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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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 ]
 
ي واألخالف

ي نشر الوعي الدين 
 
 [ المكتبات ومراكز المعلومات ودورهما ف
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 الملخص: 

، فتقدم لمكتبات العامة ه المكتبات الت  تقدم خدماتها إىل جميع أفراد المجتمع،  ا ز وفئات المستفيدين، دون تميي 
خدماتها لجميع األعمار كبار وصغار، شيوخ وأطفال، لذا فه جامعة الشعب تهب العلم حرا لكل من يقصدها، 
ولعل أبرز أهدافها هو نرسر الثقافة والوغ الفكرى فز جميع اتجاهاته اإليجابية من خالل ما تقدمه للمستفيدين  

وكذلك لما للمكتبات   ت متنوعة؛ لما تقتنيه من موضوعات فز شت  فروع المعرفة،من خدمات مختلفة فز مجاال 
امج واألنشطة، وتقديم القصص الدينية الت  تحث عىل التسامح ونبذ    عن طريق بث الير

ً
ي أيضا

العامة من دور ديتز
 العنف. 

Abstract : 

Public libraries are libraries that provide services to all members of society, and categories of 

beneficiaries, without discrimination. They provide services to all ages, adults and children, elders and 

children. Therefore, it is the University of the People that grant knowledge freely to everyone who visits 

it. Perhaps its most important goal is to spread culture and intellectual awareness in all its directions. 

positivity through the provision of various services to beneficiaries in various fields; Because of the 

topics it acquires in various branches of knowledge, as well as the religious role that public libraries play 

as well by broadcasting programs and activities, and presenting religious stories that urge tolerance and 

renunciation of violence. 
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 : المقدمة

ي التأثي  عىل المجتمعات، لذلك حصلت عىل انتشار  كان للمكتبات ومراكز المعلومات عير العصور األثر  
الكبي  فز

ي التقدم 
ي الثورة الثقافية ألي مجتمع من المجتمعات، ولعبت الدور األهمفز

واسع داخلها، إذ احتلت مكانة مرموقة فز
الوضع  تطوير  باتجاه  دفع  والذي  ذالك،  أو  هذا  المجتمع  أفراد  داخل  الكامن  اإلبداع  وتشجيع   ، ي

التقتز  العلىمي 
ي كثي  من الدول إىل  

، مما أدى فز ي
، والتوافق و الفهم الديتز االقتصادي والبنية االجتماعية، وتعزيز التأثي  السياسي

مصادر   واستخدام  المعاضة،  مجتمعاتنا  ي 
فز القراءة  فان  أخرى  ناحية  ومن  فيها.  ي 

الثقافز المشهد  تشكيل  إعادة 
 للحياة الثقافية والروحية ومربية ألفراد   المعلومات أصبح استحقاق الغتز عنه لكل فرد من أفراد 

ً
المجتمع، مشكلة

االقتصاديات  الحاكمة، وتكوين  السوق  العولمة وآليات  ات جديدة ضمن ظروف  التعاطي مع متغي  قادرين عىل 
ي اآلراء واألفكار،

ز األديان، والتفاهم فز ي التكنولوجياو االتصاالت والتعايش بي 
  المستقلة، والتطورات المتسارعة فز

ي الرأي و الدين. 
 وتفهم عالقة الخالف فز

يهدف  المعلومات،  المكتبات ومراكز  ي 
فز المعلومات األخرى  الكتب و مصادر  المستفيدين عىل  إقبال  تنظيم  إن 

بالدرجة األوىل إىل توفي  إمكانية تقديم المعلومات بصورة متساوية لكل أفراد المجتمع، وذلك من خالل الحد من 
ز إمكاناتها :    معيقات االستفادة من ي تسغ إىل التقدم و تحسي 

ي تفكي  الدول الت 
ي تحتل مكانة مهمة فز

القراءة، الت 
أفراده،  العلمية والمعرفية عند  الكينونة  ي 

ية والتقنية ،الذي لن يكون دون إحداث تغيي  جذري فز المادية والبرسر
 إىل الدعاية بأساليب حديثة إىل الكتب وتوظيف أساليب تنشيط الق

ً
 راءة الجماعية و الفردية. إضافة

ي جمع مصادر المعلومات و وضعها من خالل 
ودور المكتبات و مراكز المعلومات بالدرجة األوىل هنا ، يتمحور فز

ي هذا 
ز فز نظام يهدف إىل تقديمها لالستخدام ، لذا نجد المكتبات و مراكز المعلومات تعمل من خالل المختصي 

ل المعضالت و القضايا المتعلقة بالقراءة من تفعيل لها، ودراسة لطبيعتها. المجال عىل وضع الدراسات الكفيلة بح
ة   يحة كبي  ي إثارة إنتباه رسر

ي أرجاء مساحتها كافة، مما يسهم فز
ي أي دولة موزعة فز

و من ناحية أخرى نجد المكتبات فز
 من أفراد هذه الدولة إىل استخدام مصادر المعلومات المتداولة داخلها. 

