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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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َ
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ً
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ّ
المّية أم فنّية. بينما تتطل

 
ً
لِق لإلبداع الصغي  بال
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ي قد ال ت

ي عالم األعمال والعلوم والتكنولوجيا؛ والت 
ي ذلك الوظائف فز

 .فز

 

Abstract : 

Most people associate creativity with artistic skills and abilities, such as writing a novel or story, drawing 

a picture, or composing a piece of music. While these are all creative endeavors, not all creative thinkers 

are artists. Generally, this is called: small creativity. This creativity enriches the artistic life, and its 

owners quickly appear through the community platforms, whether it is visual, verbal, or artistic arts. 

While many administrative and leadership jobs and tasks require a great deal of creative thinking, 

including jobs in the world of business, science and technology; Which may not pay attention to small 

creativity. 

It is not easy to create something out of nowhere, as inspiration and impulsiveness are crucial tools in 

stimulating creative thinking, and it is not easy to get a real mix of all these things at the right time. 

Whatever your field of work, your team needs to have sufficient creative ability to be able to find the 

necessary innovation to have a competitive advantage, or to be able to find solutions by which to achieve 

a quantum leap. 

 

 

 



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – كانون األول    –  15                                             (  -  381391)ص:  ربعونالبحث األ – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

382 
ي التنمية اإلدارية                                                                                                                                       النوارصه           

 
 دور التفكير اإلبداعي ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المقدمــــــــــة

ي  
بوية، إذ أن الزمان فز ي إدارة حياتنا، وفز إدارة األعمال والمؤسسات الي 

ورات األساسية فز االبتكار واإلبداع أحد الرصز
  
ً
 أو حت  مرضيا

ً
ي نمو واتساع، فلم يعد كافيا

ي المؤسسات تصاعد والحاجات والطموحات هي األخرى فز
أداء األعمال فز

بوية، عىل اختالف أنماطها وأنواعها، بالطرق الروتينية التقليدية ألن االستمرار بها يؤدي إىل الثبات والتجمد  الي 
ي إىل األمام أو الفشل. 

ي المضز
 وهو بالتاىلي تراجع عن الركب المتسارع فز

 الكفاءة،   لذلك فإن المؤسسات الناجحة ومن أجل ضمان بقائها واستمرارها  
ّ
قوية مؤثرة، يجب أن ال تقف عند حد

بمعتز أن ال تقتنع بالقيام بأعمالها بطريقة صحيحة بأمانة وإخالص وحسب، وإنما يجب أن يكون طموحها أبعد 
، وبتعبي  آخر 

ً
 وأداًء وأهدافا

ً
مي ببرصها إىل األبعد وبآمالها إىل األسىم واألسىم حت  تكون متألقة أفكارا

من ذلك. في 
ورية، ح ي مواضعه الرصز

قة مبتكرة. وبذلك يصبح االبتكار واإلبداع والتجديد والتغيي  الفّعال، فز
ّ
ت  تكون مؤسسة خّل

ة ألدائها وخدماتها.  ز  هي السمات الممي 

 . ماهية التفكير االبتكاري 2

ي 
ي قاموس اللغة العربية ناتجة من الفعل بكر، واالسم بكر والجمع أبكار، وابتكر السر

ء أي استوىل باكورته، االبتكار فز
ء.  ي

 و الباكورة هي أول السر

 ( مان  سبي  عّرف  وأصيلة  1931وقد  جديدة  لحلول  الوصول  من  يتمكن  الذى  العقل  أنه  عىل  المبتكر  العقل   )
ه إليها بمعتز أنه العقل الذى يستطيع إنتاج الجديد واألصيل. واإلنسان المبتكرهو الشخص  لمشكالت لم يسبقه غي 

ه   من أفراد مجتمعه فز مجال تقديم األفكار المستحدثه وتبنيها وإختبارها. الذى يسبق غي 
يرى أصحاب هذا االتجاه أن االبتكار يعتير عملية عقلية إنتاجية، وال تتم هذه العملية فجأة، وإنما ال بد أن تمر 

( االبتكار Torranceس ) بعدة مراحل حت  يصل الفرد إىل األفكار أو الحلول المبتكرة. ووفق هذا المنحتز عرف توران
والفجوات الضعف،  وبمواطن  بها  والوغي  للمشكالت،  تحسس  "عملية  وصياغة     بأنه  فيها،  والنقص  والتنافر 

المتوافرة، والبحث عن المعلومات  ارتباطات جديدة باستخدام  حلول وتعديل    فرضيات جديدة، والتوصل إىل 
 عند اللزوم وتوصيل النتائج.  الفرضيات وإعادة فحصها

 ومن هذه القراءة نستنتج التفكير االبتكاري هو عبارة عن المركبات التالية: 

نشاط عقىلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية فز البحث عن حلول أو التوصل إىل نواتج أصلية لم   •
 تكن معروفة مسبقا. 

 المشكلة. العملية الت  تقودنا إىل ابتكار أدوات وطرق ومناهج وأفكار جديدة للتعامل مع  •

ز أو أكير )مستقلة عن بعضها البعض( فز فكرة جديدة لم تكن موجودة من قبل.  •  عملية دمج فكرتي 

االبتكارى • التفكي   ز  وأخالقية   يتمي  وانفعالية  معرفية  عناض  عىل  ينطوى  ألنه  والتعقيد  بالشمولية 
 متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة. 
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . مراحل التفكير االبتكاري3

 Preparation Stageمرحلة التحضير واإلعداد:   -أ

 هذه المرحلة بذرة االبتكار وفق هذا Gordonوفرسها جوردن ) 
ّ
ي والتفاعل معه". تعد

( بأنها "مرحلة اإلعداد المعرفز
، حيث يتم فيها تحديد جانب المشكلة المراد دراستها، وجمع المعلومات والبيانات الالزمة بشكل منظم  المنحتز

 عن العشوائية.  ومحدد 
ً
 بعيدا

 ( Incubation Stageمرحلة الحضانة: )  -ب

دد بالقيام بالعمل والبحث عن الحلول Guilfordفرسها جليفورد )  ( بأنها "حالة من القلق والخوف الالشعوري والي 
 ."   

