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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 السكت
ُ
ف للوظائ عام ة الدماغية بانقطاع إمداد 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 

ح تعريف جديد للسكتة ال 
ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 

ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
دماغية ف

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)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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
ُ
فّية". وت ز بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة 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

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

 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، سك أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تة تة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتصلب 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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   
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 الدراسة ملخص

 
ً
ا ز ي تمثل تمثل الموهبة تمي 

ز أو أكير من تلك الجوانب الت  ي جانب معي 
ز
 من جانب أحد األشخاص ف

ً
ملحوظا

مجاالت أساسية لها، وعادة ما تكون مصحوبة بقدر مناسب من االبتكارية يتمكن ذلك الشخص بموجبه من 

تقديم أفكار جديدة وحلول جديدة لمشكالت قائمة، كما أنها بجانب ذلك تتطلب نسبة ذكاء مرتفعة ال تقل عن 

ز أعىل من المتوسط الذي يتحدد بمائة نقطة سواء عىل مقي ز معياريي  اس وكسلر أو عىل مقياس انحرافي 

 ستانفورد بينييه. 

ي األنظمة اإلدارية واالقتصادية ومحدودية الموارد المتاحة للمنظمات دفع 
ز
ات السائدة والمتالحقة ف إن التغيي 

ات هذه التطورات عىل قدرة  مات المنظالمنظمات للبحث عن خطوات علمية وعملية ناجعة للتعامل مع تأثي 

ي فقط بل تتعداها إىل زيادة عدد عىل التكيف والتأقلم مع افية، ليس من خالل االهتمام بالمورد البرسر ها بكل احي 

ي كيفية تحويل التهديدات الناجمة عن 
ز
ي يعد األساس ف ي المنظمة واالستثمار فيهم كون المورد البرسر

ز
ز ف الموهوبي 

ز  ي تحقيق المي 
ز
ات والتطورات إىل فرص حقيقية يمكن االستفادة منها ف  للنمو ة التنافسية وجعلهذه التغي 

ً
ها عنوانا

 والتطور. 

من هذا الجانب برزت أهمية التعرف عىل إمكانية االستفادة من المواهب داخل المنظمات وكيفية إدارتها 

اتيجية واضحة ومحددة إلدارة المواهب مما تعطي الفرصة  ز اسي  واستثمارها بالشكل األمثل من خالل تبي 

ي قد يصعب الحقيقية للمنظمات من زيادة 
ي العالم ائ 

ز
االستثمار فيها واعتبارها واحدة من أهم رؤوس األموال ف

ة إن أحسن استغاللها فقد تنقل المنظمة  ز عىل المنظمات اكتشافها أو المحافظة عليها لما لها قيم اقتصادية ومي 

ز منافسيها.   من حاٍل إىل حال أفضل بي 
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Abstract: 

Talent represents a remarkable distinction on the part of a person in one or more of 

these aspects that are essential areas for it, and it is usually accompanied by an 

appropriate amount of innovation whereby that person can present new ideas and new 

solutions to existing problems, and it also requires an intelligence ratio As high as no 

less than two standard deviations above a hundred point average, whether on the 

Wexler scale or on the Stanford-Binet scale. 

The prevailing and successive changes in the administrative and economic systems and 

the limited resources available to the organizations prompted the organizations to search 

for effective scientific and practical steps to deal with the effects of these developments 

on the organizations' ability to adapt and adapt to them with all professionalism, not 

through caring for the human resource only but exceeding them to increase the number 

of talented people in the organization And investing in them, as the human resource is 

the basis for how to transform the threats resulting from these changes and 

developments into real opportunities that can be used to achieve the competitive 

advantage and make it a title for growth and development. 

From this side, the importance of recognizing the possibility of benefiting from talents 

within organizations and how to manage and invest them in an optimal manner emerged 

through the identification of a clear and specific strategy for talent management, which 

gives the real opportunity for organizations to increase investment in them and 

considering them as one of the most important capital in the world that may be difficult 

for organizations to discover or Maintaining them because they have economic values 

and an advantage, if they are best utilized, the organization may move from one state to 

another in a better condition among its competitors. 

