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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. 

  

(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: 

ة   ي المؤسسات بمختلف أنواعها واختصاصاتها صغي 
لقد أصبحت تقنية المعلومات اإلدارية عنرص أساسية ومهمة فز

ي عملية إنجاز األعمال بشكل كفء ودقيق ورسي    ع، وكذلك مواجهة التحديات الجديدة  
ة لكونها أداة مهمة فز أو كبي 

  ، الحاضز الوقت  ي 
فز المعلوماتية  الثورة  تفرضها  ي 

اإلدالت  ي مجال وتعد 
ي فز
التقتز التطور  ثمار  ونية إحدى  االلكي  ارة 

ي ساعد عليها تطور أجهزة الحاسب اآلىلي وتقنياته، 
االتصاالت، فبعد بروز ثورة المعلومات وثورة االتصاالت الت 

ي مجاالت الخدمة العامة التطوير 
ونية كرد فعل واقغي الستخدام تطبيقات الحاسب اآلىلي فز جاءت اإلدارة االلكي 

توفي  طرق ا ي 
فز التقنية  الثورة  ناحية، واالستفادة من منجزات  أكير مرونة وفعالية من  التقليدية إىل طرق  لعمل 

 .الوقت والجهد والتكلفة من ناحية أخرى
 

Abstract : 

Management information technology has become an essential and important element in institutions of 

all kinds and specializations, small or large, because it is an important tool in the process of 

completing work efficiently, accurately and quickly, as well as facing the new challenges posed by the 

information revolution at the present time, and electronic management is one of the fruits of technical 

development in the field of communications After the emergence of the information revolution and the 

communication revolution, which was aided by the development of computers and its technologies, 

electronic management came as a realistic response to the use of computer applications in the areas of 

public service, to develop traditional work methods into more flexible and effective ways on the one 

hand, and to benefit from the achievements of the technical revolution in saving time. Effort and cost 

on the other hand 
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 : المقدمة

ء، أو اللفظ وذلك إلزالة اللبس فيه وقد اختلف ي
ورة منطقية لتوضيح وبيان معتز السر الفقهاء   يعد التعريف ضز

محدد تعريف  وضع  ي 
فز اللغة  واهل  وذلك   والباحثون  لتخصصاتهم  ونية  اإللكي  اإلدارة  ونظرتهم لمصطلح  وفقا 

ي المقصد  
، وعليه يمكن تصنيف هذه التعريفات من خالل تقسيمها عىل عدة مقاصد نتناول فز المختلفة للمعتز

ي تعريفه اصطالحا: 
ي المقصد الثائز

ونية ، وفز  األول: معتز اإلدارة اإللكي 

ونية لغة   ❖  المقصد االول: معنى اإلدارة اإللكتر

 . : هي مصدر أدار، تدير، دوائرإدارة. 1

وهي إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل يحقق التوازن األمثل و اإلدارة مصدر الرياسة والترصف، وقيل هي علم  
ي اتخاذ قرارات مناسبة بشأنها. 

 وفن تدبي  األعمال وتوجيهها والسيطرة عليها وضبطها و استعمال الحكمة فز

ون.  2 و إلكتر ونيات وينسب إىل اإللكي  ي  : اسم مفرد، جمعه إلكي 
وئز ي العقل اإللكي 

للحاسب  ن الذي يعتمد عليه فز
ي المكاتب إلجراء أدق العمليات الحسابية و بأرسع وقت ممكن. 

 اآلىلي المستعمل فز

ونية اصطالحا  : تعريف اإلدارة اإللكي  ي
 المقصد الثائز

اإلنسان الدراسات  ي مجال 
ز واآلخر فز الحي  ز  بي  ما  ونية فتظهر 

اإللكي  اإلدارة  ية مصطلح  ات  نظرا لحداثة موضوع 
منه   ا عليه   ا  تسميات  عدة  أطلقت  و  الحاض   ر،  وقتنا  ف   ي  ي 

والتقتز العلم   ي  التط   ور  نتيجة  الحكومة  " جديدة 
الباحثون والمختصون عىل أن جميعها الرشيدة" واتفق  اإلدارة  الذكية و  ونية، الحكومة  ي تسمية  تصب اإللكي 

فز
ونية إال   ي تحديد تعريف جامع وشامل لها وذلك لألبعاد التقنية و اإلدارية و التجارية أنهم اختلفو  اإلدارة اإللكي 

ا فز
ي تؤثر فيها. 

