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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ز   ي للعاملي 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر استخدام نظم التقييم اإلدارية المحوسبة عىل األداء الوظيفز

ي قطاع غزة كدراسة حالة، و لتحقيق هدف 
ز
كة االتصاالت الفلسطينية ف كات االتصاالت و تناولت  رسر ي رسر

ز
ف

، كما تم استخدام أدو  ي التحليىلي
ا ات متنوعة لتحقيق منهجية الدراسة تم ذكرهالدراسة تم  إتباع المنهج الوصفز

ز المتغي  المستقل " نظم التقييم  ي هذا البحث، وجاءت نتائج هذه الدراسة لتؤكد عىل وجود عالقة طردية بي 
ز
ف

كة االتصاالت الفلسطينية". كما خرجت  ي رسر
ز
ز ف ي للعاملي 

اإلدارية المحوسبة " والمتغي  التابع" األداء الوظيفز
ي تسجلها نظم الدراسة بعدة تو 

ورة االعتماد عىل التغذية الراجعة للنتائج الت  صيات من أهمها التأكيد عىل ضز
قيات و الحوافز المادية و المعنوية، إىل جانب التأكيد عىل   ة األساسية للي  ز التقييم اإلدارية المحوسبة لتكون الركي 

 ية للمسؤول. أهمية تحديث نظم التقييم اإلدارية المحوسبة بحيث تبتعد عن الذات

كات االتصاالت، نظم التقييم اإلدارية، حيادية تقييم  مصطلحات البحث:  ، رسر ي
التقييم المحوسب، االداء الوظيفز

 . ي
 االداء، الرضا الوظيفز

 

Abstract: 

This study aimed to identify the impact of the use of computerized administrative evaluation systems 

on the job performance of workers in telecommunications companies. The Palestinian 

Telecommunication Company in the Gaza Strip was taken as a case study. In this research, the results 

of this study confirmed the existence of a direct relationship between the independent variable 

"computerized administrative evaluation systems" and the dependent variable "the job performance of 

the employees of the Palestinian Telecommunications Company". The study also came out with 

several recommendations, the most important of which is emphasizing the need to rely on feedback on 

the results recorded by computerized administrative evaluation systems to be the main basis for 

promotions and material and moral incentives, in addition to emphasizing the importance of 

modernizing computerized administrative evaluation systems so that they move away from the 

subjectivity of the official. 

Keywords: Computerized evaluation, Job performance, Telecommunications companies, 

Administrative evaluation systems, Impartiality of performance evaluation, Job satisfaction. 

  



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – أيلول  – 15                                                                (  -  60 50) ص:  ثالثالبحث ال –الثالث  العدد  – العاشر المجلد 

 

51 
            

كات االتصاالت أثر استخدام التقييم                                                                      عوض و العفيف    شر
  المحوسب عىل اداء موظف 

 الوظيف 

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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
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 مقدمة الدراسة  . 1

ال يستطيع أحد أن ينكر أن التكنولوجيا و أنظمة المعلومات اجتاحت جميع الميادين؛ مما استدغ من جميع 
ي إدارة تلك المنظمات 

ز
ي مع ركب التكنولوجيا و االستفادة من أنظمتها المحوسبة ال سيما ف

المنظمات التماشر
  . ات الحاسب اآلىلي

ز ، و أتمتة المكاتب و االستفادة من ممي 
ً
 إداريا

ي أنظمة المعلوم ات، تمثل ت باس تخدام الحاسب 
ز
ة ف تبعا لذلك فإن المنظمات العامة والخاصة شهدت نقلة كبي 

ي وجود نظام 
ز
وقواعد البيانات وشبكات االتصال، باإلضافة إىل الوسائل التكنولوجية األخ رى الت ي ساهمت ف

ي معلومات يعتمد بشكل أساشي عىل استخدام الحاسب، وطورت تلك الم
ز
فاهيم لتصبح مصطلحات جديدة ف

ونية  ونيا  ،e-Managementاإلدارة مثل اإلدارة االلكي  ية الكي  االستقطاب ، e-HRMإدارة الموارد البرسر
ي 
وئز ها من المصطلحات الحديثة ، e-Recruitingااللكي   . (2009)العمري وغي 

ي إدارة المنظمات؛ ألن 
ز
 ف
ً
 مهما
ً
ي يعتير من أهم  المورد البولقد أصبح االهتمام برأس المال الفكري منهجا رسر

ألن أداء المورد  أصول أي منظمة، ويجب أن تسغ كل منظمة جاهدة للحفاظ عىل هذا األصل واالهتمام بم،
ام  ز ي األداء و حسن تنفيذ و تفاعل مع أعضاء المنظمة، إىل جانب االلي 

ز
ي بما يتضمنم من جودة  ف

ي الوظيفز البرسر
ز المنظمات. باللوائح افدارية بما  بينعكس عىل مخرجات الم  نظمة و يزيد من تنافسيتها و يحسن من مكانتها بي 

