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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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. 
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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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 : المخلـص

يبدأ   ُمنظمة، حيث  أي  ي 
فز اإلدارية  العملية  تنطوي عليها  ي 

الت  األنشطة  أوىل وأهم  بأنه  اإلداري  التخطيط  ُيعرف 
ي ُيمكن من خاللها تحقيق األهداف الَمرجّوة، 

بتحديد األهداف، ووضع األولويات، وتسخي  الموارد الُمتاحة الت 
كة تحتاج إىل تعاون ودعم لتحقيق  ي العملية اإلدارية. عملية التخطيط هي عملية ُمشي 

والوصول إىل نتائج إيجابية فز
ي تحديد 

كة، وخالل هذه العملية ينبغز ي سيتم العمل عليها، مع وجود نظرة ُمستقبلية   المصالح الُمشي 
األنشطة الت 

رق  
ُّ
ي تحديد الط

ي حال حدوث أي طارئ أثناء تنفيذ الخطة، كما ينبغز
واعية لمراحل التنفيذ، ووجود حلول بديلة فز

ي سيتم العمل بها للوصول إىل أفضل النتائج. 
  الت 

 

Abstract : 

Administrative planning is known as the first and most important activity involved in the administrative 

process in any organization, as it begins with defining objectives, setting priorities, harnessing the 

available resources through which the desired goals can be achieved, and reaching positive results in the 

administrative process. The planning process is a joint process that requires cooperation and support to 

achieve common interests. During this process, the activities that will be worked on should be identified, 

with a conscious future view of the stages of implementation, and the existence of alternative solutions 

in the event of any emergency during the implementation of the plan. Work it out to get the best results. 
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 المقدمة: 

لإلدارة.  األساسية  الوظيفة  هو  اإلدارة  ي 
فز م التخطيط  ية  والغرض  البرسر للموارد  األمثل  االستخدام  هو ضمان  نه 

ي العمليات التجارية. 
 .يسبق جميع األنشطة األخرى من األعمال التجارية واالقتصادية فز

ي للعمليات التجارية من خالل تحديد تسلسل األحداث المتوقعة 
إنها عملية رسم المسار لتحقيق الهدف النهائ 

 . ز ي  ال يقترص ا بدرجة معقولة من اليقي 
ا توقع األحداث الت 

ً
ألمر عىل توقع عواقب القرارات فحسب، بل يشمل أيض

وع التجاري ات عىل المرسر  .قد يكون لها تأثي 

ي المستقبل. يوجه جهود وموارد  
ي الوقت الحاضز ما يجب القيام به فز

وبالتاىلي فإن التخطيط اإلداري هو الذي يقرر فز
كة   .المؤسسة نحو األهداف المشي 

وظيفة التخطيط لإلدارة هي العملية المستمرة التخاذ قرارات ريادية )المخاطرة( الحالية “دراكر،  عىل حد تعبي   
 ، ي منهخ  بشكل  القرارات  لتنفيذ هذه  الالزمة  الجهود  وتنظيم  بمستقبلها،  ممكنة  معرفة  وبأفضل  ي  منهخ  بشكل 

 .“ المنظمة المنظمةوقياس نتائج هذه القرارات مقابل التوقعات من خالل ردود الفعل 

ي تحديد فرص العمل والقيود
 من اإلبداع والتحليل فز

ً
 .يتطلب التخطيط اإلداري كال

كة نحو أهداف محددة بوضوح مع أوضح رؤية ممكنة   ومن هنا يطلق عليه فن الممكن.  إنها عملية توجيه الرسر
ي  للمستقبل. 

 .التخطيطإن تحديد ما هو مطلوب وتحديد اإلجراءات المطلوبة يشاركان فز

عرف باسم عملية مطابقة الموارد بالفرص. 
ُ
ويحدد بالتفصيل ما  أيضا، هو نشاط موجه نحو المستقبل.  ومن ثم ت

 .سيتم القيام به، ومن يقوم به، وماذا ومت  يتم تحقيق هدف التعهد

ي األساس مشكل للعمليات المستقبلية.  ”طباعة زرقاء“ وتجدر اإلشارة إىل أن التخطيط ليس
 .ة اختيار إنها فز

وع ككل ي توفي  هيكل قرار متكامل للمرسر
 .تكمن أساسيات التخطيط فز

 من توقع تكيف المنظمات مع المستقبل عىل النحو الذي تشكله 
ً
وع بدال ي تشكيل مستقبل المرسر

يتطلب التفكي  فز
ي اإلدارة هو تحديد النتائج المرجوة وسبل ووسائل قوى بال اتجاه. 