 واالجتماعية الت 

يعات الدول محل المقارنة إال أنه تم تعريفها من قبل  ي ترسر
ي أو فز

ي    ع العراف  ي الترسر
ونية فز لم يرد تعريف اإلدارة اإللكي 

ن ت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة  منظمة األمم المتحدة بأنها "استعمال األني 
ونية ز العناض الكاملة لإلدارة اإللكي  "، والمالحظ ان هذا التعريف لم يبي  ز  .للمواطني 

واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  "استعمال  بأنها  االقتصادي  المجال  ي 
فز والتنمية  التعاون  منظمة  وعرفتها 

نت للو  وخصوصا   صول إىل حكومات افضل  ومن تحليلنا لهذا التعريف نجد أنه أقرب للتعريف األول كونه  اإلني 
ي العموميات من دون توضيح التفاصيل 

 .يصب فز

االتصاالت  تكنولوجيا  استعمال  إىل  يشي   "مصطلح حديث  بأنها  عرفوها  فقد  الدوىلي  البنك  اء  يخص خير وفيما 
ية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات لألفراد ومجتمع والمعلومات من اجل زيادة كفاءة وفعالية وشفاف

الفساد عىل  ي 
ويقضز الحكومية كافة  اإلجرائية  النظم  يدعم  بما  المعلومات  من  تمكينهم  خالل  من  ،   " األعمال 

ي بيان الخدمات المقدمة لألفراد
ي اعتمدتها اإلدارة فز

 .ونستنتج من هذا التعريف توضيح أكير للعناض الت 

ي  
ز عرفها جانب من الفقه بأنها "االستعمال العام الشامل الواسع للتكنولوجيا الحديثة إلعادة هيكلية وتنظيم فز حي 

نت  اإلدارات الحاكمية وتطوير البنية التحتية المحلية الالزمة لذلك، وبشكل يؤدي إىل استفادة الحكومة من األني 
معامالت األفراد والهيئات بسهولة ورسعة ويرس وشفافية"،   والمعلومات واالتصاالت الحديثة التكنولوجيا ال نجاز 

ز دور   ي سابقتها من التعريفات أنه  يبي 
ي   وتبدو لنا شمولية وواقعية هذا التعريف أكير مما ورد فز

ونية فز اإلدارة اإللكي 
 .حياة كل من األفراد والمجتمع
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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. 

  

(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    

 

ز اإلدارة الحكومية من قيادة المجتمع بأكمله إىل وعرفت أيضا بأنها "النمط الحديث لتطوير األداء اإلداري   وتمكي 
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 .جاء فيه 
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ي إىل استبداِل األ   •
ّ
ي اإلدارِة التقليدّية، مثل: األوراق، واألقالم  تطوير عمل اإلدارة، والذي يؤد

دوات الُمستخدمة فز
ونّية، كأجهزِة الحاسوب.   بأدواٍت إلكي 

ة    • ي تطوير كافِة أقسام العمل من خالل تقليل الفي 
ي تساهُم فز

زيادِة مستوى الخدمات المقدمة إىل العمالء، والت 
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األ • اء  لرسر المخّصصة  المصاريف  تقليل  مثل:  التقليدية،  اإلدارة  لمكّونات  المخّصصة  المصاريف  قالم تقليل 
 
 
 .شهريا

ونّية  سس اإلدارة اإللكتر
ُ
 أ

ز اإلدارة، واألقسام، والفروع األخرى.    • ي تحتوي عىل اتصاٍل بي 
 بناء شبكٍة حاسوبّيٍة قويٍة، والت 

نت.  •  توفي  اتصاٍل دائٍم وثابٍت مع شبكة اإلني 

ي إدارة المع  •
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ُ
ونّية، وتقديم  االعتماد لومات اإللكي 