 : المقدمة

ة لضمان االستثمار الصحيح للمواهب، حيث أصبحت المواهب أكير مثل اإلدارة العلمية للمواهب أهمية  ت كبي 

ي هذا العرص، والذي يتسم بالرسعة والمنافسة 
ز
ي تواجه المنظمات لتلبية متطلبات إدارة األعمال ف

التحديات الت 

ز ويكير عليها الطلب، األمر الذي جعل من إدارة  وبصفة خاصة أن الموهبة أصبحت سلعة هامة لتحقيق التمي 

ي بعض األحيان. 
ز
ز واكتشاف مواهبهم وتنميتها عامل هام وحاسم ف تير إدارة وتع المواهب وحسن اختيار الموظفي 

 ال يتجزأ من 
ً
ي تشكل جزءا

اتيجيات الفعالة الت  اتيجيات إدارة األعمال الحديثة من أبرز االسي  ي اسي 
ز
المواهب ف
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فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   
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ً
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ي.   م(2012رضوان، )العنرص البرسر
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ز
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 .
ً
 م(2017)كنجو،  وتنظيميا

 ها: مفهوم الموهبة وإدارت

ي والعبادي،  عّرف مفهوم الموهبة:  ز ي يمتلكها الفرد 2011)العيز
م( الموهبة عىل أنها "مجموع القدرات الت 

 
ً
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ز
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ز
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استخدام مجموعة من األنشطة المتداخلة م( أن إدارة الموهبة هي "2011ذكر عباس)مفهوم إدارة الموهبة: 
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ز
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، من هذه األسباب: )صيام،   م(2013وقتنا الحاىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 السكت
ُ
ف للوظائ عام ة الدماغية بانقطاع إمداد 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 

ح تعريف جديد للسكتة ال 
ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 

ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
دماغية ف

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)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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
ُ
فّية". وت ز بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة 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

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

 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، سك أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تة تة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتصلب 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

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   

 

  تغيي  مالمح الوظيفة ومتطلبات األداء . 

 ارتفاع مستويات التعليم . 

 تعقد المهام اإلدارية . 

  زيادة درجة التدخل الحكومي . 

 أهمية إدارة المواهب: 

ي ذلك أنها تعمل عىل: 
ز
ي المنظمات المعاضة، والسبب ف

ز
 ف
ً
أصبحت إدارة المواهب من أكير الموضوعات إلحاحا

 م(2018)سلمان، 

  .جعل عملية التوظيف أكير كفاءة وفعالية 

  .تطوير أداء أفراد اإلدارة وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة 

  .ي األوقات المناسبة
ز
ي األداء، ومن ثم توفي  التدريب الالزم ف

ز
 رسعة تحديد الفجوات ف

  .وضع آليات محددة للقياس والمحاسبة 

  .ي المؤسسة
ز
ز األفراد ف  توفي  نوع من التكامل بي 

  .توفي  التدريب المناسب لألفراد والمرتبط باألعمال 

 مبادئ إدارة المواهب: 

ي تتعلق بإدارة 
ي يجب أن يضعها المدير أمامه بصفة دائمة، وهي الت 

هناك مجموعة من المبادئ الذاتية الت 

 :  م(2012)رضوان، المواهب، وهي

  ي
ز
، ليس أمامك إال أن تزيد استثماراتك ف ز ي تعمل فيها أو تملكها عىل المنافسي 

لكي تتفوق المنظمة الت 

ز من حيث الكم والكيف.   الموهوبي 

 كة، عىل الم ي الرسر
ز
ي تتيحها ظروف العمل ف

 و أدير أن يسغ الكتشاف المواهب من الفرص الداخلية الت 

ز من الفرص الخارجية. استقطابها   من المنافسي 

  ي تدر أفضل العوائد عىل المدى
يجب النظر للمواهب عىل أنها من أحد أهم أصول المنظمة الرئيسية الت 