ة نجد أن المكتبات و مراكز المعلومات تدرس : عملية تنظيم القراء ،و ثقافة القراءة لديهم، ونرسر ومن ناحية ثالث
ي التعامل مع مصادر المعلومات ,و الوصول إليها. 

 الوغي حول فائدة الوسائل الببليوغرافية المساعدة للقراءة فز
للمستفيدين الخدمات  تقديم  لغاية  المعلومات  ومراكز  المكتبات  تشكل      و 

ً
شامال  

ً
ببليوغرافيا  

ً
استعالميا  

ً
جهازا

وصول  تسهيل  بهدف  أخرى  ومواد  وبطاقات  فهارس  إىل   
ً
إضافة وببليوغرافية،  مرجعية  معلومات  لمصادر 

المستفيدين إىل مصدر المعلومات المطلوب، وكذلك فان المكتبات ومراكز المعلومات تقوم بالدعاية المنظمة 
ورية للمستف ي تكوين وجهات النظر لمصادر المعلومات الضز

يدين، وهنا يكمن دور المكتبات ومراكز المعلومات فز
 العلمية المختلفة عند القراء. 

ي 
أدركت المجتمعات اهمية المكتبات ومراكز المعلومات ودورها الفعال فز بناء المعرفة إذ احتلت مكانة مرموقة فز

، وتشجيع اإلبداع الكامن  الثورة الثقافية ألي مجتمع من المجتمعات، ولعبت الدور االهم ي
فز التقدم العلىمي التقتز

داخل أفراد المجتمع هذا أو ذالك، والذي دفع باتجاه تطوير الوضع االقتصادي و البنية االجتماعية، وتعزيز التأثي  
ي فيها.  

ي كثي  من الدول إىل إعادة تشكيل الوغي المشهد الثقافز
، مما أدى فز ي

الديتز ، والتوافق والفهم  كما السياسي
ي للفئات االجتماعية

، والسياس، واالخالف  ي
بكافة  تسهم المكتبات ومراكز المعلومات فز الرأي والفكر العلىم، والديتز

الدينية والسياسية   اطيافها.  للمعتقدات واألفكار  برامج معمقة  تتم من خالل  البرسر  الرأي عند  تكوين  إن عملية 
ي ذلك العادات  

و التقاليد والقيم االجتماعية عند أمة من األمم. وهنا فان عمليات واألخالقية واالقتصادية، بما فز
ي 
واألخالف  السياسي  و  ي 

الديتز الوغي  بنرسر  المرتبطة  المعلومات  مصادر  إىل  المعلومات  ومراكز  المكتبات  دعاية 
ي 
الثقافز المستوى  ،عالية  فئاته  من كل  قريبة  تكون  وأن  السكان،  لحياة  مالمسة  تكون  أن  يجب   واالقتصادي، 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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    

 

والمتوسطة والدنيا، وبالتاىلي تشكيل وجهة نظر علمية فاعلة و قادرة عىل تنمية وغي السكان من أجل بناء مجتمع  
 .ذي اقتصاد قوي وبنية اجتماعية صحية مؤثرة سياسيا ، قائمة عىل أسس ثقافية و دينية و أخالقية سليمة

 :  دور المكتبات ومراكز المعلومات فز بناء المجتمع اقتصاديا
للمكتبات ان  ي  كما 

الت  المعلومات  لمصادر  وي    ج  والي  االقتصادية  التوجهات  تدعيم  فز  وبارزا  مهما  تعالج   دورا 
ها ، واالطالع عىل احدث التطورات الفنية وكذلك التقنيات الحديثة فز  الموضوعات االقتصادية واالنتاجية وغي 

وعات احصائية حول الصناعة والتجارة  ، وجمع بيانات  التشغيلية العالم ، ومتابعة المعلومات حول تنفيذ المرسر
اىل اضافة  ها،  وغي  للمشكالت واالنتاج  افضل  حلها  اتباع  فز  المساعدة  خالل  من  وذلك   ، للعمل  المصاحبة 

االقتصادية كافة االساليب القطاعات  فز  االنتاجية  المعلومات . االنتاجية  ومراكز  المكتبات  ات  وقد جمعت  خير
ي إدارة مصا

ة فز ي الحقول االقتصادية، وسبل التعامل معها، وهنا يجب اإلشارة إىل أن عمليات كبي 
در المعلومات فز

