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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي زيادة فعالية  ةأهمي [
 
 ] المؤسسةاالتصال الداخلي ف

 

 إعداد الباحث: 

 ] الغروفخلف سليمان  د احم [

 ] الجديدهبلدية عي   الباشا  / مقسم  ر مأمو  [

 

 الملخص 

، فإنه ال يقل   ز ي حياة األفراد العاديي 
 فز
ً
ورية لكل إنسان، فإذا كان االتصال مهما أهمية عنه يمثل االتصال والتواصل حاجة اجتماعية ضز

ي تحقيق أهدافها يرتبط بشكل كبي  بنجاح عملية االتصال داخلها وخارجها،  
ها، فنجاح أي مؤسسة فز ها وكبي  ي حياة المؤسسات صغي 

فز
ي العمل، فكم من 

ي الغالب سوء اتصال سواء عىل مستوى العالقات الشخصية، أو الرسمية فز
ي تنشأ؛ سببها فز

فالكثي  من المشكالت الت 
ي إنجاز المؤسسة نتيجة ضعف  مصالح تأخر  

إنجازها، وقرارات ضعيفة اتخذت دون دراسة كافية، وأخرى تأخر اتخاذها؛ مما أثر فز
؛ لعدم إتقانهم ألساليب ومهارات  ز ز أو حت  الموظفي  ي وجوه المراجعي 

، وكم من أبواب سدت فز ز ي الموظفي 
ز وباف  ز المسؤولي  التواصل بي 

 . االتصال الصحيحة

 

Abstract  

Communication and communication represent a necessary social need for every human being. If 

communication is important in the life of ordinary individuals, then it is no less important than it in the 

life of large and small institutions. The success of any institution in achieving its goals is closely related 

to the success of the communication process inside and outside it. It is mostly caused by 

miscommunication, whether at the level of personal or official relations at work. How many interests 

are delayed in their completion, and weak decisions taken without sufficient study, and others that are 

delayed in taking; Which affected the institution's achievement as a result of poor communication 

between officials and the rest of the employees, and how many doors were blocked in the faces of 

auditors or even employees; For not mastering the correct communication methods and skills. 

 

 المقدمـة  

ز داخل تلك   ز األفراد العاملي  المؤسسة، ونقل المعلومات عتير االتصال الداخىلي رس نجاح المؤسسة كونه الوسيلة المثالية للحوار بي 
ي  
ي الهائل الحاصل فز والبيانات بشكل دقيق وبشفافية عالية، ومنا هنا يتم من خالله تحقيق أهداف المؤسسة. ان التطور التكنولوجر
ز داخل  العاملي  اهتمام  اثار  ما  بنقلها بشكل أرسع وأنجع، وهذا  يساهم  فاالتصال  للمعلومات،  الرسي    ع  التدفق  اىل  أدى    عرصنا هذا 
ي يحتاجونها داخل المؤسسة وهذه 

المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بتلقيهم القرارات والتعليمات وبذات الوقت تقديم الخدمات الت 
ي مما يؤدي إىل تسهيل عملية تبادل  

ز واإلدارة، فاتصال يعمل عىل خلق جو تعاوئز ز العاملي  ي إيجاد نوع من العالقة بي 
العملية تساهم فز

ز المعلومات، كما يساعد  ي لدى العاملي 
ز مما يحقق الرضا الوظيفز ي للعاملي  ز  .عىل خلق جو تحفي 
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ها فيما بينهم  ي نقل المعلومات وتوفي 
ز فيها، والدقة فز ز الوظائف والعاملي  ي زرع روح التعاون والتناسق بي 

فاالتصال الداخىلي يساهم فز
ي يسودها الثقةمما يؤدي ذلك اىل اتخاذ القرارات الفعالة عن طريق المشاركة، وتفعيل العال

ز الت  ز اإلدارة والعاملي   .قة بي 

ي الحاجة أن يكون كل 
ز داخل المؤسسة، يكون هنالك تقسيم للعمل )تخصيص الوظائف( تقتضز عندما يعمل عدد كبي  من العاملي 

 .عامل لديه مجموعة من المعلومات ال بد من تبادلها ونقلها من األعىل اىل األدئز او العكس

 :يلي  االتصال الداخلي إىل تحقيق غاية ومجموع من الخصائص يمكن ذكرها كما ويــهدف 

ي   .1
ز عليهم القيام بها، والطريقة الت  ي يتعي 

ز بشأن المهمة الت  يعزز االتصال الدافع و الحافز عن طريق إعالم وتوضيح الموظفي 
ز أدائهم إذا لم يكن يصل األفضل  .يؤدون بها المهمة، وكيفية تحسي 

