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

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 راسةدال ملخص

ي سبيل الحصول عىل الوصفة الكاملة 
ز
ز لديها، حيث عمل الباحثون ف ي استغالل كفاءة وفعالية العاملي 

ز
تبدع المؤسسة الناجحة ف

، مع قيام اإلدارة باختيار العناض الفّعالة ز للمؤسسة وربط أهدافها باألهداف الشخصية  لرفع الكفاءة المهنية لألفراد العاملي 

ز بالشكل  ي أداء العاملي 
ز
ي تنعكس إيجابيا عىل أدائهم، من خالل اعتماد نظام حوافز فّعال قادر عىل التأثي  باإليجاب ف

ز الت  للعاملي 

 الذي يزيد من والئهم وانتمائهم للمؤسسة ومساعدتها عىل االستمرارية وتحقيق أعىل قيمة إنتاجية . 

ز كما  ي المؤسسات، وأن هناك عالقة بي 
ز
ز الحوافز بكافة أنواعها وأداء األفراد ف اتفقت العديد من الدراسات أن هناك عالقة طردية بي 

 مثلما هو 
ً
ز منخفضا ز حيث أنم يكون أداء العاملي  ز ألعمالهم ويتضح ذلك من خالل أداء العاملي  حوافز العمل ودرجة أداء العاملي 

 العمل المنخفضة. الحال عىلي مستوي حوافز 

 أداء األفراد. الحوافز،  مصطلحات البحث: 

Abstract 

The successful organization innovates in exploiting the efficiency and effectiveness of its 

employees, where researchers worked towards obtaining the full recipe to raise the 

professional competence of working individuals, with the administration selecting the 

effective elements of the institution and linking its goals to the personal goals of workers 

that positively reflect on their performance, through the adoption of an effective incentive 

system capable On the positive impact on the performance of workers in a manner that 

increases their loyalty and affiliation with the organization and helps it to continue and 

achieve the highest production value. 

Several studies also agreed that there is a direct relationship between incentives of all 

kinds and the performance of individuals in institutions, and that there is a relationship 

between work incentives and the degree of performance of workers for their work, and 

this is evident through the performance of workers, as the performance of workers is low, 

as is the case at the level of low job incentives. 

Keywords: Incentives, Individual Performance. 
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ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق
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 المقدمة: 

ي المنظمة بما يحقق 
ز
ية عىل توجيم كافة األنشطة والفعاليات ف ي المنظمة لتحقتعمل إدارة الموارد البرسر

ز
ية ف يق االستخدام األمثل للموارد البرسر

ز والتدريب ل ية كاإلستقطاب واالختيار والتعيي  لبية تأهداف المنظمة. كما تحتاج المنظمات عىل إختالف أحجامها إىل أنشطة إدارة الموارد البرسر

ية  ، كذلك يفرض وجود الموارد البرسر
ً
 ونوعا

ً
ية كما ة تقديم تعويضات ومكافأة لهم عىل إحتياجاتها من الموارد البرسر لدى المنظمة عىل هذه األخي 

ز وتحق ي وجود سياسات وأنظمة تضمن حقوق العاملي 
ي ذلك األجور النقدية والمزايا المختلفة وهذا يقتضز

ز
ي يبذلوها لصالحها بما ف

ق يالجهود الت 

 , ز  م(. 2009العدالة لهم )جاكسون وماثي 

ز األفراد الج ي وظائف تتالءم مع مواصفاتهم وطموحاتهم عمل غي  متكامل, فإن عىلي المنظمات أن تقوم ولما كان انتقاء وتعيي 
ز
يدين ووضعهم ف

اتيجية المنظمة بفعالية عال ة .مع يبصيانتهم وإشباع رغباتهم ببعض الحوافز والمزايا والخدمات  لكي تستطيع االحتفاظ بهم بما يضمن تحقيق إسي 