من  المستفيدين  باحتياجات  ي 
تفز ال  األحيان  من  ي كثي  

فز االقتصادية  الحقول  ي 
فز المعلومات  مصادر  إىل  الدعاية 

ي للدولة هذه أو تلك ، مثل : 
ي قطاعات معينة من االقتصاد الوطتز

البناء أو النقل أو التجارة . لذلك   المعلومات ، فز
ي هذا الموضوع تختلف من واحد إىل آخر 

ز االعتبار أن اهتمامات المستفيدين فز يجب أن يأخذ أمناء المكتبات بعي 
الموضوع   ي 

فز اهتمامه  درجة  إىل  إضافة  شخصيته  وطبيعة  المستفيد،  تخصص   : األهم  الدور  فيه  يلعب  إذ   ،
 االقتصادي هذا أو ذلك. 

 بناء المجتمع دينيا دور  •
 
 : المكتبات ومراكز المعلومات ف

ي الدعاية إىل المؤلفات الفلسفية المتضمنة 
 ليس بالسهل فز

ً
وهنا أيضا فان المكتبات ومراكز المعلومات، تلعب دورا

 للمعتقدات الدينية، وعالقة
ً
وحا ز األدي   رسر ان، الدين فز مجتمعاتنا المعاضة، خصوصا ما يتعلق بمسألة التعايش بي 

ز العادات والتقاليد، والمعتقدات، إضافة إىل المعتقدات األخرى المتعلقة بفكر العولمة. كما يقوم  ي بي 
ونقاط التالف 

المؤلفات  وكذلك  والسياسية،  الفلسفية  المؤلفات  مع  بالتعامل  المعلومات  ومراكز  المكتبات  من  المستفيدين 
عمليات   أن  نجد  وهنا  الخالدة،  بالمعتقدات  والمؤلفات المتعلقة  والسياسية  الفلسفية  المؤلفات  إىل  الدعاية 

ي المكتبات ومراكز المعلومات، فالمكتبات تقدم مصادرها  
الغارسة للمعتقدات المعمقة لها، تحتل مكانة خاصة فز

، وهذه المؤسسات تدرس بصورة فلسفية غرس الثقافة السياسية و الوازع   ي
لمؤسسات التثقيف السياسي والوطتز

ي و
ة، اال  الديتز وري حت  تكون عمليات الدعاية إىل المعتقدات و األفكار فاعلة بدرجة كبي  ي ومن الضز

نتماء الوطتز
ي تهم المستفيدين

ز الموضوعات الت    .ويجب الربط بينها و بي 

 بناء المجتمع اجتماعيا وسياسيا •
 
  :دور المكتبات ومراكز المعلومات ف

ي  
، ورغبتهم  الثقافةإن محاولة التأثي  فز ي

السياسية عند العامة و تقوية معتقداتهم السياسية، وتعزيز انتمائهم الوطتز
امهم لألديان و المعتقدات كلها أدوات مهمة لبناء تاري    خ    إىل تنمية فهمهم لآلخر، واحي 

ً
ً
ً
ي بناء أوطانهم، إضافة

فز
ي 
ي تكوين الفكر الوطتز

 مهما فز
ً
مة من األمم.   هذه الدولة أو تلك، كما أن لها دورا

ُ
وعىل المكتبات ومركز  و القومي عند أ

ز عىل تقديم خدمة المعلومات، توجيه   ي عند السكان، لذلك من واجبات القائمي 
المعلومات تعميق االنتماء الوطتز

ي  
ي تظهر الجوانب اإليجابية لتاري    خ الدولة عاداتها وتقاليدها، كذلك المؤلفات الت 

القراء إىل مصادر المعلومات الت 
ه يوجَّ أن  يجب  وأيضا  الدولة،  ألبناء  والحالية  السابقة  البطوالت  تظهر  تقدم  ي 

الت  المعلومات  مصادر  إىل  القراء 
َّ الفخر باإلنجازات الوطنية. وكذلك يجب أن تبعث المكتبات ي ينىمي

ومراكز     المستقبل الواعد للدولة، والمصادر الت 
ي ظل قيادته  المعلومات من خالل مصادر المعلومات المتوافرة الح

، من خالل بيان قيم هذا الشعب فز ي
س الوطتز

األخطاء  بيان  خالل  من  ليس  عليها،  والمحافظة  الوطنية  الوحدة  وتعميق  تنمية  وكذلك  سلطاتها،  بمختلف 
ي تطوير هذه الدولة. 