ي عملها. 
ي تساند دور اإلدارة فز

اتيجيات الت   مجموعٍة من االسي 

ونّية   • ز القادرين عىل التعامل مع األجهزة الخاّصة باإلدارِة اإللكي   .توفي  كادٍر من الموظفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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 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
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ُ
% 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
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ونّية   فوائد اإلدارة اإللكتر

ي إىل توفي  الوقت المخّصص للمهام العامة.   •
ّ
ي تنفيذ العمل، مّما يؤد

 الرسعة فز

الحصول عىل   •  عىل رسعِة 
ُ
تعتمد بقراراٍت صحيحة  المهنية، وربطها  المنهجّية  تنفيذ خطوات  ي 

فز المساعدة 
 المعلومات. 

•    . ز  خفض تكلفة توظيف العديد من الموظفي 

ي إرسال، واستقبال المعلومات.  •
ص من المشكالت الجغرافّية فز

ّ
 التخل

ي العمل  •
، وتطوير أدائهم العام فز ز  .دعم مهارات الموظفي ّ

ونية :  ❖  أهمية تطبيق منظومة اإلدارة االلكي 

ونية وتعريفها سنتجه اآلن للحديث عن أهمية تطبيق منظومة اإلدارة  وبعدما أوضحنا لكم مفهوم االدارة االلكي 
 : ونية بالنسبة للحكومات والمؤسسات اإلدارية، حيث أنها تعمل عىل توفي  ما يىلي  االلكي 

امات األفراد والهيئات  خطط التواصل المستقبىلي مع الجهات  • ز المتصلة بالنظام من خالل دراسة حاجات والي 
ز عن تقديم الخدمات اإلدارية  المرتبطة بالنظام، باإلضافة إىل تطوير القدرات الفنية لدى االشخاص المسئولي 

 . ز  للمواطني 

 فة. دراسات متكاملة ووافية لإلجراءات التفصيلية للحكومات واآلداء اإلداري للمؤسسات المختل •

ونية.   • ي ستصل لها منظومة اإلدارة االلكي 
ي للمكانة الت 

ونية مستقبلية لوضع التصور المنطق   رؤية الكي 

 الدعم الالزم من اإلدارة العليا أو المؤسسات الحكومية العليا إىل الفريق المكلف بتنفيذ العمل اإلداري.  •
ونية ❖  : أبعاد االدارة االلكتر

ي مجموعة من العنارص أوردها كما يىلي بناء عىل التعريفات 
ى
ونية ف  : السابقة يمكن تحديد أبعاد اإلدارة االلكتر

ونية،   :إدارة بال أوراق -1 ، واألدلة والمفكرات االلكي  ي
وئز يد االلكي  ، والير ي

وئز حيث يتم االعتماد عىل التوثيق اإللكي 
 والرسائل الصوتية، ونظم تطبيقات المتابعة اآللية. 

ها من : إدارة عن بعد -2 ونية وغي 
ي عن طريق الهاتف المحمول والمؤتمرات االلكي 

وئز من خالل االتصال االلكي 
 يثة. وسائل االتصال الحد 

 ساعة متواصلة دون االرتباط بالليل أو النهار.  24حيث العمل يكون عىل مدار : اإلدارة بالزمن المفتوح -3
ي تعتمد عىلي  : إدارة بال تنظيمات جامدة -4

فالعمل يتم من خالل المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية الت 
 صناعة المعرفة. 

ونيــة ❖  : خصائــص اإلدارة اإللكــتر

ز   ونية بأنها إدارة بال أوراق وبال حدود وقتية، وهي إدارة بال مبان تقليدية، فال حاجة إىل الغرف تتمي  اإلدارة االلكي 
، وهي إدارة بال هياكل  ز ة من العاملي  ة لحفظ األوراق، وهي إدارة ال تحتاج ألعداد كبي  والمكاتب والدواليب الكثي 

 .تنظيمية تقليدية 
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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. 