ز ، لكن هذا ال يمنعها من إستخدام تشكيلة العلم أن بعض المنظمات ال تستطيع  ي أداء العاملي 
ز
زيادة المرتبات واألجور إال إذا تحققت زيادات ف

ي تزيد من أ
ي األداء وفعالية أكير لنظام التعويضات والحوافز الت 

نة باألداء وبشكل يضمن تحقيق كفاءة أعىل فز ز دمتنوعة من الحوافز المقي  اء العاملي 

 م(. 2004؛ وسلطان، 2009وكفاءتهم)السالم، 

ي تنفيذ مسئوليات ومهام
ز هو تقليل  وتعتير الحوافز تعويض ماىلي أو معنوي للموظف مقابل تقديم مستوى أداء عاىلي فز وظيفتم, وتكون نتائج التحفي 

ي حد ذاتها تؤثر عىل دافعية ال
اض بأن الحوافز فز تنبؤ بها موظف بصورة يمكن المن معدل دوران العمل والغياب، وتجذب العناض المؤهلة  عىل افي 

ي العملي
ي المنظمة من خالل الزيادة فز

اإلنتاجية  ةويمكن القول بوجم عام إن الناس يتجهون إىل المسلك الذي تكافئهم عليم المنظمة، زيادة األرباح فز

ز وخلق الشعور باالستقرار والوالء للمنظمة. )ماهر   إىلي زيادة مدخوالت العاملي 
ز  التحفي 

ً
 م( . 2005، ويؤدي أيضا

 مفهوم الحوافز: 

 

ء الذي يمكن عن طريقة إشباع الحاجات اإلنسانية. 2003عرف الغمري الحوافز ) ي
 ( بأنها: الوسيلة أو السر

ي توجم سلوك اإلنسان إىل 2000كما عرف حسن )
 وهي الوسائل أو العوامل الت 

ز ي اتجاه معي 
ي تحرك الفرد وتوجم فز

( الحافز بأنم: هو القوة الت 

 معينة. ناحية 

ي البيئة المحيطة باإلنسان ويمكنم الحصول عليها واستخدامها لتحريك 1985بينما عرف العديىلي ) 
( الحوافز عىلي أنها اإلمكانيات المتاحة فز

ز وأداءه محدودة بهذا السلوك واألسلوب الذي يشبع حاجاتم وتوقعاتم ويحقق وأهدافم.   دوافعم نحو سلوك معي 

ي األداء ويشجع الموظف عىل زيادة أدائم للحصول عىل وهنا يمكن القول أن نظام ا
لحوافز هو بمثابة الدافع لتحقيق أعىل مستوى مرغوب فز

 هذه الحوافز سواء كانت مادية أو معنوية، وذلك لتحقق أكير عائد نفسي يشعر من خاللم أن الجهد المبذول. 
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ز
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ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف
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ز
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ز
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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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 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ويالحظ أن "ماسلو" رتب الحاجات اإلنسانية عىل شكل هرم تمثل قاعدتم الحاجات الفسيولوجية األساسية وتندرج تلك الحاجات ارتفاعا حت  

ف نسان إذ تتوقتصل إىل قمة الهرم حيث حاجات تحقيق الذات، فالحاجات الفسيولوجية هي عبارة عن الحاجات األساسية لبقاء حياة اإل 

اب وال ي الوصول إىل إشباع الحاجات األخرى، والحاجات الفسيولوجية مثل )الطعام والرسر
ز
وم( ننشاطاتم وحيويتم عليها كما تعتير نقطة البداية ف

، أما الحاجة إىل األ  ز ز سيكون موضوع قبول أو رضا بالنسبة للعاملي  ي فإن العمل الذي يخدم تحقيق هذه الحاجات إىل قدر معي 
ي الدرجة  من تأئ 
ز
ف

 الثانية بعد تحقيق اإلشباع من الحاجات الفسيولوجية وإن وصول اإلنسان إىل هذه الحاجة هو مطلب يسغ إليم كل فرد فاإلنسان يريد تحقيق