اق  -ج  Illumination Stage : مرحلة اإلشر

ي هذه المرحلة يصل الفرد إىل بعض الحلول أو المقي   
ي تؤدي إىل فكرة الحل والخروج من المأزق، حيث فز

حات الت 
 من قبل، وتتجىل الفكرة الصحيحة بشكل غي  متوقع وعفوي، وتعتير هذه المرحلة  

ً
 كل ما كان مبهما

ً
يبدو واضحا

ي تحريك هذه الحا 
 فز
ً
 ان الظروف المكانية والزمانية والبيئة المحيطة تلعب دورا

ً
 لة. ذروة العملية االبتكارية. وطبعا

 (Verification Stageمرحلة التحقيق: )  -د

. ويمكن   هي مرحلة الحصول عىل النتائج األصيلة المفيدة والمرضية، وحيازة المنتج اإلبداغي عىل الرضز االجتماغي
جمع  التحضي   مرحلة  ي 

فز يتم  حيث  ومتعمدا،  إراديا  يكون  الرابعة  و  األوىل  ز  المرحلتي  ي 
فز الفرد  عمل  أن  القول 

ز   المرحلتي  ي 
فز أما  الواقع.  الجديدة وتطابقها مع  األفكار  التحقق من صحة  يتم  التحقيق  ي مرحلة 

المعلومات، وفز
ي ظهور األفكار االبتكارية.  الثانية والثالثة، تتم أعمال عقلية الشعورية

 تساعد الفرد فز

 . خصائص التفكير االبتكاري4

  (Fluencyالطالقة ) •
ي يقدمها وهي القدرة عىل إنتاج  

أكير عدد ممكن من األفكار اإلبداعية، وتقاس هذه القدرة بحساب عدد األفكار الت 
ي وحدة زمنية ثابتة مقارنة مع أداء األقران. 

ز فز  الفرد عن موضوع معي 
  (flexibilityالمرونة ) •

بطريقة إيجابية، وهي القدرة عىل تغيي  طريقة التفكي  بتغي  الموقف، فبعض المواقف مثال تستدغي منك أن تفكر  
بطريقة عاطفية،   والبعض اآلخر يستدغي منك أن تفكر بطريقة سلبية، والبعض اآلخر يستدغي منك أن تفكر  

ك بتغي  الموقف، مع قدرة عىل توليد   بأن يكون لديك القدرة عىل أن تغي  طريقة تفكي 
ً
ك مرنا وهكذا يكون تفكي 

 كر فيه. أكير عدد ممكن من األفكار بشأن الموقف الذي تف
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (Originality)  األصالة •
والمقصود باألصالة: اإلنتاج غي  المألوف الذي لم يسبق إليه أحد، وتسىم الفكرة أصيلة إذا كانت ال تخضع لألفكار  
، والشخص صاحب الفكر األصيل هو الذي يمل من استخدام األفكار المتكررة والحلول  ز الشائعة وتتصف بالتمي 

    للمشكالت ويبحث عن حلول من إنشائه هو. التقليدية 
  (SensitivityProblems)  الحساسية للمشكالت •

ي العمل، فالشخص المبدع يستطيع رؤية الكثي  من المشكالت 
وهي القدرة عىل إدراك مواطن الضعف أو النقص فز

ي الموقف الواحد فهو يغي نواحي النقص والقصور بسبب نظرته للمشكلة نظرة غي  مألو 
فة، ولذلك لديه حساسية  فز

ي المواقف المختلفة. 
 أكير إلدراك المشاكل فز

 ( Elaboration)  إدراك التفاصيل •
ي مخيلته. 

ي فز
ي ذهنه، والصورة الت 

ي تدور فز
 فالشخص المبدع يستطيع إعطاء تفاصيل دقيقة عن الفكرة الت 

 (Maintaining Directionالمحافظة عىل االتجاه ) •
ة زمنية طويلة، حت  يتم الوصول   المحافظة عىل االتجاه يضمن ي المشكلة لفي 

قدرة استمرار الفرد عىل التفكي  فز
 . إىل حلول جديدة

 . سمات الشخصية االبتكارية 5

المبتكرون  يظهرها  ي 
الت  واالنفعالية  العقلية  السمات  ي ضوء بعض 

فز يتحدد  االبتكار  أن  النفس  علماء  بعض  يرى 
هم من األفراد، ويتم   هم عن غي  ز ي واالنفعاىلي وتمي 

المعرفز المجال  ي 
ات الشخصية فز ذلك عن طريق دراسة متغي 

 للفرد. 

ي يبديها الفرد، بما فيه الفرد المتعلم، 
 عىل سمات الشخصية أنه "المبادأه الت 

ً
حيث عرف سيمبسون، االبتكار بناءا

 ." ي قدرته عىل التخلص من السياق العادي للتفكي  واتباع نمط جديد من التفكي 
 فز

  : ة مظاهر نذكر منها ما يىلي
ّ
ي عد

 
ي األفراد ف

 
د بعض علماء النفس الصفات اإلبتكارية ف

ّ
 وقد حد

ي والبحث وعدم  •  إىل الفضول اإليجائر
ً
ي التجّمعات يميل المبدعون غالبا

، وفز النهم إىل المعرفة واالستطالع الشخضي
 للتجديد والتطوير. 

