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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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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 للدراسة  الملخص     

ي تحدث 
ات الت   من اللجوء إىل ردة الفعل من أجل التصدي برسعة وفعالية مع التغي 

ً
كة أو المنظمة أن تكون سّباقة للتغي  بدال عىل الرسر

 
ً
ي بيئة األعمال المعقدة، كما عليها أيضا

ز
ي المنظمة لديم الشعور باالنتماء، ف

ز
، وضمان أن الجميع ف ز تفويض صنع القرار لجميع الموظفي 

ي األداء التنظيىمي العام. 
ز
 وأن يكون الدافع هو المساهمة ف

ة ا ز ي بدورها تؤدي إىل المي 
اتيجية تحقق الفاعلية التنظيمية الت  ي عىل المنظمة أن تكون واثقة بأن الرشاقة االسي 

تنافسية لكما وأنم ينبغز

اتيجية  ي تسغ إليها جميع المنظمات، تغيي  السياق التنظيىمي وجعلم أكير مرونة يساعد عىل تهيئة نشوء الرشاقة االسي 
المستدامة والت 

ي بيئة هرمية. 
ز
ي ال يمكن ممارستها ف

ي المنظمة والت 
ز
 ف

اتيجية لدى المنظمات والعمل  وري تعزيز استخدام مفهوم الرشاقة االسي  ة عىل تطويرها من خالل وضع برامج تدريبيإن من الضز

ات  ي مواجهة التغي 
ز
اتيجية للمساهمة ف متخصصة ومستمرة، بهدف صقل المنظمات ورفع درجة الوغي بأهمية الرشاقة االسي 

 والتحديات. 

ي يعمل فيها، لذا فإنها من 
ي لمؤسسة الت 

ز
ي عملم وتفاعلم ف

ز
اض الرشاقة عنال شك أن الحوافز تدفع الموظف إىل زيادة تفاعلم ف

ي المنظمة يزيد من فاعلية وأداء موظفيها. 
ز
اتيجية، ألن وجودها ف  االسي 

اتيجية، الفاعلية، التنظيمية.  مصطلحات البحث:   الرشاقة، اإلسي 

 

Abstract: 

The company or organization must be proactive in changing rather than resorting to the reaction in order to respond quickly 

and effectively to the changes that occur in the complex business environment, and it must also delegate decision-making to 

all employees, and ensure that everyone in the organization has a sense of belonging, and that the motivation is Contribute 

to the overall organizational performance. 

Also, the organization should be confident that strategic agility achieves organizational effectiveness that in turn leads to the 

sustainable competitive advantage that all organizations seek, changing the organizational context and making it more 

flexible helps to create the emergence of strategic agility in the organization that cannot be exercised in a hierarchical 

environment. 

It is necessary to promote the use of the concept of strategic agility among organizations and work to develop them through 

the development of specialized and continuous training programs, with the aim of refining organizations and raising 

awareness of the importance of strategic agility to contribute to facing changes and challenges. 
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There is no doubt that the incentives drive the employee to increase his interaction in his work and interaction in the institution 

in which he works, so it is one of the elements of strategic agility, because its presence in the organization increases the 

effectiveness and performance of its employees. 

Keywords: Agility, Strategy, Effectiveness and Organizational. 

 المقدمة

، ي ظل هذا التغيي 
ز
كات ف ي تواجهها الرسر

ي المؤسسة، وإدارة المخاطر الت 
ز
ي إدارة التغيي  ف

ز
اتيجية هي إحدى الوسائل ف

 إن الرشاقة االسي 

ة باستمرار عن طريق التفاعل برسعة مع األسواق  ي بيئة تنافسية متغي 
ز
ز القدرة عىل البقاء واالزدهار ف اتيجية تعي 

فالرشاقة االسي 

 القدرة عىل تغي  عمليات التشغيل بكفاءة، واالستجابة لظروف 
ً
ة، وانتاج خدمات أو منتجات جديدة غي  متوقعة. وهي أيضا المتغي 

ة. فا ة، السوق المتغي  ي وسط األعمال المتغي 
ز
ي تمتلك المهارة الالزمة للتنقل ف

اتيجية هي الت 
ي تستخدم الرشاقة االسي 

لمنظمات الت 

اتيجيات رشيقة تؤثر عىل االستجابة بفعالية. )الصانع،  م(2013ولذلك التنظيم المتطور والناجح من خالل اسي 

