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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

لوزارة  ] اتيجية  االستر الخطط  ي وضع 
 
ف األساسي  التعليم  تفعيل مشاركة مديري مدارس  آليات 

مان
ُ
ي سلطنة ع

 
بية والتعليم ف  [ التر

 
  إعداد الباحث: 

 [ عبدالعزيز بن حمد بن سعيد الدغاري] 

 
 
 

 : الملخص
مدارس   مديري  مشاركة  لتفعيل  آليات  اح  اقي  إىل  الدراسة  الخطط هدفت  وضع  ي 

فز األساسي  التعليم 
ات  ي تعزى إىل بعض المتغي 

ي سلطنة عمان، كما هدفت إىل معرفة الفروق الت 
بية والتعليم فز اتيجية لوزارة الي  االسي 

ة. وألجل ذلك، طّور الباحث اداة الدراسة   ، وسنوات الخير ي
، المسىم الوظيفز ، والمؤهل العلىمي : النوع االجتماغي وهي

است عن  عبارة  ) وهي  من  مكونة  المدارس 63بانة  مديري  ز  بي  المشاركة  واقع  وهما:  محورين  موزعة عىل  فقرة   )
(  293والوزارة، ومعوقات تفعيل المشاركة، وبعد التأكد من دالالت صدقها وثباتها طبقت عىل عينة مكونة من ) 

ي محافظة مسقط . ولإلجاب
ة عن أسئلة الدراسة  مديرا ومديرة من مديري مدارس التعليم األساسي ومساعديهم فز

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية باإلضافة إىل استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة.  
الخطط  ي وضع 

والتعليم فز بية  الي  التعليم األساسي ووزارة  ز مديري مدارس  بي  المشاركة  أن واقع  النتائج  أظهرت 
بمستوى ضعيف   جاء  بوية  الي  اتيجية  ي االسي 

فز متوسط  وبمستوى  وتطبيقها،  اتيجية  االسي  اعداد  المحورين  ي 
فز

بوي فقد جاءت بمستوى متوسط. وفيما   الي  ي  اتيخر التخطيط االسي  واما معوقات  والمتابعة،  التقييم  المحورين 
ي ا
ي محور التقييم والمتابعة، وفز

ز فز ز الجنسي  ات الديمغرافية، فقد كانت الفروق دالة بي  لواقع  يتعلق بنتائج المتغي 
والتقييم   اتيجية،  االسي  تطبيق  البندين  ي 

فز ي 
الوظيفز المسىم  متغي   ي 

فز ودالة كذلك  اإلناث،  لصالح  عام  بشكل 
ومتغي  سنوات   ، العلىمي المؤهل  متغي   ي 

فز دالة  وغي   المساعد،  المدير  لصالح  عام  بشكل  الواقع  ي 
وفز والمتابعة، 

ي ضوء نتائج الدراسة، خرجت الدراسة بعدد من  
ة. وفز ورة مشاركة مديري المدارس الخير التوصيات من أهما: ضز

اتيجية، وتدريب مديري المدارس عىل ذلك من خالل تقديم برامج تدريبية معدة إعدادا  ي وضع الخطط االسي 
فز

جيدا حيث تتماسر مع المتطلبات الحالية وقائمة فعال عىل احتياجاتهم التدريبية الفعلية، واثراء مديري المدراس 
ي سلطنة عمان، بأحدث المست

ي يشهدها مجال االدارة المدرسية فز
ات الت  بوية لمواكبة التحوالت والمتغي 

جدات الي 
امج التدريبية وتنفيذها وتقويمها، كما تم   ي تخطيط الير

ة من قبل مديري المدارس فز باإلضافة إىل المشاركة المبارسر
ي وضع الخطط اال 

اتيجية. تقديم آليات إجرائية حول مشاركة مديري المدارس فز  سي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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Abstract : 

This study aims at suggesting ways to encourage Principles participation in milking the strategic 

plans for the Ministry of Education in Oman. It also aims to discover the differences which are caused 

by some factors like gender, qualifications, job titles and years of experiences.                                                                              

For that the researcher used a questionnaire consists of 63 phrases divided into two aspects. The 

first one is about the real principles participation with the Ministry of Education in Oman and its hinders. 

After making sure of the results. significant and its consistency, the questionnaire was applied on 293 

principles and vice principals, male and female in Muscat Governorate, Basic Education Schools. To 

answer this questionnaire, the researcher depended on standard deviations and (T) tests to measure the 

results of the study. The results show that there is a weak level of school principals participations, 

especially in designing the strategic plan and an average level in evaluating and following. For the 

strategic planning hinders, they were also average.                                                                                                 

The demographic factors revealed that female and male principles have differences in the 

following up and evaluation. The result was for the female principles and vice principals in applying 

strategic evaluation and following up.                                                                        

Recommendations  :-  

School principals and vice principals should effectively 

participate in planning the Ministry of Education strategy. They should also attend courses to 

enrich their knowledge in the field of school administration. School principals should plan, evaluate and 

achieve these training courses and introduce the strategic plan procedures. Principles should participate 

effectively and directly in planning the training programme, applying and evaluating them. Also, they 

should introduce methods in principals  participating in strategic planning applying.                                                                       

 المقدمة: 
ومواكبتها  وتقدمها  تطورها  ي 

فز األمم  أنظمة  عليه  تتك   الذي  األول  المرتكز  ي  اتيخر االسي  التخطيط  يعد 
بعض   تغيي   ي 

فز األثر  بالغ  لها  يكون  وقد  المختلفة،  المجاالت  جميع  ي 
فز الحديثة  المصطلحات للمستجدات 

التخطيط  ضوء  ي 
فز القرارات  اتخاذ  يتم  حيث  ها،  وغي  واإلنتاجية  واالقتصادية  بوية 

والي  والسلوكية  االجتماعية 
عام  بشكل  اإلدارية  العمليات  ي 

فز األوىل  المحورية  الوظيفة  ي  اتيخر االسي  التخطيط  يعتير  الفعال، كما  ي  اتيخر االسي 
ال عىل  المصطلح  أخذنا  فلو  خاص،  بشكل  العملية والفنية  ي 

فز المهمة  األسس  من  فيعتير  بية 
للي  العام  مستوى 

ة للعولمة،  ات المبارسر ي عرصنا الحاضز من ال تأثي 
التعليمية التعلمية بمنظوماتها المختلفة، وذلك لما هو موجود فز

ها عىل عملية التخطيط االس ي وما تحتويه من قنوات االتصال وتكنولوجيا المعلومات الرقمية والخطية وتأثي  اتيخر ي 
 عىل أسس علمية تتصف بالوضوح  وذا رؤية مستقبلية ثاقبة حت  

ً
ي يجب أن يكون مبنيا اتيخر ؛ فالتخطيط االسي 

بوي يحتاج إىل فكر واٍع مستني  
ي الي  اتيخر بويون، كما أن التخطيط االسي  ي وضعها المخططون الي 

ي الطموحات الت  تلتر
ا العقبات  الوقوف عىل  ي 

الشاملة فز المعرفة  الفكر بأنه لديه  العام، كما يمتاز هذا  العولمة بمعناها  ي قد تسببها 
لت 

يستطيع الوقوف عىل نقاط القوة والضعف لتعزيز نقاط القوة والوقوف عىل نقاط الضعف وإجراء التعديالت 
ز وقوي وفعال.  ي متي  اتيخر  والحلول المناسبة لها، وبعدها إىل التنفيذ والتطبيق، الستخراج قرار تخطيطي اسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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مبدأ   عىل  والتأكيد  بآرائهم،  واآلخذ  والندوات  والمؤتمرات  بوية  الي  اللقاءات  ي 
فز والمساعدين  المديرين  اك  ارسر

اتيجيات التخطيط.  ي وضع اسي 
 المشاركة فز

 ة: أسئلة الدراس
اتيجية لوزارة   -1 ي وضع الخطط االسي 

ي سلطنة عمان فز
ما درجة واقع مشاركة مديري مدارس التعليم األساسي فز
بية والتعليم من وجهة نظر مديري المدارس ومساعديهم؟   الي 

بية    -2 اتيجية لوزارة الي  ي وضع الخطط االسي 
ي سلطنة عمان فز

مامعوقات مشاركة مديري مدارس التعليم األساسي فز
 والتعليم من وجهة نظر مديري المدارس ومساعديهم ؟ 

3-  ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  المدارس α=0.05هل  مديري  تصورات  ي 
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مش واقع  لدرجة  الخطط  ومساعديهم  وضع  ي 
فز عمان  سلطنة  ي 

فز األساسي  التعليم  مدارس  مديري  اركة 
، وعدد سنوات   ي

، المسىم الوظيفز ات : النوع، المؤهل العلىمي بية والتعليم ، تعزى لمتغي 
اتيجية لوزارة الي  االسي 

ة ؟  الخير
وضع -4 ي 

فز عمان  سلطنة  ي 
فز األساسي  التعليم  مدارس  مديري  مشاركة  لتفعيل  حة   المقي  اآلليات  الخطط    ما 

بية والتعليم ؟ اتيجية لوزارة الي   االسي 
 أهداف الدراسة: 

الخطط 1 ووضع  رسم  ي 
فز األساسي  التعليم  مدارس  مديري  مشاركة  لدرجة  ي 

الحقيف  الواقع  معرفة   /

ي سلطنة عمان.  
بية والتعليم فز اتيجية العامة لوزارة الي   االسي 

اتيجية لوزارة / الوقوف عىل معوقات مشاركة مديري مدارس التعليم األ 2 ي وضع الخطط االسي 
ساسي فز

بية والتعليم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .   الي 
اتيجية  3 ي رسم ووضع الخطط االسي 

حات و آليات مشاركة مديري مدارس التعليم األساسي فز / تقديم مقي 

ي سلطنة عمان. 
بية والتعليم فز بوية عىل المستوى العام لوزارة الي   الي 

 : الدراسةأهمية 
اتيجية بشكل عام.  / 1 ي وضع الخطط االسي 

 توضيح آليات مشاركة مديري مدارس التعليم األساسي فز
ي إثراء مديري مدارس التعليم األساسي بالمهارات والمعارف واألساليب المتعلقة بالعمل    / 2

تساهم هذه الدراسة فز
 اإلداري بمختلف الجوانب. 