ية حيث أنها تعتير  ومن هذا المنطلق استمدت  وظيفة التقييم أهميتها كاحدى أهم وظائف إدارة الموارد البرسر
ما ممحاولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق بم  من صفات نفسية أو بدنية، أو مهارات فنية أو فكرية أو سلوكية 

ي عملية التقييم؛ وذلك لتحقيق فعالية المنظمة 
ز
استدغ أهمية استخدام أنظمة ذات كفاءة عالية الستخدامها ف

ي المستقبل 
ز
 و ف
ً
 . ( 2012)مجيد،حاليا
 مشكلة الدراسة . 2

تعتير النظم اإلدارية المحوسبة عىل مستوى جيد عندما تخدم منظمة ما بما يشمل مديري  ها وموظفيها، وتلف  
ي تعالت األصوات حديثا 

ي تقييم األداء الوظيفز
ز
اهة ف ز ز فيها، ومن باب اليز الرضا والقبول و الثقة من قبل العاملي 
 . (Lynn، 2011)التقييم  لجعل التقييم للموظف يتم من عدة أطراف أوجهات لضمان عدالة

ي أن نظم التقييم اإلدارية المحوسبة المستخدمة
ز
كة االتصاالت الفلسط و تمحورت مشكلة الدراسة ف ي رسر

ز
ينية ف

 بطريقة 
ً
كة تتم سابقا ز بالرسر هي نظم مستحدثة من عدة سنوات حيث كانت عملية التقييم اإلداري للعاملي 

ي الهيكل 
ز
تقليدية من خالل تعبئة نماذج ورقية خاصة بكل عامل، مع اختالف تلك النماذج حسب موقع العامل ف

، و لكن تلك النماذج كانت تع ز بدقة التنظيىمي تمد عىل مالحظة المدير المبارسر فقط، وال تسجل إنجازات العاملي 
ي عيوب التقييم 

ز
كة استخدام نظم التقييم اإلدارية المحوسبة، و ذلك ليتم تالف و شفافية؛ لذلك استحدثت الرسر
ي بدقة بما يتضمنها من ق

ات يالتقليدي وهي نظم لديها القدرة عىل تحديد كفاءة و فعالية األداء الوظيفز اس مؤرسر
، و انعكس ذلك عىل  ز ز و اللوائح اإلدارية لدى الموظفي  ام بالقواني  ز

اإلنتاجية و الجودة الكمية، مما زاد من االلي 
كة خصوصا عند ازدياد ضغط العمل.    تفاعل العامل مع ظروف العمل بالرسر

طة تعتير نظم  قاضة  ي الرسر
ز
ي بعض الجوانب حي إال أن نظم التقييم اإلدارية المحوسبة المستخدمة ف

ز
ث أن ف

ة ليست   للموظف، و ذلك كل ستة أشهر وهي في 
تغذية تلك النظم بالبيانات تقترص فقط عىل المدير المبارسر

ة، ، كما أنم ال يوجد أي طريقة تتستز للموظف من التأكد من توثيق إنجازاتم بشفافية و نزاهة، مما أضفز  قصي 
ز ألنها تنعكس  عىل عملية التقييم صفة الغموض خصوصا أن التغذية الراجعة من تلك النظم ذات أهمية للعاملي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

ي )مازن رسور، أغسطس 
، اتصال 2018عىل القرارات اإلدارية المتعلقة بهم، و بالتاىلي تنعكس عىل أدائهم الوظيفز

(، ) حلىمي أبو طم، سبتمير  (. 2018شخصي  ، اتصال شخصي

ي السؤال التاىلي :  و يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل ما سبق ذكره
ز
 ف

كة االتصاالت الفلسطينية عىل األداء    شر
 
ما أثر استخدام نظم التقييم اإلدارية المحوسبة المستخدمة ف

كة؟   للعاملي   بالشر
 الوظيف 

 أهداف الدراسة . 3

ي الهدف الرئيسي لها و هو
ز
: التعرف عىل و أثر استخدام نظم التقييم اإلدارية تبلورت أهداف الدراسة  ف

كة. المحو    للعاملي   بالشر
كة االتصاالت الفلسطينية عىل األداء الوظيف    شر

 
 سبة المستخدمة ف

 :  كما تفرع من الهدف الرئيس  مجموعة من األهداف الفرعية وه  كالتال 

كة االتصاالت لتتوافق مع التطور  (1 ي رسر
ز
معرفة مدى مهنية نظم التقييم اإلدارية المحوسبة المستخدمة ف

ي بيئة األع
ز
 مال الفلسطينية. الرسي    ع ف

كة.  (2 ز بالرسر  معرفة مدى تأثي  التغذية الراجعة لتلك النظم عىل وضع الخطط وبرامج التدريب الخاصة بالعاملي 
كة االتصاالت الفلسطينية.  (3 ي رسر

ز
ز ف ي للعاملي 

 تحديد أثر استخدام تلك النظم عىل األداء الوظيفز
 أسئلة الدراسة . 4

ي صيغت لهذه الدراسة تم من خالل االطالع عىل الدراسات السابقة والمر 
اجع المختلفة وكذلك األهداف الت 

