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

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 للدراسة  الملخص

امج  ي المنممات تنم عىل أن هناك مشكلة ما  وب  هذا السبب يتوجب عىل المنممة أن تضع الحلول والير
ز
وجود بعض العالمات السلبية ف

اتيجيات لمعالجة أي ظاهرة أو سلبية ما ومن هذه السلبيات ظهور ضعف الحماس  ز االسي  ي العم  وانتشار الغياب المتكرر بي 
ز
 الزائد ف

ات  ي مستوى اخأداء  جميع هذه المؤرسر
ة التذمر والشكاوى وتدئز ي  وعدم اتلاع التعليمات وكير

ة االستئذان  والترسب الوظيفز ز  وكير العاملي 

ي المواعي
ز
ي تد يتلعها عدم تنفيذ يطط العم  ف

ي الرو  المعنوية  والت 
ز
ثم اندثار  د المحددة  وبالتاىلي تراجعتدل عىل أن هناك انخفاض ف

ي السوق وفقدان تواجدها  وتلف  
ز
ي نجا  المنممة أهمية المورد المؤسسة ف

ز
ي بأنم العام  الحاسم ف درجة العلم  حيث كلما ارتفعت البرسر

ي المورد عىل والتكنلوجيا تلف  مهمة المحافمة م البرسر ز ئم لتطوير أساليب العم  مع لضمان تيام الفرد بالسغي الدا وتطويرية تحدي الملي 

احات الهادفة ورسعة اإلنجاز االعمال ورفع مستواه والمحافمة عىل سمعة المؤسسة وذلك بالتفاع  مع اخأيرين داي  ويارج  تقديم االتي 

ام بعملهم كلما استطاعت هذه المنممة القيام المؤسسة  حيث   ز ي المنممة عىل مستوى عاىلي من االلي 
ز
ز ف دورها وتحقيق بكلما كان العاملي 

 أهدفها عىل النحو المطلوب. 

ام التنميىمي  المنممات. مصطلحات البحث
ز : الرو  المعنوية  اإللي   

 

Abstract 

The presence of some negative signs in organizations indicates that there is a problem, and that is why the organization 

must develop solutions and programs strategies to address any phenomenon or negative and among these negatives is the 

emergence of weak excessive enthusiasm in the work and the prevalence of frequent absence among workers, frequent 

permission, and job leakage, Failure to follow instructions, frequent grumbling and complaints, and poor performance, all 

these indications are that there is a decrease in morale, which may be followed by non-implementation of work plans in the 

specified dates, and consequently the institution’s decline in the market and the loss of its presence, and the importance of 

the human resource remains It is the decisive factor in the success of the organization where the higher the degree of 

knowledge and technology, the task of preserving the committed human resource and developing a challenge remains to 

ensure the individual's constant endeavor to develop work methods while offering meaningful suggestions and speedy 

completion of work and raising his level and maintaining the institution's reputation by interacting with others inside and 

outside the organization, Where whenever the workers in the organization are at a high level of commitment to their work, 

this organization can play its role and achieve its goals as required. 

Keywords: Morale, Organizational commitment, Organizations. 
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ز
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ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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 المقدمة

ي وضعتها  فال شك أن الرو  المعنوية العالية تحسن من 
اتيجيتها الت  عندما تحرص تيادة المنممة عىل تنفيذ يططها واسي 

  فكلما زادت سعادة اإلنسان واستبشاره وتفاؤلم كلما زادت 
ً
 كان أم عضليا

ً
تاجياتم إنمعدالت أداء الفرد وطاتتم ومجهوده ذهنيا

ي 
ز
 بالغ اخأهمية ف

ً
وتدراتم  وتعد الرو  المعنوية من أهم دعائم تحقيق أهداف الدول والمنممات  ومن أج  ذلك ف ي تحت  موتعا

 , ي
 : نت(. 2019سياسة الدول عامة. )القماشر

ي 
ز
امهم بأعمالهم ف ز ز الي  ي الرو  المعنوية لمدى تحقق هؤالء العاملي 

ز
ز ف ي ظ  هذه الضغوط ا لذلك اهتم الكثي  من اللاحثي 

لت 

ي تمهر عىل فرد أو عدة أفراد فتحفزهم إىل المزيد من بذل الجهد إذا كانت 
يتعرضون لها  فالرو  المعنوية هي اآلثار السلوكية الت 

ي    م(2008مرتفعة أو التكاس  إذا كانت منخفضة. )العتيتر

اد فها  وهنا بال شك يقدم بشك  كبي  عىل مدى تدرة اخأفر يرتلط نجا  أي منممة أو مؤسسة بزيادة انتاجها وتدرتها عىل تحقيق هد

ام بعملهم كلما استطاعت هذه المنممة القيام بدورها  ز ي المنممة عىل مستوى عاىلي من االلي 
ز
ز ف وكفاءة وتوة أدائهم وكلما كان العاملي 

ية وحث االسالم عليها.  ي حياة البرسر
ز
ام من المواهر المهمة ف ز  م(2014)عطشان  وتحقيق هدفها  ويعد االلي 