ي أسهمت فز
ة الت  ء من خالل بيان اإلنجازات الكبي  ي

 والنواقص، ولكن قبل كل سر
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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 والمكتبات ومراكز المعلوم  ي تنظم العالقة بي 
ات، يجب أن تقدم كل وسائل الدعاية إىل مصادر المعلومات الت 

باألديان الحكومات  ناحية أخرى، وكذلك تنظيم عالقة  ناحية والدين من  ،وكذلك عمليات توجيه   األحزاب من 
المعلومات المصادر  إىل  اإلنساني    القراء  المجتمعات  تطور  تاري    خ  تظهر  ي 

الت  المعلومات  وتنميتها وخصوصا  ة، 
و   الروحي  البناء  ي و تشكيل 

المنطف  التسلسل  ز هذا  بي  الرابطة  األديان وعالقة  بالدين، وتسلسل ظهور  وعالقتها 
ات االقتصادية ي إحداث التغي 

ي أثر الدين فز
ي عند المجتمعات، وربطه فز

ز  األخالف  كي 
واالجتماعية عير العصور، مع الي 

ات و التطورات عىل واقعية متانة الدين الحنيفز اجتماغي  ، قادر عىل التعايش مع المتغي  ي
 و اقتصادي و سياسي وثقافز

ي المجتمعات ،و عالقته مع األديان السماوية. 
ي تحدث فز

ز الذي تلعبه مصادر    الت  وهنا يجب اإلشارة إىل الدور الممي 
ي التأثي  عىل وغي القارىء، واألفضل هنا أن تتم عمليات الدعاية إ

ي  المعلومات الدينية فز
ىل مصادر المعلومات فز

الشكل  إظهار  ي 
فز إشكالها  بمختلف   )  .... الرواية  و  )القصة  األدبية  المؤلفات  استغالل  ي من خالل 

الديتز المجال 
ي للدين. 

 الحقيف 

 كيف تدعم المكتبات أهداف التنمية المستدامة؟  •

، ويمكنها التفكي  والتضف عالم ي
ًيا بطريقة تجد العديد من جميع المكتبات متصلة بشبكات جيدة بشكل استثنائ 

ا استثنائية لتجميع األفكار 
ً
ا نقاط لقاء رائعة وطرق

ً
ي القيام بها. تقدم المكتبات أيض

المنظمات والمؤسسات صعوبة فز
من مختلف التخصصات لحل المشكالت الضخمة. كما تقدم المكتبات حول العالم مجموعة واسعة من المنتجات 

هد تحقيق كل  تعزز  ي 
الت  توفي  والخدمات  إىل  األمية  محو  تعزيز  من  ابتداًء  المستدامة،  التنمية  أهداف  من  ف 

ي قلب المجتمعات. المكتبات تعزز 
ي إىل المعلومات، حيث تعد المكتبات أماكن آمنة ومرحبة فز

الوصول المجائز
ي ذلك ط

اقم عمل متفاٍن االبتكار واإلبداع والوصول إىل المعرفة العالمية لألجيال الحالية والمستقبلية، ويساعد فز
يتمتع بفهم معمق لالحتياجات المحلية، ما يمكنهم من تعزيز اإلدماج الرقىمي من خالل تسهيل الوصول إىل تقنيات 
نت وتقديم الخدمات لألشخاص الذين يواجهون تحديات اقتصادية أو  المعلومات واالتصاالت  واالتصال باإلني 

وا عىل الهجرة بسبب تغي    ي أهداف التنمية المستدامة األشخاص الذين أجير
المناخ. وكلما زاد تفكي  المكتبات فز

فقط  ليس  األهداف،  هذه  مع  التعامل  سيتم   ، الخاص  عملها  ي 
فز األهداف  هذه  ادماج  وكيفية  المتحدة  لألمم 

م  باعتبارها قضايا عالمية ، ولكن كقضايا محلية. فهناك أهداف تتعلق بالسالم والعدالة والمؤسسات القوية والتعلي
ي الحفاظ عىل الثقافة ودعم السياسات    -الجيد   

ي تلعب دوًرا مهًما فز
تلك األهداف وثيقة الصلة بالمكتبات، والت 

اتيجيات الوطنية القتصاد المعرفة.    واالسي 

 المكتبات لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع   •

ورية لتطوير التعليم  ي جميع خدمات المكتبات والمعلومات ضز
وزيادة الكفايات الوطنية. تقدم المكتبات العامة فز

. يعد تعليم الناس ومحو  أنحاء العالم دروًسا حول كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر أو وسائل التواصل االجتماغي
ا ما

ً
 لًيا. األمية الرقمية أحد أهداف التنمية المستدامة، وهي المفتاح لجعل عالمنا أكير استدامة وسالًما وأمان

ي الحياة، مثل صحة أفضل،  
ا، فإنهم يتمتعون بفرص أكير فز

ً
أظهرت الدراسات أنه عندما يتلف  األطفال تعليًما جيد

ي يعتمد 
ي العملية السياسية. عالوة عىل ذلك، تعتير القراءة المهارة األساسية الت 

، وزيادة المشاركة فز وفرص عمل أكير
كن األفراد من اكتساب المعرفة والمعلومات والمهارات والقيم والمواقف القراءة تم  عليها اكتساب كل مهارة أخرى. 

