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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ملخص الدراسة : 

، وهو السابق ألي قرار والمحدد ألولويات وإجراءات التنفيذ، يعتير التخطيط عملية مهمة من عمليات اإلدارة 

امج السائدة .  ي ضوء الحاضز وكفاءة الير
ز
اح الحلول بشأنم ف وذلك ألنم طريقة من طرق النظر إىل المستقبل واقي 

وكما هو معلوم فإنم عىل كل بيئة مدرسية تنشد التطور والتجديد أن تعتمد عىل التغيي  ومديرو المدارس يمكنهم 

ي توجم مستقب
ي أن تصاالستجابة لهذا التغيي  وجمع البيانات الت 

ز
ي يرغبون ف

ل إليها ل المدرسة وتطوير الرؤية الت 

ي أبسط صورة عملية تخطيطية طويلة 
ز
ي إحدى هذه الوسائل ,إذ هو ف اتيخر

. والتخطيط االسي 
ً
مدارسهم مستقبال

األجل تستهدف إنجاز رؤية مطلوبة تسمح لمديري المدارس لتقرير أين يريدون الوصول بمدارسهم؟ وكيف 

ي يكون لها خطة شاملة يضعها  حيث يريدون؟.  يمكنهم الوصول إىل
لذلك فإن  المدرسة  الناجحة هي الت 

ي 
ي تسغ لتأديتها من خالل األهداف الت 

العاملون بها والمستفيدون منها، تتضح فيها رؤية المدرسة ورسالتها الت 

ي تريد الوصول إليها وهذا 
ي  تم توضيحما م ترسمها لنفسها، ومجموعة اإلجراءات ومعايي  النجاح الت 

ز
هذه  ف

ي وما يتطلبم العمل عند بناء الخطة  الدراسة اتيخر
ليتمكن كل مدير مدرسة من اإلحاطة بأهمية التخطيط االسي 

ي مدارسهم
ز
 . المدرسية ف

ي  ،الكلمات المفتاحية :  اتيخر
اتيجيةخطة المدرسة التخطيط ، التخطيط اإلسي   . ، اإلسي 

 

[The Reality of School Planning in Educational Institutions in the Sultanate of 

Oman in the Light of Strategic Planning] 

Study summary: 

Planning is an important process of management, and it is the precedent for any decision and determining the 

priorities and procedures for implementation, because it is one of the ways to look to the future and propose 

solutions on it in light of the present and the efficiency of the prevailing programs. As is well known, every 

school environment that seeks development and renewal must depend on change and school administrators can 

respond to this change, collect data that guides the school’s future, and develop the vision that their schools 

want to reach in the future. Strategic planning is one of these means, as it is in the simplest form of a long-term 
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planning process aimed at achieving a required vision that allows school administrators to decide where they 

want to reach their schools? How can they get to where they want? 

Therefore, a successful school is the one that has a comprehensive plan set by its employees and beneficiaries, 

in which the vision of the school and its mission that it seeks to perform is clear through the goals that you draw 

for itself, and the set of procedures and success criteria that you want to reach and this is what was explained in 

this study so that every school principal can It is a precursor to preparing strategic planning and what it takes to 

work when building a school plan in their schools. 

 Key words: Planning, Strategic Planning, School Plan, The strategy. 

                                                                                                                                       

مقدمة: ال                                                                                                                                   

ايد  ز ي مختلف مجاالت الحياة تي 
ز
 ف
ً
 وتقنيا

ً
 ومعرفيا

ً
 علميا

ً
ونتيجة لهذا  ،رسعتم يوما بعد يوميشهد عالم اليوم تقدما

ات العرص، والقدرة عىل التنبؤ  التغي  الرسي    ع أصبحت الحاجة ماسة إىل إعداد أجيال المستقبل للتكيف مع تغي 

ي عالم يتنافس بشدة عىل موارد مادية بها، بل وتوجيهها بالشكل الذي يضمن لكل 
ز
دولة أن تجد لها موقعا ف

ية وتكنولوجية يسيطر عليها من يمتلك القوة والمعرفة. ومن ه لكوادر ا نا فقد اكتسبت مهمة إعداد وتنميةوبرسر

ية والمؤسسات القائ ي الدولالبرسر
ز
ا ف ه ت هذقد أصبحالمتقدمة والنامية عىل حد سواء. و  مة عليها اهتماما كبي 

ة  عىل عاتق مؤسسات التعليم بشكل عام، والمدارس بشكل خاص، حت  تغذي المجتمع بكل المسؤولية الكبي 

ي مجاالت الحياة المختلفة، عىل أن تكون 
ز
ي يحتاج إليها للنهوض بأعباء التنمية ف

ية الت  احتياجاتم من الكوادر البرسر

، ز ن الدولة من االحتفاظ بموقعها  هذه المهمة عملية مستمرة ال تتوقف عند مستوى أو عمر معي 
ِّ
وبشكل يمك

ية جمعاء. وحت  تتمكن  ي مجاالت العلم والتقنية لصالح البرسر
ز
عالميا وتحقيق الرفاهية ألفرادها، والمساهمة ف

المدرسة من القيام بهذه المسؤولية بفاعلية فإنها تحتاج إىل رؤية واضحة وأهداف محددة لتتمكن من إدارة 

 ،التخطيط عملية من عمليات اإلدارةشكل الذي يضمن تحقيق هذه األهداف. ولما كان وتوظيف مواردها بال

وري االعتماد عىل ا لكشف عملية  تستطيع بها المؤسسة التعليمية ا لتخطيط باعتباره أسلوبا علميا أو فمن الرصز