 .تحقيقها وب  هذا المعتز فإن التخطيط فز
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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 اإلدارة  •
 
 : أهمية التخطيط ف

طة عمل واضحة، يتم اتباعها لتحقيق أهداف الُمنظمة بشكل سهل وُمنظم 
ُ
ُيساعد التخطيط اإلداري عىل إيجاد خ

طة المطروحة، 
ُ
ز إىل إنجاز العمل ضمن الخ ضمن معايي  واضحة، مما يعمل عىل توجيه طاقات المدراء والموظفي 

ي حال حدوث أي طارئ ُمستقبىلي من شأنه إعاقة سي  العمل، مما كما ُيساعد  
ي إيجاد حلول بديلة فز

التخطيط فز
ي استمرارية عملهم. عملية التخطيط تجعل جميع األمور واألهداف واضحة ال 

ز المدراء فز يزيد من طمأنينة ويقي 
بس، مما ُيساعد عىل إنجازها دون هدر وضياع ألي من الموارد  

َ
ز يوجد فيها أي ل تيح للموظفي 

ُ
ية والمادية، كما ت البرسر

ي العمل. 
رص لالبتكار واالبداع فز

ُ
ز ف   والعاملي 

ى، فهي تدبي  يرمي إىل مواجهة  ي مراعاتها، لما لها من أهمية كي 
ي ينبغز

 التخطيط ألي منشأة من أهم األمور الت 
ّ
عد

يس ا محددة، ومن خالله 
ً
أهداف كة  الرسر تحقق  ا حت  

ً
تحديد المستقبل بخطط منظمة سلف اإلداري  القائد  تطيع 

ي الوقت المناسب
 .الهدف المنشود والوسائل الكفيلة لتحقيقه بأقل تكلفة ممكنة وفز

ية   وحت  نتعرف أكير إىل مفهوم التخطيط اإلداري وأهميته تواصل ي نت« مع مدرب التنمية البرسر
»سيدئ 

ي واإلداري 
ز »سعود فقيهاوالتطوير الذائ  نا عن ذلك بي ّ « أن التخطيط اإلدارّي هو عملّية ها فقي، حت  يخي 

كة أو المؤسسة، ووضع الرؤية المستقبلّية الخاصة بها، ومتابعة عمليات  مستمرة تبدأ من صياغة رسالة الرسر
ز االعتبار الموارد الُمتاحة لتحقيق تلك   التنفيذ بدقة من أجل الوصول إىل الغايات المطلوبة، مع األخذ بعي 

 .النتائج
ي اإلدارةما أهم خطوات الت

 
 :خطيط ف

كات أو المؤسسات فهم الوضع واالتجاهات الحالية   ي عند القيام بالتخطيط إلحدى الرسر
يقول فقيها »ينبغز

كة، ومن ثّم تحديد االتجاه والحالة المرغوب الوصول إليها، وهذا األمر من شأنه أن يساعد عىل فهم   للرسر
ز أوضاع ال  وتحديد ما يجب القيام به إلغالق الفجوة بي 

ً
كة الحالية والمأمول تحقيقها مستقبال  . «رسر

 : ي
ة، منها ما يأئ 

ّ
 للتخطيط اإلداري خطوات ِعد

: فالتخطيط يتطلب وضع األهداف والغايات الُمراد تحقيقها، فهي تجعل سي  العمل وتنفيذ تحديد األهداف  •

ساعد عىل توجيه الجهود والطاقات بشكل فّعال، وتزيد من تر 
ُ
طط أكير منطقية، وت

ُ
ز االنتباه عىل النتائج  الخ كي 

النهائية الَمرجو تحقيقها، ويجب تحديد األهداف من الناحية النوعية والكمية، فعىل سبيل المثال؛ تحديد  
 عدد األيدي العاملة، واألجور الُمقدمة، والوحدات الُمنتجة وما إىل ذلك. 

