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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تحقيق المت   اإلأثر الخدمات ]
 
ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر

 
 التنافسية ف

 [: المناصت  للزيوت والمحروقاتدراسيةحالة 

 : الباحثي   عداد إ

 إدارة األعمال / جامعة الحسي   بن طالل[/  زيد محمد بشت  العمارات]

ي الدحياتد. ]   / إدارة األعمال / جامعة الحسي   بن طالل[ جهاد صالح ثلج 

 

 الملخص

ي تطاع المحروتات 
ز
ة التنافسية ف ز ي تحقيق المي 

ز
ونية ف هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر الخدمات اإللكي 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات   ي اخأردن حالة دراسية: رسر

ي فز
ونية الت   إىل الكشف عن الخدمات اإللكي 

ً
وتحديدا

ي 
ة التنافسية. باإلض تحقيقيقدمها تطاع المحروتات )المناصي  للزيوت والمحروتات( ومساهمتها فز ز افة إىل المي 

ة  ذلك هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر العوام  الديموغرافية ) النوع اخأجتماغي  المؤه  العمىلي  الخير
ي تطاع العملية  ا

ونية فز ي تفاوت مستوى أستخدام الخدمات اإللكي 
ي  وتطاع اخأعمال( فز

لمركز الوظيفز
ي التحليىلي 

المحروتات من وجهة نمر العمالء. ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدمت الدراسة المنهج الوصفز
ونية  ز وأستخدمت االستلانة كأداة لجمع البيانات  وتم إعداد وتطوير مقياس الخدمات اإللكي  ة ومقياس المي 
( عمي  من عمالء 400التنافسية وأستخراج معامالت الصدق والثلات لهما  وتد وزعت عىل عينة تكونت من )

كة المناصي  للزيوت والمحروتات ونية رسر   تم أيتيارهم بطريقة العينة الذين يستخدمون الخدمات اإللكي 
خأبعاد الخدمات  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  العرضية  أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة احصائية

كة المناصي  للزيوت والمحروتات  وأنم ال يوجد أثر للعد بطاتة  ة التنافسية لرسر ز ونية كك  عىل المي 
اإللكي 

كة المناصي  للزيوت Aman Fill RFID( وبعد )E-Fill) المحروتات ة التنافسية لرسر ز ي تحقيق المي 
( فز

( وبعد بطاتة نقاط المحروتات أبرسر )برنامج E-Cashثر للعد بطاتة المحروتات )والمحروتات  وأنم يوجد أ
ة التنافسية ز ي تحقيق المي 

ونية تفرس ما نسبتم )الوالء( فز ( من %28  وبينت النتائج أن أبعاد الخدمات اإللكي 
ونية جاء بجميع أبعادها بدر  ة التنافسية. وأظهرت النتائج أن مستوى الخدمات اإللكي  ز عة  وكما جات مرتفالمي 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات.  ة التنافسية جاء بدرجات مرتفعة لرسر ز ز أن مستوى المي   تبي 

ة التنافسية  تطاع المحروتات  المناصي   الكلمات المفتاحية:  ز ونية  المي 
  حروتاتللزيوت والم الخدمات اإللكي 

 اخأردن. 

Abstract 

This study aimed to reveal the impact of e-services on achieving a competitive advantage in the fuel 

sector in Jordan, and specifically to reveal the e-services provided by the fuel sector (Manaseer Oil and 

Gas) and its contribution to achieving the competitive advantage. In addition, the study aimed to 

identify the impact of demographic factors (gender, practical qualifications, work experience, career 

status, and business sector) in the varying level of use of e-services in the fuel sector from the client’s 

point of view.  
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ف للوظائ عام ت
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach was used and the 

questionnaire was made as a tool for data collection, and the e-services scale and the competitive 

advantage scale were prepared and developed for the validity and reliability coefficients for them, and 

it was distributed to a sample consisting of (400) clients of Manaseer Oil and Gas Company who use 

e-services, They were chosen by the accidental sample way.  

The results of the study showed that there is a statistically significant effect at the level of significance 

(α ≤ 0.05) for the dimensions of e-services as a whole on the competitive advantage of  Manaseer Oil 

and Gas Company, and that there is no impact for the dimension of the fuel card (E-Fill) and after 

(Aman Fill RFID) in achieving the competitive advantage of the Manaseer Oil and Gas Company, and 

that there is an impact for the dimension of the fuel card (E-Cash), and the fuel points card “Ebsher” 

(the loyalty program) in achieving the competitive advantage, and the results showed that the 

dimensions of e-services explain that is (28%) per cent  of Competitive advantage. The results showed 

that the level of e-services came in all its dimensions with high levels, and it also turned out that the 

level of competitive advantage came with high levels for Manaseer Oil and Gas Company. 

Key words: e-services, competitive advantage, fuels sector, Manaseer Oil and Gas, Jordan. 

 المقدمة: 

ونية  ي أدت إىل ظهور الخدمات اإللكي 
ونية الت  ت الثورة اإللكي  ي تكنولوجيا المعلومات وتي 

 حدد النمو فز
ونية لتوسيع فعالية وكفاءة أدائها  حيث تساعد  ي تطوير وتنفيذ الخدمات اإللكي 

كات فز حيث بدأت الرسر
ونية عىل يفض التكاليف وترسي    ع وتت التسليم ويدمة المزيد من العمالء  ومن المرج  أن  الخدمات اإللكي 

ونية القدرة التنافسية للمنممات خأن هذه التقنيات  الل تد تغي  العالتة مع العمالء من يتعزز الخدمات اإللكي 

ز المؤسسات وعمالئها  (.Taherdoost, 2014) أنشاء اتصال أتوى بي 

ي  
ي عملية تنمية االتتصاد الوطتز

ي الوتت الحاىلي بدور مهم فز
 اتكما أشارت الدراس  تقوم محطات المحروتات فز
ي و بوعشة  ي تطاع ( 2012 مث  دراسة )برجر

 عليها أن   ومع التطور الكبي  فز
ً
تكنولوجيا المعلومات أصب  لزاما

ي من أهم  ات العالمية لتحقيق أعىل المكاسب وجذب العمالء. حيث يعتير التقدم التكنولوجر تسي  وفق التغي 
ي محطات المحروتات وأبتكار يدمات جديدة وذلك لجذب عمالء 

ي تطور العم  فز
ي ساهمت فز

ات الت  المتغي 
ي جدد والمحافمة عىل العمالء الح

ز لتحقيق أعىل مستوى من الجودة ورضا العمالء واالستمرار بالعم  فز اليي 
كات تسويقية للمشتقات النفطية وهو ما ي اخأردن ووجود رسر

 تطاع المحروتات  ومع توسع سوق المحروتات فز
ورة إدى كات تلك تيام اىل بالضز ي  الرسر

ة كسب أج  من أفضلها واتتناء الحديثة التقنية عن اللحث فز ز افسية تن مي 
كات عىل ياللها من تتفوق كات عملت كما  االيرى.  المنافسة الرسر التحول  نحو حثيثة يطوات إتخاذ عىل الرسر
ونية الخدمات إىل ي القطاعات المختلفة مث  االلكي 

ونية فز   وتد أشارت الدراسات إىل أهمية الخدمات اإللكي 

ي 2014 ودراسة )الطوال ، (,Lu & Zhang 2003) دراسة
تطاع البنوك التجارية. إال أن الدراسات لم (  فز

ي اخأردن بشك  ياص. 
ي تطاع المحروتات بشك  عام و فز

ونية فز ومن هنا تسغ  تتطرق إىل الخدمات اإللكي 
ي 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات لعمالئها فز ي تقدمها رسر

ونية والت  الدراسة إىل التعرف عىل أثر الخدمات اإللكي 
ة التناف ز  سية. تحقيق المي 
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 األطار النظري والدراسات السابقة: 

 .األطار النظري للدراسة: 1

ونية     Concept of E – Services:    مفهوم الخدمات اإللكتر
هي لقاء بين مقدم الخدمة والمستهلك حيث تختلف عن اللقاءات التقليدية المعروفة في مجاالت التسويق، نظراً لغياب 

  ,Carlson, O’cass) المادية والتقليدية وتكون خدمة العمالء فيها ذاتيةمندوبي المبيعات وغياب العناصر 

2010.) 

ونية    History of Electronic Service:  نشأة الخدمات اإللكتر

ونية    نت وأستخدامم عىل نطاق واسع والخدمات اإللكي  ز بمهور اإلني  ين تمي  العقد اخأيي  من القرن العرسر
كات  حيث تم تحوي  الخدمات التقليدية إىل يدمات هي واحدة من أهم نماذج  ي يمكن توفرها للعمالء والرسر
الت 

ونية  (.Bataineh & Mutawa, 2016) إلكي 

ونية وتحول االتتصاد الكىلي من اللضائع إىل الخدمات و 
وتد أدى هذا التحول إىل ظهور عض الخدمات اإللكي 

ي أتتصاد المعلومات والشلكات 
نتالتوسع الرسي    ع فز ونية والتطبيقات المستندة عىل اخأني   Mehta et) اإللكي 

al., 2007.)  

