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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 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(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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 لدراسةل الملخص

ي تطوير أسس
ز
 ف
ً
 إيجابيا

ً
ز األداء وقياسم، فكان لها أثرا ز لتؤكد عىل أهمية تمي  ي الجودة والتمي 

ز
 لقد برز العديد من النظريات الحديثة ف

  EFQMومعايي  تساعد المؤسسات التعليمية عىل قياس أدائها مثل نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 
ً
 موجها

ً
ليمثل معيارا

ز فيم. للمؤسسات التع  لها نحو تحقيق جودة األداء والتمي 
ً
 ليمية ومرشدا

 ويمكن  EFQMحيث يعد نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 
ً
 واستخداما

ً
ها شيوعا من أحدث نماذج التقييم المؤسسي وأكير

ي أدائها إلص 
ز
ي لها،  الحم عير التقييمألي هيئة أو مؤسسة أن تستخدمم لتقييم نفسها ولفحص ما إذا كان هناك فجوات أو خلل ف

الذائ 

اتيجيات،  ي األداء يتحقق من خالل القيادة الرشيدة القادرة عىل توجيم السياسات واالسي 
ز
ز ف حيث يركز هذا النموذج عىل أن التمي 

ية وإدارة العمليات بنجاح.   واستثمار الموارد البرسر

ي إلدارة الجودة   األوروئر
ز ز داخل المؤسسات التعليمية ومدى  أداة مهمة لتقييم EFQMإن لنموذج التمي  ي للعاملي 

الوضع المهتز

تقدمم وقوتم، ويقدم هذا النموذج وسيلة لدعم المؤسسات بهدف التوصل إىل موازنة أولوياتها بصورة أفضل وتوظيف الموارد 

ية ووضع خطط عمل واقعية إلدارتها.   البرسر

،  مصطلحات البحث:  ز ي للتمي  ، النموذج األوروئر  .  EFQMاآلداء المؤوسسي

Summary 

Several recent theories of quality and excellence have emerged to emphasize the importance of performance excellence and 

its measurement, which has had a positive impact in developing foundations and standards that help educational 

institutions to measure their performance, such as the European Foundation for Quality Management (EFQM) model, to 

represent a guiding standard for educational institutions and a guide for achieving quality performance and excellence in it  

The European Foundation for Quality Management (EFQM) is one of the latest and most common forms of institutional 

evaluation and use, and any organization or institution can use it to evaluate itself and to examine whether there are gaps or 

defects in its performance of reform through its self-evaluation, where this model focuses on that excellence in 

performance It is achieved through responsible leadership capable of directing policies and strategies, investing human 

resources and managing operations successfully. 

The European Excellence Model for Quality Management (EFQM) is an important tool for assessing the professional 

status of workers within educational institutions, their progress and strength, and this model provides a means to support 

institutions with a view to achieving a better balance of their priorities, employing human resources and developing 

realistic action plans to manage them. 

Keywords: Institutional performance, European model of excellence, EFQM . 
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 المقدمة

ي البيئة وتقدم التقنيات الحديثة يوجد 
ز
ي تواجهها المنظمات لتصل إىل العالمية نتيجة للتطورات الحاصلة ف

الكثي  من التحديات الت 

وتطور وسائل االتصال وانفتاح األسواق العالمية والعولمة، مما يتطلب منها مضاعفة الجهود لتتطور برسعة تلك التطورات 

ز من أجل ات أظهرت مفاهيم جديدة لمنظمات اليوم  والوصول إىل درجات التمي  البقاء واالستمرار، وبات من المؤكد أن هذه التغي 

ات وجعل قيادات المنظمات والدول تهتم بمنظماتها الخاصة والعامة،  ي اإلدارة لتواكب تلك التطورات والتغي 
ز
ومفاهيم معاضة ف

ي ركب التطور والمنافسة.)ع
ز
 م(2016بد الوهاب و سليمان، وفتح الفرص أمامها للتوسع وتكون ف

ز للتعبي  عن الحاجة إىل منهج شامل يجمع عناض ومقومات بناء المنظمات  ومع تعدد األساليب اإلدارية الحديثة نشأ مفهوم للتمي 

ات واألوضاع الخارجية المحيطة من ناحية، كما تكفل لها تحقيق  ي مواجهة التغي 
ز
عىل أسس متفوقة تحقق لها قدرات عالية ف