ً
 الرضا عن األوضاع الراهنة طلبا

ام بهدف سا • ز ي العمل من أجل الوصول إليه. االلي 
ي فز
 م والتفائز

احات المقنعة أو الخطط البديعة.  •  القدرة عىل تقديم األفكار واالقي 

ي العالقة مع األفراد والتعاطي مع األزمات.  •
ي النفس فز

ي التعامل والثقة فز
  التلقائية والمرونة فز

ه الفرد الم • ز ، ويتيز ي
ف والنفاق، تشجيع تبادل الرأي والمشاركة فيه والنقد الذائ 

ّ
ل ز ي الغالب عن السلبية والي 

بتكر فز
ز األوضاع وتوجيهها إىل  ه المتحّرر وطموحه العاىلي إىل الكمال وتحسي   مع شعوره بالثقة وتفكي 

ألنها مساوئ تتنافز
  األفضل. 

ة أو خطبة أو قراءة فكرة ومراقبة عمل أو سلوك وعدم الوقوف إىل •  قراءة الماورائيات لدى االستماع إىل محاضز
ّ
 حد

 الظاهرة من دون تحليل وتعّمق. 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

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. 
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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 ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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•  
ً
ون غالبا ز ّ ز يتمي   بالخروج    االستقاللية، إذ أن المبدعي 

ً
عة التقليدية والتصورات الشائعة ليس حبا ز بالتحّرر من اليز

أن  الواضح  والتعبي  ورسم األهداف. ومن  التفكي   ي 
فز العاىلي  الدائم وطموحهم  عهم 

ّ
لتطل بل   ،

ً
دائما المألوف  عن 

امها وعدم تجاوزها. لبعض التقال ي تستدغي احي 
 يد والنمطية أهمّيتها وحكمتها الت 

األزمات  • تعود  فال  بإيجابية وحكمة  معها  والتعامل  ومناقشتها بسعة صدر  المشكالت  تفّهم  العالية عىل  القدرة 
ي أغلب األحيان، بخالف الكثي  من األف

ز باإلحباط أو الشعور بالفشل والنقص فز راد الذين المستعصية عىل المبدعي 
أمام  ثم   

ً
أول ذواتهم  ي 

فز فينهزمون  باإلحباط   
ً
 شديدا

ً
أو شعورا الوراء  إىل   

ً
ونكوصا  

ً
تراجعا األزمات  تزيدهم صالبة 

 خصومهم ومنافسيهم. 

ي يجب استثماره  • وضوح الرؤية وصالبة الموقف وثبات القدم. إن الشخصيات المبدعة تنظر إىل الزمن كمورد إنتاحر
ي تحقيق المزيد من وا

 عليها. فز
ً
ي أو الحاضز قيودا

 إىل األمام للسبق والتقدم وال تجعل للماضز
ً
  النتصارات وتنظر دائما

 :
ً
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•  .  الذكاء الشخض واإلجتماغي
 الموهبة ) بكل انواعها: الموسيقية، الرياضة، اللفظية، الفنية، الحركية...(.  •
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 اإليجابية فز
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 . أساليب تنمية التفكير االبتكاري6
 لنجاحك.  ال تخف من الخطأ، اجعل من التجربة والخطأ  •

ً
 طريقا
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ً
وقتا خصص 

 تشاف الجديد. الك
 لرفضها.  •

ً
 انظر إىل الموضوع من زوايا مختلفة، ثق فز كل فكرة جديدة حت  تجد سببا

ز والجمود، واسأل باستمرار لماذا؟ وال ترضخ للوضع القائم.  •  تحدى القواعد والروتي 
 شجع االستقاللية ، افسح مجال لالختالفات.  •
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 الذات. اعتقد فز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ُ
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ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
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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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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، القيادة .  • ي
 خذ نزهة، كم من أفكار تصل إلينا أثناء الضحك، المسر

ادرس وناقش المشكلة قبل النوم، وراجع أفكارك عندما تستيقظ، وضع بداخل حجرة نومك قلم ومفكرة لتسجيل   •
 األفكار فيها. 

ك كي يتجول وي • كتشف آفاق ما هو  حرر عقلك من أي ضغوط واتركه يعير عن أي شر  يريده، أعىط الفرصة لتفكي 
 جديد. 

 . معوقات التفكير االبتكاري7

تتعدد معوقات التفكير االبتكاري، فمنها معوقات داخلية ومعوقات خارجية، وسيتم عرضها بالتفصيل فيما 
 :  يىلي

 المعوقات الداخلية:  •

ي قد ت
ي تشمل المعوقات الداخلية المعوقات الشخصية، ومعوقات حل المشكالت، ومعوقات البيئة، والت 

تمثل فز
أفكار جديدة،   بالنفس، ومقاومة استخدام الخيال والعجز عن تحمل الغموض، والعجز عن تقبل  الثقة  ضعف 
واالفتقار واألفكار والتقاليد الجامدة والخوف المبالغ فيه من الفشل، ونقص المعلومات وضعف اإلمكانيات وعدم 

اء.   بذل الجهد واالعتماد عىل الخير
 : . مفهوم إدارة التغيير 8
( إدارة التغيي  بأنها: "إدارة الجهد المخطط والمنظم للوصول إىل تحقيق األهداف المنشودة 2003تعرف )عماد،   

ية والمادية والفنية والتقنية المتاحة للمؤسسة التعليمية".   له، من خالل التوظيف العلىمي السليم للموارد البرسر
)اللوزي، عرفها  أ1998وقد  تبديل  عملية  "أي  بأنها  أهداف (  بعض  ي 

فز لها  مخطط  إضافة  أو  إلغاء  أو  تعديل  و 
ي 
ي اإلمكانيات والموارد المتاحة لها، أو فز

وسياسات المؤسسات، أو قيم واتجاهات األفراد والجماعات فيها، أو فز
هذه  أداء  فاعلية  زيادة  لغرض  مختلفة  وطرق  بأشكال  المديرون  لها  ويستجيب  وسائله،  العمل  وطرق  أساليب 

