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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات 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

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال 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 

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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 الملخص

ي مواجهة هذه التحديات واستثمار 
ز
ين تفرض عىل المؤسسات اتلاع النهج العلىمي الواغي ف

ي القرن الواحد والعرسر
ز
التحديات ف

 اخأداء التشغيىلي واالداري بمرونة أكير كفاءة وفاعلية  ومن أكير الجوانب اإلدارية 
ز ي ترصي 

ز
لهادفة إدارة االطاتات اإلنسانية الفاعلة ف

ي 
ة لمعطيات الفكر اإلنسائز ز ي المعلومات وتقنيات االتصال سمة ممي 

ز
ي أصلحت اآلن وبفض  الكم الهائ  ف

الجودة الشاملة  الت 

ي المؤسسات الصناعية والهيئات والمنممات بشك  عام. 
ز
 الحديث وهذا ما يمكن مالحمتم ف

ي ال تعطي اهتمام لجا
ي برامجها التدريبيكما تعتير المؤسسات والمنممات الت 

ز
ز المستمر ف ي ال تتجم للتحسي 

ة نب التدريب أو الت 

ي تتطلب من المؤسسة اعادة 
ي البيئة المحيطة  والت 

ز
ي تحدث ف

ي العالم الت 
ز
ة المتطورة ف ات الكثي  ي مأزق نتيجة التغي 

ز
ستجد نفسها ف

ية لتناسب المتطللات الب كيلة المهارات والمعرفة وتدرات مواردها البرسر  يئية الجديدة. نمر بي 

ي المؤسسات  لما تضيفم من القوة االعتقادية واخأيالتية لتحقيق التطوير المستمر. 
ز
ومن اخأهمية أن تطبق ملادئ الجودة الشاملة ف

تب عليها من نجاحات  ولن يتم  ي أعمالهم وبيان أهميتها وما يي 
ز
ي المؤسسات بأهمية مراعاة الجودة ف

ز
ز ف واالهتمام بتوعية الموظفي 

ي اعتمدتها ذلك 
اتيجيات التدريبية  بهدف باالرتقاء والتطور وفق المعايي  الت 

إال من يالل برامج تدريبية متخصصة االسي 

 المؤسسات الدولية لضمان تحقيق أعىل إنتاجية ممكنة. 

اتيجيات التدريبية. مصطلحات البحث  : إدارة الجودة  الجودة الشاملة  االسي 

Abstract: 

Challenges in the twenty-first century require institutions to adopt a conscious scientific approach in 

facing these challenges and invest the effective human energies in training operational and 

administrative performance with more efficient and effective flexibility, and one of the most targeted 

administrative aspects of total quality management, which has become now thanks to the huge amount 

of information and communication technologies Characteristic of the data of modern human thought, 

and this is what can be observed in industrial institutions, bodies and organizations in general. 

Institutions and organizations that do not give attention to the training aspect or that do not tend to 

continuously improve their training programs are also considered to be in trouble as a result of the 
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ز
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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
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ي الوعاء 
ز
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ُ
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
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 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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 
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ْ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   

 

many evolving changes in the world that occur in the surrounding environment, which require the 

institution to reconsider the combination of skills, knowledge and human resource capabilities to suit 

environmental requirements New. 

It is important to apply the principles of total quality in institutions, because it adds the belief and 

moral strength to achieve continuous development. And attention to educating employees in 

institutions on the importance of taking into account the quality of their work and showing its 

importance and successes, and this will only be done through specialized training programs and 

training strategies, with the aim of upgrading and developing according to the standards adopted by 

international institutions to ensure the highest possible productivity. 

Keywords: Quality management, Total quality, Training strategies. 