كات   حيث يمكن أستخدام التقنيات الجديدة خأنشاء الخدمات وأستهالكها دون أتصال شخصي وملارسر مع الرسر
ي االداء وهذا ا

ونية لتوسيع فعاليتها وكفائتها فز ي تطوير وتنفيذ الخدمات اإللكي 
كات فز توسع  لفقد بدأت الرسر

 .((Taherdoost et al., 2014 والتطور يؤثر عىل سلوك العمالء

ونية   The Transformation to E- Services:   التحول للخدمات اإللكتر
ة عىل بناء عالتات العمالء    ونية لها أثار كبي 

تحوي  المنتجات المادية إىل مكونات الخدمات اإللكي 
ي مجال الشلكات الرتمية والمنتجات القائمة عىل المعلومات  وأستكشاف فرص وأسواق جديدة ياصة 
فز

كات إىل التوجية  أو يدمات بسبب البيئة   وأعتماد الرسر
ً
ونية بغض النمر عن إذا كانت تبيع سلعا للخدمات اإللكي 

ي تلبية إح
ونية المستندة عىل شلكة اإلتصاالت وتتمحور حول العمالء لتصب  أكير كفاءة وفعالية فز ياجات تاإللكي 

ز عىل العمالء وتلبية إحتياجاتهم  كي 
ونية هي الي 

السوق واللقاء كمنافس توي. والفلسفة اخأساسية للخدمة اإللكي 
ونية.  ي الخدمة اإللكي 

ز فز  بدتة وبالتاىلي نمو اخأسواق واإليرادات  والتكنولوجيا هي عام  التمكي 

ونية أنها أوسع من كونها مجر  د يدمات تكنولوجيا المعلومات أو يدمات الويب أن تصورنا حول الخدمة اإللكي 
ونية جميع الخدمات المبنية عىل تكنولوجيا المعلومات  أو يدمات البنية التحتية  وبينما تتضمن الخدمة اإللكي 

 تشم : منتج الخدمة  بيئة الخدمة  تقديم / توصي  الخدمة
ً
ونية ف ي أيضا

 المتاحة عير الشلكات اإللكي 
(Rust & Kannan, 2003.) 
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ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي قطاع المحروقات )المناصت  للزيوت والمحروقات(: 
 
ونية ف  الخدمات اإللكتر

: ) بطاتة المحروتات ي تطاع المحروتات وهي
ز
ونية المتوفرة ف ي هذه الدراسة سيتم تناول الخدمات اإللكي 

ز
 – Eف

Fill Card  ،بطاتة المحروتات E-Cash  ،Aman Fill RFID  برنامج   وبطاتة نقاط المحروتات أبرسر(

 الوالء(. 

  :E – Fill Card بطاقة المحروقات . 1
ً
يمكن تعريف بطاتة المحروتات عىل أنها بطاتة للدفع اخأكير شيوعا

 إىل 
ً
ي محطات المحروتات  يمكن أن يؤدي استخدام اللطاتة أيضا

ز
ين والديزل وأنواع المحروتات اخأيرى ف ز للبيز
زيادة مستوى اخأمان الذي يشعر بم العمالء  وتعد بطاتات القضاء عىل الحاجة إىل حم  النقود  وبالتاىلي 

اء مع  ز ضوابط الرسر ي الوتت الفعىلي وتعيي 
ز
ي تقارير ف

 لقدرة المدراء عىل تلف 
ً
المحروتات فريدة من نوعها نمرا

 بطاتاتهم مما يساعدهم عىل اللقاء عىل اخأطالع بجميع النفقات المتعلقة بالعم . 

ي عن حم  الكاش )النقد( متوفرة بعدة فئاتبطات :E-Cash بطاقة الوقود . 2
 100، 50، 20، 10، 5) ة تغتز

وذلك بدل رسوم اصدار اللطاتة يمكن استخدام اللطاتة عدة دينار  0.250 يتم يصم مللغدينار(،  200و 

ز نفاذ الرصيد  ثم يتم التخلص منها بالطرق اآلمنة للبيئة تستخدم اللطاتة لجميع أنواع  مرات لحي 

 (https://www.mgc-gas.com/ourServices/ecash).الوتود

Aman Fill RFID .3  :Radio Frequency Identification 

ي يتم تخزينها عىل العالمات RFID يستخدم تحديد تردد الراديو 
ي القراءة والتقاط المعلومات الت 

  (Tags) فز
ي 
ي من يالل موجات الراديو وهو يتألف من: العالمة  والقارئ والهوائ 

وتتكون العالمة من رتاتة للمعالجة والهوائ 

 .(M.B & Shivashankara, 2019) لنق  وأستقلال اخأشارة

)برنامج الوالء( هو أول برنامج  بطاقة نقاط المحروقات أبشر )برنامج الوالء(: . 4 بطاتة نقاط المحروتات أبرسر
كة المناصي  للزيوت والمحروتات   ي اخأردن من رسر

 بحيث يتم مكافأة العمالء بالهدايا والعروضوالء للمحروتات فز
ي جميع 

ة فز ياتهم من المحروتات داي  محطات المناصي  للزيوت والمحروتات المنترسر
الخاصة مقاب  مشي 

     .(https://www.mgc-gas.com/abshrLogin.php) أنحاء المملكة

ة التنافسية:   المت  

ة التنافسية عندما تقوم ال ز ي تسم  لها يتم الحصول عىل المي 
منممة بتطوير أو أكتساب مجموعة من السمات الت 

بالتفوق عىل منافسيها  أو عندما تتفوق عليهم فيما يتعلق بالنتائج المهمة اخأيرى باخأنشطة مث  الحصة 
كة ة التفرد للمزايا التنافسية و إذا كانت الرسر ز . وهذا يشك  نسلة مي  ي  السوتية  جودة المنتج  أو التقدم التكنولوجر
ي اخأعمال التجارية المعاضة 

ة تنافسية عىل منافسيها فز ز ي اخأزدهار داي  الصناعة يجب أن تنسر   مي 
ترغب فز

ي بيئة متطورة برسعة
 .(Ceglinski, 2016) شديدة المنافسة فز
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55 
ي تحقيق المت   اإلأثر الخدمات العمارات و الدحيات        

 
ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة التنافسية للدراسة الحالية:   أبعاد المت  

ز  . التكلفة: 1 ي وهي أداء أنشطة مهمة بسعر أت  تكلفة من المنافسي 
ز
ويحقق النشاط التجاري تكلفة أت  ف
ي بسعر  كة مستوى مقبول من القيمة للمشي  . وإذا تدمت الرسر ز اتيجية مقارنة بالمنافسي 

اخأنشطة اخأسي 

 .(Ellis & Kelley, 1992) منخفض

ز  والمطابقة للمتطللات وتلبية متطللات العمالء. وتدرة المنتج :  . الجودة2 يمكن تعريف الجودة عىل أنها التمي 
ي الخدمة والجودة هي المفتا  لنجا  

ز
ز ف عىل تلبية أو تجاوز توتعات العمالء  وتصور العمي  للمنتج أو التمي 
 (.Hoe & Mansori, 2018)جودة المنممة وبقاؤها وتد أبرزت المنافسة العالمية الزيادة إىل أهمية ال

 يشي  إىل استجابة  األستجابة للعمالء: . 3
ً
يمكن تعريف اخأستجابة للعمالء عىل أنها أستجابة مرنة  ولكن أيضا

ي الواتع  نعرف االستجابة عىل أنها تشم  مجموعة كاملة من القيم المتعلقة بتطوير 
ز
موثوتة ورسيعة. ف

ي الوتت المناسب والتسلي
 ,Heizer & Rander) م   وكذلك جدولة موثوتة و أداء أكير مرونةالمنتجات فز

2012). 

اإلبداع عىل أنم سمة ساعدت عىل أنتاج أهم اخأبتكارات  وتوليد اخأفكار  (Johnson,  2015) يعرف. اإلبداع : 4
ز اخأفكار القديمة وإعادة تجميع اخأفكار الحالية بطريقة جديدة   ن أن يكون حيث يمكوأبتكار أفكار جديدة وتحسي 

 اإلبداع بإنتاج أعمال جديدة وذات جودة عالية ومناسلة )أي عم  أصىلي وفريد( ويكون لم تيمة جمالية أو علمية. 

سمعة المنممة أنها المجموعة الكلية لالحكام الجماعية  (Khayati & Sarjana, 2017) يعرف . السمعة: 5
كة  بشأن موثوتية مؤسسة تائمة عىل مجموعة من  القيم  الثقة و الكفاءة. ف ي تصورات العمالء حول الرسر

ز  كة بتحقيق الربحية واخأداء المستمر كونها تتمي  ي تسم  للرسر
والسمعة الجيدة هي أحد اخأصول القيمة الت 

 بالمصداتية واالعتمادية. 

