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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  فلسطي   من وجهة  واقع األ]
 
بوية عىل آلية عمل مديري المدارس الحكومية ف زمات التر

 [ نظرهم

 : الباحثان إعداد 

 إرساء محمود قشوع

 د. صالح عمر طلوزي 

 : الملخص

ز من      ي فلس       طي 
بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز هدفت الدراس       ة التعرف عىل واقع االزمات الي 

وجهة نظرهم. ولتحقيق أهداف الدراس ة تمَّ تطوي                 ر أداتان لجمع البيانات، وهما االس تبانة والمقابلة، واس تخدم  

، وتكون مجتمع الدراس              ة من    ، وكان عدد االس              تبانات الص              الحة 141الباحثان المنهج الكىمي والنوغي
ً
( مبحوثا

ي   
%( من مجتمع الدراس    ة تم التحقق من ص    دق و ثبات األداة.  55.3( اس    تبانة أي بنس    بة   78للتحليل االحص    ائ 

 وقد توصلت الدراسة إىل مجموع ة من النتائج: 

ز من وجهة نظره. أن 1 ي فلسطي 
بوية لدى مديري المدارس الحكومية فز  واقع االزمات الي 

ً
 . م كان متوسطا

ار، مرحلة اس               تعادة  . 2 وجود فروق ذات داللة إحص               ائية لمجاالت  اكتش               اف األزمة، مرحلة احتواء األضز

ي جميع المجاالت لصالح الدراسات عليا
 .النشاط، مرحلة التعلم( تعزى للمؤهل العلىمي وكانت الفروق فز

ة   3 ة ولص          الح ذوي الخيذ ار( تعزى للخيذ  10.وجود فروق ذات داللة إحص          ائية لمجال  مرحلة احتواء األضز

 .)  سنوات فأكير

لص             ت الدراس             ة إىل مجموعة من التوص             يات منها: االهتمام   
َ
 تدريبية وبرامج دورات وتنظيم بإعداد وقد خ

ي التعامل إدارة األزمات، متخص    ص    ة
 اإلدارية المهارات والقدرات وتأص    يل تنمية أجل من باالس    تمرارية تتص    ف فز

والمخاطر  لألزمات المس            تمر والتحليل للتقييم محددة برامج وجود عىل األزمات، والعمل إلدارة والس            لوكية

 المحتملة. 

ز  الكلمات الدالة:  بوية، مديري المدارس الحكومية، فلسطي 
 االزمات الي 
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]The reality of educational crises on the work mechanism of public-school 

principals in Palestine from their point of view [ 

Abstract : 

The study aimed to identify the reality of educational crises on the mechanism of work of public-

school principals in Palestine from their point of view. To achieve the objectives of the study, two data 

collection tools were developed, namely the questionnaire and the interview. The researcher used the 

quantitative and qualitative method. The study population consisted of (141) respondents, and the 

number of questionnaires valid for statistical analysis was (78), i.e. (55.3%) of the study population. 

Validity and reliability of the tool. The study reached a set of results: 

1. The reality of educational crises among public school principals in Palestine, from their point of 

view, was moderate. 

2. There are statistically significant differences in the fields of (crisis detection, damage containment 

stage, activity recovery stage, and learning stage) attributed to the academic qualification, and 

the differences in all fields were in favor of postgraduate studies. 

3. There are statistically significant differences in the field of (damage containment stage) due to 

experience and in favor of those with experience (10 years or more). 

The study concluded with a set of recommendations, including: interest in preparing and organizing 

training courses and programs specialized in dealing with crisis management, characterized by 

continuity in order to develop and consolidate administrative and behavioral skills and capabilities for 

crisis management, and work on the existence of specific programs for continuous evaluation and 

analysis of crises and potential risks. 

Key words: Educational crises, Public school principals, Palestine. 

 مقدمة: 

ي كيانها، وتختلط فيها األس            باب بالنتائج مما 
ي تمر بها المنظمات نقطة حرجة، وحاس            مة فز

تمثل األزمات الت 

ي ظل عدم التأكد، وض               يق الوقت،  
يفقد المديرين قدرتهم عىل التعامل معها، واتخاذ القرار المناس               ب حيالها، فز

ق أه   دافه   ا، واح   داث الخس                 ائر الم   ادي   ة ونقص المعلوم   ات. األمر ال   ذي ق   د يؤدي إىل إع   اق   ة المنظم   ة عن تحقي

ية. وهذا كله يؤكد عىل أن األزمة تعد ظ                اهرة حتمية، ال يمكن تجنبها أو القض                اء عليها. إال أنه يمكن منع   والبرسر

األزم                     ة، أو الحد من لثارها الس      لبية عن طريق إدارة األزمات، باس      تخدام عمليات منهجية علمية، تحقق المنا  
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مع األزمات، والتحرك المنتظم للتدخل، وتحقيق الس  يطرة الكاملة عىل موقف األزمة  الدق ،  المناس  ب للتعامل 

2022 .) 

 مختلف ة لنش               وء األزم ات منه ا م ا يتعلق  س               وء الفهم، 2022ويرى أبو كرش، وحج ازي   
م
( أن هن اك أس               ب اب ا

من الدراس      ات إىل أن بعض    واإلدراك، والتقدير، والتص      ميم، من قبل مديري المدارس ومديراتها، وأش      ارت العديد 

ية ومادية،   ي إحداث خس  ائر  رس  ر
ي تواجههم بطريقة عش  وائيةم مما قد يتس  بب فز

المديرين يتعاملون مع األزمات الت 

 ربما تهدد ليان المدرسة. 

ي مختلف  
ي ض          وء تزايد معدالت األزمات المدرس          ية فز

وأص          بحت إدارة األزمات المدرس          ية قض          ية محورية فز

ي إط ار العملي ة التعليمي ة، ألن المنظم ة التعليمي ة هي جزء من  المجتمع ات، وتحوله ا إ
ىل إح دى الظواهر المتكررة فز

المجتمع إال أن األزمة المدرس             ية لها تأثي  أوس             ع عىل الطلبة بمختلف مراحلهم العمرية وعىل أرسهم وعىل إدارة 

ي المؤس  س  ة التعليمية يؤدي إ
، فحدوث األزمة فز ز ىل توقف العمل فيها ويؤثر عىل المؤس  س  ات التعليمية والمدرس  ي 

تب عليه س    وء   ا مة، ويي  ي التفكي  نتيجة الض    غوط المي 
 فز
ر
امج والنش    اطات، مما س    بب خلي الخطط الدراس    ية واليذ

ي المؤس              س             ة  
اس              تغالل للبدائل المتاحة وعدم اس              تثمار القوى واإلمرانيات، مما يؤدي إىل نتائج غي  مرغوبة فز

 . ( 2021التعليمية  جرغون، ومسمح، 

ي  
ي المدارس الفلسطينية الثانوية، باعتبارها تعائز

بوية فز وبناءر عىل ما تقدم، فإن هذه الدراسة تتناول األزمات الي 

ز عىل م  ا تواجه  ه ه  ذه   كي 
من أزم  ات عميق  ة، ومتنوع  ة، ومتع  ددة األس               ب  اب، والمص                ادر. ل  ذل    ف  إن مح  اول  ة الي 

ي يس               تخدمها مديرو هذه الم
احات  المدارس من أزمات، والطرق الت  ي إدارة هذه األزمات، واالقي 

دارس ومديراتها فز

 إلجراء هذه الدراس   ة
ً
 متذنا

ً
ش   رل أس   اس   ا

ُ
 لمنة لمثل هذه األزمات، جميعها ت

ر
ي يمكن أن تض   من حلوآ

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز من وجهة   ي فلس  طي 
بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز هذه الدراس  ة للتعرف عىل واقع االزمات الي 

 م. نظره

 مشكلة الدراسة: 

اتيجيات تتكيف مع هذه   ي سياسات واسي 
ة تتطلب تبتز بوية تحديات متجددة ومتغي 

تواجه المؤسسات الي 

الرسي    ع   للتغي    
ً
ونظرا بوية،  الي  األزمات  إدارة  بعمليات  يتعلق  بما  الناجح  باألسلوب  أهدافها  لتحقيق  التحديات 

ي بذئة العمل، فإن اإلعداد لمواجهة  
األزمات يخفف من اآلثار المصاحبة لها ويقلل من مخاطرها ويعمل  والمتجدد فز

ي منع حدوثها وبالتاىلي  
بوية وقد يسهم فز عىل إداراتها باألساليب العلمية كما يضمن استمرارية عمل المؤسسات الي 

بوية.  ي تحقيق األهداف الي 
 يحقق أعىل مستوى من الفاعلية فز

بوية أكير  حاجة إىل رفع قدرات مديري المدارس إلدارة األزمات بفعالية،   األمر الذي يجعل المؤسسات الي 

وهذا ُيعد من أهم مقومات اإلدارة الناجحة لألزمات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، واإلطالع عىل أهم 

ي أساليب العمل للتع
امل السياسات التنظيمية لمواجهة األزمات والذي يتطلب توفي  فرص التجديد والتحديث فز

اتيجية إلدارة 2022وقد أشارت دراسة أبو كرش، حجازي   مع األزمات.   ( إىل أهمية استخدام مديري المدارس اسي 

، كما ركزت دراسة جرغون ومسمح    ز ي فلسطي 
( عىل أهمية امتالك مديري المدارس للمهارات الألزمة  2021األزمة فز

  . ز ي فلسطي 
 للتعامل مع إدارة األزمات فز

التطبيق من قبل  لقد أصبح مفهوم   ي 
 والمنهجية األكيذ رغبة فز

ً
المفهوم األكير طلبا  

ً
إدارة األزمات مؤخرا

ي التطبيق تنقصها الکثي  
ي الدولة، خاصة مع تطورات العالم وأزماته المختلفة، إال أن الرغبة فز

القطاعات المختلفة فز

صف بها الق
َّ
ي يجب أن يت

طاع المسؤول عن إدارة األزمة، ومن واقع  من المهارات والقدرات اإلدارية والقيادية الت 

ي 
 األزمة األوىل والدائمة وهي االحتالل الصهيوئز

ر
، خاصة ز ي دولة فلسطي 

بوية فز األزمة الحالية وطبيعة إدارة األزمة الي 

ة التعليمية، ووضع الحواجز عىل الطرقات الرئيسة  ي تعرقل المسي 
وفرض القيود العسكرية والكثي  من اإلجراءات الت 

ز والطلبة، لل ز والمعلمات، واالجتياحات المتكررة، واالعتقال للمعلمي  ز المدن الفلسطينية، واعاقة المعلمي  فصل بي 

ي 
تعائز الفلسطينية  المدرسة  زالت  وال  التعليمية،  المؤسسات  داخل  مستمرة،  أزمات  إيجاد  إىل  أدى  مما 

وس كورونا المستجد   جائحة ي أدت إىل تفاقم أزمةCOVID-19) في 
م، حيث اتخذت العديد من قادة  والت 

ّ
التعل

 التعليم القرار الصعب بغلق المؤسسات التعليمية. 