عتي  أماكن التخطيط الُرؤى الُمستقبلية حولإنشاء أماكن التخطيط   •
ُ
األحداث الحيوية، وهي بمثابة أساس   : ت

ي قد تواجه سي  العملية فيتم تفاديها. 
 للتخطيط اإلداري، حيث يتم معرفة العقبات والمشاكل الت 

العمل  • لمسار  بدائل  اح  اإليجابية  اقتر نتائجها  وتحديد  وتقييمها  العمل،  لسي   بديلة  إجراءات  إيجاد  يجب   :

ي ضوء الموارد الُمتاحة واأل
فُحص مزاياه والسلبية فز

َ
هداف الَمرجّوة، وال يتم اتخاذ القرار بشأن البديل إال بعد ت

 وعيوبه وعواقبه الُمتوقعة.  

ثانوية • طط 
ُ
إىل إنشاء خ هدف 

َ
ت الرئيسية، حيث  طط 

ُ
الخ إىل  الوصول  ي 

فز ساعد 
ُ
ت ي 

الت  الفرعية  طط 
ُ
الخ : هي 

 
َّ
شي  هذه الخطط إىل الت

ُ
طط األساسية، وت

ُ
ي إلنجاز المهام المختلفة. ُمساندة وترسي    ع تحقيق الخ

 سلُسل الزمتز

ي عملية  خلق بيئة تعاونية •
اكهم فز ز من خالل إرسر ز الَمرؤوسي  : يتم إيجاد بيئة تعاونية عن طريق تعزيز الثقة بي 

طط. 
ُ
ي تنفيذ الخ

ز ويزيد من اهتمامهم فز  ُصنع القرار، كما يؤثر ذلك عىل الموظفي 



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي عشر البحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
 م 2022 –  كانون األول   – 15                                           (  - 135 128)ص:   ثان

 

131 
ي المنشآت                                                                                                                                           هحناحن           

 
 أهمية التخطيط اإلداري ف

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

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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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. 
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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    

 

والتقييم  • ُمتابعة  المتابعة  يتم  والتعليقات :  الواردة،  المعلومات  أساس  وتقييمها عىل  تنفيذها  بعد  طط 
ُ
الخ

طة 
ُ
ز بذلك، مما ُيتيح لإلدارة تصحيح وُمعالجة الخ  .الُمنبثقة من األشخاص الَمعنيي 

ي يحققها
 :أهميته والنتائج التر

كة  • ي الذي يتطلب فهم عمليات ونتائج الرسر اتيخ   .التعلم اإلسي 

، وهو ن  • ي اتيخ  ي مرحلة التعلمالتفكي  اإلسي 
ي تم اكتسابها فز

 .شاط إبداغي وتحليىلي يقوم عىل المعرفة الت 

اتيجية •  .التخطيط اإلداري، والهدف منه تحديد أفضل طريقة لمعالجة القضايا اإلسي 

ي أن تركز عىل أن اإلتمام المتقن   •
اتيجية، ونبغز ، الذي يتضمن تطبيق وتنفيذ الخطط اإلسي  ي اتيخ  التنفيذ اإلسي 

وال اتيجية للمهام  اإلسي  اإلدارة  لعملية  أساسيان  متطلبان  هما  جديدة  بطرق  األشياء  رؤية  التعلم،  ي 
فز رغبة 

ي يتطلب اإلبداع، الذي يولد بدوره خيارات واسعة يمكن التفكي  فيها اتيخ   .الفعالة، كما أن التفكي  اإلسي 

 خصائص التخطيط اإلداري  

ورية و مهمة ألي تنظيم , ألن العمل دون خطة يكون عمال إرتجاليا و قد ينجح ويقد    يعتي   التخطيط عملية ضز
وط   ي األخذ بأسلوب التخطيط يعتمد عىل إيجاد مناخ إيجاىلي داخل المنظمة )اإلدارة(، ورسر

