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53 
ي لالك         

 
ي مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان                                  بان

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان ]
 
 [ إدارة األزمات ومدى تفعيلها ف

ي الباحث  ]
 
 [ د. يونس حمدان عبدهللا الكلبان

بية والتعليم ـ سلطنة عمان ـ الوظيفة : مدير مدرسة  ]  [وزارة التر

[ moath9888@gmail.com ] 

 

 الملخص 

ي المدارس . والتعرف عىل اإلجراءات والوسائل 
ز
ي من الممكن أن تقع ف

هدفت الدراسة للتعرف عىل األزمات الت 
المتبعة إلدارة االزمة من قبل مديرو المدارس والفريق القائم عىل إدارة االزمات بالمدارس، ومعرفة الحلول 

ي هذه الدراسة للعمل بها وتحديد األدوار 
ز
حة والنتائج ف ي تستند عليها إدارة االزمة. والتعرف عالمقي 

ىل والمهام الت 
ي دراستم، كما 

ز
ي ف
ي مدارسهم . واستخدم الباحث المنهج الوصفز

ز
درجة ممارسة مديري المدارس إلدارة االزمات ف

ز النتائج التالية : أهمية  ي جمع المعلومات والبيانات. وجاءت الدراسة لتبي 
ز
استخدم االستبانة كأداة للدراسة ف

 المدرسي ، وضع 
ي جميع مرافق المبتز

ز
ز واللوائح المعنية بالسالمة من أجل الوقاية من األخطار ف النظم والقواني 

وتقييم الخطط السابقة لمواجهة االزمات وذلك من أجل تحسينها وتطويرها والعمل عليها ، وتخصيص إدارة 
ي تقع بالمدرسة ، وعمل ق

انية لمعالجة أثار االزمات الت  ز اعدة بيانات لجميع أولياء أمور الطلبة وذلك المدرسة مي 
ات لدى فريق إدارة األزمات بالمدرسة ،  من أجل التواصل معهم حال وقوع أي أزمة بالمدرسة ، ونقص الخير

امج وورش  ز وال توجد لديهم الدراية والمعرفة الالزمة إلدارة أي أزمة وعدم خضوعهم لير بحيث انهم غي  متمكني 
ي كيفية التعامل م

ز
ي مدارسهم .  ف

ز
ة جدا ف ع االزمات وأن ممارسة مديرو المدارس إلدارة االزمات جاءت بدرجة كبي 

كما أوصت الدراسة بأهمية نرسر ثقافة التخطيط إلدارة االزمة لدى جميع مديرو ومديرات مدارس التعليم 
، ووضع الرؤى المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية، وتوفي  المخصصات المال مدرسة من  ية لكلاألساسي

ي كل مديرية عىل حدة 
ز
مدارس التعليم األساسي ليكون بندا إلدارة األزمات بالمدارس و تشكيل فريق متخصص ف

ي حصلت بالمدرسة ليستفيد منها المعنيون بالمديريات التعليمية وتستفيد 
واعداد تقرير سنوي عن االزمات الت 

 منها القيادات المدرسية. 

 االزمة   إدارة االزمات   التعليم األساسي  الكلمات المفتاحية: 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Abstract 

This study aims at the recognition of the crises which can take place at the schools. It also aims at the 

recognition of the procedures and the means followed by school principals and the responsible team to 

manage the crisis .It also aims at the recognition of the suggested solutions and the results of this study 

in order to use them and set roles and tasks which crisis management depend on . It also aims at the 

recognition of how well the school principals practice in order to manage the crises at their schools. 

The researcher uses the descriptive method at his study and he also uses the questionnaire                     

as a studying tool in gathering information and data. 

 This study also sheds light on the following results: Firstly, The importance of setting rules, laws and 

safety regulations in order to avoid risks and threatens in the school building parts. Secondly, the 

assessing of the previous plans to face the crisis in order to improve them and work on them. Thirdly, 

the school administration should customize a budget to deal with the crises' influences which happen 

at the school. Fourthly, making a database for all parents of the students in order to communicate with 

them in case of any crisis may take place at the school. Fifthly, the lack of experiences for the team 

which is responsible for managing the crises at the school because they are unversed , they don't have 

the necessary knowledge to manage any crisis and they don't take any programmers or workshops on 

how to deal with the crises . Finally, the behavior of the school principals to manage the crises has 

succeeded to a great extent at their schools. 

This study advises the importance of spreading the planning culture in order to manage the crisis for 

all school principals in Basic Education schools. It also advises the importance of putting future 

visions to promote the educational process, providing each school with sufficient financial allocations 

in order to be used to manage the crises at the schools, forming a dedicated team in every directorate 

separately and preparing annual report on the crises which take place at the school in order to benefit 

from it the concerned persons in the educational directorates and the school administrators. 

Key words: The Crisis, The Crises' Management and The Basic Education. 

 

 المقدمة 

ز ، حيث يتطلب منهم ان ينتهجوا  ز وتربويي  ، باإلضافة لكونهم مديرين اداريي  ز يعتير مديرو المدارس قادة ميدانيي 
بوية للمدرسة كمؤسسة اجتماعية ذات اهداف ورسالة  ي تساعد عىل تحقيق األهداف الي 

األساليب العلمية الت 
ليم الستكشاف األحداث والظروف غي  محددة ، األمر الذي يتطلب من اإلدارات المدرسية التخطيط الس
ي تعتير من الواجبات الرئيسية لمدير المدرسة . 

 المنظورة الت 

ي كيفية التعامل معها ، وأن 
ز
ي قد تواجهها ، وأن تفكر ف

وعىل اإلدارات المدرسية أن تتوقع االزمات والكوارث الت 
 ( .  2009لموقفية ) أبو فارة ، تثي  التساؤالت ذات العالقة ، وتضع حلوال ناجحة من خالل الخطط ا

ي مجتمعاتنا ولذلك ال بد للفرد والقائد المدرسي ، أن يعوا ذلك جيدا ، وأن يكونوا 
ز
ي األزمات ف

ا ما نالحظ تفسر كثي 
ي المجتمع المدرسي من أجل الحفاظ عىل سالمة الجميع بالمدرسة . كما 

ز
ز عىل التصدي ألي ازمة تقع ف حريصي 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات البيئية  تتوقف إدارة أي أزمة من خالل كيفية التعامل معها ، ومدى المعرفة واإللمام بها وبالعوامل والمتغي 
 . ي تحيط بها ، فأغلب األزمات تحدث بشكل مفاجر 

 الت 

ي قد تنجم عنها وكذلك 
وعىل إدارات المدارس ان تبذل جهودا لمواجهة االزمات ، والحد من األثار السلبية الت 

افية وكفاءة عالية عند وقوعها ، وإعداد إتخاذ التدابي  الالزمة والم ناسبة للوقاية منها ، والتعامل معها باحي 
 الخطط والبدائل الالزمة للسيطرة عليها . 

ويمكن القول إن إدارة األزمة تحتاج إىل تخطيط أدائها وتنظيم هيكلها ، وتوجيم مواردها لإلرتقاء بمستويات 
شكل سليم للوقوف عىل أوجم القصور وعالجها ، لذا فإن المنهج اإلنجاز المتحقق ، ومتابعة هذا اإلنجاز ب

المتكامل للتعامل مع األزمات وإدارتها إدارة رشيدة تخرج عن النطاق العفوي ، فتتجم اتجاها كامال إىل اإلدارة 
ي تقوم عىل التخطيط الواغي بحقائق اإلمكانيات المتوافرة ، وأدوات التعامل الحاضز والمست

بىلي ، قالعلمية الت 
والتنظيم المرن الذي يستوعب قوى الفعل والترصف اإلداري ، ويتيح طاقات للتغيي  والتغي  تمثل حاجز 

امتصاص للصدمات المتولدة عن األزمات ، والتوجيم الفعال الذي يقوم عىل رسعة االتصال بمواقع األحداث 
ي سالمة القرار ، وبتطوره ، والتدخل الفور وتوجيم أدوات الفعل إليها ، والمتابعة الحثيثة عن كثب لإلحاطة ب

ي ،   (.  173،  1990لتصحيح وعالج أي قصور . ) الخضي 

كما أنم يجب أن يتم توفي  البيئة األمنة لطلبة المدارس ، وذلك من أجل ضمان توفي  المناخ الجيد لضمان جودة 
بهم ، لذا يجب عىل إدارات المدارس  العملية التعليمية بالمدارس ، ولسالمة الطلبة من أية مخاطر قد تلحق

وري عىل  اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة تجنبا للمخاطر سواء اكانت هذه المخاطر مناخية او طارئة ، فمن الرصز
ي السلك التعليىمي مراعاة ذلك وتوفي  االحتياطات الالزمة قبل حدوث أي أزمة بالمدارس . 