 

 المقدمة

ي تحقيق 
ز
ي منبع اإلبداع والتطور من يالل استغالل إمكانياتم وطاتاتم وتوظيف مهاراتم وتدراتم  فهو يساهم ف يعتير العنرص البرسر

ام  اإلنتاج بعدم أهداف المؤسسة  وأهداف الفرد إذا ما توفرت ظروف العم  المناسلة  وهذا العنرص يختلف عن غريم من عو 

ية أن تهتم بتوجيم وتطوير هذا االداء  وزيادة عىل الدور  القدرة عىل السيطرة عىل أدائم مطلقا  أصب الزما عىل إدارة الموارد البرسر

اتيجية تدريب متوافقة والغرض المطلوب.  ية  وهذا لن يكون إال من يالل وض  اسي    الفعال الذي تلعلم تنمية الموارد البرسر

ي البيئة الخارجية سيؤدي إىل عدم 
ز
ات والتحديات ف ية المدربة والمؤهلة والقادرة عىل التكيف مع كافة المتغي  توفر الموارد البرسر

ي بحيث يتم تصميم  اتيخر
  ومن هنا يجب النمر إىل التدريب من منمور اسي 

ً
 وإتليميا

ً
ضعف تدرة المنممات عىل المنافسة عالميا

اتيجية.  وتنفيذ برامج التدريب لتحقيق  أهداف المنممة اإلسي 

ات  تشي  إىل إدارة الجودة الشاملة عىل أنها فلسفة إدارية حديثة تأيذ شك  نهج أو نمام إداري شام   تائم عىل أساس أحداث تغيي 

ات الفكر  السلوك  القيم  المعتقدات التنميمية  المفاه ء داي  المنممة بحيث تشم  هذه التغيي  ي
م يإيجابية جذرية لك  شر

ز وتطوير ك  مكونات المنممة للوصول إىل أعىل  اإلدارية  نمط القيادة اإلدارية  نمم إجراءات العم  واخأداء  وذلك من أج  تحسي 

ي مخرجاتها )سلع ويدمات( وبأت  تكلفة  بهدف تحقيق أعىل درجة من الرضا لدى زبائنها عن طريق إشلاع حاجاتهم 
ز
جودة ف

 م(1997قيىلي  ورغلاتهم وفق ما يتوتعونم. )ع
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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   

 

 مفهوم التدريب
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 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
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ز ع . 3 كي 
ي تحقيق ما تتمتز المنممة أن تكون الي 

ز
اتيجية التدريب ف ي اخأمد الطوي : أي ال بد أن تساهم اسي 

ز
ىل تحقيق رسالة المنممة ف

ها من المنممات المنافسة اخأيرى.  ز المنممة عن غي  ي تمي 
ف رسالة المنممة عىل أنها الخصائص الفريدة الت  . وتعرة

ً
 عليم مستقلال

 

ز عىل وضع اخأهداف وصن . 4 كي 
جم الي  ي تحتاجها المنممة لكي تي 

اعة القرارات الكفيلة بتحقيقها: وتمث  اخأهداف الوسائ  الوسيطة الت 

ي هذا اإلطار تواجم إدارة المنممة العديد من الخيارات 
ز
رسالتها وغاياتها إىل إجراءات عم  محددة وملموسة يمكن تياسها  وف

ز يستلزم اتخاذ ت ي مجال تطوير العاملي 
ز
اتيجية ف : االسي 

ً
 رارات واضحة بشأنها  منها مثال

؟-
ً
 ه  ندرب اخأفراد من أج  تحقيق أهداف المنممة فقط أم أهداف اخأفراد أيضا

امج التدريبية؟- ي تقييم فاعلية الير
ز
 ما هي المعايي  المعتمدة ف

ي المنممة؟-
ز
 من المسؤول عن التدريب ف

اتيجية العامة للمنممة وبقية االسي   اتيجية التدريب والتطو تحقيق التكام  مع االسي  ير اتيجيات الوظيفية: من أج  أن تكون اسي 

اتيجية المنممة  ي المنممة  فإذا انصبت اسي 
ز
ية ف اتيجيات اخأيرى إلدارة الموارد البرسر ذات فاعلية جيدة ال بد أن تتكام  مع االسي 

اتيجية التدريب أن تركز عىل إك ز  فال بد السي   من القدرات والعىل النمو والسيطرة عىل سوق معي 
ً
ز مزيدا مهارات ساب اخأفراد العاملي 

اتيجية التدريب أن تقلص برامجها  اتيجية المنممة عىل تقليص نشاطاتها  فال بد السي  الالزمة لهذا التحول  أما إذا ركزت اسي 

ي مجال هذه اخأنشطة )أبو دولة  
ز
ز ف  م(. 2004المقدمة لألفراد العاملي 

 أهمية التدريب: 

ي حيث تكمن  
ز
ي ثالثة جوانب رئيسية تتمث  ف

ز
 : أهمية وفوائد التدريب ف

ز بما هو مطلوب  . 1 ي اخأهداف  وطرق وانسياب العم   وتعريف العاملي 
ز
زيادة اإلنتاجية واخأداء التنميىمي من يالل الوضو  ف

ي ربط أهداف اخأفراد العا
ز
ز منهم  وتطوير المهارات لديهم لتحقيق اخأهداف التنميمية المطلوبة ويساهم ف بأهداف  ملي 

 المنممة. 

