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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

(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
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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 الملخص: 

ية بمجمل  ي المؤسسات, وهذا ما يجعل إن إدارة الموارد البرسر
 بالعملية اإلنتاجية فز

ً
ا  مبارسر

ً
وظائفها ال ترتبط إرتباطا

ية تأثي  مبارسر عىل   ، ولكن ما ال يعرفه هؤالء أن إلدارة الموارد البرسر
ً
 كافيا

ً
العديد من المؤسسات ال توليها إهتماما

ي أي مؤسسة سواء أكانت انتاجية أو خدماتية، إن األداء السلي 
ية ينعكس اإلنتاج فز ي لمهام إدارة الموارد البرسر

م والوافز
ي أكدت وجود عالقة وتأثي  

ي عىل اإلنتاج, وهذه ما أثبتته العديد من الدارسات االجنبية والعربية والت  بشكل إيجائ 
ية واإلنتاج, حيث أظهرت هذه الدراسات أنه كلما كان أداء إدارة الموارد الب ز أداء إدارة الموارد البرسر ي بي  ية إيجائ  رسر

ي المؤسسات 
ي المؤسسة, والعكس صحيح من خالل إنخفاض اإلنتاج فز

ي إرتفاع اإلنتاج فز
 كان إنعكاسه فز

ً
 ومتقنا

ً
شامال

ءً  ز  أو مجي 
ً
ية ضعيفا ي يكون فيها أداء إدارة الموارد البرسر

 الت 

 

Abstract : 

The management of human resources in its entirety and its functions is not directly related to the 

production process in the institutions, and this is what makes many institutions do not pay enough 

attention to it, but what they do not know is that the management of human resources has a direct impact 

on production in any institution, whether it is production or service. Proper and adequate human 

resources management tasks reflect positively on production, and this has been proven by many foreign 

and Arab studies, which confirmed the existence of a relationship and a positive impact between the 

performance of human resources management and production, as these studies showed that the more 

comprehensive and elaborate the performance of human resources management, the higher its reflection 

Production in the organization, and vice versa, through a decrease in production in organizations where 

the performance of human resources management is weak or partial. 
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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    

 

 : المـــقدمـــة

 وقبل التطور الصناغي الهائل وتطور األعمال بالشكل الذي نراه اآلن، كان صاحب العمل هو من يدير موظفيه 
ً
قديما
ز ومع إرتفاع مستوى التعليم بشكل   كات والمؤسسات وزيادة حجم العاملي  . لكن مع توسع األعمال ونمو الرسر مبارسر

ي المؤسسات، وذلك للقدرة عىل 
ية فز ي إدارة الموارد البرسر

ز فز ز الطبقة العاملة تطلب ظهور متخصصي  والثقافة بي 
ز وإدارة الم ز العاملي  ز التعامل مع المشاكل الناجمة عن العالقة بي  ي العالقة بي 

ؤسسة. ومع زيادة التدخل الحكومي فز
متخصصة  إدارة  وجود  أهمية  ازدادت  العالقة  تلك  تحكم  ز  قواني  إصدار  من خالل  ز  والعاملي  األعمال  أصحاب 
بيئات  تنوع  أهمية مع  أكير  ، كما أضحت  ز القواني  بتلك  المؤسسة  ام  ز

الي  ي كل مؤسسة لضمان 
ية فز البرسر بالموارد 

ز واستبقائهم بداخل المؤسسات العمل مما جعل المؤ  ي كيفية خلق بيئة عمل جاذبة للموظفي 
  . سسات تفكر فز

ً
حاليا
كات وأحجامها وتنوع أعمالها   ية باختالف المؤسسات والرسر تختلف حجم ووظائف وأهمية إدارات الموارد البرسر

البرسر  الموارد  إلدارة  أكي   فريق  إىل  احتاجت  أكي   المؤسسة  فكلما كانت  إنتاجها،  وتعدد وحجم  لتنوع  وذلك  ية 
ي يصل إجماىلي  

ة الت  ي المؤسسات الصغي 
ية. فز ي المفهوم الحديث إلدارة الموارد البرسر

الوظائف المهمة الموكلة إليها فز
ز    بإمكان فرد أو فردين القيام بتلك الوظائف، لكن مع زيادة عدد الموظفي 