والتعليم والمتخصص   بية  الي  لوزارة  تابع  الحاجة لوجود جهاز  بتجديد  الدراسة  ومن هنا تحدد مشرلة 

ي سبيل الحفاظ عىل العملية 
بقراءة الواقع ومعطياته، واعطاء نتائج دورية، ثم إرفاقها بخطط حالية ومستقبليةم فز

ي بدايتها وحال وقوع
بوية ضمن األزمات المختلفة فز ي الوقت التعليمية والي 

ها من الخسارة الفادحة، کما يحصل فز

ي الوزارة، وتنمية مهاراتهم القيادية خاصة بما يتعلق بعمليات إدارة 
، مع الحاجة إىل تقييم دور القيادات فز الحاىلي

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أسئلة الدراسة: 

  
 :ومن خالل العرض السابق يمكن تحديد المشكلة بالسؤال الرئيس اآلنر

ز من وجهة نظرهم؟ما " ي فلسطي 
بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز  "واقع االزمات الي 

ي 
 :وقد انبثق عن هذا السؤال االسئلة فرعية عىل النحو اآلئ 

ز ما  .1 ي فلسطي 
بويةإلدارة األزمات للية عمل مديري المدارس الحكومية فز م قبل حدوث األزمة، وأثناء  الي 

 ؟نظرهممن وجهة نظر األزمة، وما بعد األزمة 
ين متوسطات تقديرات أفراد  (  α≤  0.05  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .2

ز تعزى إىل  ي فلسطي 
بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز عينة الدراسة لواقع االزمات الي 

، سنوات  ات المستقلة اآلتية:  الجن ، المؤهل العلىمي ة(؟المتغي   الخيذ
 الدراسة أهمية 

 :  
  كاالنر

 تكمن أهمية هذه الدراسة من بعدين نظري وتطبيقر

 األهمية النظرية: 

ي نظري إطار تقديم .1 ات  حول العربية المكتبة يير عد حديثة متغي 
ُ
ي  ت

العربية، فز وهي االزمات  الدراسات 
ي  
ي تؤثر عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز

بوية والت  ، حيثالي  ز  الباحثان بأهميتها يعتقد فلسطي 
ى بوية والتعليمية والتعلمية، ويتم ذل  من خالل تسليط الضوء عىل   الكيذ من أجل تحقيق األهداف الي 

بوية، مثل سوء الفهم، واإلدراك، والتقدير، من قبل مديري المدارس ومديراتها  أهمية تحديد االزمات الي 
ي التعامل مع األزمات بطريقة عشو 

ية ومادية، ربما تهدد كيان  فز ي إحداث خسائر  رسر
ائيةم مما قد يتسبب فز

 المدرسة. 
ي  بالدراسة، المستهدفة العينة أهمية .2

م من اختيارها سذتم والت  ز ي فلسطي 
ي القطاع الحكومي فز

 فهم مدارس فز
بوية من والبحث الدراسة إىل بحاجة ي التعامل مع األزمات الي 

ز أساليب مديري المدارس فز  ،أجل تحسي 
 أمام تحقيق  إمرانات من لديهم ما واستثمار

ً
وقدرات كونهم عايشوا أزمات عديدة ومختلفة وقفت عائقا

ي إدارة هذه األزمات. 
بوية والتعليمية، واختالف للية عمل مديري المدارس فز  أهداف المؤسسة الي 

ي تناولت واقع    –ان  حسب علم الباحث  –ترمن أهمية الدراسة الحالية عىل اعتبار أنها الدراسة األوىل   .3
الت 
ز من وجهة نظرهم.  ي فلسطي 

بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز  االزمات الي 
 األهمية التطبيقية: 

ة وذو أهمية  حديث، علميا موضوعا تتناولها .1 ي  كبي 
بوية،  اإلدارة فز ي بعض  الي 

 فز
ً
بوي، ما زال مهمشا والفكر الي 

ي  
ي مواجهة األزمات المدرسيةالمؤسسات وأثرها الفاعل فز

ي  تبحث فهي  .تطوير التفاعل المدرسي فز
واقع   فز

ز من وجهة نظرهم.  ي فلسطي 
بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز  االزمات الي 

ي تقديم معلومات عملية عن أهمية وديناميكية عملية أساليب مديري المدارس  .2
كون هذه الدراسة تساعد فز

ي التعامل مع االزم
ي توضح  فز

بوية، وبالتاىلي يمكن االستفادة من هذه الدراسة من خالل نتائجها الت 
ات الي 

بوية أهمية االهتمام زيادة وغي مدراء المدارس بالواجبات المنوطة بهم إلدارة األزمات، وما  للمؤسسات الي 
 تحققه هذه العملية من نجاح وتقدم لهذه المؤسسات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

حول .3 ومعلومات  بيانات  الدراسة  مع   توفر  للتعامل  المدارس  لمديري  تدريبية  وعات  ومرسر برامج  وضع 
األزمات والوقاية منها قبل وقوعها، كما يمكن أن تستفيد منها الجهات ذات العالقة خاصة المؤسسات 

 . ي
يحة األكيذ من المجتمع الفلسطيتز ، وهو القطاع الذي يخدم الرسر ز ي دولة فلسطي 

بوية فز  الي 
إليه   .4 التوصل  ما سذتم  المعرفة من خالل  إىل  الدراسة شذئا جديدا  نتائج، وتوصيات ستضيف هذه  من 

ورة االهتمام بأساليب مديري المدارس  بوية بضز ز عىل المؤسسات الي  والبحث العلىمي وتوجه أنظار القائمي 
ز  شرل نقطة انطالق لباحثي 

ُ
ي قد ت

بوية والت  ي التعامل مع األزمات الي 
ي إجراء بحوث لخرين فز

 مستقبلية فز
 صلة.  ذات

 أهداف الدراسة: 

  
 :تهدف الدراسة إىل اآلنر

بويةم قبل حدوث األزمة،   .1 ز لالزمات الي  ي فلسطي 
تحديد واقع للية عمل مديري المدارس الحكومية فز
 وأثناء األزمة، وما بعد األزمة من وجهة نظر نظرهم؟ 

ز متوسطات  (  α≤  0.05  فحص مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .2 تقديرات أفراد بي 
ز تعزى إىل  ي فلسطي 

بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز عينة الدراسة لواقع االزمات الي 
ات المستقلة اآلتية:    ةالمتغي  ، سنوات الخيذ  (؟الجن ، المؤهل العلىمي

 حدود البحث: 

:  وتتمثل فيما    يىل 

 :
ً
ية أوال . الحدود البشر ز ي فلسطي 

ي القطاع الحكومي فز
 : اقتضت الدراسة عىل مديري المدارس فز

 :
ً
ي المحافظات الشمالية. المكانيةالحدود  ثانيا

ي القطاع الحكومي فز
 : اقتضت الدراسة عىل المدارس فز

 :
ً
  م. 2022 - 2021تتحدد هذه الدراسة زمانيا خالل األعوام الدراسية من  الحدود الزمنية:  ثالثا

 
ً
بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية  الحدود الموضووووووووعية  : رابعا ي واقع االزمات الي 

: يتمثل الموض        وع فز

ز من وجهة نظرهم.  ي فلسطي 
 فز

: الحدود ا جرائية:  
ً
 بطبيعة العينخامسووووووووووووا

ً
ي الدراس             ة، واألدوات  تحدد هذه الدراس             ة إجرائيا

ات المس             تخدمة فز

المس            تخدمة وبدرجة ص            دق األدوات وثباتها، ودقة إجابة أفراد العينة عن فقرات األداة، وموض            وعيتهم،  

وأس        لوب المعالجة االحص        ائية ألس        ئلة وفرض        يات الدراس        ة، وأن نتائج الدراس        ة ال يمكن تعميمها إال عىل 

 .ت المماثلة األخرىالمجتمع الذي سحبت منه العينة، والمجتمعا

: الحودود ا جرائيوة:  
ً
تتح دد الح دود المف اهيمي ة له ذه ال دراس                ة بح دود ال دالل ة المف اهيمي ة للمف اهيم سووووووووووووووادسووووووووووووووا

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مصطلحات الدراسة 

المدرسة مدرسته،  مدير  داخل  يجري  ما  عن كل  الرسمية  الجهات  أمام  األول  المسؤول  العمل  :  تيسي   ومهمته 

ز  معلمي  من  ز  العاملي  لكافة  األوىل  المرجعية  وُيعد   . واإلبداغي واإلداري  واالجتماغي  والتعليىمي  بوي  الي 

، الدليل   بية والتعليم العاىلي
وطلبة وأولياء األمور، ويناط به مجموعة من المهام والمسؤوليات.  وزارة الي 

ي لمدير المدرسة، 
 (. 2019اإلجرائ 

ي ه
قائد تربوي يقوم باألعمال اإلدارية والفنية ف ي مدرس ته، بغرض تطوير معلميه :  ذه الدراسة إجرائياويعرف فز

ية وحسن تنظيمها.   ورفع مستوى طالب مدرسته من خالل اس تثمار الم وارد المادي ة والبرسر
بوية األزمات   وضاغط، مفاجذ   موقف هي  :التر

ً
الوقت  وقلة والتحرم، السيطرة عن ويخرج بالتوتر ويكون مصحوبا

بوية المؤسسة وي  هدد القرار، التخاذ المتاح ويتطلب اجراءات   أهدافها، تحقيق  عىل  من قدرتها يحد أو الي 
للحيلولة رسيعة الطبيعية  أبو كرش،   إىل باألمور والعودة الموقف، ذل  تفاقم دون وفورية  حالتها 

 ( 2022وحجازي، 
  وتعرف

ً
ي  بالدرجة وتقاس إجرائيا

 ذل ،  لقياس  المستخدمة الدراسة أداة فقرات عىل المستجيبون عليها  يحصل  الت 
  يتضمن موقف عن عبارةوهو 

ً
  شرل لحصوله نتيجة الوقت بضيق  ويتسم والخطورة التهديد من قدرا

ات لحدوث وذل  مفاجذ    .ورسيعة مبتكرة إدارية أساليب استخدام يتطلب مفاجئة بذئية تغي 
 الدراسات السابقة: 

ي لألدبيات والدراسات السابقة عدم وجود دراسات عىل حد علم الباحثان تبحث  أشارت نتائج المسح المكتتذ

ز من وجهة نظرهم،  ي فلسطي 
بوية عىل للية عمل مديري المدارس الحكومية فز ي واقع االزمات الي 

 شرل مبارسر فز

ي الدراسات
السابقة قدر اإلمران، وحيث كان ذل  ممكنا لتحقيق   لذل  حاولت هذه الدراسة توظيف ما جاء فز

ي البذئة الفلسطينية، كانت محدودة: 
 أهدافها، علما أن الدراسات الميدانية فز

 أ. الدراسات العربية: 

حجازي    أبو كرش،  من  المدارس 2022أجرى كل  مديري  استخدام  درجة  تعّرف  إىل  هدفت  دراسة   )

اتيجية إدارة األزمات من وجهة نظ ي مديرية جنوب نابل ، ولتحقيق هدف الدراسة جرى تطوير اسي 
ز فز ر المعلمي 

( فقرة موزعة عىل خمسة مجاالت وجرى التأكد من صدقها وثباتها، ومن ثم توزيعها عىل 37استبانة مكونة من   

وا بالطريقة الطبقية العشوائية، واستخدم ال333عينة الدراسة المكونة من    مة، اختي 
ِّ
 ومعل

ً
ما
ِّ
ي ( معل

منهج الوصفز

اتيجية إدارة األزمات. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام  ي هذه الدراسة، واستخدمت الدراسة مقياس اسي 
فز

ي مديرية جنوب نابل  جاء بدرجة مرتفعة، ولم 
ز فز اتيجية إدارة األزمة من وجهة نظر المعلمي 

مديري المدارس اسي 

اس درجة  ي 
فز داللة  ذات   

ً
فروقا النتائج  نظر تظهر  وجهة  من  األزمات  إدارة  اتيجية  السي  المدارس  مديري  تخدام 

ة، والمرحلة التعليمية.  ، وسنوات الِخيذ ل الِعلىمي
ِ
ات الجن ، والُمؤه ي مديرية جنوب نابل  تعزى لمتغي 

ز فز  المعلمي 

الدق     إلدارة 2022وأجرت  الالزمة  القيادية  المهارات  ممارسة  درجة  الكشف عن  إىل  دراسة هدفت   )

عينة عشوائية اال اختيار  تم  ، وقد  ز المعلمي  مأدبا من وجهة نظر  لواء قصبة  ي 
فز المدارس  قبل مديري  زمات من 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، كما تم تطوير 405 سيطة عدد أفرادها    ي المسخي
( معلما ومعلمة من مجتمع الدراسة، واستخدم المنهج الوصفز

نتائ أبرز  ومن   ، االزمات  إلدارة  الالزمة  القيادية  المهارات  مديري استبانة  ممارسة  درجة  أن   : يىلي ما  الدراسة،  ج 

ز مرتفعة، وجاء ترتيب  ي لواء قصبة مأدبا من وجهة نظر المعلمي 
المدارس للمهارات القيادية الالزمة إلدارة االزمات فز

ي مرحلة ما بعد االزمة( بالمرتبة االوىل، يليه
: جاء مجال  المهارات القيادية فز ا  المجاالت الفرعية عىل النحو التاىلي

ي 
ة مجال  المهارات القيادية فز ي المرتبة الثالثة واألخي 

ي مرحلة حدوث االزمة(، وجاء فز
مجال  المهارات القيادية فز

المدارس للمهارات )مرحلة ما قبل االزمة ز عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري  ، وتبي 