الالزمة للوغي والتنمية الشخصية والعائلية والمجتمعية والوطنية. تسمح عادات القراءة الجيدة لألفراد بتحليل 
، فإن ثقافة القراءة الجيدة هي بوابة االزدهار االقتص  ادي ألن المعرفة قوة. وفهم قضايا األمة بشكل نقدي. وبالتاىلي

ائح المجتمعية األخرى  هم من الرسر تسهم خدمات المكتبة القرائية المقدمة لألطفال والشباب وكبار السن وغي 
ز من حيث تنمية القدرات  ي هذا االطار تقدم المكتبات فائدة حقيقية للمستخدمي 

بجعل القراءة عادة ومتعة. وفز
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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    

 

القراءة وبرامج محو األمية، وتعزيز األداء األكاديىمي للطالب وكذلك األنشطة من خالل توفي  الوصول إىل مواد  
المساهمة و   ، ز والباحثي  للعلماء  محفزة  بيئة  المكتبات  توفر  أخرى  ناحية  من  الرسمية.  غي   وضع  التعليمية  ي 
فز

 ألهداف الوطنية. الخطط والتصورات الرامية إىل تعزيز البحث العلىمي وتوظيف مخرجاته لخدمة قضايا التنمية و ا

 المكتبات لتعزيز الرعاية الصحية  •

ي جهود محو األمية الصحية 
ا مهًما فز

ً
يك ي ذلك المكتبات العامة والطبية، رسر

أنواعها، بما فز تعد المكتبات بجميع 
 المجتمعية. 

ي 
أي   يمكن أن تلعب المكتبات المجتمعية والعامة بشكل خاص دوًرا محورًيا لمواجهة تحديات الرعاية الصحية فز

ي يمكن 
مجتمع. توفر المكتبات المساحة والمواد اإلعالمية الرقمية أو المادية وخدمات المعلومات والشبكة الت 

ي يمكن الوقاية منها. 
 استخدامها لمشاركة المعلومات الصحية وبالتاىلي تعزيز الحياة الصحية وتجنب األمراض الت 

ا إمكانية  المستشفيات  ومكتبات  الطبية  المكتبات  النتائج توفر  ز  تحسي  تدعم  ي 
الت  الطبية  األبحاث  إىل  لوصول 

اتخاذ  عىل  الناس  المكتبات  جميع  ي 
فز الصحية  المعلومات  إىل  العام  الوصول  يساعد  العامة.  والصحة  الرسيرية 

ي توفي  المعلومات الصحية 
ي صحة جيدة. للمكتبات العامة دور رئيسي فز

خيارات أفضل ألسلوب الحياة والبقاء فز
الضع إىل للفئات  الوصول  الخدمات:  تشمل  د.  الترسر من  يعانون  الذين  واألشخاص  الجدد  المهاجرين  مثل  يفة 

والحصول عىل  البحث  ي 
فز المساعدة  وتقديم  الصحية،  األمية  محو  مهارات  وتطوير  موثوقة،  معلومات صحية 

ز الصخي المناسب، وتنظيم التدريب عىل اإلسعافات األولية والمشاركة فيه. ومع ذلك، غالًبا ما يشعر موظفو   التأمي 
ز للتعامل مع الشواغل الصحية واالجتماعية لروادهم. لسد هذه الفجوة، يمكن  المكتبة أنفسهم بأنهم غي  مهيئي 
ي مجال الرعاية الصحية، والذين هم األقدر عىل تقديم  

ز فز ي المكتبة تقديم برنامج استضافات لمتخصصي 
لموظفز

ز للخطر وإحالتهم إىل الموارد المناسبة. النصح واإلرشاد، والتعرف عىل الرعاة ال  معرضي 

 المكتبات من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان  •

المجتمعات   ي 
فز ا 
ً
فريد دوًرا  المكتبات  لعبت  نشأتها،  ي    -منذ 

فز الوسيط  بدور  يقوم  الذي  المحايد،  الوسيط  دور 
تبات هي المكان المثاىلي لدعم تطوير المعلومات من أولئك الذين يوزعونها لمن يسعون إليها. لهذا السبب، فإن المك