ً
ز فردا ز بها إىل أقل من خمسي  العاملي 

ية للقدرة عىل القيام بالوظائف وفروع المؤسسة وتنوع نشاطات ها وأقسامها، ُيتطلب زيادة فريق إدارة الموارد البرسر
اتيجية.   االسي 

ي تحقيق أهداف المؤسسة تختلف الوظائف 
ية بشكل صحيح مما يجعلها قادرة عىل التأثي  فز إلدارة الموارد البرسر

ية من مؤسسة إىل أخرى كما يختلف اله يكل التنظيىمي لإلدارة، لكن هناك وظائف األساسية إلدارة الموارد البرسر
 رئيسية ال غتز عن القيام بها داخل كل مؤسسة منها: 

وتحديد 1 الوظائف  وتصميم  وظيفة  لكل  المكونة  والمهام  األنشطة  عىل  التعرف  خالل  من  العمل  تحليل   )
 مواصفات شاغليها. 

. ( تخطيط القوى العاملة من خالل تحديد احتياجات المؤسسة من أنواع و 2 ز  أعداد العاملي 

ي سوق العمل وتصفيتهم من خالل طلبات التوظيف واختيار 3
ز فز ز من خالل البحث عن العاملي  ( االختيار والتعيي 

ز لكل وظيفة.   األشخاص المناسبي 

 ( تصميم هيكل األجور من خالل تحديد القيمة واألهمية لكل وظيفة وتحديد درجات األجر للوظائف. 4

ي تؤثر بالطبع عىل تحقيق أهداف المؤسسة وهناك بعض  
ة والت  ي تهتم بها المؤسسات الكبي 

الوظائف األخرى والت 
ي المؤسسة بهدف التعرف عىل  

وخلق بيئة عمل جاذبة منها تقييم األداء من خالل أساليب معينة لتقييم موظفز
ي األداء، تصميم أنظمة للحوافز عن  

ز وأوجه التطور فز  الكفاءة العامة للعاملي 
ً
ز وأيضا طريق منح حوافز لألداء المتمي 
ز وتهتم بها بعض المؤسسات عن طريق منح  ز بشكل جماغي أو فردي، تصميم أنظمة مزايا للعاملي  ز العاملي  تحفي 
موظفيها مزايا مثل المعاشات والتأمينات الصحية كما تقدم بعض المؤسسات مزايا اجتماعية ورياضية و إسكانية.  

 تهتم بعض المؤسس
ً
ز ومهاراتهم وتوجيههم نحو أنشطة أيضا ات بالتدريب والذي يؤدي إىل رفع كفاءة الموظفي 

ي مكان  معينة تحتاجها المؤسسة،
، األمن والسالمة فز ، التواصل الداخىلي ي

كما تهتم بعضها بتخطيط المسار الوظيفز
 . ي
 العمل، إدارة المواهب والكفاءات، و تخطيط التعاقب الوظيفز
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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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

(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
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    

 

ية بشكل أمثل يؤثر عىل أداء المؤسسة وإنتاجيتها وينعكس إن القيام بتلك الوظائف   من خالل إدارة الموارد البرسر
المهارات  أصحاب  ز  المناسبي  ز  الموظفي  اختيار  خالل  من  واألداء  اإلنتاجية  زيادة  منها  عدة  جوانب  ي 

فز ذلك 
ي  
ورية للعمل اإلضافز التكلفة غي  الضز المطلوبة لكل وظيفة بشكل صحيح، تخفيض  من خالل زيادة والكفاءات 

ز من خالل التنظيم الجيد للعمل، الحد من تكلفة   اإلنتاجية أثناء يوم العمل، واستبعاد األوقات الضائعة للموظفي 
 ، ي

ز من خالل ممارسة عالقات عملية جيدة وخلق جو يساعد عىل زيادة الوالء والرضا الوظيفز دوران عمل الموظفي 
ز بالمؤسسة من ز مستوى وكفاءة العاملي  خالل تنميتهم وتدريبهم بشكل صحيح من خالل برامج تدريبية   تحسي 

ي مجال عملها،  
تتماشر مع احتياجات وأهداف المؤسسة مما يجعل المؤسسة قادرة عىل مواكبة التطور الرسي    ع فز

ز من خالل تقييم أدائهم بشكل دوري. كما ينعكس أثر إدارة   ي أداء الموظفي 
القدرة عىل العثور عىل مواضع الخلل فز

ي ا
ز والرضا الوظيفز امج التحفي  ز من خالل اإلهتمام بي  ي للموظفي 

ية من خالل زيادة الوالء والرضا الوظيفز لموارد البرسر
ي بيئة العمل. 