 قيق كفاءتها". المؤسسات وتح 
ي يتم بها وضع خطة شاملة  

: "ان ادارة التغيي  العملية الت  ة ويمكن حرصها فيما يىلي ي هذا المجال كثي 
والتعريفات فز

ي 
بوية وفز ي المؤسسة الي 

ي الوضع الحاىلي من خالل استثمار كافة الموارد المتاحة فز
تهدف إىل إحداث تعديالت فز

كة للمدرسة وتحديد أهدافها وأولوياتها، وبناء ثقافة  البيئة المحيطة بها، من خالل تطوير ال رؤية والرسالة المشي 
، حت  نصل للتغيي  المنشود".  ز بوي واالستثارة الفكرية للعاملي 

، وتقديم النموذج السلوكي الي  كة داعمة للتغيي 
 مشي 

ي إحداث التغيي  تقع عىل عات
ق مديري المدارس من خالل والبد أن نلفت النظر اىل حقيقة أن المسؤولية األوىل فز

ات  للتغي  ومتابعتهم  بمجاراتهم  وإنسانية،  ومهنية  عملية  أسس  عىل  يعملون  ز  تربويي  مهامهم كقادة  ممارسة 
المستمرة والمتسارعة من حولهم وعليهم أيضا االقتناع بإدارة التغيي  ومعرفة أهدافها فعند معرفته للهدف الذي 

.  سيحدثه من خالل التغيي  سيتكون لديه ي إدارته وتحويلها إىل إدارة تغيي 
 نزعة فز

وط التغيير والتحول10  . شر
ورية لتحقيقه األهداف المتوخاة، نذكر منها:  وط الض  ي مجموعة من الشر

 
، البد أن يستوف  لكي ينجح التغيير

إمكانياته  الواقعية:  • إطار  ي 
فز يتم  وأن  المنظمة،  تعيشه  الذي  العمىلي  بالواقع  التغيي   يرتبط  أن  ي 

ومواردها  ينبغز ا 
ي تمر بها. 

 وظروفها الت 
ز رغبات واحتياجات وتطلعات   التوافقية:   • ز عملية التغيي  وبي  ي أن يكون هناك قدر مناسب من التوافق بي 

ينبغز
 .  القوى المختلفة لعملية التغيي 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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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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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي األنظمة   الفاعلية:  •
ي أن يكون التغيي  فعاال، أي يمتلك القدرة عىل التأثي  عىل اآلخرين، وتوجيه قوى الفعل فز

ينبغز
ها.   والوحدات اإلدارية المستهدف تغيي 

للقوى   المشاركة:  • الواعية  المشاركة  هو  ذلك  لتحقيق  الوحيد  والسبيل   ، ي اإليجائر التفاعل  إىل  التغيي   يحتاج 
ي تتأثر بال

. واألطراف الت   تغيي  وتتفاعل مع قادة التغيي 
ي أن تسغ نحو   اإلصالح:  •

ي أن يتصف باإلصالح، بمعتز أن اإلدارة القائمة عىل التغيي  ينبغز
حت  ينجح التغيي  ينبغز

ي المنظمة. 
 إصالح ما هو قائم من عيوب، ومعالجة ما هو موجود من اختالالت فز

ي إدار   الرشد:  •
، إذ يخضع كل قرار وكل ترصف العتبارات صفة الزمة لكل عمل إداري، وبصفة خاصة فز ة التغيي 

 التكلفة والعائد، فليس من المقبول أن يحدث التغيي  خسائر ضخمة يصعب تغطيتها بعائد يفوق هذه الخسائر. 
ز أن يعمل عىل إيجاد قدرات تطويرية أفضل مما هو قائم أو مستخدم حاليا، فالتغيي  يعمل    االبتكار:  • فالتغيي  يتعي 

 تقاء والتقدم وإال فقد مضمونه. نحو االر 

، وبالتاىلي فهو  بتغيي  اجتماغي ي كل منظمة إنسانية ال بد وأن يكون مصحوًبا 
التغيي  فز أن إدخال  بالذكر  والجدير 

بوي جزء مهم من المجتمع، فهو يواجه تحديات العرص من تراكم  ي مجتمع المنظمة، وحيث إن النظام الي 
سيؤثر فز

 (. 2011الحديثة بمجالها الواسع )الحريري،   المعلومات ودخول التقنية
 . مراحل التغيير والتحول11

 
ّ
. ويعتير بعض األشخاص أن التغيي  هو مرادف للمجازفة وبذلك فإن ي النهاية مع التغيي 

اس فز
َّ
الن ف معظم  يتكيَّ

بمراح التغيي   مع  تكيفهم  يمر  المستطاع.  قدر  به 
ّ
لتجن ويميلون  له  باالرتياح  يشعرون  ال  يولوجية  الناس  ز في  ل 

ي بعض النواحي العملية   يمكن
ها شخص ما بعد خسارة عزيز     التكهن بها.وتشبه هذه المراحل فز ي يختير

المحزنة الت 
 :  عليه.وهذه المراحل األرب  ع هي

شّل حركتهم   الصدمة:  .1
ُ
دون بالتغيي  المتوقع. وقد ينكرون وجوده، وقد ت

َّ
ي مرحلة الصدمة، يشعر الناس بأنهم مهد

فز
ون

ّ
أو   ويرتد القدرة عىل الترصف  الناس بعدم االطمئنان واالرتعاد وعدم  أنفسهم . كما يشعر   بهدف حماية 

ً
غالبا

ي هذه المرحلة. 
 المجازفة. وبالطبع يهبط انتاجهم فز

2.   : الدفاعي اجع  ،   اليى الدفاغي اجع  الي  إىل  الصدمة  تنتقل من  ي 
الت  التغيي   ي دوامة 

اس فز
َّ
الن المطاف يدخل  نهاية  ي 

فز
المعتادة لفعل األشياء. كما ويحاولون ويغضبون و  اتباع الطرق  ي 

يرفضون ما حدث لهم، حت  عندما يستمرون فز
ب المجازفة.  