يساعد عىل تحديد وتقييم اإلجراءات   .2 القرار ألنه  المنظمة من أجل عملية صنع  للمعلومات ألعضاء  االتصال هو مصدر 
 .البديلة

ي تغيي  توجه الفرد، أي أن الفرد المطلع سيحظز بتوجه أفضل من الشخص األقل استنارة.   .3
ا دوًرا هاًما فز

ً
يلعب االتصال أيض

والمجال  التنظيمية  المجالت  توجهات وتساعد  تشكيل  ي 
فز ي  والكتائر ي 

اللفظز التواصل  أشكال  من  ها  وغي  واالجتماعات  ت 
ز   .الموظفي 

ا أن   .4
ً
ي الحياة اليومية، فإن وجود فرد آخر فقط يعزز التواصل. ويقال أيض

ي التنشئة االجتماعية. فز
ا فز

ً
التواصل يساعد أيض

 .المرء ال يستطيع البقاء دون اتصال
ا، يساعد االت .5

ً
ي سلوك العضو التنظيىمي بطرق  وكما ناقشنا سابق

ي السيطرة عىل العملية. فهو يساعد عىل التحكم فز
ا فز
ً
صال أيض

ي  
ز اتباعها فز ي يجب عىل الموظفي 

مختلفة. وهناك مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي وبعض المبادئ واإلرشادات الت 
التنظيمية، وأن يؤدوا دورهم الوظ موا بالسياسات  ز ي بكفاءة، وأن ينقلوا أي مشكلة عمل أو  المؤسسة. كما يجب أن يلي 
يفز
ي السيطرة عىل وظيفة اإلدارة

، يساعد التواصل فز  .شكوى إىل رؤسائهم. وبالتاىلي
ي  
ي الرسائل. ويجب عىل اإلدارة اكتشاف العديد من العوائق الت 

ي توصيل وتلف 
يتطلب نظام االتصال الفعال والكفء كفاية إدارية فز

، فإن المسئولية األساسية  تحول دون االتصال، وتحليل أسب اب حدوثها واتخاذ خطوات وقائية لتجنب تلك الحواجز. وبالتاىلي
ي المنظمة

 .لإلدارة هي تطوير والحفاظ عىل نظام اتصال فعال فز
ز عليهم القيام بها، والطريقة  - ي يتعي 

ز بشأن المهمة الت  يعزز االتصال الدافع و الحافز عن طريق إعالم وتوضيح الموظفي 
ي  
ز أدائهم إذا لم يكن يصل األفضلالت   .يؤدون بها المهمة، وكيفية تحسي 

االتصال هو مصدر للمعلومات ألعضاء المنظمة من أجل عملية صنع القرار ألنه يساعد عىل تحديد وتقييم اإلجراءات  
 .البديلة

ي تغيي  توجه الفرد، أي أن الفرد المطلع سيحظز بتوجه  
ا دوًرا هاًما فز

ً
أفضل من الشخص األقل استنارة.  يلعب االتصال أيض

ي تشكيل توجهات  
ي فز ي والكتائر

ها من أشكال التواصل اللفظز التنظيمية والمجالت واالجتماعات وغي  وتساعد المجالت 
ز   .الموظفي 

ا أن  
ً
ي الحياة اليومية، فإن وجود فرد آخر فقط يعزز التواصل. ويقال أيض

ي التنشئة االجتماعية. فز
ا فز
ً
التواصل يساعد أيض

 .رء ال يستطيع البقاء دون اتصالالم
التنظيىمي   ي سلوك العضو 

ي السيطرة عىل العملية. فهو يساعد عىل التحكم فز
ا فز

ً
ا، يساعد االتصال أيض

ً
وكما ناقشنا سابق

ز   الموظفي  ي يجب عىل 
الت  المبادئ واإلرشادات  الهرمي وبعض  التسلسل  بطرق مختلفة. وهناك مستويات مختلفة من 

ي المؤسسة. 
ي بكفاءة، وأن ينقلوا أي مشكلة    اتباعها فز

موا بالسياسات التنظيمية، وأن يؤدوا دورهم الوظيفز ز كما يجب أن يلي 
ي السيطرة عىل وظيفة اإلدارة