 صياغة السؤال الرئيسي للدراسة وهو: 

كة االتصاالت الفلسطينية عىل األداء    شر
 
ما أثر استخدام نظم التقييم اإلدارية المحوسبة المستخدمة ف

كة   للعاملي   بالشر
 ؟الوظيف 

 التالية: و انبثق من السؤال الرئيس  األسئلة الفرعية 

كة االتصاالت لتتوافق مع التطور الرسي    ع  (1 ي رسر
ز
ما مدى مهنية نظم التقييم اإلدارية المحوسبة المستخدمة ف

ي بيئة األعمال الفلسطينية؟
ز
 ف
كة؟ (2 ز بالرسر  ما مدى تأثي  التغذية الراجعة لتلك النظم عىل وضع الخطط وبرامج التدريب الخاصة بالعاملي 
كة االتصاالت الفلسطينية؟ ما أثر استخدام تلك النظم عىل (3 ي رسر

ز
ز ف ي للعاملي 

 األداء الوظيفز
ات الدراسة . 5  متغب 

   الميدانية الزيارات حسب
كة نفذت الت      الفلسطينية االتصاالت  لشر

 
 إجراء خالل ةغز  مدينة فروع مختلف ف

ات توصيف تم السابقة األدبيات مراجعة كذلك  و  الدراسة :   الدراسة متغب   
 
 كاآلت

ي  المستخدمة المحوسبة اإلدارية التقييم نظم :  مستقلال المتغب   :  أوال 
ز
كة ف  ويتضمن نيةالفلسطي االتصاالت  رسر

 جاد ( استخدامم من المستفادة الراجعة التغذية المحوسب، النظام ومهنية : مثل المؤثرة العوامل من العديد 
 (. 2010 الرب،
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

 :
ً
ي  األداء :  التابع المتغب   ثانيا

ز  الوظيفز ي  للعاملي 
ز
كة ف ي  يتمثل الذي و  الفلسطينية صاالت االت رسر

ز
مجموعة  :  كونم  ف

ة عن قيام الموظف بعملم )البشابشة، من السلوكيات ا  . (2005إلدارية المعير

 الدراسات السابقة . 6

ي إدارة وظائف  هناك
ز
العديد من الدراسات و األبحاث تناولت موضوع استخدام النظم اإلدارية المحوسبة ف

 بمبدأ " نحن نبدأ من 
ً
ية عىل مستوى الحكومات و المنظمات الحكومية وغي  الحكومية، و إيمانا الموارد البرسر

ي إدارة وظائف  حيث انت  اآلخرون " تم االطالع عىل دراسات تناولت موضوع توظيف النظم
ز
المحوسبة ف

ات الحاسب اآلىلي من حيث الرسعة الفائقة، والقدرة عىل حفظ كم 
ز ية؛ و ذلك لالستفادة من ممي  الموارد البرسر

ز دراسات محلية،  هائل من البيانات، و لقد تم تلخيص بعض من هذه الدراسات، وتنوعت هذه الدراسات ما بي 
 ودراسات عربية، و دراسات أجنبية. 

 
ا
 : الدراسات المحلية  أول

   (أ )
 
دراسة بعنوان "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات عىل كفاءة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ف

  قطاع غزة"، إعداد الباحث: شاج طلعت الوحيدي، سنة ،
 
كات الصناعية ف ، الجـامعــــــــــة 2017الشر

. غزة ، كلية التجارة استكماال ل -اإلســــــالميــة   متطلبات الحصول عىل درجة الماجستب 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات عىل كفاءة أساليب المحاسبة اإلدارية 
ي التحليىلي لمالئمتم 

ي قطاع غزة، ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع المنهج الوصفز
ز
كات الصناعية ف ي الرسر

ز
الحديثة ف

م تصميم وتوزي    ع استبانة علمية محكمة عىل مجتمع الدراسة والذي يتمثل بأهم وأكير لطبيعة الدراسة، حيث ت
كات الصناعية وقد بلغت  ، وذلك باستخدام طريقة العينة العشوائية، وجاءت نتائج الدراسة إىل  27الرسر

ً
مصنعا

ي زيادة كفاءة أساليب المحاسبة اإلدارية ا
ز
ز و أن استخدام تكنولوجيا المعلومات لم عالقة ف جود تأثي  لحديثة، وتبي 

ي عىل األنشطة 
ي كفاءة أسلوب إدارة الجودة الشاملة،و أسلوب التكاليف المبتز

ز
الستخدام تكنولوجيا المعلومات ف

ورة إبراز أهمية تكنولوجيا  و ،أسلوب التكلفة المستهدفة، وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها ضز
ي أساليب المحاسبة اإلدارية، 

ز
ات والندوات والدورات المعلومات ف وذلك من خالل تفعيلها بالمؤتمرات والمحاضز

ي مجاالت أساليب المحاسبة اإلدارية 
ز
ورة مواكبة التطورات ومالحقة األنظمة الحديثة وخاصة ف التدريبية، و ضز