ز
ز ف  جميع القائمي 

ي عىل كما تعد إدارة االزمات با
ي مجال اإلدارة ، وتتضمن العديد من األنشطة يأئ 

ز
نها احد الفروع الحديثة نسبيا ف

 ( .  65،  2007رأسها التنبؤ باألزمات والتخطيط للتعامل معها والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة .) حريز ، 

ي عرصنا ا
ز
ي ازدادت أهميتها ف

، والذي شهد العديد من وعلم إدارة األزمات أصبح من العلوم الحديثة الت  لحاضز
وىلي أو اإلقليىمي أو القومي أو المحىلي ، فهو إحدى علوم المستقبل ، 

ّ
ات المتداخلة، سواء عىل المستوى الد التغي 

ي كافة المجاالت اإلنسانّية، سواء كانت 
ز
وابت وقوى الفعل ف

ّ
ات  ، وعلم تحريك الث غي 

ّ
كيف مع الت

ّ
وعلم الت

ها، وهو بذلك علم مستقل بذاتم، وهو اقتصادّية، أو اجتماعّية، أ ي الوقت نفسم  -و ثقافّية أو غي 
ز
متصل بكافة  -ف
ي،  ذي تحتاجم )الخضي 

ّ
 . (52، 2003العلوم اإلنسانّية األخرى يأخذ منها ويضيف إليها الجديد ال

 مشكلة البحث 

ي يجب التصدي لها من قبل إدارة المدرسة )مدير المدرسة ( ، والفريق 
قد تتعرض مدارسنا للكثي  من األزمات الت 

ي باألمن والسالمة )إدارة االزمات ( ، وذلك للحفاظ عىل سي  واستقرار العملية التعليمية عىل اكمل وجم 
المعتز

ي تحصل بالمدارس اىل مشاكل ممكن وإعادة األمور اىل مجاري  ها كما كانت بالسابق ، وق
د تسبب االزمات الت 

جسيمة اذا لم يتم التصدي لها بالشكل المطلوب وفق الخطط والتنظيم واالستعداد الجيد لذك بصورة منظمة 
 وواضحة مع مشاركة المجتمع المحىلي . 

ومشكلة الدراسة الحالية نحاول أن نسلط الضوء عىل مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان 
، ومدى جاهزية فريق إدارة االزمات بالمدارس للتصدي ألي أزمة قد تقع بالمدارس والتعرف عىل المعوقات 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مدارسهم وافضل الحلول الممكن
ز
ي تواجم قادة المدارس ف

ي والصعوبات الت 
ة لذلك . وعىل الرغم من الجهود الت 
ا ما تحدث  بية والتعليم بشكل عام والمحافظات التعليمية بشكل خاص إال أن األزمات كثي 

تبذلها وزارة الي 
بالمدارس ، وأن نجاح المدارس يتوقف عىل توفي  األمن والسالمة بها من أجل أن يشعر الجميع بالراحة اثناء 

 راسة لتوضح األسئلة التالية . العمل لذا جاءت مشكلة الد

 ما اإلجراءات والحلول المتبعة من قبل فريق إدارة االزمات بالمدرسة إلدارة أي أزمة ؟

ي إدارتهم لألزمات ؟
ز
ي األزمات ف

ز
ي تواجهها إدارات المدارس ف

 ما المعوقات الت 

ي المدارس التابعة لهم ؟ 
ز
 ما درجة ممارسة مديري المدارس إلدارة االزمات ف

 ية الدراسة : أهم

ي : 
ر
ي االن

 
 تكمن أهمية الدراسة ف

ي التصدي لألزمة حال وقوعها . 
ز
 _ إبراز دور إدارات المدارس وفريق إدارة االزمات  ف

ز .  ي السلك التعليىمي والطلبة وجميع العاملي 
ز
ز ف ي االهتمام برعاية القائمي 

ز
بية والتعليم ف  _ إظهار عناية وزارة الي 

ز أيا كانت وظيفتهم . _ توفي  األمن والسالمة لجم  يع من بالمدرسة من طلبة وعاملي 

ي حال وقوع ازمة ما بالمدرسة . 
ز
 _ المحافظة عىل كافة الموارد المالية والتقليل من أية خسائر قد تنجم ف

 _ توفي  النظام والمناخ المالئم لسي  العمل بالمدرسة وذلك من أجل ضمان جودة العملية التعليمية . 

ي ي_ إمكانية إسهام 
ي مدارسهمهذه الدراسة للتوصل اىل أفضل المتطلبات الت 

ز
 حتاجها مديرو المدارس ف

اف عىل إدارات المدارس  ز عىل متابعة واالرسر _ استفادة من هذه الدراسة لكال من مديري المدارس والقائمي 

ي مجال اإلدارة المدرسية . 
ز
ز ف  والباحثي 

ي تقديم معرفة نظرية حول إ
ز
 دارات االزمات بالمدارس . _ من المتوقع ان تسهم ف

 أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة إىل : 

ي المدارس . 
ز
ي من الممكن أن تقع ف

 _ التعرف عىل األزمات الت 

_ التعرف عىل اإلجراءات والوسائل المتبعة إلدارة االزمة من قبل مديرو المدارس والفريق القائم عىل إدارة 

 االزمات بالمدارس . 

ي تستند عليها إدارة _ معرفة الحلول المقي  
ي هذه الدراسة للعمل بها وتحديد األدوار والمهام الت 

ز
حة والنتائج ف

 االزمة

ية أم غي  ذلك .   _ معرفة المتطلبات الالزمة إلدارة االزمات المدرسية سواء اكانت مادية ام إدارية ام برسر
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مدارسهم . 
ز
 _ التعرف عىل درجة ممارسة مديري المدارس إلدارة االزمات ف

 حدود الدراسة : 

ي المدارس وكيفية التغلب عليها من قبل فريق إدارة 
ز
الحدود الموضوعية : اقترصت الدراسة عىل إدارة االزمات ف

ي ذلك . 
ز
 االزمات بالمدرسة ودور مدير المدرسة ف

ية :   مديري مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان .  الحدود البشر

 مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة .  الحدود المكانية : 

 م 2020_  2019العام الدراسي  الحدود الزمانية : 

 مصطلحات البحث 

 تعريف االزمة : 

ي اللغة : 
 
ز  األزمة ف ز جبلي  ء امسك عنم ، واألزم المضيق وكل طريق ضيق بي  ي

هي الشدة والقحط ، وأزم عن السر
ز ، واالوازم : السنون مأزم ، وموضع الحرب أيضا مأزم ، ومنم سىمي  ز عرفة مأزمي  ز المشعر وبي  الموضع الذي بي 

 ( .  17  16الشدائد . ) ابن منظور ، 

تب عليها تطورات غي  متوقعة نتيجة لعدم  األزمة اصطالحا : 
خلل مفاجر  ، نتيجة ألوضاع غي  مستقرة ، يي 
 ( 66،  1991القدرة عىل احتوائها من قبل األطراف المعنية . ) مختار ، 

بأنها تهديد خطي  يمكن أن يعصف بأهداف وقيم ومعتقدات   ( األزمة :  116ـ 113كما عرف ) ينظر ، 
وممتلكات األفراد والمنظمات والدول ، سواء كان الخطر متوقعا أم غي  متوقع . وإنها لحظة حرجة وحاسمة 

ي حي  تتعلق بمصي  الكيان اإلداري الذي أصيب بها ، مشِكلة بذلك صعوبة حادة اما
ز
ة م متخذي القرار تجعلم ف

 بالغة . 

ي طياتم تهديدا ما للمؤسسة ويحتاج اىل جملة إجراءات  أما بطاح فقد عرف األزمة بأنها : 
ز
ي يحمل ف

حدث فجائ 
 (  172،  2006رسيعة وفعالة لتجاوزه او عىل األقل التقليل من سلبية اثاره .) بطاح ، 

نها عمل او نشاط يقوم بم المجتمع من اجل تفهم طبيعة أي بأ ويرى الباحث ان األزمة يمكن ان تعرف : 
مخاطر قد تلحق بهم ، واتخاذ اإلجراءات الوقائية لتقليل من االزمات والتخفيف منها والتعامل معها برسعة 

 وإعادة األمور اىل ما كانت عليم قدر المستطاع . 