، يساعد التواصل فز  .عمل أو شكوى إىل رؤسائهم. وبالتاىلي
المدي الرسائل. ويجب عىل  ي 

توصيل وتلف  ي 
فز إدارية  الفعال والكفء كفاية  االتصال  نظام  العديد من يتطلب  اكتشاف  ر 

، فإن  ي تحول دون االتصال، وتحليل أسباب حدوثها واتخاذ خطوات وقائية لتجنب تلك الحواجز. وبالتاىلي
العوائق الت 

ي المنظمة
 .المسئولية األساسية للمدير هي تطوير والحفاظ عىل نظام اتصال فعال فز

 ماهية الوسائل المستخدمة لالتصال ادخل المؤسسة

ي تختلف 
 :وسائل التواصل واالتصال داخل اية مؤسسة كونه يوجد هناك العديد من وسائل االتصال يمكن حرصها كاالئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز من مكاتبهم، وهي  الشبكة الهاتفية : حيث تعتير تلك الوسيلة هي وسيلة االتصال المبارسر والرسي    ع دون الحاجة إىل انتقال العاملي 

 .المعلومات بشكل أرسع داخل المؤسسةوسيلة ليست بحديثة لكنها فاعلة ومدية بنقل 

ونية ز فيكون هنالك بريد خاص لكل مؤسسة الرسائل االلكتر ز العاملي  ي أي لحظة. ما بي 
يد فز : حيث تقوم عىل الية إرسال واستقبال الير

 .وباسم كل موظف او عامل يتلف  من خالله مجموعة من المهام او المعلومات

 .ل بالمؤسسات الناجحة عىل التحضي  المسبق لها حت  تتم بشكل منظم: تقوم اجتماعات العماجتماعات العمل

من هنا يجب اإلجابة عىل سؤال مدى أهمية الدور   : يتم من خاللها تداول التعليمات الصادرة من اإلدارة لوحة اإلعالنات الداخلية
ي إطار المؤسسة؟ 

 الذي يلعبه االتصال فز

ي 
ي وتكمن أهمية االتصال الداخىلي فز

 :زيادة فاعلية المؤسسة بمجموعة من النقاط يمكننا حرصها عىل النحو االئ 

ي نقل اآلراء واألفكار عير وسال االتصال الحديثة مما يؤدي اىل خلق روح التعاون داخل المؤسسة
 .يساهم االتصال الداخىلي فز

ي ال
ز فز ي كل مؤسسة اىل توجيه الفراد والجماعات العاملي 

 .مؤسسةيؤدي االتصال الداخىلي فز

ي إنجاح المؤسسة
ز ودورهم فز ي كل مؤسسة عىل نشاط العاملي 

 .إطالع الرئيس او المدير األعىل درجة حسب الهيكلية المعتمدة فز

ي واال ي الدور الرقائر
ي لنشاطات الرئيستكمن أهمية االتصال الداخىلي أيضا فز

افز ز  رشادي واالرسر  .والعاملي 

ي اتخاذ القرارات اإلدارية 
 .وتحقيق نجاح ونمو وتطور المؤسسة وتحقيق أهدافهايساهم فز

ز زمالء العمل،  ز بأنواعها، والثقة بي  ز اإلدارة والعاملي  ي دعم العالقات بي 
ونخلص بالقول إن االتصال الداخىلي للمؤسسة له دور فاعل فز

ز عىل جميع المعلومات ومنحهم القدرة عىل المراقبة الذاتية  .ويتجىل من خالل اطالع العاملي 

، فمن خالل سي    ز ي أداء العاملي 
ا خاصة فز بالغة ودورا كبي  وعليه يمكن القول إن االتصال الفعال داخل المؤسسة حاز عىل أهمية 

ز والحصول عىل الرضز  ي طريق النجاح واستمراريتها وضمان بقاءها ووجود حافز للموظفي 
االتصال الحسن تكون المؤسسة سائرة فز

، ويؤدي االتصال الداخ  ي
وري الوظيفز ز فمن الرصز ز العاملي  ابط والتماسك بي 

ىلي دورا فاعال داخل المؤسسات من خالل نرسر ثقافة الي 
االستقرار  المؤسسة  يمنح  ما  هذا  ناجح  أداء  لتقديم  نمطه ضمان  أو  نوعه  مهما كان  اإلدارية  المؤسسة  داخل  باالتصال  االهتمام 