ي حمايتم
ز
ز حياة معيشية مالئمة لم وألرستم أو ف ز الدخل المستمر الذي يحصل عليم لتأمي  ي من ا نوع من األمن، سواء من ناحية تأمي 

ألخطار الت 

يمكن أن تحدث لم نتيجة للعمل الذي يزاولم فإن عدم تحقيق هذه الحاجة سيخلق نوعا من االضطراب النفسي للعامل مما ينعكس سلبا عىل 

ي أن يكون محبوبا و 
ز
ي فاإلنسان مخلوق اجتماغي ف

حظز يالعمل الذي يقوم بم، أما الحاجات االجتماعية ف ي تظهر من طبيعة التكوين البرسر

 بالتقدير من اآلخرين وذلك عن طريق انتمائم لآلخرين وتحقيق نوع من التعايش القائم عىل المحبة واأللفة. 

 ولقد أوضحت كثي  من الدراسات أن جو العمل الذي ال يشبع هذه الحاجات االجتماعية يؤدي إىل اختالل التوازن النفسي لدى العامل وبالتاىلي  

يؤدي إىل مشكالت من شأنها أن تؤدي إىل ارتفاع معدالت الغياب ونقص اإلنتاجية وترك العمل، أما حاجات التقدير فاإلنسان بعد تحقيقم 

ي المجتمع الذي يعيش فيم باإلضافة لحاجا
ي تعطيم الشعور بالثقة والجدارة وأنم جزء مفيد فز

تم االجتماعية يبحث عن الحاجة إىل التقدير والت 

ي أن يكون اإلنسان
ام من اآلخرين وإحساسم بمكانتم وهيبتم، ويساعد عىل تحقيق الطموحات العليا للفرد فز ا م إىل الحصول عىل التقدير واالحي 

ه ويصبح لم كيان مستقل علما بأن الحاجة إىل االستقالل من أيري ة عن غي  ز ي يصل فيها اإلنسان إىل درجة ممي 
م هد أن يصل إليم وهي المرحلة الت 

ي وضع وتحديد 
ي المشاركة فز

مكونات الحاجة إىل تحقيق الذات، وعىل اإلدارة أن تحقق ذلك بتعويض السلطات والصالحيات وإقامة الفرصة فز

 (2008ف. )الهران, األهدا

ي 
ي العمل وسعيم إلشباع حاجاتم المختلفة ولقد وضع " ماسلو "  فز

ي فهم دافعية اإلنسان فز
ال شك أن نظرية الحاجات تعد مرتكز أساسي فز

ض وجودها لدى أي فرد كما أن عدم شباع إ نظريتم أن درجات الحاجات اإلنسانية وأولوية إشباعها تتسم بطابع العمومية والشمول حيث افي 

ي تحديد مدى أهميتها وسيطرتها وإلحاحها عىل الفرد. 
 الحاجة يلعب دورا فز

 أسس منح الحوافز: 

 :  هناك العديد من أسس منح الحوافز ويمكن إيجازها كالتاىلي

ي الكمية أو الجودة أو الوقت أو  -أ 
ز
، أي ما يزيد عن المعدل النمظي لألداء س  واء ف األداء: وهو المعيار األس  اسي

 التكاليف. 

ي الحس        بان عند قياس المجهود  -ب
ز
ء غي  ملموس وواض        ح لذالك نأخذ ف ي

المجهود: يص        عب قياس        م ألنم سر

 المحاولة وليس النتيجة. 