ي قطاع غزة عىل تدريب كوادرها عىل استخدام برامج وتطبيقات أسال
ز
كات الصناعية ف ب يالحديثة، و تشجيع الرسر
ونية  (. 2017) الوحيدي، المحاسبة اإلدارية الحديثة االلكي 

   األداء تقييم برنامج فاعلية" دراسة بعنوان  (ب)
 
وت    الحديث اإللكب 

 
   الموظفي    أداء قياس ف

 
وكالة  ف

، غزة، الجامعة اإلسالمية  2015الغوث الدولية" ، إعداد الباحث: حسام عبد المجيد األشقر ، سنة ،
. كلية التجارة استك  ماال لمتطلبات الحصول عىل درجة الماجستب 

ي وكالة الغوث 
ز
ز ف ز العاملي  ي للموظفي 

وئز هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل فعالية برنامج تقييم األداء اإللكي 
ي قياس

ز
، وتمثلت أهداف هذه الدراسة ف ي التحليىلي

 برنامج فاعلية الدولية، ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفز
ي  األداء تقييم

وئز ز  االلكي  ي  للموظفي 
ز
 األداء تقييم برنامج وسلبيات ايجابيات عىل الغوث، والتعرف وكالة ف

ي 
وئز ز  الحديث اإللكي  ي  للموظفي 

ز
 . وكالة الغوث ف

 تغطي  بحيث فقرة، 91ولمعرفة نتائج البحث و تحقيق األهداف المرجوة منها أعد الباحث استبانة مكونة من 
ات الدراسة، و تمثل مجتمع  ي  الدراسة من جميعمتغي 

ز
ف ي  الدولية الغوث وكالة مرسر

ز
ي  الوكالة دوائر مختلف ف

ز
 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

فة، وقام الباحث 280غزة، وقد بلغ عدد أفراد هذا المجتمع  قطاع ف ومرسر العينة  أسلوب باستخدام مرسر
ي  األداء تقييم برنامج فاعلية درجةهذه الدراسة   نتائج أهم  ومنالطبقية العشوائية، 

وئز ي  االلكي 
ز
 أداء قياس ف

ز  ي  الموظفي 
ز
 األداء تقييم نظام يساهم كما جيدة، درجة وهي  % 37.37  نسبة الدولية بلغت الغوث وكالة ف
ي 
وئز ي  االلكي 
ز
امج ف ، لتنمية التدريبية تطوير الير ز ورةومن أهم توصيات هذه الدراسة مهارات الموظفي  مراجعة  ضز
ي  األداء تقييم برنامج تطوير و وتحديث

وئز  لدي والثقة العدالة و الفاعلية وذلك لضمان مستمر، بشكل االلكي 
ز  ز  الموظفي  ي  العاملي 

ز
ورة وكالة ف ز  دورات تدريبية عقد الغوث، و ضز  للتدريب األداء، تقييم عملية عىل للقائمي 

 . (2015)األشقر التقييم  مقابالت وإجراء األداء، تقييم الجيد لعملية اإلعداد عىل
: الدراسات العربية

ً
 ثانيا
  مصداقية أمن المعلومات دراسة "بعنوان فاعلية نظم المعلومات  (ت)

 
اإلدارية المحوسبة وأثرها ف

ونية لدى الجامعات الفلسطينية    –اإللكب 
ا
قطاع غزة"، إعداد الباحث : عصام صبح  قشطة،استكمال

  فلسفة نظم المعلومات اإلدارية،جامعة السودان للعلوم و 
 
للحصول عىل درجة الدكتوراة ف

، السودان  التكنولوجيا، كلية الدراسات العليا و   م. 2017البحث العلم 
هدفت هذه الدارسة إىل التعرف عىل فاعلية نظ م المعلومات اإلدارية المحوسبة و أثرها عىل  مصداقية أمن 

ي قطاع غزة، المستخدمة؛ حيث طبقت هذه الدارسة عىل 
ز
ونية لدل الجامعات الفلسطينية ف المعلومات اإللكي 

، الجامعة اإلسالمية، جامعة القدس المفتوحة، جامعة األزهر، و أربعة جامعات فلسطينية: جامعة األقص
 . ي التحليىلي

 استخدمت الدارسة المنهج الوصفز
و أظهرت نتائج الدراسة أن زيادة مستوى فاعلية نظم  المعلومات اإلدارية المحوسبة ستؤدي إىل زيادة مستوى 

ي الجامعات الفلس
ز
ز ف ونية لدى الموظفي 

طينية بقطاع غزة، وكذلك رفع مصداقية أمن أمن المعلومات اإللكي 
ي 
ز
ونية، وكذلك رفع مستوى تكنولوجيا المعلومات المستخدمة، وزيادة مستوى المصداقية ف المعلومات االلكي 

 الجامعات الفلسطينية. 
و أوصت الدراسة أن يحرص القائمون عىل بناء و تطوير نظم معلومات إدارية محوسبة تعمل عىل تحقيق الرضا 