 تعريف إدارة األزمة : 

ي تبذل لمواجهة أو الحد من مجمو  عرف أبو قحف إدارة االزمة بأنها : 
عة االستعدادات والجهود اإلدارية الت 

تبة عىل االزمة ) أبو قحف ،  (.  352،  2002االثار السلبية المي 

ومفهوم إدارة األزمات تتطلب تقدير االمر المفاجر  وتحديد اتجاهات الحركة البديلة وتصور السيناريوهات 
ت والمسارات الكفيلة بالسيطرة عىل الموقف مع االستعداد للتغيي  عند الممكنة لتطور االحداث ثم اتخاذ القرارا
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مسارها واتجاهاتها ، وهي إدارة علمية 
ز
ي ضغطها وف

ز
الحاجة ، أي ان إدارة االزمات هي إدارة االزمة ذاتها للتحكم ف

رار س للقرشيدة تقوم عىل البحث والحصول عىل المعلومات والمعرفة واستخدام المعلومات المناسبة كأسا
 المناسب وهي إدارة تقوم عىل التخطيط والتنظيم والرقابة والبعد عن االرتجالية والعشوائية . 

إدارة االزمة بانها : نظام يستخدم للتعامل مع االزمات ، من اجل تجنب وقوعها  ( :  Littleوكما عرف )
ي النتائج ، والحد من االثار السلبية . ) 

ز
ي يصعب تجنبها ، بهدف التحكم ف

 Littleوالتخطيط للحاالت الت 
,1983,8  .) 

ى أن مفهوم إدارة األزمة هي :  ي ته اما أحمد فتر
ة عن تم بالتنبؤ باألزمات المحتمل" العملية اإلدارية المستمرة الت 

ات البيئية الداخلية أو الخارجية المولدة لألزمات ، وتعبئة الموارد واإلمكانيات  طريق االستشعار ورصد المتغي 
المتاحة لمنع أو اإلعداد للتعامل مع األزمات بأكير قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية ، وبما يحقق أقل قدر ممكن 

ار للمنظ ز .) احمد ، مة وللبيئة من األضز  . ( 36،  2002والعاملي 

ي تحتاج لمواجهة فعلية وذلك عن طريق  أما الباحث فيعرف إدارة االزمات عىل أنها : 
مجموعة من االزمات الت 

ز بفريق إدارة االزمة وذلك للمحاولة التغلب عليها  التخطيط والتنظيم والتعاون والتكاتف من جميع المعنيي 
ية والمادية . والحد من تقليل ا ي قد تلحق بالكوادر البرسر

 الثار الناجمة عنها والسيطرة عليها لتقليل المخاطر الت 

 تعريف االزمة المدرسية : 

ال يختلف مفهوم األزمة المدرسية عن مفهوم تعريف األزمة ذلك ألن المدرسة منظمة تربوية اجتماعية خدمية 
ية منسقة وفق إمكانيات محدد  ة لتحقيق أهداف منشودة . تقوم عىل جهود برسر

( عىل أنها  حالة أو حدث غي  متوقع يمكن أن يتعرض لم الطالب والمعلمون،  ٢٠٠٤لذلك عرفها الهزايمة )  
 هدد وجود المدرسة وكيانها، وقد 

ً
ي األداء، وضغوطا

ز
والمدراء، والمجتمع  المحىلي ، وتكون نتيجة اضطرابات ف

مما يتطلب اتخاذ اإلجراءات العملية لحل جذري من خالل تنظيم تؤدي إىل مشاكل أو ضاعات أو صدامات، 
ية والعمليات التشغيلية.   أكفأ أنظمة االتصال والمعلومات والموارد البرسر

 تعريف إدارة األزمة المدرسية : 

: أسلوب للتعامل مع األزمة بالعمليات  ( لمفهوم إدارة األزمات المدرسية بأنها ٢٠٠٦وتشتر اليحيوية ) 

ي حدوث األزمة، المن
ز
ي تعمل عىل تالف

هجية العملية اإلدارية من خالل اتخاذ اإلجراءات والتدابي  الوقائية الت 
 والتقليل من آثارها السلبية، وتحقيق أكير قدر من النتائج اإليجابية. 

ي  ويرى الباحث ان مفهوم إدارة االزمة المدرسية : 
ز
حدث حاصل بفجأة يحدث نوعا من االضطراب والخلل ف
ي 
 فيها ، ويؤثر عىل سي  العمل اليومي المخطط لم ، ويتطلب من الفريق المعتز

ز المدرسة ويشتت انتباه العاملي 
بإدارة االزمة تدخال رسيعا من اجل الحد من تفاقم األزمة والقدرة عىل السيطرة عليها بأرسع وقت ممكن وبأقل 

 خسائر . 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اإلطار النظري للدراسة : 

ي معظم دول العالم أزمة حقيقية ، وان اختلفت أبعادها وتنوعت اشكالها ، وتفاوتت درجاتها من 
ز
يعيش التعليم ف

ها ، ورغم عذا التنوع واالختالف ، فانم ال بد من التسليم بأن طبيعة العملية  دولة اىل أخرى ، ومن مرحلة اىل غي 
ي عالم اليوم تتسارع  التعليمية ذاتها يمكن ان

ز
تضيف ابعادا جديدة اىل هذه االزمة ، وإن التطور الذي يحدث ف
ايد يوما بعد يوم ، االمر الذي أدى اىل تفاقم هذه االزمة وزيادتها ) أبو خليل ،  ز  (259،  2001خطاه وتي 

ي تسفر عنها األزمات بكل أنواعها ، تحرص المؤسسات اإلدارية
بوية عىل ونظرا لخطورة النتائج الت  استخدام  الي 

ي التفكي  
ز
ي المؤسسة او المدرسة ، والقيادة الجماعية ف

ز
ز ف اتيجيات متنوعة ، تؤكد عىل المشاركة مع العاملي 

اسي 
والتنفيذ ثم المتابعة والتقويم . وتفعيل ذلك من خالل قيام المؤسسة بتشكيل اللجان ، وفرق العمل وتنظيم 

 ( .  4،  2007وتدريب االفراد لمواجهتها ) الزامىلي واخرون ، البيانات خاصة باألزمات ، وإعداد 

ي إدارة االزمة ومواجهتها ، فهو المسؤول عن مدرستم ، يقوم برعاية الطالب والحفاظ 
ز
ولمدير المدرسة دور كبي  ف

ي التعامل مع االزمات وجود نوع خاص من المديرين ، يتم
 عليهم ، من اجل تحقيق األهداف المنشودة ، ويقتضز

تأهيلهم وتدريبهم تدريبا وافيا ، لصقل مهاراتم ومواهبم واستعداده الطبيغي ، حيث ان التعامل مع االزمات لم 
طابع خاص يستمد خصوصيتم من تأثي  عوامل اللحظة الزمنية المستقبلية ، بأبعادها التصادمي وكذلك 

  ( .  4،  2006باحتماالت تدهور األوضاع بشكل بالغ القوة ) حمدونة ، 

ا ما تحدث الباحثون عن االزمة باختالف مجاالتها وتعددت أنواعها وأسبابها وقد ذكر تعريف االزمة   وكثتر
ا ولعل ابرزها ما يىلي :   كثتر

تب عليها تطورات غي  متوقعة نتيجة لعدم القدرة عىل احتوائها من 
خلل مفاجر  نتيجة ألوضاع غي  مستقرة ، يي 

 ( 66، 1999، قبل األطراف المعنية . ) عثمان 

ها فنك يعرفهاكما 
ّ
ي  ول تح نقطة " : بأن

ز
 االستقرار عدم من حالة ف ي  األفضل، أو األسوأ نحو المنظمة حياة ف

ث
ّ
ي  حاسم تغيي   فيها يحد

ز
ي  العمل سي   ف

ز
أو نتائج غي  مرغوب فيها .)  فيها  مرغوب نتائج إىل يؤدي قد المنظمة، ف

Fink,1986,15  .) 