إمكانات موارد و عن موقعها الحاضز وترسم سياستها للمستقبل بحيث تحقق االستفادة الكاملة بما لديها من 

ية بما يحقق النهوض المستمر بمستوى العملية التعليمية التعلمية.   مادية وبرسر

يعرف بأنم عملية منظمة واعية الختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول إىل أهداف معينة،  مفهوم التخطيط: 

ية المتاحة.  ي ضوء اإلمكانات المادية والبرسر
ز
ي )الجبوري،  وهو  أو هو عملية ترتيب األولويات ف

ز
:  2014 كما ورد ف

ية والمالية 30 ( "عملية عقالنية وجهد علىمي موجم وأسلوب عمل منظم لتحقيق االستثمار األمثل للموارد البرسر

 واإلمكانات المادية المتاحة من أجل تحقيق أهداف واضحة ومحددة". 

امج والمشاري    ع وال بوي: يعرف بأنم عملية وضع الير
ية الوسائل وتوزي    ع الموارد سياسات واالتخطيط الي  لبرسر

ي كامل صورتها. 
ز
بوية ف بوية ضمن إطار السياسة الي  بوي الذي يكفل تحقيق األهداف الي  والمادية للنظام الي 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: "هو  ي وضع برنامج عمل أو خطة إجرائية  التخطيط المدرسي
ز
ي المدرسة بلوغ أهدافهم ف

ز
يستطيع بم العاملون ف

ز عملية التعليم ".   تحسي 

 (: 4-3:  2013/ 2012 األداء المدرس   ر لتخطيط المدرس  وفوائده )الحقيبة التدريبية لنظام تطويأهمية ا

  ألن األعمال المخططة مرتبطة بأوقات ، ن من استغالل الوقت استغالال جيدا خالل الدوام المدرسي
ّ
يمك

 .  محددة ومعينة لتنفيذها، وقد تزيد فتمتد إىل أوقات خارج نطاق الدوام الرسىمي

  عىل تحديد األهمية واألولوية لكل عمل من األعمال، وبالتاىلي يرتب األعمال حسب درجة أهميتها  يساعد
 والوقت الالزم لتنفيذها. 

  .ن مدير المدرسة من استغالل جميع الطاقات واإلمكانات المتوافرة لديم بعد دراستها وتحديدها
ّ
 يمك

  ي تحديد األهداف
ز
ز فرصة المشاركة الفعلية ف ي أو يتيح للعاملي 

عندما يقوم المدير بالتخطيط التعاوئز
، مما يعود بالفائدة عىل المدرسة.   التشاركي

   من األهداف ، ألن التخطيط يتضمن تحديد األهداف ووسائل التقويم تحقق يساعد عىل   معرفة ما
 . ز ي زمن معي 

ز
 وأساليبم، وبالتاىلي يمكن معرفة ما تحقق من إنجاز ف

  ز   بها يشعرون بالسعادة كلما أنجز جزأ من يسهل عمل المدرسة وييرسه، ويج عل إدارة المدرسة و العاملي 
 هذا  العمل . 

  يطور من أداء المدرسة ، بالرجوع إىل خطط العمل السابقة وتجنب األخطاء واالبتعاد عن األعمال الروتينية
ي تتكرر كل عام. 

 والنمطية الت 

 زم من أجل تحقيق األهداف المنشودة. ينظم اإلمكانات المتوافرة ويوفر الظروف والمناخ الال 

    يحدد مراحل العمل والخطوات الواجب اتباعها، وبذلك يتم تجزئة الواجبات من أجل تحديد المسؤوليات
 . 

   ي قد تنشأ
يساعد عىل تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية، كما أنم يحاول التعرف عىل المشكالت اإلدارية الت 

 ويعمل عىل تالفيها. 

   حيث يوحي لهم بأن كافة األمور قد رسمت  وحددت معالم ، يوفر األمن والطمأنينة ألفراد المجتمع المدرسي
 طريق العمل . 

ي, اتيج   بمؤسسات التعليم )البحت   : (71-70:  2014أهمية تطبيق التخطيط االستر

  . ي المدارس بالفكر الرئيس لها اتيخر
 يزود التخطيط االسي 

  ي يمكن أن تحدث داخل بيئة يساعد استخدام مدخل
ي عىل توقع بعض القضايا الت  اتيخر

التخطيط االسي 
اتيجيات الالزمة للتعامل معها.  ي البيئة الخارجية ووضع االسي 

ز
 المدرسة أو ف

  ي أعضاء المؤسسة التعليمية عىل وضع األولويات المالئمة للتعامل مع القضايا اتيخر
يساعد التخطيط االسي 
 امهم . الرئيسية المطروحة أم

  اك ي االشي 
ز
ي المؤسسات التعليمية ف

ز
ز ف ي عىل إتاحة الفرصة أما م العاملي  اتيخر

يساعد التخطيط االسي 
ي عملية اتخاذ القرارات . 

ز
 بأفكارهم ف

  .ي المؤسسة التعليمية عىل وضع مقاييس دقيقة لرقابة األداء وتقييمم اتيخر
 يساعد التخطيط االسي 

 اتي ز بيئكذلك تكمن أهمية التخطيط االسي  ز المؤسسة التعليمية وبي  ه عىل الربط الفعال بي  ز ي تركي 
ز
ي ف تها خر

ي تحقيق رسالتها. 
ز
 المحيطة بشكل يضمن نجاحها ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  . اتيجية للمؤسسة التعليمية  تحديد وصياغة القضايا الجوهرية واالتجاهات اإلسي 

 ي المؤسسات التعليمية عىل توجيم جهودها التوجيم الصح اتيخر
 المدى البعيد يح عىليساعد التخطيط االسي 

 . 