ّ
ي هذا الرصاع بتجن

ي ويستنكرون حقيقة التغيي  الذي طرأ عليه. ويستمر الداخلون فز
التمسك بالماضز

 .  ال تعد هذه الحالة آمنة إىل حد كبي 
ً
ا  وأخي 

اف:  .3 ال  االعيى ء ما، ويشعرون بالحزن  يتوقف معظم  ي
فون بفقدانهم لسر ، ويعي  التغيي  إنكار حقيقة   عن 

ً
ا ناس أخي 

ي لعبة ما، بينما 
. ولذلك قد يشعر أحدهم وكأنه رهينة فز

ً
وتتضمن القوى المحركة لهذه المرحلة االش والتحرر معا

  . ي يولوحر ز  مشاهدة اللعبة بدرجة ما من الموضوعية والبعد الفي 
ً
ي هذه النقطة، تصبح فكرة  يكون بمقدوره أيضا

وفز
ناجحة"   ي كل "مجازفة 

تبتز الجديد وسلبياته. كما  الوضع  إيجابيات  باستكشاف  الناس   ويبدأ 
ً
قبول أكير  المجازفة 

اس للمزيد. 
َّ
ي إعداد الن

 الشعور بالثقة وتساهم فز
ف:  .4 ، ويتابعو   القبول والتكيُّ ي

، ويتكيفون كما ينبغز ي النهاية التغيي 
اس فز

َّ
م. كما يتأملون أنفسهم يقبل معظم الن

ّ
ن التقد

ي بعض الحاالت، يدافع  
افهم باإلكراه. وفز ون بأنه حدث "لألفضل" وإن كان اعي  قبل عملية التغيي  وبعدها، ويعتير

ف هجر الوضع القديم، باإلضافة اىل األلم واالضطراب،  ي القبول والتكيُّ
ي السابق. إذ يعتز

اس عما كانوا قد رفضوه فز
َّ
الن

. والخوف الذي  ي المراحل السابقة للتغيي 
 عاناه هؤالء فز
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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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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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة. ويجازف ترسي    ع العملية بحمل   ي أن يتم ترسيعه بعناية كبي 
 وقد ينبغز

َ
 نسّبيا

َ
م عير هذه المراحل بطيئا

ّ
ويكون التقد

 ألناس يجتازون هذه العمليّ 
ً
يولوجية" غي  المنجزة من مرحلة إىل مرحلة تالية، وبذلك فلو كنت مديرا ز ة "األمتعة الفي 

 . ك الطبيغي تجاه الفعل واالعتياد عىل الّصير
ز  المؤلفة من أرب  ع مراحل، ستضطر لمقاومة تحي ّ

 المقاومون وأسباب المقاومة 
 ( مكياڤلىلي  الفيلسوف  رنا 

َّ
حذ النظام  Machiavelliلقد  أفادهم  من  بجميع  لون 

َّ
يتمث أعداء  للمصلح  "إن   :

ً
قائال  )

ز إذا حددت  القديم". سيعتمد هؤالء اإلبطاء أو سيحاولون ز المحتملي  تقويض جهودك، ويمكنك تحديد المقاومي 
ة   أشياء كثي  فهناك  بذلك،  تقوم  مة.وحالما 

َّ
المنظ ي 

فز والخسارة  لم 
َ
األ التغيي   بها  سيسِبب  ي 

الت  والكيفية  المكان 
 . ز الي  ز فعَّ  تستطيع القيام بها لمعادلة مقاومتهم أو جعلهم مشاركي 

 
 هؤالء من شخص آلخر، ونذكر منها: وتختلف أسباب المقاومة عند 

مثل اقتناع الفرد أو البعض أن الوضع الحاىلي هو أنسب االوضاع، ومن اعتقادهم استحالة تقديم ما هو أفضل:   •
ي التغيي  مضيعة للوقت والجهد والتكلفة. 

 ثم يرى فز
ء ذي قيمةمخاوف فقد مزايا مكتسبة:   • ي

 من فقد شر
ً
. فهناك من يخسر قد يعارض البعض التغيي  التنظيىمي خوفا

اف  ية أو صداقات، أو حرية اتخاذ القرار، أو نمط إرسر ، أو موارد مادية أو مالية او برسر فقدان سلطة، او قوة تأثي 
ي هذه الحالة تجتاحه هواجس  

ي نفسه وما يجب عليه أن يتخىل عنه. وفز
مري    ح، وما إىل ذلك. وهنا يفكر الفرد فز
عىط أولوية أو أهمية كافية لمصلحة التنظيم أو الهتمامات رؤساءه أو زمالءه تعديل سلوكيات اعتاد عليها، بينما ال ي

ي 
 للنظام الجديد، مما قد يؤدي لتدئز

ً
ي العمل. كذلك قد يخسر البعض من عدم القدرة عىل ممارسة العمل وفقا

فز
ي تقييم األداء. 