ي تؤثر عىل والئم وانتمائم وتكون الحوافز عىل ش   كل  -ت
ي العمل والت 

ز
ي قض   اها الفرد ف

ة الت  األقدمية: طول الفي 

 . عالوات وزيادات عىل الراتب بالنظر إىل مستوى األداء 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المهارة: تحفز المنظمات األفراد عىل ما يحص   ل عليم من ش   هادات أو رخص أو إنجازات أو دورات تدريبية  -ث
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ً
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 (: 1996؛ وشاويش, 2005)ماهر, 

: الحوافز اإليجابية 
ً
 Positive Incentives أوال

ز  وهي الحوافز ي تمنح للعاملي 
ي مقابل أدائهم الجيد وهي عملية تهدف إىل تدعيم السلوك المرغوب بشكل إيجا الت  عن طريق المنح واالمتيازات  ئر
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 حسب المواصفات الموضوعة أو حسب معايي  الرضاء عن مستوى العمل قام بم.  الت 

 وللحوافز االيجابية أنواع رئيسية ثالثة : 

 :  Financial Incentives الحوافز المادية )النقدية(1-

والعالوات والقروض واإلعالنات والتعويضات والمكافآت والمعاشات  لماىلي أو النقدي أو االقتصادي كاألجر والراتبوهي الحوافز ذات الطابع ا

 .التقاعدية
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ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وللحوافز النقدية أنواع منها: 

ي المجتمعات المختلفة، فلألجور فعالية واضحة تتلخص بأن الفرد يحصل عىل أجر محدد  األجر:  .أ
ز
تمثل األجور واحد من أهم حوافز العمل ف

ز علماء مقابل ز  الجهد والعمل الذي يقوم بم ومن وجهة أخرى فقد اختلفت اآلراء بي  ي التحفي 
ز
ي تحدي أهمية األجور ودورها المستمر ف

ز
اإلدارة ف

يعتير عنرص العمل  ديمومة العمل: . ب بالعمل.  اإلنتاجية، وبالرغم من هذا االختالف تبق  األجور أحد أهم الحوافز الخاصة اءةعىل رفع الكف

. لذا فإن األساسي لدخل معظم أعضاء التنظيم بحيث
ً
ي المنظمة فإن دخلم يتوقف أيضا

ز
ديمومة العمل تعتير من  إذا توقف الفرد عن ممارستم ف

ي تحفز الفرد عىل بذل مزيد منالعناض األساس
ي مما يتاح لم المجال ألداء  ية الت 

الجهد بمعزل عن الخوف واالضطراب ويستمر باألمان الوظيقز

  عملم بطريقة أفضل وبكفاءة أعىل. 

كنوع من الحوافز   عىل مواجهة تكاليف الحياة وتضاف إىل األجر  تمنح العالوات الدورية لتساعد العامل العالوات الدورية واالستثنائية: . ج

ز أو من تاري    خ استحقاق العالوة الدورية وتستحق العالوة  .                          من انتهاء سنة من تاري    خ التعيي 

ي قدراتهمالمكافآت واألجور التشجيعية والعموالت: . د
ي اإلنتاج  يختلف األفراد فز

واستعدادهم للعمل ومن ثم تختلف مساهمة كل منهم فز

ي يمكن تصورها كحوافز عىل زيادة اإلنتاج.  م مساواةومن الظل
  العامل الكفء النشيط بزميلم غي  الكفء و أن هذه األجور هي الوحيدة الت 

  األرباح: . هـ
 
اك العاملْي  ف ز فوق أجورهماشير كة الصافية للعاملي  ي جزء محدد من أرباح الرسر

السنوية حسب نسبة معينة متفق علياه وهي  وتعتز

ز تعتير   يحفز العاملي 
ً
 ماديا
ً
ي يعمل بها للحصول عىل نصيب أكير من حافزا

األرباح وإحساسهم بأن ثمار  عىل زيادة اإلنتاج والوالء للمنظمة الت 

                     عملهم تعود عليهم بالمنفعة

ة: . و ي توفي  المساكن بأجور منح العاملْي  تيسْيات مادية غْي مباشر
 أو  مخفضة وتوصيلهم إىلوتتمثل هذه الحوافز فز

ً
أماكن أعمالهم إما مجانا

ي أوقات األزمات
وأداء فريضة الحج أو العمرة بأجور مخفضة وإقامة النوادي لهم ودور حضانة ألبناء العامالت   بأجور رمزية، ومنحهم السلف فز