 ، ي تهتم بالتنبؤ باألزمات  482،  2005اما إدارة االزمة فيعرفها ) مصطفز
( : بانها العملية اإلدارية المستمرة الت 

ات البيئية الداخلية او الخارجية المولدة لالزمة ، وتعبئة الموارد  المحتملة عن طريق االستشعار ، ورصد المتغي 
معها بأكير قدر من الكفاءة والفاعلية ، وبما يحقق اقل قدر من واالمكانيات المتاحة لمنع االزمة او التعامل 

ي ارسع وقت وباقل تكلفة ممكنة ، 
ز
ز ، مع ضمان العودة لألوضاع الطبيعية ف ار للمنظمة وللبيئة وللعاملي  االضز

ي المستقبل . 
ز
ي تقف وراء االزمة لمنع حدوثها مرة أخرى ف

ا دراسة القوى والعوامل الت   وأخي 

 مراحل إدارة االزمة : 

ي إدارة مرحلة من هذه المراحل ، فإنم تمر معظم األ
ز
زمات بخم  مراحل أساسية ، وإذا فشل متخذ القرار ف

 ( .  63  62،  1995يصبح مسئوال عن وقوع األزمة وتفاقم أحداثها ) الحمالوي ، 

ة طويلة سلسلة من إشارات االنذار عادة ما ترس االزمة قبل وقوعها  اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر :  . 1 بفي 
ي تنتر  باحتمال وقوع االزمة. 

 المبكر ، او االعراض الت 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يجب ان يتوفر لدى المجتمع االستعدادات واألساليب الوقائية من االزمات ويؤكد  االستعداد والوقاية :  . 2
ء لم تتن ي

بأ أو تنذر باحتمال ذلك عىل أهمية إشارات اإلنذار المبكر ، ألنم من الصعب أن تمنع وقوع سر
 وقوعم. 

ار والحد منها :  . 3 من سوء الحظ بل إنم من المستحيل منع األزمات من الوقوع طالما أن الميول  احتواء األض 
ي 
ز
ي إدارة األزمات تتلخص ف

ز
ية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم الحية وعىل ذلك فإن المرحلة التالية ف التدمي 

ار ومنعه ي المجتمع . إعداد وسائل للحد من األضز
ز
ي لم تتأثر بعد ف

 ا من االنتشار لتشمل األجزاء األخرى الت 
ت بالفعل  استعادة النشاط :  . 4  تشمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج جاهزة واختير

امج مسبقا فإنم يكون من الصعب االستجابة ووضع الحلول  ة وطويلة األجل ( ، وإذا لم تختير هذه الير ) قصي 
تدم األزمة ، وتتضمن مرحلة استعادة النشاط عدة جوانب منها محاولة استعادة األصول المناسبة عندما تح

ي فقدت والمالحظ أن المديرون الذين يحددون مسبقا العناض والعمليات واألفراد ، 
الملموسة والمعنوية الت 

ون عىل درجة من األهمية للقيام بالعمليات اليومية يستطيعون إنجاز هذه ال  ة . مرحلة بكفاءالذين يعتير

ي ، حيث أن  التعلم :  .5
ي الماضز

ز
ز ما تم إنجازه ف ة هي التعلم المستمر وإعادة التقييم لتحسي  المرحلة األخي 
 التعلم يعد أمرا حيويا ، غي  أنم مؤلم للغاية ويثي  ذكريات مؤلمة خلفتها األزمة .  

 تأثتر األزمة : 

تبة من جراء وقوع األزمة بالمد  رسة : ما هي االثار المتر

 _ تصيب صاحبها بالقلق المستمر . 

ز بأنم ال يوجد حل لها .   _ تعطي شعور لدى المعنيي 

ز عىل االزمة .   _ تظل اثارها باقية ومؤثرة لدى القائمي 

ي قد تلحق بالمدرسة من جراء وقوع أزمة . 
 _ الخسائر الت 

 خصائص األزمة المدرسية : 

لدى الجميع وتؤدي اىل توتر االمر الذي بدوره يضعف من بمعتز انها تحدث بشكل مفاجر   غتر متوقعه :  -
 الرد الرسي    ع لمواجهتها . 

ي موضع خطر .  مهددة :  -
ز
 االزمة تهدد استقرار ونظام المدرسة وكذلك امن الطلبة وتجعلهم ف

 تتسم االزمة بالتعقيد وانها متداخلة مع بعضها البعض .  معقدة ومتشابكة :  -
 من االضطراب بالمدرسة وتنشأ عنها توتر وتلخبط بالقرارات . تحدث االزمة نوعا  قلق واضطراب :  -
ي الوقت وال تعطي وقتا كافيا للتعامل معها وبالتاىلي فإنها تحتاج لردة  قلة الوقت :  -

ز
ز االزمة بانها ضيقة ف تتمي 
 فعل رسيعة ومتوازنة وقرارات حاسمة . 

ي :  -
 
ي أمورا م عدم وضوح الرؤية بالقدر الكاف

 جهولة فمن خصائصها انها تخفز
ي حدوث األزمة :  -

 
وتطورها وتعارض مصالحها ، مما يخلق صعوبات جمة  تعدد األطراف والقوى المؤثرة ف

ية او سياسية او بيئية  ي السيطرة عىل الموقف وادارتم ، وبعض هذه الصعوبات إدارية ، او مادية او برسر
ز
ف

ها ، ) العسيىلي ، وعبدهللا ،   ( .  21،  2005وغي 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المدرسة كالتاىلي  ويرى الباحث ان من
 
: الفجائية وعدم التوقع و تداخل األسباب بالنتائج  خصائص االزمات ف

ي مواجهة االزمة  وضغط الوقت وعدم وجود 
ز
باألعراض و رسعة تالحق االحداث مما يزيد من درجة الغموض ف

ي لمواجهة ي  المنوقت كاف للتفكي  لمواجهة االزمة وتضارب القرارات و زيادة الضغوط النفسية وتوقف التفك هخر
ي تمكن من اتخاذ القرارات السليمة

 االزمة  وفقد السيطرة عىل مجريات األمور وتقضي المعلومات الت 

 ( .  168،  2000أسس عملية التخطيط إلدارة االزمات ) السيد ، 

ي النقاط التالية : 
 
 ويمكن إيجازها ف

 بها وتقييم المخاطر والتهديدات الناجمة عنها . _ التنبؤ باألزمات المحتملة والظروف البيئية المحيطة 

ي تؤثر عىل سي  إدارة أمور االزمة . 
 _ إعادة تقييم المخاطر بصفة مستمرة وفقا للمعلومات المستحدثة والت 

 _وضع تصور لخطة مواجهة االزمة 

ي سيتم االتصال بها سواء إلبالغها او االستعانة بها حسب كل
 موقف .  _ تحديد الجهات الخارجية الت 

ز األداء  ي لتنفيذ المهام الموضحة بالخطة وتدريب فريق األزمات عىل تنفيذها بهدف تحسي 
_ وضع برنامج زمتز

ة استعدادا للمواجهة   واكتساب الخير

 اإلعالمي ويعتير المتحدث الرسىمي لها . 
ز مسؤول عن فريق االزمات يتوىل عملية النرسر  _ تعيي 

 :  المدرسية األزمات أنواع

ي أوساط المدرسة ومنها ما يىلي :  هنالك
ز
ي من الممكن ان تقع ف

 العديد من األزمات الت 

ز وحيازة أدوات أو مواد ممنوعة أو االعتداء عىل الطلبة أو الرسقة ، او ظهور مرض   أزمات سلوكية :  كالتدخي 
 معدي وخطي  أو التعدي عىل معلىمي المدرسة . 

كوفاة أحد أقاربم أو والديم أو الهروب من المدرسة أو الرسوب يتعرض لها الطلبة   أزمات نفسية واجتماعية : 
ي المدرسة . 

ز
 المتكرر او الترصفات الغي  أخالقية ف

ي المدرسة كتمرد أو تكسي  األثاث أو تحطيم ما يتعلق بالمدرسة من  أزمات إدارية : 
ز
مثال كعمل مشكلة ف

ه .   تكنولوجيا وغي 

ي ت أزمات طبيعية : 
ي وهي تلك االزمات الت 

قع بفعل الطبيعة كالزالزل مثال ، والرياح الشديدة واالمطار الغزيرة والت 
ي . 
 قد تعطل التيار الكهربائ 

ي الكتب او عدم توفرها ، او عدم توفي  متطلبات أي منهج مدرسي . بمعتز انها تهدد   أزمات منهجية : 
ز
كنقص ف
ي المدرسة . 