ز اإلدارات العليا واإلدارة التنفيذية. تطرح هذه الدراسة توصيف نظري جدي / 3  د للتشاركية الفاعلة بي 
 كما أنها قد تكون نقطة بداية وانطالقة لمزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع.   / 4

 حدود الدراسة: 
ي    -: الحدود الموضوعية

وضع تسغ هذه الدراسة إىل تقديم آليات حول مشاركة مديري مدارس التعليم األساسي فز
ز عىل محورين  كي 

ي سلطنة عمان، من خالل الي 
بية والتعليم فز بوية العامة لوزارة الي  اتيجية الي  ورسم الخطط االسي 

مديري  مشاركة  ومعوقات  والتعليم،  بية  الي  ووزارة  األساسي  التعليم  مدارس  مديري  ز  بي  المشاركة  واقع  وهما: 
بية اتيجية لوزارة الي  ي وضع الخطط االسي 

والتعليم وكيفية مواجهتها كما تتحدد نتائج هذه الدراسة فيما   المدارس فز
ي استجاباتهم عىل فقرات 

 عن دقة ونزاهة وموضوعية أفراد العينة فز
ً
توفر آلداتها من درجات الصدق والثبات ، فضال

 أداتها. 
 تشمل الدراسة المدارس الحكومية  مختلفة الحلقات التعليمية.  -: الحدود المكانية

 م. 2017تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي )خريف(  -: مانيةالحدود الز 
ية .  -: الحدود البشر  اقترصت هذه الدراسة عىل مديري ومديرات مدارس التعليم األساسي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مصطلحات الدراسة: 

ي وضع الخطط متعددة الجوانب واتخاذ القرارت المشاركة :   •
ة لمديري المدارس فز المشاركة الفعلية المبارسر

ي طورها الباحث لهذا الغرض.  المناسبة
 والفعالة. وكما تقيسها ادارة الدراسة الت 

بوي :  • ي التر اتيج  ي تخطيطي تربوي قصي  المدى وبعيد المدى   التخطيط االستر
إىل أنه عبارة عن عمل ميدائز

مج ومنظم ومستمر من أجل تنفيذ أهداف السياسة التعليمية العليا، وإمدادها بما هو جديد ومستحدث  مير
 لجميع اإلمكانيات ل

ً
القيم والعادات والتقاليد، موظفا يتناسب مع  العالمية وبما  التعليمية  التطورات  مواكبة 

بوية عىل المستوى العام.  ية لتنفيذ الخطط واألهداف الي   المتاحة المادية والبرسر
 االطار النظري والدراسات السابقة : 

ة األساسية لبناء األوطان وفق منهجية علمية مدروسة، حيث يعد        ز ي الركي  اتيخر  يعد التخطيط االسي 
الميدان  ي 

المفهوم كان منشأه فز أن هذا  الميدان اإلداري، ذلك  ي 
المفاهيم المستحدثة فز ي أحد  اتيخر التفكي  االسي 

ي ذلك الميدان اإلداري، حيث العسكري بداية، ثم توسع استعماله بعد ذلك ليشمل الميادين الم
دنية األخرى، بما فز

ي تفعيل العمل اإلداري ذلك أنه يوجهه نحو المستقبل بما يضمن 
ي أداة هامة ورئيسة فز اتيخر غدا التخطيط االسي 

ي القاموس اإلداري إال أن مصطلح التخطيط ليس 
 فز
ً
اتيجية مستجدا فاعلية األداء الراهن، وإن كان مصطلح االسي 

االستعداد كذلك، حيث   آليات  إىل  إضافة  األمد،  بعيدة  المستقبلية  للتخطيط صبغته  أعطت  اتيجية  االسي  إن 
ات المؤثرة   ز ليشمل مختلف المتغي  ي الضيقي 

ي والمكائز
اته، فبهذا أخرجت التخطيط من إطاريه الزمتز لمواكبة تغي 

ي الزمن الراهن أو المستقبىلي وهذا من خالل أدوات  
،  عىل أداء المؤسسة سواء فز ز ي )ياسي  اتيخر  (. 2010التحليل االسي 

ز بالمنهجية العلمية المدروسة،         ي سليم وفعال ويتمي  اتيخر ويرى الباحث أنه كلما كان التخطيط االسي 
 
ً
 ومستقبال

ً
ا  حاضز

ً
ي تبتز عليها األوطان حت  يكون التخطيط صالحا

فإنه يعتير من األسس والمرتكزات المهمة الت 
اتها الزمنية المفاجئة.  يتماسر مع المتطلبات  للعولمة وتأثي 

ً
ة والتطلعات المستقبلية ومواكبة  العرصية الحاضز

ي :  اتيج   خصائص التخطيط االستر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ي 2الشكل رقم )  اتيخر  )مخطط من تصميم الباحث(  –( خصائص التخطيط االسي 
 
 

 المرونة 

 التكامل

 الفهم المنهجي 

 الشمولية 

 االتزان

 المستقبلي  التنبؤ

 الشورى

 االتساق  

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات   -المرونة:  - ات المفاجئة أو العولمة وكذلك التغيي  وذلك للتكيف مع المتطلبات المستقبلية لمواجهة التغي 
 البيئية الطارئة الداخلية أو الخارجية للمنظمة. 

ز    -التكامل:   - بي  المنسجم  الخاصة التنسيق  األهداف  مع  وتوافقها،   ، ي اتيخر االسي  للتخطيط  العامة  األهداف 
 . ي اتيخر ز عىل عملية التخطيط االسي  ي للقائمي 

 للمنظمة وبيئتها، والتنسيق الثقافز

-   : ي اتيجيات    -الفهم المنهخر وهي عبارة عن توليد أفكار وأساليب وطرق للحصول عىل معلومة علمية تني  بها اسي 
 ترتيب األولويات وتنظيمها. التخطيط من حيث 

)المجتمعية    -الشمولية:   - المتطلبات  جميع  تحوي  عامة  تكون    –اإلنسانية    –الثقافية    –البيئية    –أن 
 االقتصادية(. 

ي عمل المنظمة.  -اإلتزان:  -
ي معتدلة، ولها دور فعال فز اتيخر  أن تكون عناض التخطيط االسي 

-   : المستقبىلي الم  -التنبؤ  وإدراك  فهم  به  وتعزيزها، وتجنب ويقصد  اإليجابية  الجوانب  ي دعم 
فز ستقبل سواًء 

احتياجات  معرفة  ي 
فز المستقبىلي  التنبؤ  يساعد  لها، كما  المناسبة  والبدائل  الحلول  اح 

واقي  السلبية  الجوانب 
ية -المنظمة )المادية  المعنوية(.  -البرسر

ز والخير  -الشورى:  - ات وأخذ اآلراء من المتخصصي  ي عمل المنظمة. يهدف ذلك اىل تبادل الخير
 اء فز

ز باالنسجام،   -االتساق:   - ي تعمل عىل منظومة متناغمة وتتمي  اتيخر أن تكون جميع خصائص التخطيط االسي 
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 وتكون خالية من أية تناقضات قد تؤثر فز

ز بح   -التأقلم:   - ز بوقت معي  اتيجية عىل مر الزمن والذي عي 
يث يحدث توازن عبارة عن بقاء بنود الخطط االسي 

ة والمستقبلية.    اتيجية ومتطلبات المنظمة الحاضز ز بنود الخطة االسي   بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي اتيج   مرتكزات التخطيط االستر
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ْ
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي اتيج   معوقات التخطيط االستر

 
 

التابعة   - األخرى  والمؤسسات  التخطيط  لجنة  أعضاء  ز  بي  التنسيق  ضعف  ي 
فز تتمثل  اإلدارية:  المعوقات 

للمؤسسة التعليمية، ومحدودية المؤتمرات واللقاءات الداخلية عىل المستوى الداخىلي للبلد، وعىل المستوى 
د لها  والتأهيلية  التدريبية  والدورات  التعليمية  الورش  قلة  أن  ، كما  ي للتخطيط الخارجر  

ً
عائقا تكون  أن  ي 

فز ور 
عن   البعد  اىل  ذلك  يؤدي  مما  التخطيط  لجنة  عضو  الملقاة عىل  األعباء  ة  ذلك كير اىل  إضافة   ، ي اتيخر االسي 
التخصصية من خالل العمل المطلوب، وعدم التنظيم الجيد ما يودي ذلك اىل ضعف مستوى المؤسسة،  

ي وحب األنا من البعض والسيطرة عىل القرارات، إضاف
ة اىل ذلك عدم توفر البيانات الكمية عن المناطق الت 

ي المؤسسة.  
ز الوحدات اإلدارية فز  تخدم المؤسسة. وضبابية وضوح الرؤية والرسالة بي 

ي   - اتيخر ي يجب أن يتحىل بها رئيس وأعضاء لجنة التخطيط االسي 
معوقات القدرة والكفاية: وهي المواصفات الت 

 اعداد الخطة، وعدم مراعاة العالقات اإلنسانية، واتباع الطرق واألساليب مثل عدم امتالك مهارات القدرة عىل
الجوانب  ودعم  الحاضز  لمعرفة  ي 

الذهتز التفكي   عمليات  تطوير  وعدم  مناسبة،  الغي   التقليدية  والوسائل 
بالتنبؤ   المستقبل وذلك  اق  امتالك مهارات استرسر السلبية، وعدم  للجوانب  بالبدائل  والتمكن  عن اإليجابية 