ي األردن: 
 
 قطاع المحروقات ف

ي الخمسينيات 
ي اخأردن بدأت بالعم  فز

ز لمحطات المحروتات  أن محطات المحروتات فز كتي  حيث كان هناك رسر

ي فاكوم وكان عددها سلعة محطات )طوتان 
 (.1950 وهي محطات ش  و سوكوئز

ول اخأردنية بتاري    خ:  كة مصفاة البي  كة  30/6/1956 ترر مجلس الوزراء أنشاء رسر حيث أحي  العطاء عىل رسر

( اخأيطالية بتاري    خ:  ي
ي اخأسواق: وكان أول أنتاج  8/9/1958 )سنام بروجيتز

حيث كان . 20/11/1960لها طر  فز

ولية الألزمة لسد  ز ونصف دينار  وتللغ المواد البي  ي حدود مليوني 
اخأردن ما تل  المصفاة مستهلك للمحروتات فز

 )المديرية العامة للمطبوعات والنرسر  200حاجاتم 
ً
 (.1963 ألف طن سنويا

جاتم النفطية بعد توتف أمدادات النفط العراتية منذ عام لجأ اخأردن إىل اخأسواق العالمية للحصول عىل احتيا
  وكان اخأردن تل  ذلك يحص  عىل النفط من العراق بأسعار تفضيلية كما كان يحص  عىل منحة نفطية 2003

 بقيمة 
ً
-https://www.albayan.ae/economy/2007-02-12) مليون دوالر 300مجانية سنويا

1.144116.) 
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ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية الو  تد أوصت بأستكمال برنامج الحكومة الخاص بتحرير  2007طنية الشاملة لقطاع الطاتة أن االسي 
 آلليات المستندة لألسعار العالمية  حيث ترر مجلس الوزراء 

ً
 وفقا
ً
ها محليا أسعار المشتقات النفطية وتسعي 

 من تاري    خ:  5/2/2008 بتاري    خ: 
ً
 .8/2/2008تحرير أسعار جميع المشتقات أعتلارا

التسعي  للمشتقات النفطية المستندة لألسعار العالمية بحيث تشم  هذه اآلليات معدل اخأسعار أن آليات 
ة ) تب عىل Plattsالعالمية للمشتقات النفطية ) اخأسواق المرجعية( مث  نرسر ي تي 

( مضافة إليم كافة التكاليف الت 
اد المشتقات النفطية من اخأسواق العالمية وحت  وصول المشتقات ال  نفطية إىل المستهلك. أستي 

(https://www.addustour.com/articles/253015). 

كة المناصت  للزيوت والمحروقات:  كة موضوع البحث: شر  معلومات عن الشر

ولية الجاهزة  تامت  ايد عىل المنتجات البي  ز ي اخأردن والطلب المي 
ز
ي المستمر ف

ي ضوء النمو السكائز
ز
ف

كة اخأردنية الحديثة لخدمات الزيوت  زياد المناصي  بتأسيسمجموعة المناصي  وتحت رؤية المهندس  الرسر
ي عام 

 و تحت االسم التجاري المناصي  للزيوت والمحروتات.  2003والمحروتات فز

ي 
ة لإلعجاب  والت  ي تدير سلسلة من محطات الوتود ذات التصاميم المعاضة والمثي 

ي اخأردن الت 
كة اخأوىل فز الرسر

 .للتكنولوجيات والصحة والسالمة والجوانب البيئيةتتبع المعايي  العالمية 

ويد للمملكة من يالل أساليب مبتكرة  ز كة متخصصة بمجال الطاتة و تحافظ عىل استمرار سلسلة الي  الرسر
لحلول التكنولوجيا والهندسة من أج  تعميم وتوفي  الطاتة المستدامة للمستقل  باإلضافة إىل توزي    ع منتجات 

ي السوق الم
كة أكير من .حليةالوتود فز ي جميع محافمات المملكة وبحجم أستثمار  75 وتمتلك الرسر

محطة فز
صهري    ج محروتات بمختلف السعات. ويص  عدد  250مليون دينار   وتمتلك أكير من  500 يص  خأكير من
ز إىل  ويد  2300الموظفي  ز كة بي  محطة من المحطات المملوكة خأفراد  75موظف وموظفة  كما تقوم الرسر
 ات. ومؤسس

ونية )بطاتات المحروتات  ي محطاتها يدمات بيع المشتقات النفطية بواسطة الخدمات اإللكي 
كة فز وتقدم الرسر

ونية  ونمام  )برنامج الوالء(. ، RFIDاإللكي  كة لعمالئها برنامج المكافآت نقاط المحروتات أبرسر وتقدم الرسر

كة يدمات تزويد الطائرات بالوتود  ويدمات الشحن  كوتقدم الرسر ي للمركلات الكهربائية  وتملك الرسر
ة الكهربائ 

سلسلة لومي ماركت وتقديم يدمات متكاملة لزبائن المحطات اضافة للعض مطاعم الوجلات الرسيعة العالمية 
 والمخابز والصيدليات اضافة لخدمات صيانة وغسي  المركلات. 

ز السعودية وزيوت كالتكس ا ومي 
كة هي الوكي  الحضي لزيوت بي 

كة جوالرسر للاركو لعالمية والوكي  الحضي لرسر
كة المناصي  للزيوت والمحروتات  وة المعدنية بمن  رسر

اخأمريكية خأنممة إدارة الوتود. تامت وزارة الطاتة والير
ي اخأردن 10ترييص لمدة 

ولية فز اد المنتجات البي  كة  .سنوات لتوزي    ع وتسويق ونق  واستي  و أصلحت الرسر
ي واحدة من أوائ  موردي ال

ي القطاع الخاص فز
:  اخأردنوتود فز ي

 .2012/ 11/ 21بموجب هذه الريصة الموتعة فز

كة حاصلة عىل شهادات: نمام إدارة الجودة   نمام 45001  نمام إدارة الصحة والسالمة المهنية9001 والرسر
كة  14001 اإلدارة البيئية كة مدرجة ضمن القائمة الذهبية لدائرة الجمارك اخأردنية  كما تعتير الرسر وكذلك الرسر
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ي تحقيق المت   اإلأثر الخدمات العمارات و الدحيات        

 
ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر

 
 المناصت  للزيوت والمحروقات: دراسيةحالة  التنافسية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات مجموعة المناصي  الصناعية والتجارية حيث تملك المجموعة اكير من  من االسهم  %90واحدة من رسر

كة المناصي  للزيوت والمحروتات  .(https://www.mgc-gas.com)  الخاصة برسر

كة  اءحيث تامت الرسر كة العقلة لتخزين الكيماويات %55 بتوتيع أتفاتية برسر  (ABCCO) من حصص رسر
ي شهر آب 

ز
ي منطقة العقلة بالقرب من ميناء النفط الرئيسي ف

ز
كة  2017الواتعة ف وذلك خأستكمال احتياجات الرسر

كة تادرة عىل ادارة وانجاز  اد والتخزين وبذلك تكون الرسر ويد سلس  من الخدمات اللوجستية لعملية اخأستي  ز لة الي 
كة  اد والتخزين والمناولة والنق  والبيع بالجملة والتجزئة. وتمتلك رسر سعة تخزينية ( ABCCO)من االستي 

 مكعب وعدد الخزانات هي  50000تقدر 
 .(http://www.abccojo.com/news.html) يزان 19مي 

 السابقة: الدراسات 

ة  :، بعنوان(2018)دراسة محمد وآخرون، . 1 ي تحقيق المت  
 
ونية ف )دور الخدمات المرصفية اإللكتر

ي لالستثمار(،
ر
ق االوسط العراف ي مرصف الشر

 
ختير الدراسة ت  التنافسية للمصارف الخاصة دراسة تطبيقية ف

ي تحديد 
ة التنافسية  اذ تمثلت مشكلة اللحث فز ز ونية والمي 

ز الخدمات المضفية االلكي  عالتة االرتلاط واخأثر بي 
ي تحقيق المكانة التنافسية للمصارف 

ونية فز طبيعة الدور الذي يمكن ان تلعلة الخدمات المضفية االلكي 
ي المضف لهذه الخدمات. وتد 

استخدمت استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات  وتم  الخاصة ومدى تبتز
 (SPSS) استمارة لعينة اللحث  وتم تحلي  البيانات باستخدام برنامج اخأساليب اإلحصائية (42) توزي    ع

ز  اليتلار فرضيات اللحث. وتوص  اللحث اىل مجموعة من االستنتاجات كان أهمها وجود عالتة ارتلاط وتأثي  بي 
ة التنافسية  وانت  اللحث بمجموعة من  تقديم المضف ز ونية وتحقيق المي 

للخدمات المضفية اإللكي 
ورة تطوير تقنيات المعلومات وشلكات االتصال بما يضمن أنسياب الخدمات المضفية  التوصيات أهمها: ضز

وسات ومنع بكفاءة عالية واالهتمام بإجراءات اخأمان الخاصة بتعامالت المضف من اج  الحماية من الفي  
اتات لضمان رسية جميع العمليات المضفية.   االيي 

ة التنافسية ، بعنوان: (2015)دراسة الشبلي وآخرون، . 2 ي تحقيق المت  
 
ونية المالية ف )دور الخدمات اإللكتر

ي البنوك التجارية األردنية(، 
 
ي ف

ونية المالية فز حقيق تهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر الخدمات اإللكي 
ي التحليىلي 

ي المصارف التجارية اخأردنية. وتد أعتمدت هذه الدراسة عىل منهج اللحث الوصفز
ة التنافسية فز ز المي 

ونية  المالئم خأغراض اللحث. وتكون مجتمع الدراسة من العمالء الذين يستخدمون الخدمات المالية اإللكي 

ي العاصمة عمان يالل
مضف وتم أستخدام ( 13) واللالغ عددها 2013 العام التابعة للبنوك التجارية اخأردنية فز

العينة العشوائية البسيطة خأيتيار العينة من مجتمع الدراسة وصممت أستلانة بهدف جمع المعلومات من عينة 
ي تتناسب  (350)الدراسة حيث بلغت اخأستلانات الخاضعة للتحلي  

أستلانة وتم إجراء المعالجة االحصائية الت 
هداف الدراسة. ومن أهم نتائج هذه الدراسة وجود أثر ذو داللة أحصائية للخدمات المالية مع أغراض وأ

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء  كما  ز ي تحقيق المي 
ي تقدمها المصارف التجارية اخأردنية فز

ونية الت  اإللكي 
نت هي يدمة ذات اخأثر اخأكير 

فة عير شلكة اإلني  ة التن وأظهرت النتائج أن يدمة الصي  ز ي تحقيق المي 
افسية  فز

فة عير الهاتف الجوال كون نتائج الدراسة  ز عىل يدمة الصي  كي 
وعليم فقد أوصت الدراسة إدارات المصارف الي 

 أكدت عىل أن هذه الخدمة تزداد أهميتها كلما زاد أنتشار الهواتف الذكية. 