  

(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 من أهمها كما إنها باختصار إدارة بالمع
ونية بالعديد من الخصائص النر ى اإلدارة االلكتر رفة، وبصفة عامة تتمت 

 : يىلي 
 .إنها إدارة تدير الملفات بدال من أن تحفظها -1
جاع -2 ونية األرسع واألسهل حفظة وتعدي واسي    .أنها تعتمد عىل الوثائق االلكي 
تتم   -3 ونية حيث  االلكي  المؤتمرات  إىل  ز من أنها تستند  للمجتمعي  المادي  االنتقال  بعد دون  االجتماعات عن 

 مقارهم. 
أنها تتصف بالمرونة ورسعة االستجابة للحدث أو المتغي  أينما حدث ووقتما حدث بال حدود زمنية عىل مدار   -4

 .ساعات اليوم وأيام السنة 
يد االل -5 اسل بالير

ي وتي 
وئز ي والرسائل الصوتية بدال من  أنها تستمد بياناتها أو معلوماتها من األرشيف االلكي 

وئز كي 
 .الطرق التقليدية 

ونية عىل الشاشات وتعتمد المراقبة عن بعد والعمل عن   -6 أنها تنتقل من المتابعة بالمذكرات إىل المتابعة االلكي 
 .بعد وهو ما يوفر التكلفة ويزيد الكفاءة 

ونية ❖   خطوات تطبيق اإلدارة االلكتر

اإلدارة   إىل  المرجوة، للتحول  العملية بشكل يحقق األهداف  تتم  بعدة مراحل كي  للمرور  ونية يحتاج 
االلكتر

ونية كما  يىلي :  وخطوات تطبيق اإلدارة االلكتر

 : إعداد الدراسة األولية -1
ي اإلدارة والمعلوماتية، لغرض معرفة واقع حال تقنيات 

ز فز البد من تشكيل فريق عمل يضم بعضويته متخصصي 
ية  .المعلومات وتحديد البدائل المختلفة، وجعل اإلدارة العليا عىل بينة من كل النواحي المالية والفنية والبرسر

 : وضع خطة التنفيذ  -2
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ي تدعم الخطة بشكل محدد و واضح -3
 : تحديد المصادر النر

مجيات   والير والمعدات  واألجهزة  التنفيذ،  لغرض  الخطة  تحتاجها  ي 
الت  ية  البرسر الكوادر  المصادر  هذه  ومن 

ي هذه اإلدارة أو المنظمة
ونية فز ي هذا تحديد البنية التحتية لتطبيق اإلدارة االلكي 

 .المطلوبة ويعتز
 : مسؤوليةتحديد ال -4

الوقت  بتنفيذها وتمويلها بشكل واضح ضمن  تقوم  ي سوف 
الت  الجهات  الخطة البد من تحديد  تنفيذ  عند 

ي الخطة والتكلفة المرصودة إليها
 .المحدد فز

ي  -5
 : متابعة التقدم التقنى

ي  
ي مجال تقنيات المعلومات اإلدارية، لذلك البد من متابعة كل ما يستجد فز

ي نظرا للتطور الرسي    ع فز
المجال التقتز

ي لها عالقة بهذا المجال
ها من العناض الت   .من اتصاالت وأجهزة وبرمجيات وغي 

ونيــة ❖  : متطلبات تطبيـــق اإلدارة االلكتر

ي 
الت  يعات  والترسر والهياكل  واإلجراءات  واألساليب  والنظريات  المفاهيم  ي 

فز تحوال شامال  ونية  االلكي  اإلدارة  تمثل 
اإلدارة، وتشت والبيئية تقوم عليها  يعية  والترسر والمالية  والمعلوماتية  التقنية  المكونات  متكامل من  نظام  مل عىل 

ها ية وغي   .والبرسر
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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 
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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 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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إال انفجار فز
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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    

 

قبل  من  الخدمات  وطلب  المعلومات  نقل  ووسائل  الخدمة  تقديم  حيث  من  ونية  االلكي  اإلدارة  تقنية  وتعتمد 
ز و هما   : المستفيدين عىل مبدأين أساسيي 

ي 
 : المستوى التقنى

نت مع ضمان رسيتها ونية وتناقلها عير شبكة االني 
 .ويتضمن تمثيل المعلومات الكي 

عن  المعلومات  لتقنية  األساسية  الخصائص  يعتمد عىل  الذي  ي 
وئز االلكي  العمل  ي جوهر 