ي ومحاولة تفاديها.  اتيخر ي تعيق عمل لجنة التخطيط االسي 
 المشكالت المستقبلية الت 

-  ، ي اتيخر ز األهداف السياسية العامة من التخطيط االسي  : وهو الخلط وعدم الفهم بي  ز الشخصي معوقات التمي 
 الوضع التقليدي. وأهداف المؤسسة الخاصة، وعدم االستجابة الحقيقية لتطوير الذات وابقاءها عىل 

ز األفراد وتشجيعهم.  -  معوقات الدعم: وهي قلة الدعم المادي لتطوير المؤسسة والمعنوي كتحفي 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي وضع الخطط  -
يعات لضبط سي  العمل فز معوقات اللوائح واألنظمة: وذلك بعدم وجود لوائح وأنظمة وترسر

ي التخدم المؤسسة وبعيدة كل البع
اتيجية، وصدور بعض األنظمة الت   د عنها. االسي 

ة باتساع رقعتها  - ي الدول الكبي 
المعوقات البيئية: وهو عدم فهم عادات وتقاليد ورغبات المجتمع وخاصة فز

يعات غي  مناسبة لبعض المجتمعات.   الجغرافية، كما أنه قد تكون األنظمة والترسر

ي  -
ز التخطيط  المعوقات الثقافية: وهي عدم االطالع عىل تجارب اآلخرين، ومحدودية القراءة والخوض فز  مضامي 

، والفهم الجيد للمطلوب وترجمته عىل ارض الواقع.   ي اتيخر  االسي 
ي ليس عبارة عن قول وحديث يتم ابرازه بالمدح والثناء         اتيخر ويعقب الباحث عىل أن التخطيط االسي 

ون ي  اتيخر االسي  التخطيط  مجال  ي 
فز ورائدة  ة  ز متمي  مؤسسة  "كنحن  المؤسسة،  وممرات  جوانب  ي كل 

هدف فز
ي يهدف إىل تحقيق األهداف  اتيخر ، بل التخطيط االسي  إىل........؟" ويكون هذا حديث ينتهي بانتهاء الدوام الرسىمي
ات  ي مختلف مجاالت العمل والتأقلم مع المتغي 

ي المؤسسة، والوصول إىل أرف  المستويات فز
عىل المستوى العام فز
 الداخلية والخارجية. 

:  ومن هذه المعوقات فإننا يمكن  -نا القول: بأنه توجد هناك مسببات لهذه المعوقات يمكن توصيفها كالتالي

المتابعة، وعدم  - المثال عدم  بوية: وعىل سبيل  الي  للمنظمة  العليا  ز من اإلدارة  القائمي  معوقات مرتبطة عىل 
ال تقديم  محدودية  الطرح،  ي 

فز التجديد  وعدم  التقليدية  األفكار  المطلوبة،  للسياسة  الجيد  ي  الفهم 
الفتز دعم 

 . ي اتيخر ز والمنفذين لعملية التخطيط االسي   والمادي والمعنوي واالداري للقائمي 

فئات  - ي 
لباف  المشاركة  عدم  بوي:  الي  ي  اتيخر االسي  التخطيط  لعملية  المنفذين  األفراد  عىل  مرتبطة  معوقات 

، وعدم امتالك مهارات التفكي  والثقافة   ي اتيخر ي تنفيذ الخطط المنظمة لتنفيذ عملية التخطيط االسي 
الالزمة فز

اتيجية، قد تكون الواقعية واألمانة بعيده عن بعض االفراد، واختالف األفكار من شخص اىل شخص قد  االسي 
 . ي اتيخر ي تنفيذ بنود التخطيط االسي 

 يؤثر فز

ز  - بي  الكلمة  فرض  المنظمة،  ألفراد  المهام  وتوزي    ع  الصالحيات  إعطاء  عدم  بالتنفيذ:  مرتبطة  معوقات 
ي وجهات المجموعا

 أفراد العمل وبالتاىلي يؤدي اىل تداخل المهام والوظائف وتباين فز
ز ت قد يؤدي إىل ضاع بي 

 النظر. 
 الدراسات السابقة: 
 الدراسات العربية  

ي )هدفت دراسة         
إىل التعرف عىل مدى وضوح وممارستهم للمفهوم العلىمي للتخطيط    (2010الشحن 

، ومن  ي اتيخر ي تواجه األفراد أثناء ممارستهم للتخطيط االسي 
ي لدى المديرين، والتعرف عىل المعوقات الت  اتيخر االسي 

ا ي توصلت إليها الدراسة إىل وجود نسبة متوسطة من وضوح المفهوم العلىمي للتخطيط االسي 
ي لدى  النتائج الت  تيخر

نسبة بأن  الدراسة  وأوضحت  والتعليم،  بية  الي  وزارة  ي 
فز التخطيط 43.24المديرين  بمفهوم  وضوح  لديهم   %

نسبة   جاءت  ، كما  ي اتيخر ، 56.67االسي  ي اتيخر االسي  التخطيط  لمفهوم   
ً
واعيا  

ً
فهما لديهم  ليس  المديرين  من   %

ي تم الب
ي الدراسة، كما أشارت الدراسة إىل  وأظهرت الدراسة أن هناك مستوى متوسط من المعوقات الت 

حث عنها فز
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لخصائص الوظيفة والشخصية. 

)وقام          للقادة    (2011الساعدي  التخطيطية  الممارسات  فاعلية  عىل  التعرف  إىل  هدفت  بدراسة 
التخط لعملية  التعليمية  المحافظات  ي 

فز التعليمية  المديريات  ي 
فز ز  بويي 

ي الي 
فز والتعليم  بية  الي  بوزارة  بوي  الي  يط 

درجة  أن  الدراسة،  هذه  إليها  توصلت  ي 
الت  المهمة  النتائج  ومن  االستبانة،  الدراسة  استخدمت  عمان،  سلطنة 

ورية لخطة الوزارة كانت بدرجة عالية، وأن القادة  ي توفي  المعلومات اإلحصائية الرصز
ز فز بويي 

مساهمة القادة الي 
ز يتقيدون   بويي 

ي للخطة وذلك لضمان نجاحها، كما الي 
مون بالتوقيت الزمتز ز بوية، كما أنهم ملي  بتنفيذ الخطط الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

انهم يقومون بإعداد تقارير خاصة بالخطط إىل الجهات العليا بالوزارة، إضافة إىل ذلك فإن هذه الدراسة توصلت  
 وضع هذه الخطط إىل ضعف الورش التدريبة أو الدورات خاصة بمجال التخطيط لبعض القادة الي  

ً
، وغالبا ز بويي 

ي من الجهات العليا 
ي تمثل الميدان، بل تأئ 

ي تعتير جهة تنفيذية للخطط والت 
ي من المحافظات التعليمية الت 

ال تأئ 
بوي، وينتج من ذلك عدم التوازن  ز الجهات العليا والميدان الي  بالوزارة، ويؤدي ذلك اىل ضعف التواصل المبارسر بي 

ز الخطط  واحتيا ي العملية التعليمية. بي 
 ذلك فز

ً
 جات الميدان متمثال

)وأجرت   التخطيط    (2012أمبوسعيدي  مدخل  ضوء  ي 
فز األساسي  التعليم  مدارس  إدارة  تطوير  دراسة 

)مجتمع   الدراسة  عينة هذه  وتكونت  عمان،  بسلطنة  تعليمية  مناطق  أرب  ع  عدد  ي 
فز عمان  بسلطنة  ي  اتيخر االسي 

 و) 90الدراسة( من ) 
ً
 لكير حجم العينة فقد مثلت ( مع954( مديرا

ً
 من مختلف المناطق التعليمية األرب  ع، ونظرا

ً
لما

ي كل 5)%
ز فز والمعلمي  المديرين  أساس نسبة عدد  التعليمية عىل  المحافظات  ز عىل  الزيارة موزعي  ( من مجتمع 
ي 
فز ي  اتيخر االسي  للتخطيط  نموذج  بناء  الدراسة  توصيات  أبرز  الدراسة(، ومن  )مجتمع  تعليمية  مدارس محافظة   

التخطيط  ممارسات  واقع  عن  دراسة  واعداد  الشاملة،  الجودة  لمعايي   العالمية  المعايي   ضوء  ي 
فز السلطنة 

ح  ي ضوء معايي  الجودة الشاملة، وانتهت الدراسة بتصور مقي 
ي المديريات التعليمية بالمحافظات فز

ي فز اتيخر االسي 
ي منها عقد دورات تد اتيخر ز أساليب من أجل ممارسة التخطيط االسي  ريبية مستمرة إلكساب المديرين والمعلمي 

ي بعملية التخطيط وتحليل البيئة الخارجة 
ي كل مدرسة معتز

ز خبي  فز ي مجال تحليل البيئة الخارجية وتعي 
علمية فز

ز واتضح ذلك من خالل القصور  ورة تخفيف األعباء اإلدارية والفنية عىل المديرين والمعلمي  ح الدراسة ضز ، وتقي 
ي المت

ي األدب النظري فز
ابعة والتقويم، ويظهر ذلك من خالل النتائج الدراسية الميدانية للباحثة وما استعرضته فز

 لدراستها. 
ي تطوير ممارسات   ( 2014عيسان )  وأجرت

حة يمكن أن تسهم فز دراسة هدفت إىل تقديم إجراءات مقي 
 ( وكي  أليسون  نماذج  ضوء  ي 

فز العمانية،  بالمدارس  ي  اتيخر االسي  عينة Allison & Kayeالتخطيط  اختيار  تّم   ،)
ز من خالل النتائج   50عشوائية من   ي أرب  ع محافظات عمانية. تبي ّ

ز بمدارس التعليم األساسي فز معلما من المعلمي 
ي ككل وكذلك مستوى ممارسة مراحلها الفرعية من وجهة  اتيخر : أن مستوى ممارسة عملية التخطيط االسي  ما يىلي