 

http://www.abccojo.com/news.html
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ي تحقيق المت   اإلأثر الخدمات العمارات و الدحيات        

 
ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  بعنوان:  (،2013)درسة الطوال، . 3
 
ونية ف ة التنافسية للخدمات  )دور الخدمات االلكتر تحقيق المت  

ي البنوك التجارية(
 
ة المرصفية ف ز ي تحقيق المي 

ز
ونية ف   هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دور الخدمات االلكي 

ات المستقلة )سهولة  ي البنوك التجارية اخأردنية المتمثلة بمجموعة من المتغي 
ز
التنافسية للخدمات المضفية ف

ي اخأستخدام  درجة المخا
ة التنافسية الت  ز ات التابعة المي  طر واخأمان  تروي    ج الخدمات  جودة الخدمة والمتغي 

ي البنوك التجارية. 
ز
ز ف  تعتير من أهم مقومات وعناض نجاحها من وجهة نمر العاملي 

ي التحليىلي أتتضت الدراسة عىل البنوك 
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد أعتمد اللاحث عىل المنهج الوصفز

ي وعددها  اخأردنية
ز
ي القطاع المضف

ز
ي ( 13)التجارية العاملة ف

  بينما عينة الدراسة فقد شملت جميع موظفز
ً
بنكا

ي اإلدارات الرئيسية وعددهم 
ز
. وتد تم توزي    ع استلانة ياصة محكمة عىل عينة ( 78)دوائر التسويق ف

ً
موظفا

ي الدراسة  فقد تم تحلي  نتائج الدراسة وذلك باستخدام برنامج التحلي  
 .(SPSS) االحصائ 

ونية المقدمة من تل  البنوك  وصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج ومن أهمها أن هناك دور للخدمات االلكي 
ورة توفي  تواعد  ة التنافسية. وتقدمت الدراسة بجموعة من التوصيات  ومن أبرزها ضز ز ي تحقيق المي 

التجارية فز
ي أتخاذ تراراتهم نحو الخدمات بيانات ومعلومات تسويقية تساعد العمالء عىل

 تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم فز
 المضفية المقدمة من تل  البنوك التجارية. 

 E-Banking as a Tool for Competition Advantage in)، بعنوان: (Bazini, 2015 )دراسة . 4

Albania)  ة ز ي تحقيق المي 
ونية فز ي اللانهدفت هذه إىل دراسة الخدمات المضفية اإللكي 

يا  وتم التنافسية فز
ي القطاع 

اتيجية وطرق ذات صلة تم أعتمادها فز ونية كاسي  تصميم الدراسة لتقييم الخدمات المضفية اإللكي 
ز رضا العمالء  وكان الهدف هو تحلي  تصور العمالء تجاه الخدمات المضفية  ي اللانيا لتحسي 

ي فز
المضفز

ي تقدمها ا
ونية وجودة الخدمات الت  ي تحقيق رضا العمالء. حيث تم جمع البيانات من يالل عمالء اإللكي 

لبنوك فز

جاع( 100) البنوك من يالل االستبيان وتم توزي    ع أستلانة  حيث تم أستخدام برنامج ( 62) أستلانة وتم أسي 

ي 
و  (SPSS) التحليىلي اخأحصائ  ي تحلي  البيانات. وتشي  الدراسة إىل أن أعتماد الخدمات المضفية اإللكي 

ية نفز
ة تنافسية أكير من  ز عىل نطاق واسع كقناة توزي    ع الخدمات المضفية  حيث تمكن البنوك من أكتساب مي 

نت.  نت  حيث يمكن للعمالء إجراء معامالت مضفية عير اإلني 
ونية عير اإلني 

ز وتقديم الخدمات اإللكي  المنافسي 
ي يجب عىل البنوك إتخاذها لتحقيق أتوتوصي الدراسة إىل أستخدام التدابي  اخأضافية العلمية والعمل

ص ية الت 
             تدر من رضا العمالء. 

 The Impact of e-Banking on Achieving) :بعنوان،  (Omari & Bataineh, 2012)دراسة. 5

Competitive Advantage for Banks in Jordan)  هدفت هذه الدراسة إىل تحديد أثر الخدمات
ي اخأردن. لتحقيق الهدف من الدراسة  تم التحقق من المضفية 

ة التنافسية للبنوك فز ز ونية عىل تحقيق المي 
اإللكي 

. تم توزي    ع استبيان يتكون من ز ز متخصصي    (24) صحة أداة الدراسة وذلك من يالل عرضها عىل محكمي 
ً
جزءا

 عىل
ً
: بنك  (3) مدراء فروع (209) مناطق عىل عينة الدراسة المؤلفة من (4) مقسوما بنوك رئيسية هي

ي 
ي فز
ي   والبنك اإلسالمي اخأردئز محافمات: عمان  اربد  والزرتاء  ( 3) اإلسكان للتجارة والتموي   البنك العرئر

 من مجتمع الدراسة. بعد إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة  أظهرت النتائج وجود 
ً
الذين تم ايتيارهم عشوائيا
ة  (α = 0.05) ستوى اخأهميةتأثي  ذي داللة إحصائية عىل م ز ي تحقيق مي 

ونية فز للخدمات المضفية اإللكي 
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ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة تيام البنوك بتقديم الخدمات المضفية  ي اخأردن. ومن أهم التوصيات ضز
ز
ي ف
ز
ي القطاع المضف

ز
تنافسية ف

ي جميع 
ز
ونية ف ي تقديم الخدمات المضفية االلكي 

ز
وة التوسع ف ونية بتكلفة منخفضة للعمي   وضز لبنوك ااإللكي 

ي المملكة اخأردنية الهاشمية  وإجراء دراسات مستقللية عىل عينة من العمالء لتحديد مدى تبولهم للخدمات 
ز
ف

ونية.   المضفية االلكي 

 Electronic Fuel Cards: Challenges And Benefits ) :بعنوان، (Lamptey, 2012) دراسة .6

A Study Of Total Petroleum Ghana limited Fuel Card TOMCARD )، تلحث هذه

كة توتال )غانا( المحدودة  (Tomcard) الدراسة تحديات وفوائد بطاتة  ونية من رسر وهي بطاتة والوتود االلكي 
ذا يفض  االشخاص المعامالت النقدية عىل هذه اللطاتة؟  وعىل الرغم من أن المدفوعات اوفحص لم

ز  ونية لها العديد من الفوائد للمستخدمي 
ي االلكي 

ز
ي ف
وئز كة توتال غانا أديلت الدفع االلكي  وعىل الرغم من أن رسر

فإن نسلة البيع من يالل هذه اللطاتة لم يزدد بشك  كبي   حيث جمعت بيانات هذه الدراسة من  2003 عام

ي من
كات. حيث تم أستخدام العينات  (10)مستخدم للطاتة الوتود و ( 200) يالل المس  الميدائز رسر

ي الرسر 
ي هذه العشوائية فز

كات المختلفة خأنها تمن  ك  فرد من مجتمع الدراسة فرصة متساوية للمشاركة فز
الدراسة  واخأدوات المستخدمة  لجمع البيانات اخأولية هي االستبيان والمقابلة. ومن أهم نتائج الدراسة أن بطاتة 

ز إعداد  (TomCard)الوتود  اء الوتود  هي بدي  أفض  وآمن من النقود  حيث يتي  للمستخدمي  انية لرسر ز مي 
ة أو الويب وتوصي الدراسة بتشجيع  ومن تحديات أستعمال اللطاتة هي عدم توفر تقارير عير الرسائ  القصي 

ة أو هذه المزيد من االشخاص عىل أستخدام  اللطاتة  والوصول إىل تقارير مفصلة عن طريق الرسائ  القصي 
 الويب. 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ي تطاع المحروتات/ تسغ هذه 
ة التنافسية فز ز ي تحقيق المي 

ونية فز الدراسة إىل التعرف عىل أثر الخدمات اإللكي 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات وذلك من يالل اخأسئلة التالية  :اخأردن وستكون حالة دراسية: رسر

ة التنافسية للمناصي  للزيوت والمحروتات من .1 ز ام يالل أستخد ما هو المستوى المطلوب لتحقيق المي 
ونية عن طريق العمالء؟  الخدمات اإللكي 

ي تطاع المحروتات وبالتحديد للمناصي  للزيوت  .2
ة التنافسية فز ز ي تحقيق المي 

ونية فز ما هو أثر الخدمات اإللكي 
 والمحروتات من يالل مستخدمي هذه الخدمات؟

ز هذ .3 ي حققت أعىل رضا للعمالء ومستخدمي 
ونية الت   ه الخدمات؟ما هي الخدمات اإللكي 

ي تطاع المحروتات؟ .4
ة التنافسية فز ز ي تؤثر عىل المي 

ونية الت   ما هي الخدمات اإللكي 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات )النوع اخأجتماغي  المؤه   .5

ه  تؤثر العوام  الديموغرافية لعمالء رسر
ي تفاوت مستوى أستخدا

ي   تطاع اخأعمال( فز
ة العملية  المركز الوظيفز ونية لإلم الخدمات االعمىلي  الخير كي 