التقتز المستوى  ويمثل 
 : طريق 

 
إىل  : التخزين -1 الورقية  الملفات  ة كتحويل  أحجام صغي  ي 

فز الهائلة  المعلومات  ة حفظ  ونية صغي  الكي  ملفات 
 .الحجم تستوعب أكير قدر ممكن من المعلومات 

ونية إىل مواقع أخرى بعيدة سواء : النقل -2 ونية عن طريق وسائط االتصال االلكي  نقل المعلومات المخزنة الكي 
 .داخل المنظمة أو خارجها

برس : المعالجة -3 ونية  الكي  المخزنة  للبيانات  المطلوبة  العمليات  مختلف  متاحة إجراء  الجعلها  جدا  ة  عة كبي 
المختلفة   االحتياجات  لتلبية  متنوعة  امج  لير وفقا  تعمل  ي 

الت  اآلىلي  الحاسب  أجهزة  طريق  عن  لالستخدام 
 .للمستفيدين، بغض النظر عن كمية المعلومات والبيانات المخزنة

ي 
 : المستــوى اإلجرائ 

نت مع ضمان صحتها ومصداقيتها دون ويتضمن طلب وتمثيل المعامالت والخدمات عن بعد عير شبكة   االني 
 .الحاجة لحضور طالب الخدمة شخصية إىل المنظمة أو استخدام النماذج والوثائق الرقمية

ى الواقع   ونية وإخراجه إىل حت 
وبالتاىلي البد من توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق مفهوم اإلدارة االلكتر

 : ومن أهم هذه المتطلبات
ا -1  ونية : وضع إستر  تيجيات و خطط التأسيس لإلدارة االلكتر

وع التحول للعمل   كة وواضحة حول مرسر اتيجيات وخطط التأسيس وجود رؤية مستقبلية مشي  يتطلب وضع االسي 
وأبعاده،  المستقبلية،  ة  الفي  ي 

فز ونية  االلكي  اإلدارة  وع  مرسر عليها  سيكون  ي 
الت  الكيفية  لتحديد  وذلك  ي 

وئز االلكي 
األفراد ومنطلقاته من حي ي خدمة 

فز وع  المرسر يؤديه هذا  أن  يمكن  الذي  الدور  يوضح  بشكل  والهدف،  الدور  ث 
 .والمجتمعات والمنظمات والدولة ككل

ي تحكم التوجه نحو  
ي تعد بمثابة المرجعية الت 

اتيجية الت  ي بناء اإلسي 
ويعد وضوح الرؤية بمثابة الخطوة األوىل فز

ونية   .تطبيق اإلدارة االلكي 

ونية عدد من الخطوات هي  اتيجيات وخطط التأسيس لإلدارة االلكتر  : ويتطلب وضع استر
ونية - وع اإلدارة االلكي  اتيجية لمرسر  .تشكيل لجنة عليا تتوىل وضع اإلسي 
ونية - وع اإلدارة االلكي   .وضع الخطط الفرعية لمرسر
ي الدراسة ووضع -

 .الخطط االستعانة بالجهات االستشارية والبحثية للمشاركة فز
ز المعلومات المرتبطة بأكير من جهة حكومية أو أهلية  -  .التكامل والتوافق بي 
ي بعضها -

وع أو المشاركة فز   .االستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحل المرسر
ونية  -  .تحديد منافذ اإلدارة االلكي 
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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. 

  

(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 التنظيم اإلداري، وأن يكون قد تم أي أن وضع الخطط موضع التنفيذ البد وأن تحظز بدعم وتأييد  
اإلدارة العليا فز

 رصد المخصصات المالية الكافية إلجراء التحول المطلوب. 
ونية -2  : توفت  البنية التحتية لإلدارة االلكتر

وع بدونها، فكلما كانت   ونية، فال يمكن قيام المرسر وع اإلدارة االلكي  تعد البنية التحتية هي المكون الطبيغي لمرسر
استيعاب الب الحاضز مع  ي 

فز ونية  االلكي  اإلدارة  تطبيق  بمتطلبات  الوفاء  قدرتها عىل  زادت  التحتية قوية كلما  نية 
 .  الزيادة والتوسع المستقبىلي