  ي ظل الظروف
ز
ي عىل تقوية وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية ف اتيخر

يعمل التخطيط االسي 
 التنافسية الشديدة المحلية أو الدولية. 

  . ات والفرص والتهديدات المحيطة بها ي حساسية المؤسسات التعليمية للتغي  اتيخر
 يرفع التخطيط االسي 

  ي إعداد الكوادر للمستويات اإلدارية العليا وذلك من خالل مشاركتهم وتدريبهم يفيد التخطيط
ز
ي ف اتيخر

االسي 
ي يمكن مواجهتها عندما يتم ترقيتهم إىل مناصب إدارية بالمدرسة. 

 عىل التفكي  والمشاكل الت 
,  
 
ف   القائم بعملية التخطيط)الصت 

 
 (: 24:  2008المهام الواجب توافرها ف

 ال بد أن يتمتع القائم بعمية التخطيط بمجموعة من المهارات من أهمها: 

  أن يكون محرك فعال بمعتز أن ال يقترص دوره عىل معالجة المشكالت القائمة بل ال بد أن يتمتع بالقدرة عىل
 توقع المشكالت قبل حدوثها. 

 ي تمارس
ز الخطط المختلفة أو األنشطة الت   ها المنظمة. القدرة عىل التنسيق سواء بي 

  القدرة عىل اإلقناع والمحاورة وذلك من أجل تنفيذ الخطة وتحويلها إىل واقع والدفاع المستمر عن وجهة
 نظره. 

  القدرة التنفيذية والعملية فهو يجب أن يتمتع بالقدرات الالزمة لتنفيذ الخطط وأن يكون مسئوال عن
 تنفيذها. 

 بجميع النواحي المتعلقة بمجال عملم . القدرة اإلدارية والعملية فيجب أن يكون إدا 
ً
 وملما

ً
 ريا ناجحا

  .القدرة عىل اإلبداع والتخيل ضمن حدود الواقعية بما يساعد عىل إيجاد الحلول والحلول البديلة 

  .عىل العمل ضمن فريق وبروح الفريق 
ً
 القدرة عىل العمل الجماغي حيث يجب أن يكون قادرا

 : اتيج    مفهوم  التخطيط االستر

اتيجية :  اتيجية  االسي  ي  Strategyاشتقت كلمة اسي 
ي التخطيط لهزيمة strategoمن األصل اإلغريق 

، وهي تعتز

ي العمليات 
ز
العدو من خالل االستعمال الفاعل للموارد، أو فن تقدير وتوجيم تحركات وعمليات الجيوش ف

ي اللغة اإلغريقية 
ز
 & ,strategos (Little, Fowler العسكرية،  ويسىم القائد العسكري ف

Coulson,1973,2145)  اتيجية تبعا لتعدد المنطلقات الفكرية ي اإلدارة فقد تعددت تعريفات االسي 
ز
، أما ف

لواضعيها، والمراحل الزمنية لتطور علم اإلدارة بشكل عام، ومن هذه التعريفات تعريف كراج 

اتيجية بأنها: "الفكرة أو المبدأ الم11،2002وجرانت) وحد الذي يعمل عىل ترابط أعمال وقرارات أية ( لالسي 

ي تحديد االتجاه الصحيح الذي يجب أن تسي  فيم")الصقري 
ز
مؤسسة، إىل جانب أنها تساعد المؤسسة ف

, ي
 (. 2008والهنائ 

اتيج   أما  )  التخطيط االستر ي
( فأنم :" قرارات ذات أثر مستقبىلي وعملية 19، 2000كما عرفم السويدان والعدلوئز

ة ذات فلسفة إدارية ونظام متكامل)هياكل، موازنات، نظم، برامج تنفيذية، إجراءات،..الخ"،  مستمرة ومت غي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بأنم: " جهد منظم التخاذ القرارات واإلجراءات  Bryson (1990,5)وتعريف برايسون  اتيخر
للتخطيط االسي 

ي تحدد وتوجم هوية المنظمة وأنشطتها وأهدافها". 
 األساسية الت 

اتيج   بالتخطيط ويقصد  اتيجيات وبرامج زمنية مستقبلية :  االستر "عملية اتخاذ قرارات ووضع أهداف واسي 

, ي
ز
ف  ( .  94: 2008وتنفيذها ومتابعتها ")الصي 

ات  ة ممكنة ومواكبة التغيي 
ي عىل تنمية وتطوير المنظمة ونمائها وبقاءها إىل أطول في  اتيخر

ويركز التخطيط االسي 

اتيجية وخطط عمل وبرامج تنفيذية باستمرار من خالل وضع رؤية ورس الة للمنظمة وترجمتها إىل أهداف اسي 

ي المدى الطويل)العامري,
ز
ي محاولة جادة وحقيقية للوصول إىل الغاية والحلم ف

ز
 (16:  2014عىل أرض الواقع ف

اتيج     (: 17:  2012)ابوالجدائل, مراحل عملية التخطيط االستر

 : ي وهي عىل النحو التاىلي اتيخر
)سبع( مراحل للتخطيط االسي  وماييز  "يتضمن نموذج ستاييز

 المرحلة االوىل:مرحلة التخطيط للتخطيط

 المرحلة الثانية : تقويم الوضع الحاىلي للمنظمة 

 المرحلة الثالثة : صياغة الرسالة واألهداف 

 المرحلة الرابعة: وضع الخطط متوسطة المدى

ة المدى المرحلة الخ  امسة: وضع الخطط قصي 

 المرحلة السادسة : تنفيذ الخطط 

 سابعة: المراجعة والتقويم المرحلة ال

  :  
 