ي جاءت من اجلها، و االتصال الدا 
ز  والوصول إىل األهداف الت  ي نقل وتبادل المعلومات بي 

خىلي يحتاج إىل مجموعة من الوسائل فز
ز سواء كانت وسائل شفوية مثل    العاملي 

ونية نذكر منها عىل   -اإلعالنات الحائطية    -الندوات اللقاءات او الوسائل كتابية مثل التقارير  -االجتماعات  ) المذكرات وسائل الكي 
نت يد االلكي    -سبيل المثال) االني  ي الير

(  -وئز احات  ووفقا لما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن تقديم  ومواقع التواصل االجتماغي  االقي 
 :التالية

ي وضع قرارات السياسة العامة، وتفعيل قنوات االتصال لذلك .1
ز فرصة فز  .منح العاملي 

ز  .2 حات العاملي 
ورة االهتمام أكير بأفكار ومقي   .ضز

ز بالمعلوما .3  .ت وتعزيزها، عن طريق تزويدهم بمعلومات كافيةالمحافظة عىل مشاركة العاملي 
ي المستويات   .4

ز فز ورة تخىلي بعض الرؤساء عن فكرة من يملك المعلومة يملك السلطة، وذلك لتعميم المشاركة لكافة العاملي 
ضز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز وتطويرها، األمر الذي ينعكس   .5 ورة قيام إدارة المؤسسة بتنمية العالقات الودية مع العاملي  ايجابيا عىل قدراتهم وطاقاتهم  ضز
 .اإلبداعية

ابط مع بعضها بعٍض، وتتوقف عليها استمرارية الحياة، وقد ال يدرك   - ي جسم اإلنسان، تتصل وتي 
ز فز ايي  االتصال يعد بمثابة الرسر

نحو   ويدفعه  يحركه  لإلنسان،  ي  العصتر الجهاز  بمثابة  فهو  العمل،  منظمات  ي 
فز اإلداري  االتصال  أهمية  غاياتها  بعضنا  تحقيق 

 فاالتصال يعد مجرى الدم 
ً
كة كرايسلر بأنه إذا كانت المؤسسة شخصا وأهدافها، ووصفه ايوكوكا الرئيس التنفيذي السابق لرسر

بوية »بأنه الغراء الذي يمسك   ي المؤسسات الي 
ي كتابهما االتصال القيادي فز

بها، ووصفه كٌل من: عىلي عياضة ومحمد الفاضل فز
ز أجزائها. المؤسسة ببعضها،   ويحقق االنسجام والتوافق بي 

ي المنشأة واطراد نموها وبقائها، فهو بمثابة النبض الخي بها، إذا توقف أو ضعف أو قامت  
يعمل االتصال عىل استمرارية النشاط فز

ي سبيله تأثرت اإلدارة وجماعة العمل نتيجة لذلك. فاالتصال   - مادية أو بيئية أو تنظيمية أو سلوكية  - عوائق
ي عمل فز

 مهما فز
ً
يمثل دورا

أجهزة المجتمع، ومؤسساته المختلفة؛ فال يمكن وجود مؤسسة بدون اتصال، فمهما توفر لها من موارد وإمكانات، فإنه ال يمكن  
ي كافة المستويات التنظيمية، ألن فاعلية العملية اإل 

ز أفراد الجماعة فز دارية  االستفادة منها بشكل جيد دون توفر اتصال دائم ومستمر بي 
ز المجتمع الذي  ز وحداتها اإلدارية، وبينها وبي  ي تربط بي 

ي أي مؤسسة، تتوقف عىل فاعلية وكفاءة قنوات اتصاالتها المختلفة الت 
فز

ز   بي  االتصال  االتصال وتفعيله، وضعف  بنجاح عملية  يرتبط بشكل كبي   أهدافها  ي تحقيق 
فز اإلدارة  يتفاعل ويتعامل معها. ونجاح 

ي أي مؤ 
ز فز ي تحقيق األهداف المنشودة  العاملي 

ي تحول دون تقدمها. ولعملية االتصال دوٌر مهٌم وفاعٌل فز
سسة يعد من المعيقات الت 

ورة لنجاح  ي النظام ضز
ي فز
ز الرأسي واألفف  ي أي مؤسسة، وتعد االتصاالت عىل المستويي 

ز فز ز متخذي القرار والعاملي  ك بي 
للعمل المشي 

ي يتخذونها بفاعلّية إىل جميع أجزاء النظام؛ للتأكد من أن التنفيذ يتم بصورة  أي عمل؛ ليعمل متخذو القرار عىل تبلي
غ القرارات الت 