؛  . 2 ي ي انفتا  المنممة عىل المجتمع الخارجر
ز
ي يلق اتجاهات إيجابية دايلية ويارجية نحو المنممة ويساهم ف

ز
يساهم ف

ي تحتاجها لصياغة أهدافها وتنفيذ سياساتها. 
 وذلك بهدف تطوير برامجها وإمكانياتها وتجديد المعلومات الت 

ممة وتطوير أساليب القيادة وترشيد القرارات اإلدارية وبناء تاعدة فعالة يؤدي إىل توضي  السياسات العامة للمن . 3

 م(. 2003لالتصاالت الدايلية.)علاس وعىلي  
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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   

 

اتيجية التدريب:   خطوات إعداد اسنر

اتيجية التدريب:   ي تمر بها عملية إعداد اسي 
 المراح  الت 

اتيجية المنممة وما تتضمنم من أهداف ومهام وسياسات -أ   وبرامج.  تحلي  اسي 

ي  والعوام   -ب تحلي  ودراسة البيئة الخارجية للمنممة من حيث المروف واالتجاهات االتتصادية  والتطور التكنولوجر

 الديمغرافية  واخأنممة الحكومية والمنافسة. 

 ملة. اتحلي  ودراسة البيئة الدايلية للمنممة من حيث: الوضع الحاىلي للمنممة  ومعدل دوران العم   وكفاءة القوى الع -ت

اتيجية  -ث ي التكام  مع اسي 
ز
اتيجية التدريب وما تتضمنم من سياسات وبرامج وموازنات بشك  يسهم ف إعداد وصياغة اسي 

 المنممة. 

ز   -ج ي البيئة الدايلية والخارجية للمنممة. )القطامي 
ز
ات ف اتيجية للتدريب عند حدوث تغي 

 م(2002مراجعة الخطة االسي 

اتيجية التدريب:   مبادئ اسنر

:)مويس وهبول  حيث   ي التاىلي
ز
 م(2015توجد لعملية التدريب ملادئ أساسية تتمث  ف

 االستمرار: بأن التدريب عملية مستمرة. 

 ء تاب  للتعليم ي
 .اإلمكانية: أي أن ك    شر

 ال ذاتية: بمعتز أن التنمية عملية ذاتية. 

  ز عىل اإلفادة ز المدرب والمتدرب وتدرة كال الطرفي   .واالستفادةالتفاع   : التفاع  بي 

 ة تكم  الجوانب العقلية وهكذا  .التكام : النواجي الفنية تكم  الجوانب السلوكية وهذه اخأيي 

 ي اخأنشطة المختلفة  الشخصية واإلدارية والفنية والمالية
ز
 .العمومية: يستفيد المتدرب من النتائج ف

  ي  .اإليجابية: التدريب نش  اط إيجائر

   عىل كافة المستويات اإلداريةالش  مول: عملية التدريب تشم 
ً
ز جميعا  .العاملي 

 المسؤولية: التدريب مسؤولية ك  مدير. 

  .العمق: يعم  التدريب عىل تغيي  القناعات واالتجاهات 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات 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

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال 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 

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   

 

ي المنظمات: 
 
اتيجية التدريب ف  معوقات تطبيق اسنر

ي عدم وجود رؤية واضحة وبع 
ز
ي يمكن أن تؤثر ف

يدة المدى خأهمية الدور يوجد هناك مجموعة من المعوتات والت 

اتيجية  وأهم هذه المعوتات:  ي هذه المنممات وبالتاىلي تعيق وتحد من تطبيق هذه االسي 
ز
ي للتدريب ف اتيخر

 االسي 

ي للتدريب.  . 1 اتيخر
 ضعف إيمان اإلدارة العليا بالدور االسي 

اتيجية  . 2 ي من تل  اإلدارة العليا وعدم اهتمامها بصياغة االسي 
ز
اتيجيات عدم وجود الدعم الكاف العامة للمنممة واالسي 

 الوظيفية اخأيرى. 