  المدرسة: )الصقري والهنان

 
اتيج   ف  (: 2008التخطيط االستر

 : ي
ي بالمدرسة ما يأئ  اتيخر

ي التخطيط االسي 
ز
 يتطلب البدء ف

 ،التعريف بمفهومم وبعملياتم لجميع أفراد المدرسة 

  .االقتناع بأهميتم من قبل إدارتها وأفرادها، ودعمم ماديا ومعنويا 

  .ز جميع أفراد المدرسة عىل المشاركة اإليجابية  تهيئة المناخ المشجع للبدء بعملياتم من خالل تحفي 

  .تكوين فريق للتخطيط وإجراء البحوث وجمع المعلومات الالزمة 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  وتتضمن عملية التخطيط عدة إجراءات، هي

 صياغة رؤية المدرسة  .1
: تحديد مجال النشاط الحاىلي   االعتبار عند صياغة الرؤية، وهي

ز ة يجب أخذها بعي  ز وهناك ثالث عناض ممي 

، ثم توصيل الرؤية بشكل واضح وجذاب لألطراف ذات االهتمام مثل  للمدرسة، وتحديد التوجم المستقبىلي

ز والعمالء.   العاملي 

  المستقبل،كيف 
 
وتمثل رؤية المدرسة: بيان تعت  فيه المدرسة عن نظرتها للمستقبل، كيف ترى نفسها ف

  المستقبل، فالرؤ 
 
ية ه  صورة ملهمة وإيجابية للمستقبل، وتشجع أعضاء ترى الفئات الذين تخدمهم ف

المدرسة ومجتمعها عىل النظر بإيجابية للمستقبل. وتتفاوت الرؤية بحسب ظروف كل مدرسة وطبيعة 

 مجتمعها وتوجهات أفرادها والمستوى العمري لطالبها. 

 معايت  صياغة الرؤية: 

 أن تبدأ بمبادرة • 

 أن تصاحبها مشاركة قاعدية •

 أن تكون شمولية •

 أن تكون طموحة  •

 أن تصاغ بلغة إيجابية •

 أن تكون واضحة  •

 أن تكون مخترصة يسهل حفظها   •

 أن تعكس تفرد المدرسة •

 أن تكون مكتوبة     •

 أن تكون معلنة.  •

 . صياغة رسالة المدرسة1

ها من  ها عن غي  ز وتمثل رسالة المدرسة الغرض األساسي لوجودها، وهي األداة لتحديد هويتها ومدى تمي 

ي تكرس الكثي  من التفكي  لتحديد رسالتها، وتتجنب العبارات العامة، 
المدارس، وتعد أفضل المؤسسات تلك الت 

وتركز عىل األهداف الواضحة الممكنة التنفيذ، حيث أن الرسالة المحددة بوضوح تشجع عىل ظهور األفكار 

ن الرسالة تساعد عىل التأكد من وحدة المبدعة، وتساعد أفراد المدرسة عىل فهم ما يجب عليهم عملم. كما أ
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المدرسة، وتقديم أسس أو معايي  واضحة لتوزي    ع الموارد، وتوحيد أهداف األفراد مع أهداف المدرسة 
ز
الهدف ف

واتجاهها، والحد من الجهود غي  الهادفة، وتسهيل ترجمة األهداف إىل هيكل عمل يتضمن تخصيص المهام 

ز داخل المدرسة ، باإلضافة إىل تحديد القيم واالتجاهات التنظيمية، وترجمة األهداف العامة لألفراد المسؤولي 

إىل أهداف تفصيلية وفقا العتبارات الوقت والتكلفة ومعايي  األداء بما يسهل عمليات التقييم والرقابة، وتوفي  

، وتسهيل عمليات المساءلة.  ي اتيخر
 أسس واضحة لعملية االختيار االسي 

ز هي و  قيم المدرسة:  ي توجم سلوكيات أفراد المدرسة والمتعاملي 
ها معها نحو تحقيق رؤيتمجموعة القيم الت 

 تنبثق قيم المدرسة من رؤيتها ورسالتها. و ورسالتها. 

اتيجية .2  تحديد األهداف االستر
ي من ثالث سنوات 

اتيجية هي االهداف  المنبثقة من الرؤية والرسالة ويمتد مداها الزمتز
األهداف االسي 

 ، ة وتهدف إىل ترجمة رسال ويتم تحقيقها عىل مراحل من خالل األهداف والخطط السنوية للمدرسة. فأكير

اتيجية الغايات  اتيجية ذات طبيعة كمية وقابلة للقياس، حيث تمثل األهداف االسي  المدرسة إىل أهداف اسي 

ي تسغ المدرسة إىل الوصول إليها من خالل توظيف الموارد المتاحة
ي المستق والنهايات الت 

ز
بل، حاليا وف

اتيجية وتنفيذها. وتساعد المديرين عىل اتخاذ  وتعتير األهداف األساس الموضوغي لعملية صياغة االسي 

ي 
ي المدرسة نحو العمل التعاوئز

ز
ز ف القرارات وتقييم اآلراء وتزيد من كفاءة المدرسة، وهي توجم جهود العاملي 

امن لتحقيق رسالتها، كما أن األهداف ز ام بشكل مي  ز ز لمستويات عالية من االلي   تمثل الدافع الذي يحفز العاملي 

ي 
ز
ز األقسام المختلفة للمدرسة، وتوفر القاعدة للمكافآت ف وبذل الجهود، وهي تحول دون التعارض بي 

ويجب أن تتسم األهداف بالتحديد وإمكانية التنفيذ بقدر معقول من الجهد، والمرونة وقابلية  المدرسة. 