ي لواء قصبة  
ة،  القيادية الالزمة إلدارة االزمات فز ي الجن  وسنوات الخيذ ز تعزى لمتغي  مأدبا من وجهة نظر المعلمي 

 .و وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغي  المؤهل العلىمي ولصالح البرالوريوس

تربية 2022وأجرت فريحات   ي مديرية 
إدارة االزمات فز تطبيق  التعرف عىل معوقات  إىل  ( دراسة هدفت 

، وتمثلت   وتعليم محافظة عجلون من وجهة نظر  ي التحليىلي
مديري المدارس، واستخدمت الباحثان المنهج الوصفز

ي استبانة تم توزيعها عىل عينة  
 ومديرةم بالمدارس الحكومية التابعة 93عشوائية  سيطة بلغت    األداة فز

ً
( مديرا

ي تواجه مديري   لمديرية تربية وتعليم عجلون  
ي األردن وبذنت نتائج الدراسة أن المشرالت الت 

المدارس الحكومية  فز

ي ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة 
بوية فز ي إدارة األزمات الي 

ي األردن فز
فز

ي  الجن ، عدد   ي مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون تعزي لمتغي 
ز معوقات تطبيق إدارة االزمات فز إحصائية بي 

ة(   سنوات الخيذ

ي  
فت إىل التعرف عىل مدى ممارسة قائدات رياض األطفال إلدارة األزمات ( دراسة هد 2022وأجرت مجرسر

( معلمة، وتم  ٦٢ أزمة کورونا نموذًجا( بمدينة بريدة من وجهة نظر المعلمات، وطبقت الدراسة عىل عينة بلغت   

أ ، واالستبانة کأداة رئيسية لجمع البيانات، وخرجت الدراسة بنتائج  ي المسخي
همها: أن استخدام المنهج الوصفز

االتصال،  ومهارة  والتنظيمية،  واإلدراكية،  والفكرية  األزمات  الفنية،  إدارة  لمهارات  القائدات  ممارسة  درجة 

إدارة األزمات  ي 
القائدة فز ي واجهت 

الت  المعوقات  ابرز  بذنما کانت  ة،  والشخصية واالجتماعية( جاءت بدرجة کبي 

ة ي تضفها عن متابعة فريق إدارة األزمة عملها کناقل لتعليمات من اإلدارة العليا، وکير
 .األعمال الورقية والتقارير الت 

( دراسة هدفت إىل التعرف عىل المعوقات االدارية لتطبيق إدارة االزمات التعليمية  2022وأجرت أبو مزروع   

ي التحليىلي وتمث
ي لواء الشونة الجنوبية من وجهة نظر معلميها، واستخدمت الباحثان المنهج الوصفز

ي  فز
لت االداة فز

( معلما ومعلمةم بالمدارس الحكومية التابعة لمديرية 60استبانة تم توزيعها عىل عينة عشوائية  سيطة بلغت   

الدراسة حول  عينة  أفراد  استجابات  أن  الدراسة  نتائج  وبذنت  االردن,  ي 
فز الجنوبية  الشونة  لواء  والتعليم  بية  الي 

ي ضوء النتائج أوصت الباحثان المعوقات االدارية لتطبيق إدارة االزمات  
التعليمية حصلت عىل درجة منخفضة، وفز

لها   المسبق  والتخطيط  التعليمية  االزمات  إدارة  التعليمية  المراحل  بجميع  ز  االداريي  تدريب  العمل عىل  ورة  بضز

 وسبل التغلب عليها قبل وأثناء وبعد حدوثها. 

واقع إدارة األزمات لدى مديري المدارس ( دراسة هدفت إىل التعرف إىل  2021وأجرى جرغون ومسمح   

، واستخدمت الدراسة المنهج   ز ز وعالقتها بالتواصل الفّعال مع المعلمي  ي المحافظات الجنوبية لفلسطي 
الثانوية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، وتكونت العينة من    / االرتباطي ي
ز االستبانة األوىل تتعلق 232الوصفز بقت عليهم استبانتي 

ُ
مة، ط

ّ
 ومعل

ً
ما
ّ
( معل

ز بإدارة األزما ت، واالستبانة الثانية بالتواصل الفعال، وقد توصلت الدراسة إىل ان الدرجة الكلية لتقدير المعلمي 

المجاالت هو    ي جميع 
فز المديرين  لدى  األزمات  إدارة  ي   3.75لدرجة ممارسة  نستذ وبوزن  أن  75.00(،  %(، كما 

المديرين   الفّعال لدى  التواصل  ز لمستوى  المعلمي  الكلية لتقدير  ي   3.74هو   الدرجة  %(، 74.80(، وبوزن نستذ

ي المحافظات 
ز درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية فز  ُوجدت عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بي 

ً
أيضا

ز إلدارة األزمات والتواصل الفّعال  .الجنوبية لفلسطي 

ولخرون    نض هللا  لد2021وأجرى  األزمات  إدارة  واقع  معرفة  إىل  هدفت  دراسة  المدارس  (  مديري  ى 

، واستخدمت   ي التحليىلي
، واعتمد البحث عىل المنهج الوصفز ز قية من وجهة نظر المعلمي  ي القدس الرسر

الحكومية فز

و     ات الديموغرافية بحيث تتناسب مع الدراسة الحالية، 2020استبانة ني  ات عىل المتغي  ( مع إجراء بعض التغي 

تكونت من    اختيار عينة عشوائية طبقية  بأن درجة ممارسة مديري  233تم  النتائج  ( معلما ومعلمة. وأظهرت 

قية إلدارة األزمات المدرسية حصلت عىل متوسط    القدس الرسر ي 
( أي بدرجة 5من  3.58المدارس الحكومية فز

أعىل متوسط    األزمة عىل  المواجهة قبل وقوع  المجاالت، حصل مجال    3.64ممارسة  عالية(، وعىل مستوى 

ا المواجهة بعد وقوعها بمتوسط   3.58مواجهة أثناء وقوع األزمة عىل بمتوسط   (، ثم مجال ال5من (  3.52(، وأخي 

وجميعها بتقدير ممارسة  عالية(، وأن مديري المدارس لديهم تصور مسبق ألي أزمة طارئة وعىل جميع محاور 

المدي  أن قدرة  التعامل مع األزمة قبل االستبانة  قبل األزمة واثنائها وبعدها(، كما توصلت الدراسة إىل  رين عىل 

ي درجة إدارة 
حدوثها أكيذ من التعامل معها بعد انتهائها، وأشارت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية فز

النوع االجتماغي للمعلم والنوع االجتماغي  ي  المدارس الحكومية تعزى إىل متغي  المدرسية لدى مديري  األزمات 

  .ذكورلمدير المدرسة ولصالح ال

ي ولخرون   
ي إدارة األزمات 2021وأجرى الذيبائز

بوي فز ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل واقع التخطيط الي 

، وتم استخدام  ّ ي الَمسِخي
 الوصفز

َ
خدَمت الدراسة المنهج

َ
بمدارس التعليم العام بمدينة الرياض، ولتحقيق ذل  است

ي مديرات مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، أما االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة من مجتمعها المتم
ل فز

ِ
ث

   
ْ
ت
َ
غ
َ
ة الدراسة فقد بل

َ
َبِقّية 271عِين

َ
 الدراسة للعديد من النتائج،  .( مديرة تم جمُعها بطريقة عشوائية ط

ْ
وتوصلت

بوي إلدارة األزمات ز أفراد الدراسة عىل توافر متطلبات التخطيط الي  ة بي 
َ
ق
َ
بمدارس التعليم   أبرزها: أن هناك مواف

 المهام إىل أعضاء فريق العمل بما  
ُ
بات: إسناد

َّ
ل
َ
العام بمدينة الرياض من وجهة نظر المديرات، ومن أبرز تل  المتط

ي المدرسة، 
م ولوائح السالمة والوقاية من األخطار لتوفي  األمان فز

م
باع نظ

ّ
يتالَءم مع إمراناتهم وقدراتهم، وكذل  ات

 أ
ُ
 النتائج

ْ
صات مالية إلدارة األزمات، وكذل  كما أظهَرت ر مخصَّ

ُّ
ن هناك العديد من المعِوقات، من أبرزها: عدم توف

 النتائج أن هناك العديد من الُسُبل لمواجهة تل  
ْ
ت
َ
ن ي مجال التخطيط إلدارة األزمات، كما بذَّ

امج التدريبية فز قلة اليذ

ي ُوِضَعت لها، وكذل  ترتيب األولويات للتعامل   المعوقات، أبرزها: االستفادة من األزمات المشابهة والحلول
الت 

ي التخطيط إلدارة األزمات
امج التدريبية المتخصصة فز  إىل االلتحاق باليذ

ر
 .مع األزمات بالمدارس، إضافة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي وزارة 2021وأجرت العريفان   
بوية فز ح إلدارة األزمة الي  ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل تقديم تصور مقي 

والتعل بية  جائحة   الي  ظل  ي 
فز الکويتية  العاىلي  ذل  Covid-19يم  ولتحقيق  فيها،  ز  العاملي  نظر  وجهة  من   )

ي 
ل فز

ِ
، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة من مجتمعها المتمث ي

 الوصفز
َ
خدَمت الدراسة المنهج

َ
است

الدرا ة 
َ
عِين أما  الكويتية،  العاىلي  والتعليم  بية 

الي  وزارة  ي 
فز ز    العاملي 

ْ
ت
َ
غ
َ
بل فقد  بية  432سة  الي  وزارة  ي 

فز ز  العاملي   )

بية    .والتعليم العاىلي الكويتية تم جمُعها بطريقة عشوائية وتوصلت الدراسة إىل نتائج كان من أهمها: أن أداء وزارة الي 

ي الهيئة التعليمية والتد
ز فز  .ريسية للوزارةوالتعليم العاىلي الحالية أثناء األزمة أتت بدرجة متوسطة ِمن ِقبل العاملي 

و  دراسة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية   (2020) ني 

ي  
فز األداة  التحليىلي وتمثلت  ي 

الوصفز المنهج  الدراسة  ، واستخدمت  ز المعلمي  الخليل من وجهة نظر  ي محافظة 
فز

بلغ الدراسة إىل أن 203ت   استبانة لمناسبتها غرض الدراسة تم تطبيقها عىل عينة   ومعلمة، وتوصلت 
ً
( معلما

ي محافظة الخليل كانت بدرجة مرتفعة، 
درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية فز

واثنائها   األزمة  االستبانة  قبل  محاور  جميع  وعىل  طارئة  أزمة  ألي  مسبق  تصور  لديهم  المدارس  مديري  وأن 

ت الدراسة إىل أن قدرة المديرين عىل التعامل مع األزمة قبل حدوثها أكيذ بكثي  من التعامل وبعدها(، كما توصل

 .معها بعد انتهائها

 ب. الدراسات األجنبية: 

كالند    أجرى  هدفت ،"األزمات إلدارة الفاعلة غي   ( دراسة بعنوان الكوارث والخططBirkland, 2021بي 

 مدارس (6 ) الدراسة من تكونت عينة ألزمة التعرض أثناء األزمات إدارة خطط فاعلية الدراسة إىل تقييم هذه

ي مدينة وثانوية متوسطة ابتدائية
ويت فز  األزمات إدارة فاعلية خطط عدم الدراسة إىل نتائج وأشارت أمريرا، ديي 

ي  الموضوعة
ي  المدارس أن إضافة إىل المشاركة المدارس فز

تها ا من تتعلم ال ألزمة تتعرض الت   .لسابقة خيذ

أجرتها   دراسة  ي 
االزمات   ( Daughtry, 2020فز مع  للتعامل  المدارس  مديري  استعداد  لمعرفة   هدفت 

الواليات  ي 
فز الجنوبية  والية كاروالينا  ي 

فز المدارس  مديري  الدراسة  شملت  لذل   عدد  المتبعة  اتيجيات  واالسي 

  129المتحدة االمريكية والبالغ عددهم   
ر
 ومديرة

ً
، واالستبانة ( مديرا ي المسخي

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز

%( من مديري المدارس واجهوا أزمات 71لتحقيق أهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج كان من أهمها: أن  

 عىل الجو العام للمدرسة، وأن   
ً
 للتعامل مع االزمات بحضو 51أثرت سلبا

ً
 كافيا

ً
ر  %( من المديرين أنهم تلقوا تدريبا

اتيجيات  ورشات عمل، وأنها أفضل طريقة للتدريب والحصول عىل مهارات إدارة االزمات، أما فيما يخص االسي 

اتيجيات المتبعة للتعامل مع االزمات أكد   %( من المديرين  94المتبعة للتعامل مع االزمات، ما فيما يخص االسي 

ي المدرسة. أن إنشاء فريق مترامل لحل االزمات والتعامل معها هو االسي  
 اتيجية الفعالة والمتبعة لديهم فز

لتقييم مهارات إدارة االزمات لدى مديري المدارس الثانوية   ( Altınbas & Tokel, 2019هدفت دراسة  

، وتكونت عينة الدراسة من    ي
ي تركيا، وتم استخدام المنهج الوصفز

ز فز ( معلما ومعلمة 376من وجهة نظر المعلمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تبانة كأداة للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل درجة متوسطة لمهارات إدارة االزمات مدرسة، وتم استخدام االس 

ز   .لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمي 

( لتقييم مدى امتالك مديري المدارس الثانوية لمهارات إدارة االزمات لدى  Tokel, 2018هدفت دراسة   

ي تركيا،
، و تكونت عينة الدراسة من     من وجهة نظر مديري المدارس فز    (12وتم استخدام المنهج النوغي

ً
مديرا

ص، وتم استخدام المقابلة كأداة للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل انخفاض  ي شمال قيذ
 مدرسة ثانوية فز

ر
ومديرة

 امتالك مديري المدارس الثانوية لمهارات إدارة االزمات من وجهة نظر مديري المدارس. 