.  كما يضاف إىل ذلك توفي  الخدمات الفنية والتعليمية ألبناء ز  العاملي 

 :المادية مزايا الحوافز  -

 -:من مزايا وحقوق، لذلك تتصف الحوافز المادية بعدة مزايا أهمها الحافز المادي يشمل األجر وملحقاتم وكل ما يحصل عليم العاملون

ي التأثي  المبارسر الذي يلمسم الفرد لجهده -
  .جوالذي يزيد بزيادة إنتاجم بمعتز ارتباطم باألداء الجيد وكمية اإلنتا  الرسعة والفورية فز

-  
ً
ي تفقد أثرها رسيعا

قية والعالوات الدورية الت  ز األداء بشكل دوري ومنظم عىل عكس الي    .تحسي 

ائية لم وألرستم - ي نفسية واجتماعية نتيجة ما للفرد من قدرة رسر
 .يشتمل عىل عدة معائز

 Nonfinancial Incentives الحوافز المعنوية - 2

ي تو 
ي جو العمل الت 

ي تلك النواحي فز
ي الفكر اإلداري فر اإلشباع لحاجات األفرادوتعتز

 االجتماعية والذاتية وقد بدأ االهتمام بالحوافز المعنوية فز

ي اإلدارة، وهناك العديد من أنواع الحوافز المعنوية  الحديث منذ ظهور مدرسة العالقات اإلنسانية وتروجيها للمفاهيم النفسية
واالجتماعية فز

، يمكن إيجازها كالتاىلي )الشنوا ي
 م(: 1987ئز

  اإلدارة:  -أ
 
اك العاملْي  ف   إشر

ً
ي اإلدارة حافزا

ز فز اك العاملي  ي  يعتير إرسر
ز بالمشاركة بآرائهم وأفكارهم فز  حيث يتيح الفرصة للعاملي 

ً
 إيجابيا

ً
 معنويا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         التخطيط لتطوير المنتج مما يشعرهم بالرضا واالنتماء للمنظمة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز العمل الذي  يعتير إسناد العمل المناسب للشخص المناسب هو الوظيفة المناسبة:  -ب البداية السليمة للحوافز وذلك إلحداث توافق بي 

    قدراتم ومهاراتم ورغباتم وميولم  يؤديم الفرد مع

:  -ت  
ي  يعتير هي   اإلثراء الوظيف 

ز
ي ف
 مجال  زبرج هو الذي طبق اإلثراء الوظيقز

ي  زيادة السلطات الوظيفية، وهو يعمل عىل تنوي    ع  
ي أعبائها، مما يعظي لشاغل  العمل والذي يعتز

ز
واجبات الوظيفة ومسئولياتها والتجديد ف

  اتخاذ القرارات: المشارك -ث أن يجدد قدراتم ويطور مهاراتم ويمارس اإلبداع واالبتكار الذي يوجد عنده الوظيفة
 
وهي من الحوافز المعنوية  ة ف

ي تعظي 
ي  والت 

ز
حاتهم عند اتخاذ القرارات وخاصة ف ز بإبداء آرائهم ومقي  ي تعنيهم أو تتعلق بمصالحهم ويراد بذلك تحقيق  فرصة للعاملي 

األمور الت 

 .                              للعمل  فائدة

قية:  -ج  ما الير
ً
قية حافزا ي نفس الوقت. أماتعتير الي 

ز
 ف
ً
 ومعنويا

ً
ي الراتب وأما الصفة ديا

ز
قية زيادة ف قية فتوجد إذا تضمنت الي   صفتم المادي للي 

ي التقدم والنمو  المعنوية ف ي أكير أهمية بالنسبة لألفراد وخاصة أولئك الذي يقوى عندهم دافع
قية تعتز ام النفس وتأكيد الذات فالي  احي 