ي لتنفيذها،وأن القياس، والتن
اغم مع رسالة المدرسة عىل المدى القصي  والطويل، وأن يكون هناك إطار زمتز

 تتضمن صياغة األهداف معايي  محددة لتحققها. 

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة. 3

يل البيئة الداخلية ليهدف تحليل بيئة المدرسة إىل تحديد القضايا الهامة لنجاحها وفاعليتها  التنظيمية، ويعد تح

والخارجية للمدرسة عملية مستمرة، ف ي ليست مرحلة مستقلة، وإنما عملية تنفذ خالل جميع مراحل عملية 

ي تؤثر عىل أداء 
التخطيط لتوفي  البيانات والمعلومات الالزمة لصنع القرارات. وذلك بهدف تحديد العوامل الت 

اتيجية المدرسة. واستجالء المستقبل لحرص الفرص وال تهديدات المحتملة للمؤسسة الجامعية، واختيار االسي 

ي تضمن استثمار الفرص والحماية من التهديدات، ويقصد بتحليل البيئة الخارجية عملية استكشاف العوامل 
الت 

ي بيئة المدرس
ز
ات ف ي ةوالمتغي 

ز
ي يمكن أن تؤثر ف

، وذلك لتحديد التهديدات والفرص الحالية والمستقبلية والت 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يمكن دراستها: 
 ومن أهم العوامل الت 

  ات نابعة من طبيعة االقتصاد وموارده، مثل خطط التنمية الوطنية ومعدل العوامل االقتصادية: وهي تأثي 
 .  النمو االقتصادي ومعدل الدخل القومي

  ي تنفيذ
ز
ات ناتجة عن التطور الرسي    ع ف ي نتائج البحوث، مثل التطو  العوامل التكنولوجية، وهي تأثي 

ز
رات ف

نت والحاسبات اآللية  ي مجال عمل المدرسة، وزيادة االعتماد عىل اإلني 
ز
تكنولوجيا األجهزة وإجراءات العمل ف

 وأثرها عىل جودة المخرجات. 
  .يعات ز والترسر  العوامل السياسية والقانونية، مثل السياسات العامة للدولة ونظامها السياسي والقواني 
 مل االجتماعية، مثل القيم االجتماعية السائدة والتقاليد واألعراف، والعوامل الديموغرافية كأعداد العوا

ي 
ز
السكان وتوزيعهم حسب األعمار والجنس والمناطق الجغرافية. ومن العوامل االجتماعية الهامة الزيادة ف

 ولية االجتماعية للمدرسة. الطلب عىل التعليم، وخروج المرأة للعمل، وزيادة االهتمام بمفهوم المسؤ 
  ي مجتمع

ز
ي ف
ز
العوامل الثقافية، مثل مستوى الثقافة والتعليم، والقيم التاريخية ومستوى التطور العلىمي والثقاف

 المدرسة. 
 ، بوية والتعليمة بشكل أجود ي تقديم الخدمات الي 

ز
  قوى المنافسة، مثل وجود مؤسسات تنافس المدرسة ف

ز ذوي الكفاءة. أو أقل كلفة، أو أقدر عىل ج  ذب العاملي 
اتيجية دون تنفيذها  اتيجية واضحة للمدرسة يعد عامال أساسيا لنجاحها، إال أن وضع االسي  إن وضع خطة اسي 

بوية هو قيادة عملية التغيي  الجذري داخل 
يجعلها بال قيمة. ومن هنا فإن التحدي الذي يواجم القيادات الي 

ي التنظيم والواجبات،
ز
ي إجراء تغيي  مدروس ومخطط ف

ز
ي المستويات اإلدارية وأنظمة العمل  المدرسة، وف

ز
وف

 والثقافة التنظيمية السائدة. ويتضمن ذلك: 

  اتيجيات، ويقصد بالثقافة التنظيمية مجموعة تصميم بيئة العمل وثقافة المدرسة بحيث تتالءم مع االسي 
ي ضوئها أسس 

ز
ي يتقاسمها أعضاء المدرسة، وتتشكل ف

لسلوك االمعتقدات والقيم والرموز والتوقعات الت 
اتيجية: المشاركة  ه وأنماطم، ومن أهم سمات الثقافة الالزمة لممارسة اإلدارة االسي  التنظيىمي المقبول ومعايي 

ام.  ز  واإلبداع والمبادرة والثقة، وااللي 
  .اتيجية بنجاح ي تنفيذ االسي 

ز
 بناء أنظمة معلومات واتصاالت تمكن أفراد المدرسة من القيام بأدوارهم ف

 اتيجية إىل خطط سنوية وبرامج زمنية تفصيلية تحدد متطلبات تحقيق األهداف ترجمة األهدا ف االسي 
اتيجية بنجاح، واالستفادة المثىل من  ي ومسؤوليات التنفيذ، حت  يمكن تنفيذ االسي 

نامج الزمتز ووضع الير
ي ضوئها الحكم

ز
امج التفصيلية معايي  يتم ف ىل األداء الفعىلي ع الموارد التنظيمية المتاحة، وتمثل الخطط والير

اتيجية،  انية لتوجيم المصادر بشكل مالئم نحو األنشطة األساسية لنجاح االسي  ز  وتطوير مي 
  ام بالتطوير المستمر، وذلك من ز ي أفضل الممارسات وااللي 

اتيجية وتبتز وضع سياسات وإجراءات تدعم االسي 
، أو مقارنة أداء خالل وضع معايي  معينة لألداء، كأن تسغ المدرسة لتكون األول  ز ي مجال معي 