ز عينة الدراسة  ي المدى المتوسط، توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغي  النوع وذلك   نظر المعلمي 
تقع فز

ز  ي مدارسهن من المعلمي 
ي فز اتيخر لصالح المعلمات بمعتز أن اإلناث أكير إدراكا لتوافر ممارسات التخطيط االسي 

لدرج الدراسة  تقدير عينة  ي 
فز المدرسة  أو مستوى  ة  الخير تأثي  الختالف  يوجد  التخطيط الذكور، وال  ممارسة  ة 

ي سلطنة عمان عىل  
التعليم األساسي فز ي تحد من قدرة مدارس 

الت  أبرز الصعوبات  ي بمدارسهم، فمن  اتيخر االسي 
ي وقلة إدراكهم  اتيخر ز بمفاهيم التخطيط االسي  ي نقص الوغي لدى المديرين والمعلمي  اتيخر تطبيق التخطيط االسي 

التخ ي مجال 
المهنية فز التنمية  ي وقلة توافر دورات متخصصة إلعداد الخطط ألهميته، ونقص  اتيخر طيط االسي 

ي وضعف التنسيق   اتيخر ي مجال التخطيط االسي 
اتيجية بالمدارس، ونقص الدعم من اإلدارة العليا للمدارس فز االسي 

من  مجموعة  صياغة  تّمت  الدراسة  نتائج  عىل  تأسيسا   . المدرسي المستوى  عىل  والمنفذين  القرار  صانغي  ز  بي 
ي المدرسي بسلطنة عمان. اإلجراءا  اتيخر حة لتطوير ممارسات التخطيط االسي   ت المقي 
قام    لدى    ( 2014العمرات)بينما  المتحققة  ي  اتيخر االسي  التخطيط  مهارات  تعرف  عىل  هدفت  بدراسة 

ز والمعلمات، استخدمت الدراسة أسلوب البحث  اء من وجهة نظر المعلمي 
مديري ومديرات مدارس تربية البي 

، و  ي
اء وذلك باختيار عينة عشوائية مكونة من ) الوصفز (  202اقترصت الدراسة عىل معلىمي ومعلمات مدارس البي 

اء لمهارات   ومعلمة، وأظهرت النتائج أن تقدير أفراد عينة الدراسة المتالك مديري ومديرات مدارس تربية البي 
ً
معلما

ي جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم   اتيخر ز مجاالت التخطيط االسي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ورة  ة(، وأوصت هذه الدراسة إىل ضز ، والخير ات الدراسة المستقلة )الجنس، المؤهل العلىمي الدراسة تعزي إىل متغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، والتقليل من معوقات البيئة الداخلية للمدرسة، وزيادة   ي اتيخر تدريب مدراء المدارس عىل مهارات التخطيط االسي 
. االهتمام بع ي اتيخر  ملية التخطيط االسي 
مية ) أما ي  (2015دراسة الحض 

ي إدارة األزمات فز
ي فز اتيخر فهدفت إىل التعرف عىل فاعلية التخطيط االسي 

والوظيفة،  الجنس،  ات  متغي  اختالف  أثر  عن  والكشف  مسقط،  محافظة  ي 
فز األساسي  التعليم  بعد  ما  مدارس 

ي إدا
ي فز اتيخر ي فعالية التخطيط االسي 

ة، فز ، وزعت  والخير ي
رة األزمات المدرسية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز

ز األوائل وتوصلت الدراسة  250عىل )  ز والمعلمي  ز اإلجتماعيي   من عينة الدراسة من الهيئة اإلدارية واألخصائيي 
ً
( فردا

ورة صياغة مسىم األمن والسالمة إىل مسىم إدارة األزمات المدرسي ة، تشكيل إىل مجموعة من التوصيات منها ضز
ز والطلبة وعضوية مجلس اآلباء واألمهات(، العمل عىل  ز والمعلمي  فرق عمل إلدارة األزمات مكون من )اإلداريي 
ي لبيئة المدرسة الداخلية والخارجية، التنبؤ المبكر لألزمات المدرسية، وإعداد برامج   اتيخر تحليل التخطيط االسي 

ي كل مدرسة. تدريبية مستمرة لإلعداد الجيد ورفع كفايات  
 فريق عمل إدارة األزمات فز

 الدراسات األجنبية 
دراسة          )هدفت  وآخرون  التخطيط   Duserick, at, al, 2007)ديرسيك  أثر  عىل  التعرف  إىل 

، استخدم الباحث منهج دراسة الحالة، باستخدام استبانة  ز ي للعاملي 
ي الفعال والقيادة عىل الرضا الوظيفز اتيخر االسي 

 ( تطبيقها عىل  للتخطيط 150تم  القيادة  استخدام  فاعلية  أن  الدراسة  نتائج  أبرز  نيويورك، ومن  ي والية 
فز  
ً
فردا  )

من   يزيد  ي  اتيخر والمناهج  االسي  واألنشطة،  المقدمة،  امج  الير إىل  بالنسبة  المؤسسة  ي 
فز ز  للعاملي  ي 

الوظيفز الرضا 
ة، واعطاءهم أحقية التعبي   ز ز عىل المشاركة المتمي  ز العاملي  الدراسية، ووسائل التكنولوجيا، وذلك بتشجيع وتحفي 

، واتخاذ القر  ز ز العاملي   ارات المناسبة للمؤسسة.  الحر عن آراءهم، وتطبيق مبدأ المساواة العادلة بي 
بية الوطنية   (Altinkurt,2010دراسة التنكورت )أما   ي مديريات الي 

ي هدفت إىل تحديد مواقف موظفز
الت 

 ، ي
، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفز ي اتيخر كيا من التخطيط االسي  ي مدينة كوتاهية بي 

ومديري المدارس فز
ي سبيل الوصول إىل النتائج كما استخدمت الدراسة االستبانة بهدف الوصول  كأداة لجمع المعلومات والبيانات 

 وفز
ي 176وتطبيقها عىل جميع أفراد المجتمع والبالغ عددهم ) 

، وقد توصلت الدراسة أن موقف موظفز
ً
( موظفا ومديرا

 ، ي اتيخر ي نحو التخطيط االسي  ي كوتاهية ومديري المدارس بشكل عام كان موقف إيجائر
المديرية اإلقليمية للتعليم فز

ي بعض القرارات، وأشارت نتائج كما أن عدد من عينة  الدراسة كانت لهم مواقف سلبية مثل  
عدم الثقة والمقاومة فز

ي هو عدم توفر البيانات  اتيخر ز للتخطيط االسي  هذه الدراسة إىل أن السبب الرئيسي النعدام الثقة ومقاومة الموظفي 
 والمعلومات ووجود نقص حاد بالبيانات والمعلومات. 

المعلومات من   عىل    ( Wanjala& Rariey, 2014ونجاال وراريا)اعتمدت دراسة   ي جمع 
المقابالت فز

ي كينيا إىل جانب استخدام اسلوب المناقشات الجماعية وتحليل 47) 
ز فز ز ثانويتي  ي مدرستي 

ز فز ( مشاركا من الموظفي 
ي من  اتيخر ي نجاح أو إعاقة التخطيط االسي 

الوثائق، وقد توصلت الدراسة اىل أن هنالك عدة عوامل قد تسهم فز
ي أهمها المعرفة والوغي والف 

، واألساليب المتبعة فز ي
ي الفتز

، والدعم اللوجست  ي اتيخر هم بعمليات بالتخطيط االسي 
 القيادة، والموارد المالية. 

 منهج الدراسة: 

والتحليل  التفسي   و  البيانات  ي جمع 
فز المناسبة  المناهج  من  ألنه   ،) )التحليىلي ي 

الوصفز المنهج  اعتمدت 
، لوصف ظاهرة معينة أو مشكلة محددة.   العلىمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 جتمع الدراسة وعينتها : م

والمديرات   المساعدين  والمدراء  األساسي  التعليم  مدارس  ومديرات  مديري  من  الدراسة  مجتمع  يتألف 
ي محافظة مسقط بسلطنة ُعمان، والبالغ عددهم 

المساعدات بمختلف مستويات الحلقات التعليمية الحكومية فز
ز )  ، وذلك حسب الكتاب  308من النوعي 

ً
 ومساعدا

ً
بية  ( مديرا السنوي لإلحصاءات التعليمية الصادر عن وزارة الي 

ي سلطنة ُعمان للعام الدراسي 
بية والتعليم، 2016/ 2015والتعليم فز  (. 98ص -96ص -94، ص2015م )وزارة الي 

 : أداة الدراسة

األدب   إىل   
ً
استنادا األولية  ي صورتها 

فز استبانة  بناء  بتطوير  الباحث  قام  الدراسة  أهداف  بوي  لتحقيق  الي 
ز 42( فقرة موزعة كالتاىلي : ) 73والدراسات السابقة المكونة من )  ( فقرة خاصة بالمحور األول ًواقع المشاركة بي 

، وتكون   والمتابعة  التقييم   ، اتيجية  تطبيق اإلسي   ، : اإلعداد   موزعة عىل مراحل وهي 
ً
والوزارة المدارس  مديري 

 من ) 
ً
ي ًالمعوقات

( فقرة، موزعة عىل 63صبحت اإلستبانة بعد تحكيمها مكونة من ) ( فقرة ثم أ31المحور الثائز
ي المحور االول و ) 34) 

. 29( فقرة فز ي
ي المحور الثائز

 ( فقرة فز
 : ثبات أداة الدراسة

للتحقق من ثبات صدق األداة، تم احتساب معامل ثبات األداة عن طريق حساب معامل االتساق الداخىلي 
ألداة بشكل شامل والمحاور كل عىل حدة، وذلك بعد تطبيقها عىل عينة (، لCronbach's alphaألفا كرونباخ ) 
ز عدد ) 50مكونة من )   موزعة بي 