 إنتاجيته ومرتبته فز
لماذا يحدث، وما هي أهدافه. ومن المرجح أن يسود سوء سيعارض األفراد التغيي  إذا لم يفهموا  قصور فهم وثقة:   •

أو  رئيسه  سواء كان   ، التغيي  مخطط  ز  وبي  الفرد  ز  بي  الثقة  فتقد 
ُ
ت عندما   ، التنظيىمي التغيي   ونتائج  ألهداف  فهم 

 .  مستشار التغيي 
ونتائجه:   • للتغيير  مختلفة  ونتائجه تقييمات  أهدافه  حيث  من   ، للتغيي  آلخر  عامل  من  النظرة   تختلف 

المحتملة.وبينما يرى مخططو التغيي  أنه يؤدي إىل نتائج إيجابية،فإن هؤالء الذين يتأثرون به وال يخططون له قد 
ي ذلك فائدة محققة،بينما راى العاملون 

بيل وعند بداية استخدام اإلنسان اآلىلي رأت الغدارة فز
ُ
:ق
ً
.فمثال

ً
را يرون فيه ضز

ي ذلك إشارة إىل أنهم سيفقدون وظائفهم. 
 فز

•   :  يقدروا عىل تطوير مهارات جديدة الزمة لألداء مرونة محدودة إزاء التغيير
َّ
يقاوم الناس التغيي  ألنهم يتوقعون أل

 يمكن أن 
ً
 غي  قادرين عىل ممارسته. مثال

ً
وري، لكنهم يكونون عاطفيا  ان التغيي  ضز

ً
الجيد. قد يفهم االفراد تماما

ي إدارات أو  
أقسام تتجه الستخدام نظم التشغيل بالحاسبات اآللية وأجهزة معالجة نجد هذا النمط من المقاومة فز

ات كما يجب، وبذلك يعارضون  ز  من األداء اليدوي، فالعاملون يخشون العجز عن تشغيل هذه التجهي 
ً
الكلمات، بدل

ز اإلنتاجية.  ات مع أنها الزمة لتحسي   هذه التغيي 
ً
 هم ورؤساؤهم أحيانا

 التنميــــــــة اإلداريــــــــــــــــــــة  ❖
 النشأة و التطور:  •

من   هائلة  أعداد  تظم  ي 
الت  ى  الكير وعات  المرسر ونشوء  األعمال  وحدات  تطور حجم  مع  التنمية  إىل  الحاجة  نشأت 

، وتستخدم لتسيي  أعمالها رؤوس أموال ضخمة، ومع تعقد طبيعة األسواق واتساعها، صار من الصعب ز عىل   العاملي 
وعات الضخمة.   شخص واحد أن يدير تلك المرسر
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 
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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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وقد دعا ذلك إىل فصل الملكية عن اإلدارة وبروز الحاجة إىل توفي  قيادات بديلة، وبرزت أوىل لبنات العلوم اإلدارية مع  
ة، فأدخلوا المبادئ العلمية ي وحدات األعمال الكبي 

ي اإلدارة   الرواد األوائل الذين كان معظمهم يتوىل مناصب إدارية فز
فز

ي مختلف العلوم االجتماعية وقاموا بأبحاث تشمل أهم الظاهرات االقتصادية 
ي الوقت نفسه اهتم المتخصصون فز

وفز
ي تنميها  

ة واتساع أحجامها وطرق اتخاذ قراراتها والعالقات الت  ي المجتمع المعاض وتأثي  المؤسسات الكبي 
واالجتماعية فز

ي فيما بينها، ومع الزمن نمت العالق
ى والعناض األكاديمية فز كات الكير ز الرسر ة، وتوافرت القاعدة المعرفية للتعاون بي 

وتطويرها   ورية  الرصز المهارات  تكوين  ي 
فز تساعد  ي 

الت  امج  الير التدريب ووضع  بتطوير وسائل  ذلك  الجامعات، فسمح 
 . لتوفي  األطر الالزمة للوظائف اإلدارية بوحدات األعمال

ي الواليات  وبعد الحرب العالمية الث
ي المتعلق باإلدارة، وال سيما فز

ي واالستشاري والبحتر انية نما: النشاط التعليىمي والتدريتر
ي العالم، واهتمت بقضية التنمية اإلدارية، ومع 

المتحدة األمريكية حيث تبوأت مؤسسات األعمال المركز القيادي فز
قارنة وكبار مفكري  ها المعاضين وعىل رأسهم " فريد بداية الستينات وبفضل جهود نخبة من علماء اإلدارة العامة الم

ي تنظيم حركة جماعة اإلدارة المقارنة صارت التنمية اإلدارية 
هم ممن أسهموا فز ريغز" " و وليم سيفن" وآخرون وغي 

ز بخدمات المؤسسات العلمية والبحثية واالستشارية .  ي تستعي 
 من مسؤولية وحدات األعمال الت 

ي هذا  ولم تقترص عملية الت
نمية عىل المؤسسات فقط بل امتدت إىل نطاق الدولة، إذ أخذت الحكومات بزمام األمور فز

هذه  طريق  عن  بوظائفها  القيام  بغية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المؤسسات  بناء  إىل  ولجأت  المجال 
 المؤسسات واألجهزة اإلدارية. 

  همية التنمية اإلداريةأ •
ي إن التنمية 

ي اآلئ 
ز وتطوير المجال اإلداري حيث تتبلور أهميتها فز ي تحسي 

ي تساعد فز
ات الت  ز    اإلدارية العديد من الممي 

ي كافة المواقع بما يحقق كفاءة األداء وفاعليته، ووضع الضوابط المستمرة عىل    -1
تحديث سياسات وأساليب اإلدارة فز

 . أداء األفراد واإلدارات لضمان االنضباط المستمر
ي عىل الكثي  من المعوقات اإلدارية، ولذا تسارع كافة الدول    -2 

إن التنمية اإلدارية بمداخلها المتعددة يمكن أن تقضز
ي طريق النمو واالرتقاء حت  يتم القضاء عىل مظاهر التخلف اإلداري من خالل التنمية 

بكل مؤسساتها إىل السي  قدما فز
 . اإلدارية

وط الواجب توافرها من قدرتها عىل الدراسة التحلي  -3 لية للوظائف اإلدارية للوقوف عىل واجباتها ومسؤولياتها والرسر
ة والقدرات والمهارات .   ناحية التأهيل العلىمي والخير