ز عناضها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها المحورة وتحقيق الفوائد والمنافع ألصحاب المصلحة من ال ابط والتناسق الكامل بي 
ي 

 ،  معها والمجتمع بأرسه من ناحية أخرى. )السلىمي
ز ز بها والمتعاملي   م(2002مالكي المنظمة والعاملي 

 :  األداء المؤسس 

 :  مفهوم األداء المؤسس 

، حيث عرفم )الدوري، اختلف ال ي تحديد تعريف لألداء المؤسسي
ز
  م( أنم المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال 2007كتاب والمؤلفون ف

ي ضوء تفاعلها مع عناض بيئتها الداخلية والخارجية. 
ز
 المنظمة ف

 :  أبعاد األداء المؤسس 

:)المدهون،   (م2014يشتمل األداء المؤسسي وفق مفهومم عىل ثالثة أبعاد وهي

  .ي إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة
ز
 أداء األفراد ف

  .ي إطار السياسات العامة للمؤسسة
ز
 أداء الوحدات التنظيمية ف

  .ي إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ز
 أداء المؤسسة ف

 :  خصائص األداء المؤسس 

،  من خصائص األداء المؤسسي الذي تنشده المنظمات عىل اختالفها وتنوعها، ي
:)العدلوئز  م(2002ما يىلي

ات من  -1 ي المؤسسة وتورث هذه الخير
ي تير
اكمية والتجارب السابقة الت  ات الي  المحافظة عىل ثبات العمل واستمراره من خالل الخير

 جيل إىل جيل، بحيث ال تتأثر المؤسسة بغياب أو تغيي  القيادات. 
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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 
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ز
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ز
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(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 اتخاذ القرار م -2
ز
اء إلدارة المؤسسة. االعتماد عىل جماعية األداء والمشاركة ف ز والخير  ن قبل المختصي 

ز المعتمدة.  -3  المحافظة عىل االستقرار اإلداري والماىلي للمؤسسة، من خالل اتباع السياسات والنظم والقواني 

ي إطار واضح من الواجبات والمسؤوليات.  -4
ز
ي المؤسسة نحو تطوير المؤسسة ف

ز
ز ف  استثمار جهود كافة األفراد العاملي 

ي تقدمها. اختيار أفضل األس -5
 للمؤسسة عىل مستوى الخدمات الت 

ً
ي تحقق تفوقا

 اليب والنظريات اإلدارية الت 

ز للمؤسسة وأنظمتها باعتبارها مؤسسة للجميع تتطلب العمل الدؤوب للمحافظة عليها والعمل من أجل  -6 تعزيز والء وانتماء العاملي 

 تقدمها. 

 :  أسباب االهتمام بالتمير 

، يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: )عبد الوهاب وسليمان،  هناك عدة أسباب تدفع المنظمات ز  م(2016لالهتمام بالتمي 

  .ي قد تواجهها خالل ظهورها
 للتعرف عىل العقبات الت 

  ية، من الذي يجب ترقيتم؟، من ي تحتاج إليها كي تتمكن من اتخاذ القرارات المهمة بخصوص الموارد البرسر
لجمع المعلومات الت 

ز باألداء؟الموظف الذي يتسم   بروح اإليثار والمبادرة والتمي 

  ي جعل المنظمة
ز
، حت  يستطيعوا المساعدة ف ز ي تطوير أعضائها بصفة مستمرة سواء كانوا مديرين أم موظفي 

ز
تساعد المنظمة ف

ي األداء والمقارنة مع المنظمات المنافسة. 
ز
 ف
ً
ا ز  تمي 

 أكير

  ي توفي  المهارات الالزمة لصانغي القرار سواء
ز
ي تساعد ف

ز
ز ف ي تحقيق اإلبداع والتمي 

ز
عىل مستوى الفرد أو المنظمة ألهميتم ف

 المنظمات. 