ي أعمالهم والسغي أكير ضخامة  وتحمل مسئوليات
 لألفراد لإلجادة فز

ً
لتطوير معلوماتهم وصقل قدراتهم أو تزداد أهمية  وأهمية وهي تعد حافزا

قية بالنسبة ي المستويات العليا حافز الي 
ز فز  .         للعاملي 

احات -ح  يشبع حاجة التعبي  عننظم االقير
ً
احات حافزا ز النفس، وتقدير اآلخرين، عىل  : يعتير نظم االقي  حات العاملي 

ط أن تكون مقي  رسر

ز  وآراؤهم محل ين فيدرسونها وينقلونها للمعنيي  ز فيها ويقدمون الجزاء المناسب  اهتمام من جانب اإلدارة ورؤسائهم المبارسر ويناقشون العاملي 

 أو معنوية وإعالم اإلدارة العليا بم. 
ً
ي مقابلها سواء كان ماديا

                                                               فز

ي يجب الشعور باالستقرار:  -خ
 عىل اإلدارة االهتمام بها وتوافر لما لم من تأثي  مبارسر عىل أداء وهو يعتير من الحوافز المعنية المهمة الت 

ز   .                      العاملي 

ز  الدورات التدريبية:  -د ي مجموعم، ويعالج معلوماتم  ية من المفهوميستمد التدريب أهميتم التحفي 
الحديث الشامل، فالتدريب يتناول الفرد فز

 . وقدراتم وسلوكم واتجاهاتم

ز التوافق االجتماع  وحب الزمالء:  -ذ ابط بي 
ز بعضهم ببعض يؤدي إىل التعاون وتحقيق إنتاجية مرتفعة  إن الشعور بالحب والي  العاملي 

 ل بروح الفريق. والشعور بالرضا وبالتاىلي العم

والرطوبة واإلضاءة كما يؤثر تصميم مكان العمل ونظافتم ومدى توافر  تؤثر ظروف العمل عىل أداء الفرد من ناحية الحرارة ظروف العمل:  -ر

ات الراحة عىل أداء الفرد  .في 

 مديرين، لما لها من تأثي  بالغ عىل اإلنتاجيةلألنماط القيادية لل القيادة هي مفتاح الحوافز فقد أجريت دراسات عديدةالقيادة كحافز:  -ز 

. ويعتير من  والعالقات، فنمط )مدير الفريق( هو النمط الذي يوجم الدرجة القصوى من ز اهتمامم لكل من مصلحة العمل ومصلحة العاملي 

ز بجدية القائد وحرصم عىل أنسب األنماط . ألنم يشعر المرؤوسي  ز ز العاملي  العمل وتأكيده لألداء الممتاز ويشعرون  بلوغ أهداف القيادية لتحفي 

ي نفس الوقت بعنايتم
 .                     بمصالحهم وحرصم عىل إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم فز

ز  ي حفز مرؤوسيم وتشجيعهم لألداء المتمي 
ي وحيوي فز وإظهار طاقات مرؤوسيم وتوجيهها التوجيم الذي يخدم مصالح  فالقائد لم دور إيجائر

ي  فإشعارهمالعمل  ي لم دور إيجائر
هم بأهمية العمل الذي يقومون بم. وكذلك شعورهم باألمن الوظيقز ز ي تحفي 

  .              فز

ي وضع نظام
الحوافز لديها وذلك لتحقيق الهدف من ورائم وهو تنمية مهارات  ل  ذا لإلدارة دور كبي  يجب عليها أن تتحرى الدقة والموضوعية 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                    . واالكتشاف
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وكذلك   .                             ق الغايات الرئيسية من العمل الذي يقومون بملتحقي العاملي 
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ة بسبب أن األفراد يحصلون عليها عن طريق غي  العمل, أي غي  مرتبط تقديمها  يطلق البعض عليها اسم التعويضات أو الحوافز غي  المبارسر