ز
 النظام التعليىمي ف

ي المجتمع المدرسي وبالتاىلي  أزمات مرضية : 
ز
من الممكن ان تتعرض أي مدرسة لوجود مرض معدي وانتشاره ف

ي االطار المدرسي . 
ز
 تصبح أزمة حقيقية ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ب  وحادث وحالة اسعاف طارئة   ويذكر الباحث بعضا من هذه األنواع كالتاىلي :  مرض معدي  وتلوث مياه الرسر
ي المستوى 

ز عن أداء عملهم  ورياح والمقصف المدرسي ونشوب حريق  وتدئز اب المعلمي  التحصيىلي  واضز
ي الكتب واالثاث المدرسي . 

ز
 شديدة وامطار غزيرة جدا  ونقص ف

 أسباب االزمات المدرسية : 

ي قد تنجم عنها االزمات المدرسية وهذه األسباب قد تكون بضعف اداري او عدم 
هنالك العديد من األسباب الت 
ي التخطيط والتنظيم وتحدد األساليب عىل النحو التاىلي :  اتباع التعليمات والتوجيهات او 

ز
 بضعف ف

وذلك قد يكون ضعف القيادة المدرسية بحيث ان القرارات مخالفة للواقع وعدم أداء  األسباب اإلدارية : 
ي العمل ومزج القيادة بالتهديد والوعيد قد تنجم 

ز
ز الذي يضمن الجودة ف المهارات القيادية عىل الشكل المتمي 

ها من األسباب . ع ي تنفيذ القرارات وغي 
ز
ة الشائعات وضعف ف  نها أزمات حقيقية ، وكذلك سوء الفهم وكير

ة الضغوط   أسباب متعلقة بالتنظيم :  ز وكير ز العاملي  ية وعدم التعاون بي  كضعف اإلمكانات المادية والبرسر
ي بداية االمر والتص

ز
ز أيضا ، وعدم العمل ف ز العاملي  اع بي  ز

ا دي ألي ازمة قبل حدوثها او اثناء حدوثهوالرصاع واليز
 بشكل منظم ومدروس . 

ي ، كالرصاعات المجتمعية  أسباب متعلقة بالمجتمع :  ي لها عالقة بالمجتمع المحىلي والخارجر
وهي األسباب الت 

 وعدم وجود ثقافة واضحة للتصدي ألي ازمة وضعف السلطة . 

ز  أسباب شخصية :  ز والمعنيي  ي تتعلق بالعاملي 
ي منظمة التعليم بالمدرسة ، كاألنانية وعدم االعي  وهي الت 

ز
اف  ف

ز .  ز العاملي   بالخطأ ، وعدم العمل وفق فريق واحد وعدم وجود الية للتعاون والتفاهم بي 

 طرق إدارة االزمات من قبل مديري المدارس : 

ا عىل مدير المدرسة ، وال  ي المدارس ، وبالتاىلي سيكون الدور كبي 
ز
ف  بد أن يحسن الترص كثي  ما تقع أزمات ف

ي بإدارة االزمات ، فال بد أن يمارس الفريق نشاطم وعملم 
والتعامل مع أي أزمة تقع بالمدرسة مع فريقم المعتز

ي تضمن استقرار سي  العمل بالمدارس عىل أكمل وجم ممكن وب  هدوء تام ، ولكي يتم 
وفق الطرق السليمة الت 

ون وتكاتف من قبل الجميع والعمل وفق خطط وبشكل منظم ، التغلب عىل أي أزمة يجب ان يكون هنالك تعا
ارها .   وان إدارة أي ازمة يجب ان تحاط بخطة محكمة من اجل حلها او التقليل من اضز

ي ادارته لالزمة : 
 
 خصائص ومواصفات القائد المدرسي ف

ي تدفعم اىل اقتحام المخاطر بجسامة واقدام ، والشجاعة الكاملة قسمان  -
ل قسم طبيغي متأصالشجاعة الت 

ي القائد . ) رجب 
ز
ية ، وقسم مكتسب ، نتيجة اعتناق عقيدة معينة وكالهما يجب ان يتوافرا ف ي النف  البرسر

ز
ف

 ( .  158،   2008عبدالحميد ،  
التفاؤل واالستبشار ، بأن كل األمور سوف تتحسن لصالحم ، وانم قادر عىل التغلب عليها . ) رجب  -

  ( 158،  2008عبدالحميد ، 
القدرة عىل تنمية العالقات اإلدارية وتطويرها مع أعضاء فريقم ، بحيث يجعل من فريقم متجانسا قادرا عىل  -

 التصدي للمخاطر ومواجهة االزمات بفاعلية ونشاط وهمة عالية 
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ي الطب                    . 
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي قد  -
ي اتخاذ قراراتم ، ورود الفعل الت 

ز
أن يكون مؤهال ومدربا عىل أصول القيادة ومتطلباتها وان يكون عاقال ف

ز  ي اتخاذ القرارات من ابرز سمات للقائد المدرسي .) جيف جراوت ولي 
ز
تنجم عنها ، حيث تعتير القدرة ف

 ،  (  203،  2013فيرسر
  158،  2008تجاه حركة الفعل . ) رجب عبد الحميد ، القدرة عىل التوقع والتخيل بمسار االزمة وا -
 الثبات ورباطة الجأش والصمود امام تدهور االحداث والقدرة عىل التكيف معها .  -

 (  159،   2008) رجب عبدالحميد ،  
اف بخطأ داخىلي معناه ان  -

تحمل المسؤولية الكاملة وارتفاع الروح المعنوية ، ونكران الذات ذلك ان االعي 
ي ألي مؤسسة .) جيف الق

ز
ي البناء الثقاف

ز
ي المسؤولية النهائية ، االمر الذي يعتير لبنة ف

ائد يقبل وبشكل ضمتز
 ، ز فيرسر  (  202،  2013جراوت ولي 

 القدرة عىل جمع المعلومات وتحليلها والتعامل معها برسعة وحزم ومهارة  -
ي االزمات  -

ز
 القدرة عىل رسم وصياغة التكتيكات الالزمة للتعامل مع الموقف ف

ح أفكاره وتوصيل المعلومات والتعامل باإلشارة والرموز وبصورة رسيعة .  -  القدرة عىل رسر

ي المدارس : 
 
 أهمية إدارة االزمات ف

ي 
ز
ي المدرسة من خالل : تقليل الهدر او الضياع ف

ز
ز أهمية إدارة االزمات ف ي تير

الموارد ؛ وذلك ألن الموارد الت 
تستهلك نتيجة وقوع االزمة تعتير موارد ضائعة بالكامل ، والحد من النتائج ) االثار ( المعوقة لحالة عدم التأكد ، 

والخسائر العارضة المحتملة من خالل تقليل درجة احتمالية وقوع االزمة ، وتوقع ) اإلحساس ( االزمات 
وتوفي  الثقة ، واالستقرار ، واالمن لدى جميع فئات المجتمع المدرسي ، والتحرك  المتوقعة لمنع حدوثها ،

المنتظم للتدخل مع االزمة ، والمواجهة الفورية وتحقيق السيطرة الكاملة عىل موقف االزمة ، ووضوح األوامر 
ي موقف االزمة ، وتوفي  نظام إتصال عىل اعىل درجة

ز
علية من الكفاءة والفا والتعليمات ، وعدم تضارب األدوار ف

وري ، وتكوين  ية بالقدر الرصز يحقق تدفق المعلومات وانسيابها ، وترشيد استخدام اإلمكانات المادية والبرسر
ي المدرسة ) اليحيوي،

ز
ز ف ي نحو المدرسة ، وزيادة إنتاجية العاملي  ي المجتمع الخارجر

ز
 . ( 10، 2006سمعة إيجابية ف

 

ز من خالل : ويرى أل الشيخ أن أهمية إدارة اال  زمات تتر

توفي  القدرة العلمية عىل استقراء وتنبؤ مصادر التهديد الواقعة والمحتملة ، واالستغالل األمثل للموارد 
واإلمكانات المتاحة للحد من اثار االزمة . وتوفي  القدرات العملية واإلمكانات المادية لالستعداد والمواجهة . 