 والصحة والسالمة المهنية فز

 اوال : تعريف إدارة األداء: 

 إلدارة األداء عدة تعاريف نذكر أهمها: 

، مع  وضع الجهود الهادفة من قبل المؤسسات   إدارة األداء:  لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي والجماغي
معايي  ومقاييس واضحة كيدف يسغ الجميع لقبولها  وتعرف أيضا بأنها: "إجراء هام يتعلق بالحصول عىل أحسن 
، للوصول إىل استخدام أمثل لكامل طاقاتهم، وتوجيهها لصالح العمل،    ز النتائج والطاقات الكامنة لدى الموظفي 

كة ألهداف المؤسسة , فإدارة األداء تجعلك وزي ي القدرة عىل تصور رؤية مشي 
ادة حجم إدراكهم ألهمية دورهم فز

 تصل عمق المؤسسة. 

وكتعريف شامل إلدارة نقول بأنها: عملية إدارية مستمرة تعتمد عىل اإلتصال و التواصل , تتضمن كال من المدير   
ز األداء العام للمؤسسة وذلك بإستخدام أساليب  إدارية مرنة.   و الموظف، وهي تهدف إىل تحسي 

 ثانيا : أهداف إدارة األداء  

أهمية كبي   المنظمة  ي 
فز األداء  إدارة  من تمتلك  عدد  ي 

فز ألهميتها  توضيح  ي 
يأئ  وفيما  الجوانب،  من  العديد  ي 

فز ة 
 :الجوانب

 :مذكورة أدناه إلدارة األداء األهداف الرئيسية

 .أداء العمل تمكير  الموظفير  من تحقيق أعىل معايير  الهدف الرئيسي هو .1
ي تحديد المعرفة لمساعدة .2

 
 .بكفاءة والمهارات الالزمة ألداء الوظيفة  الموظفير  ف

ي المنظمة أداء الموظفير  من خالل تشجيع تمكير  الموظفير   لتعزيز .3
هم وتنفيذ آلية مكافأة فعالة فز ز  .وتحفي 

االتجاه لتعزيز .4 ي 
ثنان  اتصال  األدوار  نظام  حول  التوقعات  لتوضيح  المنظمة  ي 

فز ز  والموظفي  ز  في  المرسر ز  بي 
ز أداء الموظف والتدر   .يب المستمر والمسؤوليات والتواصل وردود الفعل لتحسي 

ي تحول دون األداء الفعال لتحديد .5
ي المنظمة وحل تلك الحواجز من خالل المراقبة المستمرة  العوائق التر

فز
 .والتدريب وتطوير التدخالت

قيات والدفع   أساس للعديد من القرارات اإلدارية إلنشاء .6 ي وتخطيط التعاقب والي  اتيخ  مثل التخطيط االسي 
 .عىل أساس األداء 
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 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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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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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) 
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والتقدمال  لتعزيز .7 الشخصي  المعرفة   نمو  اكتساب  ي 
فز مساعدتهم  خالل  من  ز  للموظفي  المهنية  الحياة  ي 

فز
 .والمهارات المطلوبة

 التقويم المستمر لألداء.  .8
 توفي  مناخ المناسب للتفاوض حول المشكالت.  .9

ي المنظمة 
 
 ثالثا( أهمية إدارة األداء ف

ي  
فز ة  أهمية كبي  المنظمة  ي 

فز األداء  إدارة  من تمتلك  عدد  ي 
فز ألهميتها  توضيح  ي 

يأئ  وفيما  الجوانب،  من  العديد 
 :الجوانب

 االكتشاف المبكر للمشكالت .1

ي مكان العمل، ويعد 
يمكن للقادة رؤية المشاكل المستقبلية المحتملة من خالل المراقبة المستمرة وإدارة األداء فز

 
ُ
ي مواجهة المشاكل حيث

وفر فرصة للتعامل مع هذه المشاكل وإيجاد حلول االكتشاف المبكر أمًرا أساسًيا فز
ُ
ها ت

ّ
إن

ا ال يمتلك مهارة 
ً
ا معين

ً
كة عند مالحظة أن موظف مناسبة لها لتجاوزها بأقل قدر من الخسائر الممكنة. ُيمكن للرسر