ز بغض النظر عن مقدار نشاطهم أو انجازهم . وبشكل عام يقصد بحوافز بمستوي أداء   أو إنجازاتهم, وهي تقدد لجميع العاملي 
ز العاملي 

, وتشعرهم بأن اإلدارة ترغي مصالحهم وتساعدهم عىلي حل مشاكلهم الخاصة 
ز ي تشبع حاجات ذاتية لدي العاملي 

الخدمات االجتماعية تلك الت 

 دون مقابل, أو بمقابل وتشمل تلك الخدمات ما يىلي : وتشمل الحوافز االجتماعية 
ز ي تقدمها المنشأة للعاملي 

 والتسهيالت الت 

اء احتياجاتهم التموينية اليومية منها .  -أ  ز رسر ي المنشأة يمن للعاملي 
ز
 توفي  مستلزمات المعيشة عن طريق إنشاء جمعية تعاونية استهالكية ف

ي إيجاد المسكن المالئم,  -ب
ز
ز ف ز بأجور زهيدة, أو تقديم سلف مالية مساعدة العاملي  ها للعاملي  وذلك عن طريق بناء مساكن خاصة وتأجي 

اء أو إقامة مسكن خاص بهم.  ي رسر
ز
 تساعدهم ف

ز عن طريق إنشاء مكتبة تضم مجموعة من الكتب الثقافية والعلمية وكذلك المساهمة بجزء من النفقات  -ت تقديم خدمات ثقافية للعاملي 

ز الذ ي التحصيل العلىمي . الدراسية للعاملي 
 ين لديهم الرغبة فز

ي أوقات الفراغ لالستجمام والراحة, وكذلك لممارسة بعض الهوايات الرياض -ث
ز وأفراد أرسهم, يجتمعون فيم أيام العطل وفز  ة . يإنشاء ناد للعاملي 

وبات الساخنة   -ج وبات الغازية الباردة وكذلك المرسر يا تقديم المأكوالت الخفيفة والمرسر ها وذإنشاء كافتي  ي كالشاي والقهوة والحليب وغي 
لك فز

احة أثناء سي  العمل. 
 أوقات االسي 

.  -ح ز ي المناسبات الرسمية, وتنظيم الرحالت السياحية للعاملي 
 إقامة الحفالت فز

ي وسائل نقل تملكها المنشأة .  -خ
 إىلي المؤسسة ومنها إىلي أماكن سكنهم وذلك وفز

ز  القيام بنقل العاملي 

 أن تق
ُ
ا  عىلي العمل واإلنتاج, وذلك عن طريق التأثي  عىلي حالتهم ويمكن القول أخي 

ز ي الواقع حافز للعاملي 
ديم مثل هذه الخدمات, هو فز

ي النهاية إىلي زيادة
تهم عىلي مصلحتها, وكل ذلك سيؤدي فز  المعنوية, األمر الذي يزيد من حبهم ووالئهم وارتباطهم بالمنشأة, وبالتاىلي غي 

ز فيها اإلنتاج الذي يعود بالمنفعة عىلي   المنشأة والعامي 

 نتائج الجانب االيجان   للحوافز:   

ز  -  يوفر روح معنوية أعىل لدى العاملي 

ي المدى الطويل  -
 إنتاجية عالية فز

 قلة معدل الغياب ومعدل دوران العمل -

 ترسي    ع اإلنتاج وتسهيلم -

ي العمل -
 شيوع روح التفاؤل ومدى أهمية ذلك للعامل فز

 ت العمل سواء أفراد أو منظمات أو إدارة. تحسن عالقات العامل بظروف وعالقا -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Negative Incentives                                   الحوافز السلبية  : ثانيا

ي يتعرض لها العامل
ي الوقت المحدد أو عىل مستوى الجودة الحوافز السلبية هي مجموعة العقوبات الت 

ز
 نتيجة عدم القيام بالعمل المكلف بم ف

بمعتز أن تكون حوافز سلبية مادية أو معنوية أو تقوم  وقد تأخذ شكل حرمان من مزايا أو منع لمنفعة محسوسة أو غي  محسوسة،المطلوبة 