 مفهوم الروح المعنوية

ي 
ي المقام اخأول عىل اللحث عن أفض  الطرق الت 

ز
ي المنممات تد تركزت ف

ز
ز للعم  اإلداري ف ز والممارسي  إذا كانت جهود اللاحثي 

ها عىل نوع وكم اخأداء  وللرو  ال ي تأثي 
ز
ز فعالية اخأداء  كما تؤدي الرو  المعنوية دوًرا هاًما ف ي معنوية أهميتؤدي إىل تحسي 

ز
ة عميمة ف

ي المؤسسة  وذلك من يالل تأثرهم بالنمط القيادي والسمات 
ز
ز وإفادتهم ف ا من كونها مقياًسا لفاعلية العاملي 

ً
مجال العم   انطالت

الشخصية للقائد  لذا أصب  االهتمام بالرو  المعنوية من االتجاهات الحديثة لقياس اتجاهات اخأفراد وردود أفعالهم وظروف 

ي  أع  م(2005مالهم المختلفة )الحرئر

ي مجموعة ويحدد نوع 
ز
حيث عرف "الخواجا" الرو  المعنوية بأنها: علارة عن االتجاه النفسي العام الذي يسيطر عىل الفرد ف

 م(2009استجاباتم االنفعالية وردود الفع  للعوام  والمؤثرات المحيطة بم )الخواجا  

 مت
ً
صال بالرو  والحماس  وإذا استخدم المصطل  بالنسلة لمجموعة من العمال فإنم يشي  اىل كما أن الرو  المعنوية يصف شعورا

الجو العام المحيط بالعم   كما يمكن النمر إىل الرو  المعنوية من وجهة نمر فردية تصف مشاعر الفرد تجاه عملم  ومدى رضاه 

ي التنميم  كما يمكن عن هذا العم   ويربط هذا المفهوم بحاجة الفرد ومدى تدرتم عىل ال
ز
تكيف مع عملم  والدور الذي يؤديم ف

ي تركز عىل المشاعر تجاه القيم 
النمر إىل الرو  المعنوية من يالل منمور الجماعة عىل أنها ردود الفع  االجتماعية للمجموعة والت 

ي  
 م(1999االجتماعية )الشنوائز
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ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ي حاالت تصاعدها أو انخفاضها فيلزم من تكتسب أهمية الرو  ف

ز
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ي التنفيذ. 
ز
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  .المحافمة عىل مواعيد الدوام واالجتماعات واللقاءات 

ات الرو  المعنوية المنخفضة:   أما مؤرسر
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  رفع الروح المعنوية
 
  تساعد ف

 : العوامل الت 

 لرو  المعنوية العالية وفيما يىلي أهم هذه العوام : أظهرت النتائج المتعددة أن هناك عوام  نفسية معينة تكون أساسا ا

  المنافع والتضحيات: 
 
: المساواة ف

ً
ي بعضهم اوال

يتحم  اخأفراد الحرمان والصعوبات إذا تعرضوا جميعا لنفس المروف  أما إذا حظز

أو الصعوبات أو وجود مزايا للعض االمتيازات الخاصة وإذا كان هناك محسوبية فإن االيرين تنخفض معنوياتهم  أي أن الحرمان 

 أفراد المجموعة هي 
ز ي ذاتها من العوام  المؤثرة عىل يفض أو ارتفاع معنويات الجماعة ولكن طريقة توزيعها بي 

ز
وامتيازات ليس ف

 العام  المهم الذي يؤثر عىل الرو  المعنوية. 

ي  عندما يعم  جماعات مع اخأفراد معا  تكون الرو  المعنويةثانيا: المشاركة: 
ز
عند تمتها إذا سم  لألفراد وشجعوا عىل المشاركة ف

ورية ومهمة لتحقيق هدف الجماعة إذ  ي العم  عىل شعور ك  فرد من أعضاء الجماعة أن جهوده ضز
ك  وينلغز تحقيق الهدف المشي 

ي ال
ز
 تعاون. ال شك أن الفرد الذي يشعر أنم ال يمكن االستغناء عن جهوده لتحقيق هدف الجماعة يكون أكير رغلة ف

ي اإلنتاج ونتناولم هنا كعام  مهم ثالثا: الشعور بالتقدم: 
ز
يتفق علماء النفس عىل أهمية هذا العام  كدافع للفرد عىل بذل طاتة أكير ف

تية  كة تقدم ملحوظ فالتقدم أو الي  ي الجماعة عالية  إذا كان ينتج عن الجهود المشي 
ز
ي رفع معنويات الجماعة إذ تلف  رو  التماسك ف

ز
ف

ي رفع المعنويات. ي
ز
 لها أثرها ف

ً
 كون دائما

يك" أن اإلنتاج يزيد عندما يشعر اخأفراد بالحرية للتحدث مع رابعا: الفهم المتبادل والشعور بالحرية:  ن إليكي  بينت تجارب "وسي 

 اخأيرين  وبالحركة داي  اإلدارة بدون الحاجة إىل الحصول عىل اخأذن بذلك. 

