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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص

 لما تقدمم لإلدارة العامة 
ً
ي حياة المؤسسة أو المنظمة، حيث أنها بالغة االهمية نظرا

ز
إن أخالقيات اإلدارة من المواضيع المهمة ف

ي كل مجتمع ما 
ز
، وال شك أنها ف

ً
ي تكوين أفراد المجتمع وإطاراتم الحقا

ز
 هي  بصفة عامة وللموظف العام بصفة خاصة، إذ أنها تساهم ف

ي تكوين المجتمع واستقراره والمحافظة عىل حياتم االجتماعية. 
ز
ورية ف ي الطويل لذا ف ي ضز

 إال نتاج تطور هذا المجتمع التاريخز

كات من الفضائح األخالقية وانتشار لمظاهر الفساد اإلداري، عىل  ة لما تعرضت لم الرسر ي اآلونة األخي 
ز
وقد ظهر االهتمام أو تئايد ف

 إىل محاولة الرغم من ذلك إال 
ً 
كات العربية لم تصل إىل درجة االهتمام تلك بعد للبدء بضبط العمل اإلداري وصوا  أننا نجد أن الرسر

ز أدائم.   تفعيلم وتحسن 

ز وتمنية هذه الموارد  ، ومن هنا جاء االهتمام بأخالقيات الموظفن  ي إنجاح أي عمل مؤسسي
ز
ة ف ية وتنميها أهمية كبي  إن للموارد البرسر

كات نتيجة من جميع  الجوانب األخالقية واالقتصادية، للحد من اللجوء إىل السلوكيات الغي  مرغوب فيها وتجنب الخسارة للرسر

 للفضائح األخالقية والمالية واإلدارية. 

ية، أخالقيات اإلدارة.  مصطلحات البحث:   توظيف الموارد، الموارد البرسر

Abstract 

The ethics of management is one of the important topics in the life of the institution or organization, as it is extremely 

important in view of what it provides to the public administration in general and the public employee in particular, as it 

contributes to the formation of community members and its frameworks later, and there is no doubt that it is in every 

society that is only the result of the development of this A long historical society is therefore essential to the formation of 

society, its stability and the preservation of its social life. 

Interest has emerged or increased in recent times because of the moral scandals that companies have been exposed to and 

the spread of manifestations of administrative corruption, although we find that Arab companies have not yet reached that 

degree of interest to start controlling the administrative work to try to activate it and improve its performance. 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث ال –العدد األول  –ألول المجلد ا

 
    – 15                                                                          (16-10) ص:  ثان

 
  م 2017 –كانون الثان

 

11 
  
 
ية أخالقيات اإلدارة عىل عملية توظيف الموارد أثر                                                                                                      القحطان  البشر

www.ijssp.com                                                                                                                                                                   International Journal of Scientific Studies Publishing                                                                                                                                                                                    

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Human resources and their development are of great importance in the success of any institutional work, hence the concern 

for staff ethics and the wish of these resources from all ethical and economic aspects, to limit the resort to undesirable 

behaviors and avoid loss to companies as a result of moral, financial and administrative scandals. 

Keywords: Employment of resources, Human resources, Management ethics. 

 المقدمة

تتسابق المؤسسات إلصدار مدونات أخالقيات اإلدارة، فبعد أن كانت الكفاءة هي مركئ االهتمام الوحيد والهدف األساسي 

ز المسؤولية  والمسؤولية الوحيدة لألعمال، أصبحت األخالقيات تحظز باالهتمام وتعاد صياغة األهداف والسياسات بطريقة تير

ي  األخالقية للمؤسسات،
ز
ويبدو أن هذا االهتمام أخذ يتسع ليغظي المجاالت المختلفة. وقد أدى تراجع أخالقيات اإلدارة ف

المنظمات إىل إذكاء روح األنانية مع المنظمات األخرى، مما أدى إىل ازدياد حدة التوتر وتفجي  بؤر الرصاع وتعظيم الرب  ح 

 م(2012المادي.)لويئة،

ة وتعد أخالقيات العمل من المرتكئا ت األساسية لتسيي  العمل بكفاءة، ومع اتساع منظمات األعمال وتعاظم مسؤولياتها وكير

ز عىل إدارتها مسؤوليات ومهمات صعبة، بحيث تشتمل كل مؤسسة عىل قواعد وآداب اخالقية  أعبائها فإنها تتطلب من القائمن 

ز  م بها العاملون، وتنظم عالقتهم ببعضهم البعض عملية تختلف عن األخرى، ألن كل عمل يتضمن مجموعة من األخالقيات يلي 

 م(2017وعالقتهم باإلدارات العليا، إضافة إىل عالقتهم بالجمهور والزبائن.)أبو عودة،

 

 أخالقيات اإلدارة: 

 مفهوم أخالقيات اإلدارة: 

ي م( أن ألخالقيات اإلدارة تعريفات عدة منها، "أنها تعد البناء الذي يحتوي مجموع2018أورد )أحمد،
ة القيم والمبادئ والمعايي  الت 

 تشتق من الثقافة التنظيمية وتحكم السلوك اإلداري لتحقيق كفاءة لمنظمة ورضا أصحاب المصلحة". 