ز
وطنيا ف

المدرسة بأداء المدارس المماثلة، وتمثل المعايي  ذلك المستوى الواجب أن تكون عليم العمليات واألنشطة 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ظل ظروف وإمكانات معينة، فبدون معايي  محددة ومكممة لألداء من 
ز
ز محدد مقدما ف لتحقيق هدف معي 
ا . الصعب تنفيذ برنامج التغيي  االسي  ي بطريقة فاعلة وقادرة عىل تحقيق التغيي   تيخر

  ي يؤثر بها
ي أسلوب القيادة ، الطريقة الت 

اتيجية الالزمة لتوجيم عمليات التنفيذ. ويعتز ممارسة القيادة االسي 
ز األفراد  ي طريقة تحفي 

ز
اتيجية، ويتمثل  أسلوب القيادة ف المدير عىل تحقيق األهداف أو تنفيذ الخطط االسي 

ي صنع القرار. وجماعات ا
ز
ز ف  لعمل، وأسلوب اتخاذ القرارات اإلدارية؛ أي درجة التفويض ومشاركة العاملي 

  التقويم المستمر لمدى تحقق األهداف والخطط الموضوعة، وتقديم معلومات وظيفية وإجرائية بحيث
، وتقويم فاعلية الخطط وعملية التخطيط،  األداء، وتعزز التعلم التنظيىمي

ز تعديل و  تنعكس عىل تحسي 
ي  بيئة المدرسة الداخلية والخارجية، وأخذ 

ز
ات والمستجدات ف اتيجية والتنفيذية تبعا للتغي 

الخطط االسي 
ات لألداء مرتبطة بأهداف  التغذية الراجعة بشكل مستمر خالل عمليات التخطيط والتنفيذ، وتحديد مؤرسر

ادها والمستفيدين من خدماتها، وتوظيف المدرسة وقيمها، وأخذ التغذية الراجعة عن أداء المدرسة من أفر 
ز المدرسة والمدارس األخرى لتطوير أدائها.   المقارنات المرجعية بي 

  :مفهوم خطة المدرسة 
ي  تناولت خطة المدرسة واختلفت باختالف واضعيها، وفيما يىلي نورد 

تعددت المفاهيم والمصطلحات الت 

 (: 5:  2013/ 2012ير األداء المدرسي مجموعة من التعريفات)الحقيبة التدريبية لنظام تطو 

1.  . ز ي وقت معي 
ز
حة توضع بهدف تحقيق أهداف معينة ف  مجموعة برامج مقي 

2.  . ز  مجموعة من التدابي  المحددة تتخذ ألجل هدف معي 
ز األهداف من جهة  .3 ي تحدث التوازن بي 

الرؤية المستقبلية لمجموعة األعمال والتدابي  المتوقعة الت 
 جهة أخرى. واإلمكانات والموارد من 

بوية والتعليمية لمجاالت  .4 لخطة اهي برنامج العمل الذي تعده  المدرسة لتحقيق مجموعة من األهداف الي 
.  خالل عام كل مجال   وعناض ( اإلدارة المدرسية والتعليم والتعلم)  دراسي أو أكير

 مراحل خطة المدرسة: 

ح مراحل إعداد خطة المدرسة عىل النحو التال  )كماج
: ويمكن شر  

 
  الصقري والهنان

 
 (: 2008اء ف

 المرحلة األول: التحضت  للخطة

 : ي
ز عىل بناء خطة المدرسة القيام بما يأئ   تتطلب هذه المرحلة من القائمي 

   .ز لوضع الخطة  تهيئة المكان والزمان واألشخاص المناسبي 

  . اتيجية للمدرسة و نتائج الخطة السنوية السابقة للمدرسة  مراجعة الخطة االسي 

   .ات فيها  دراسة واقع البيئة المدرسية والمجتمع المحىلي المحيط بالمدرسة والتغي 

   .ية والمادية  بالمدرسة  دراسة عىل الموارد البرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لمرحلة الثانية: وضع الخطةا

 وتشتمل عىل: 

  .ورتها  ترتيب األولويات حسب درجة أهميتها وضز

 لمدرسة. دراسة مدى مقابلة األولويات لإلمكانات المتوفرة لدى ا 

  .ترجمة األولويات إىل أهداف محددة قابلة للتحقيق 

  .ترجمة األهداف إىل برامج عمل 

  .ز عن التنفيذ  تحديد المسوؤلي 

  .وع  تحديد متطلبات تنفيذ كل إجراء أو مرسر

  .ز عليم  تحديد أساليب التقويم وأدواتم والقائمي 
 

 المرحلة الثالثة: تنفيذ الخطة ومتابعتها

 وتتضمن هذه المرحلة: 

  .ضمان مطابقة ما يجري تنفيذه من برامج ومشاري    ع مدرسية مختلفة ألهداف الخطة المحددة 

   .امج والمشاري    ع الواردة بالخطة ي تواجم تنفيذ الير
 اكتشاف المشكالت والمعوقات الت 

   .ي يجري تنفيذها
اح التعديالت المالئمة عىل هيكل الخطة الت   اقي 

 وط أفضل لنجاح الخطة القا دمة من خالل إتباع أساليب منها تحديد طبيعة وحجم مصادر ضمان توفي  رسر
 البيانات والمعلومات الالزمة للخطط القادمة. 