 ب
ً
ة تهتم بشكل كبي  جدا ي اآلونة األخي 

ز
ة، حيث أصبحأصبحت المؤسسات ف هذا  رشاقتها ورسعة االستجابة للظروف البيئية المتغي 

 من أجل تعظيم 
ً
 كانت تسغ جاهدة

ً
المفهوم من الموجهات الرئيسية والملحة لبقاء واستمرار منظمات األعمال، فالمنظمات سابقا

استمر التجديد من أجل تحقيق أهداف أرباحها وزيادة قيم أسهمها فقط، ثم جاء التوجم من أجل إرضاء أصحاب المصالح، وهكذا 

ام بالمسؤولية االجتماعية  ز أخرى وارضاء أطراف متعددة والتوجم صوب المصلحة العامة، باإلضافة إىل المصلحة الخاصة وااللي 

ها.)الزبدة،   م(2018والمحافظة عىل البيئة وغي 

اتيجية:   الرشاقة االستر

اتيجية  :مفهوم الرشاقة االستر

ي عرفت عىل أنها القدرة عىل دعم وقيادة التغيي  المفاج   من أجل هي مفتاح النجاح 
، وهي الت  ي بيئة األعمال رسيعة التغيي 

ز
ف

. )عبد الرزاق، ي السوق المتغي 
ز
 م(2018االستفادة من الفرص المتاحة ف

اتيجية:   أهمية الرشاقة االستر

:)الكبيسي ونوري، ي
ي اآلئ 
ز
اتيجية ف  م(2013تكمن أهمية الرشاقة االسي 

  ز األول داخل المنظمة بهدف فهم الكفاءات األساسية ي جانبي 
ز
ي النشاط االقتصادي، ف ي مطلوبة ف

ز
مواجهة التغي  الرسي    ع ف

ة لها.  ي خارج المنظمة لمعرفة البيئة ومن حولها بوضوح وتحديد الحلفاء والمنظمات النظي 
 وتحديد قدراتها، والثائز

  ي البيئة الرسيع
ز
 ة حيث أنها تمكن المنظمة من تحقيق الكثي  من األهداف بدقة ورسعة. أنها مفتاح نجاح المنظمات ف

   .المركز التنافسي للمنظمة 
ز ي تحسي 

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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:   أسباب حاجة المنظمات للرشاقة االستر

اتيجية ما أورده)الزبن،  م(: 2013من أهم أسباب حاجة المنظمات للرشاقة االسي 

ي مرحلة معينة م
ز
ي عىل هذه المنظمات االعتماد حيث تمتاز بعض المنظمات ف

ز ينبغز ن دورة حياتها بالكفاءة، والستمرار التفوق والتمي 

اتيجية كوسيلة فّعالة للحفاظ عىل هذا التفوق.   عىل الرشاقة االسي 

 ذكر)المعاضيدي،
ً
 للمدخل التقليدي قد حتم عىل المنظمات اعتماد الرشاقة2011أيضا

ً
 م( أن صعوبة إجراء عمليات التغيي  وقفا

ات المتسارعة.   للتعامل مع التغيي 
ً
 بديال
ً
اتيجية عىل اعتبار أنها مدخال  االسي 

اتيجية:   أبعاد الرشاقة االستر

: 2012حددت دراسة)أويديجو، ي
اتيجية كاآلئ   م( أبعاد الرشاقة االسي 

 ي اإلدارات، وينتج عنم
ز
 من ال التخطيط: حيث يعتي  أحد أهم الوظائف اإلدارية، ويعتي  من مهام القيادات ف

ً
 متكامال

ً
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ز
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ز
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ز
ف
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 الموارد. 
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ز
كنولوجيا ستجابة لها، وأن التالتكنولوجيا: تعد تقنية المعلومات الجزء األساسي ف
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 محددا

ً
تعد عامال
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ً
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 المطلوبة. 
اتيجية:   متطلبات تطبيق الرشاقة االستر

: 2015ذكر)حريزات، ي هي
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ز
ز استخدامها ف ي يتعي 
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ي مجاالت العمل المختلفة.  -
ز
ز ف ز العاملي  ابط بي 

ي التناسق والي 
 التناغم: وتعتز
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١
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ُ
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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
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ُ
فّية". وت ز اليز
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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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
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات المنظمات الرشيقة:   ممت  

: 2011لخص )أودران، ي
ز المنظمة الرشيقة عن المنظمة التقليدية باآلئ  ي تمي 

 م( الخصائص الت 

ي مسطح.  -
 الهيكل التنظيىمي شبكي وذو شكل أفق 

 والكفاءات.  تتوزع فيها المهام بناًء عىل التخصصات -

ي المنظمة غي  مركزية، دون تقيد بانتظار قرار إداري.  -
ز
ي تصدر ف

 المعلومات والقرارات الت 

-  . ز ز الموظفي  ز اإلدارات والتسوية بي  ي المنظمات الرشيقة دورها قائم عىل التنسيق بي 
ز
 المدراء ف

وف ة، ولديهم القدرة عىل التكيف مع الظر األفراد فيها يتحملون المسؤولية ويستشعرونها، ويتمتعوا باالستقاللية عن اإلدار  -

 المحيطة. 