 القريب والبعيد. 
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  ي تؤمن لك حسن استثمار المواهبعليك أن تحتفظ بالمواهب
ي البيئة الت 

ز
ياء الثمينة كما تحتفظ باألش  ف

 .
ً
ي أماكن أكير أمانا

ز
 ف

  الموهبة شعور ينبض بالحياة، يحتاج إىل الرعاية والنمو والتطوير الدائم، وكذلك الوقاية والحماية من

وسات اإلدارية المضادة.   الفي 

 عليا لديها حد أدئز من الموهبة.  يحتاج الموهوبون إلداراتهم بنجاح إىل إدارة 

 أهداف إدارة المواهب: 

 : ي
ي اآلئ 

ز
 م(2018)سلمان،  تتمثل أهداف إدارة المواهب ف

 ر باإلنتاجيةاضز اإل  ونالعمالة د تقليص تكاليف . 

  ز إعداد القادة  . يةلالمستقب وظائفات اللبة متطهاجو لم والتنفيذيي 

 ي جئة فااغر المو الش ىل  م
ز
 . ءة العاليةفا ب ذات الكواهار األساسية بالمو  األدف

  .المحافظة عىل قوة عمل احتياطية 

  .التحريك الفاعل للمواهب داخل المؤسسة لتحقيق عائد االستثمار األمثل للمواهب 

  .ز فعاليات االحتفاظ عىل أهم وأثمن المواهب  تركي 

  .ز الحاجة إليها ي تير
 تحديد آليات لتوظيف المواهب الت 

  .ز ممارسات التوظيف  تحسي 

  تأييد مؤسسات المجتمع. كسب 

 تصنيف المواهب داخل المنظمة: 

 :  م(2013)صيام،  تصنف المواهب داخل المنظمة إىل أرب  ع أصناف وهي

  :ب  ع هذه عىل قمة هرم تصنيف المواهب وهم القادة الموهوبون الذين يتمتعون  مواهب قيادية وتي 

اتيجية عىل مستو  ي وضع وإعداد وتوصيل وتنفيذ االسي 
ز
 ى المنظمة. بالمسؤولية ف

  :ون مواهب قيمة ومهمة  مواهب أساسية ير
َ
ويشمل هذا النوع أفراد لديهم حس المنافسة القوية، ويعت

 لما يتمتعون به من قدرات وما يمتلكونه رؤية وتصور للمستقبل، كما أن لديهم 
ً
بالنسبة للمنظمة نظرا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 السكت
ُ
ف للوظائ عام ة الدماغية بانقطاع إمداد 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 

ح تعريف جديد للسكتة ال 
ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 

ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
دماغية ف

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)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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
ُ
فّية". وت ز بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة 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

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

 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، سك أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تة تة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتصلب 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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   

 

ز وقادة الفكر القدرة عىل تحمل المسؤولية وأن بعض الصناعات أو األدوار يجب أن  تتضمن المتخصصي 

 أو ذوو المهارات النادرة. 

  :ز عن العمل، وهم موظفو اإلنتاج المسد هذا النوع القوة العظىم ضمار يشكل أف مواهب جوهرية ن ؤولي 

ي للمستهلك أو الزبو 
 ن. تسليم المنتج النهائ 

  :األساسية، وكثي   إن تنفيذ األنشطة يتم من خالل دعم المواهب الداعمة لألعمال غي   مواهب داعمة 
ً
 ا

ي قد تصلح نشطة عىل سبيل المثال األنشطة اإل هذه األ  ما تكون
اد ر األف تار مها لألتمتة وتكوندارية الت 

ز داخل هذه المجموعة من المواهب المت ي العاملي 
ز
ها ف  . غضون أسابيعوافرة بسهولة، ويمكن تغيي 

 لمواهب: اإلدارة العلمية ل

ية الموهوبة،  يجب أن ي إدارة المواهب المراحل المختلفة للتعامل مع الموارد البرسر
ز
يشمل األسلوب العلىمي ف