كة المناصي  للزيوت والمحروتات؟ ي تطاع المحروتات لرسر
 فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 فرضية الدراسة:   
 : الفرضية الرئيسية للدراسة

 عىل مشكلة الدراسة  وأسئلتها المختلفة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية وهي 
ً
تم بناء الفرضيات اخأتية  أعتمادا

 :  عىل النحو التاىلي
ونية  (0.05α ≥ ) يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة الرئيسية األوىل: الفرضية  للخدمات اإللكي 

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ز ي تحقيق المي 
ز
ي تقدمها المناصي  للزيوت والمحروتات ف

 الت 
 وقد أنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

لخدمة بطاتة  (α 0.05 ≥) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : الفرضية الفرعية األوىل
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ((E-Fillالمحروتات  ز ي تحقيق المي 

ز
 ف
لخدمة بطاتة  (α 0.05 ≥)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الفرعية الثانية

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ((E-Cashالمحروتات  ز ي تحقيق المي 
ز
 ف
لخدمة نمام  (α 0.05 ≥) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الفرعية الثالثة

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ((AmanFill RFID المحروتات ز ي تحقيق المي 
 فز

نقاط  لخدمة بطاتة  (0.05α ≥ ) إحصائية عند مستوى الداللةيوجد أثر ذو داللة : الفرضية الفرعية الرابعة
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ز ي تحقيق المي 

 المحروتات أبرسر ) برنامج الوالء( فز

 الفرضية الرئيسية الثانية: 

( للخدمات 0.05α ≥ ) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الرئيسية الثانية
كة المناصي  للزيوت والمحروتات ) النوع اإلجتماغي  المؤه  

ونية تعزى للعوام  الديموغرافية لعمالء رسر اإللكي 
ي  تطاع اخأعمال(. 

ة العملية  المركز الوظيفز  العلىمي  الخير

 وقد أنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

للخدمات  (0.05α ≥ ) ائية عند مستوى الداللةيوجد فروق ذات داللة إحص: الفرضية الفرعية األوىل
 . ونية تعزى للنوع اإلجتماغي

 اإللكي 

للخدمات  (0.05α ≥ ) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الفرعية الثانية
 . ونية تعزى للمؤه  العلىمي

 اإللكي 

للخدمات  (0.05α ≥ )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الفرعية الثالثة
ة العملية.  ونية تعزى للخير

 اإللكي 

للخدمات  (0.05α ≥ ) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الفرعية الرابعة
 . ي
ونية تعزى للمركز الوظيفز  اإللكي 

للخدمات ( 0.05α ≥ ) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد فروق : الفرضية الفرعية الخامسة
ونية تعزى لقطاع اخأعمال.   اإللكي 
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61 
ي تحقيق المت   اإلأثر الخدمات العمارات و الدحيات        

 
ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية الدراسة: 
 :  تنبع أهمية الدراسة من خالل ما يلي

 األهمية العلمية: 
ي  . تشك 1

ز
ة التنافسية ف ز ونية وتحقيق المي 

ي مجال الخدمات اإللكي 
ز
 ف
ً
 جديدا

ً
 علميا

ً
طاع تهذه الدراسة أسهاما

كة المناصي  للزيوت والمحروتات.  ي رسر
ز
ي اخأردن وبالتحديد ف

ز
 المحروتات ف

. طبيعة القطاع الذي سنقوم بدراسة وهو تطاع المحروتات )المناصي  للزيوت والمحروتات( وهو تطاع 2

ي يقدمها  وهذا يحتاج إىل دراسة هذه الخدمات والتعرف عليها. 
 متطور ومع تنوع الخدمات الت 

ي تطاع المحروتات. وسيتم تطوير نموذج الدراسة إللموضوع الخدمات ا . تناولها 3
ز
ة التنافسية ف ز ونية والمي 

لكي 
ة لدراسات مستقللية.  ز  عن موضوع الدراسة ليكون ركي 

 األهمية العملية: 
ي 1

ز
كات الرائدة ف كة المناصي  للزيوت والمحروتات من أهم الرسر كة موضوع اللحث حيث تعد رسر . أهمية الرسر

ي اخأردن. تطاع 
 الزيوت والمحروتات فز

ي تطاع المحروتات )المناصي  2
ة التنافسية فز ز ي تحقيق المي 

ونية وأبعاده المختلفة فز . أبراز أثر الخدمات اإللكي 

 للزيوت والمحروتات(. 
ة 3 ز اتيجيات مستقللية لتحقيق المي 

. تقديم توصيات يمكن إلدارة المناصي  للزيوت والمحروتات وضع أسي 

 . التنافسية
 محددات الدراسة: 

 محافمة العاصمة/عمان. الحدود المكانية: 

ي العام الحدود الزمنية: 
 .2020أجريت الدراسة فز

ية ي العاصمة عمان. : الحدود البشر
كة المناصي  للزيوت والمحروتات فز  أجريت الدراسة عىل عينة وهم عمالء رسر

 مصطلحات الدراسة: 

ونية .1  :(Electronic Service) الخدمات اإللكتر

ونية. وهي نشاط أو سلسلة من اخأنشطة 
توفي  يدمة تفاعلية تركز عىل محتوى الخدمات وعير الشلكات اإللكي 
ز المزود والعمي  وذلك من يالل تناة ي تحدث أثناء التفاع  بي 

وني الت   (.(Taherdoost, et al., 2015 ة إلكي 

 :E-Fill (Electronic Fill Card) بطاقة الوقود .2

اء المحروتات من  هي علارة عن بطاتة ممغنطة يتم إصدارها بطلب من العمي  وتحتوي عىل رصيد لغايات رسر
ي من أستخدامها لوجود رتم رسي أو رتم سيارة العمي 

 المحطة  وال يسم  لغي  المستخدم الحقيف 
(rvices/efillgas.com/ourSe-https://www.mgc.) 

 

 

 

https://www.mgc-gas.com/ourServices/efill


   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                                       (   - 74 51) ص:  رابعالبحث ال –الثان

 

62 
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ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :E-Cash بطاقة الوقود .3

ونية مشحونة برصيد ويخصم من تيمة الرصيد الفعىلي 
فلس كثمن لللطاتة وتحتوي   (0.250) هي بطاتة إلكي 

                        عىل يانة لغاية كتابة رتم المركلة المراد تعبئتها  ويسم  لمستخدمها بتعبئة جميع أنواع الوتود
( https://www.mgc-gas.com/ourServices/ecash.) 
4. Aman Fill RFID: 

ي شك  رتم تسلسىلي فريد)مصطل  عام هو يستخدم لوصف النمام الذي ينق  الهوية 
ز
 لكائن أو شخص( ف

 باستخدام موجات الراديو
ً
 .(Kaur, et al., 2011)السلكيا

 بطاقة نقاط المحروقات أبشر )برنامج الوالء(:  . 5

التسويق المصمم لزيادة تيمة العمالء عير المدى الطوي  وهي عالتات تفاعلية من يالل توفي  الحوافز برنامج 

اء  (.Sallberg, 2010) الربحية والمزايا المقدمة للعمالء الذين يقومون بتكرار عمليات الرسر

ات التابعة:   المتغت 

ة التنافسية:  . 6  المت  

ة التنافسية بمجرد توص  المؤسسة إىل إيجاد طرق جديدة أكير فعالية من تلك المستخدمة من تل    ز تنشأ المي 
  وبمعتز آير بمجرد إحداث عملية إبداع 

ً
ز  حيث يكون بإستطاعتها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا المنافسي 

 (.Porter,  1990)بمفهومم الواسع

  :التكلفة . 7

ز وتحقيق   تدرة المنممة عىل تخفيض كلفتها االتلية وتحقيق فوائد أعىل من يالل التسعي  مقارنة بالمنافسي 

 (.2009)منير، نعيمة، تيمة أكير للعمالء

 :الجودة . 8

ي بتوتعاتنا أو تتجاوزها  وتستند  
عند أستخدام مصطل  الجودة فأننا نفكر فيما يتعلق بمنتج أو يدمة ممتازة تفز

 Besterfield et) عات إىل االستخدام وسعر البيع حيث تقاس الجودة من يالل اخأداء والتوتعاتهذه التوت

al., 2011.) 

 األستجابة للعمالء:  . 9

رد فع  المنممة عىل استفسارات وأنشطة العمي  و من المهم للغاية التعام  مع هذه االستفسارات بذكاء و  
 عىل فهم وتفسي  هذه 

ً
 االستعالمات ومن ثم العم  عىل توفي  أفض  الحلوليعتمد النجا  تماما

(Vijayaragavan, 2014.) 

 : اإلبداع . 10

ي االحتياجات المتصورة أو تستجيب إىل الفرص ي تد تلتر
 .(Daft, 2008) توليد اخأفكار الجديدة الت 
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63 
ي تحقيق المت   اإلأثر الخدمات العمارات و الدحيات        

 
ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :السمعة . 11

ي تبتز عير الزمن 
ي تعريف الجمهور المختلف بصورة المنممة الت 

ز
رامج هوية باإلعتماد عىل بالهدف المتمث  ف

 .(Fombrun & Riel, 1997)المنممة ومن يالل أدائها يوجة سلوك الجمهور

 منهج الدراسة: 

ي الدراسة: 1
 
 . منهج البحث المستخدم ف

ي التحليىلي  المنهج باستخدام اللاحث تام  الدراسة أهداف تحقيق لغايات
 وصف ياللم من يتم والذي الوصفز

كة المناصت  للزيوت )الدراسة  موضوع الماهرة ة التنافسية لشر ي تحقيق المت  
 
ونية ف أثر الخدمات اإللكتر

:  وتحلي  (والمحروقات  كما يىلي
ز  بياناتها وتد تسمت الدراسة إىل تسمي 

والذي اشتم  عىل عرض ودراسة أدبيات موضوع الدراسة تيد اللحث  وذلك بالطريقة واخأسلوب  القسم النظري: 
ويحقق أهدافها  وذلك من يالل مراجعة المصادر والمراجع والدوريات والمجالت  الذي يخدم أغراض الدراسة

 العلمية. 
 : كة والذي اشتم  عىل دراسة ميدانية  القسم العملي ة التنافسية لرسر ز ي تحقيق المي 

ونية فز خأثر الخدمات اإللكي 
 المناصي  للزيوت والمحروتات. 