، أو توفي  التدريب لهذا الموظف   ، إما نقل هذا الموظف إىل منصب ال يتطلب العمل الجماغي العمل الجماغي
ورية من  حول ، أو فصل الموظف عن العمل، إذ يمكن للمؤسسة أن تمنع المتاعب غي  الضز العمل الجماغي

  خالل التضف قبل أن تصبح المشكلة المحتملة مشكلة فعلية. 
اتيجيات التطوير والتدريب 2  .  إنشاء اسير

ويمكن   تحسينها،  إمكانية  وبالتاىلي  الضعف،  نقاط  تحديد  األداء عىل  إدارة  ساعد 
ُ
نقاط ت تحديد  ز  للموظفي  ا 

ً
أيض

تواتًرا، سواء  أكير  المحددة، وُيساعد تقديم مراجعات  التدريب  احتياجات  الحصول عىل  بأنفسهم وثم  الضعف 
 بشكل أفضل، وبالتاىلي تحديد احتياجات التدريب 

ز ي فهم مجموعة مهارات الموظفي 
أكانت رسمية أم غي  رسمية، فز

اتيجيات التطوير والتدريب خطوة الحقة الكتشاف المشكالت، قبل أن يكون لها تأثي  عىل اإلنتاجية  . ُيعد إنشاء اسي 

ز ال يعرفون كيفية تنفيذ عمليات معينة بشكل صحيح، مما يمكن  وقد تكون إحدى هذه المشكالت أن الموظفي 
ه مع إدارة األداء يمكن للمنظمة بعد ا 

ّ
كتشاف المشكلة إنشاء أن يؤدي إىل انهيار المنظمة إذا استمر هذا األمر، إال أن

 . ز  برامج تدريبية تسغ للتحسي 

 توفير الرؤية الواضحة . 3

ي الموظفون من مشكلة عدم تأكدهم مما يستلزمه دورهم بالضبط، وما هو متوقع منهم، ومن هو الشخص 
ُيعائز

كة من خالل إدارة األداء أن تجعل كل هذا واضًحا للغاية ، إذ غالًبا ما  الذي سيقدمون التقارير إليه، ويمكن للرسر
والثقة  اإلنتاجية  زيادة  إىل  ز  للموظفي  الوضوح  توفي   يساعد  لذلك  اإلنتاجية،  نقص  إىل  الفهم  عدم   .يؤدي 

 . توفير فرصة لتبادل المالحظات 4

ز حول أدائهم،  ي كثي  من األحيان تتحدث اإلدارة إىل الموظفي 
ة، ففز ي العمل إىل مشاكل كبي 

ُيؤدي نقص التواصل فز
الموظفون عىل فرصة للتعبي  عن مخاوفهم أو إحباطهم، لذلك تّوفر إدارة األداء الفعالة وسيلة   ولكن ال يحصل

يتبادل من خاللها صاحب العمل والموظف المالحظات، إذ يشعر الموظفون بتقدير أكي  عندما يمكنهم التعبي  
 .عن أفكارهم
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

(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
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    

 

 . زيادة فرصة االحتفاظ بالموظفير  5

األداء   إدارة  بعض تشجع  ترك  ي 
فز ا  ً سبًبا كبي  التقدير  عدم  يعد  إذ  وتقديرهم،  موظفيها  مكافأة  عىل  المؤسسات 

، مما  ز ساعد إدارة األداء عىل وجود أهداف واضحة للموظفي 
ُ
ز وظيفتهم والبحث عن وظيفة أخرى، وت الموظفي 

ي ير 
ا من االستقاللية والقدرة عىل تسليط الضوء عىل المجاالت الت 

ً
ز مزيد يدون العمل من أجلها،  يمنح الموظفي 

 .وبالتاىلي يمنحهم ذلك سبًبا للبقاء 

 تعزيز مشاركة الموظفير  . 6

ز يشعرون بأنهم يمتلكون   اتيجياته، وجعل الموظفي 
ي العمل واسي 

ز بشكل كامل فز اك الموظفي  سغ إدارة األداء إلرسر
كة، وعملها، وتحقيق أهدافها، حيث يؤدي هذا إىل ت ي الرسر