واالتجاهات  والشكاوى  واالستفسارات  واألفكار  واآلراء  والحقائق  والمعلومات  البيانات  االتصاالت  تتضمن عملية  ما  فّعالة. وعادة 
ي أن تن

ي ينبغز
قل إىل كافة أجزاء المؤسسة، ويتم توصيلها وتنفيذها من قبل األفراد بها، سواء  ووجهات النظر واألوامر والتعليمات، الت 

؛ لذا فإن االتصال يستمد أهميته من خالل الدور الذي يقوم به عند مزاولة كافة العمليات اإلدارية، من اتخاذ قر  ز ار كانوا إدارة أو عاملي 
ي 
ها من العمليات اإلدارية الت   تستلزم وجود نظام سليم لالتصال. وتخطيط وتنظيم وتنسيق وغي 

ي هذا المجال وجدت منذ  
ي المنظمة، حيث إن أفكاره فز

وقد ساهم المنهج اإلسالمي بمبادئه العديدة عىل رفع فعالية نظام االتصال فز
ز كتبوا -صىل للا عليه وسلم  -أربعة عرسر قرنا عند نزول القرآن الكريم عىل رسول للا  عن االتصال عىل   ، كما أن هناك مفكرين إسالميي 

ي وابن خلدون.   مستوى الدولة، ومن أمثلتهم الماوردي والقلقشندي وابن تيمية وأبو حامد الغزاىلي والفارائر

ها   تأثي  ي رفع مستوى كفاءة المؤسسة والعمل بها، من خالل 
ي العمل، ودورها فز

إذن ال يخفز علينا من أهمية لالتصاالت اإلدارية فز
ة، ويمتد أثرها إىل أبعد من تبادل األفكار والمعلومات، وانسياب الفعال عىل اتجاهات وسلوك   ؛ فتدفعهم للعمل بنشاط وفاعليَّ ز العاملي 

ي إطار العالقات اإلنسانية اإليجابية عىل 
ز األفراد، وإيجاد جو من األلفة والتعاون فز تدفق البيانات، فهي وسيلة لتعزيز العالقات بي 

ة، واتخاذ القرار السليم. كافة المستويات لضمان تحقيق الفاعل  يَّ

 أهمية اإلتصال الداخلي داخل المؤسسات :   -

 تعزيز مشاركة الموظفي   وإنتاجيتهم  •

ي المؤسسة
ز فز ز والموظفي  ز المسؤولي  ي المؤسسة، باإلضافة للتأكد   يساهم االتصال الداخىلي بي 

ي تعزيز اإلنتاجية فز
ز واآلخر فز ز الحي  بي 

اتيجيتها، يؤدي هذا النوع من الحوارات لجعل األفراد يشعرون من أن جميع األفراد عىل قدر   ي معرفة أهداف المؤسسة واسي 
متساوي فز

، وذلك بسبب قدرتهم عىل تقديم األفكار واآلراء بدون تردد، باإلضافة لتعزيز ارتباطهم ووالئهم بالمؤسسة .   بالتقدير أكير

ل  بالمؤسسة  األفراد  ارتباط  زيادة  يؤدي  لذلك،  الحوار باإلضافة  من  النوع  هذا  عقد  ويتم  أفضل،  لديهم وبجودة  العمل  رفع حافز 
 .واالتصال الداخىلي عن طريق وسائل ومنصات االتصال الحديثة

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة لفريق العمل فّعال وقادر عىل أداء جميع المهام الُموكلة له بكفاءة عالية، وذلك   ز ُيعد االتصال الداخىلي أحد أهم الخصائص الممي 
لذلك، يسغ األفراد ذوي ب كة، باإلضافة  ي الرسر

كة عىل اختالف مستوياتهم فز الفريق عىل فهم أهداف الرسر أفراد  سبب قدرة جميع 
ي وجود قدرة ع

 . الية بينهم عىل اإلتصال الداخىلي القدرات العالية لمساعدة اآلخرين أثناء العمل، يعتز

 ضمان الشفافية •

ي 
عد انتشار الشائعات فز

ُ
ي المؤسسة، إذ يضمن اإلتصال الداخىلي الجيد اطالع ت

المؤسسة أحد أهم عالمات ضعف االتصال الداخىلي فز
نقل   ي 

فز هناك رسية  يكون  ال  وعندما  المؤسسة،  داخل  يحدث  لما  لمعرفتهم  باإلضافة  المؤسسة  سياسات  ز عىل  الموظفي  جميع 
ي تكون مثمرة للعم