يتعير وذلك فإن النجاح فز
ام بالضوابط التالية  ز ز بمدى االلي   تساعد عىل بلوغ األهداف وعليه فإن نسبة نجاح التخطيط من خطة ألخرى رهي 

التخطيط   أولوية   : اإلداري  التخطيط  توصف بخصائص  نفسه  الوقت  ي 
فز ي هي 

الت    – الشمولية    –الواقعية    –و 
 اإللزامية.  –المرونة  –التنسيق 

 : أولية التخطيط  .1

ي النظام اإلداري للمؤسسة، ألن التخطيط هو الذي يحدد أهداف المؤسسة 
ي ذلك بإعطاء التخطيط األولوية فز

يقضز
. و طبيعة  ي ، توجيه نظام اإلدارة و النظام الرقائ  ية المطلوبة، و بالتاىلي

 العالقات داخلها، وكذلك نوعية الموارد البرسر

 الواقعية :  .2

تتطلب هذه الخاصية توفر نظرة شاملة للواقع االقتصادي للمؤسسة حت  تحقق الخطة غايتها، و لن يتأئ  ذلك 
ء الذي يساعد إال من خالل الدراسة العلمية الدقيقة بغية الو  ي

ية؛ السر قوف عىل مواردها المالية و إمكاناتها البرسر
ي حدود هذه اإلمكانيات المتاحة. 

 عىل وضع خطة سليمة لبلوغ الغايات فز

 : الشموليـة .3

بذلك،  و  المختلفة،  عناضها  لجميع  متضمنة  و  شاملة  تكون  أن  يجب  الخطة  أن  الشمولية  من  المقصود  إن 
و  أن فالتخطيط مهمة كل مسؤول حسب  اإلدارة؛ حيث  أكير عىل مستوى  أشمل  المؤسسة، فهو  داخل  ظيفته 

 خطط اإلدارات الوسىط و الدنيا تنتج و تنبثق من خطط المستوى األعىل. 
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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. 
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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    

 

 : التنسيــق .4

ي عملية 
فز وري  بذلك ضز فالتنسيق  و صياغتها،  عند وضعها  المختلفة  األهداف  ز  بي  االنسجام  بالتنسيق  يقصد 

أن   البد  إذ  تتعارض التخطيط  ال  أن  منه،  الغرض  و  لتحقيقها،  المتبعة  الوسائل  و  األهداف  ز  بي  التناسق  يكون 
 . األهداف و الوسائل فيما بينها حت  تصل للهدف الرئيس

 : المرونـــة .5

ا  يقصد بها قابلية الخطة الموضوعة للتحويل، و التبديل، أو التغيي  الذي قد يطرأ عىل التخطيط سواء كان تغيي 
ليا. لهذا البد للخطة عند وضعها أن تتصف بالمرونة حت  تسهل عملية تعديلها عند اكتشاف أن وضع جزئيا أم ك

 . الخطة غي  سليم، و أن هناك ظروف واقعية تعيق عملية تحقيق األهداف

 : اإللزاميــة .6

ي حالة غيابه أو انعدامه تصبح األطراف ال
ي مجال التخطيط، ألنه فز

ي إن هذا المبدأ بالغ األهمية فز
معنية متهاونة فز

ي المؤسسة، لذلك البد من المساءلة و المحاسبة  
ة النمو و التطور فز تنفيذ الخطة، و هذا ما يؤدي إىل تعطيل سي  وتي 

 .  حت  يتم تنفيذ الخطة بكاملها للوصول إىل الهدف الرئيسي

 : اإلداري التخطيط أنواع 

األشكال و األنواع حسب األساس الذي يعتمد عليه كل يأخذ التخطيط أشكاال و تقسيمات مختلفة حيث تتعدد  
 تقسيم. 

 : ي
ي يجب التخطيط لها، وهي كما يأنر

مكن اللجوء إليها من أجل تحديد الُمهمة التر
ُ
ة أنواع للتخطيط ي

ّ
 يوجد ِعد

ُمر به من أحداث  التخطيط العملي   •
َ
كة، وما ت يومية، وقد  : هو نوع التخطيط الذي َيِصف اإلدارة اليومية للرسر

 تكون لمرة واحدة مثل حملة تسويقية واحدة. 