ً
ز من محافظة الداخلية، وعدد  15( فردا  من فئة مدري المدارس من الجنسي 

ً
( فردا

 من محافظة مسقط عينة الدراسة. 35) 
ً
 ( فردا

 : صدق أداة الدراسة
ة    للتأكد من صدق أداة الدراسة         ز وذوي الخير ز والمتخصصي  ، تم عرضها عىل مجموعة من المحكمي 

 ، الدراسة  بموضوع  عالقة  لهم  ومن  بوي  الي  ي  اتيخر االسي  والتخطيط  التعليمية  اإلدارة  مجال  ي 
فز واالختصاص 

بية   ي مجال التقويم والقياس من جامعة نزوى ، وجامعة السلطان قابوس ، وكلية الي 
ز فز باإلضافة إىل متخصصي 

بية والتعليم ، وذلك ألبداء مالحظتهم و أراءهم حول وضوح الفقرات وصياغتها اللغوية ومدى بالر  ستاق ، ووزارة الي 
ي حذفه أو إضافته أو تعديله من العبارات ، وبعد عرض االستبانة عىل ) 

 13انتمائها للمحاور ، وما ينبغز
ً
( محكما

ي صورتها النهائية مكونة من ) 
تيجية  ( فق63أصبحت االستبانة فز ي وضع الخطط اإلسي 

رة تقيس واقع المشاركة فز
ي سلطنة عمان، موزعة عىل ) 

بية والتعليم فز ز مديري مدارس التعليم األساسي ووزارة الي  ي المحور 34بي 
( فقرة فز

، والملحق ) 29االول و)  ي
ي المحور الثائز

.        3( فقرة فز ي
ز محاور ومراحل االستبانة بعد التحكيم النهائ   ( يبي 

ة، بما يتالءم وأهداف الدراسة، وبعد         ز ذوي االختصاص والخير وبعد استعادة االستبانة من المحكمي 
ي صورتها األولية ، تم اعتماد ) 

ي أداة الدراسة النهائية. 63التعديالت السابقة ألداة الدراسة فز
 ( فقرة فز

 ثبات اداة الدراسة : 
ثبات األداة عن طريق حساب معامل االتساق الداخىلي للتحقق من ثبات صدق األداة، تم احتساب معامل  

(، لألداة بشكل شامل والمحاور كل عىل حدة، وذلك بعد تطبيقها عىل عينة Cronbach's alphaألفا كرونباخ ) 
ز عدد ) 50مكونة من )   موزعة بي 

ً
ز من محافظة الداخلية، وعدد  15( فردا  من فئة مدري المدارس من الجنسي 

ً
( فردا

 (35 
ً
 من محافظة مسقط عينة الدراسة. ( فردا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ ألداة الدراسة 

 معامل ألفا      عدد الفقرات     المجال
 0.88 19 االعداد 

اتيجية   0.80 5 تطبيق االسي 
 0.82 10 التقييم والمتابعة 

بية  الي  ووزارة  المدارس  مديري  ز  بي  المشاركة  واقع 
 والتعليم 

29 0.89 

الخطط   وضع  ي 
فز المدارس  مديري  مشاركة  معوقات 
بية والتعليم  اتيجية لوزارة الي   االسي 

34 0.92 

 
 المعالجة اإلحصائية   

الدراسة  لطبيعة   
ً
وفقا  

ً
إحصائيا )االستبانة(  الدراسة  أداة  خالل  من  جمعت  ي 

الت  البيانات  معالجة  تمت 
 ، عن طريق المعالجات اإلحصائية التالية: SPSS)االجتماعية ) وأسئلتها، وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم  

 ( لحساب ثبات أداة الدراسة ومحاورها. Cronbach's alphaمعامل ألفا كرونباخ )  .1
األساسي  .2 التعليم  مدارس  مديري  ز  بي  المشاركة  واقع  لمعرفة  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

بية والتع  ليم، ولمعرفة معوقات هذه المشاركة. بمحافظة مسقط ووزارة الي 
ة  .3 ، وسنوات الخير ي

، والمسىم الوظيفز : النوع، والمؤهل العلىمي اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة أثر متغي 
ي استجابات أفراد عينة الدراسة عىل محاور االستبانة. 

 فز
أف المعيارية والرتبة والمستوى الستجابات  راد مجتمع الدراسة عىل المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 حسب متوسطاتها الحسابية
ً
 مجاالت االداة مرتبة تنازليا

 
 رقم المجال

 المجاالت
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 المستوى الرتبة 

 متوسطة  1 0.42 1.78 التقييم والمابعة  3
 قليلة  2 0.37 1.62 مرحلة االعداد  1

اتيجية  2  قليلة  3 0.47 1.48 تطبيق االسي 
 قليلة  0.35 1.65 األداة كىلي 

 
ي تعير عن المستوى )متوسطة قليلة( حسب تقديرات    -يتضح من الجدول  أن جميع قيم المتوسط الحسائر

 ( لألداة ككل  ي  الحسائر المتوسط  بلغ  حيث  الدراسة،  مجتمع  ) 1.65أفراد  بلغ  معياري  وانحراف  وأن 0.35(   ،)
ي المجاال 

ز ) المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة عىل مجال الدراسة فز   –   1.48ت تراوحت ما بي 
ز ) 1.78 ي ) 0.47-0.37(، وانحرافات معيارية بلغت ما بي  (،  1.62(، حيث  حصل مجال االعداد عىل متوسط حسائر

ي ) 0.37وانحراف معياري بلغ )  اتيجية عىل متوسط حسائر
(  1.48( بمستوى )قليلة(، كما حصل مجال تطبيق االسي 

ي ) ( بمستوى )قليل0.47وانحراف معياري بلغ )  (  1.78ة(، أما مجال التقييم والمتابعة  حصل عىل متوسط حسائر
( بمستوى )متوسطة( ، حيث حصل مجال مرحلة التقييم والمتابعة عىل أعىل مستوى 0.42وانحراف معياري بلغ ) 

  
ً
 وإمكانية

ً
ها تفضيال )متوسطة( وهو المجال الوحيد الذي حصل عىل هذا المستوى، وبذلك اعتير هذا المجال أكير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تيب التنازىلي المجال االول  للتطبيق من قبل أفراد مجتمع الدراسة عىل درجة مستوى جميع المجاالت يليها بالي 
اتيجية( بدرجة مستوى) قليلة(.  ي )تطبيق االسي 

 )االعداد( والثائز
استخراج   تم  فقد  اإلعداد،  مجال  من  فقرة  فقرات كل  عىل  الدراسة  مجتمع  أفراد  تقديرات  ولمعرفة 

:  المتوسطات تيب التنازىلي  الحسابية واالنحرافات المعيارية عىل النحو التاىلي بالي 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة عىل فقرات مجال 
 اإلعداد مرتبة تنازليا

 الفقرات  م
المتوس

ط 
ي   الحسائر

االنحرا 
ف 

المعيار
 ي

 المستوى

ز بكفاءة  ضعف الوغي لدى   14 اتيجيي 
ز االسي  المخططي 

ي عملية التخطيط 
 بعض مديري المدارس فز

 متوسطة  0.77 1.96

العوامل  8 تحديد  ي 
فز المدارس  مديرو  يشارك 

ي تحدد الرؤية المستقبلية للمدرسة 
اتيجية الت   االسي 

 متوسطة  0.77 1.88

حات  2 ومقي  بآراء  اآلخذ  من  الحد  عىل  الوزارة  تعمل 
اتيجية    مديري المدراس حول وضع الخطط االسي 

 متوسطة  0.70 1.83

البيانات  7 تقييم  عملية  ي 
فز المدارس  مديرو  يشارك 

التحليل   عملية  من  عليها  نحصل  ي 
الت  والمعلومات 
ي للمدرسة 

 البيت 

 متوسطة  0.74 1.83

مديرو   10 بالتنبؤات يقوم  الوزارة  بموافاة  المدارس 
ي 
فز تحدث  ي 

الت  المحتملة  لألحداث  المستقبلية 
 المدرسة 

 متوسطة  0.71 1.78

تاريخية   9 بمعلومات  للوزارة  المدارس  مديرو  يقدم 
ي والحاضز والمستقبل عن المدرسة 

 تجسد الماضز
 متوسطة  0.72 1.76

ي  6 اتيخر ي عملية التحليالالسي 
يسهم مديرو المدارس فز

اتيجية   لبيئة العمل لدعم الخطط االسي 
 متوسطة  0.67 1.73

ز الوزارة ومديري   11 اكة حقيقية بي  ي توجد رسر
المدارس فز

الحالية  المشكالت  حول  معلوماتية  قواعد  إنشاء 
 والمستقبلية للمدرسة 

 قليلة  0.64 1.61

لقاءات دورية مستمرة مع  16 الوزارة عىل عقد  تحرص 
ي  اتيخر  إدارات المدارس حول التخطيط االسي 

 قليلة  0.69 1.60

اكة  13 ز واضحة لمعتز الرسر  قليلة  0.63 1.59 توجد قواني 

تصور   12 تقديم  المدارس  مديري  من  الوزارة  تطلب 
اتيجية   شامل ودقيق عن إعداد الخطة االسي 

 قليلة  0.70 1.58
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز الوزارة ومديري المدارس حول   17 ك بي 
يوجد فهم مشي 

اتيجية   فهم خطوات تنفيذ الخطط االسي 
 قليلة  0.61 1.58

امج  18 ي إعداد وإقرار الير
ك الوزارة مديري المدارس فز ترسر

بوية   والمشاري    ع الي 
 قليلة  0.64 1.53

اإلجراءات   19 وضع  ي 
فز الوزارة  المدارس  مديرو  يشارك 

اتيجية   المناسبة بتنفيذ الخطط االسي 
 قليلة  0.62 1.49

ي صنع  15
اك مديري المدارس فز تحرص الوزارة عىل إرسر

 القرارات  
 قليلة  0.59 1.47

امج  3 الير اح 
اقي  ي 

فز المدارس  مديري  الوزارة  ك  ترسر
اتيجية   التدريبية الالزمة لتنفيذ الخطط االسي 