ي واكتساب والء دوًرا مهًما ومحورًيا فز
حقيق الرضا الوظيفز

ي المؤسسة. 
، مما يزيد  من اإلنتاجية و يعزز روح التعاون فز ز  الموظفي 

 رابعا( عنارص إدارة األداء   

تتكون إدارة األداء  من عدة عمليات  متكاملة  تهدف إىل ضمان وصول األفراد  إىل نتائج األداء المستهدفة  وبما  
 رة األداء عمليات تخطيط االداء و توجيه األداء و تشخيصه و تحسينه و تطويره. يحقق غايات المنظمة وتضم إدا

ي 
ية إىل السيطرة عىل اداء جميع الموارد األخرى فز أداء الموارد البرسر وتتوجه إدارة األداء من خالل السيطرة عىل 

المعاي الذي يؤدي عمال معينا فيه مواردا معينة سيطبق األساليب و  . فالفرد  ي الخطة األداء وبما المؤسسة 
ي  فز

 يضمن االستخدام األمثل لتلك الموارد وعليه تشتمل إدارة األداء عىل العناض التالية :  

 تخطيط األداء.  •
 تنظيم األداء.  •
 توجيه األداء.   •
 تقييم األداء.  •

 المعايير األساسية لنظام إدارة األداء الفعال ( خامسا

 البد من توافر المعايير التالية ليحقق النظام أهدافه:  

 وضوح معايي  تحديد األداء المستهدف.  •
ز بوضوح.   •  العناية بتوصيل معايي  األداء المستهدف للعاملي 
ي مناقشة مستويات األداء المستهدف واإلتفاق عليها.  •

ز فز  تأكيد مشاركة العاملي 
 رق معالجته. وضوح أساليب تحري أسباب األداء الضعيف و ط •
 وضوح آليات نظام إدارة األداء و تبسيط اإلجراءات.  •
 إستكمال المقومات التنظيمية للنظام و استناده إىل نظام معلومات فعال.  •
ي مختلف مجاالت النشاط.  •

ي يكون المصدر الذي تستمد منه أهداف األداء فز اتيخ   وجود نظام للتخطيط اإلسي 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

(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
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    

 

 سادسا( نتائج إدارة األداء   

 : تحقق عن تطبيق نظام إدارة األداء النتائج التاليةحيث ي

ز جودة العمليات والمنتجات وحسن إستخدام الوسائل   • ز اإلنتاجية و األداء طبقا للمواصفات وتحسي  تحسي 
 اإلنتاج , و تخفيض أو منع العيوب و األخطاء. 

 تخفيض تكاليف اإلنتاج و ترشيد تكلفة الصيانة واإلصالح.  •
تن • و  المنتجات  ز  تطوير  المستخدمي  بواسطة  وصيانتها  تشغيلها  تكلفة  تخفيض  و  إستخدامها  مجاالت  وي    ع 

 وإبتكار منتجات و أساليب وسائل إنتاج متطورة دائما. 

ي إدارة األداء: 
 
 سابعا( إستخدام التكنولوجـــــــــــيا ف

ي األداء لمختلف أنواع العمل، حيث  يتأثر تصميم األداء با
إلختيار الصحيح للتقنيات و  تمثل التقنية محورا مهما فز

ي خطة األداء بما يسمح للفرد بإستيعابها و تفعيلها بشكل صحيح. 
 إدماج تلك التقنيات فز

 تحديد اإلحتياجات التقنية عىل ضوء متطلبات األداء و ليس العكس.  •
ي  •

فز إستثمارها  باألداء و مدى  ز  القائمي  إستيعابها من  بالمنظمة وتقييم درجة  المتاحة  التقنيات  أنشطة حض   
 األداء المختلفة. 

ي ضوء مستويات األداء وخطط تحسينه و  •
ها فز ز التقنيات أو تطويرها وتغيي  تقدير مدى الحاجة إىل تحسيي 

 تطويره. 
ي المؤسسة والتأكد من تفعيلها وصيانتها و  •

تشكيل الحزمة التقنية المتكاملة والمتناسقة مع متطلبات األداء فز
 تحديثها وفق تطورات األداء. 

 منا( مقومات نظام إدارة األداء الناجح ثا

 يقوم نظام إدارة األداء الناجح عىل عدة أمورها منها: 

ي إطار 
 فز
ً
ية والمادية والتقنية والتنظيمية جميعا البرسر التعامل مع مفهوم األداء من منظور شامل يجمع عناضه 

 متناسق و متكامل. 