ي المنشأة  التخويف والعقاب وبتبصي  الفرد وبعواقب اإلهمال أو التقصي  أو ضعف هذه الحوافز عىل فكرة
ز
ي ف اإلنتاجية، فإن وجود نظام تأديتر

وري إذ ال  بالمنشأة، وضمان المحافظة عىل  إال وفيها نظام للحوافز السلبية والغرض من ذلك هو تنظيم سي  العمل  توجد منشأةأمر ضز

ز  ممتلكاتها من اإلساءة والهدر واالستهتار من تب عىلي الحوافز السلبية العديد من النتائج من أهمها ما يىلي :  .قبل العاملي 
 ويي 

ي ال  -
ز
ز تؤدي إىل إنتاجية عالية ف  مدى القصي  مما يؤدي إىل انخفاض الروح المعنوية للعاملي 

 ارتفاع معدل الغياب ومعدل دوران العمل وعرقلة وتقيد اإلنتاج -

ة الشكاوي والتظلمات.  -  شيوع روح االستياء من العمل وظروفم وعالقاتم وكير

 نتائج الحوافز : 

ي تدل عىل نجاح أو فشل نظام الحوافز وهذه النتائج هي كالتاىلي )المرسي من خالل تنفيذ نظام الحوافز المتبع تظهر العديد من النتائج ال -
، ت 

2003 :) 

ز إىل المنظمة ورفع روح الوالء واالنتماء.  -  جذب العاملي 

ي شكل كميات وجودة ومبيعات اإلنتاج و أرباحم.  -
 زيادة إنتاج العمل فز

ام  - ز بمختلف أنواعها خاصة التقدير واالحي   والشعور بالمكانة. إشباع حجات العاملي 

ز بروح العدالة داخل المنظمة.  -  إشعار العاملي 

وع أمام المجتمع.  - ز صورة المرسر  تحسي 

ز وتنمية روح الفريق والتضامن.  - ز العاملي   تنمية روح التعاون بي 
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

ز وتحليل  ي تقيم أداء الموظفي 
ز
ي المؤسسة مثل أدوات القياس المستخدمة ف

ز
أنم أن أهم المرتكزات والخصائص من شتوفر متطلبات الحوافز ف

ي بناء نظام حوافز فعال يفيد المؤسسة عىل المدى البعيد. 
ز
 يساهم ف

ي  فرص 
ز
ز وذلك من خالل تطبيق بعض الجوانب المتمثلة ف ز تطبيق نظام الحوافز المعنوية وأداء الموظفي  كما يشي  البحث إىل وجد عالقة بي 

قية االستثنائية, و منح ي العمل  الحصول عىل الي 
ز
الموظف فرصة تمثيل المؤسسة أما الجهات الرسمية, كما أن عامل التقدير من قبل الرؤساء ف

 
ً
 هاما
ً
 تلعب دورا

ً
 مهما للعمل , والحوافز المعنوية أيضا

ً
ز عىل زيادة األداء تقديره عىل الجهد المبذول لما يشكلم حافزا ي تحسن  يحفز الموظفي 

ز
ف

 مطلوبة يكون بالوقت المحدد. جودة األداء, وانجاز اإلعمال ال

ورة االخذ بالحسبان بتعزيز الحوافز المادية لألداء الجيد، و تطوير  ي تسغ إىل االرتقاء بالعمل برصز
ظام نلذا يتطلب االمر من المؤسسات الت 

قية االستثنائية، باإلضافة إىل قيام المؤسسة  ي توضح آلية الحصول عىل الي 
قيات مع وضع التعليمات الت  ة بإظهار المجهو الي  ز دات الممي 

ي منشوراتها المختلفة، وتوضيح مستوى األداء الذي يمكن الموظف من الحصول عىل مكافأة. 
ز عير اإلعالن عنها فز  للموظفي 
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