ي   • اتيج  ورة حدوث األشياء من خالل النظرة العامة  التخطيط االستر : هو نوع التخطيط الذي َيِصف أسباب ضز

ج عنه قرارات طويلة األجل. 
ُ
 عالية المستوى عىل العمل ككل، مما َينت

الذي َيِصف وضعالتخطيط الطارئ  • التخطيط  مور غي  ُمتوقعة، مما    : هو نوع 
ُ
أ طط طارئة عند حدوث 

ُ
خ
 َيتطلب إحداث تغيي  رسي    ع لمواكبة سي  العمل دون انقطاع. 

التكتيكي   • النوع التخطيط  هذا  َيدعم  حيث   ،
ً
ُمستقبال سيحدث  ما  حول  يدور  الذي  التخطيط  نوع  هو   :

ز فيه  ي ويقوم بتحقيق ما هو ُمبي  اتيخ   .التخطيط االسي 
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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. 
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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 الزمنية    تقسيم أنواع التخطيط حسب الفتر

ي تسىع إليها حيث يمكن ان 
ات زمنية مختلفة تخدم أهدافها التر يمكن أن  تقوم المنشأة بالتخطيط حسب فتر

 : يأخذ التقسيم التالي 

 التخطيط طويل األجل •

 التخطيط متوسط األجل  •

 التخطيط قصي  األجل  •

 التخطيط طويـــــــل األجل 

اوح مدتها من ثالث سنوات فأكير وهي عادة تحتاج إىل كثي  من المعلومات والدراسات   وهي خطط بعيدة المدى تي 
ي  
فز المنشأة  إليه  ستسي   الذي  المستقبل  عن  واضحة  اإلدارة صورة  إعطاء  إىل  الخطط  هذه  وتهدف  والتنبؤات 

 اتجاهه. 

 التخطيط متوسط المدى 

ز سنة إىل أقل من ثالث سنوات واح بي 
وهي تتألف من تقسيم الخطط طويلة األجل إىل خطط   وهي الخطط تي 

 فرعية تتعلق باإلدارات و األقسام مثل خطة اإلدارة المالية و خطة إدارة التسويق و خطة إدارة اإلنتاج. 

 التخطيط قصت  المدى 

ري وهي خطط موضوعة لمدة ال تزيد عن سنة فالتخطيط قصي  األجل متجدد الدول اليومي او االسبوغي او الشه
للعمل و كيفية أدائه من يؤديه والتخطيط قصي  األجل هو تقصيل التخطيط للتخطيط متوسط األجل و يعتي  

 أكير دقة من الخطط المتوسطة األجل. 

جوء المدراء إل تطبيق التخطيط اإلداري 
ُ
 أسباب ل

 يلجأ اإلداريون إل تطبيق التخطيط اإلداري لألسباب اآلتية: 

وجيه جميع المواد ال  •
َ
طط وأهداف واضحة ت

ُ
ي حال عدم وجود خ

كة، ففز ُمتاحة إىل تحقيق األهداف الُمشي 
 عن النظرة الُمستقبلية. 

ً
 سيسي  العمل بطريقة عشوائية وغي  ُمنظمة، بعيدا

ز الُمخرجات باستخدام َموارد  •  للُمنظمات؛ وذلك من خالل تحسي 
ً
ا  كبي 

ً
شكل تحديا

ُ
ي ت
جاوز أزمة الموارد والت 

َ
ت

ية ومادية  ، ومالية َمحدودة. برسر

وقعات،    •
َّ
الت االقتصادية، وذلك عن طريق جمع  الَموارد  ىلي بخصوص 

ُ
والك ي 

الُجزئ  ز  اليقي  جاوز مرحلة عدم 
َ
ت

ث وكيفية مواجهتها
ُ
حد

َ
ي قد ت

ات، الت   .والتنبؤات، والتغي ُ
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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. 
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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    

 

 : التخطيط اإلداري  معوقات

ي وضع أسس علمية  
للتدبي  اإلداري و  ما من شك أن التخطيط داخل أي منظمة أو إدارة يشكل لبنة أساسية فز