 :وعينتها الدراسة مجتمع. 2

كة المناصي  للزيوت والمحروتات ممن يتعاملون مع محطات الوتود تكون مجتمع الدراسة  من جميع عمالء رسر
ي 
ونية فز ي محطات العاصمة عمان ويستخدمون الخدمات اإللكي 

كة المناصي  للزيوت والمحروتات فز التابعة لرسر
كة المناصي  للزيوت والمحروتات الذين يستخدمون الخدمات اإلل كة. وتد بلغ عدد عمالء رسر ونيالرسر ة كي 

 ( مستخدم ومستخدمة. 6600)

3 . : ي
 أساليب التحليل اإلحصان 

ي العلوم االجتماعية
 Statistical ) تم إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية فز

Package for Social Sciences - SPSS :وتد تم تحلي  البيانات باعتماد عىل االساليب اإلحصائية التالية  ) 

ي : 1
وذلك لوصف يصائص عينة الدراسة  حيث تم أستخدام النسب المئوية  . مقاييس اإلحصاء الوصف 

ز عن فقرات االستلانة.   والتكرارات لتحلي  إجابات الملحوثي 

للخدمات   (0.05α ≥ ) يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة". إلختبار الفرضية الرئيسية األوىل: 2
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء" تم  ز ي تحقيق المي 

ي تقدمها المناصي  للزيوت والمحروتات فز
ونية الت  اإللكي 

ونية( عىل المتغي  التابع 
أستخدام تحلي  االنحدار المتعدد لمعرفة تأثي  المتغي  المستق  ) الخدمات اإللكي 

ة التنافسية(.  ز  )المي 
 (0.05α ≥ ) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : سية الثانيةالفرضية الرئي. إلختبار 3

كة المناصي  للزيوت والمحروتات ) النوع  ونية تعزى للعوام  الديموغرافية لعمالء رسر
للخدمات اإللكي 
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  تطاع اخأعمال( تم أستخدام تحلي  
ة العملية  المركز الوظيفز اين اخأحادي التلاإلجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير

 الحسابية واالنحرافات المعيارية. وأحتساب المتوسطات ( T-test)  وإجراء أيتلار

 . صدق أداة الدراسة: 4

 
ا
 الظاهري(:  الصدق) المحكمي    صدق  :أول
ز  من اخأولية عىل مجموعة بصورتها عرضها تم البيانات لجمع الدراسة أداة مالئمة مدى من للتحقق      المحكمي 
ي  االيتصاص ذوي

ز
ز تائمة الجامعات ف ونية  يبي 

ي مجال الخدمات اإللكي 
ز
اء ف ز  اخأردنية والخير  تم حيث المحكمي 

 الفقرات صياغة جودة ومدىألبعاد  انتماء الفقرات ل حيث من االستلانة فقرات مالئمة مدى منهم تحديد الطلب
ي 
ز
 .االستلانة ف
ز  عىل الدراسة أداة عرض بعد ي  التعديالت إجراء تم المحكمي 

 من فقرة لك  اعتمد وتد المحكمون  بها أوص الت 
  مدرج وزن الدراسة أداة فقرات

ً
:  النحو وعىل الخماسي  ليكرت لسلم تلعا ) غي  موافق بشدة  غي  موافق    التاىلي

 درجات فإن وعليم( 5، 4، 3، 2، 1) التواىلي  وعىل التالية اخأوزان أعطيت وتد ) محايد  موافق  موافق بشدة

ز  ما تنحض كك  الدراسة أداة عىل الدراسة عينة أفراد  . درجة (180 - 36) بي 
 :
ً
   :البناء صدقثانيا
من مجتمع الدراسة ومن  – استطالعية عينة أداة الدراسة عىل تطبيق تم الدراسة البناء خأداة صدق من للتحقق 

كة ( 75) وتوامها – اخأصلية الدراسة عينة جيار   من عمالء رسر
ً
المناصي  للزيوت والمحروتات ممن عميال

ونية.   يستخدمون الخدمات اإللكي 

 . ثبات أداة الدراسة: 5

( Cronbach's Alpha) للتحقق من ثلات أداة الدراسة باحتساب معام  الثلات بإستخدام معادلة كرونلاخ ألفا
ات الدراسة بغرض تياس االتساق الدايىلي لفقرات أداة الدراسة  حيث  وذلك لحساب معامالت الثلات لمتغي 

 وهي تيمة ايجابية تعير عن معام  ثلات مرتفع( .0794) بلغت تيمة معام  الثلات لجميع فقرات أداة الدراسة

 ومقبول لغايات الدراسة الحالية. 
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نتائج تحليل الدراسة: 
 (1جدول رتم )

ات الديموغرافيةتوزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب   (N = 400) المتغي 
 النسبة المئوية % التكرار المستوى / الفئة المتغت  

 
 النوع االجتماعي 

 62.2 249 ذكر

 37.8 151 أنتر 

 %100 400 المجموع

 
 

 المؤهل العلمي 

 14.2 57 ثانوية عامة

 22.8 91 دبلوم متوسط

 47.5 190 بكالوريوس

 15.5 62 دراسات عليا

 %100 400 المجموع

 
 

ة العملية  الخت 

 39.8 159 سنوات 5 - 1

 38.2 153 سنوات 10 – 6

 12.2 49 سنة 15 – 11

 9.8 39 سنة فأكير  16

 %100 400 المجموع

 
 
 

ي 
 المركز الوظيف 

 2.5 10 مدير عام

 3.8 15 نائب مدير

 10.8 43 مدير دائرة

 12 48 مدير فرع

 23.2 93 رئيس تسم

 47.8 191 موظف

 %100 400 المجموع

 
 قطاع األعمال

 21.2 85 تطاع عام

 64.8 259 تطاع ياص

 14 56 اخأفراد

 %100 400 المجموع

كة المناصت  للزيوت . نتائج السؤال األول: 1 ة التنافسية لشر ما هو المستوى المطلوب لتحقيق المت  
ونية عن طريق العمالء؟والمحروقات من خالل استخدام الخدمات   االلكتر

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل أداة الدراسة من 
ة  ز ونية حول مستوى تحقيق المي 

كة المناصي  للزيوت والمحروتات ممن يستخدمون الخدمات اإللكي  عمالء رسر
: التنافسية وأبعادها )التكلفة  الجو   دة  االستجابة للعمالء  اإلبداع  السمعة( وكانت النتائج عىل النحو التاىلي

ي الكىلي للمتغي   ة التنافسية تد جاء بدرجة مرتفعة فقد بلغ المتوسط الحسائر
ز من يالل النتائج أن مستوى متغي  المي 

كة المناصي  للزيوت والم0.466( وبانحراف معياري )3.94) حروتات يقدرون مستوى ( مما يشي  إىل أن عمالء رسر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من النتائج أن  ي تقدمها لعمالئها بأنم مرتفع  كما يتبي 
ونية الت  كة من يالل الخدمات االلكي  ة التنافسية للرسر ز المي 

ز   ة التنافسية جاءت بدرجة مرتفعة. جميع أبعاد متغي  المي 
2 : ي

 
ة . نتائج السؤال الثان ي تحقيق المت  

 
ونية ف ي قطاع المحروقاتما عالقة الخدمات االلكتر

 
 التنافسية ف

 ات من خالل مستخدمي هذه الخدمات؟وبالتحديد للمناصت  للزيوت والمحروق
ة التنافسية وتد كانت تيمة  ز ونية ومتغي  المي 

ز متغي  الخدمات اإللكي  سون بي  تم احتساب تيمة معام  ارتلاط بي 

سون وهي قيمة تعبر عن عالقة ارتباطية طردية إيجابية قوية بين الخدمات اإللكترونية  *(0.53) معام  ارتلاط بي 
 . والميزة التنافسية في شركة المناصير للزيوت والمحروقات

 عند مستوى الداللة          (  156.972) المحسوبة واللالغة (F) فقد أظهرت النتائج ان تيمة
ً
وهي دالة إحصائيا

(α ≤ 0.05)  ي تطاع   وهذا ما
ز
ة التنافسية ف ز ونية كك  عىل تحقيق المي 

يؤكد وجود أثر لمتغي  الخدمات اإللكي 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات.  ي رسر

ز
 المحروتات وبالتحديد ف

ي أن متغي  الخدمات  (0.283) اللالغة (R²)كما تشي  النتائج إىل أن تيمة معام  التحديد المعدل 
ي تعتز
والت 

ونية يفرس ما  كة المناصي  %28نسبتم )اإللكي  ة التنافسية لدى رسر ز ي تطرأ عىل جوانب المي 
ات الت  ( من التغي 