 :  م(2012)رضوان، وهي

  .ز ذوي المواهب والقدرات التنافسية ز من المؤهلي   جذب وتوظيف المرشحي 

  . ز  إدارة وتحديد رواتب المنافسي 

  .توفي  فرص التدريب والتطوير المستمر 

  األداء بأساليب حديثة. إدارة عمليات 

  .ز والمحافظة عليهم ز الموهوبي   اإلبقاء عىل الموظفي 

  .ي ألعىل
ي السلم الوظيفز

ز
ز ف  إتاحة فرصة لصعود الموهوبي 

  . ي
 
ف ز الذين يستحقون الي   الموظفي 

 : داخل المنظمة تعيي   الموظف الموهوب

، وهما: )الصمادي،  ز ز الموهوبي   م(2002يوجد داخل المنظمة مستويان تنظيميان يمكن أن يستوعبا الموظفي 

  :  
ي هذا المستوىار تكون المواهب والمهاالمستوى التنفيذي والفن 

ز
ز ف ي الموظفي 

ز
 ت المطلوب توافرها ف

مجيواالضمحاللعرضة للتآكل   يالجديدة تظهر يومات والتقنيات ، فالعديد من التطبيقات والير
ً
فإذا ما . ا

ي عن مسايرة هذه 
كة التطوراتعجز التنفيذي أو الفتز ة للرسر ي حالة اختي، ال يعود ذا قيمة كبي 

ز
ار ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 السكت
ُ
ف للوظائ عام ة الدماغية بانقطاع إمداد 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 

ح تعريف جديد للسكتة ال 
ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 

ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
دماغية ف

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)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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
ُ
فّية". وت ز بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة 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

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

 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، سك أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تة تة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتصلب 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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   

 

ي 
ز
ز يجبالمواهب ف لذات، امن أن الموظف يتمتع بمواهب تطوير  األحدث والتأكد اختيار  التنفيذيي 

ةبعد  ويمكن  . ذلك صقله بالتدريب المستمر والخير

 المست :  
 
اف ي هذا المستوى ال  المهارات وى اإلداري واإلشر

ز
م تكون عرضة للتآكل الرسي    ع. معظ المطلوبة ف

ور القيادية، إال أن د والقدراتاالتصالية  والمهاراتمواهب هذا المستوى تتصل بالفعالية الشخصية 

ي هذا المستوى يكون أكير 
ز
، فهو تأثي  الموظف الموهوب ف ي

 من دور التنفيذي والفتز
ً
 ثقافة يؤثر عىلا

ي هذا المستوى
ز
 عن أن مواهب المنظمة ف

ً
كة ككل، فضال ي غي  قابلة للتغي  أو التطور بشكل كبي  ك الرسر

ز
ما ف

ي اختيار الموظف منذ البداية. 
ز
، لذا يجب التدقيق ف ي

  حالة المستوى التنفيذي والفتز

 : أهمية االحتفاظ بالموظف الموهوب

ة ممكنةاالحتفاظ باليوجد فوائد عدة تنتج عن  ز ألطول في   : من هذه الفوائد  ،موهوبي 

  ين.   اكتشافهمد جدد عملية باهظة التكاليف، مع صعوبة اعملية استقطاب أفر ز  إن كانوا متمي 

  ي ي إدامة االستثمار من كفاءة العنرص البرسر
ز
  ه العقول. من عوائد مثل هذ واالستفادةالرغبة ف

  ي معنويات الفري األفراد  دورانمعدل
ز
 ق. يؤثر ف

  ر إذا كان هناك معدل  . مرتفع دورانتتعرض العالقات مع العمالء إىل الرصز

  ز ي دورانزيادة معدل  اع. خفض معدل تطوير اإلنتاج واإلبدالموهوبي 

 ز يحرم ال االحتفاظ  من الوصول إليهم بالتاىلي بالموهوبي 
ز ، ) واالستفادة منهم.  اجتذابهم منافسي  كرمالىلي