 مصادر أخالقيات األعمال: 

 م(: 2017هناك مجموعة من المصادر ألخالقيات العمل أو اإلدارة كما ذكرها)أبو عودة،

: ويعتير المصدر  - ي
، ويشتمل هذا المصدر الديتز ز األساس لألخالق ألنم يوفر ألخالقيات العمل خاصية الرقابة الذاتية لدى العاملن 

ي كل المجاالت. 
ز
ي تحقق سعادة اإلنسان واستقرار المجتمع ف

 المصدر عىل المبادئ التنظيمات الت 

: وتشمل القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد وممارسة الحياة االجتما - ي يحملها الهنيون معهم إالمصدر االجتماغي
ىل عية، وهي الت 

ي يعملون بها. 
 المؤسسة الت 
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يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

-  
ً
 مؤثرا
ً 
المصدر االقتصادي: إن الظروف االقتصادية الصعبة قد تدفع إىل أنماط سلوك بعيدة عن المعايي  األخالقية، حيث يعد عامال

ي تعتمد عىل أنظمة ح
ى الت  ي منظمات األعمال الكير

ز
ي أخالقيات األعمال وخاصة ف

ز
 وافئ ومكافآت جيدة. ف

: ويقصد بم نمط النظام السياسي الذي ُيسي ّ المجتمع وانعكاس توجهات هذا النظام عىل األفراد وأخالقياتهم.  -  المصدر السياسي

ز ولوائح وأنظمة وقيم وتقاليد  - ي يعمل فيها الفرد بكل ما فيها من قوانن 
: ويقصد بم البيئة التنظيمية الت  المصدر اإلداري التنظيىمي

ز ت ز المرؤوسن  ز أو بن  ز الرئيس والمرؤوسن  ز فيها وتوجم مسارهم، وتحدد عالقاتهم داخل المنظمة سواء بن  حدد سلوك العاملن 

 أنفسهم. 

 

ام بأخالقيات األعمال:   أهمية االلي  

ي وتجعل المنظمات تتجاوز 
 
ي مأزق أخالف

ز
ات الرسيعة تضعها ف ؤولياتها مسإن المنظمات اليوم تقع تحت ضغوط نتيجة التغي 

ز منظمات األعمال وتئايد االتجاه نحو العولمة والفساد  اماتها األخالقية وهذه العوامل تتمثل بالمنافسة الشديدة بن  ز
االجتماعية والي 

ر  ي تظهر بالمهنة العتمادها عىل المنفعة مع الحاق الرصز
ي القطاع الحكومي والممارسات المهنية الخاطئة الت 

ز
اإلداري وتطوره ف

، أدى إىل تئايد االهتمام بأخالقيات اإلدارة وما يرتبط بها من سياسات وبرامج لالرتقاء بها والتدريب عليها. بالعمال  ء، كل ذلك وأكير

ي والساعدي، ز  م(2002)العيز

 

 أهداف أخالقيات اإلدارة: 

 م(2012تهدف األخالقيات اإلدارية إىل:)لويئة،

ي محيط ما.  ضبط العادات واالتفاقات ومجموع القيم واألعراف  -1
ز
 والتقاليد المتفق عليها ف

ي األهداف المتبعة.  -2
ز
ز المهارات الهنية وخلق جسور الثقة ف ز الكفاءات الفنية وتحفي  ز المردودية، وتحصن  ي لتحسن 

 تقديم النقد الذائ 

ي أن يتحىل بم الموظفون لدى الدولة وضمان انضباطهم بما ينسجم ومقتضيا -3
ي والشخصي الذي ينبغز

 تضبط السلوك المهتز

 ممارسة الوظيفة العمومية. 

 تطبيق نظام الجئاءات اإليجابية والسلبية لتفادي بعض مظاهر الفساد اإلداري.  -4

ي والوظائف.  -5
ز االعتبار مسارهم المهتز ية يأخذ بعن  ي لتسيي  الموارد البرسر

 ضمان مخطط عقالئز

6-  . ز ز األحكام األخالقية وحريات وحقوق الموظفن   تحقيق التوازن بن 

ورة تغليب الم -7 يعية والتنظيمية السارية المفعول. ضز  صلحة العامة عىل المصلحة الخاصة للموظف بشكل يتفق واألنظمة الترسر

ز نوعية الخدمات المقدمة إليهم.  -8 ز باإلصغاء إىل اهتماماتهم وانشغاالتهم وتحسن   تقريب عمل اإلدارة العامة من المواطنن 
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ي جميع ا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز لمعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عنارص نظام اإلدارة: 

ي إطارها. البيئة المحيطة أو الخارجية: وهي  -1
ز
ي تشكل منظمة األعمال وتعمل ف

  مجموعة الظروف والنظم والجماعات الت 

ي تسغ  -2
ز عن توجيم أعمال المنظمة واتخاذ القرارات المؤدية إىل تحقيق األهداف الت  اإلدارة: وهي جماعة الناس المسؤولن 

 إليها، واستخدام الموارد المتاحة لها. 