كز الموظفون عىل المحادثات الت  ي المؤسسة، لذلك فهو  المعلومات سي 
ل، ويضمن عدم نقل الشائعات الخاطئة فز

ي المؤسسة
 .يضمن مستوى عاٍل من الشفافية فز

 التعامل الفعال مع األزمات    •

ن المدراء من إدارة حالة الطوارئ بشكل فّعال 
ّ
، إذ يمك ز ز الموظفي  ُيساهم االتصال الداخىلي بتقليص حدوث حالة الذعر والفوضز بي 

ي حاالت الطوارئ، باإلضافة لذلك، فإن االتصال الداخىلي يعد وسيلة فعالة إلدارة  عن طريق إخبار ا 
ز بما يجدر عليهم فعله فز لموظفي 

المؤسسة بحادثة معينة ومعالجتها   ي 
فز المدى  ة  األزمات قصي  إدارة  ترتبط  المدى.  ة والطويلة  القصي  الداخلية والخارجية  األزمات 

ة محددة، بينما ترتبط إدارة األزمة الطويلة المدى بالحفاظ عىل سمعة المنظمة والقيمة التجارية لها، والقدرة عىل اتخاذ   حدثت لفي 
ي الهيكل التنظيىمي والسياسات وما  

التدابي  الصحيحة للحيلولة دون تكرارها، و يسهل االتصال الداخىلي ذلك من خالل تحقيق توازن فز
 .إىل ذلك قبل ظهور حالة األزمة

   المواعيد المهمة تحديد  •

ي المؤسسة، وتقسيم هذه  
ز والمدراء عىل حد سواء بالمواعيد الهامة وتحديد األولويات فز يعمل االتصال الداخىلي عىل توجيه الموظفي 

ن  
ّ
يمك التسليم. كما  ومحددات  التسليم  بمواعيد  واحد  الفريق عىل مستوى وغي  أفراد  جميع  أن  يضمن  إذ  المؤسسة،  ي 

فز األعمال 
ز م ن األقسام المختلفة من وضع جدول واضح لتحقيق هذه األهداف، باإلضافة لذلك فإن االتصال الداخىلي يمكن أفراد  الموظفي 

ة بأهداف المؤسسة وتوجيهها عىل هذا النحو.    المؤسسة من فهم كيف ترتبط المشاري    ع المهام الصغي 

 السماح بالتغيت   •

كات بمواكبة التطور   ي الحديث، واالستجابة الرسيعة للظروف المناخية والبيئية غي    االتصال الداخىلي الجيد يسمح للرسر التكنولوجر
 .المتوقعة

ويــــج للعالمة التجارية •  التر

كة،   ز الذين يتمتعون بمعلومات جيدة يصبحون من أكير المناضين للرسر كة، فالموظفي  التواصل الداخىلي الجيد يحسن من سمعة الرسر
ز عىل مشاركة المعلومات وي    ج للعالمة التجارية، مما يساهم بنجاح المؤسسة، ويشجع الموظفي 

ز للي  ون السفراء الخارجيي   .ويعتير

 

 اإلدارة الفعالة للموظفي    •

من    ويزيد  ز ورؤسائهم،  الموظفي  ز  بي  االتصال  بمهامهم ومجاالت عملهم، ويزيد من  علم  ز عىل  الموظفي  يجعل  الداخىلي  اإلتصال 
ي مجال العمل

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نمو المؤسسة   •

ويس  صحيح،  وبشكل  بتناغم  يسي   العمل  الداخىلي  واالتصال  المؤسسة  ي 
فز ابطة  المي  األجزاء  جهودتجعل  بتنسيق  ز   اهم  الموظفي 

 .لتحقيق أهداف المؤسسة، وبالتاىلي نموها ونجاحها

 اإلتصـال الفعال   -

ها، يرتكز ارتكازا تاما ويعتمد اعتمادا كليا عىل    وتنسيق وصنع قرارات..  تدريب و  تنظيمو  تخطيط من الوظائف اإلدارية إن جميع وغي 
ز األفراد، وإذا كانت المعلومات هي عصب المنظمات، فان يان الذي يرسي من  االتصاالت اإلدارية المعلومات المتبادلة بي  هي الرسر