 . (2008،34)ال الشيخ،مجموعة خطوات وإجراءات االستعادةطبيعية من خالل والعمل عىل العودة اىل الحالة ال

 أبعاد االزمة : 

ز االزمة باألبعاد التالية :   تتمي 

ي : 
 ويقصد بم بداية األزمة ومدى استمرارها وهل هي قائمة وكيفية القضاء عليها وتحديد نهايتها .  البعد الزمن 

ويقصد بها نوع االزمة هل هي اجتماعية ام تعليمية ام اقتصادية ، او هي مزي    ج من أنواع  البعد الموضوعي : 
 متعددة من االزمات . 
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 إدارة األزمات ومدى تفعيلها ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي :  ة ، وهل سوف تؤثر عىل الحياة العامة وكيفية  البعد التأثتر ة أم غي  مبارسر تبة عىل االزمة مبارسر
األثار المي 
 الوقاية والتصدي لها . 

ي :   د االفراد الذين سوف تشملهم االزمة . يقصد بم تحدي البعد البشر

ي التصدي لألزمة .  البعد المؤسسي : 
ز
ي سوف تشارك ف

 تحديد االفراد والجهات والمؤسسات الت 

ي : 
ي ذلك .  البعد البين 

ز
ي سوف تحيط باألزمة وما مدى تأثي  البيئة ف

 معرفة الظروف البيئية الت 

 : الدراسات السابقة 

ي ك ( :  2008دراسة ) عودة ، 
ي مؤسسات التعليم العاىلي بقطاع غزة دراسة والت 

ز
انت بعنوان : واقع إدارة االزمات ف

تطبيقية عىل الجامعة اإلسالمية . ولقد هدفت هذه الدراسة اىل التعرف عىل أنواع االزمات والمخاطر اإلدارية 
ي نف  الوقت عىل أساليب واس

ز
ي يمكن أن تتعرض لها مؤسسات التعليم العاىلي ، والتعرف ف

اتيجيات إدارة ي  الت 
ي تتعرض لها الجامعة 

ي فعالية إدارة االزمات الت 
ز
ي استخدمتها الجامعة اإلسالمية من حيث دورها ف

األزمات الت 
 أحيانا . 

ي التحليىلي ، حيث اعتمدت عىل اختيار عينة عشوائية طبقية 
ولقد قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفز

ي كافة المستويات اإلدارية .  %25بنسبة ) 
ز
ز ف ز اإلداريي  ز والموظفي  ي الجامعة من فئة االكاديميي 

ز
ز ف ( من العاملي 

م بعملية ا ز لتخطيط إلدارة األزمة قبل حدوث األزمة وهي تتخذ وأظهرت الدراسة النتائج التالية : أن الجامعة تلي 
م بعملية المراجعة  ز خطوات التفكي  العلىمي أثناء اتخاذها للقرارات عند وقوع األزمات ، وأيضا ان الجامعة تلي 
ورة توفي  وتدريب وتنظيم دورات تثقيفية وورشات  وتقييم النتائج بعد انتهاء األزمة . وقد أوصت الدراسة برصز

ورة تكوين عمل متخص ز بالجامعة لزيادة وعيهم بمجال إدارة االزمات ، وضز ي إدارة األزمة وموجهة للعاملي 
ز
صة ف

ي 
ز
ز ف ي مجال االزمات ، كما اوصت الدراسة أيضا بمشاركة العاملي 

ز
ز جيدا ف ز مدربي  فريق إدارة األزمة من موظفي 

ي عملية اتخاذ القرارات . 
ز
 المستويات اإلدارية الوسط ف

ي  ( :  2006ونة ،دراسة ) حمد
ز
ي جاءت بعنوان : ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة االزمات ف

والت 
محافظة غزة ، كما هدفت هذه الدراسة اىل التعرف عىل ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة االزمات 

ي إدا
ز
ي يتبعها مديرو المدارس الثانوية ف

ي محافظة غزة ، واستخوالكشف عن الممارسات اإلدارية الت 
ز
دم رة االزمة ف

بوية . أما عينة الدراسة  ي التحليىلي لمناسبة هذا المنهج لمثل هذا النوع من الدراسات الي 
الباحث المنهج الوصفز
( مديرا ومديرة من مدراء المدارس الحكومية التابعة لمديرية غزة ، حيث تم اختيار العينة  36فقد تكونت من ) 

( مدرسة . وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية : أن مديري المدارس الثانوية  36واقع ) ( ب %100بنسبة ) 
الحكومية يمارسون مهارة إدارة األزمات بشكل كبي  وفعال ، وقد حصل المجموع الكىلي لفقرات االستبانة عىل 

ة جدا مقدارها )  ي ( ،اما بالنسبة للمجاالت فقد حصل مجال اإل  %80.389نسبة كبي 
ز
جراءات اىلي يتبعها المدير ف

ة واحتلت المركز األول ،  %83.407التعامل مع االزمة اثناء حدوثها عىل نسبة مئوية مقدارها )  ( وهي نسبة كبي 
ي التخطيط لمواجهة االزمة أما مجال اىلي يتبعها المديرون بعد انتهاء االزمة فقد جاء 

ز جاء بالمركز الثائز ي حي 
ز
ف

ة عىل اتباع الممارسات بالمركز الثالث ، ومم ز ان لدى مديرو المدارس االستعداد بالدرجة الكبي  ا سبق يتبي 
اإلدارية لمهارة االزمات داخل مدارسهم مما يدل عىل االهتمام والرغبة وااليمان العميق والشعور بالمسئولية 

 المنوطة بهم اتجاه الجميع . 
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65 
ي لالك         

 
ي مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان                                  بان

 
 إدارة األزمات ومدى تفعيلها ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ،  ( بعنوان : 2006دراسة ) اليحيوي ، 
ز
إدارة االزمات ف

ولقد هدفت الدراسة اىل التعرف عىل مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة االزمات بالمنهجية العلمية حسب 
ي المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة . واستخدم الب

ز
منهج احث الاراء افراد عينة الدراسة ف

ز ان المديرات  ي ، كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة ،  ولقد اظهرت النتائج ان افراد عينة الدراسة تبي 
الوصفز

ورة إتباع  يمارسن عمليات إدارة االزمات وكل عملية من العمليات بدرجة متوسطة ، كما أوصت الدراسة برصز
ي التخطيط لالزمة والتنظيم لها وكذلك التوجيم ، ب

ز
حيث تكون هذه األس  الثالثة ضمن نطاق عمل أي فريق ف

 إدارة االزمات . 

ي  يدة واألعرجر ي بعنوان :  ( 2003دراسة )الشر
ز
ات إدارة األزمة كما يراها متخذي القرار ف ز بعض متغي  العالقة بي 

ظيفية االزمات الو المدارس الثانوية ، وهدفت هذه الدراسة اىل التعرف عىل طبيعة عمليات إتخاذ القرارات حيال 
ي عالمنا اليوم ، واستخدم 

ز
ايدة ف ز ي المدارس الثانوية باعتبار أن األزمات هذه تعتير من األمور المتكررة وربما المي 

ز
ف

( 89( مدرسة ثانوية من مجموع ) 70الباحث االستبانة كأداة للدراسة ، وقد أجريت الدراسة عىل عينة مقدارها ) 
ي جمع المعلومات ذات العالقة . وجاءت ضمن محافظة إربد باألردن واع

ز
ي ف
تمدت الدراسة عىل المنهج الميدائز

ي إدارة االزمات ، كذلك جاءت الدراسة لتؤكد 
ز
ي معا ف ي والعالجر

ز الوقائ  نتائج الدراسة لتشي  عىل أهمية المنهجي 
ي التعامل مع االز 

ز
ز االعتبار العوامل البيئية الداخلية والخارجية ف ائج مات ، وظهر من نتعىل أهمية االخذ بعي 

ي البيئة المبحوثة ، واوصت الدراسة 
ز
ي مستويات وجود االزمات العالجية ف

ز
الدراسة أيضا ان هنالك تباينا ف

بإمكانية رفع المستويات الحالية للمقدرة عىل التعامل مع االزمات المدرسية عن طريق التحكم بمستويات 
 الية بموجب اليات محددة . الوقائية والعالجية والسيطرة عىل المعوقات الح

ي 
 
ي مدارس التعليم العام :  (  2010دراسة ) الدلمان

ز
ي هدفت للكشف عن االزمات المدرسية األكير بروزا ف

والت 
حات إلدارة االزمة . وقد استخدم  بدولة الكويت ، والتعرف عىل معوقات إدارة األزمة . وتقديم بعض المقي 

ي دراستم ، و 
ز
ي ف
تم عمل استبانة لجمع المعلومات وأشارت النتائج ان اكير االزمات حدوثا الباحث المنهج الوصفز

ز عىل تقديم  ز بالمدرسة غي  مدربي  ي ان العاملي 
ز
هو استخدام الطلبة لألجهزة النقالة ، اما اهم المعوقات تتضح ف

ز ، وأيضا عدم توفر أجهزة االمن بالقرب من المدرسة واوصت الدراس اء ة عىل انشاإلسعافات األولية للمصابي 
ي المستويات التعليمية اإلدارية ، ووضع خطط واضحة لمواجهة االزمات وتحديد 

ز
وحدات إلدارة االزمات ف

األدوار لكل فرد بالفريق وبناء قاعدة المعلومات والبيانات عن المدرسة وعن االزمات . وعقد اجتماعات دورية 
 لمناقشة االزمات المتوقعة وكيفية إدارتها . 