 .   تعتير أداة لتغيي  ثقافة المنظمة وتطوير السلوك اإلداري، كما أنها وسيلة لتحقيق الجودة -4
ي قدرات اإلدارة كما و كيفا . النمو اإلداري حيث يعتير منتج التنم -5

 ية اإلدارية ومن أهم مخرجاتها ألنه يمثل الزيادة فز
ي المجال    -6

ز فز ي والحاجة الدائمة لمستوى تنظيىمي متطور يتناسب مع زيادة عدد العاملي 
التقدم العلىمي والتقادم المعرفز

 . اإلداري
  : عنارص التنمية اإلدارية •

الناجحة من خالل إتباع سياسات إدارية واضحة تسي  عليها األجهزة اإلدارية يتطلب توافر إن تحقيق التنمية اإلدارية  
 العناض اإلدارية التالية

 : . العقيدة1
ي ذلك الرغبة الصادقة   

ي األجهزة اإلدارية بما فز
ز فز ورة توافر مستوى عال من الرغبة، واإليمان عند األفراد العاملي  وهي ضز

ورة التحىلي باألخالق عند القيادة العليا، برصز 
ي عال، وضز

ورة العمل الصادق، واإلخالص والمحافظة عىل مستوى أخالف 
ي المجتمعات اإلسالمية 

شاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية فز  اإلسالمية الحميدة واالسي 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 
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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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تطوير القوانير  واألنظمة: . 2
ط أساشي إلحداث التنمية اإلدارية ، إذ البد من دراس  ي تحكم وهذا رسر

ز المعمول بها الت  ته ومراجعة األنظمة والقواني 
سي  العمليات اإلدارية للتأكد من مدى مالءمتها وقدرتها عىل تحقيق األهداف كما يجب تحديث وتطوير ما هو بحاجة  

ات الجديدة حت  ال تكون عائقا أمام تحقيق التنمية اإل  دارية  للتحديث، ووضع أنظمة جديدة تتناسب واألوضاع والمتغي 
 . الناجحة

 . تطوير وتنمية الهياكل التنظيمية واإلجراءات: 3
ز بها، األمر  ي عدد األفراد العاملي 

ي حجمها وعملياتها اإلدارية، وكذلك زيادة فز
ي زيادة فز

إن نمو وتطوير المنظمة اإلدارية يعتز
ورة مراعاة حجم الهيكل التنظيىمي حت  ال يتالءم مع هذه المعطيات، و  حت  ال يصبح عائقا أمام تنمية  الذي يتطلب ضز

المنظمات وتطويرها، إذ البد من إجراءات الدراسات العلمية المستمرة للتأكد من مالئمة الهيكل التنظيم ي أو تحديثه  
وري للتأكد من كفاءة وفعالية العمليات اإلدارية والعالقات  ورة، إن إدخال التكنولوجيا المتطورة هو أمر ضز إذ دعت الرصز

ي هذا المجال. التنظيمي
ز فز  ة وتنمية مهارات العاملي 

4 :  . تطوير وتنمية العاملير 
ية وما يحمله األفراد من مؤهالت علمية ومهارات   إن تحقيق التنمية اإلدارية يتوقف عىل ما يتوفر لديها من كفاءات برسر

ية ذات ا لكفاءة العالية تحتاج إىل وقدرات، لذلك البد من انتهاج سياسات تشغيلية موضوعية، كما أن العناض البرسر
تدريب مستمر لصقل المهارات ومواكبة المستجدات، وتحتاج إىل تطبيق أنظمة حوافز جيدة ومراعاة تحقيق العدالة 

ي 
 . واالستقرار الوظيقز

اتيجيات التنمية اإلدارية:  •  اسيى
اتي  اتيجية أو أكير من االسيى  : جيات التاليةيمكن أن تستند نشاطات وجهود التنمية اإلدارية إىل إسيى

 . القوة: 1
ي تتطلبها عملية التنمية اإلدارية و إلزام األفراد و الجهات المعنية بها 

ات الت  اتيجية عىل فرض التغيي  وتقوم هذه اإلسي 
السياسية  القيادة  تستخدم  حيث  محددة،  وزمنية  ونوعية  لمقاييس كمية  وفقا  المطلوبة  ات  التغيي  تنفيذ  ورة  برصز

ي هذا الخصوصواإلدارية نفوذها و 
ها فز   . مصادر قوتها وتأثي 

 . اإلقناع: 2
بشأنها   القرارات  واتخاذ  ات  للتغيي  بالتخطيط  العليا  الجهات  تقوم  الحالة  هذه  ي 

وفز بها،  المعنية  للجهات  ات  التغيي 
المعنية   ام الجهات  ز الي  ي كيفية الحصول عىل 

اتيجية األوىل ولكن االختالف ينحرص فز بها، حيث  تمتمت مثل: اإلسي 
ات وطبيعتها االيجابية وفوائدها مما يولد القناعة بها لدى   اتيجية اإلقناع أو البيع عىل توضيح أهمية التغي 

تعتمد إسي 
 . الجهات المنفذة لها

 . التوعـــية: 3
اإلدا االتصال  وسائل  خالل  من  الشاملة  القومية  التنمية  ي 

فز ودورها  عموما  اإلدارية  التنمية  بأهمية  ري التثقيف 
ها.  ى وغي  ي انجاز األهداف الكير

ي، وهذا يتضمن تنشئة األجيال وتعريفها بأهمية اإلدارة ودورها الحيوي فز  والجماهي 
ي تحقيق التنمية اإلداريــــــــــة:  ❖

 
 دور التفكير اإلبداعـي ف

ي مجال عملها فلقد أصبح نال هج
ز والتفوق فز األكير استعماال    يعد اإلبداع وسيلة المنظمات الحديثة لتحقيق التمي 