يعات.  . 3 ز والترسر  جمود القواني 

 عدم توفر الثقافة التنميمية الداعمة للتدريب.  . 4

 عدم توفر النمم التكنولوجية الحديثة الداعمة للتدريب.  . 5

ي تسغ لتحقيقها.  . 6
اتيجية العامة للمنممة وبالتاىلي عدم وضو  أهدافها الت 

 عدم وضو  االسي 

 اإلمكانيات المالية المتاحة للتدريب. ضعف  . 7

ي المنممة. )االسطة   . 8
ز
 م(2016ضعف نشاط تحلي  الوظائف ف

 : مفهوم إدارة الجودة الشاملة

ز  ي استحوذت عىل االهتمام الواسع من تل  االيتصاصيي 
تعد إدارة الجودة الشاملة من أكير المفاهيم الفكرية والفلسفية الرائدة الت 

ز  ز واإلداريي  ي مختلف المنممات. واللاحثي 
ز
ي والخدمي ف  اخأداء اإلنتاجر

ز ي تطوير وتحسي 
ز
ز الذين يعنون بشك  ياص ف واخأكاديميي 

 م(2005)العزاوي  

ي االستفادة من اإلمكانات 
ز
ي جميع المستويات ف

ز
ز ف كما يعرف الحمادي مفهوم إدارة الجودة الشاملة بأنها: "مشاركة جميع العاملي 

ية والمادي ة المتاحة إلن ي البرسر
ز
تاج سلعة أو يدمة  وتحقيق اخأهداف المرجوة بأت  تكلفة  وأترص وتت  وأدئز جهد  وأفض  جودة ف

 م(1999جميع مجاالت العم  وعناضه  بحيث يتم إشلاع حاجات العمالء ورضاهم". )الحمادي  

 : أهداف الجودة الشاملة

  .العم  عىل يلق بيئة تقوم بالحفاظ عىل التطوير المستمر ودعمم 

 ا ي المنممة. إرسر
ز
ز ف  ك جميع جهود العاملي 

  .تطوير ومتابعة أدوات القياس خأداء العمليات 

  . ي عملية اإلنتاج لتحوي  المديالت إىل مخرجات نهائية تخدم متطللات العمي
ز
ورة الوصول إىل الكفاءة والفاعلية ف  ضز
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات 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

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال 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 

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   

 

  .ز المستمر عىل نوعية المخرجات  التحسي 

 كة لمستويات اإلدارة المختلفة والتشجيع عىل العم  رفع مستوى الكفاءة من يالل زيادة التعا ون والجهود المشي 

 .  الجماغي

  .ز إىل اتخاذ القرارات باالستناد عىل الحقائق وليس عىل المشاعر  إرشاد العاملي 

  .ي يعم  عىل تكثيف وغي العمالء
ز
 إيجاد سياق ثقاف

  ي  توجيم كافة الجهود لجذب العديد من العمالء والتقلي  من شكواهم إن
 م(2017وجدت. )الزهرائز

 

 ُمعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: 

عرت  تطبيق إدارة الجودة الشاملة  ومن هذه الُمعِوتات  
ُ
ي ت
: –هناك العديد من الُمعِوتات الت  ي

 نذكر منها ما يأئ 

فَرض عىل  . 1
ُ
ي ت
ة الت  ة  واإلدارية صة لللحوث  والقيود القانونية ة الُمخص ة انية ز  من شأنها أن انخفاض المي 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات 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

 

 دماغية مع ذكر أنواعها تعريف السكتة ال 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 

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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 للمؤسسة. 

وري أن تمهر  مع توفي  االحتياجات االزمة للعملية التدريبية  مع  تيادة المؤسسات أهمية التدريب وطرتم ومناهجم ومن الرصز
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ي تضمن الوالء للمؤسسة مع السي  عىل طريق واض  م
لة ن بيانات بوجود أفراد مؤهلتحقيقها والتخلق بأيالتيات العم  الت 

 وإمكانيات متوفرة. 

ي أي 
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