عامل وأساليب المدرسّية األزمات   :عنوانب .  ,2007 ) وآخرون ،لزامىلي ا)  سةدرا
ّ
ي  معها الت

ز
 سلطنة مدارس ف

ي  المدرسّية األزمات عن للكشف ولقد هدفت الدراسة .عمان
ّ  وعن عمان، سلطنة مدارس لها تتعرض الت 

ي  األساليب
ت 
ّ
عامل المدارس تلك مديرو يستخدمها ال

ّ
ستخدمت الدراسة ، و األزمات عم للت

ُ
ي  المنهج ا

 الوصفز
  عبار ( 60 ) مكّونة من واستبانة األهداف، هذه لتحقيق المسخي 

 
عامل وأساليب المدرسّية األزمة تمثل ة

ّ
 الت

 .المالئمة منهجية العينة طريق عن اختيارهم تّم  مدرسة مدير ( 275 ) من الدراسة عينة تكّونت و .معها

تائج
ّ
الية وتوصلت الدراسة اىل الن

ّ
ورة :الت  المدرسّية األزمات لمواجهة المدارس لمديري برامج تدريبية وضع ضز

ورة تكرار الدراسة .والفّعالة الحديثة باألساليب  ما لمعرفة سنوات خم  كلّ  المدرسّية باألزمات الخاصة وضز
ات االجتماعّية يستجد  .والّسلوكّية واالقتصادّية منها نتيجة للتغي 
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66 
ي لالك         

 
ي مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان                                  بان

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كيف للمدرسة ان تمنع االزمات المدرسية وتديرها ولقد هدفت   ( بعنوان :  Trump ,2000دراسة ترومب )
الدراسة اىل التوصل اىل تقديم خطوات متوازنة وعملية غي  مكلفة فيما يختص بإدارة األزمات داخل المدارس 
مثل : أزمات العنف بالمدارس وتهديد االمن المدرسي ، بل والعمل عىل منع حدوثها او الحيلولة دون حدوثها ، 

ي واستخدمت المقابلة واالستبانة كأدوات للدراسة . ومن نتائج الدراسة تقديم واس
تخدم الباحث المنهج الوصفز

قائمة شاملة وتفصيلية خاصة بالتخطيط من اجل مدرسة امنة وهناك تساؤالت حول كيفية اختيار مستشاري 
ضمن الخطوط العريضة ألقل االمن بالمدرسة ، وبعض السيناريوهات لمواجهة االزمات .  وتقديم ملخص يت
ي ال غتز عنها لمواجهة االزمات . 

ي اتخاذها ، والت 
ي ينبغز
 عدد من اإلجراءات الت 

ي تواجهها  Wilson & Keith2007,) دراسة ويلسون وكيث
ي هدفت إىل التعرف عىل أنواع االزمات الت 

( ، والت 
سة لتلك األزمات. واستخدم الباحث االستبانة  مدارس المرحلة الثانوية بالواليات المتحدة ، وكيفية إدارة المدر 

كأداة للدراسة ، ومن أهم ما توصلت إليم نتائج الدراسة أن هنالك مجموعة من األزمات تواجهها المدرسة  
، واالنتحار بفعل هذه األزمات.  ي  أنواعم، والنشاط اإلرهائر

كإطالق النار، والطعن باآلالت الحادة، والقتل بشت 
 أن التخطيط السليم يساعد مديري المدارس عىل إدارة األزمات بصورة أفضل لوضوح وأكدت النتائج عىل

ز يساعد عىل حماية الطلبة. وكما أوصت الدراسة  األهداف واألدوار، وأن وجود قاعدة بيانات للطلبة وللعاملي 
ورة وجود فريق خاص إلدارة األزمات .   برصز

 التعليق عىل الدراسات السابقة : 

 عىل الدراسات السابقة نالحظ النقاط التالية : بعد االطالع 

ة.   _ تناولت الدراسات السابقة موضوع إدارة االزمات المدرسية ، وأن موضوع إدارة االزمات لم أهمية كبي 

ي كل منظمة او مؤسسة 
ز
_ اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية عىل ان االزمات هي أمر حتىمي وطبيغي ف

 ة . او مدرسة تعليمي

 . ارها ألزمة قبل وقوعها للحد من اث_ أكدت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية عىل أهمية التخطيط والتنبؤ با

ت بالتطبيق عىل مدارس  ز ي انها اهتمت بالمدارس ، فقد تمي 
ز
_ اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة ف

 التعليم . 

ز الدراسة ا  لنظرية والتطبيقية عىل بعض مدارس المحافظة _ حاولت الدراسة الحالية الربط بي 

ي عدا دراسة 
ي استخدامها للمنهج الوصفز

ز
 اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة ف

ي ، يدة واألعرجر
ي .   2003) الرسر

ي استخدمت المنهج الميدائز
 ( الت 

ي استخدام االستبانة كأداة للدراسة
ز
علومات لجمع البيانات والم _ اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف

ي جمعم للبيانات  2000، عدا دراسة ترومب )
ز
 للدراسة وهي االستبانة والمقابلة ف

ز ( الذي اعتمد عىل اداتي 
 والمعلومات . 

ي اثراء الدراسة الحالية بعدد من المراجع 
ز
ي اإلطار النظري وف

ز
_ استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ف

 العلمية . 
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67 
ي لالك         

 
ي مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان                                  بان

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث مجتمع الدراسة ومكان الدراسة وأهم نتائجها _ اخ
 وتوصياتها . 

ي مجال مواجهة االزمات المدرسية . 
ز
بوية ف ي ان تقدم هذه الدراسة فائدة للجهات الي 

ز
 _ يأمل الباحث ف

 منهج الدراسة : 

ي دراستم ، الذي يحاول وصف وتقييم الواقع ، وهو المنهج المالئم للدراسة . 
ز
ي ف
 استخدم الباحث المنهج الوصفز

 مجتمع وعينة الدراسة : 

( مدرسة  84يشمل مجتمع الدراسة مديرو ومديرات مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة والبالغ عددها ) 
ي العام ) 

ز
( مديرا ومديرة ، أما عينة الدراسة فقد اشتملت 84مدير لكل مدرسة أي ) م  ( ، بواقع2020_  2019ف

ي محافظة الظاهرة ، وتم اختيار ) 84عىل عينة طبقية من مجتمع الدراسة والبالغ عددها )
ز
(  42( مديرا ومديرة ف

 ع البيانات( من المجتمع األصىلي . وتم توزي    ع االستبانات عليهم بهدف جم %50مديرا ومديرة أي ما نسبتم ) 
 الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة . 

 أداة الدراسة :  

لتحقيق أهداف الدراسة ، قام الباحث باستخدام االستبانة كأداة للدراسة ، وقد استعان الباحث بمجموعة من  
 المصادر والمراجع فيما يخص إدارة االزمات بالمدارس .  

 

 نتائج الدراسة :  

بالسؤال األول : ما اإلجراءات والحلول المتبعة من قبل فريق إدارة األزمات بالمدرسة نتائج اإلجابة المتعلقة  
 إلدارة أي أزمة ؟

 المدرسي  . 
ي جميع مرافق المبتز

ز
ز واللوائح المعنية بالسالمة من أجل الوقاية من األخطار ف    وضع النظم والقواني 

 ينها وتطويرها والعمل عليها .   تقييم الخطط السابقة لمواجهة االزمات وذلك من أجل تحس

ي تقع بالمدرسة . 
انية لمعالجة أثار االزمات الت  ز    تخصيص إدارة المدرسة مي 

ز مت  ما تم دعت    وضع الخطط واألليات الالزمة لمواجهة أي أزمة تقع بالمدرسة واالستعانة بمتخصصي 
 الحاجة اليهم . 