األداء ضمن   إدارة  برامج  ي إدماج معطيات وعناض و 
فز ية من جانب و تضمينها  البرسر للموارد  العامة  اتيجية  إسي 

اتيجيات الوظيفية لمختلف عمليات المنظمة.   إسي 

ي تصميم االعمال و استثمار الفرص.  
ي وإدماج تقنيات المعلومات واالتصاالت فز

 مراعاة البعد التقتز

مع  و  ظروف  ذات  مختلفة  أسواق  ي 
فز التعامل  متطلبات  و  العولمة  آثار  تضميم إعتبار  و  متباينة  محلية  طيات 

ز بالعمل بما يتعامل مع تلك التحديات.   مواصفات االفاراد القائمي 

ية:   تاسعا( أساليب تقييم أداء الموارد البشر

ي المنظمات. ويجدر  
ية فز ي تقوم بها إدارة الموارد البرسر

ز تعتي  من أهم النشاطات الت  إن عملية تقييم أداء العاملي 
قييم قائمة عىل أسلوب العصا والجزرة وهي أحد األساليب التقليدية، بحيث تهدف إىل دفع بالذكر أن عملية الت
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

(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
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 المنظمات إىل أداء األعمال الموكلة إليهم عىل الوجه المطلوب عن طريق ربط المكافآت والعقوبات بنتائج 
األفراد فز

 ألهمية وحساسية عملية تقييم األدا 
ً
ي العض الحديث ونظرا

ء تسغ المنظمات المعاضة إىل تغيي  التقييم. أما فز
ي عملية تقييم األداء واستخدام طرق وآليات أكير فعالية وموضوعية

 .األساليب التقليدية فز

ز أهمية عملية تقييم األداء عىل اعتبار أن هذه العملية تمكن المنظمة من تحديد نقاط القوة والضعف  ومن هنا تي 
ي ترافق أداء األفراد، للعمل عىل

معالجة الضعف وتعزيز القوة، وبالتاىلي انعكاس ذلك عىل أداء المنظمة ككل   الت 
ي تعمل ضمنها. 

ي ظل البيئة الت 
ها فز ز  وتمي 

ي صممت لتسهيل عملية التقييم بحيث 
ي عملية تقييم األداء والت 

ومن أهم هذه اآلليات الحديثة المستخدمة فز
 :تكون أكير فعالية نذكر

ات  •   والمقاييس  الرئيسة األداء مؤشر
وتستخدم هذه   ، الكىمي للقياس  القابلة  ات  المؤرسر من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  الحديثة،  التقييم  آليات  إحدى 
ي تحقيق أهدافها وغاياتها  

، وقياس التقدم الذي تحرزه المنظمة فز ي والحاضز
ز الماضز المقاييس لمقارنة األداء بي 

 ارتبا
ً
اتيجية، بحيث يكون مؤرسر األداء مرتبطا  بأحد أهداف المنظمة ككل، لكن إذا ما تم عدم تحديد االسي 

ً
طا وثيقا

ات األداء المطلوبة، وبالتاىلي ال يحقق ذلك أهداف وغايات   ز تحقيق مؤرسر ما المراد قياسه، سيصعب عىل الموظفي 
ي تقييم أداء موظفيها، وهذا ما تسغ إليه المنظما    المنظمة ككل. 

ت فتستخدم المنظمات الربحية هذه اآللية فز
 .الربحية بحيث يكون مؤرسر األداء الرئيس لها هو نمو اإليرادات وزيادة الربحية

 األداء  تقييم آلية •
، وتكون عملية التقييم ثنائية االتجاه، أي أنه يتم تقييم   ي القطاع العام أو الحكومي

وهي األكير استخداما خاصة فز
نفسه بتقييم  الموظف  ويقوم  عليه،  المبارسر  المسؤول  من  استخدمت الموظف  إذا  عادلة  اآللية  هذه  وتكون   ،

ز والعالقات الشخصية وأن تكون  بالشكل الصحيح، بحيث يجب أن تكون موضوعية وبعيدة كل البعد عن التحي 
، ويجب عىل كل دائرة حكومية وضع الئحة تنفيذية تكفل قياس كفاية األداء المطلوب تحقيقه   واضحة المعايي 