 للزيوت والمحروتات. 
ي حققت أعل رضا للعمالء ومستخدمي هذه . نتائج السؤال الثالث: 3

ونية التر ما هي الخدمات اإللكتر
 الخدمات؟

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل أداة الدراسة من 
ي تمث  أعىل درجة رضا لدى 

ونية الت  كة المناصي  للزيوت والمحروتات حول مستوى الخدمات اإللكي  عمالء رسر
ي 
ونية وكانت النتائج كما فز :  الجدول  العمالء مستخدمي هذه الخدمات اإللكي   التاىلي
 (2الشك  )

ونية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية خأبعاد متغي  الخدمات اإللكي 
المتوسط  اللعد الرتم

ي   الحسائر
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التقييم

1 E-Fill 4.22 0.499 مرتفع 
 مرتفع E- CASH 4.11 0.645بطاتة المحروتات  2
3 AMANFILL 4.07 0.700 مرتفع 
 مرتفع 0.661 4.06 بطاتة أبرسر  4

ونية : الخدمات اإللكتر  مرتفع 0.538 4.12 الكلي

ونية جاءت بمستوى مرتفع وهذا يشي  إىل أن درجة رضا العمالء ممن 
أن جميع أبعاد متغي  الخدمات اإللكي 

كة المناصي  للزيوت والمحروتات  ي رسر
ونية المقدمة فز هم مرتفعة وان العمالء لدييستخدمون الخدمات اإللكي 

ونية  كة تقدم الخدمات اإللكي  ة كون الرسر ز تقل  عاىلي لهذه الخدمات. وهذا يشي  إىل أن جودة هذه الخدمات متمي 
ي احتياجات العمالء لديها.   بما يلتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي قطاع . نتائج السؤال الرابع: 4
 
ة التنافسية ف ي تؤثر عل المت  

ونية التر  لمحروقات؟اما هي الخدمات اإللكتر
ها عىل المتغي  التابع عند تطبيق تحلي  االنحدار  ي تأثي 

ز
ات المستقلة ف تم استخدام ايتلار استقاللية المتغي 

ونية تعير عن وجود عالتة ارتلاطية 
ات الخدمات اإللكي  ز متغي  الخطي المتعدد. جميع معامالت االرتلاط بي 

 عند مستو 
ً
ات وهي دالة إحصائيا  المتغي 

ز ي ان (α ≤ 0.05)ى الداللة موجلة بي 
  وجميعها تيم مقبولة  مما يعتز

ات الدراسة:)بطاتة المحروتات بطاتة  ،E- CASH ،AMANFILL بطاتة المحروتات ،E-Fill  متغي 
) ة التنافسية( بشك  مستق .  . تؤثر عىل المتغي  التابعأبرسر ز  )المي 

ز أ (Variance Inflation Factors( VIF)تم أستخدم ايتلار عوام  التضخم   () ن تيمة معام  االنحدارتبي 
( وهي تيمة غي  دالة 1.039المحسوبة واللالغة ) (T) كما ان تيمة (E-Fill) بطاتة ( لخدمة0.288تد بلغت )

 عند مستوى الداللة 
ً
ة  (E-Fill) مما يشي  إىل عدم وجود تأثي  لخدمة (α ≤ 0.05)إحصائيا ز عىل تحقيق المي 

كة  ي أن يدمة بطاتة المحروتاتالتنافسية لدى رسر
ليس دور  (E-Fill) المناصي  للزيوت والمحروتات  وهذا يعتز

ة التنافسية.  ز ي تفسي  التغي  الحاص  عىل متغي  المي 
ز
لخدمة  (0.814) تد بلغت () ان تيمة معام  االنحدارف

 عند وهي تيمة  (3.558) المحسوبة واللالغة (T) كما ان تيمة( E- CASHبطاتة المحروتات )
ً
دالة إحصائيا

ة  (E- CASH بطاتة المحروتاتلخدمة )مما يشي  إىل وجود تأثي    (α ≤ 0.05)مستوى الداللة ز عىل تحقيق المي 

ي ان 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات  وهذا يعتز لها ( E- CASH بطاتة المحروتاتيدمة )التنافسية لدى رسر

ة  ز ي تفسي  التغي  الحاص  عىل متغي  المي 
كة. دور فز  التنافسية للرسر

ز من يالل النتائج ان تيمة معام  االنحدار  (AMANFILL)وفيما يتعلق بخدمة  (0.304)تد بلغت ( )يتبي 

 عند  (1.384)المحسوبة واللالغة  (T)( كما ان قيمة AMANFILL) لخدمة
ً
وهي تيمة غي  دالة إحصائيا

ة التنافسية  (AMANFILL)مما يشي  إىل عدم وجود تأثي  لخدمة   (α ≤ 0.05)مستوى الداللة ز عىل تحقيق المي 
ة التنافسية.  ز ي تفسي  التغي  الحاص  عىل متغي  المي 

كة  وان هذه الخدمة ليس لها دور فز  للرسر

ز من يالل النتائج ان تيمة معام  االنحدارأما فيما يتعلق بخدمة بطاتة أبرسر فقد   (0.840) تد بلغت () تبي 
 عند مستوى الداللة          (3.680)المحسوبة واللالغة  (T)لهذه الخدمة  كما ان تيمة 

ً
         وهي تيمة دالة إحصائيا

(α ≤ 0.05)   كة المناصي  للزيوت ة التنافسية لرسر ز مما يشي  إىل وجود تأثي  لخدمة بطاتة أبرسر عىل المي 
ي ان يدمة بطاتة 

كة. والمحروتات  وهذا يعتز ة التنافسية للرسر ز ي تفسي  التغي  الحاص  عىل المي 
 أبرسر لها دور فز

ة العملية، نتائج السؤال الخامس:  ، الخت  ، المؤهل العلمي هل تؤثر العوامل الديموغرافية )النوع االجتماعي
كة المناصت   ي قطاع المحروقات لشر

 
ونية ف ي مستوى الخدمات اإللكتر

 
، قطاع األعمال( ف ي

المركز الوظيف 
 للزيوت والمحروقات؟

ي المناسب للتأكد من وجود ت
م احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري وإجراء التحلي  اإلحصائ 

ي أثر للعوام  الديموغرافية 
ي  تطاع اخأعمال( فز

ة العملية  المركز الوظيفز )النوع االجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير
ي تطاع

ونية فز كة المناصي  للزيوت والمحروتات مستوى الخدمات اإللكي  ائج عىل وتد كانت النت  المحروتات لرسر
 :  النحو التاىلي

 ( 0.953) وأن مستوى الداللة بلغ( 0.059) والبالغة (T) ايتلاروبالنمر إىل تيمة 
ً
وهي تيمة غي  دالة أحصائيا

ي مستوى   (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 
 مما يشي  إىل عدم وجود فروق أو أثر فز

ً
ونية تلعا الخدمات اإللكي 
لمتغي  النوع االجتماغي أي أن العمالء  الذين شملتهم عينة الدراسة ال تختلف تقديراتهم لمستوى الخدمات 

ونية المقدمة لهم.   اإللكي 
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ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي شملتها 
ز متوسطات مستويات العوام  الديموغرافية الت  ز من نتائج تحلي  التلاين اخأحادي أن الفروق بي  يتبي 

ي  تطاع اخأعمال(الحالية  الدراسة
ة العملية  المركز الوظيفز  عند مست )المؤه  العلىمي  الخير

ً
وى غي  دالة إحصائيا

ي  (α ≤ 0.05)الداللة 
ز
ونية ف مما يشي  إىل عدم وجود أثر للعوام  الديموغرافية ومستوياتها عىل الخدمات اإللكي 

كة المناصي  للزيوت والمحروتات.  ي رسر
ز
 تطاع المحروتات ف
 أختبار الفرضيات: 

  أختبار الفرضية الرئيسية األوىل: 
ي تقدمها المناصي    (α ≤ 0.05)يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة 

ونية الت  للخدمات اإللكي 
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء. أظهرت النتائج  أنم يوجد أثر ذو داللة  ز ي تحقيق المي 

ز
للزيوت والمحروتات ف

ة التنافسية من  (α ≤ 0.05)أحصائية عند مستوى الداللة  ز ي تحقيق المي 
ز
ونية كك  ف خأبعاد الخدمات اإللكي 

كة المناصي  للزيوت والمحروتات. وجهة نمر العمال   ء لرسر
لخدمة بطاتة  (α 0.05 ≥)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أختبار الفرضية الفرعية األوىل:   

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ((E-Fillالمحروتات  ز ي تحقيق المي 
ز أن  (18)ومن يالل نتائج الجدول فز يبي 

وهي تيمة غي   (1.039) (T) وقيمة (E-Fill لخدمة )بطاقة المحروقات (0.288) () تيمة معام  اخأنحدار

 عن مستوى الداللة 
ً
 E-Fillمما يشي  إىل عدم وجود تأثي  لخدمة بطاتة المحروتات  (α ≤ 0.05)دالة أحصائيا

كة المناصي  للزيوت  ة التنافسية لدى رسر ز ي أن يدمةعىل تحقيق المي 
)بطاتة  والمحروتات. وهذا يعتز

ة التنافسية. ومن يالل هذه النتائج نتوص  إىل  (E-Fill  المحروتات ز ال تفرس التغي  الحاص  عىل متغي  المي 
لخدمة بطاتة  (α 0.05 ≥أنم يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( H1) رفض الفرضية اللديلة