العناض  أهم  الوصول والمساءلة، من  تعتير الشفافية وإمكانية  انتقالية.  بمرحلة  تمر  ي 
الت  الدول  ي 

فز الديمقراطية 
ز هذه العناض بشكل كبي  من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات   . وقد تم تحسي  ورية للحكم الديمقراطي الضز

ي المكتب
ات. من جهة أخرى فإن إخفاء الهوية الذي يمكن أن يقدمه استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فز

ي الوقت والمكان الذي يناسبهم، يجعل أدوات 
ز فز ي المكتبات، باإلضافة إىل إمكانية مشاركة المواطني 

واالتصاالت فز
الش لتعزيز  جذابة  منصات  المكتبات  ي 

فز واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  الوصول وخدمات  وإمكانية  فافية 
والمساءلة، وذلك ألن التقنيات الرقمية تسهل التواصل، والدعوة، والتعبئة، وتقديم الخدمات، والنقاش النقدي، 
ن بشكل  

ّ
. إن انتشار الهواتف المحمولة والشبكات االجتماعية قد مك والتصويت، ومراقبة االنتخابات، وحرية التعبي 

ي   خاص من تضخيم الرسائل وترسي    ع
المعلومات وفتح مساحات جديدة لمشاركة األفراد والمجتمعات فز تدفق 

ي 
فز الفرد  وحق  المعلومات  حرية  تعد  اإلنسان.  لحقوق  والمراقبة  القانون  وسيادة  الديمقراطية  فعالية  ضمان 
ي واحالل عالم يسوده السالم. يلعب أمناء المكتب

ات الخصوصية مكونات أساسية للنمو الشخصي والتفاهم الثقافز
الحرية   ز حول  المستخدمي  تثقيف جميع  ا من خالل 

ً
أدوار مهمة لجعل ذلك ممكن الديمقراطية  المجتمعات  ي 

فز
 الفكرية وضمان حرية الوصول إىل المعلومات. 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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    

 

 المكتبات وحماية الثقافة الوطنية  •

لمعارف السكان بناًء عىل السياق االجتماغي لالستخدام، فإن المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف هي الحامية 
ي 
اث الثقافز ز والي  ي ذلك المخطوطات  -األصليي 

ها من المواد الوثائقية، بما فز فهي تحمل الرسومات واللوحات وغي 
ي 
فز واسًعا   

ً
قبوًل ز  األصليي  للسكان  الهوية  معرفة  تكتسب   

ً
حاليا البضية.  السمعية  والمواد  والكتب  والسجالت 

، وقد أثار ذلك الكثي  من القلق بشأن الحاجة إىل الحفاظ عليها لصالح األجيال القادمة. ونتيجة   المجتمع العالىمي
لذلك، تم إطالق مبادرات مختلفة من قبل كل من المنظمات الحكومية وغي  الحكومية من أجل جمع وحفظ 
. ومن هنا من المهم أن تقدم المكتبات ودور المحفوظات برامج لجمع وحفظ ونرسر  ز ونرسر معارف السكان األصليي 

ز ا األصليي  السكان  معارف  عن  والتعلم  البحث  تدعم  ي 
الت  المعلومات  موارد  وتعزيز  وإتاحة  األصلية،  لمعارف 

ي المجتمع الحديث. 
 والمعارف التقليدية وأهميتها واستخدامها فز

 المكتبات والمحافظة عىل البيئة والموارد الطبيعية  •

ي مجتمع
خاٍل من النفايات أكير مما توحي به رؤيتها ورسالتها    تقوم خدمات المكتبات والمعلومات بالكثي  لإلسهام فز

ي 
وأهدافها والبيانات العامة األخرى. تظهر العديد من هذه المساهمات بشكل طبيغي كجزء من أدوارها األساسية فز

ي القدرات والسياق االجتماغي لالستخدام.  
فيه كما ينعكس فز تعزيز المواطنة الرقمية وخلق المعرفة والتعلم والي 

الكتب  توفي   خالل  من  التدوير  إعادة  ي 
فز طبيغي  دور  للمكتبات  يكون  حيث  "االعارة"   

ً
أوال هنا  األمثلة  تشمل 

والمجالت والمواد السمعية والبضية ومصادر المعلومات األخرى الستخدام العديد من األشخاص؛ وثانًيا، من 
الهيئات وضعتها  ي 

الت  للسياسات  المكتبات  تستجيب  أن  ا 
ً
جد مجاالت   المحتمل  ي 

فز الممولة  والجهات  األم 
. تقدم  كات، والتنمية المستدامة، واإلدارة البيئية بناًء عىل سياق استخدامها االجتماغي المسؤولية االجتماعية للرسر
ي تعمل كأماكن مجتمعية، 