ي تتضمن شبكة حديثة 
ونية وجود مستوى مناسب إن لم نقل عاىلي من البنية التحتية الت  وتتطلب اإلدارة االلكي 

ز التواصل ونقل  لالتصاالت والبيانات، وبنية ت حتية متطورة لالتصاالت السلكية والالسلكية تكون قادرة عىل تأمي 
ز معها من جهة أخرى.  ز المنظمات والمتعاملي  ز المنظمات اإلدارية نفسها من جهة، وبي   المعلومات بي 

ز شبكة االتصاالت بحيث تكون متكاملة وجاهزة لالستخدام واستيع اب الكم وتشمل البنية التحتية تطوير وتحسي 
نت، باإلضافة إىل توفي  التكنولوجيا  ي آن واحد، لكي تحقق الهدف من استخدام شبكة االني 

الهائل من االتصاالت فز
ات وحاسبات آلية وأجهزة ومعدات وأنظمة وقواعد بيانات وبرامج، وتوفي  كل ذلك  ز الرقمية المالئمة من تجهي 

 .لالستخدام الفردي والمؤسسي عىل أوسع نطاق ممكن 
 : تطويــر التنظيم اإلداري بطريقة تدريجية

ونية، ويتحقق  ي الجوانب الهيكلية والتنظيمية واإلجراءات، بحيث تتناسب ومبادئ اإلدارة االلكي 
ات فز يتضمن تغيي 

ونية   ذلك من خالل استحداث إدارات جديدة أو إلغاء أو دمج لبعض اإلدارات مع بعضها بما يكفل تفعيال إلدارة الكي 
ز ب ي متدرج من المراحل التطويرية. تتمي 

ي إطار زمتز
 الكفاءة والفعالية ورسعة اإلنجاز، عىل أن يتم هذا التحول فز

النقاط    ي 
ى
ف ونية  االلكتر اإلدارة  تطبيق  ي 

ى
ف وع  الشر قبل  اإلدارية  التنظيمات  تطوير  أساليب  أهم  ويمكن حرص 

 : التالية
العليا  -أ  اإلدارية  المستويات  ومساندة  اإلدارة عن  : دعم  التطبيق  التنفيذية  والقيادة  العليا  القيادة  دعم  طريق 

مناصبهم  عىل  ونية  االلكي  اإلدارة  تأثي   من  خوفا  ز  والمرؤوسي  القادة  قبل  من  التغيي   مقاومة  ي 
لتالفز ونية  االلكي 

 وامتيازاتهم. 
ي بقية المستويات اإلدارية -ب

ى
ية ف ي التحول نحو تطبيق  : تهيئة الكوادر البشر

ونية االستغناء ال يعتز اإلدارة االلكي 
واإلدارية  الفنية  والقدرات  المهارات  تمتلك  ي 

الت  المؤهلة  ية  البرسر العناض  توفي   يجب  بل  ي،  البرسر العنرص  عن 
ونية، وتغي أبعادها ومنطلقاتها وأهدافها لكي تستطيع الوفاء بمتطلبات تطبيق اإلدارة  وتتقبل فكرة اإلدارة االلكي 

ونية، واإلل العناية بعمليات االختيار االلكي  التقنية الحديثة، وذلك عن طريق  التعامل مع الوسائل  مام بأساليب 
 .للكفاءات، والتدريب المكثف عىل تقنية المعلومات 

اإلدارية:    -ت العمليات  هندسة  ونظم إعادة  القائمة  العمليات  تحويل  ونية  االلكي  اإلدارة  نحو  التحول  يتطلب 
لتت المعلومات  اإلدارة تكنولوجيا  تطبيقات  تعد  المنطلق  هذا  ومن  للعمل،  الجديدة  اتيجيات  االسي  مع  ناسب 

ونية من أبرز عوامل دفع القوى إلتباع أسلوب إعادة هندسة نظم العمل لكي تتمكن المنظمة من التوافق 
االلكي 

ي كافة المجاالت. 
 مع المحيط المتغي  فز

من عدة عناض متنوعة ومتداخلة وذات عالقات متبادلة   تتكون أي منظمة : تكيف عنارص البناء التنظيمي   -ث
ز عىل كي 

ونية عن طريق الي  ي يجب تهيئتها لتقبل متطلبات تطبيق اإلدارة االلكي 
 : لتكوين البيئة الداخلية 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 

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. 