الجامعات Adeyemi, 2017وقام    إدارة االزمات عند طلبة  الكشف عن مستوى  بدراسة هدفت إىل   )

ي الجامعات الحكومية والخاصة، 
ي وضعت من أجل االزمات فز

ية، ومعرفة االسباب والنتائج والتدابي  الت  النيجي 

أ وقد  الطبقية،  العشوائية  بالطريقة  وا  اختي  ي طالبا وطالبة 
الوصفز المنهج  الدراسة  الدراسة  اتبعت  نتائج  ظهرت 

، باستخدام استبانة وزعت عىل عينة بلغت ي الجامعات الحكومية،  ( 850    التحليىلي
عدم فاعلية إدارة االزمات فز

ي الجامعات الحكومية. 
ي الجامعات الخاصة أفضل منها فز

 وكانت فاعلية إدارة االزمات فز

ي 
ي  المختلفة المؤسسات  فشل" بعنوان(  Elliot, 2016   إليوت بها دراسة قام وفز

 ،"األزمات من العالم فز

ي  البحث هذه الدراسة إىل هدفت
ي  العوامل فز

ي المؤسسات التنظيىمي  التعلم تعوق الت 
 األزمات، من المختلفة فز

ي  وأجريت
ز من الدراسة فز ي  التعليمية المؤسسات اثنتي 

ز  والية فز ي فشلت األمريكية وين لي 
ي  والت 

 أزمات من التعلم فز

ز  أن نتائج الدراسة إىل وأشارت بها، مرت سابقة ز  المؤسستي  ي  المشاركتي 
اتهما تتعلما من الدراسة لم فز  السابقة خيذ

ي 
ي  إدارة األزمات خطط ٕوان األزمة، مع التعامل فز

ز  فز ز  هاتي   .فاعلة تكن لم المؤسستي 

دراسة    لمفهوم Garcia, 2015وهدفت  األزمات  ومديري  الجامعات  رؤساء  فهم  درجة  عن  الكشف   )

ي أثناء حدوث األزمة، وبعد حدوث األزمة(، وأدوارهم 
األزمات وقيادتها بمستوياتها الثالث  قبل حدوث األزمة، وفز

ي المؤسسة، والتخلص 
ي تدور حول األمن والسالمة، ومواكبة عوامل النجاح وأفضل الممارسات فز

ومسؤولياتهم الت 

ي تحد من مواجهة األزم 
، واستخدمت الدراسة  من األساليب اإلدارية الهزيلة الت  ات، واتبعت الدراسة المنهج النوغي

ي 
ي والية فلوريدا فز

المقابلة أداة لجمع البيانات. وتألف مجتمع الدراسة من رؤساء الجامعات ومديري األزمات فز

وأظهرت نتائج الدراسة أن األزمات ترتبط  شرل أساسي   .( فردا12الواليات المتحدة األمريكية، والبالغ عددهم   

 أهمية عالقة رؤساء الجامعات ومديري األزمات مع الرؤساء اآلخرين. ب

ي   (Menghini, 2014)  دراسة
وهدفت الدراسة إىل تحديد اجراءات القادة وسلوكياتهم تجاه األزمات فز

أثناء إدارة األزمة، ولتحقيق الهدف ولتحقيق الهدف تمت دراسة   ي 
ي تقع فز

، وبيان المسؤولية الت  الحرم الجامغي

ة وعامة، من خالل الزيارات الميدانية لها والمقابالت الشخصية واستعراض الوثائق حال ي الجامعات بعينة كبي 
ة فز

ي يستخدمها القادة مع  
التاريخية والتغطيات االعالمية لهذه الحالة، وكان من أبرز النتائج أن وسائل تعزيز الثقة الت 

    فرقهم والمجتمع المؤسسي تؤثر عىل القادة واألتباع
ً
ي إدارة األزمة ، كما أبرزت النتائج أهمية كون القائد نشيطا

فز

ي إدارة األزمات
 أهمية فريق الطوارئ فز

ً
 . واحاطته باألزمات، وبذنت النتائج أيضا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التعقيب عىل الدراسات السابقة 

 ما استفاد الباحثان من الدراسات السابقة: 

ي انتقاء   .1
مشرلة الدراسة الحالية، وذل  من خالل الرجوع اىل ساعدت الدراسات السابقة الباحثان فز

ي تحديد مشرلة الدراسة الحالية. 
 توصيات الدراسات السابقة حيث كان لها أثر كبي  فز

، وكيفية   .2 ي
ي المنهج الوصفز

ساعدت الدراسات السابقة الباحثان عىل التعرف اإلحصائيات المتبعة فز
 إعداد استبانة الدراسة الحالية. 

اال  .3 أوجه  ي  تحديد 
فز الحالية  والدراسة  السابقة  والدراسات  الحالية  الدراسة  ز  بي  واالختالف  تفاق 

 النتائج. 
بوية عىل للية عمل   .4 ي التعرف عىل واقع االزمات الي 

ي تمثلت فز
تحديد أهداف الدراسة الحالية والت 

ز من وجهة نظرهم  ي فلسطي 
 مديري المدارس الحكومية فز

عن   الدراسة  هذه  ز  يمي  مديري وما  عمل  للية  بوية عىل  الي  االزمات  واقع  تناولت  أنها  السابقة  الدراسات 

، كما أن مجتمع الدراسة مختلف عن مجتمعات الدراسات السابقة وهو مديري  ز ي فلسطي 
المدارس الحكومية فز

ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  ، وهذا ما يمي  ز ي فلسطي 
 المدارس الحكومية فز

 منهجية الدراسة 

 بالرجوع  اعتمد 
ً
 مكتبيا

ً
ي الكىمي والنوغي الذي يتضمن مسحا

ي هذه الدراسة عىل المنهج الوصفز
ت المنهجية المتبعة فز

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

 وتحليلها إحصائيا لإلجابة عن أسئلة الدراسة. 

 اسة: الدر  مجتمع

ز وذل  الفصل األول من العام الدراسي    ي فلسطي 
تكون أفراد الدراسة من كافة مديري المدارس الحكومية فز

جع منها   141، حيث بلغ أفراد الدراسة عددهم   2022/2023 ، اسي 
ر
 ومديرة

ً
(  4( استبانة وتم استبعاد  82( مديرا

، ليصبح عدد اال  ي
( لتشرل ما نسبته 78ستبيانات الصالحة للتحليل   استبانات لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائ 

  55.3 .  %( من مجتمع الدراسة الكىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (1جدول )

اتها التصنيفية   توزيووووع أفراد الدراسة حسب متغت 

ات   النسبة المئوية  التكرار  مستويات الدراسة  المتغت 

 الجن  
 % 60.3 47 ذكر 

 % 39.7 31 أنتر 

 المؤهل 
 % 66.7 52 برالوريوس فأقل 

 % 33.3 26 دراسات عليا

ة   الخيذ

 % 21.8 17 سنوات فأقل  5

 % 35.9 28 سنوات  10 –5من

 % 42.3 33 سنوات فأكير  10

 %100 78 المجموع 

 أداة الدراسة: 

ز من   ي فلسطي 
المدارس الحكومية فز بوية عىل للية عمل مديري  الي  تم تطوير استبانة لقياس واقع االزمات 

: وجهة نظرهم، وتكونت هذه  ز هي  االستبانة من جزئي 

ةيشتمل عىل المعلومات الديموغرافية الالزمة عن المستجيب وهي  الجن ،  الجزء األول:   (  المؤهل، والخيذ

  
ي تطوير هذا الجزء عىل مجموعة من  الجزء الثان 

بوية وتم االعتماد فز : استبانة قياس درجة واقع االزمات الي 

ي صممها كل من   
 (  2021نض هللا ولخرون، م 2022م الدق ، 2022كرش، حجازي،أبو  االستبانات الت 

 ،)
ً
إطالقا تنطبق  ال   ،

ً
نادرا تنطبق  أحيانا،  تنطبق   ،

ً
غالبا تنطبق   ،

ً
دائما إجابات هي  تنطبق  بخم   وحددت 

 من   
ً
أرقاما الرقم   5-1وأعطيت اإلجابات  يدل  والرقم   1(، بحيث   )

ً
دائما (  2( عىل  تنطبق 

ً
غالبا ( عىل  تنطبق 

( والرقم   4( عىل  تنطبق أحيانا( والرقم   3رقم   وال
ً
(. 5( عىل  تنطبق غالبا

ً
 ( عىل  تنطبق دائما

ي للفقرات أكيذ من    المتوسط الحسائذ ( فيكون مستوى التصورات  5-3.68وبناءر عىل ذل  فإذا كانت قيمة 

 ّ ي ، أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسائذ
ً
ز  مرتفعا اوح بي 

التصورات متوسط واذا كان    ( فإن مستوى3.67-2.34   تي 

ي أقل  عىل معيار الحد األعىل  2.33من     المتوسط الحسائذ
ً
، اعتمادا

ً
الحد   – ( فيكون مستوى التصورات منخفضا

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

نيا لدرجة االستجابة   –القيمة العليا لدرجة االستجابة 
ُ
 القيمة الد

 عدد المستويات      

 =1.33 =
4

3
=

1−5

3
 

 فاقل  درجة استخدام ضعيفة(  2.33= 1.33+  1من 

  درجة استخدام متوسطة(  3.67= 1.33+2.34من 

  درجة استخدام مرتفعة(   5.01=  1.33+ 3.68من 

 صدق أداة الدراسة: 

الفلسطينية،   الجامعات  ي 
فز التدري   هيئة  أعضاء  من  ز  المحرمي  من  عدد  عىل  الدراسة  أداة  عرض  تم  لقد 

، ز ز تربويي  في  للتحقق من مدى صدق فقرات االستبانة، وطلب منهم تنقيح ومراجعة فقرات االستبانة من   ومرسر

حيث مدى وضوح الفقرات وجودة صياغتها اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي تقيسه، وتعديل أو حذف أي 

ز  ي يرون إنها ال تحقق الهدف من االستبانة، حيث جمعت البيانات من المحرمي 
بعد ذل ، وتمت   من الفقرات الت 

، حيث استقرت غالبية لرائهم عىل تعديل بعض العبارات، 80إعادة صياغتها وفق ما اتفق عليه    ز %( من المحرمي 

بوية حيث كانت عدد فقرات االستبانة   ( فقرة، حت  أصبحت  35أو استبدال كلمات بأخرى وفق ما يناسب البذئة الي 

ي صورتها النهائية بعد تحكيم
 ( فقرة. 30ها  أداة الدراسة فز

 ثبات أداة الدراسة: 