 م(2005

اتيجيات إدارة المواهب  : استر

بوية أن هناك العديد من العوامل   إال أن  ي مجال اإلدارة والعلوم الي 
ز
ز ف ز والمتخصصي  يشي  الكثي  من الباحثي 

ي نجاح إدار  العوامل،هناك آخرون أخذوا يطلقون عىل هذه 
ز
ي تساعد ف

اتيجيات ةالمواهب الت  مع  التعامل اسي 

ي المنظمات
ز
اتيجياتإدارة المواهب ف :   ، ويمكن عرض هذه االسي   م(2010، كرعاوي)ال كما يىلي

  :اتيجية جذب المواهب  المنظمة ورؤيةإن عملية جذب المواهب الخارجية يعتمد عىل قيم استر

ز للمنظمة؛ أ ز المحتملي   الموظفي 
ً
ي يمكن أن  يضا

تعتير العالمة التجارية واحدة من أهم األشياء الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 السكت
ُ
ف للوظائ عام ة الدماغية بانقطاع إمداد 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 

ح تعريف جديد للسكتة ال 
ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 

ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
دماغية ف

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)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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
ُ
فّية". وت ز بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة 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

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

 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، سك أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تة تة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتصلب 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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   

 

تجتذب المواهب الخارجية بسهولة. فمن الواضح أن كل المواهب تسغ للنمو والتقدم؛ وتبحث عن 

كات ذات السمعة الجيدة، وأن تا ز تلزم التفكي  لرسر ي وظيف األشخاص المناسبي  اتيخر لموارد ل االسي 

ية صياغة  و ذكية الختيار المواهب الحقيقية تختلف عن و  خاصة طو رسر البرسر لعادية ا التوظيف طرسر

.  لألفراد  ز    العاديي 

  :اتيجية تطوير المواهب عليم برامج التعلم والت بأنواعها إىللتطوير المواهب تحتاج المنظمات استر

الرسمية وغي  الرسمية عىل حٍد سواء، باإلضافة إىل المهارات والمعارف، وتعتمد تنمية المواهب عىل 

ي األداء واإلدراك والسلوك. 
ز
ات ف وري االعتماد عىل التغيي  اتيجيةفمن الرصز ب وير الم واهلتط اسي 

 . الوظيفة المنوي شغلها  مكاناتوإ، حقيق مستويات أداء عالية تتناسبلت باستمرار 

  :اتيجية المحافظة عل المواهب ي االحتفاظ بالمواهب، استر
ز
ي تساهم ف

هناك العيديد من العوامل الت 

ة، ووقع العمل الذي له  ة وغي  المبارسر فهناك عوامل وقائية مثل االمتيازات والمنافع والتعويضات المبارسر

ي 
ز
، ف ي

ز أن النجتأثي  مبارسر عىل النجاح الوظيفز ي بحد ذاته يحي 
فقدان أو و يل عمل بدوره عىل تقلاح الوظيفز

ز يمكن أن  دورانن إ .مبارسر مواهب من المنظمة بشكل غي  وب الهر  المنظمة  يعرض،العمل والموظفي 

 
ً
ي تمتلكها  لخطر كبي  وخصوصا

ة وفهم أن لذلك تحتاج لمعرف ،تلك المنظماتفيما يتعلق بالمواهب الت 

ي محاولة منها لإلبقاء عليهم ضمن  
ز
المواهب هم ذو قيمة استثنائية لها وأنهم محل تقدير وعناية فائقة ف

ي تعتير أحد أصول المنظمة. 
 كوادرها القيمة والت 

  :  
اتيجية التعاقب أو تخطيط اإلحالل الوظيف  اتيجية اإلحاللالبعض بأن  يرى استر ي تقال اسي 

ترص وظيفز

 ف القوى العاملة ًعىل تطوير وتصني
ً
ي تمتلك إمكانات عالية وتكون مصدر حيويا

بعض ل الداخلية الت 

ي المنظمة، وهي تعطي الفرصة الحقيقية لشغل الوظائف األساسية ا المواقع أو 
ز
لوظائف القيادية ف