  .يجعل المنظمة تركز االهتمام عىل الزبون والعمل عىل تقديم الخدمات بفاعلية 

  ز يجعل المنظمة تصل إىل مرحلة الغطرسة وهذا ما يجعلها قد تقع ي حالة يقظة دائمة، حيث إن النجاح والتمي 
ز
يضع المنظمة ف

اجع.  ي الخطأ والي 
ز
 ف

 :  متطلبات تحقيق التمير  المؤسس 

ة تمكنهم من تحقيق ذلك، من هذه  ز ز يجب عليها توفي  مجموعة من األسس الداعمة لتوفي  إدارة متمي  لتصل المنظمة بأدائها إىل التمي 

 م(2009األسس:)حسن، 

 ي متكامل يعير عن التوجهات المستقبلية للمنظمة يضمن مجموع اتيخر
ورية الواجب اعتمادها. بناء اسي   ة من العناض الضز

  .ات المحيطة  وجود هياكل تنظيمية مرنة تتالءم مع التغي 

  .توافر نظام معلومات متكامل وفعال 

  .وط الجودة وآليات الرقابة والتصحيح  وجود نظام الجودة الشاملة حيث يحدد مواصفات ورسر
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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 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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 نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(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   

 

 ام القيادة العليا للمنظمة بسلوكيات تؤمن الدعم ال ز ي للمنظمة لتحقيق األهداف الرئيسية. الي 
 بيت 

  .ز األنظمة ومجمل عمليات المنظمة ابطة وتحسي 
 تحويل أعمال المنظمة إىل عمليات مي 

  .استخدام البيانات بكفاءة والمعرفة للتمكن من اتخاذ القرارات الالزمة 

 ي األداء هنا يجب تفهم االختالفات
ز
ات تؤثر ف ات لضبط تفاعالت األنظمة والعمليات كلها تمتلك متغي  ي هذه المتغي 

ز
 ها ووزنها. ف

 :  عوامل التمير  المؤسس 

 المؤسسي من خالل تحديد خصائص وسمات 
ز ة فكانت   62تم تحديد عدة عوامل للتمي  ز من المنظمات األمريكية المتمي 

:)المدهون،  ي
 م(2014كاآلئ 

  .وقراطية  االنحياز نحو العمل من خالل الخروج عن أنماط اإلدارة البي 

  .حاتهم ز واالستجابة لمقي   الصلة الوثيقة بالمتعاملي 

  .ي العمل
ز
 السماح باالستقاللية التنظيمية ف

  .ز بتوفي  الثقة والمشاركة  اإلنتاجية من خالل العاملي 

  .االهتمام بقيم المنظمة 

  .ي تجيدها المنظمة
 االرتباط باألعمال الت 

 ي حجم المنظمة ومستويات هيكلها التنظي
ز
. البساطة والرشاقة ف  ىمي

 :  األورون  
 نموذج التمير 

 :  مفهوم نموذج التمير 

ي تركز عىل القيادة والثقافة والقيم 2008عّرف )جواد والخرشة، 
ز أنم: إطار يضم مجموعة االتجاهات والمعايي  الت  م( نموذج التمي 

اتيجيات، والخطط أو المعلومات، لتحقيق الممارسات األفضل واألداء   الفّعال داخل المنظمات. التنظيمية، واإلبداع، واالسي 

 :  نشأة النموذج األورون   للتمير 

" EFQM" باختصار"European Foundation for Quality Managementتأسست المنظمة األوروبية إلدارة الجودة الشاملة 

ي أوروبا، وذلك من خالل االستفادة من إيجابيات نموذج مالكولم بالدري    ج  14م من طرف 1988سنة 
ز
ى ف ي األمريمنظمة كير

كي الوطتز

ي تأسيس نظام إداري مالئم من  ونموذج ديمينج، وتصف المنظمة األوروبية
ز
ي بأنم أداة عملية تساعد المنظمة ف  األوروئر

ز نموذج التمي 

ي األداء 
ز
ز ف ي أن التمي 

ز
ي فهم الفجوات ومن ثم إيجاد الحلول، ففلسفة النموذج تتبلور ف

ز
ز ومساعدتها ف خالل تحديد موقعها نحو التمي 

ي تقوم و 
هم والمجتمع بأرسه، إنما تتحقق من خالل القيادة الت  ز وغي  خدمة العمالء، وتحقيق المنافع ألصحاب المصلحة من العاملي 
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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 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
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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 نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

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

ي الطب                    . واالكتشاف
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ي ساهمت ف
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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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(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   

 

  .امج واإلجراءات اتيجيات والخطط والير
اتيجية: وتركز عىل كيفية تحقيق رسالة الجهة ورؤيتها من خالل االسي   السياسة واالسي 

  . ز ية وبما يمكنها من التمي  ية، وتركز عىل كيفية التخطيط لتنمية الموارد البرسر : أو إدارة الموارد البرسر ز  العاملي 

  :اكة والموارد اكة الرسر اكات الخارجية وإدارة الموارد المتاحة لتحقيق األهداف من خالل معايي  فرعية كإدارة الرسر وتركز عىل الرسر

 والموارد المالية. 