ي ل
 .نشاط الدائرة الحكومية بما يتطابق مع الوصف الوظيفز

 الفعل ردود  درجة 360 آلية •
ي المنظمة، بحيث تعتمد عىل التقييم من الرئيس المبارسر 

ز فز ي تقييم أداء العاملي 
تستخدم هذه اآللية آراء مختلفة فز

الموظف واألقران والعمالء والتقارير، ونقطة ضعف هذه األداة هو أنه من الممكن أن يصبح خالل عملية تقييم أداء  
القطاعات  ي 

فز النوع  هذا  ويستخدم  الموظف،  ألداء  الفعلية  النتيجة  عىل  ذلك  يؤثر  مما  التقييمات،  ي 
فز تضارب 

ي تطبق فلسفة
نت، وخاصة المنظمات الت  كات االتصاالت واإلني  ي أساسها  الجودة الخدماتية مثل رسر

الشاملة، والت 
 .يعتمد عىل العمل ضمن فرق جماعية، وكسب رضا العمالء

 باألهداف  اإلدارة •
مناسبة ج  ،

ً
األداء مهمة محددة األهداف مسبقا يكون مؤرسر  المبيعات، بحيث  ي قسم 

ز فز العاملي  أداء  لتقييم   
ً
دا

ة زمنية محددة، ويكون الفرد عىل دراية بالهدف المرجو منه،  ز وهو زيادة المبيعات، خالل في  تحقيق هدف معي 

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

(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
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 عن مما يرفع ذلك من الشعور باإلنجاز عن تحقيق الهدف المطلوب منه. ويجدر باإلشارة أن هذه األداء عاجز 
ي الوظيفة الحالية

 وفز
ً
ي وظائف أخرى، فإنها تقيس أداء الموظف حاليا

ي المستقبل وفز
 .إعطاء مؤرسر لنجاح الموظف فز

 األداء إدارة أطر   •
،            تساعد   ي اتيخ  ي عالم األعمال والتخطيط االسي 

بطاقة األداء المتوازن هي أحدى أبرز األساليب المؤثرة فز
كات عىل توضيح   اتيجيتها وتحديد أولوياتها، ولكن ضعف إدارة خطط العمل يصعب عىل المنظمة تحديد  الرسر اسي 

المنظمات غي   ي 
فز اآللية  للمنظمة. وتستخدم هذه  اتيجية  االسي  األهداف  تحقيق  إىل عدم  يؤدي  مما  أولوياتها، 

ها الربحية، ألن المقاييس المالية ليست مقياس نجاح بالنسبة لها، بل يكون مقياس نجاحه ا بمدى فعالية وتأثي 
ي بعض النواحي 

 .اجتماعيا عىل حياة أفراد المجتمع فز

 والتقدير  المكافآت برامج •
المادية  والمكافآت  التقدير  ويعتي   األداء،  مستوى  لرفع  المنظمات  ي 

فز األفراد  تحفز  ي 
الت  األساليب  أهم  من  هي 

ورية لخلق بيئة عمل محفزة ويشعر األفراد باهتمام ا ي تحقيق أهداف والمعنوية ضز
لمنظمة بهم وبمساهمتهم فز

أرباح أعىل من  البنك عند تحقيق  أن  البنوك، حيث  ي 
فز اآلليات استخداما  أنجح  اآللية من  المنظمة، وتعد هذه 

ي 
ز فيه وفز المتوقع وذلك نتيجة الرتفاع مستويات األداء لألفراد، يقوم بتوزي    ع مكافآت مادية عىل جميع العاملي 

. وتنعكس هذه اآللية مختلف المستويات اإل  ي األداء العاىلي
دارية، وهذا األمر الذي يرفع روح المعنوية واالستمرار فز

ز خاصة إذا كانت برامج المكافآت والتقدير غي  مشجعة ومحفزة، مما يؤدي ذلك إىل تراجع    عىل أداء الموظفي 
ً
سلبا

ز ويؤثر ذلك بشكل مبارسر عىل ضعف تحقيق أهداف المن  .ظمةمستوى أداء العاملي 

  الشخصية  التنمية خطط  •
الخدمات  قطاع  ي 

فز استخداما  األنسب  اآللية  وهي  المستمر،  والتطوير  التدريبية  االحتياجات  لتحديد  تستخدم 
، بهدف االرتقاء بمهنة التمريض وتفعيل دورها الريادي  ز الصحية، من خالل دورات تدريبية محددة مثال للممرضي 