ي لمستخدمي هذهالوظ
ي أثناء تعاملهم و إدارتهم لتلك النظم،   يفز

ي و المهتز
النظم ، وتعزز السلوك اإلنسائز

ي مجال 
ز
وذلك بزيادة االهتمام بالتدريب المستمر، و التطوير، وزيادة االهتمام باستخدام التقنيات الحديثة ف

 (. 2017التكنولجيا) قشطة، 
، 2014عىل األداء اإلداري"،للباحثة آمال عبيد جالل، دراسة بعنوان :"أثر تكنولوجيا المعلومات (ث)

 جامعة عي   شمس، مرص. 
ي 
ز
ز العمل اإلداري ف ي تحسي 

ز
هدفت هذه الدراسة إىلي التعرف عىلي أهمية تكنولوجيا المعلومات، ودورها الفعال ف

ي رفع كفاءة وفعالية األداء اإلداري، 
ز
ي السودان، واثر التغيي  التنظيىمي ف

ز
كات الخدمية ف م اتباع المنهج ولقد تالرسر

ي صممت بناًء عىلي 
ي هذه الدراسة، وتم جمع بيانات لدراسة الميدانية بواسطة االستبانة الت 

ز
ي التحليىلي ف

الوصفز
كات المقاوالت والبناء السودانية.  ي رسر

ز
 مقاييس من دراسات سابقة، وتمثل مجتمع الدراسة من اإلدارة العليا ف

 نتائج هذه الدراسة: 
 ز مكونات تكنولوجيا النظم المحوسبة وعناض األداء اإلداري ) الفاعلية والكفاءة (. وجود عالقة إيج  ابية بي 
  .ز العمل اإلداري ز توجم اإلدارة العليا وبي   أن هناك عالقة ايجابية بي 
   .ز األداء اإلداري وكسب ثقة العمالء ي تحسي 

ز
 أن عملية التغيي  التنظيىمي لها أكير األثر ف

   كات المقاوالت ي نمط وسلوك األداء اإلداري من أجل أن رسر
ز
ي السودان بحاجة ماسة لعملية التغيي  ف

ز
والبناء ف

ز المستمر.   التحسي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

ورة االهتمام بتدريب ومن توصيات هذه الدراسة   عىل  استخدام أدوات تكنولوجيا  ضز
اإلداريي   العاملي  

  المؤسسة 
 
 (. 2014)جالل, المعلومات، ومراعاة عنارصها من أجل كفاءة وفاعلية األداء ف

: الدراسات األجنبية
ً
 ثالثا
(a) دراسة بعنوان 

"The Effectiveness of Information Technology  to Improve Employees Performance in the small 

businesses" ( Meshell,2018).  

وعات الريادية    المشر
 
ة"" أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات عىل أداء العاملي   ف  الصغب 

  الرفع من أداء المنظمات الريادية
 
  التعرف عىل أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات ف

 
 ،هدف هذه الدراسة ف

ي تمت من خالل حاضنات األعمال 
ي السويد، و الت 

ز
ة ف وعات الصغي  تمت هذه الدراسة عىل مجموعة من المرسر

ي نمو التابعة للجامعات الخاصة، و سجلت نتائج تلك الدراسة بأن مدى  
ز
إدراك أهمية العلم و التكنولوجيا ف

ي تدعم و تحتضن أصحاب
امج الت  جية، األفكار اإلبداعية العلمية و التكنولو  االقتصاد إىل تصاعد، و تم  إعداد الير

و أوصت الدراسة بزيادة دمج  و الذين قد ال يملكون الموارد المالية أو المهارات اإلدارية لتحويلها إىل عمل،
وعات الريادية الصاعدة و اعتماد مفهوم  ي المرسر

ز
ز ف ز األداء للعاملي  ي تحسي 

ز
تنافسية تكنولوجيا المعلومات ف

 (. Meshel,2018)التكنولوجية  حاضنات األعمال
(b)     :دراسة بعنوان 

 "The Performance Appraisal System: A Case Study of Unilever Ghana Limited": ( 

Edward,2014).  

 المحدودة".  غانا يونيلفر " فعالية نظام التقييم، دراسة مؤسسة
ي  األداء تقييم نظام فعالية قياس إىل الدراسة هدفت

ز
 أهداف أجل تحقيق ومن المحدودة، غانا يونيلفر مؤسسة ف

  722  قوامها طبقية عينة عشوائية عىل وتوزيعها استبانة تصميم تم و لقد تساؤالتها، عن الدراسة واإلجابة
 .موظفا

 :يىل   ما أهمها من كان نتائج عدة إل الدارسة وخلصت
 ز  ربط يوجد ال .  والحوافز والمكافآت التقييم نتائج بي  ز  للموظفي 
 ز  قبل من ممانعة أو معارضة يوجد ال ي  المطبق األداء تقييم لنظام الموظفي 

ز
 .المؤسسة ف

 ي  باألهداف اإلدارة  أسلوب وهي  واحدة طريقة عىل يعتمد النظام
ز
ز  أداء تقييم ف  .الموظفي 