  القيادة: 
 
ز الخصائص يخامسا: الثقة ف ي مجال العم  هم تادة جماعات العم   ويمكن للمنشاة وضع سياسة تبي 

ز
فون ف عتير المرسر

ي تضعها المنشأة  ايتيار أفراده ذوي 
ي أن تفرض السياسة الت 

اف. وينلغز ي وظائف اخأرسر
ز
ي الفرد حت  يمكن تعيينم ف

ز
الواجب توافرها ف

اف ح ز  لوظائف اخأرسر ز  وعادلي  ز  وبذلك ترتفع الرو  المعنوية. تدرات عالية  واجتماعيي   ت  يمكن كسب ثقة العاملي 

ي إرتفاع أو انخفاض معنوياتم  إذ أن توافق الفرد سادسا: توافق الفرد مع عمله: 
ز
ي يعم  بها الفرد دور هام ف

يكون للوظيفة الت 

ي ا
ز
وري الرتفاع معنوياتم  وترتفع معنويات الفرد بالنسلة للوظيفة عندما يكون ف دي لم  تادر عىل لوظيفة نوع من التحوالوظيفة ضز

 مواجهتم. 

  الجماعة: 
 
ز الفرد والوظيفة أي أن الفرد يعم  بالوظيفة المناسلة لقدرتم وميولم  سابعا: مكانة األفراد ف وتد يكون هناك توافق بي 

ي يعم
 مع الجماعة الت 

ً
ي أن يتوافق أيضا

 الرتفاع معنوياتم  إذ ينلغز
ً
ي العمولكن ذلك وحده ال يكون ضمانا

ز
     معها  أي زمالئم ف

 م(1986فاإلنسان مخلوق اجتماغي يمي  إىل االنتماء للجماعة. )عمر  
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ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ام ا   االلت  
 
: تتفاعل ثالثة عنارص ف  لتنظيم  عىل النحو التال 

ي أهداف وتيم المنممة باعتلارها أهدافا وتيما للفرد العام  فيها.  التطابق:  -أ 
ي تبتز
 ويعتز

ي أنشطة المنممة. االنهماك -ب
ز
 : ويقصد بم االستغراق أو االنهماك النفسي للفرد ف

ي القوي تجاه المنممة. الوالء -ت
ي ) : ويقصد بم شعور الفرد باالرتلاط العاطفز

 
 م(2004  علد اللاف

ام التنظيم    : مراحل تطور االلت  

 : ام التنميىمي للفرد بثالثة مراح  متتابعة وذلك عىل النحو التاىلي
ز  يمر االلي 

ة الفرد لعملم ولمدة عام واحد يكون الفرد ياللها ياضعا للتدريب واإلعداد والتجربة - ي تمتد من تاري    خ ملارسر
مرحلة التجربة: وهي الت 

ي يعم  فيها  ويكون يالل تلك الفي  
ي المنممة  ومحاولة التأتلم مع الوضع الجديد  والبيئة الت 

ز
ز تبولم ف ة اهتمامم منصلا عىل تأمي 

ز اتجاهاتم وأهدافم واتجاهات وأهداف المنممة ومحاولة إثلات ذاتم.   ومحاولة التوفيق بي 

ز واخأربعة أعوام  مرحلة العم  واإلنجاز: - ز العامي  او  مدة هذه المرحلة بي 
ة يحاول الفرد تأكيد مفهوم اإلنجاز  وتي  ويالل هذه الفي 

ي المنممة. 
ز
ة اخأهمية الشخصية للفرد وتخوفم من العجز  ويتللور وضو  الوالء للعم  ف ز هذه الفي   وأهم ما يمي 

داد والئم وتتقوى يز  وتستمر إىل ما ال نهاية  حيث من التحاق الفرد بالمنممة وتلدأ تقريلا من السنة الخامسة مرحلة الثقة بالتنميم: -

 م(2003)حريم   عالتتم بالتنميم واالنتقال إىل مرحلة النضج. 

 : ام التنظيم   اآلثار التنظيمية لاللت  

ات التنميمية التالية:  ام عىل المتغي  ز
 تأثي  االلي 

ي رفع الرو  المعنوية اخأمر الذ الروح المعنوية:  -أ 
ز
 كبي  ف

ً
ام التنميىمي دورا

ز تب عليم حب اخأفر أظهرت الدراسات أن لاللي  اد لعملهم ي يي 

ومنمماتهم  وحماسهم للقيام باخأعمال المطلوبة  وتعرف الرو  المعنوية بأنها اتجاهات اخأفراد والجماعات نحو بيئة العم   

ي سبي  تحقيق اخأهداف التنميمية. 
ز
ي بلذل ك  الطاتات ف

 فاالتجاهات اإليجابية تنىمي التعاون التلقائ 

ة للمنممة الجيدة مع كما أن الرو  المعنو  ز ية هي نتاج اإلدارة السلوكية الناجحة  فالرو  المعنوية العالية هي تعبي  عن العالتة الممي 
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تب عليها تدئز ي بيئة العم  الدايلية الذي يي 
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ي السياسات الدايلية أو لعيوب ف

ز
نتيجة لقصور ف

 . ام التنميىمي
ز  مستوى االلي 
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