ي المكتبات الت 
ي البيئة لمجتمعها من خالل بناء وصيانة مبائز

ا مساهمة فز
ً
المكتبات أيض
ي واالستدامة. كما ويمكن أن ت ي مشاري    ع التجديد الحضز

 لعب دوًرا فز

ي  •
 المكتبات والتصدي للتغي  المناخ 

ا
ً
ين، يمكن (، أصبح  2015)  لألمم المتحدة وفق ية للقرن الحادي والعرسر تغي  المناخ "التحدي المحدد للتنمية البرسر

ي المكتبات، وبناًء عىل قدراتهم، إىل أنهم مناسبون بامتياز للدفاع عن االستدامة وتعزيزها  
ز فز النظر إىل المتخصصي 

ي المكتبات لالستدامة إىل ما هو أبعد من االهتمام
فز ات البيئية لتشمل النشاط داخل مجتمعاتهم. تمتد رؤية محي 

ز الناس، وتسهيل الحوار، وتوفي  الموارد للتخفيف  المجتمغي والتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية. إن تمكي 
ة ألمناء المكتبات. كمراكز  ي صميم األدوار الحيوية والمتغي 

من آثار تغي  المناخ وتحقيق مستقبل أكير مرونة، هي فز
كة  مجتمعية ومراكز للتغيي   ة لخلق مساحات وخدمات مشي   والتعلم، تستوعب المكتبات المشكالت البيئة المتغي 

ي تكنولوجيا 
المعرفة والتطورات فز المناخ والوصول إىل  ز تغي   من أجل مستقبل مستدام. هناك روابط وثيقة بي 

ي 
توضح فرص التكيف  المعلومات واالتصاالت. تتضمن بعض األمثلة الملموسة عىل مستوى القاعدة الشعبية الت 

مع تغي  المناخ باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اإلعالم والتوعية بآثار تغي  المناخ؛ الوصول إىل الناس 
ز  اتيجيات وحلول التكيف المحلية والمتوافقة مع السياق بي  من خالل نرسر المعلومات وبناء وتوثيق ومشاركة اسي 

 م المحلية؛ وإنشاء مستودع للمعلومات حول إدارة الكوارث وتخفيف المخاطر. المجتمعات؛ وتطوير آليات التأقل

 

 

https://sdgs.un.org/publications/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030-17988
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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    

 

 المكتبات كمحركات لتحفي   العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  •

المستدامة   التنمية  أهداف  خطة  التكنولوجية،   2030تدعو  القدرات  ورفع  البحث،  تعزيز  إىل  البلدان  جميع 
ي البحث والتطوير، وتشجيع االبتكار، وزيادة عدد  

ي البحث والتطوير، وزيادة االستثمار العام والخاص فز
ز فز العاملي 

حيث من المسلم به عىل نطاق واسع أن تطبيق العلم والتكنولوجيا واالبتكار يزيد من كفاءة أنظمة اإلنتاج ويعزز 
و  والتكنولوجيا  العلم  تسخي   الحكومات  يجب عىل  لذلك،  الصناعية.  التنافسية  أن القدرة  من   

ً
انطالقا االبتكار، 

التحول االجتماغي واالقتصادي يمكن أن يتحقق من خالل زيادة الوصول إىل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات 
اتيجيات المعلومات الحالية ، وتحديد التحديات المواجهة وأفضل الممارسات   المناسبة؛ تقييم سياسات واسي 

عالمية ؛ واتاحة أدوات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأسعار  عىل المستويات المحلية والوطنية وال
ز الوصول إليها. يجب أن تعزز المكتبات بغض النظر  ي يمكن للمستخدمي 

ي المكتبات الت 
معقولة وقابلة للتكيف فز

م لالستخدام  القابلة  المعلومات  وتبادل  وتنظيم  إلنشاء  بها  الخاص  المعلومات  إدارة  نظام  نوعها  الناس، عن  ع 
 . ز ي الوقت المناسب والشكل المناسب له أهمية قصوى للمستخدمي 

 فالحصول عىل المعلومات الصحيحة فز

ز أنظمة المكتبات لدينا والوصول إىل المعلومات / المعرفة سيؤدي إىل تنمية رأس المال االجتماغي  كما أن تحسي 
ي هذا السياق يمكننا االطالع عىل

ي. وفز ي تقدم للمكتبات العربية   منصة الخدمات المكتبية والبرسر
من مداد، والت 

إلدارة  المعززة  واإلحاطة   ، الرقىمي المستخدم  لتطلعات  واالستجابة  الذكية،  المكتبية  للخدمات  المفتوح  الفضاء 
ي تكاليف ال