ز ذوو  ز الموهوبي  ورية للقيام بهذه الو  والمهارات القدراتبالموظفي   . ل وجهظائف عىل أكموالمعارف الرصز

ي تطبق إن 
اتيجيةهدف المنظمات الت  ي هو التنبؤ باالحتياجات اسي 

ي أو التعاقب الوظيفز
 اإلحالل الوظيفز

ي المستقبل وتعمل عىل حماية االحتياجات من 
ز
ية الكفؤة ف التنظيمية من المواهب أو الموارد البرسر

ية بما يضمن  اتيجيةاالس وتحقيق  الرؤى  االستقرار الموارد البرسر ىل لها، وال تسغ تلك المنظمات إ ي 

ي الوظائف القيادية بقدر ما يهمها تصنيف اإل 
ز
ية لكل فرد ماكتشاف من الذي سيحل ف ن مكانات البرسر

ي يحتاجونها لكي يصبحو  اتوالمهار ات حيث التدريب والخير 
معتز أي ب ،موهوبون اءا مدر والمعارف الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 السكت
ُ
ف للوظائ عام ة الدماغية بانقطاع إمداد 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 

ح تعريف جديد للسكتة ال 
ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 

ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
دماغية ف

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)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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
ُ
فّية". وت ز بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة 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

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

 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، سك أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تة تة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتصلب 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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   

 

ز ا المنظمة بجذب واختيار  أن تقوم  وتعيي 
ً
ية وخصوصا ون أفالم لموارد البرسر  ضلواهب منها والذين يعتير

ز لمناصب قيادية، بهذه الطريقة يمكنها تطوير مواهبها الخاصة دونما عناء يذكر   . المرشحي 

 الخاتمة

ز فيها، لذا يجب أن تهتم إدارة المنظمة بهؤالء  ز الموهوبي  ال تخلو أي منظمة مهما كانت من وجود العاملي 

ي تحتضن عملهم وتشجع موهبتهم، 
، وتحاول اجتذابهم من منافسيها بتوفي  أفضل السبل والبيئات الت  ز العاملي 

ة التنافسية، كما  ز وري لخلق الثقة التنظيمية والمي  فوجود اللوائح التنظيمية حول أهمية إدارة المواهب أمر ضز

ية وأ ز بال استثناء فهم إدارة المواهب البرسر  هميتها وفهم مكوناتها بوضوح بجميع الوسائليجب عىل العاملي 

ي تتناول هذا الموضوع. 
 المتاحة عن طريق نرسر أوراق بحثية مهنية، وأوراق المؤتمرات أو الدراسات الت 

ة  ز أصحاب المواهب وتشجيعهم باستمرار عن طريق الرواتب والتعويضات غي  المبارسر إن العمل عىل تحفي 

كما أن السماح لهم بتطبيق أفكارهم   يشجع عىل العمل وصقل المواهب،يخلق حب العمل وانتماء للمؤسسة و 

ز المنظمات وبالتاىلي نجاح  عىل أرض الواقع يحفزهم وينىمي مواهبهم، ما يرفع من شأن المنظمة ومستواها بي 

 هذه المنظمة. 

ه تشجيع هذويمكن للمنظمة العمل عىل إعداد دورات وورش عن طريق االستعانة بجهات خارجية للعمل عىل 

ي 
 عير الرحالت واللقاءات المختلفة الغي  تقليدية الت 

ً
، وأيضا ز ي الموظفي 

ز
المواهب وكشف المواهب المدفونة ف

 . ينتج عنها ابراز المواهب المدفونة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 السكت
ُ
ف للوظائ عام ة الدماغية بانقطاع إمداد 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 

ح تعريف جديد للسكتة ال 
ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 

ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
دماغية ف

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)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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
ُ
فّية". وت ز بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة 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

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

 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، سك أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تة تة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتصلب 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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

تعانة د نوعها بدقة يمكن االس الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحدي

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-Ovbiagele & Nguyen(   
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