ي تنشأ داخل المنظمة ويتم من خاللها وب  ها تنفيذ  البيئة الداخلية: وهي مجموعة األفراد  -3
والعالقات والنظم واإلجراءات الت 

 األعمال والوصول إىل النتائج المطلوبة. 

ي تنفيذ األعمال المطلوبة للوصول إىل األهداف أو النتائج، وتنقسم  -4
ز
ي تستطيع الغدارة استخدامها ف

الموارد: وهي اإلمكانيات الت 

ية وهي األ
ية وهي األموال والمواد إىل موارد برسر

ز بالمنظمة عىل مختلف المستويات والتخصصات، وغي  برسر فراد العاملن 

 والمعلومات، والمصدر األساسي للموارد هي البيئة المحيطة. 

ي أتيحت لها، وتوجم منظمة األعمال تلك  -5
ي تتحقق نتيجة عمل اإلدارة وباستخدام الموارد الت 

اإلنتاج: وهو السلع والخدمات الت 

،-السوق–السلع والخدمات إىل البيئة الخارجية   م(1997وتحصل عىل مقابلها. )السلىمي

ية:   الموارد البشر

ية:   تعريف إدارة الموارد البشر

امج والوظائف واألنشطة المصممة لتعظيم كل من أهداف الفرد والمنظمة، ويعتير مصطلح حديث حل محل  مجموعة من الير

 
ً
 م(2014او القوى العاملة. )كامل، اصطالح األفراد الذي كان سائدا

 

ية:   أهمية إدارة الموارد البشر

( ي  واألكلتر
ز ية تظهر من العناض التالية: 2012ذكر المبيضن   م( أن أهمية الموارد البرسر

 اعتبارها وظيفة مهمة من وظائف المنظمة.  -

ها عىل حياة الفرد  - ي المنظمة لزيادة فعاليتم وتأثي 
ز
ي ف  والمنظمة وكذلك المجتمع. تنمية دور العنرص البرسر

ية.  - ي اإلنتاج، إذ أن ثروة أي دولة تنبع من قدراتها عىل تنمية مواردها البرسر
ز
 أنها من أهم العناض الرئيسية ف

ك  - ي هو المحرك األساسي للنشاط االقتصادي، فهو المسؤول عن مستوى األداء باعتباره المحرك والعامل المشي 
العنرص البرسر

ي تحريك القدرات وا
ز
 إلمكانيات المادية للمجتمع. ف
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ي جميع ا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز لمعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي شكل  -
ز
ي هو استثمار، إذا أحسن تدريبم وتنميتم يمكن من خالل المنظمة تحقيق مكافآت طويلة األجل للمنظمة ف العنرص البرسر

 زيادة اإلنتاجية. 

اتها.  - ز  من قيمة تجهي 
ية أكير  تنافسية المنظمة تنبع من كفاءة وفعالية مواردها البرسر

 

ية: أهداف إدارة الموارد   البشر

ز هما: الكفاءة والعدالة.  ز أساسين  ية تحت هدفن   تنطوي أهداف إدارة الموارد البرسر

ز فقد حدد)عرب،  عىل هذين الهدفن 
: 2007وبناء ً ية عىل النحو التاىلي

 م( أهداف إدارة الموارد البرسر

 قوة عمل متجانسة.  -1

 قوة عمل منتجة.  -2

 قوة عمل مستقرة.  -3

 تنمية قدرات األفراد.  -4

 والوالء.  تحقيق االنتماء -5

ية:   تحديات إدارة الموارد البشر

 م(2003يمكن تحديد أهم التحديات عىل أنها تتضمن:)زايد،

ي مجال تكنولوجيا المعلومات إىل زيادة القدرة عىل ربط أجئاء العالم بعضها  -
ز
التحديات العالمية: أدى التطور الهائل ف

 
ً 
تب عليم تعديال ي كافة ببعض بشكل غي  مسبوق، هذا التحول سوف يي 

ز
ية ف ي ممارسات إدارة القوى البرسر

ز
 ف
ً 
مماثال

 مجاالتها. 

ة تنافسية أساسية، وقد ظهرت نماذج قياس  - ز تحديات الجودة: أكدت العديد من المفاهيم اإلدارية عىل أهمية الجودة كمي 

 للجودة التنظيمية مثل نموذج الجودة الشاملة وحلقات الجودة واألداء المقارن. 