( لالتساق الداخىلي حيث Cronbach’s Alphaجرى استخراج معامل الثبات، باستخدام معادلة كرونبا  ألفا   

ي الجدول 25تم توزي    ع االستبانة عىل عينة استطالعية، بلغ عددهم   
، وكانت النتائج كما هي موضحة فز

ر
( معلمة

: 2رقم    ي
 ( اآلئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (2جدول )

 قيمة معامل الثبات لالتساق الداخىل  لمجاالت الدراسة واألداة ككل 

  االستبانة 
 
 معامل الثبات )كرونباخ ألفا( اسم المتغت  والبعد  رقم الفقرة ف

 0.89 اكتشاف األزمة  1-6

 0.86 مرحلة االستعداد والوقاية  7-12

ار  13-18  0.85 مرحلة احتواء األضز

 0.91 مرحلة استعادة النشاط  19-24

 0.81 مرحلة التعلم  25-30

 0.90 االستبانة ككل  الكىل  

رقم    الجدول  خالل  من  ز  وهي 2ويتبي  مرتفعة  الدراسة  ومجاالت  ات  متغي  لجميع  الثبات  معامالت  أن   )

 إلجراء الدراسة. 
ً
 معامالت ثبات مقبولة بحثيا

ات الدراسة   متغت 

ات  -أ : المتغت   التصنيفية وه 

 وله فئتان:  . الجنس: 1

 . دراسات عليا  2. برالوريوس فأقل 1

2 :  وله فئتان:  . المؤهل العلم 

 . أنتر  2. ذكر 1

ة: 3  مستويات:  ةولها ثالث. عدد سنوات الختر

 ( سنوات فأقل (5. 1

 سنوات  10سنوات إىل أقل من  5. من 2 

 ( سنوات فأكير 10.   3
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر
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ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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
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ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بوية: المتغت  التابع:    -جو ويتكون هذا المتغي  من المجاالت اآلتية:  اكتشاف األزمة،   قياس واقع االزمات التر

ار، مرحلة استعادة النشاط، مرحلة التعلم(.   مرحلة االستعداد والوقاية، مرحلة احتواء األضز

ز توزي    ع مجاالت الدراسة: 3والجدول رقم     ( يبي 

 (3جدول )

  
ات الدراسة وأرقام الفقرات التر  تقيسها متغت 

 المجال  تسلسل الفقرات 

 اكتشاف األزمة  1-5

 مرحلة االستعداد والوقاية  6-11

ار  12-18  مرحلة احتواء األضز

 مرحلة استعادة النشاط  19-26

 مرحلة التعلم  27-35

 

استخدمت المقابلة والمجموعة البؤرية بعد تحليل االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تمت تحليل المقابالت: 

ي صورتها النهائية من تسعة أسئلة تنوعت 10مقابلة   
ز من مديري المدارس، وتكونت أسئلة المقابلة فز ( مشاركي 

ة وأسئلة متابعة وأسئلة تحديد وأسئ : أسئلة تقديم وأسئلة مبارسر ي
 لة تمحيص.  عىل النحو اآلئ 

ي الدراسة اإلجابة دون تقييد أو حدود، وذل  
ز فز وذل  بطرح السؤال المفتوح الذي يتيح المجال للمشاركي 

ز  كي 
ي التعبي  عن رأيه، وهذا اإلجراء يبتز من مدى مصداقية استجابات المشي 

للتأكد من درجة دقة المستجيب فز

ي الدراسة. وقد تمت صياغة فقرات المقابلة بعد مراجع 
بوي المتعلق بموضوعات المقابلة، والدراسات فز ة األدب الي 

بوية لدى مديري   السابقة، وبما يتوافق مع طبيعة الدراسة، وهدفها وأسئلتها، وبناءر عىل قياس واقع االزمات الي 

ي هذا السياق. 
ة الباحثان فز ز من وجهة نظرهم إضافة إىل خيذ ي فلسطي 

 المدارس الحكومية فز

ك كما أجرت الدراسة م ي الدراسة، وسجلت المقابلة بعد أخذ إذن المشي 
قابلة شخصية واحدة لكل مشارك فز

عىل التسجيل، فتم االكتفاء بتدوين الملحوظات وعرضها عليهم بعد انتهاء المقابلة. وقد تراوحت مدة المقابلة 

 دقيقة، ومن ثم فرغت المقابالت المسجلة عىل الورق. ) 45-35من   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 إجراءات الصدق 

عىل   تم   األسئلة  العلمية 8عرض  والدقة  الصياغة  حول  مالحظاتهم  إلبداء  ة،  الخيذ ذوي  من  ز  محرمي   )

واللغوية، ومدى ارتباط الفقرات بهدف الدراسة وأهداف المقابلة، وقد كانت األسئلة واضحة، وذات مغزى، وال 

ي تركز عىل  not leadingتقود إىل توجيه اإلجابات   
دريب السليم لمديري المدارس بما أهمية االختيار والت( الت 

بوية ي عمله وتحقق المدرسة أهدافها الي 
 . يضمن نجاحه فز

ات الصدق المتبادلة     :تم ما يىلي  ( Cross Validationمؤرسر

ي وصف ما قاله المشاركون عند المقابلة1
 (. Low-inference descriptors   .االبتعاد عن االستنتاجات فز

 تكنولوجية عند المقابلة والمتمثلة بالتسجيل وكتابة المالحظات أثناء المقابلة. . استخدام أدوات 2

. عرض ما قاله المشارك بعد تدوينه ليتأكد منه، واخباره بأنه يمكن له أن يحذف منه أو أن يضيف عليه ما  3

 .يريد وأخذ توقيعه عىل ذل  

 إجراءات الثبات 

ز  5ريب أسئلة المقابلة عىل   تج أما بالنسبة لثبات أداة المقابلة، فقد تم ( مديرين من خارج عينة الدراسة مرتي 

معامل    باستخدام  الباحثان  قام  ثم  أسبوعان،  والثانية  األوىل  المرة  ز  ( Cronbach's Alpha Coefficientبي 

 للكشف عن االتفاق واالختالف وصوال لقيمة دالة. 

 المعالجة ا حصائية:  

ع الدراسة  بيانات  إدخال  تم  أن  االجتماعية بعد  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  باستخدام  الحاسوب  جهاز  ىل 
  SPSS.22. v1  :تم إجراء المعالجات اإلحصائية التالية ) 

ي   
( وذل  لوصف Descriptive Statistic Measuresالسؤال األول: تّم استخدام مقايي  اإلحصاء الوصفز

الحسابية،   المتوسطات  استخدام  تم  حيث  الدراسة،  أسئلة  عن  واإلجابة  الدراسة،  أفراد  خصائص 

 واالنحرافات المعيارية. 

 .
ً
ات الدالة إحصائيا : تم استخدام تحليل التباين المتعدد، واختبار شافيه للمتغي  ي

 السؤال الثائز

 عرض النتائج ومناقشتها: 

  فلسطي   ما األول الذي نصه:  النتائج المتعلقة بالسؤال
 
 دارة  ه  تصورات مديري المدارس الحكومية ف

بويةاألزمات   نظرهم؟ ؛ من وجهة نظر التر

تصورات مديري المدارس لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل 

ز  ي فلسطي 
بويةإلدارة األزمات الحكومية فز ز نتائج الي  . ، تبي  ي

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (4جدول )

 
ً
بوية مرتبة تنازليا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات قياس واقع االزمات التر

رقم 

 المجال 

المتوسط  سم المجال ا

 الحسانر  

االنحراف 

 المعياري 

تيب   التقدير  التر

ار  3  مرتفعة  1 0.54 3.74 مرحلة احتواء األضز

 مرتفعة  2 0.56 3.71 اكتشاف األزمة  1

 مرتفعة  3 0.59 3.68 مرحلة التعلم  5

 متوسطة  4 0.63 3.54 مرحلة استعادة النشاط  4

 متوسطة  5 0.65 3.50 مرحلة االستعداد والوقاية  2

 متوسطة  - 0.53 3.63 الكىلي 

الجدول    ز من  المدارس  4يتبي  بوية لدى مديري  الي  قياس واقع االزمات  العام  المتوسط  أن  ي ( 
الحكومية فز

 حيث بلغ   
ً
ز من وجهة نظرهم كان متوسطا ( وجاء ترتيب المجاالت من 0.53( وانحراف معياري   3.63فلسطي 

ار المرتبة   : احتل مجال مرحلة احتواء األضز  فعىل النحو التاىلي
ز ي فلسطي 

وجهة نظر مديري المدارس الحكومية فز

ي بل غ    ي 0.54( وانحراف معياري   3.74األوىل بمتوسط حسائذ (، يىلي ذل  مجال اكتشاف األزمة بمتوسط حسائذ

ي بل غ   0.56( وانحراف معياري   3.71بل غ    ي المرتبة الثالثة بمتوسط حسائذ
(  3.68(، وجاء مجال مرحلة التعلم فز

بل غ 0.59وانحراف معياري    ي  بمتوسط حسائذ الرابعة  المرتبة  ي 
فز النشاط  ز جاء مجال مرحلة استعادة  ي حي 

فز  ،)

ي بلغ 0.63ف معياري   ( وانحرا3.54   ة مجال مرحلة االستعداد والوقاية بمتوسط حسائذ ي المرتبة األخي 
(، وجاء فز

 (. 0.65( وانحراف معياري   3.50  

ار وهذا يش     ي  إىل أهمية ُبعد   ي تتعلق بأزمة امتحانات الثانوية العامة حيث   احتواء األضز
ي األزمات الت 

خاص     ة فز

ي التعامل مع الموقف االزموي والذي يتطلب اس    تخدام أس    اليب تعمل 
ي لمدير المدرس    ة فز نلحظ أن الدور االيجائذ

رتجالية  عىل تحقيق المنا  المناس   ب للتعامل مع األزمة وتوفي  إمرانية التض   ف المنظم، وتجنب العش   وائية أو اال

ي التعامل مع األزمات، كما تش   ي  النتائج إىل أهمية ُبعد 
ي  اكتش   اف األزمة فز

لتجنب حدوث األزمات والتعامل معها فز

حالة حدوثها من خالل تش    كيل فرق عمل  ش    رل مس    بق للتعامل مع األزمات، وعمل دليل عمليات واض    ح يحدد  

ز الكفاءات اإلدارية. كيفية االستعداد والوقاية، وايجاد هيرل تنظيىمي مرن، وت  عيي 

ي حص              ول  
ي قد تش              رل مدخال فز

ي تزويد المدارس باألحداث الت 
وتش              ي  النتائج إىل دور القيادة المدرس              ية فز

ي التعامل عند حدوث  
ي تتمثل باإلجراءات المتبعة بعد حدوث األزمات من خالل التقنيات الحديثة فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

حيات، وتوفي  االحتياجات المالية الحتواء لثار األزمات، وتوفر وس ائل األزمات، والتوزي    ع المناس ب لألدوار والص ال 

 اتصاالت. 

كما دلت النتائج عىل حرص القيادة المدرسية عىل تزويد المدارس بالمعلومات الالزمة الستعادة النشاط بعد  

ي ت
وجي   ه رس                 ال   ة ح   دوث األزم   ات من خالل اإلجراءات المتبع   ة إلنج   از األعم   ال بع   د ح   دوث األزم   ات وتتمث   ل فز

ي س              ببتها األزمات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة الس              تعادة النش              اط بعد  
ار الت  إعالمية لجمهور العمالء حول األضز

ية بعد حدوث األزمات، والدروس المس     تفادة من تقييم ما تم   حدوث األزمات، وتوفي  االحتياجات المالية والبرس     ر

ي االستفادة من درو 
ي األزمات وتتمثل فز

س األزمات السابق، والوقوف عىل نقاط القوة والضعف، والتقييم  إنجازه فز

 المستمر ألساليب إدارة األزمات. 