ي تساعد المكتبات عىل أعمال المكتبة والكفاءة فز
الفعالة الت  ات  ز ها من الممي  تشغيل والوصول، وغي 

ي من شأنها تنمية رأس المال الفكري. 
 تقديم المعلومات والخدمات الت 

ي تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، يمكننا القول وبكل ثقة أن خدمات المكتبات 
بعد هذا العرض لدور المكتبات فز

حيوي  أداة  هي  من والمعلومات  لذلك  المستدامة.  التنمية  أهداف  لتحقيق  ية  البرسر المساغي  أشكال  جميع  ي 
فز ة 

وري بذل جميع الجهود إلنشاء خدمات مكتبية ومعلومات فعالة لإلدارة السليمة وتوفي  ونرسر المعلومات  الضز
ال ي 

فز أكير  تأثي   لتحقيق  التقليدية  الممارسات  يتجاوز  بما  تعمل  أن  الخدمات يجب  أن هذه  نحو وضمان  تحرك 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وفز النهاية يمكننا القول بأن المكتبات ومراكز المعلومات لها الدور الفعال فز بناء معرفة المجتمعات وفز غرس 
ها وذلك من خالل الخدمات الت  تقدمها حيث  العادات والتقاليد االجتماعية واالقتصادية والدينية والسياسية وغي 

 من تبادل االفكار والمعارف فز كل انحاء العالم. تمكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medad.com/ar/lsp/
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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    

 

 : المصادر والمراجع
(، المكتبات العامة ودورها فز نرسر الوغ الديتز والثقافز واألخالف  واالجتماغ للحد من ٢٠١٦محمد خميس، ) 

و اإللكي  الرابط  عير  متاحة  بوست،  ساسه  مدونة  عىل  منشورة  مقالة  الصعيد،  فز  الثأر  : قضية  التاىلي ي 
ئز

https://www.sasapost.com :١٢:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٠، تمت الزيارة بتاري    خ  .
ً
 مساءا

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم خطط  ٢٠٢٢هيام حايك، ) 
(، دور المكتبات ومراكز المعلومات فز

 : ي التاىلي
وئز ورؤى التنمية الوطنية، مثالة منشورة عىل أكاديمية نسيج، متاحة عىل الرابط اإللكي 

https://blog.naseej.com  :٠٣:١١، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٣، تمت الزيارة بتاري    خ  
ً
 .مساءا

(، بحث عن أهمية المكتبات ومصادر المعلومات ووظائفها، مقالة منشورة عىل منتديات اليارس، ٢٠٠٧ايمانة، ) 
  : التاىلي ي 

وئز اإللكي  الرابط  عىل  ،   https://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10834متاحة 
  ٠٦:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٣تمت الزيارة بتاري    خ: 

ً
 .مساءا

: جهود المكتبات لتحقيق مستقبل أفضل وأكير 2030-2015(، أهداف التنمية المستدامة ٢٠١٩هيام حايك، ) 

  : ي التاىلي
وئز استدامة للجميع، مقالة منشورة عىل أكاديمية نسيج، متاحة عىل الرابط اإللكي 

https://blog.naseej.com  :٠٢:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٤، تمت الزيارة بتاري    خ  .
ً
 مساءا

 (. ٤)   ١٣: مكتبة قطر الوطنية. مكتبات نت,  26(. أضواء عىل المكتبات ومراكز المعلومات العربية  ٢٠١٢إيبيس. ) 
 ( عالم،  عفيفز  الهادى  عبد  الفتاح  عبد  مجتمعات ٢٠١٠جهاد  بناء  فز  ودورها  المعلومات  ومراكز  المكتبات   ،)

  : التاىلي ي 
وئز اإللكي  الرابط  عىل  متاحة  والمعلومات،  المكتبات  بعلوم  مدونة خاصة  عىل  منشورة  مقالة  المعرفة، 

post_04.html-http://httplibraryblogspotcom.blogspot.com/2010/10/blog الزيارة تمت   ،
.  ٠٥:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-١٤بتاري    خ: 

ً
 مساءا

 ( س.  ا٢٠٢١احمد,  ضوء  فز  الرقمية  المواطنة  تعزيز  فز  الجامعية  المکتبات  دور  ألمن (.  العربية  يعات  لترسر
والمعلومات,  المکتبات  لعلوم  الدولية  المجلة  نموذجا.  القاهرة  لجامعة  الجديدة  المرکزية  المکتبة  المعلومات: 

8 (4 ,)13-53 . 
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