 :يىل   توصيات هذه الدراسة جاءت كما
 التقييم.  بنظام مرتبط ومكافآت حوافز نظام هناك يكون أن يجب 
 والبعد لضمان الموضوعية باألهداف، وذلك اإلدارة ألسلوب باإلضافة أخرى أساليب هناك يكون أن يجب 

ي  والذاتية الشخصية عن
ز
ح تقييم ف ، ويقي  ز  درجة 360الباحث استخدام  أسلوب  الموظفي 

.(Edward,2014)  
 رابعا: تحديد الفجوة العلمية بعد االطالع عىل الدراسات السابقة: 

  ي تنظيم بعد االطالع
ز
ز أنم لقد  تناول الباحثون دور تكنولوجيا المعلومات ف عىل الدراسات السابقة تبي 

ي حد ذاتم. 
ز
كة، وليس نظام التقييم ف ي هذه الرسر

ز
ية بشكل عام ف  وظائف الموارد البرسر

  ءلقد تم تحديد الفجوة العلمية بتناول موضوع  نظم التقييم اإلدارية المحوسبة و أثر استخدامها عىل األدا 
 لنظم التقييم اإلدارية 

ً
 وافيا
ً
حا كة االتصاالت الفلسطينية، حيث قدمت الدراسة رسر ي رسر

ز
ز ف ي للعاملي 

الوظيفز
كة، وتم  ي الرسر

ز
ز ف ي للعاملي 

المحوسبة، و تم تحديد أهم المعايي  المطبقة فيم، و أثرها عىل األداء الوظيفز
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

اتي ي إعطاء توصيات بخصوص تطوير تلك النظم؛ لكي تكون أداة اسي 
 أكي  جية لتطوير و تجويد األداء الوظيفز

 من كونها أداة مراقبة و متابعة فقط. 
  منهج الدراسة:  . 7

 .   التحليىل 
 استخدمت الدراسة المنهج الوصف 

  مجتمع الدراسة و عينة الدراسة:  . 8

   للمنهج طبقا 
   اتباعه تم الذي التحليىل   الوصف 

 
:   لخصتت الدراسة عينة و  مجتمع فان البحث، هذا  ف  كالتال 

 ي  العاملون : الدراسة مجتمع
ز
كة ف ي  إلداريةا المستويات بمختلففروع قطاع غزة  الفلسطينية االتصاالت  رسر

ز
 ف

.  الهيكل   التنظيىمي

ية الموارد  مدير  مع المقابلة و  الميدانية الزيارات خالل ومن كة البرسر ز  عدد  رصد  تم بالرسر  ب كةبالرسر  العاملي 
(.  اتصال ،2018 أغسطس رسور، مازن ) الثابتة العقود  يحملون ممن عامل 300))  شخصي

 كة عامل (169) بلغت ولقد  الدراسة، مجتمع أفراد  من عشوائية عينة أخذ  تم : الدراسة عينة  بنسبة أي بالرسر
ز  كل  ألن ذلك و  اإلدارية؛ المستويات كافة  من ذلك و  الدراسة مجتمع من  %56 ي  العاملي 

ز
 ياتالمستو  كافة  ف

 جدول سبح العينة أفراد  عدد  اختيار  تم  لقد  و  المحوسبة، اإلدارية التقييم نظم ضمن تقييمهم يتم اإلدارية
 . (2015إحصائية، تحليل و  بحثية استشارات موقع ) الدراسة مجتمع أفراد  من العينة حجم لتحديد  مورجان

  هذه الدراسة:   . 9
 
 طرق جمع البيانات المستخدمة ف

  هذه 
 
  هذا البحث، فان طرق جمع البيانات المستخدمة ف

 
  التحليىل  الذي تم اتباعه ف

طبقا للمنهج الوصف 
 :  الدراسة تتلخص كالتال 

 
ا
 : جمع البيانات من المصادر الثانوية: أول

ي القراءات االستطالعية ألكير كم من الدراسات السابقة ذات العالقة و المجالت و المؤتمرات و 
ز
وتتمثل ف

كات التابعة لها ضمن مجموعة  كة االتصاالت الفلسطينية و الرسر ي رسر
ز
ية ف مكتبات الجامعات و قسم الموارد البرسر

ي المواق
ز
كة حضارة،  وف كة جوال و رسر ي تقوم بنرسر األبحاث االتصاالت الفلسطينية مثل رسر

ع المعتمدة الت 
ي إدارة وظائف الموارد 

ز
ي المواضيع ذات الصلة بموضوع استخدام النظم اإلدارية المحوسبة ف

ز
والدراسات ف

ي األبحاث السابقة، ومن ثم تلخيص تلك الدراسات 
ز
ية، وذلك للتأكد من عدم تناول مشكلة الدراسة ف البرسر

ي السابقة، و وضع ملخص نقدي يوضح الفج
ي تناولتها الدراسة الحالية والمساهمة المعرفية الت 

وة العلمية الت 
ح واٍف لنظم  التقييم اإلدارية المحوسبة و أثر استخدامها عىل األداء  قدمتها هذه الدراسة من خالل تقديم رسر

كة االتصاالت الفلسطينية وتم  تناول فروع قطاع غزة كدراسة حالة  ي رسر
ز
ز ف ي للعاملي 