 من أجل التواصل معهم حال وقوع أي أزمة بالمدرسة .   عمل قاعدة بيانات لجميع أولياء أمور الطلبة وذلك 

ي مجال التواصل . 
ز
   إيجاد بدائل متعددة لوسائل االتصال عند حدوث إشكالية أو أزمة ف

ي التصدي ألي شائعة أثناء مواجهة أي أزمة تقع بالمدرسة . 
ز
   االستفادة من برنامج اإلذاعة المدرسية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات مراقبة ليسهل التعا ي تقع بالمدرسة ، ويسهل اتخاذ التدابي  واإلجراءات الالزمة .   عمل كامي 
 مل مع األزمات الت 

ز  حاتهم عند حدوث أزمة بالمدرسة وذلك من أجل التعاون والتكاتف بي 
ز إلبداء أراءهم ومقي    تشجيع المعلمي 

 الجميع . 

ي إدارتهم لألزمات ؟  
 
ي تواجهها إدارات المدارس ف

ي : ما المعوقات النر
 
 نتائج اإلجابة المتعلقة  بالسؤال الثان

   قلة الصالحيات الممنوحة إلدارات المدارس مقابل المسؤوليات الملقاة عىل عاتقهم 

انية الممنو  ز ي هذا الجانب ، وعدم كفاية المي 
ز
 حة للمدارس  قلة المبالغ المالية المرصوفة ف

ة األعباء والمهام  ي التعامل مع األزمات .  الملقاة  كير
ز
 عىل عاتق مدير المدرسة مما يؤدي إىل ضعف ف

 . ةأو من المؤسسات األخرى المجتمعي  عدم توفي  اإلمكانيات الالزمة بصورة رسيعة عند طلبها من اإلدارات العليا 

ات لدى فريق إدارة األزمات بالمدرسة  ز وال توجد لديهم الدراية والمعرفة   نقص الخير ، بحيث انهم غي  متمكني 
ي كيفية التعامل مع االزمات . 

ز
امج وورش ف  الالزمة إلدارة أي أزمة وعدم خضوعهم لير

ي تقع بالمدرسة . 
ي التصدي لالزمات الت 

ز
   عدم تعاون المجتمع المحىلي ) أولياء األمور ( ، أحيانا ف

ة األعباء   عدم توفي  الحافز المادي أو ال ي بإدارة االزمات بالمدرسة ، وكير
ىل عاتق ع الملقاةمعنوي للفريق المعتز

ز .  ز واألخصائيي  ز واإلداريي   المعلمي 

 

ي مدارسهم ؟
 
 نتائج اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثالث :  ما درجة ممارسة مديرو المدارس إلدارة االزمات ف

 لقد جاءت نتائج درجة الممارسة لدى مديرو المدارس عىل النحو التاىلي : 

ي مدارسهم . 
ز
ة جدا ف    يمارس مديرو المدارس )إدارة االزمات ( بدرجة كبي 

ي إدارة االزمة بدرجة ضعيفة جدا . 
ز
   يمارس مديرو المدارس أسلوب الهروب ف

ي إدارة االزمة 
ز
ة جدا .   يمارس إدارة المدارس أسلوب التعاون ف  بدرجة كبي 

 التوصيات 

 بناء عىل ما توصل اليه الباحث من نتائج فإنه يمكنه تقديم التوصيات التالية : 

 ثقافة التخطيط إلدارة االزمة لدى جميع مديرو ومديرات مدارس التعليم األساسي ووضع الرؤى 
_ نرسر

 المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية . 

 لكل مدرسة من مدارس التعليم األساسي ليكون بندا إلدارة األزمات بالمدارس .  _ توفي  المخصصات المالية
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69 
ي لالك         

 
ي مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان                                  بان

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بالمدارس وخاصة التخصصات الفنية لكي يسهل التعامل مع األزمات وتدريب 
ز _ العمل عىل رفع كفاءة العاملي 

ي كل مدرسة من المدارس عن طريق عقد ورش او برامج تدريبية . 
ز
 الفريق المختص ف

فع الكفاءة اإلدارية فيما يتعلق بإدارة االزمات بحيث يصبح مديرو المدارس عىل معرفة تامة _ العمل عىل ر 
 بكيفية التعامل مع االزمات . 

_ االهتمام بالجانب اإلعالمي ونقل صورة واضحة فيما يتعلق بإدارة االزمة بالمدارس لكي تستفيد جميع المدارس 

ي هذا الجانب . 
ز
 ف

ي كل
ز
بية والتعليم ومديرية  _ تشكيل فريق متخصص ف مديرية عىل حدة وأن يكون الفريق متشكل من مديرية الي 

ي ، وممن يرونم مناسبا معهم . 
 الصحة والدفاع المدئز

ي إدارة أي ازمة تقع بالمدارس والمساهمة الفعالة 
ز
 الوغي لديهم للتعامل والتعاون ف

_ تعزيز ثقافة المجتمع ونرسر

امج ال  تدريبية والورش للنهوض بثقافة المجتمع . للحد من اثارها وعقد الير

 _ انشاء قسم بالمحافظات التعليمية يختص بإدارة االزمات المدرسية ويسىم ) قسم إدارة األزمات المدرسية ( . 

ي حصلت بالمدرسة ليستفيد منها المعنيون بالمديريات التعليمية وتستفيد 
_ اعداد تقرير سنوي عن االزمات الت 

 لمدرسية . منها القيادات ا

ي التابع لوزارة 
ي المعهد التخصضي للتدريب المهتز

ز
_ العمل عىل تدري  مقرر إدارة األزمات إلدارات المدارس  ف

بية والتعليم .    الي 

 

 : الخاتمة 

ي كل مدرسة من مدارس التعليم بالمحافظة بشكل خاص ، والسلطنة بشكل 
ز
تشكل إدارة االزمات عمودا هاما ف

ي حال وجود أي أزمة قد تعيق العمل المدرسي 
ز
عام ، لذا فإنم يجب درء أي مخاطر متوقعة واالستجابة الرسيعة ف
ها من االعداد الجيد لمواجهتها والتعامل مع بشت  جوانبم .كما أن االزمات المدرسية قد تكون غي  متوقعم فال بد 

ة والدراية الكافية للتصدي ألي ازمة  بحيث يخضع فريق التعامل مع االزمات لالستعداد ، وان تكون لديم الخير
ي البيئة المدرسية بشكل خاص وكل ما يتعلق بالمدرسة بشكل عام . 

ز
ارها ف  والتقليل من أضز

ي المجتمع المدرسي 
ز
 يجب ان يتمتع المعنيون بالتصدي لها بالكفاءة العالية إلدارتها، ومعالجة وإدارة أي ازمة ف

األزمة بدون ان تنجم عنها اثار سلبية قدر المستطاع . فلي  من السهل عىل إدارات المدارس التغلب عىل األزمة 
مد من لدليل المعتبمفردهم ، لذا يجب عليهم ان يقوموا بتشكيل فريق إلدارة أي ازمة تقع بالمدارس من خالل ا

ي هذا الجانب ، ويقع عىل عاتقهم الكثي  من المهام فيجب الحرص عىل 
ز
بية والتعليم بالسلطنة ف وزارة الي 

تبة عىل المدارس ،  ار المي   التصدي ألي أزمة تواجههم بكل بسالة وشجاعة . والتقليل من االضز

وتنظيم عال ، واألزمة ال يمكن تجنبها تماما  كما أن التعامل مع االزمات يجب ان تكون بصور مرسومة وتخطيط
ها من أزمة ألخرى ، ولذا يجب التعامل معها بحذر وشجاعة . وتلعب إدارات المدارس دورا  ي تأثي 

ز
، وتختلف ف
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 إدارة األزمات ومدى تفعيلها ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وجود فريق متعاون 
ز
ي التصدي لألزمات داخل المدارس ، وان نجاح التعامل مع االزمات المدرسية يكمن ف

ز
هاما ف

 يسوده روح الشجاعة واإلقدام وحب التضحية . ومتكاتف ومنظم و 
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 ، الرياض . 1، ع 4، مالمجلة العلمية لجامعة الملك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية المدارس الثانوية ، 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – خامسالمجلد ال

 
  م 2020 – أيار   – 15                                                                        (   -  71 53) ص:  لرابعالبحث ا –الثان

 

71 
ي لالك         

 
ي مدارس التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان                                  بان

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 يةكافة المعلومات عن السكتة الدماغ-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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