ي تقديم مستوى عاٍل من الرعاية ال
ز ومدرب، واالنتقال من طور فز ي متمي 

صحية الشاملة من خالل طاقم تمريضز
ي والتطوير المستمر. وهناك العديد من نقاط الضعف لهذه  

التعليم والتدريب التقليدي إىل مرحلة التعليم الذائ 
امج التدريبية، من حيث عدم وضوح األهداف المرجوة من التدريب،و ال تناقض  اآللية، ومنها سوء التخطيط للي 
نامج التدريبية و الواقع الفعىلي لبيئة العمل والذي يعيشه ويتعامل معه الموظف   ما تقدمه الي 

ز  .الكبي  بي 

 من تقييم
ً
ز األفراد أنفسهم،   األداء قد يكون عامال عوامل تأجيج الضاعات داخل المنظمات، وقد يكون الضاع بي 

، وقد يكون اتجاه الضاع إيجابيا، أو اتجاها سلبيا، أو اتجاها متوازنا ز ز الرؤساء والمرؤوسي   .أو بي 
ات األداء الرئي ي المنظمات، ومؤرسر

ي تسبب الضاع فز
سة والمقاييس، وبناًء عىل ذلك يمكن تحديد أكير اآلليات الت 

ي المنظمات إذا لم يتم تحديد  
، وقد تسبب هذه اآلليات ضاعا فز ات القابلة للقياس الكىمي هي مجموعة من المؤرسر

ي تعد من المشاكل الخاصة بأنظمة تقييم األداء عدم وضوح المعايي  والمقاييس، األمر الذي 
ما يجب قياسه، والت 

ز ب ز الرؤساء  يؤدي بالرؤساء إىل تقييم أداء المرؤوسي  طريقة غي  سليمة وفعالة، مما يؤدي ذلك إىل نشوب ضاع بي 
ز حول نتائج تقييم األداء، ولتفادي هذه الضاعات يجب أن تكون المعايي  والمقاييس المراد قياسها  والمرؤوسي 

ز عىل عملية التقييم عىل كيفية استخدامها، وتوضيح الهدف المراد قيا سه من واضحة ودقيقة، وتدريب القائمي 
 .عملية التقييم 
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ها عىل العملية اإلنتاجية ف ية وتأثير ي إدارة الموارد البشر

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

ي الطب                    . 
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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

(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
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    

 

 األداء  تقييم آلية •
، ولكنها تكون غي  فعالة إذا لم تستخدم بالشكل   ي القطاع العام أو الحكومي

وهي األكير استخداما وفعالية، خاصة فز
ز بسبب نتائج تقييم األداء، ويعود ذلك لعدة أسباب  ز الرؤساء والمرؤوسي  الصحيح، مما قد يؤدي إىل ضاعات بي 

ز بسبب منها ضعف   دور الشخص المقيم، بحيث يكون غي  مؤهل ومدرب، وقد يكون التقييم غي  موضوغي ومتحي 
، وتأثي  الهالة، وقد يقع المقيم بأخطاء التشابه وأخطاء التقارب  ز ز الرؤساء والمرؤوسي  بعض العالقات الشخصية بي 

و  التقييم،  عملية  عىل  ز  القائمي  تدريب  يجب  األخطاء  هذه  ولتفادي  ها،  بكل  وغي  التقييم  عملية  تتم  أن  يجب 
اتيجيات لحل الضاع مثل المشاركة   ز والعالقات الشخصية، ومن الممكن استخدام اسي   عن التحي 

ً
موضوعية بعيدا

ي الحل
 .فز

 الفعل  ردود  درجة 360 آلية
ز   ي التقييمات، بحيث أنها مبنية عىل عدة آراء، وقد تسبب ضاعا بي 

األقران أنفسهم، قد تسبب هذه اآللية تضاربا فز
ز الزمالء،  بحيث يقيم الفرد لزميله بدرجة متدنية بناًء عىل عالقة سيئة بينهما، مما يحدث ضاعا وتوليدا لالنتقام بي 
اتباع  يمكن  المشاكل  هذه  من  وللحد  التقارير،  أو  الرؤساء  أو  العمالء  تقييم  مع  متضاربة  التقييم  نتيجة  وتكون 

التعاون، بحيث يعتم اتيجية  العمل  اسي  ز عىل  كي 
الوفاق وتجنب نقاط الخالف، والي  د هذا األسلوب عىل نقاط 

ز أطراف الضاع كة بي 
ك والذي له مصلحة مشي   .المشي 
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