 . الوظيفز

 
ً
 : جمع البيانات من المصادر األولية ) الدراسة الميدانية( : ثانيا

كة االتصاالت  كة االتصاالت الفلسطينية فرع غزة و مدير رسر ي رسر
ز
ية ف تم إجراء مقابلة مع مديري الموارد البرسر

الفلسطينية فرع مدينة رفح؛ و ذلك الستجالء الغموض حول كيفية استخدام تلك النظم اإلدارية المحوسبة، 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

كة )مازن رسور، أغسطس، ومد ي الرسر
ز
ز ف ي للعاملي 

(، 2018ى تأثي  استخدامها عىل األداء الوظيفز ، اتصال شخصي
 ، اتصال شخصي (. 2018) حلىمي أبو طم ، سبتمير 

كما تم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات, و ذلك ألن االستبانة تؤمن اإلجابة عىل األسئلة بطريقة 
ز من اختيار الوقت والمكان المناسب لتعبئة االستبانة, كما يمكن عن طريق ضيحة وحرة, ويمكن ل لعاملي 

ي وقت محدد, وتم تعبئة االستبانة عن طريق اليد. 
ز
 من عدة أشخاص ف

ً
ة جدا  االستبانة جمع معلومات كثي 

 التحليل و  النتائج:  . 10
ز انحرص  المستخدمة مهنية نظم التقييم المحوسبةأظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمحور  (1 ت بي 

(، بدرجة موافق، وقد حصلت الفقرة الخاصة" باعتبار %69.6( و )%77(، بأوزان نسبية )3.48( و )3.85)
ي  ي بلغ وزنها النستر

ي " الت 
ز  %77نظام تقييم األداء المستخدم مهتز ي حي 

ز
، ف ي بدرجة موافق عىل أعىل وزن نستر
حصلت الفقرة السابعة "يتم مراجعة معايي  التقييم المستخدمة بشكل دوري من قبل جهة معينة 

ي  ي بلغ وزنها النستر
ات األداء بدقة." الت  بدرجة موافق،  %69.6متخصصة بحيث يتناسب مع معايي  ومؤرسر

 . ي  عىل أقل وزن نستر

كة االتصاالت الفلسطينية من مهنية نظم التقييم  اإلدارية وتعزو الدراسة  ذلك إىل  ي رسر
ز
ز ف تأكد العاملي 

ات أداء صحيحة،  لكنها تحتاج  ز و تستخدم مؤرسر كتهم، و أنها تنصف العاملي  ي رسر
ز
المحوسبة المستخدمة ف

إىل مراجعة بشكل دوري من قبل لجنة مهنية متخصصة؛ و ذلك لكون عملية التقييم تحتاج إىل مراجعة 
شكل دوري لتتطابق مع معايي  التقييم الحديثة، إىل جانب تحديثها و تطويرها بما يتالءم مع متطلبات ب

كة.     ي المتعلقة بكل نشاط جديد بالرسر
 األداء الوظيفز

أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمحور التغذية الراجعة المستفادة من استخدام نظم التقييم  (2
ز ) (، بدرجة محايد وموافق، %78.2( و )%66.2(، بأوزان نسبية )3.91( و )3.31المحوسبة انحرصت بي 

امج التدريبية لتنمية قدرات  ي تطوير الير
ز
وقد حصلت الفقرة األوىل" تساهم نتائج نظام التقييم المستخدم ف

ي  ي بلغ وزنها النستر
" الت  ز ز العاملي  ز حصلت  %78.2وتمكي  ي حي 

ز
, ف ي  بدرجة موافق،  عىل أعىل وزن نستر

ي 
الفقرة الثانية عرسر "يؤخذ بنتائج التظلمات بشكل مستمر بحيث تتم عملية التقييم من أكي  من جهة" الت 

ي  .  %66.2بلغ وزنها النستر ي  بدرجة محايد, عىل أقل وزن نستر

ي 
ز
كة االتصاالت الفلسطينية بشكل كبي  إىل أن نتائج التقييم تساهم ف ي رسر

ز
ز ف وتعزو الدراسة موافقة العاملي 

ي مساهمة نتائج التقييم تطوير 
ز
ز ف اجع رضا العاملي 

، بينما  يي  ز ز العاملي  امج التدريبية لتنمية قدرات وتمكي  الير
قيات الوظيفية وشغل الوظائف اإلدارية العليا، و كذلك بالنسبة للحوافز المادية والمعنوية،  ألغراض الي 

ز عن االعتماد عىل مخرجات عملية التقيي ي اتخاذ القرارات الخاصة بالتنقالتوكذلك تراجع رضا العاملي 
ز
 م ف

ية بناًء عىل نتائج  ورة االهتمام بأخذ القرارات اإلدارية المتعلقة بالموارد البرسر ز وهذا مما يؤكد عىل ضز للعاملي 
ي عملية التقييم عير تلك النظم اإلدارية المحوسبة. 