اتها علميا فضال   ية وزيادة قدراتها وصقل خير واعتمادا لتحقيق التنمية اإلدارية وذلك من خالل تنمية الكفاءات البرسر
ي تشجع اإلبداع  

اتيجيات الالزمة لتطبيق أساليب وطرق العمل مع توفي  البيئة التنظيمية الت  عن تطوير الخطط واالسي 
إغفال عنرص   ز والتجديد ألن  التمي  يقلل نسبيا من فرص  العناض  فاإلبداع ال يحدث بشكل عفوي ولكن  . من هذه 

المادية والمكانية  العمل الظروف  بيئة  يتطلب إحداثه توفر مناخ تنظيىمي وبيئة عمل تشجع عىل ذلك، حيث تمثل 
ي عمله إذ أن هذه الظروف هي أول ما يواجه الفرد عند دخوله مكان العمل، وتتضمن مثال: مساحات 

المحيطة بالفرد فز
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تجعل بيئة العمل مواتية ومريحة  المكتب، مستوى النظافة
، وسائل االتصال ولوازم العمل وغي  ذلك من الوسائل الت 

الفرص  ز وتهيئة  العاملي  الرضا لدى  ارتفاع مستويات  وبالتاىلي   ،
ز والروتي  والتوتر  الملل  ي تخفيف 

بفاعلية فز مما يسهم 
ي العمل بصورة أفضل من خال

ز التنسيق والرقابة الداخلية والهيكل  لإلبداع واالبتكار، كما أنه يساعد المنظمة فز ل تحسي 
إحداث  ىل  عملها  ومواصلة  االستمرار  من  المنظمة  تمكن  ي 

الت  اإلبداعية  العمليات  تسهيل  إىل  يؤدي  ، كما  التنظيىمي
اكتشافات  المنظمة ٕوايجاد  بناء  ي 

فز يجابية  وا  وا  بكفاءة  تواجهها  ي 
الت  للمشكالت  اإلبداعية  الحلول  ايجاد  ات  تغيي 

ز إنتاجيتها، اجراءات وأساليب عمل جديدة مبدعة  ومقي   ي عملياتها اإلدارية وتحسي 
حات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح وفز

وخالقة، األمر الذي ينجم عنه بروز برامج وخدمات خارج أنشطة وا المنظمة الرئيسية، مما يسمح للفرد بإمكانية تنمية  
اته وتأهيله علميا وتكوينه وتدريبه مما يرجع ب الفائدة عىل اإلدارة من خالل تطبيق األفكار المكتسبة من المخرجات خير

ي مكان عمله ومحاولة تطويرها مما يحقق التنمية اإلدارية من جهة وفتح المجال لإلبداع عن طريق منح 
الميدانية فز

ها من المتطلبات المحققة له، فالحاجة لألفكار الجديدة اليوم م ز  الفرص والتجاوز عن األخطاء وغي  ن قبل العاملي 
تعتير جزءا مهما من واجبات وظائفهم، وال شك أن الشخص الذي يؤدي وظيفته بفكر واع وعقل منفتح ونفس مستعدة 
ي التغيي  أو يخاف من التفكي  الجديد وهذا طبعا 

للتطوير والتنمية ألفضل بكثي  من الذي يؤدي وظيفته وهو ال يرغب فز
. يختلف حسب مكانة الوظيفة وأهميتها  ي السلم التنظيىمي
 فز

 أداء المؤسسة الفعىلي واألداء 
ز كما تظهر أهمية اإلبداع والحاجة إليه عندما يدرك مسي  المؤسسة أن هناك تفاوتا بي 

اتيجيتها اإلدارية لتحقيق الريادة والنمو وللوصول   ي تحقيقه أي أن عىل المؤسسة إدماج التجديد ضمن إسي 
المرغوب فز

يع الجهود مع بعضها البعض من خالل توفي  جميع المدخالت الخاصة بأهداف التنظيم إىل ذلك البد من تضافر جم 
واختيار العمليات الفعالة للوصول إىل المخرجات المرغوبة، وبالتاىلي تقديم خدمات المستفيدين بنوعية وجودة عالية  

ج التنمية اإلدارية المقدمة للموارد  تتضمن استمرارية المنظمة وتنميتها ألن تطور المؤسسة يعتمد أساسا عىل نجاح برام
ية بهدف اإلبداع والتجديد المستمر.   البرسر

 : المصادر والمراجع

, العمراوي, & زكية. )  ي تحقيق التنمية اإلدارية. 2017مكناشي
 (. دور اإلبداع فز

ي المنظم
ي تنمي ة مه ارات القي ادة اإلداري ة فز

, & س ارة. دور التفك ي  اإلبداع ي فز ة دراس ة ح الة المديري ة العملي ة بن الت ومي
 .(Doctoral dissertation, Université de M'Sila-Mohamed Boudiaf)التص االت الج زائر بالمسيل ة 

, أمنة, تيالييج, & نوارة. )  ي
ي تنمية التفكي  اإلبداغي لدى معلىمي المدارس اإلبتدائية. 2012زروف 

 (. دور اإلدارة المدرسية فز

ي تنمية مهارات اإلبداع اإلداري. 2012يد. ) أمل حمودي عب
 .Al-Fatih journal, 8(48)(. دور التدريب فز

ي كنانة  2013صفاء جرادات, & موش أبو دلبوح. ) 
(. مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس منطقة بتز

ز فيها.  ز والمعلمات العاملي   من وجهة نظر المعلمي 

, م., &   ي . ) حمود بركي الذويتر ي تدريس 2022مني 
(. فعالية استخدام بعض مبادئ نظرية الحل اإلبداغي للمشكالت، فز

بية )أسيوط(,   م الحساب. مجلة کلية الي 
ُّ
ي الجمع والطرح لدى التالميذ ذوي صعوبات تعل

 . 310-241(,  7.2) 38مهارئ 

 

 