 قليلة  0.60 1.46

ز  5 ي صياغة القواني 
ك الوزارة مديري المدارس فز  قليلة  0.57 1.44 ترسر

ك   4 ي صياغة اإلجراءات  ترسر
الوزارة مديري المدارس فز

ي  اتيخر ي عملية التخطيط االسي 
ي تستخدم فز

 الت 
 قليلة  0.59 1.41

الخطط   1 وضع  ي 
فز المدارس  مديري  الوزارة  ك  ترسر

اتيجية   االسي 
 قليلة  0.51 1.29

 
يتضح من الجدول  أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة عىل فقرات  مجال اإلعداد  

ز )  ز ) 1.96  -1.29تراوحت ما بي  (، حيث حصلت أغلبية  الفقرات 0.77-0.51(، وانحرافات معيارية بلغت ما بي 
 ( ز  بي  ما  تراوحت  حسابية  بمتوسطات  )قليلة(  مستوى  وانحرافات1.61-1.29عىل  ز   (  بي  ما  تراوحت  معيارية 

ز ) 0.51-0.64)  ي )متوسطة( بمتوسطات حسابية تراوحت ما بي 
( وانحرافات 1.96-1.73(، يليها المستوى الثائز

ز )  ي المعالجة اإلحصائية بالفصل 0.77-0.67معيارية بلغت ما بي 
 فز
ً
(، وذلك وفقا لمعيار الحكم الذي تم ذكره سابقا

ي 14الثالث، حيث حصلت الفقرة ) 
ز بكفاءة بعض ( والت  اتيجيي 

ز االسي   تنص عىل  "ضعف الوغي لدى المخططي 
ي )  ي عملية التخطيط "عىل أعىل مستوى متوسطة بمتوسط حسائر

( وانحراف معياري بلغ 1.96مديري المدارس فز
ي لبيئة العمل  6(،، وحصلت الفقرة )0.77)  اتيخر ي عملية التحليل االسي 

ي تنص عىل  "يسهم مديرو المدارس فز
( والت 

ي ) ل اتيجية" عىل أقل مستوى )متوسطة( بمتوسط حسائر
(،  0.67( وانحراف معياري بلغ ) 1.73دعم الخطط االسي 

 ( الفقرة  قواعد  11كما حصلت  إنشاء  ي 
فز المدارس  الوزارة ومديري  ز  بي  اكة حقيقية  "توجد رسر تنص عىل  ي 

والت   )
ي ) معلوماتية حول المشكالت الحالية والمستقبلية للمدرسة " عىل أعىل مستو  (  1.61ى )ضعيفة( بمتوسط حسائر

 ( بلغ  ) 0.64وانحراف معياري  الفقرة  ي وضع 1(، وحصلت 
المدارس فز الوزارة مديري  ك  ي تنص عىل " ترسر

والت   )
ي )  اتيجية " عىل أقل مستوى )قليلة( بمتوسط حسائر

(، وبذلك 0.51( وانحراف معياري بلغ ) 1.29الخطط االسي 
 ( التنازىلي  تيب  بالي  الفقرات  ت  إمكانية 6-9-10-7-2-8-14اعتير ها  أكير ومن   

ً
تفضيال االعداد  مجاالت  أكير  من   )

ي هذا المجال. 
 للتطبيق من قبل أفراد مجتمع الدراسة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اتيجية مرتبة تنازليا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تطبيق االسي 

 الفقرات  م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 المستوى

اعات ومواجهتها 24 ز ي حل اليز
اك مديري المدارس فز  متوسطة  0.68 1.78 إرسر

وذلك   20 اتيجية  االسي  تنفيذ  ي 
فز المدارس  مديرو  يشارك 
 بوضع الهيكل التنظيىمي 

 قليلة  0.66 1.47

امج   23 الير وضع  ي 
فز المدارس  مديري  الوزارة  تشارك 

عملية   بتطبيق  الخاصة  التخطيط  التنفيذية 
اتيجية   االسي 

 قليلة  0.59 1.42

انية  22 ز المي  وضع  ي 
فز المدارس  مديري  الوزارة  تشارك 

 الخاصة للمدرسة  
 قليلة  0.61 1.38

ية  21 البرسر الموارد  اختيار  ي 
فز المدارس  مديرو  يشارك 
 مختلفة الوظائف للمدرسة 

 قليلة  0.60 1.35

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة عىل فقرات          
ز )  اتيجية  تراوحت ما بي  ز ) 1.78-1.35مجال تطبيق االسي  (، حيث  0.68-0.59(، وانحرافات معيارية بلغت ما  بي 

 ( الفقرة  ا24حصلت  ز اليز حل  ي 
فز المدارس  مديري  اك  إرسر  " عىل  تنص  ي 

والت  مستوى (  "عىل  ومواجهتها  عات 
 ( ي  وبمتوسط حسائر الحكم  لمعيار  وفقا  ) 1.78)متوسطة(  بلغ  معياري  وانحراف  الفقرات 0.68(،  وحصلت    ،)

  ،" اتيجية وذلك بوضع الهيكل التنظيىمي ي تنفيذ االسي 
ي تنص عىل "يشارك مديرو المدارس فز

تيب التنازىلي والت  بالي 
ا وضع  ي 

فز المدارس  مديري  الوزارة  اتيجية"، "تشارك  االسي  التخطيط  عملية  بتطبيق  الخاصة  التنفيذية  امج  لير
ي اختيار الموارد  

انية الخاصة للمدرسة"، "يشارك مديرو المدارس فز ز ي وضع المي 
"تشارك الوزارة مديري المدارس فز

ز )  ي ما بي  ية مختلفة الوظائف للمدرسة" عىل مستوى )قليلة( بمتوسط حسائر ري ( وانحراف معيا 1.47-1.35البرسر
ز )  ت الفقرة ) 0.66-0.59بلغ ما بي  اعات 24(، وبذلك اعتير ز ي حل اليز

اك مديري المدارس فز ي تنص عىل "إرسر
( والت 

 ( ي  حسائر متوسط  عىل  والحاصلة  )1.78ومواجهتها"   بلغ  معياري  وانحراف  تطبيق 0.68(  فقرات  أكير  من   )
ها إمكانية للتطبيق من قبل أفراد مجت  ومن أكير

ً
اتيجية تفضيال ي هذا المجال. االسي 

 مع الدراسة فز
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التقييم والمتابعة مرتبة تنازليا

 الفقرات  م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 المستوى

لمتابعة  33 المدارس  لمديري  ي 
الكافز الوقت  وجود  عدم 
اتيجية   تنفيذ الخطة االسي 

 متوسطة  0.77 2.09

ي التحليل العلىمي لنتائج  32
ك الوزارة إدارات المدارس فز ترسر

 الطلبة النهائية
 متوسطة  0.77 2.04

إلبداء  29 المدارس  مديري  من  ز  للمشاركي  الوزارة  تسمح 
 مالحظاتهم وآراءهم بكل حرية 

 متوسطة  0.71 1.95

ي تحليل المشكالت  31
مشاركة الوزارة لمديري المدارس فز

 المدرسية 
 متوسطة  0.70 1.91
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تقييم النتائج الخاصة  28
ك الوزارة مديري المدارس فز ترسر

 بعمل كل مدرسة 
 متوسطة  0.72 1.88

اكة للتأكد من سي  تنفيذ   34 وجود تقييم عىل مستوى الرسر
اتيجية   الخطط االسي 

 قليلة  0.59 1.66

ز   30 التشارك بي  أدوات علمية لقياس مدى  الوزارة  توافر 
 ومديري المدارس

 قليلة  0.64 1.64

تنفيذ   26 متابعة  ي 
فز المدارس  مديري  الوزارة  تشارك 

اتيجية للمدارس  الخطط االسي 
 قليلة  0.67 1.61

امج  27 الير تقييم  ي 
فز المدارس  مديري  الوزارة  تشارك 

اتيجية   واألنشطة الخاصة بتنفيذ الخطط االسي 
 قليلة  0.66 1.58

ي تقييم تنفيذ الخطط تشارك   25
الوزارة مديري المدارس فز

اتيجية   االسي 
 قليلة  0.63 1.49

الستجابة            الدراسة  مجتمع  أفراد  لتقديرات  الحسابية  المتوسطات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
ز )  ز ) 2.09  -1.49فقرات مجال التقييم والمتابعة تراوحت ما بي  (،  0.77-0.63( وانحرافات معيارية بلغت ما بي 

 ( الفقرة  الخطة 33حيث حصلت  تنفيذ  لمتابعة  المدارس  ي لمديري 
الكافز الوقت  ي تنص عىل "عدم وجود 

والت   )
 ( ي اتيجية" عىل أعىل مستوى )متوسطة( بمتوسط حسائر

(،  كما حصلت  0.77(، وانحراف معياري بلغ ) 2.09االسي 
ي تقيي28الفقرة ) 

ك الوزارة مديري المدارس فز ي تنص عىل "ترسر
م النتائج الخاصة بعمل كل مدرسة" عىل أقل ( والت 

ي   بمتوسط حسائر )متوسطة(  ) 1.88مستوى  بلغ  معياري  وانحراف   ،0.72 ( الفقرة  تنص  34(، وحصلت  ي 
والت   )

اتيجية " عىل أعىل مستوى )ضعيفة(  اكة للتأكد من سي  تنفيذ الخطط االسي  عىل" وجود تقييم عىل مستوى الرسر
ي )  ي تنص عىل " تشارك الوزارة 25(، كما حصلت الفقرة ) 0.59عياري بلغ ) ( وانحراف م1.66بمتوسط حسائر