  

(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    

 

، لكي تصبح العمليات   - ي
وئز ي الثقافة التنظيمية إلستيعاب مفردات العمل االلكي 

ات فز ونية إحداث تغيي  االلكي 
ي تنقبل ما تفرضه مرحلة  

ي القوى المقاومة للتغيي  وإيجاد البيئة الت 
ومعطياتها أحد مكونات ثقافة المنظمة لتالفز

ي 
وئز  .التحول نحو العمل االلكي 

االتصاالت    - تتضمن طرق  أخرى،  من عناض  به  يرتبط  وما  التنظيىمي  الهيكل  ي 
فز المناسبة  ات  التغيي  إحداث 

 .والمهام والمسؤوليات والصالحيات والعالقات األفقية والرأسية وتبادل المعلومات 
ونية ❖  : سلبيات تطبـيق اإلدارة االلكتر

ونية، إال أن تطبيقها ينطوي عىل بعض السلبيات، خاصة  عىل الرغم من اإليجابيات والمزايا المتعددة لإلدارة االلكي 
ي بداية التطبيق، ويزداد تأثي  هذه السلبيات مع زيادة تف

ونية ومن أهم هذه السلبياتفز  : عيل تطبيق اإلدارة االلكي 
ونية ارتفاع نسبة البطالة بسبب االستغناء عن خدمات أو عىل األقل  البطالة:  -1 تب عىل تطبيق اإلدارة االلكي  يي 

اإلدارة  توفرها  ي 
الت  العمل  إنجاز  ي 

فز والرسعة  والبساطة  السهولة  ظل  ي 
فز جدد  ز  عاملي  ز  تعيي  إىل  الحاجة  عدم 

ونية.    االلكي 
2- : االجتماعي إنجاز  التواصل  ونية  االلكي  اإلدارة  عن   تتيح  المنظمات  مع  التعامل  تتطلب  ي 

الت  والمهام  األعمال 
قلة  وبالتاىلي  المنظمات،  إىل  الذهاب  إىل  الحاجة  ذلك  تب عىل  يي  فال  العمل،  أو  ل  ز بالميز نت  االني  شبكة  طريق 
ي المنظمات والدوائر الحكومية من أهم أسباب التواصل 

االحتكاك مع أفراد المجتمع، حيث تعد أماكن المراجعة فز
. والت  عارف االجتماغي

هذه   تعرض  خالل  من  المحافظة،  المجتمعات  ي 
فز االجتماغي  األمن  نت  لالني  المفرط  االستخدام  يهدد  كما 

ي  
المجتمعات القيم وسلوكيات المجتمعات األخرى، مما قد يسبب تلوثا ثقافية يؤدي إىل تفسخ اجتماغي وانهيار فز

 .  النظام االجتماغي
ي عىل خصوصية األفراد وحقهم إن ثورة ا  : فقدان الخصوصية -3

ونية تقضز لمعلومات داخل نمط اإلدارة االلكي 
عىل  تحتوي  ي 

والت  البعض  ببعضها  المرتبطة  المعلومات  فقواعد  الخاصة،  وأرسارهم  حرماتهم  عىل  الحفاظ  ي 
فز

يعرضهم   البيانات التعريفية لهم كأسماء األفراد وعناوينهم ووظائفهم وحالتهم االجتماعية، يهدد مستقبلهم وقد 
ي حسبانهم، كما يمكن أن تزداد قدرة اآلخرين عىل رصد ومتابعة حركة األفراد، وهناك من األرسار  

لمشاكل لم تكن فز
ي غاية الخطورة لو أمكن الدخول عىل ما هو 

ي إطالع الغي  عليها، واألمر سيكون فز
ي ال يرغب كثي  من األفراد فز

الت 
 أكير من ذلك. 