ع د إح دى اآللي ات 
ُ
ي ت
ز عىل كيفي ة االس               تع داد والوق اي ة من األزم ات والت  كي 

 ألهمي ة الي 
ً
كم ا ق د يعزى ذل   نظرا

ي التخفيف من حدة األزمات وذل  باالعت
ماد عىل نرس ر ونقل المعلومات إىل جميع  الهامة لدور القيادة المدرس ية فز

ة تحقيقه ا. وأهمي ة توفر وس                ائ ل   ز حول ه ذه التوجه ات المس               تقبلي ة، واأله داف المرغوب فيه ا، وأهمي ّ الع املي 

ي تفرض       ها عليهم  
ز فرص       ة التحرر من قيود االتص       االت الرس       مية الت  بويي 

االتص       ال المناس       بة حيث تتيح للقادة الي 

وقراطية، وتصبح خطوط  ي التخفيف من حدة األزمات. البي 
 االتصال مفهومة مما يعزز دور اإلعالم فز

ز مستوى الجاهزية للتعامل مع األزمات وعندها   ي ضوء ما سبق فإن دور مدير المدرسة يساعد عىل تحسي 
وفز

ي عىل الق ادة 
يص               بح التع ام ل مع مراح ل مس               توي ات الج اهزي ة أكير ف اعلي ة. ويس               ت دل من ه ذه النتيج ة أن ه ينبغز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات.  ات والقاء المحاضز بوي، عن طريق النرسر ي القطاع الي 
ز فز ز جميع العاملي   ثقافة التعامل مع األزمات بي 

  النتائج المتعلقة بالسؤال  
الداللة   مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد : هلذي نصهوال  الثان 

(α ≤ 0.05نحو )  ات لمتغت   
ً
تبعا   فلسطي   

 
الحكومية ف المدارس  بوية لدى مديري  التر االزمات  قياس واقع 

(؟؟ ة والمؤهل العلم   )الختر

ات الدراسة عىل لإلجابة عىل السؤال تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية    لمستويات متغي 

ز نتائج ذل . 5كل مجال والجدول     ( يبي 
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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 ( 5جدول   

ي  
بوية لدى مديري المدارس الحكومية فز المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس واقع االزمات الي 

ة(  ات  الجن ، المؤهل، الخيذ  لمستويات متغي 
ً
ز وفقا  فلسطي 

اكتشاف    المستوى  المتغت  

 األزمة 

مرحلة  

االستعداد 

 والوقاية 

مرحلة  

احتواء  

ار   األض 

مرحلة  

استعادة 

 النشاط 

مرحلة  

 التعلم 

 2.89 3.68 3.83 3.73 3.88 المتوسط  ذكر  الجن  

 0.95 0.88 0.91 0.77 0.61 االنحراف 

 2.88 3.64 3.87 3.72 3.86 المتوسط  أنتر 

 0.97 0.86 0.80 0.66 0.64 االنحراف 

برالوريوس  المؤهل 

 فأقل

 3.01 3.81 3.97 3.75 3.64 المتوسط 

 0.65 0.55 0.55 0.57 0.78 االنحراف 

 2.79 3.54 3.76 3.71 3.82 المتوسط  دراسات عليا

 0.74 0.63 0.59 0.59 0.57 االنحراف 

 

ة   الخيذ

سنوات   5

 فأقل

 2.89 3.72 3.78 3.69 3.70 المتوسط 

 1.04 0.73 0.66 0.68 0.69 االنحراف 

  10 –5من

 سنوات 

 2.87 3.54 3.84 3.72 3.73 المتوسط 

 1.03 0.84 0.62 0.64 0.66 االنحراف 

سنوات  10

 فأكير 

 2.88 3.77 3.92 3.75 3.75 المتوسط 

 0.99 0.71 0.60 0.63 0.58 االنحراف 
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( 6جدول رقم   

ات الديموغرافية  نتائج تحليل التباين   للمتغي 
ً
بوية تبعا ي قياس واقع االزمات الي 

ي المتعدد للفروقات فز
الثالئر

ة والمؤهل(   الخيذ

 قيمة  المتغي  
Wilks’ Lambda 

 قيمة 
Hotelling’s Trace 

 قيمة  ف( 
 المناظرة 

مستوى  
 الداللة 

 0.421 1.012 0.094 - الجن  

 0.006 2.797 0.136 - المؤهل 

ة   0.504 0.957 - 0.913 الخيذ

 × المؤهل العلىمي
ة   الخيذ

0.926 - 0.802 0.684 

 ( 7جدول   

بوية  ة والمؤهل عىل قياس واقع االزمات الي   نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر الخيذ
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مصدر 

 التباين 

مجموع  المتغت  المستقل 

 المربعات 
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 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

مستوى  قيمة ف

 الداللة 

 0.280 1.168 1.064 1 1.064 اكتشاف األزمة  المؤهل  

 0.106 2.618 2.111 1 2.111 مرحلة االستعداد والوقاية 

ار   0.654 0.2010 0.1970 1 0.1970 مرحلة احتواء األضز

 0.958 0.003 0.003 1 0.003 مرحلة استعادة النشاط 

 0.576 0.553 1.007 1 1.007 مرحلة التعلم 

 0.007 *7.50 3.545 1 3.545 اكتشاف األزمة  المؤهل  

 0.674 0.177 0.128 1 0.128 مرحلة االستعداد والوقاية 

ار   0.000 *14.05 7.329 1 7.329 مرحلة احتواء األضز

 0.000 *14.49 9.751 1 9.751 مرحلة استعادة النشاط 

 0.010 *6.78 6.701 1 6.701 مرحلة التعلم 

 

ة   الخيذ

 0.136 2.015 1.356 2 2.712 اكتشاف األزمة 

 0.150 1.920 0.907 2 1.814 مرحلة االستعداد والوقاية 

ار   0.021 *3.063 1.597 2 3.194 مرحلة احتواء األضز

 0.735 0.309 0.224 2 0.447 مرحلة استعادة النشاط 

 0.264 1.342 1.012 2 2.024 مرحلة التعلم 

 

 الخطأ

   0.673 178 119.754 اكتشاف األزمة 

   0.472 178 84.096 مرحلة االستعداد والوقاية 

ار     0.521 178 92.812 مرحلة احتواء األضز

   0.724 178 128.883 مرحلة استعادة النشاط 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   0.522 178 92.827 مرحلة التعلم 

 

 الكىلي 

    182 132.787 اكتشاف األزمة 

    182 91.096 االستعداد والوقاية مرحلة 

ار      182 92.939 مرحلة احتواء األضز

    182 131.377 مرحلة استعادة النشاط 

    182 105.910 مرحلة التعلم 

* (α ≤ 0.05) 
ز من الجدول     : 7يتبي   ( ما يىلي

. عدم وجود فروق ذات داللة إحص       ائية لمجاالت  اكتش       اف األزمة، مرحلة االس       تعداد والوقاية، مرحلة احتواء  1

ار، مرحلة اس  تعادة النش  اط، مرحلة التعلم( تعزى الجن . يالحظ أن الجن  بغض النظر س  وء كانوا ذكور أو  األضز

بوي ي التعامل مع األزمات الي 
 ة. إناث يدركون دور مدير المدرسة فز

ار، مرحلة اس   تعادة النش   اط،  2 . وجود فروق ذات داللة إحص   ائية لمجاالت  اكتش   اف األزمة، مرحلة احتواء األضز

ز الجدول   ي جميع المجاالت لص          الح الدراس          ات عليا كما يبي 
مرحلة التعلم( تعزى للمؤهل العلىمي وكانت الفروق فز

 لدور مدير  6  
ً
بوية. (. وأن حملة مؤهل دراس        ات عليا أكير إدرا ا ي التعامل مع األزمات الي 

ويرجع ذل    المدرس        ة فز

العتق اد م ديري الم دارس ب أن المؤه ل التعليىمي المن اس               ب هو أح د أهم عملي ات تطوير ال ذات وتمكينهم من إدارة 

ي  
، وتطوير مه  اراتهم فز ي الواقع العمىلي

األزم  ات ب  األس                 الي  ب الح  ديث  ة وتزوي  دهم ب  المعلوم  ات الح  ديث  ة وتطبيقه  ا فز

ي توفي  الفرص الك  افي  ة لهم للتطور العم  ل م
ي تس                 اهم فز

ن خالل عق  د اللق  اءات ال  دوري  ة والن  دوات وال  دورات الت 

ي العمل والذي بدوره  
ي واكس             ابهم المهارات الالزمة، األمر الذي يوفر لهم اإلحس             اس باألمن واالس             تقرار فز

المهتز

والحص           ول عىل أعىل مس           توى من   يعمل عىل تحقيق أهداف التطوير بص           ورة ش           املة، ورفع معدل كفاءة األداء

امج الت   دريبي   ة الفع   ال   ة.   ي يمكن تحقيقه   ا عن طريق اليذ
ز عىل كم   ا ق   د  إنت   اجي   ة العم   ل الت  كي 

يعزى ذل     ألهمي   ة الي 

وح 
ّ

بوي من خالل وض           ي القطاع الي 
المؤهل التعليىمي المناس          ب والذي ُيعد إحدى اآلليات الهامة إلدارة األزمات فز

ّ وا ي الوص        ول إليه، واالعتماد توجه القطاع المس        تقبىلي
ي تس        غ لتحقيقها، كذل  المركز الذي يرغب فز

ألهداف الت 

ز حول ه  ذه التوجه  ات المس               تقبلي  ة، واأله  داف  ي نرس               ر ونق  ل المعلوم  ات إىل جميع الع  املي 
عىل االتص                االت فز

ة تحقيقه  ا، وتب  ادل اآلراء حول الخطط الب  ديل  ة. وتفرس                ه  ذه النتيج  ة عىل أن   المنظم  ات المرغوب فيه  ا، وأهمي  ّ
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أن تقتنع  
الن اجح ة ومن اج ل ض               م ان بق ائه ا، واس               تمراره ا قوي ة ومؤثرة يج ب أن ال تقف عن د ح د الكف اءة بمعتز

ة ألداء أعمالها.  ز  بالقيام بأعمالها بطريقة صحيحة، بل أن يصبح التغيي  والتطوير والتجديد هي السمات الممي 

ة ولمعرفة لصالح من تعود الفروق .وجود فروق ذات داللة إحصائية لمجال  مرحلة احتواء  3 ار( تعزى للخيذ األضز

ز نتائج ذل . 8تم عمل مقارنات بعدية بطريقة شافيه والجدول     ( يبي 

 (8الجدول   

ز المتوسطات الحسابية    نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بي 

ة  ار حسب متغي  الخيذ  عىل مجال مرحلة احتواء األضز

سنوات   10

 فأكت  

  10 –5من

 سنوات

سنوات  5

 فأقل 

المتوسط 

 الحسانر  

ة   المجال  الختر

مرحلة احتواء  سنوات فأقل  5 3.66 - - *0.15

ار  األضز
 سنوات  10 –5من 3.73 - - -

 سنوات فأكير  10 3.81 - - -

* (α ≤ 0.05)    
ز الجدول   ار يبي  ز متوسطات إجابات 13بالنسبة لمجال مرحلة احتواء األضز ( أن هنال  مصادر فروق بي 

ة    ة    10سنوات فأقل( ومتوسط الفئة الثالثة     5أفراد الدراسة ذوي الخيذ ( ولصالح ذوي الخيذ
  10سنوات فأكير

  .)  سنوات فأكير
ة كلم   ا ك   ان م   ديري الم   دارس أكير  بوي   ة. أي أن   ه كلم   ا زادت الخيذ  للتع   ام   ل مع األزم   ات الي 

ً
 الن وربم   ا   إدرا    ا

ات للتجديدات تحمس        ا اقل يكونوا قد الجددمديري المدارس    النتائج أظهرت فلذل  عليها إقباال واقل والتغي 

ي 
ز   الحس   ابية األوس   اط قيم تدئز بويي 

ات ذويللقادة الي  ة.   الخيذ ة  القص   ي  ويمكن تفس   ي  ذل  عىل أنه كلما زادت خيذ

ة المناس   بة للوظيفة يكون أكير وعيا الفرد    الفرد الحاص   ل عىل الخيذ
ّ
، وان

ً
 ويكون أكير عطاءا

ً
 والماما

ً
كان أكير نض   جا

ز الجدد.   عىل نفسه بخالف المعيني 
ً
 بجوانب العمل، ويصبح الفرد أكير اعتمادا

بوي اتخاذ اإلجراءات الوقائية المنا ي عىل القطاع الي 
س      بة لمنع مس      ببات  ومما يفرس       هذه النتيجة أنه ينبغز