ه، حيث يساعد عىل تذليل الصعاب و التقليص من الجهد و الوقت، و بمعتز آخر اتخاذ مختلف  المادي و غي 
ي و مدروس بعيدا عن االرتجالية أو االنفراد بالقرارات، بل عىل العكس من ذلك إعمال آليات 

التدابي  بشكل عقالئز
ي إطا

ر العمل ضمن فريق يتوخز تحقيق النتائج وفق أهداف مسطرة سلفا، التدبي  التشاركي و الفعال، كل ذلك فز
: اإلنجاز   ي

ية الالزمة لذلك. و لإلشارة فخطوات التخطيط هي عىل كاآلئ  يطة توفي  الوسائل المادية و البرسر   –رسر
ام  –االستقصاء  –مواجهة المجهول  –التنظيم  –التحضي   –التطبيق  ز  التقييم.  –االلي 

ي ت •
 نفيذ الخطة عدم الجدية  فز

وقراطية.  •  إشكاالت إعتماد البي 

 نقص الموارد الذاتية.  •

ي المنظمة )اإلدارة(.  •
 عدم وجود المقدرة العلمية او اإلدارية لدى أصحاب القرار فز

ز دراسات التخطيط.  • ز التخطيط و بي   عدم التفريق بي 

 وضع تقديرات غي  صحيحة و دقيقة.  •

•  .  مقاومة التغيي 

•  .  عدم مواكبة التغيي 

. عدم م • ي  واكبة التقدم التكنولوخ 

ات جديدة مستقبلية.  • ي جميع المستويات بوجود تغي 
ز فز  عدم تهيئة العاملي 

ام بتنفيذ األهداف المسطرة.  • ز  عدم االلي 

 سوء إستغالل الفرص او نقاط القوة.  •

ي  
مة، إال أن له مجموعة من العيوب الت 

ّ
ي يقدمها للمنظ

ب من اإلدارة بالرغم من كل مزايا التخطيط وفوائده الت 
َّ
تتطل

  تجنب هذه السلبيات. 

 ما هي عيوب التخطيط؟. 

 عيوب التخطيط: 

ي ُيبتز عليها ليست مؤكدة وليست  
ي المستقبل، فالعوامل الت 

ضبابية المستقبل: محور التخطيط الرئيسي يقع فز
ء الذي يجعل إحتمال الصواب أقل، بما يتحدث التخطيط عنه من قدرات وإمكا ي

نيات وأهداف؛ معروفة. وهذا السر
ي بذل فيها جهد مال ووقت. 

 وهذا يؤدي إىل عدم وضوح المستقبل وفشل الخطط الت 

ي تقلل من مستوى 
مة وإجراءات الت 

ّ
تقيد اإلبداع: عند القيام بوضع التخطيط، يتم تحديد مجموعة من قواعد وأنظ

مة إىل 
ّ
، فاالبتكار واإلبداع يدفعان المنظ ز  التطور. اإلبداع واالبتكار لدى الموظفي 
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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 
ُ
للوظائف   عام 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 

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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

، بناء عىل بيانات ومعلومات  ي والحاضز
: التخطيط يرسم المستقبل بناء عىل التحليالت للماضز ي

التضليل المعلومائ 
م لنا معلومات غي  دقيقة عن الحاضز وغي  واضحة 

ّ
قد يفقدها درجة من الصحة. وال يمكن االتكال عليها فقد تقد

  عن المستقبل. 

ي أخذ القرار:  
ام ال يسمح باتخاذ اإلجراءات برسعة لحل المشاكل التأخر فز

ّ
الخطة لديها نظام متكامل من العمل، فالنظ

  بصورة واضحة. 

مة تكاليف عالية؛ ألن وضع وتصميم الخطط يتطلب من 
ّ
تكاليف عالية: عندما يتم وضع الخطط فقد يكلف المنظ

مة استثمارها بتطوير أداء ا
ّ
ة يمكن للمنظ  كثي 

ً
مة أمواال

ّ
مة. المنظ

ّ
 لمنظ
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