( والت 
 ( ي  بمتوسط حسائر أقل مستوى )ضعيفة(  " عىل  اتيجية 

االسي  الخطط  تنفيذ  تقييم  ي 
فز المدارس  (  1,49مديري 

 ( بلغ  الفقرة ) 0.63وانحراف معياري  ت  ي لمديري33(، وبذلك اعتير
الكافز الوقت  ي تنص عىل "عدم وجود 

 ( والت 
 ( ي  حسائر متوسط  عىل  والحاصلة  اتيجية"  

االسي  الخطة  تنفيذ  لمتابعة  بلغ 2.09المدارس  معياري  وانحراف   )
ها إمكانية للتطبيق من قبل أفراد مجتمع الدراسة  0.77)   ومن أكير

ً
اتيجية تفضيال ( من أكير مجاالت تطبيق االسي 

ي هذا المجال. 
 فز

 نتائج الدراسة: 
اتيجية لوزارة   ما معوقات مشاركة مديري مدارس ي وضع الخطط االسي 

ي سلطنة عمان فز
التعليم األساسي فز

بية والتعليم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟   الي 
ي المتعلق  

 الجدول التاىلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى لفقرات المحور الثائز
ز يبي 
 بالمعوقات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مرتبة تنازليا المتوسطات الحسابية 
 واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المحور الثائز

 الفقرات  م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 المستوى

ة  0.64 2.60 قلة الحوافز المادية والمعنوية لمديري المدارس 4  كبي 
ة  0.67 2.42 اتباع نظام المركزية التخطيط 13  كبي 

الصالحيات   8 لمديري  ضعف  المعطاة  المحدودة 
 المدارس

ة  0.67 2.40  كبي 

وتقييم   29 تنفيذ  بمتابعة  المختصة  الكفاءات  ضعف 
اتيجية   الخطط االسي 

ة  0.66 2.40  كبي 

لوضع   7 المدارس  بمديري  القرار  أصحاب  ثقة  ضعف 
اتيجية   الخطط االسي 

ة  0.64 2.38  كبي 

ي األنظمة واللوائح  9
وقراطية فز ز البي  ة  0.66 2.38 والقواني   كبي 

ز بأهمية مشاركة مديري  3 ضعف الوغي لدى المسؤولي 
اتيجية   ي وضع الخطط االسي 

 المدارس فز
ة  0.72 2.34  كبي 

ي  19 اتيخر ي مجال التخطيط االسي 
 متوسطة  0.72 2.32 قلة الدورات التدريبية فز

ي مجال التخطيط   28
اء فز ز والخير قلة وجود المتخصصي 

ي  اتيخر  االسي 
 متوسطة  0.68 2.32

ز  5  متوسطة  0.67 2.31 مقاومة التغيي  من بعض المسؤولي 
ز الوزارة وادارات المدارس 18  متوسطة  0.66 2.27 قلة التواصل المستمر بي 

ي لمديري المدارس 27
 متوسطة  0.75 2.27 النقل العشوائ 

 متوسطة  0.67 2.26 وجود تحديات بيئية تعوق مشاركة مديري المدارس 22
 متوسطة  0.66 2.21 وجود قيود زمنية غي  مقننة  10

ي   6 اتيخر ي التخطيط االسي 
ات المتخصصة فز ضعف الخير

 من قبل مديري المدارس 
 متوسطة  0.67 2.17

اتيجية هي  12 اعتقاد مديري المدارس بأن الخطط االسي 
 من وضع اإلدارات العليا 

 متوسطة  0.71 2.16

ز الوزارة واالدارة المدرسية غياب  1  متوسطة  0.75 2.14 االتصال الفعال بي 
للتخطيط   2 المتبعة  التقليدية  األساليب  استخدام 

ي   اتيخر  االسي 
 متوسطة  0.73 2.09

العالمية  25 للنماذج  المدارس  مديري  ثقافة  ضعف 
اتيجية   للخطط االسي 

 متوسطة  0.74 2.09

المدارس   23 مديري  ة  خير الخطط نقص  ز  بمضامي 
اتيجية ومحتوياتها   االسي 

 متوسطة  0.63 1.96

اتيجية   26  متوسطة  0.66 1.94 إهمال بعض المدارس تنفيذ الخطط االسي 

ي المشاركة  20
 متوسطة  0.72 1.88 ضعف الدافعية لدى مديري المدارس فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اإلدارية  24 المهارات  المدارس  مديري  امتالك  ضعف 
ي الالزمة لعملية  اتيخر  التخطيط االسي 

 متوسطة  0.67 1.88

21 
 

ي المشاركة  
ضعف االستجابة لدى مديري المدارس فز

اتيجية  ي وضع الخطط االسي 
 فز

 متوسطة  0.65 1.82

الخطة  11 نحو  السلبية  المدارس  مديري  اتجاهات 
اتيجية   االسي 

 متوسطة  0.66 1.79

 متوسطة  0.65 1.77 ضعف األفكار الجديدة لمديري المدارس  14

بناء     17 ي 
فز العلمية  لألسس  المدارس  مديري  افتقار 

اتيجية   الخطط االسي 
 متوسطة  0.64 1.75

 متوسطة  0.67 1.67 ضعف ثقة مديري المدارس بأهمية التخطيط 16
 قليلة  0.64 1.59 خوف مديري المدارس من المشاركة 15

 متوسطة  0.34 2.12 المعوقات بشكل عام
         ( ي  بمتوسط حسائر جاءت  عام  بشكل  المعوقات  أن  السابق  الجدول  من  وانحراف 2.12يتضح    )
( المتعلق بالمعوقات  تراوحت متوسطاتها الحسابية 0.34معياري بلغ )  ي

(، كما أن فقرات هذا المجال )المجال الثائز
 ( ز  بي  ) 2.60-1.59ما  ز  بي  ما  بلغت  معيارية  وانحرافات  مستوى    (، وحصلت0.63-0.75(  الفقرات عىل  معظم 
اتيجية   –متوسطة    –)قليلة   ي وضع الخطط االسي 

ة(، ويشي  ذلك إىل أن معوقات مشاركة مديري المدارس فز كبي 
ة، متوسطة(، والفقرة )  بية والتعليم  لفقرات هذا المجال حصلت العظىم منها عىل مستوى )كبي  (  15لوزارة الي 

ي تنص عىل "خوف مديري  
المدارس من المشاركة" تحمل مستوى )قليلة(، حيث حصلت الفقرة والوحيدة والت 

ي 4)  ة( بمتوسط حسائر ي تنص عىل "قلة الحوافز المادية والمعنوية لمديري المدارس" عىل أعىل مستوى )كبي 
( والت 

ز 3(، بينما حصلت الفقرة ) 0.64( وانحراف معياري بلغ ) 2.60)  ي تنص عىل "ضعف الوغي لدى المسؤولي 
( والت 

ز بأه ي بي  ة( وبمتوسط حسائر اتيجية" عىل أقل مستوى )كبي 
ي وضع الخطط االسي 

مية مشاركة مديري المدارس فز
ي مجال 19(، كما حصلت الفقرة ) 0.72( وانحراف معياري بلغ ) 2.34) 

ي تنص عىل "قلة الدورات التدريبية فز
( والت 

 ( ي  " عىل أعىل مستوى )متوسطة( بمتوسط حسائر ي اتيخر )   ( 2.32التخطيط االسي  بلغ  (،  0.72وانحراف معياري 
ي تنص عىل "ضعف ثقة مديري المدارس من بأهمية التخطيط"  عىل أقل مستوى 16بينما حصلت الفقرة ) 

( والت 
 ( ي   حسائر وبمتوسط  ) 1.67)متوسطة(  بلغ  معياري  وانحراف   )0.67 ( الفقرة  هناك  وتوجد  تنص 15(،  ي 

والت   )
الوح وهي  المشاركة"  من  المدارس  مديري  ي عىل"خوف  بمتوسط حسائر )قليلة(  مستوى  عىل  ي حصلت 

الت  يدة 
ات النتائج لفقرات التقييم والمتابعة يدل ذلك عىل أن 0.64( وانحراف معياري بلغ ) 1.59)  (، فمن خالل مؤرسر

ورة وضع آليات  ي المستوى المتوسط، مما يدل ذلك إىل الحاجة الماسة إىل ضز
معظم فقرات هذا المجال جاءت فز

ي 
بية والتعليم ومديري ومديرات المدارس. تفعيل المشاركة فز ز وزارة الي  اتيجية بي 

  وضع الخطط االسي 
: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

ً
 ربعا

ي تصورات أفراد مجتمع  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة احصائية ) 
=@( فز

اتيجية لوزارة الدراسة لدرجة واقع مشاركة مديري مدارس التعليم األساسي   ي وضع الخطط االسي 
ي سلطنة عمان فز

فز
ة الوظيفية؟   ، وعدد سنوات الخير ي

، المسىم الوظيفز ات: النوع، المؤهل العلىمي بية تعزى إىل المتغي 
 الي 

ولإلجابة عىل هذا السؤال، تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة، وفيما يىلي عرض لنتائج كل متغي  
 :  عىل حدة كما يىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

4-1-  :  النوع االجتماعي
يوضح الجدول التاىلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم اختبار )ت( للتحقق من الداللة 
ي  
ز استجابات عينة الدراسة عىل المجاالت، ومجموع  مجاالت استجابات مجتمع الدراسة فز اإلحصائية للفروق بي 

(.  نظرهم لدرجة المشاركة وفق متغي  النوع االج  تماغي )ذكر، أنتر
ي متغي  النوع 

 نتائج اختبار )ت( لمعرفة الفروق فز

 العدد النوع المجاالت
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 قيمة ت 
الداللة 