ي من أهمها التحويالت قد يؤدي  : فقدان األمان   -4
ي كثي  من التعامالت والت 

ي إىل فقدان األمان فز
وئز التعامل االلكي 

ونية والتعامالت المالية عن طريق بطاقات االئتمان.   االلكي 
ونية، حيث   االلكي  للتعامالت  مهددة حقيقية  أصبح  ي 

الت  المعلوماتية  نشأة جرائم  األمان  فقدان  مع  ترافق  وقد 
اق وتعدي عىل نظم معلوماتهم،يتعرض األفراد والمن   ظمات لعمليات اخي 

 : نورد أن من أهم الجرائم المعلوماتية بصفة عامة

اق األنظمة ورسقة الملفات والبيانات المهمة -  .اخي 
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نت ز وقراصنة االني   .لحسابات المجرمي 

 االحتيال الماىلي عىل البنوك وسوء االستخدام لبطاقات التسليف.  -
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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. 

  

(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    

 

وإجراء  - المعلومات  تبادل  من  تمكنهم  اإلرهابية  والمنظمات  اإلجرامية  للعصابات  ى  كير خدمات  تقديم 
ي غفلة عن عيون 

 .األمن المشاورات ووضع الخطط فز
ونية   وري توفي  األطر القانونية الالزمة للوقاية والردع قبل تطبيق اإلدارة االلكي  مما سبق يتضح لنا انه من الرصز
والمستقبل  الرخاء  توفي   ي 

فز ونية  االلكي  اإلدارة  من  االستفادة  وبالتاىلي  الشبكات  مع   
ز المتعاملي  ثقة  لزيادة  وذلك 

ورة   ترسيخ مبدأ الخصوصية الفردية عن طريق استخدام التوقيعات الرقمية واألرقام  األفضل، باإلضافة إىل ضز
ونية.  ي يمكن أن تؤثر عىل فعالية تطبيق اإلدارة االلكي 

 الرسية وكلمات المرور بهدف تقليص التعديات الت 
ونية ❖  : معوقــات تطبيق اإلدارة اإللكتر

ي تحد من إمك
ي المنظمات ومن وضح الباحثون وجود العديد من المعوقات النر

ى
ونية ف انية تطبيق اإلدارة االلكتر

 : أهم هذه المعوقات
 .اختالف نظم اإلدارة داخل المنظمة الواحدة -1
ي ومتطلباته  -2

وئز  .عدم اقتناع إدارة المنظمات بدواغي التحول االلكي 
 .عدم توافر بنية فنية جيدة   -3
ي حماية رسية وأمن التعامالت  -4

  الشخصية. عدم الثقة فز
 .عدم توافر أنظمة أمنية لحماية المعلومات الخاصة بمستخدمي هذه التقنية  -5
ي تنسر  وشغل وتصون هذه التقنية -6

ية الت    .عدم توافر المهارات البرسر
 ارتفاع تكاليف تطبيق هذه التقنية.   -7
األ   -8 ي 

فز تعديالت جذرية  إجراء  إىل  تحتاج  ي 
الت  والقانونية  يعية  الترسر الضمان حقوق التحديات  ز  والقواني  نظمة 

 .المستفيدين من هذه الخدمة 
ونية -9 ، وهذا يشكل عائقا أمام تطبيق اإلدارة االلكي  ز ي عند المتعاملي  ي وحاسوئر

 .عدم وجود وغي معلومائ 
ي ذلك الهياكل  -10

 تحدي إعادة هندسة األعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إذ أن نماذج اإلدارة القديمة بما فز
ونية   .التنظيمية الهرمية، والمعالجات التقليدية لم تعد مالئمة النماذج المنظمات االلكي 

 .عدم وجود هياكل تنظيمية محددة وواضحة للمنظمة -11
ز للتغيي  والخوف من فقدان وظائفهم -12  .مقاومة العاملي 
ونية  -13  .نقص اإلمكانات المادية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكي 
ونية.   ضعف -14  برامج التوعية اإلعالمية المواكبة التطبيق اإلدارة االلكي 
ي الربط بينها -15

ي مواصفات األجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد مما يشكل صعوبة فز
 .االختالف فز

ي تطبيق الشبكات، فضال عن مشکالت تشغيلها -16
مجيات الحديثة المستخدمة فز  .ارتفاع أسعار األجهزة والير
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