ي التحديات االجتماعية -
ي ظل استيعاب العمالة يعتير أحد التحديات االجتماعية الهائلة الت 

ز
: إن تقليص حجم المنظمات ف

ي األسواق. 
ز
 تواجهها المنظمات، وتغي  هيكل وتركيب العمالة ف

 األداء التنظيىمي بصفة عامة  -
ز ي مواجهة تحديات الجودة يستدغي االهتمام بتحسن 

ز
ز األداء: رغبة المنظمات ف تحديات تمي 

ز أداء األفراد بصفة خاصة. وتحس  ن 
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ي جميع ا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز لمعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية: 

ي التنفيذ 
ز
ي ستأخذ طريقها ف

ية الت  ي مجال الموارد البرسر
ز
اتيجيات، مجاالت العمل والممارسة التنفيذية الفعلية ف ي هذه االسي 

وتعتز

، ي
:)الدوغان وعقالئز  م(2014بعد يوم، وتحدد كالتاىلي

  ز من أجل ثبات سياسة االختيار. مركزية قرارات االختبار  والتعين 

  .ز عىل تقديرات مرتفعة وممن تتوفر لديهم المهارات الالزمة ز الحاصلن  ز الجامعين  ز الخريجن   تعين 

  قية أو الحصول عىل الكفاءات من داخل المنظمة وذلك من أجل التخلص من مرصوفات البحث من اعتماد سياسة الي 

 الخارج. 

 لمالية للكفاءات الرفيعة بمستوى أكير من السائد وعم التفريط بكفاءات المنظمة. اعتماد سياسة اإلغراءات ا 

  .ي االختيار والتدريب ونظام الحوافئ
ز
 اعتماد سياسة التقليل من معدل دوران العمل من خالل أسلوب جيد وفّعال ف

  .تصميم برامج تقويم األداء 

  ي تخطيط
ز
ي لألفراد تحد فيم الفرص الوظيفية المستتصميم وتطوير والمحافظة عىل أسلوب فّعال ف

 قبلية. التطوير الوظيفز

  .اعتماد برامج التطوير والتدريب لجميع المستويات الوظيفية بما فيها اإلدارة العليا 

 

ية:   تنظيم إدارة الموارد البشر

ز واألكل  عىل ما حدد )المبيضن 
ي بناء ً
ية يجب أن يشتمل عىل اآلئ  ي إن تنظيم إدارة الموارد البرسر  م(: 2012تر

  .ية ي للموارد البرسر اتيخر
 التخطيط االسي 

  .ية  نظم معلومات وبحوث الموارد البرسر

  .ية  الهيكل التنظيىمي للموارد البرسر
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 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
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ف للوظائ عام ت
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وف
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ز
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فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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َ
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
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 الخاتمة

كات  ز مصالح وأرباح الرسر خلص هذا البحث عىل أهمية اخالقيات اإلدارة وأن عىل المنظمات زيادة االهتمام بم من حيث الموازنة بن 

ي تعاملها مع وخدمة 
ز
ز ف ز الموظفن   بن 

ً
كات داخليا ي عمل هذه الرسر

ز
اهة ف ز الناس والمجتمع، والعمل عىل تعزيئ العدالة والشفافية واليز

كات يزيد من االهتمام باألخالقيات، كما أن اهتمام  الزبائن والمجتمع والمنظمات األخرى، إضافة إىل أن وضع مدونات مكتوبة للرسر

كة بأخالقيات اإلدارة ز االعتبار عند اتخاذ القرارات.  الرسر  عىل طاولة اجتماعاتها وخالل مناقشاتها وأخذه بعن 
ً
ا  يجب أن يكون حاضز

ية للتأكد  كما أنم عىل المنظمة القيام بعملية مراجعة دورية وشاملة لكافة عناض وأساليب وتنظيمات وإنجازات إدارة الموارد البرسر

.  من أن نظامها يعمل عىل مستوى جيد يتناسب ز  واالهداف المرجوة، والحكم عىل مدى كفاءتها وإمكانيات التطوير والتحسن 

إن البعد عن األخالقيات أدى إىل ظهور بعض السلوكيات المشينة والسيئة كالمحسوبية والرشوة، لذا فعىل اإلدارة والمنظمة 

 لسلوكيات. الناجحة تعزيئ الجوانب اإليجابية لدى أفرادها وتنمية قدراتهم لتجنب مثل هذه ا

 المراجع

 مراجع اللغم العربية

ي الجئائر"، رسالة ماجستي  غي  منشورة، 2012لويئة، دحيمان)
ز
ية ف م(، "تأثي  أخالقيات اإلدارة عىل عملية توظيف الموارد البرسر

 الجئائر
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