  .ز العمليات بطرق إبداعية، وتصميم وتطوير الخدمات ، منهجية التصميم وتسحي   العمليات: ويشمل معايي  فرعية وهي

 ز نتائج الزبائن: ويركز عىل نتائج الج ز ومستويات رضاهم عنها، ويشتمل عىل معيارين فرعيي  هة الخاصة بعالقاتها مع المتعاملي 

 . ز ات األداء المتعلقة بالمتعاملي  ز ومؤرسر  هما، مقاييس رأي المتعاملي 

 ز هما، مق ية، ومستويات رضاهم، ويشتمل عىل معيارين فرعيي  ييس انتائج األفراد: ويركز عىل نتائج الجهة الخاصة بالموارد البرسر

ية.  ات األداء المتعلقة بالموارد البرسر ية، ومؤرسر  الموارد البرسر

  ،مقاييس رأي لمجتمع ، ز اماتها تجاه المجتمع ويشتمل عىل معيارين فرعيي  ز
نتائج المجتمع: ويركز عىل نتائج الجهة المتعلقة والي 

ات األداء المتعلقة بالمجتمع.   مؤرسر

 جازات المؤسسات مقارنة بالخطط الموضوعة وبما يتماشر مع السياسات نتائج األداء الرئيسية: ويركز عىل نتائج وإن

افية.  ي تتعلق بالجهات اإلرسر
ات األداء الت  اتيجيات، ويشتمل عىل معايي  فرعية كالمخرجات األداء الرئيسة، ومؤرسر

 واالسي 

 EFQM النموذج األورون   للتميير   أهداف

ز  ي للتميي   م(2012ق عدة أهداف منها:)غانم، لتحقي EFQMيتم استخدام النموذج األوروئر

 يحقق االرتقاء بأداء المؤسسة.  -
ً
 كأداة إدارية تمثل معيارا

ة بشكل فّعال.  - ز ي تمكن المؤسسة من تحقيق نتائج متمي 
ز المناسبة الت   تحديد أنشطة التحسي 

ي تتنافس عىل جوائز الجودة العالمية والمحلية.  -
 تقييم وتقويم أداء المؤسسات الت 

  بواسطة النموذج األورون   للتميير  طرق التقييم ال
 
 EFQM ذان

ز  ي للتميي  ي باستخدام النموذج األوروئر
:)العايدي، EFQMمن طرق التقييم الذائ   م(2009، ما يىلي

  .وسائل ومناهج مبينة عىل المالحظة البسيطة )المصفوفات أو االستبيانات(، وتستخدم تسعة معايي  رئيسية 

  ي
ها الفرعية البالغة وسائل ورش العمل المنسقة والت  ي العديد من الحاالت تطبق المعايي  التسعة مع معايي 

ز
، وف تطبق تسعة معايي 

 معيار.  32

  .ي بالكامل  األوروئر
ز ي تستخدم أنموذج التمي 

شح للجوائز والمحاكاة والت   طرق الي 
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ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(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   

 

 

 :   تشملها جائزة النموذج األورن   للتمير 
 أهم المجاالت الت 

ي 
:)مجيد، يمكن تصنيف المجاالت الت   م(2010تشملها جائزة المنظمة األوروبية إىل أربعة قطاعات، وهي

  .ة الحجم  منظمات كبي 

  .منظمات قطاع عام 
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ز لجنة لمتابعة المؤسسة وأدائها، كما أنم عىل المؤسسات االهتمام والتأكيد عىل تعزيز رو  ، ح الفريق والعمل الجعىل تعيي  ماغي

ابطة داخل المنظمة.  ي مختلف المجاالت وفق حلقات مي 
ز
 وتشجيع بناء فرق العمل المتخصصة ف

، وبالتاىلي يعمل 
ز ز يسي  بفريقم ومؤسستم نحو التمي  ز القيادة، فالقائد المتمي  إن عمل القيادة عىل عدة مستويات أساشي لتحقيق تمي 

والمشاري    ع الطليعة وأعمال التجارب، كمان ان متبعة القيادة لعمل المؤسسة واألفراد وإعداد  عىل ازدهار ثقافة تشجيع األجيال
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 تقييمات مستمرة لم دور كبي  ف
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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
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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
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ز
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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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي األوعية ا
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