 .المعلومات خالله تلك 
ي المنظمة لديهم 

ز فز ي أن الموظفي 
ي االتصال، فان االتصاالت الناجحة تعتز

  فإننا ال نبالغ إذا ما قلنا أن اإلداري الناجح هو الذي ينجح فز
ي اآلخر ويتأثر به

 . القدرة عىل فهم كل منهم اآلخر وان يؤثر كل منهم فز
ي عملية االتصال أكدت عىل أنه كلما زاد الطابع الشخضي  ى أن معظم  

ي أجريت بهدف الوصول إىل معرفة مدى التأثي  فز
األبحاث الت 

 .لعملية االتصال أدى ذلك إىل زيادة التأثي  
ي عملية التغلب عىل التأثي  المعاكس باإلضافة إىل أنه يشعر ا 

ي  وقوة هذا النوع من االتصال تعود لكونه أكير مرونة فز
لفرد بالثقة فز

 .مصدر االتصال أو القائم به
 
ي تساعد عل فعالية اإلتصال العوامل ا -

 : لتر

  : عوامل تتصل بالمنبع أ(
ية   ي نجاح عملية االتصال أو تحقيق ما يسىم باالتصال الفعال وخاصة إذا ما كان المنبع شخص أو جماعة برسر

يلعب المنبع دورا هاما فز
ء ما بما يساعد عىل تداولها للمصدر وهي نقية خالية من التحريف  ويتسم بالموضوعية أو عدم   ي

ي تأليف قصة مثال أو ابتكار سر
ز فز التحي 

 . أو التشويش
  :  ب( عوامل تتعلق بالمصدر

ي مهمته غي   
ا وان يكون صادقا فيما يراهيجب أن يكون المصدر أمينا فز ز يكون ه، وان  أو يتذوق  ،أو يلمسه  ،شعر بهأو ي  ،أو يسمعه  ،متحي 

 . ، أو يصورهموضوعيا فيما يرويه
ي كفاءة المصدر وقدرته عل االتصال وأهمها ما يلي 

 
 : وهنالك عدة عوامل تؤثر ف

  :مهارته االتصالية -1
  : وهذه تؤثر عل كفاءة المصدر بطريقتي   

ي مقدرة المصدر عىل تحليل أغراضه ونواياه وقدرته عىل أن يقول شيئا  : األوىل
هأنها تؤثر فز  .عندما يريد االتصال بغي 

ي تعير عما يريده بالضبط : ثانيا
ي مقدرة المصدر عىل ترجمة الرسائل الت 

 . وهي تؤثر فز
 : اتجاهاته- ۲

 : هنالك ثالثة أنواع من االتجاهات تؤثر عل الكفاءة االتصالية للمصدر هي 
 .اتجاهات المصدر قبل نفسه -
 .اتجاهات المصدر تجاه الموضوع -
 .اتجاهات المصدر تجاه المستقبل  -
  : مستوى المعرفة- 3

ء ال يعطيه(.  ي
ي يعرفها المصدر عن الموضوع الذي يشكل الرسالة عىل كفاءة االتصال )فاقد السر

 حيث يؤثر حجم المعلومات الت 
ي واالجتماعي  -4

 
 : النظام الثقاف

ي  
ي يضعه فيها اآلخرون، يتأثر المصدر بوضعه ومكانته االجتماعية وكذلك باألدوار الت 

ي يضع نفسه فيها أو الت 
يقوم بأدائها ، والمكانة الت 

 . وأنماط سلوكية كما يجب معرفة ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه وما به من قيم ومعتقدات
 ج( عوامل ترتبط بالمرسل  

 .وضوح موضوع الرسالة للمرسل والمستقبل ▪
 . صدق المرسل ▪

https://www.starshams.com/2021/05/administration-jobs.html
https://www.starshams.com/2021/04/The%20concept%20of%20planning.html
https://www.starshams.com/2021/04/The%20concept%20of%20organization.html
https://www.starshams.com/2021/06/training.html
https://www.starshams.com/2021/03/administrative-communications.html
https://www.starshams.com/2021/03/informations.html
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المرسل ▪
 .الثقة فز

 .المرسلجاذبية  ▪
 .قدرة المرسل عىل اإلقناع ▪
 .المنطق المؤثر والمقبول ▪
 .المعرفة والمعلومات الكافية ▪
 .القدرة عىل اإللقاء ▪
 .الشخصية والمكانة االجتماعية ▪
ي أفكارهم واألخذ والعطاء معهم ▪