 المرحلة الرابعة: تقويم الخطة

ي مرحلة اإلعداد للخطة، ومن ثم معرفة ما تحقق من 
ز
ي وضعت ف

تتطلب هذه المرحلة تطبيق معايي  التقويم الت 

ي ضوء المعايي  الموضوعة،  
ز
كما تتطلب المحاسبية وبالتاىلي تعزيز األشخاص الذين حققوا إنجازات إنجازات ف

ي والعمل عىل األخذ بأيديهم وتطوير أدائهم. 
 عالية ومساءلة أصحاب اإلنجاز المتدئز

ي تعديل مسار الخطة وتكييفها وفقا للظروف 
ز
ات السابقة ف وري االستفادة من التجارب والخير ومن الرصز

ات المتجددة، وبالت  أن عملية التخطيط مستمرة ومتصلة. اىلي وضع أهداف جديدة حيث والمتغي 

 (: 32:  2009:)دليل عمل اإلدارة المدرسية مصادر خطة المدرسة

يعتمد فريق إعداد  خطة المدرسة عند بنائها عىل مصادر عديدة تشمل مجاالت العمل الرئيسية اإلدارية  

 والفنية، ومن تلك المصادر: 

  ي
ي لألداء المدرسي وتوصياتم . نتائج التقويم الذائ   والخارحر

  . ي سلطنة عمان
ز
بية والتعليم  ف  فلسفة وأهداف الي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  . ي كل مرحلة تعليمية
ز
 أهداف التعليم ف

  .بوية الحديثة  االتجاهات  الي 

  .المناهج الدراسية 

  .  المدرسي
 المبتز

  . ز بالمدرسة  جميع العاملي 

  . فون  المرسر

  . خطة المدرسة السابقة 

 ألمور. الطالب  وأولياء ا 

  . مؤسسات المجتمع المحىلي ومتطلبات سوق العمل 
 (: 8-7:  2013/ 2012 مجاالت خطة المدرسة: )الحقيبة التدريبية لنظام تطوير االداء المدرس  

ي تحت إطار هذه 
: اإلدارة المدرسية والتعليم والتعلم، وتأئ  ي ثالثة مجاالت رئيسة هي

ز
يكمن بناء خطة المدرسة ف

ي يشملها كل مجال: المجاالت عدد من 
 البنود الت 

 أوال : مجال اإلدارة المدرسية 

ي تعمل عىل تجويد، وتطوير، وتسيي  العمل بالمدرسة، ويشمل هذا المجال 
ويقصد بها أداء الكوادر اإلدارية الت 

 -العناض اآلتية: 

 اف عىل عملية التعليم والتعلم ) زيارات صفية، تحليل أعمال طالب، تحليل نتائج ا  ...(. لتقويم،اإلرسر

  .).....ات، ندوات ز ) مشاغل، دورات تدريبية، اجتماعات، ورش عمل، محاضز ي للعاملي 
 اإلنماء المهتز

  رعاية الطالب ) متابعة حضور الطالب، صحة الطالب وسالمتهم، تلبية حاجاتهم، تنمية سلوكياتهم
 واتجاهاتهم....(. 

  كة مع المجتمع العالقة مع المجتمع المحىلي  ) التواصل مع أولياء األمور، مجلس اآلباء/األمهات، أنشطة مشي 
 .)....  المحىلي

  .)...، ، صيانة المبتز ، المحافظة عىل نظافة المبتز  المدرسي ) توظيف مرافق المبتز
 المبتز

  ي البيئة المدرسية، برنامج
ز
بوية )مسابقة المحافظة عىل النظافة والصحة ف امج الي  المسابقات والمشاري    ع والير

بوية،.....(. التنمي  ة المعرفية، االختبارات الوطنية، مسابقات األنشطة الي 
 ثانيا: مجال التعليم: 

ي يتم بها تطوير مستوى أداء الطالب التعليىمي ويشمل هذا المجال 
يقصد بم األساليب والطرائق والوسائل الت 

 -العناض اآلتية: 

  .رفع جودة التعليم والتعلم 

  ب. تلبية التدريس الحتياجات الطال 

  .فاعلية أساليب التقويم 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  .)ف المقيم  فاعلية  المعلم األول )المرسر
 مجال التعلم:   ثالثا: 

يقصد بم اكتساب الطالب المعارف والمهارات وفهمها، والقدرة عىل تطبيقها، وتكوين اتجاهات وسلوكيات  

 إيجابية نحوها ويشمل هذا المجال العناض اآلتية: 

 اكتساب الطالب للمعارف والمهارات. •
 توظيف الطالب للمهارات والسلوكيات اإليجابية. •
 اكتساب الطالب االتجاهات والقيم اإليجابية وتوظيفها. •
• .   تحصيل الطالب وتقدمهم الدراسي

اتج   )الجبوري, ض تطبيق التخطيط االستر   تعتر
 (: 102-99:  2014المعوقات التر

ي -1
تبديها بعض اإلدارات العليا ومدراء اإلدارات االخرى واألقسام والوحدات اإلدارية مقاومة التغيي  الت 

ز لعملية التخطيط.   والموظفي 

ي وضع طموحات مثالية غي  -2
ز
اتيجية وتوضيح أهدافها وف ي صياغة الخطة االسي 

ز
ز ف فشل بعض المخططي 

ي تواجم العمل بالخطة 
اتيجية. معقولة من األسباب الرئيسة للصعوبات الت   االسي 

صعوبة الحصول عىل بيانات دقيقة نتيجة عدم وجود نظم معلومات وقاعدة بيانات إحصائية دقيقة شاملة -3