اتيجية:   عنارص الرشاقة االستر

:)الزبدة، اتيجية عناض رئيسية، هي
 م(2018للرشاقة االسي 

  .  االستجابة الرسيعة للتغيي 

  .منتجات ذات جودة عالية 

  .  التكامل المؤسسي الداخىلي

  .ي بيئة العمل الخارجية
ز
ات ف  التجاوب مع المتغي 

  عىل استغالل الفرص. القدرة 

  .الرسعة والمرونة 

  

 الفاعلية التنظيمية: 

 مفهوم الفاعلية التنظيمية: 

ي قامت من أجلها، ومدى قدرتها 
هي إصدار أحكام عىل مدى قدرة المؤسسة عىل تحقيق األهداف المنشودة أو النتائج المرغوبة الت 

جراءات الخاصة بأداء العمل المطلوب، ومدى قدرتها عىل التكيف عىل المحافظة عىل نظام فّعال لألنشطة والعمليات الداخلية اإل 

ي البيئة الداخلية والخارجية، ومدى قدرتها عىل تحقيق الحد األدئز من اإلشباع 
ز
واالستخدام األمثل لكافة الوسائل المتاحة ف
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ي الطب                    . واالكتشاف
ز
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ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
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 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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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 ترتبط وتتعامل معها، بحيث تكون هذه األحكا
اتيجية الت   ألغراض اتخاذ قر لطموحات وتطلعات الجماعات االسي 

ً
ارات م أساسا

.)بنات،  م( 2002بهدف إحداث التغيي  والتطوير التنظيىمي

  الفاعلية التنظيمية: 
 
 العوامل المؤثرة ف

ي تسغ إليها تتأثر بمجموعة من العوامل:)بن نوار،
 م(2006إن فاعلية المؤسسة وقدرتها عىل تحقيق األهداف الت 

ي قدرة  -1
ز
: تظهر أهميتم ف ز لديها. النظام السياسي  المؤسسة عىل ربط قراراتها بحاجات العاملي 

ي قائم عىل جزاءات حازمة غالبا ما  -2 ي تتمتع بنظام رقائ 
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ً
 بالغا
ً
: تتأثر الفاعلية التنظيمية تأثرا ي النظام الرقائ 
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ً
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 البيت 

 أبعاد الفاعلية التنظيمية: 

، )السويسي ي المؤسسة والمعايي  المرتبطة بها فيما يىلي
ز
 م(2004يمكن تحديد األبعاد المختلفة للفاعلية التنظيمية ف

  :تستخدم عدة معايي  من أجل تقييم الشكل االقتصادي منها: اإلنتاجية، جودة السلع والخدمات، األبعاد االقتصادية للفاعلية التنظيمية

ة التنافسية، الربحية، القيمة المضافة.  ز  اقتصاد الموارد، رقم األعمال، تحقيق المي 
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ز
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  ،ز المصالح، جودة انتقال المعلومة ، العالقات بي  ام الهيكل الرسىمي
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 معايت  قياس الفاعلية التنظيمية: 

 لرأي )عبوي، حددت عدة معايي  لقياس الفاعلية
ً
: 2006التنظيمية وفقا  م( وهي كالتاىلي

  .التأكيد عىل اإلنجاز 

  .االهتمام بالمستفيدين من خدمات التنظيم 

  .ي التضف
ز
ز ف  درجة االستقالل الممنوحة للموظفي 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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   

 

  .ز ألهداف التنظيم والتفاعل معها  تفهم العاملي 

 التنظيمات المشابهة.  وجود عالقات جيدة مع 

  .بساطة الهيكل التنظيىمي وانخفاض تكلفة الخدمات المساعدة 

  .اقتصار الرقابة المركزية عىل األمور األساسية وإتاحة حرية أكي  للتضف واإلبداع 

 