 .القدرة عىل مشاركة اآلخرين فز
 .هعند االختالف مع المستمع يجب عدم مهاجمته شخصيا الن ذلك يجرح مشاعر  ▪

 : د( عوامل تتصل بالرسالة 
ي إعداد

وط الواجب مراعاتها فز  .لضمان استجابة المستقبل لها ومن ثم الحكم بفاعلية االتصال منها الرسالة هناك مجموعه من الرسر
 .أن تعالج الرسالة بحيث تجذب انتباه المستقبل ( 1
االجتماعية واالقتصادية والنفسية والصحية.... الخ. فال يستعمل أن يصغ المرسل رسالته صياغة تتناسب وخصائص المستقبل  (  2

ي يفهمها هذا المستقبل
 .أال الرموز واللغة الت 

 المناسب والمكان المناسب والموقف االتصاىلي المناسب، )لكل مقام مقال(.  الوقت  اختيار (3
 .تحديد الفكرة الرئيسة للرسالة االتصالية ( 4

 : بقنوات االتصالـه( عوامل متصلة 
  :قناة االتصال

ي يتم من خاللها توصيل أو نقل الرسالة من المرسل إىل المستقبل وتتعدد أنواع الوسائل أو القنوات بتعدد أنواع   
هي الوسيلة الت 

ياالتصال واشكاله، كاالت ، واالتصال الجماهي   . صال الشخضي
ي  
ي اإلذاعة أو برصيه كما فز

ي التلفزيون، أو تكون وقد تكون سمعيه كما فز
المطبوعات من صحف ومجالت وصور، أو سمعية برصية كما فز

، أو ال تكون هنالك وسيلة كما هو الح ي
ي االتصال الذائ 

ي  الحواس اإلنسانية من سمع وبرص وشم وذوق ولمس كما هو الحال فز
ال فز

 . االتصال الشخضي أو الوجاهي 
  : و( عوامل تتعلق بالمستقبل

االتصال وهو  المستقبل هي   فهو هدف عملية  إيصالها وإرسالها  ي 
فز المرسل  يقوم  ي 

الت  الرسالة  إليه  توجه  الذي  الشخص  أو  الجهة 
 .المقصود بعملية االتصال كلها

ويجب عىل المستقبل أن يقوم بحل أو   لت من اجله للتأثي  عىل المستقبللذا فان الرسالة أن تكون مصممة لتحقق الهدف الذي أرس 
ي يقوم بها  فك رموز  

ي أنماط السلوك المختلفة الت 
الرسالة بغية التوصل إىل تفسي  المحتوياتها وفهم معناها، وينعكس ذلك عادة فز

 .المستقبل
ولذلك يجب أال يقاس نجاح عملية االتصال بما يقدمه المرسل، ولكن بما يقوم به المستقبل من سلوكيات تدل عىل نجاح االتصال  

 وتحقيق الهدف. 
 : يش أو الضوضاءي( التشو 

ي قد تصدر عن
ي عىل جميع عناض  البيئة الخارجية أو (البيئة الداخلية المنظمة)  التشويش أو الضوضاء الت  المجتمع لها تأثي  سلتر

ز واإلنصات لدى كل من المرسل  كي 
والمستقبل واىل  االتصال..وقد يؤدي هذا التشويش أو الضوضاء أو الضجة إىل: تقليل االنتباه والي 

ي االتصال
 . تحریف المعتز تقليل الوضوح والدقة فز

 
 المصادر والمراجع 

( ، ز ي ٢٠٢١دالل ياسي 
وئز  نيوز، متاحة عىل الرابط اإللكي 

ً
ي زيادة فعالية المؤسسة، مقالة منشورة عىل معنا

(، أهمية االتصال الداخىلي فز
  : .  ١٠:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-٢٠تمت الزيارة بتاري    خ:   ،https://www.maannews.netالتاىلي

ً
 صباحا

ي ٢٠٢٢ايمان أبو اخميش، )
وئز ي المؤسسة، مقالة منشورة عىل مدونة موضوع، متاحة عىل الرابط اإللكي 

(، أهمية االتصال الداخىلي فز
  : .  ٠٣:٠٠ ، الساعة: ٢٠٢٢-١١-٢٠تمت الزيارة بتاري    خ:  ،https://mawdoo3.comالتاىلي

ً
 مساءا

https://www.maannews.net/
https://mawdoo3.com/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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