 االحصائية 
 0.258 1.13 0.36 1.59 98 ذكور  االعداد  

   0.38 1.64 195 إناث  
اتيجية   0.869 0.17 0.45 1.47 98 ذكور  تطبيق االسي 

   0.48 1.48 195 إناث  

 0.001 3.64 0.45 1.66 98 ذكور  التقييم والمتابعة 
   0.40 1.85 195 إناث  

 0.045 2.01 0.35 1.59 98 ذكور  الواقع بشكل عام
   0.34 1.68 195 إناث  

ي   α   ≤0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
ز فز ز الجنسي  بي 

ي استجابات اإلناث إىل 
ي الواقع بشكل عام لصالح اإلناث، حيث يشي  الواقع العام فز

مجال التقييم والمتابعة، وفز
 ( ي  حسائر ) 1.68متوسط  الذكور  ولدى  لإل 1.59(  ي  الحسائر المتوسط  أن  والمتابعة  (، كما  التقييم  مجال  ي 

فز ناث 
ز 1.66( ولدى الذكور )1.85)  ي تقديرهم لدرجة واقع المشاركة بي 

(، وبالتاىلي تختلف نظرة أفراد مجتمع الدراسة فز
 . ي النوع االجتماغي

 مديري المدارس والوزارة باختالفهم فز
4-2-  :  المؤهل العلمي

المعيارية، وقيم اختبار )ت( للتحقق من الداللة يوضح الجدول التاىلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
مجتمع  استجابات  مجاالت  ومجموع  المجاالت،  الدراسة عىل  مجتمع  أفراد  استجابات  ز  بي  للفروق  اإلحصائية 

 . ي نظرهم لدرجة المشاركة وفقا لمتغي  المؤهل العلىمي
 الدراسة فز

ي متغي  المؤهل العلىمي 
 نتائج اختبار )ت( لمعرفة الفروق فز

 العدد المؤهل  التالمجا
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 قيمة ت 
الداللة 

 االحصائية 
 0.420 0.81 0.38 1.61 237 بكالوريوس فأقل            االعداد 

   0.36 1.66 56 ماجستي  فأعىل  
 0.464 0.73 0.46 1.47 237 بكالوريوس فأقل            تطبيق الخطة

   0.53 1.52 56 ماجستي  فأعىل  

 0.990 0.01 0.41 1.78 237 بكالوريوس فأقل            التقييم والمتابعة 
   0.48 1.78 56 ماجستي  فأعىل  

 0.528 0.63 0.34 1.64 237 بكالوريوس فأقل            الواقع بشكل عام
   0.36 1.67 56 ماجستي  فأعىل  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

         ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  السابق  الجدول  ز α=0.05يوضح  بي   )
ي 
فز الدراسة  وبالتاىلي ال تختلف نظرة عينة   ، العلىمي المؤهل  لمتغي   تعزى  الدراسة  متوسطات استجابات مجتمع 

 تقديرهم لدرجة المشاركة باختالف المؤهل العلىمي لمجاالت الدراسة. 
: المسم الو  -4-3 ي

 ظيف 
يوضح الجدول التاىلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم اختبار )ت( للتحقق من الداللة 
ز استجابات مجتمع الدراسة عىل المجاالت، ومجموع مجاالت استجابات مجتمع الدراسة   اإلحصائية للفروق بي 

 . ي
ي نظرهم لدرجة المشاركة وفقا لمتغي  المسىم الوظيفز

 فز
ي نتائج اخ

ي متغي  المسىم الوظيفز
 تبار )ت( لمعرفة الفروق فز

 العدد الوظيفة  المجاالت
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 قيمة ت 
الداللة 

 االحصائية 
 0.084 1.73 0.33 1.59 160 مدير مدرسة  االعداد 

   0.42 1.66 133 مدير مساعد  

اتيجية   0.001 3.93 0.41 1.38 160 مدير مدرسة  تطبيق االسي 
   0.52 1.60 133 مدير مساعد  

 0.009 2.61 0.41 1.72 160 مدير مدرسة  التقييم والمتابعة 
   0.43 1.85 133 مدير مساعد  

 0.006 2.77 0.31 1.60 160 مدير مدرسة  الواقع بشكل عام

   0.38 1.71 133 مدير مساعد  
ز الجدول السابق وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى   ز متوسطات استجابات   α  ≤0.05يبي  بي 

الواقع   ي 
وفز والمتابعة،  والتقييم  اتيجية،  االسي  تطبيق   َ مجاىلي ي 

فز ي 
الوظيفز المسىم  لمتغي   تعزى  الدراسة  مجتمع 

ي ت
الدراسة فز المساعد. وبالتاىلي تختلف نظرة عينة  المدير  قديرهم لدرجة المشاركة باختالف بشكل عام لصالح 

 . ي
 المسىم الوظيفز

ة  -4-4  سنوات الخت 
يوضح الجدول التاىلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم اختبار )ت( للتحقق من الداللة 
ز استجابات مجتمع الدراسة عىل المجاالت، ومجموع  مجاالت استجابات مجتمع الدراسة   اإلحصائية للفروق بي 

ة.  ي نظرهم لدرجة المشاركة وفقا لمتغي  سنوات الخير
 فز

ة  ي متغي  عدد سنوات الخير
 نتائج اختبار )ت( لمعرفة الفروق فز

ة  المجاالت  العدد الخير
المتوسط  
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 قيمة ت 
الداللة  

 االحصائية

 0.307 1.02 0.39 1.66 81 سنوات فأقل  10 االعداد  

   0.37 1.61 212 سنوات   10أكير من   

 0.927 0.09 0.48 1.48 81 سنوات فأقل  10 تطبيق الخطة 

   0.47 1.48 212 سنوات   10أكير من   

 0.506 0.67 0.38 1.81 81 سنوات فأقل  10 التقييم والمتابعة

   0.44 1.77 212 سنوات   10أكير من  

 0.383 0.87 0.33 1.68 81 سنوات فأقل  10 الواقع بشكل 

   0.35 1.64 212 سنوات   10أكير من   عام 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز متوسطات  α=0.05من خالل الجدول السابق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( بي 
ي تقديرهم 

ة، وبالتاىلي ال تختلف نظرة مجتمع  الدراسة فز استجابات مجتمع الدراسة تعزى لمتغي  سنوات الخير
ة. لدرجة  ي متغي  الخير

 المشاركة باختالفهم فز
حات  : المقتر

حات   المقي  الدراسة ببعض  ، خرجت  ي
ي والتحليل االحصائ 

الثائز العينة للمحور  أفراد  بناًء عىل استجابات 
اتيجية   ي وضع ورسم الخطط االسي 

بية والتعليم فز ز مديري مدارس التعليم األساسي ووزارة الي  لتفعيل المشاركة بي 
بوية العا ي سلطنة عمان.  الي 

بية والتعليم فز  مة لوزارة الي 
 :
ً
الفجوة    أوال تقليل  ي 

ينبغز بية والتعليم "  الي  اتيجية لوزراة  ي وضع الخطط االسي 
المدارس فز ي "مشاركة مديري 

فز
النظر،   ي وجهات 

فز للتقارب  التنفيذية وذلك  والجهة  العليا  الجهات  ز  بي  المستمر  للتواصل  بينهما وكذلك 
المش المستقبل، كما يؤدي ذلك إىل مفهومية األنظمة  واالبتعاد عن  المدرسية بفهم الحاضز وقراءة  كالت 

ز قبل وصولها إىل المدارس.   والقواني 
 :
ً
اتيجية واستخدام االساليب الحديثة   ثانيا ي وضع الخطط االسي 

يجب االبتعاد عن استخدام االساليب التقليدية فز
بوية.   لمواكبة المستجدات والمستحدات الي 

: ثالث
ً
ي الذي يقوم به.  ا  تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمجتهدين من مديري المدارس لتعزيز الدور االيجائر
 :
ً
ي   رابعا اتيخر التخطيط االسي  المدارس الالزمة لعملية  المهارات اإلدارية لمديري  التدريبية لتعزيز  الدورات  وجود 

امج،  مع تقييمها.  واالرتقاء بمستوياتهم اإلدراكية، وتطوير هذه الير
 :
ً
ي عىل مديري المدارس تنمية الثقافة العامة من خالل القراءات المتعلقة بالنماذج العالمية للخطط   خامسا

ينبغز
اتيجية.   االسي 

 :
ً
التخطيط   سادسا مجال  ي 

فز العالية  بالكفاءات  يتمتعون  الذين  اء  والخير ز  المتخصصي  وجود  وري  الرصز من 
 . ي اتيخر  االسي 

 :
ً
ي المشاركة. تنمية الدافعي سابعا

 ة الداخلية لمديري المدارس نحو المشاركة واالبتعاد عن الخوف وضعف الثقة فز
 :
ً
ة أمام المشاركة.  ثامنا ي تقف عير

 تذليل الصعاب والمعوقات والتحديات الت 
 :
ً
ي سلطنة عمان من وجة نظرهم.  تاسعا

   دراسة االحتياجات التدريبية لمديري المدارس فز
 التوصيات: 

 : ي تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يلي
ي ضوء النتائج النر

 
 ف
ي وضع الخطط   .1

النظرة الجادة من قبل الجهات العليا لمديري المدارس من خالل استطاعتهم المشاركة فز
اتيجية والهيكل   التنظيىمي لها. االسي 

ي وضع   .2
اكهم فز ، وإرسر ي ية سواًء عىل المستوى الداخىلي أم الخارجر

ي اختيار الموارد البرسر
اك مديري المدارس فز إرسر

امج التنفيذية الخاصة بتطبيق عملية التخطيط  ي وضع الير
اكهم فز انية الخاصة للمدارس، وكذلك ارسر ز المي 

 . ي اتيخر  االسي 
اتيجية المختلفة. المتابعة الجادة من قبل مديري ا .3  لمدارس لمدى تطبيق الخطط االسي 
ي ذلك.  .4

ز واألنظمة، مع إعطاء الصالحية لمديري المدارس فز ي تطبيق اللوائح والقواني 
 المرونة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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