 : أهمية الفاعلية التنظيمية

ز هما:)بنات،  م(2002تنبع أهمية االهتمام بمعرفة الفاعلية التنظيمية من جانبيي 

.  أن -  أفعال المديرين هي وراء الفاعلية التنظيمية بشكل أساسي

 لألحكام واآلراء الصادرة من  -
ً
أن االهتمام بالفاعلية التنظيمية يحتم عىل المديرين أن يكونوا أكير حساسية وتقبال

 عىل الفاع
ً
ي تصدر أحكاما

ية لاآلخرين حول تنظيماتهم، حيث إن المجموعات المختلفة من جماهي  المنظمة الت 

 التنظيمية هي أكير قدرة عىل رؤية هذه الفاعلية من زوايا وأبعاد متعددة. 

 يعتي  قياس الفاعلية التنظيىمي بمثابة تقييم لألداء الكىلي للمنظمة.  -

 خصائص المنظمة الفاعلة: 

ي عدة جانب رئيسية كما ذكرها)غيات،
ز
: 2003يمكن إجمال خصائص المنظمة الفاعلة ف  م(، وهي

 وجودة التصاميم.  تكنولوجيا متطورة -

ية كفأه.  -  موارد برسر

 كمية االنتاج ومستوى جودتم.  -

 عنارص فاعلية التنظيم: 

، :)عجىمي  م(2016لتوافر الفاعلية التنظيمية البد من توافر عناض رئيسية، وهي

ي تتطلبها البيئة.  -1
 اإلنتاجية: وتعكس قدرة المنظمة عىل اإلنتاج بالكمية والنوعية الت 

عدة مقاييس مثل: تكلفة الوحدة المنتجة، والعائد عىل رأس المال، ومعدل الضياع من المواد  الكفاءة: وتستخدم فيها  -2

 والخامات، والوقت الضائع. 
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 الوعائ 
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ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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ي األوعية 
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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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
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ي  ي ِ
ز
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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(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 
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 إال انفجار ف

ي األوعية ا
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ي يمكن أن  -3
ي يحصل عليها عضو المنظمة والمنافع الت 

األداء الجيد: يتطلب إدراك المنظمة كنظام اجتماغي واالهتمام بالمنافع الت 

 لمعيار األداء الجيد، وتتضمن مقاييسم معدل الغياب والتأخر والشكاوى. تعود عىل عمالئها، ويسىم هذا ا

ي تحتاج لتوفي  االمكانيات الالزمة من أجل زيادتها قصد الوصول لألهداف  -4
الروح المعنوية: وتعكس الحالة المعنوية للمورد والت 

 المسطرة. 

 

 الخاتمة

ي إدارة 
ز
اتيجية هي إحدى الوسائل ف

، إن الرشاقة االسي  ي ظل هذا التغيي 
ز
كات ف ي تواجهها الرسر

التغيي  الغي  متوقع وإدارة المخاطر الت 

ة باستمرار عن طريق التفاعل برسعة مع األسواق  ي بيئة تنافسية متغي 
ز
ي القدرة عىل البقاء واالزدهار ف

اتيجية تعتز فالرشاقة االسي 

 ال
ً
ة، وإنتاج خدمات ومنتجات جديدة غي  متوقعة، وهي أيضا قدرة عىل تغي  عمليات التشغيل بكفاءة، واالستجابة لظروف المتغي 

ي وسط 
ز
ي تمتلك المهارة الالزمة للتنقل ف

اتيجية هي الت 
ي تستخدم الرشاقة االسي 

ة والغي  مؤكدة. فالمنظمات الت  السوق المتغي 

اتيجيات رشيقة هادفة تؤثر عىل ة، لذلك التنظيم المتطور والناجح من خالل اسي    االستجابة بفاعلية. األعمال المتغي 

ي تتمتع بها المنظمة 
عندما نتحدث عن فاعلية المنظمة فإننا نتحدث عن تعظيم العائد للمنظمة بجميع الوسائل وبأنها القابلية الت 

ي جانب كبي  منم 
ز
ىل عباستثمار بيئتها من أجل الحصول عىل الموارد النادرة والقيمة لتأدية وظيفتها، فاالهتمام بالفاعلية تركز ف

ي طرق قياسها وتنوع مناهج البحث فيها، وتباين أساليب 
ز
محاولة تفسي  هذه الظاهرة والتنبؤ بآثارها، وأدى ذلك إىل تعدد واضح ف

ي اتجاهاتها. 
ز
 وصفها، كل ذلك قاد إىل ظهور مداخل تباينت ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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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