ي أغلب المؤسسات. 
ز
 ومتجددة باستمرار ف

ي المؤسسة. -4
ز
اتيجية الفرعية ف ي وأنظمة التخطيط االسي  اتيخر

ز نظام التخطيط االسي   غياب الرابطة والتنسيق بي 

 الية للمؤسسة الموارد الم-5

6- .  عدم وضوح المسؤوليات داخل المؤسسة وضعف هيكلها التنظيىمي

 إنشغال اإلدارة العليا ومدراء األقسام والشعب والوحدات اإلدارية بالمشكالت الروتينية اليومية. -7

8- 
ً
ي متقادما اتيخر

ي البيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة مما قد يجعل التخطيط االسي 
ز
ات ف بل أن ق رسعة التغيي 

ي عناضها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية... 
ز
 يبدأ نتيجة للتغيي  الرسي    ع ف

ة واتجاهات -9 ي للمؤسسة يؤدي إىل إنعدام القدرة عىل رصد الحركة الحاضز
إن التعصب ألمجاد الماضز

 المستقبل. 

ي تتطلبها عملية الت-10
ي من مواد ومعدات وأجهزة تقنعدم كفاية المصادر المتاحة الت  اتيخر

ة أو يخطيط االسي 

ية...الخ.   موارد مالية وبرسر

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – خامسالمجلد ال

 
  م 2020 – أيار   – 15                                                                (   -  175 162) ص:  تاسعلالبحث ا – الثان

 

174 

اتيج                            لعامريأ   ضوء التخطيط اإلستر
 
مان ف

ُ
  سلطنة ع

 
 واقع التخطيط المدرس  بمؤسسات التعليم ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  الخاتمة

ي األداء 
ز
ي المنظمات والمؤسسات إلنها تؤدي إىل الكفاءة ف

ز
ورية ورئيسية ف ي عملية  ضز اتيخر

ُيعد التخطيط االسي 

ي .  اتيخر
ي تستخدم التخطيط االسي 

طة وتعد  عملية صياغة الخ وهذا ما تجمع عليم المؤسسات العالمية الت 

ي بعد أن تكون المنظمة عىل 
ي تأئ 
اتيجيات المالئمة,  والت  اتيجية  الخطوة األوىل عىل طريق اختيار االسي  االسي 

ي أهمية تطب’ معرفة بأوضاعها الداخلية والخارجية , وقامت بتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها
يق من هنا تأئ 

ي بمؤسسات  اتيخر
ي توجيم جهودها التوجيم الصحيح عىل المدى البعيد,  التخطيط االسي 

ز
التعليم لما لم من دور ف

ي استخدام مواردها وإمكاناتها بطريقة فعال
ز
مفاهيم ال ة وناجعة، وعليم  فقد تناولت هذه الدراسةكما يسهم ف

شاد بها عند استخدام التخطيط االسي   ي عىل مدراء المدارس االسي 
ي ينبغز
ورية الت  ي تاوالمراحل الرصز

ز
ي ف يخر

اتيجية للمدرسة تّمكن إدارات مدارسهم، و  التطبيقات والخطوات العملية عن كيفية إعداد وصياغة خطة اسي 

 المنشودة للمؤسسات التعليمية .  المدارس من استخدامها للوصول إىل األهداف 

 المراجع: 

(. ز ي المؤسسات العامة.عمان:دار 2014الجبوري,حسي 
ز
ي ف اتيخر

 صفاء للنرسر والوزي    ع . (التخطيط االسي 

ي,خلف.)  (أسس تخطيط التعليم .القاهرة:دار الفجر للنرسر والتوزي    ع2014البحي 

ات المهنية لإلدارة . 2012أبو الجدائل,حاتم) اتيجية فن تحويل الرؤية إىل واقع.القاهرة:مركز الخير
 (اإلسي 

,محمد) ي
ز
ف .إسكندرية:مؤسسة حورس الدولية. 2008الصي  ي اتيخر

 (التخطيط اإلسي 

كات قطاغي النقل 2014العامري,سالم )
ية عىل أداء رسر ي وتخطيط الموارد البرسر اتيخر

(أثر توافق التخطيط اإلسي 

ي محافظة ظفار)رسالة ماجستي  غي  منشورة(.جامعة ظفار,سلطنة عمان. 
ز
 واألتصاالت ف

بية والتعليم ,سلطنة عمان. 2009دليل عمل اإلدارة المدرسية)  ( وزارة الي 

ي ضوء تحديد نقاط القوة وأولويات التطوير"ورقة عمل مقدمة ل الحقيبة التدريبية لنظام "بناء خطة الم
ز
درسة ف

 ، مسقط. 2013/ 2012تطوير األداء المدرسي ، دائرة تطوير األداء المدرسي 

بية والتعليم ,سلطنة عمان. 2009دليل نظام تطوير األداء المدرسي )  (,وزارة الي 

ي ,مني  
ي وخطة المدرسة، ورقة عمل مقدمة للحقيبة 2008ة)الصقري ,خليفة والهنائ  اتيخر

(التخطيط االسي 

بية والتعليم ,سلطنة عمان.  ,وزارة الي   التدريبية لنظام تطوير األداء المدرسي

جم(، 2003كراج، جيمس و جرنت، روبرت) جمة)مي  اتيجية. تيب توب لخدمات التعريب والي  (. اإلدارة االسي 

 القاهرة: دار الفاروق. 
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اتيج                            لعامريأ   ضوء التخطيط اإلستر
 
مان ف

ُ
  سلطنة ع

 
 واقع التخطيط المدرس  بمؤسسات التعليم ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

)الق ز ي مؤسسات التعليم العام: دراسة تحليلية تطبيقية. مجلة العلوم 2002طامي 
ز
ي ف اتيخر

ب(. التخطيط االسي 
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