األزمات ، والحد من لثارها الس        لبية، وتحقيق قدر من النتائج اإليجابية وذل  عن طريق : تش        كيل فريق للتعامل 

بوي، وتحديد أهداف وجود مثل هذا الفريق بوضوح، وتوقع المخاطر المحتمل  ي تواجه القطاع الي 
مع األزمات الت 

ي تش  ي  بوقوع أزمة، واإلفادة من وس  ائل اإلنذار المبكر،  حدوثها من خالل رص  د، وتحليل االحتماالت و 
ات الت  التغي 

ي تنذر بقرب وقوع أزمة كأس       اليب وقائية الحتواء األزمة، والبحث عن الحلول المناس       بة  
واإلش       ارات التحذيرية الت 

ثها من  لمواجهة األزمات المختلفة قبل وقوعها ، ووض       ع إجراءات للتعامل مع كل أزمة حس       ب طبيعتها قبل حدو 

ي  
ي يمكن أن تظهر فز

ز ما يمكن أن يحدث من تطورات للمس     ارات المختلفة الت  ي تبي 
خالل إعداد الس     ذناريوهات الت 

األزمة، وردود األفعال المناس       بة تجاه مواجهة األزمة، وتقدير الوقت المناس       ب للتعامل مع األزمة، واجراء مس       ح 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي يتطلبها 
ية الت  كة المادية والبرس  ر التعامل مع األزمة قبل وأثناء وبعد حدوثها، ووض  ع نظم ولوائح  كامل لموارد الرس  ر

بوي، عن طريق   ي القطاع الي 
ز فز ز جميع العاملي  للس    المة والوقاية من األخطار، ونرس    ر ثقافة التعامل مع األزمات بي 

ات.  ات والقاء المحاضز  النرسر

 نتائج تحليل المقابالت: 

 ,P.E.E.L )   P = Point ،E = Example ،E= Explanation ،L= Link   )Braunاستخدمت الباحثان طريقة   

& Clarke,, 2012 لتحليل نتائج المقابالت، وكانت النتائج كما يىلي ): 

بوية .1    تعتمد ا دارة المدرسية وضع خطط الحتواء األزمات التر
  وضع خطط الحتواء األز 

 
ز أهمية الدور الذي يقوم به مدير المدرسة ف بوية، الفكرة الرئيسة: تتر مات التر

  حلها. فيسىع مدير المدرسة عند حدوث األزمات إىل الحصول 
 
  احتوائها أم المساهمة ف

 
سواء من حيث دوره ف

ر الذي يمكن أن تحدثه األزمة زمة، للتقليل من حجم الض 
ّ
 .عىل المعلومات الال

ز يرون أن مديري المدارس  51كشف التحليل الدقيق للمقابالت أن    ي وضع %( من المشاركي 
لم ينجحوا فز

ز أن    ي حي 
بوية، فز ي وضع خطط 49خطط الحتواء األزمات الي 

ز يرون أن مديري المدارس نجحوا فز %( من المشاركي 

ي النظام التعليىمي بحيث يستطيع مدير المدرسة أن يستجيب 
بوية وذل  لعدم توافر مرونة فز الحتواء األزمات الي 

ي تفرضها ال
مستجدات والتطورات خالل حدوث األزمة، وعدم التخطيط المناسب إىل حاجات التغيي  المستمر الت 

ي تساعد 
ات ووسائل االتصال الحديثة الت  ز إلدارة المدرسة بفعالية عالية خالل حدوث األزمة، وعدم توافر التجهي 

عالية،   عىل إدارة المدرسة بفعالية، وعدم وجود برامج تدريبية كافية لمدراء المدارس للتعامل مع األزمات بكفاءة

ي الوفاء بمتطلبات التحول من التعليم التقليدي إىل التعليم عن بعد. وقد تقود هذه النتيجة إىل 
والقصور الواضح فز

ز عىل نقل المعلومات  كي 
ي يجب أن يمتلكها مديرو المدارس إلدارة األزمات أثناء األزمة كالي 

أهمية مهارات التدريب الت 

ي أرسع وقت ممكن، والت
واصل  شرل فعال مع طاقم العمل، وبعد انتهاء األزمة يتم تقييم نتائجها ذات الصلة فز

اتيجيات التعامل مع األزمة واستعادة النشاط بعد جمع البيانات والمعلومات لحض  ي تطوير اسي 
لالستفادة منها فز

ال لغرس  األزمة  مع  التعامل  ثقافة  ونرسر   ،
ر
مستقبي األزمات  لتجنب  منها  والتعلم  األزمة  ار  ي أضز

فز باألمان  شعور 

للمحافظة عىل   المدرسة، وتنسيق جميع جهودهم  ي 
فز ز  العاملي  فئات  ي لجميع  اإليجائذ الدور  المدرسة، ولتفعيل 

ات السلبية لألزمات.   االرواح والمدرسة والتخفيف من التأثي 

بوية؟ 2   وقف ا شاعات المغرضة الخاصة باألزمات التر
 
اتيجيات ف  . تعتمد ا دارة المدرسية استر

  وقت األزمات عىل "إزالة الغموض الذي يكتنف  
 
ي تعمل ف الفكرة الرئيسة: أن وسائل االتصال الجماهت 

 للشائعات وحماية لصورة وسمعة المنظمة، والتعامل بذكاء مع وسائل ا عالم للحد من سلبياتها. 
ً
 األزمة، منعا

أن    للمقابالت  الدقيق  التحليل  مدير 59كشف  أن  يرون  ز  المشاركي  من  وضع  %(  ي 
فز نجحوا  المدارس  ي 

ز أن    ي حي 
بوية، فز ي وقف اإلشاعات المغرضة الخاصة باألزمات الي 

اتيجيات فز ز يرون أن  41اسي  %( من المشاركي 

بوية.  ي وقف اإلشاعات المغرضة الخاصة باألزمات الي 
اتيجيات فز ي وضع اسي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ألهمية الدور الذي يلعبه وهذا يشي  إىل أهمية إدراك طبيعة العالقة ب
ً
بوية، نظرا ز دور اإلعالم واألزمات الي  ي 

ي اإلعداد لمواجهة األزمات للتخفيف من اآلثار المصاحبة لها ولتقليل من مخاطرها والعمل عىل إدارتها  
اإلعالم فز

ي منع حدوثهام األمر الذي يجع
ل المؤسسات باألساليب العلمية كما يضمن استمرارية عمل المنظمات وقد يسهم فز

ي إدارة األزمات، والذي ُيعد من أهم مقومات اإلدارة الناجحة لألزمات، 
أكير حاجة إىل توظيف الدور اإلعالمي فز

ي 
ز عىل تبتز كي 

وعرض الحقائق باألسلوب اإلعالمي الذي يبعث عىل األمان والطمأنذنة وتهدئة الرعب والخوف، والي 

 سياسات تنظيمية لمواجهة األزمات. 

  عمل الخطط الالزمة النجاز المهام والواجبات بعد نهاية األزمة. .تعتمد  3
 
اتيجيات ف  ا دارة المدرسية استر

بوية استيعاب التغت  باتجاه عمل الخطط الالزمة النجاز المهام  الفكرة الرئيسة: يتطلب من المؤسسات التر

  إعادة التوازن أي إعادة الحي
 
اة الطبيعية للمؤسسة المتأثرة باألزمة  والواجبات بعد نهاية األزمة، والرغبة ف

  مرحلة إعادة التوازن. 
 
  تحقيقه ف

 من كافة األطراف والجهات المعنية، ومعرفة ما ينبىع 

ي عمل الخطط 67كشف التحليل الدقيق للمقابالت أن   
ز يرون أن مديري المدارس نجحوا فز %( من المشاركي 

ز أن   الالزمة النجاز المهام والواجبات بعد نهاية   ي حي 
ز يرون أن مديري المدارس 33األزمة، فز %( من المشاركي 

ي عمل الخطط الالزمة النجاز المهام والواجبات بعد نهاية األزمة، وتتطلب هذه المرحلة اتخاذ 
لم ينجحوا فز

ي ظروف األزمات. ويتم تحديد 
ي المنظمة دون أي تأخي  فز

اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتبارية فز

ي تأثرت باألزمة مع تقديم الموارد الالزمة الستعادة النشاط االعتباري. ا
الحتياجات الالزمة للمواقع المختلفة الت 

ي تمكن 
ات واإلمرانيات الت  ثم تخفيف لثار األزمات بالحد من استمرار أسباب حدوثها. فيجب دعم ذل  بالخيذ

إنجاز فعال والقدرة عىل  النشاط.  األزمة من استعادة  التوازن، وهو جانب يستوجب  فريق  إعادة  يات مرحلة 

رة، ودعم كل ذل     من السلطات المركزية للمناطق المتضز
ً
 ماليا

ً
ة، ودعما قدرات فنية وادارية وامرانيات كبي 

 ممكن التحقيق 
ً
رة هدفا  سياسة عامة للحكومة تجعل عملية إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المنكوبة والمتضز

المشاركة خالل  ووضع   من  البناء  بإعادة  تختص  لجان  تشكيل  يجب  الحالة  هذه  ي 
وفز واإليجابية.  الفعالة 

 الضوابط لعدم تكرار ما حدث. 

  سببتها األزمة وكيفية التعامل 4
ار التر   تقديم رسالة موضوعية حول األض 

 
. تعتمد ا دارة المدرسية ف

 معها. 

  توجيه الرسا
 
ئل ا عالمية ضمن الخطاب ا عالم   دارة األزمة، الفكرة الرئيسة: تعتمد ا دارة المدرسية ف

إنشاء مركز إعالم  لألزمة كوعاء تصب فيه كافة أقنية المعلومات األزموية، ولرصد أصداء األزمة المحلية 

  الجانب ا عالم  
 
 بكافة األجهزة وتقنية االتصاالت الحديثة ف

ً
وا قليمية والعالمية، عىل أن يكون مزودا

 علومات وتخزينها وتحليلها، ومن ثم يدفعها كمخرجات إعالمية صادقة الستقبال الم
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تقديم رسالة  79كشف التحليل الدقيق للمقابالت أن   
ز يرون أن مديري المدارس نجحوا فز %( من المشاركي 

ز أن    ي حي 
ي سببتها األزمة وكيفية التعامل معها، فز

ار الت  ز يرون أن 21موضوعية حول األضز %( من المشاركي 

ي سببتها األزمة وكيفية التعامل معها، مدي 
ار الت  ي تقديم رسالة موضوعية حول األضز

ري المدارس لم ينجحوا فز

ي 
ي التنبؤ بحدوثها فز

ي التعامل مع األزمات وكيفية إدارتها، بل وفز
ة أساسية فز ز ويعد توجيه الرسائل اإلعالمية ركي 

ي حال وقوعها، الكثي  من األحيان، وطرح بدائل وحلول لكيفية الحد من وقوع
ها، أو التغلب عليها وتجاوزها فز

عىل  بناءر  أزماتها  إدارة  مهارة  المنظمات  تتبتز  لكي  اإلعالمية  الرسائل  توجيه  ركائز  أهم  أحد  التنبؤ  يعد  إذ 

ي توجيه الرسائل  
ورة تبتز اتيجيات سليمة ومتعددة الرؤى والزوايا، وهذا بدوره يوضح األهمية المطلقة لضز اسي 

ي 
. اإلعالمية فز ة أساسية من ركائز العمل المنظىمي ز ي منظمات األعمال كركي 

  إدارة األزمات من قبل اإلدارات فز

بوية من أجل5 التعرف عىل األزمات الممكن حدوثها  . تقوم ا دارة المدرسية بعمل مسح دوري للبيئات التر

عد. 
ُ
 واالنتقال إىل التعليم عن ب

بوية من أجلالفكرة الرئيسة: تقوم ا دارة المدرسية بعم  التعرف عىل األزمات   ل مسح دوري للبيئات التر

نقطة حرجة،  المنظمات  بها  تمر    
التر األزمات  تمثل  إذ  عد، 

ُ
ب عن  التعليم  إىل  واالنتقال  الممكن حدوثها 

 وتختلط فيها األسباب بالنتائج مما يفقد المديرين قدرتهم عىل التعامل معها، واتخاذ القرار حيالها. 