ز
ز ف  عملية التقييم، مما يزيد من ثقة العاملي 

اتيجية المستقبلية يالحظ تراجع رضا العامل (3 ي تطوير الخطط االسي 
ز
ز عن االعتماد عىل مخرجات التقييم ف ي 

ورة تطوير أساليب وخطط وظائف إدارة  كة،  وكذلك تطوير أساليب العمل عىل الرغم من أهمية ضز للرسر
ي كل من عمليات االستقطاب الجديدة 

ز
 عىل مخرجات عملية التقييم، حيث تؤثر ف

ً
ية اعتمادا ىل إالموارد البرسر

ية.  ها وظائف إدارة الموارد البرسر  جانب وضع الحوافز و األجور و غي 
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كات االتصاالت أثر استخدام التقييم                                                                      عوض و العفيف    شر
  المحوسب عىل اداء موظف 

 الوظيف 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

ي الفقرات الخاصة  (4
ز
كة االتصاالت الفلسطينية ف ي رسر

ز
ز ف ي رضا العاملي 

ز
يالحظ من النتائج تراجع ملحوظ ف

ي األخذ بنتائج التظلمات و الشكاوى، إىل جانب تطوير نظام التقيي
ز
 مبتطوير و تعديل نظم التقييم، و كذلك ف

ز حيث أنها تجعل  ي للعاملي 
ها الكبي  عىل األداء الوظيفز  من جهة رغم أهمية تلك النقاط وتأثي 

ليتم من أكي 
الرضا بمخرجات التقييم يزداد، و كذلك االستماع لشكواهم وتظلمهم يجعل العامل عىل ثقة بأن جهوده 

كة، إىل جانب أهمية األخذ بآراء جهات متعددة ي عملية التقييم مثل العمالء  تثمن من قبل إدارة الرسر
ز
ف

 والموظف الزميل وكذلك الموظف نفسم. 
 التوصيات:  . 11

ورة تعزيز االهتمام بتطوير وتحديث نظم التقيم اإلدارية المحوسبة، حيث أكدت نتائج  توصي الدراسة برصز
ز و تطوير نظم التقييم اإلدارية المحوسبة بنسبة  ي سيؤدي إىل زيادة األدا   %100الدراسة أن تحسي 

ء الوظيفز
ز بمقدار % ورة االعتماد عىل 60للعاملي  ورة تعزيز االهتمام بتطوير تلك النظم، كما توصي برصز

، وهذا يؤكد ضز
قيات  ي تسجلها نظم التقييم اإلدارية المحوسبة لتكون أحد الركائز األساسية الهامة للي 

التغذية الراجعة للنتائج الت 
ز و يزيد اهتمامهم بتطوير أدائهم و الحوافز المادية و المعنوية؛ ألن ذلك  ي لدى العاملي  سوف يعزز األداء اإليجائر
ي و إنجاز المهام المنوطة بهم. 

 الوظيفز

كما أن الدراسة توصي بتحديث نظم التقييم اإلدارية المحوسبة بحيث تبتعد عن الذاتية للمسؤول؛ و ذلك عن 
أو) جهة (، كأن يتم التقييم من المدير، العمالء، طريق استحداث نظم يتم تغذية بياناتها من أكي  من مصدر 

العامل الزميل أو )المجاور(، و الموظف نفسم؛ وهذا يزيد من مصداقية عملية التقييم اإلداري و زيادة ثقة العامل 
درجة (، يتم تغذيتم من  360بنتائج التقييم حيث توجد نظم تخدم ذلك الغرض منها نظام تقييم يعرف بتقييم )

ي تحتوي قبل ال
كات الت  ز الزمالء، وهو مناسب للرسر ، الفئة المستفيدة، الموظف نفسم و الموظفي  مدير المبارسر

ي الدول العربية ) حجاج، 
ز
ز لكنم غي  مستخدم ف  (.  2014عىل عدد كبي  من الموظفي 

ز عىل عملية تقييم أداء الع ز معكما أكدت  الدراسة عىل أهمية إبداء المرونة الكافية من قبل القائمي  ز  املي  العاملي 
ي حصلوا عليها، كما يمكنم من تقديم النصائح الالزمة للعامل، و تعريفم 

ي مناقشة نتائج التقييم و الدرجات الت 
ز
ف

ي يتم اعتمادها ضمن نظم التقييم اإلدارية المحوسبة؛ ليكون العامل عىل دراية تامة بالمعايي  
بأهم المعايي  الت 

ي يقيم عىل أساسها، و بالتا
ورة االهتمام الت  ، و كذلك أكدت الدراسة عىل  ضز ي

ىلي يحسن من أدائم الوظيفز
 فيما يتعلق بوظائف إدارة 

ً
ي تطوير الخطط المستقبلية للمؤسسة، خصوصا

ز
بمخرجات نظم التقييم المحوسبة ف

ي تحدي
ز
ورة االهتمام بمخرجات عملية التقييم ف ية مثل: االستقطاب و التدريب، إىل جانب ضز  د الموارد البرسر

ي يحتاجونها. 
امج التدريبية الت  ، وتحديد الير ز  نقاط الضعف لدى العاملي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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