ال نتائج  أن   أشارت  دوري  64مقابلة  بعمل مسح  ينجحوا  لم  المدارس  مديري  أن  يرون  ز  المشاركي  من   )%

بوية من أجل ز    للبذئات الي  ي حي 
%( من 36التعرف عىل األزمات الممكن حدوثها واالنتقال إىل التعليم عن ُبعد، فز

أجل من  بوية  الي  للبذئات  دوري  مسح  بعمل  نجحوا  المدارس  مديري  أن  يرون  ز  األزمات ا المشاركي  لتعرف عىل 

جائحة أدت  ُبعد.  عن  التعليم  إىل  واالنتقال  حدوثها  المستجد    الممكن  وس كورونا  تفاقم  COVID-19)في  إىل 

ي عملية  أزمة
م، حيث اتخذ العديد من قادة التعليم القرار الصعب بغلق المؤسسات التعليمية. للمساعدة فز

ّ
التعل

م عن ُبعد، فأصبح الت
ُّ
ي مر بها العالم أجمع عىل وجه االنتقال إىل التعل

 تقتضيه الظروف الت 
ً
علم عن بعد أمرا ملحا

 العموم واألردن عىل وجه الخصوص. 

  ، ي نظامها التعليىمي
ي تبنت إدخال مستلزمات التعليم عن بعد فز

ي مقدمة الدول العربية الت 
ز فز ودولة فلسطي 

ي المؤسسات التعليمية الفلسطينية بهدف وقامت بتنفيذ العديد من المشاري    ع والمبادرات لتطبيق التعلم عن  
بعد فز

تطوير هذه  ي 
فز فّعالة  وسيلة  التعليم  ي 

فز التكنولوجيا  استخدام  وأصبح  والتعلم،  التعليم  ي 
عمليت  ز  وتحسي  تطوير 

ي الكبي  عىل تزايد استخدام مجموعة   اتيجيات. وان جائحة كورونا كان لها األثر اإليجائذ
الطرق واألساليب واالسي 

ا ز الممي  التعليمية األخرىم وطال ذل  من  البذئات  ها من  اضية عن غي 
التعلم االفي  بذئات  ز  ي تمي 

الت  ت والسمات 

ي وباء الكورونا، 
ي ظل تفسر

التعليم مؤسسات مختلفة، فغدا التعليم المدرسي عن ُبعد مطلبا حكوميا بل اجتماعيا فز

ي الرضا وأمام ذل  وجدت المدارس نفسها أمام تحدي تجربة التعلم عن بعد، وب
غض النظر عن اآلراء المتعددة فز

ة المؤسسات التعليمية عىل خوض غمارها. إن أهم   مجيذ
ً
 واقعا

ً
أو عدم الرضا عن التجربةم إال إن التجربة غدت أمرا

ودقة  بوضوح  التواصل  والمقدرة عىل  الفعال  التواصل  مهارة  األزمة هي  أثناء حدوث  ممارستها  الالزم  المهارات 

بد من تكرار الرسائل واستخدامها لقنوات اتصال مختلفة لضمان وصول الرسالة للجميع، كما   وبأرسع وقت، وال 

ز أثناء حدوث األزمة إليصال  يفرس الباحثان ذل  بمقدرة مديري المدارس عىل التفاعل والتواصل مع جميع المعنيي 

ي زيادة المقدرة عىل مواجهة األزم
 ة. رسائله لهم أثناء حدوث األزمةم ما يسهم فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستعادة النشاط  
والعمل عىل وضع سياسات للتقليل من الجائحة، والرسعة فز

بعد الجائحة، وبناء فريق إلدارة األزمة، وتفوض الصالحيات لفريق األزمات للتعامل مع األزمة فور حدوثها، وتوفر  

ية بعد ح ي توفي  االحتياجات المالية والبرسر
دوث الجائحةم وذل  ألن مرحلة استعادة النشاط تعمل  مرونة عالية فز

ي هذه المرحلة عادة ما 
عىل إعادة التوازن واستعادة األوضاع  مستويات النشاط لما كانت عليه قبل الجائحة، ففز

ات  وخيذ للمدرسة  السابقة  ات  والخيذ للدروس  ومراجعة  راجعة،  وتغذية  سابقة  مراحل  من  أنجز  ما  تقييم  يتم  

بوية األخرى الت  مرت بأزمات لإلفادة منها. المؤسسات ال  ي 

 .وضع الخطط الالزمة  نجاز المهام والواجبات 6

تهدد  األزمات  للمدرسة؛ ألن  العامة  الخطة  من  رئيًسا  لألزمات عنًضا  التخطيط  الرئيسة: جعل  الفكرة 

اتيجية لها.   تحقيق األهداف االستر

ز ي54أشارت نتائج المقابلة أن    ي وضع خطط مواجهة %( من المشاركي 
رون أن مديري المدارس لم ينجحوا فز

ز أن    ي حي 
بوية، فز ي المؤسسات الي 

ي وضع خطط 46األزمات فز
ز يرون أن مديري المدارس نجحوا فز %( من المشاركي 

بوية.  ي المؤسسات الي 
 مواجهة األزمات فز

ي ق 
بوية إىل كفايات تمكنها من مواجهة األزمات الت  د تحدث أو محتمل حدوثها وفق  وعليه تحتاج القيادة الي 

ي إدارة األزمات المدرسية يتطلب تمتع قائد المدرسة بكفايات التنظيم السليم 
األساليب اإلدارية الحديثة. فالنجاح فز

ح  والتوجيه من خالل قدرته عىل معرفة إمرانات أعضاء فريق األزمات، والظروف البذئية المحيطة باألزمة، ورسر

مل نفسه، ونطاق التداخل، والهدف من التدخل، وتفويض السلطات، والتنسيق فيما طبيعة المهمة، ووصف الع

ي 
بما يسهم فز المعلومات،  أنظمة  االتصال وادارة  قنوات  ز  األزمة، ووضع وتحسي  بكيفية معالجة حدوث  يتعلق 

 جودة اتخاذ القرارات والحد من خطورة األزمة. 

 التوصيات: 

 تقديم التوصيات التالية: اعتمادا عىل نتائج الدراسة، يمكن 

ي التعامل مع  1
ز فز ي فلس          طي 

ي آللية عمل مديري المدارس الحكومية فز . أظهرت نتائج الدراس          ة وجود دور إيجائذ

 : بوية. وعليه توصي الدراسة بما يىلي  االزمات الي 

ي التع ام ل إدارة األزم ات، متخص               ص                ة ت دريبي ة وبرامج دورات وتنظيم ب إع داد أ. االهتم ام
 تتص               ف فز

 .األزمات إلدارة والسلوكية اإلدارية المهارات والقدرات وتأصيل تنمية أجل من باالستمرارية

 .والمخاطر المحتملة لألزمات المستمر والتحليل للتقييم محددة برامج وجود عىل ب. العمل

اء ج               . االستعانة ز  بخيذ بوي خارج من ومختصي  اتهم من لالستفادة القطاع الي  ي  خيذ
 التخطيطعمليات   فز

 .األزمات إلدارة

 المالئمة من حيث إحداها اختيار بغرض البدائل تحليل ثم األزمة، لمواجهة البدائل من جملة د. تحديد

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  2
ز فز ي فلس               طي 

ي آللي  ة عم  ل م  ديري الم  دارس الحكومي  ة فز
 فز
ً
. أظهرت نت  ائج ال  دراس                ة إىل أن أكير العوام  ل تنبؤا

ار من األزمات، لذا توصي الدراسة: التعامل مع  بوية هي مرحلة احتواء أضز  االزمات الي 

ي مجال المعلومات،   .1
ة فز ورة االهتمام بإنش      اء مراكز معلومات مختص      ة ومزودة بكوادر فنية عالية الخيذ ضز

وايجاد قنوات اتص              ال فعالة وجيدة تتدفق خاللها المعلومات إىل مراكز ص              نع القرار وتكون مرتبطة مع  
اء ومختص          ون ولديهم اإلدراك الواس          ع  مرا  بوي، وعىل أن يقوم بإدارتها خيذ

ي القطاع الي 
كز إدارة األزمات فز
 لمواجهة األزمات. 

ي  باألزمات للتنبؤ  "مبكر إنذار" المبكر لالس تكش اف جهاز بإنش اء االهتمام .2
بوي، فز  يمكننا حت   القطاع الي 

 حت   اتواصالح االنحراف استفحالها قبل األزمات مع التعامل
ً
 .فيها نقع ال رسيعا

 من األزم   ات إلدارة التخطيط جع   ل .3
ً
، التخطيط جزءا ي اتيخذ  من تمكن إدارة األزم   ات أن حي   ث االس               ي 

ي  الطارئة الحاالت مع التعامل
 أن قبل وذل  حدوثها، عند من س    لبياتها الحد أو بتجنبها أوال تحدث الت 

اتيجية األهداف تحقيق  إىل التوصل يتم  .اإلسي 
 .والمخاطر المحتملة لألزمات المستمر والتحليل للتقييم محددة برامج وجود عىل العمل .4
 المالئمة من حيث إحداها اختيار بغرض البدائل تحليل ثم األزمة، لمواجهة البدائل من جملة تحديد .5

   القائمة.  األزمة خصائص مع
 : قائمة المراجع

 أ. المراجع العربية: 

اتيجية إدارة األزمات من وجهة  ( 2022كرش، نض، حجازي، جولتان   أبو   درجة استخدام مديري المدارس السي 

بوية   الي  والدراسات  لألبحاث  المفتوحة  القدس  جامعة  مجلة  نابل ،  جنوب  مديرية  ي 
فز ز  المعلمي  نظر 

 152-139 .(38)13 ,والنفسية

ي لواء الشونة الجنوبية من وجهة ( المعوقات االدارية لتطبيق إ2022أبو مزروع، فايزة   
دارة االزمات التعليمية فز

 ،  . 670-657(: 1  2نظر معلميها، المجلة العربية للنرسر العلىمي

نبيل    ومسمح،  وفاء،  الجنوبية  2021جرغون،  المحافظات  ي 
فز الثانوية  المدارس  مديري  لدى  األزمات  إدارة   )

  ، ز ز وعالقته بالتواصل الفّعال مع المعلمي  بوية والنفسية،  الم لفلسطي   . 100- 69(:  4  15جلة الدولية للدراسات الي 

ي لواء 2022الدق ، هيجر   
( درجة ممارسة المهارات القيادية الالزمة إلدارة االزمات من قبل مديري المدارس فز

ق األوسط، عمان، األردن.  ، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة الرسر ز  قصبة مأدبا من وجهة نظر المعلمي 

ي 
، رحاب، الموس، سماح، لل قماش، عبي    الذيبائز ي

، السحبيائز ي
، تهائز ي

( واقع التخطيط 2021، أروى، بن دوجز

ي مدينة الرياض  
ي إدارة األزمات من وجهة نظر مديرات المدارس فز

بوي فز ـه(، مجلة البحوث  1442-ه 1441الي 

بوية والنوعية،   . 128-100(: 8  8الي 

ي ظل جائحة   ( إدارة األزمة ا2021العريفان، أمثال   
بية والتعليم العاىلي الكويتية فز

ي وزارة الي 
بوية فز (  Covid-19لي 

بية،  ح، مجلة كلية الي  ر مقي  ز فيها: تصوُّ  236-202 :( 6  37من وجهة نظر العاملي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   . ي مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون من وجهة نظر 2022فريحات كفز
(. معوقات تطبيق إدارة االزمات فز

ق األوسط للعلوم اإلنسانية والثقافية،  .مديري المدارس  .196–209 :( 1  2مجلة الرسر

، فاطمة    ي
( إدارة األزمات لدى قائدات رياض األطفال بمدينة بريدة من وجهة نظر المعلمات  أزمة  2022مجرسر

بية جامعة سوهاج،  بوية لكلية الي  ي العلوم الي 
ز فز  . 1093-1057(: 1  11کورونا نموذًجا(، مجلة شباب الباحثي 

فت، أبو عصبة، خالد    ، إغبارية، مي  ي القدس 2021نض هللا، لبتز
( درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية فز

 ، ز قية إلدارة األزمات المدرسية من وجهة نظر المعلمي  بوية والنفسيةالرسر  . 24-1(: 5  20 ،مجلة العلوم الي 

و ، شهد.    ي محافظة الخليل، 2020ني 
(: درجة ممارسة إدارة األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية فز

ز   .رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة الخليل، فلسطي 
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