ي (E-Fillالمحروتات 
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء. وتبول الفرضية الصفرية )العدمية(( فز ز  تحقيق المي 

(H0)  أنم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤ 0.05 α) لخدمة بطاتة المحروتات E-Fill) )

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ز ي تحقيق المي 
 فز
لخدمة  (α 0.05 ≥) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة. أختبار الفرضية الفرعية الثانية: 2

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ((E-Cashبطاتة المحروتات  ز ي تحقيق المي 
ز
ز من يالل نتائجكما   ف  يتبي 

( E- CASH بطاتة المحروتات) لخدمة( 0.814) تد بلغت () ( ان تيمة معام  االنحدار18الجدول رتم )
 عند مستوى الداللة( 3.558) المحسوبة واللالغة (T)كما ان تيمة 

ً
مما  (α ≤ 0.05) وهي تيمة دالة إحصائيا

كة المناصي   (E- CASH بطاتة المحروتاتلخدمة )يشي  إىل وجود تأثي   ة التنافسية لدى رسر ز عىل تحقيق المي 

ي أن 
ي تفسي  التغي  الحاص   ( E- CASH بطاتة المحروتاتيدمة )للزيوت والمحروتات  وهذا يعتز

لها دور فز

كة. لذا نقل  الفرضية اللديلة  ة التنافسية للرسر ز يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى أنم  (H1)عىل متغي  المي 
ة التنافسية من وجهة نمر ( (E-Cash لخدمة بطاتة المحروتات (α 0.05 ≥)الداللة  ز ي تحقيق المي 

العمالء. فز
 (α 0.05 ≥)( أنم  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة H0) ونرفض الفرضية الصفرية )العدمية(

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ((E-Cashلخدمة بطاتة المحروتات  ز ي تحقيق المي 
 فز

لخدمة نمام  (α 0.05 ≥)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  . أختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 3
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء. ( (AmanFill RFID المحروتات ز ي تحقيق المي 

وفيما يتعلق بخدمة فز

AmanFill RFID))  ز من يالل النتائج  ( لخدمة0.304تد بلغت ) ()ان تيمة معام  االنحداريتبي 
AmanFill RFID))  كما ان تيمة(T ) عند مستوى  (1.384)المحسوبة واللالغة 

ً
وهي تيمة غي  دالة إحصائيا

ة التنافسية  ((AmanFill RFID مما يشي  إىل عدم وجود تأثي  لخدمة  (α ≤ 0.05) الداللة ز عىل تحقيق المي 
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ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تفسي  التغي  الحاص  عىل متغي  
ز
كة  وأن هذه الخدمة ليس لها دور ف ة التنافسية. مما يشي  للرسر ز  إىل رفض المي 

لخدمة نمام  (α 0.05 ≥) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنم (H1) الفرضية اللديلة
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء. وتبول الفرضية الصفرية ( (AmanFill RFID المحروتات ز ي تحقيق المي 

ز
ف

 لخدمة نمام المحروتات (α 0.05 ≥)أنم ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (H0) )العدمية(
AmanFill RFID))  .ة التنافسية من وجهة نمر العمالء ز ي تحقيق المي 
ز
 ف

لخدمة   (0.05α ≥ )يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : أختبار الفرضية الفرعية الرابعة. 4

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء. نقاط  بطاتة ز ي تحقيق المي 
ز
ز من تفقد  المحروتات أبرسر )برنامج الوالء( ف بي 

المحسوبة  (T) لهذه الخدمة  كما ان تيمة( 0.840) تد بلغت () يالل النتائج أن تيمة معام  االنحدار

 عند مستوى الداللة (، 3.680)واللالغة 
ً
مما يشي  إىل وجود تأثي  لخدمة  (α ≤ 0.05)وهي تيمة دالة إحصائيا

ي أن يدمة بطاتة أبرسر لها دور 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات  وهذا يعتز ة التنافسية لرسر ز بطاتة أبرسر عىل المي 

ي تبول الفرضية اللديلة
كة. وهذا يعتز ة التنافسية للرسر ز ي تفسي  التغي  الحاص  عىل المي 

يوجد أثر ذو أنم   (H1) فز
ي  لخدمة بطاتة  (0.05α ≥ )مستوى الداللة داللة إحصائية عند 

نقاط المحروتات أبرسر )برنامج الوالء( فز
ة التنافسية من وجهة نمر العمالء. ورفض الفرضية الصفرية )العدمية( ز أنم ال يوجد أثر ذو  (H0) تحقيق المي 

ي نقاط المحروتات أبرسر  لخدمة بطاتة  (0.05α ≥ )داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)برنامج الوالء( فز

ة التنافسية من وجهة نمر العمالء.  ز  تحقيق المي 

  : أختبار الفرضية الرئيسية الثانية
ونية تعزى للعوام   (α ≤ 0.05)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة  للخدمات اإللكي 

ي  تطاع اخأعمال(. أظهرت النتائج 
ة العملية  المركز الوظيفز الديموغرافية ) النوع اإلجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير

ونية تعزى للعوام   (α ≤ 0.05)أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة  للخدمات اإللكي 
كة المناصي   الديموغرافية ي  تطاع اخأعمال( لرسر

ة العملية  المركز الوظيفز ) النوع اإلجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير
   : يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أختبار الفرضية الرئيسية الثانيةللزيوت والمحروتات. 

( ≤ 0.05α) ونية تعزى للعوام  الديموغرافية )ال ة للخدمات اإللكي  نوع اإلجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير
ي  تطاع اخأعمال(. أظهرت النتائج أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

العملية  المركز الوظيفز
ة  (0.05α ≥ ) الداللة ونية تعزى للعوام  الديموغرافية )النوع اإلجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير

للخدمات اإللكي 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات. مما يشي  إىل رفض الفرضية  العملية  المركز  ي  تطاع اخأعمال( لرسر

الوظيفز
ونية تعزى 0.05α ≥ أنم يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (H1) اللديلة ( للخدمات اإللكي 

ة العملية   ي  تطاع اخأعمال(. للعوام  الديموغرافية ) النوع اإلجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير
المركز الوظيفز

            أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      (H0) وتبول الفرضية الصفرية )العدمية(
( ≤ 0.05α)  ة ونية تعزى للعوام  الديموغرافية )النوع اإلجتماغي  المؤه  العلىمي  الخير

للخدمات اإللكي 
ي 
   تطاع اخأعمال(. العملية  المركز الوظيفز

( للخدمات 0.05α ≥ يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). أختبار الفرضية الفرعية األوىل: 1
 . ونية تعزى للنوع اإلجتماغي

( لدى أف الفروق تم فحصاإللكي   مستويات متغي  النوع االجتماغي )ذكر  أنتر
ز راد بي 

ز نتائج تحلي ( 19) عينة الدراسة ومن يالل الجدول وأن مستوى الداللة بلغ  (0.059)والبالغة   (T) يبي 

 عند مستوى الداللة  (0.953)
ً
ي   (α ≤ 0.05)وهي غي  تيمة دالة أحصائيا

مما يشي  إىل عدم وجود فروق أو أثر فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لمتغي  النوع االجتماغي أي أن العمالء الذين شملتهم عينة 
ً
ونية تلعا ة ال تختلف الدراسمستوى الخدمات اإللكي 

ونية المقدمة لهم. لذا ن أنم يوجد فروق ذات  (H1) رفض الفرضية اللديلةتقديراتهم لمستوى الخدمات اإللكي 
. وتبول الفرضية  (0.05α ≥ )داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ونية تعزى للنوع اإلجتماغي

للخدمات اإللكي 
للخدمات  (0.05α ≥ )أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (H0)الصفرية )العدمية( 

 . ونية تعزى للنوع اإلجتماغي
 اإللكي 

 (0.05α ≥ )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . أختبار الفرضية الفرعية الثانية: 2
 . ونية تعزى للمؤه  العلىمي

ي   للخدمات اإللكي 
غي  وهي  (0.537)للمؤه  العلىمي  (F)فقد بلغت تيمة االحصائ 

 عند 
ً
      يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة لذلك ال  (α ≤ 0.05)مستوى الداللة دالم أحصائيا

( ≤ 0.05α)  ي أننا
. وهذا يعتز ونية تعزى للمؤه  العلىمي

أنم يوجد  (H1)رفض الفرضية اللديلة ن للخدمات اإللكي 
. وتبول  (0.05α ≥ )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ونية تعزى للمؤه  العلىمي

للخدمات اإللكي 
 (0.05α ≥ )أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( H0)الفرضية الصفرية )العدمية( 

 . ونية تعزى للمؤه  العلىمي
      للخدمات اإللكي 

 (0.05α ≥ ) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أختبار الفرضية الفرعية الثالثة: . 3
ة العملية. أظهرت النتائج أن ونية تعزى للخير

ي  للخدمات اإللكي 
ة العملية (F) تيمة االحصائ   (2.056) للخير

 عند وهي تيمة 
ً
يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند لذلك ال  (α ≤ 0.05)مستوى الداللة غي  دالم أحصائيا

ة العملية. لذا  (0.05α ≥ )مستوى الداللة  ونية تعزى للخير
أنم  (H1) رفض الفرضية اللديلةنللخدمات اإللكي 

ة العملية.  (0.05α ≥ )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ونية تعزى للخير
للخدمات اإللكي 

               أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( H0)وتبول الفرضية الصفرية )العدمية( 
( ≤ 0.05α)  .ة العملية ونية تعزى للخير

 للخدمات اإللكي 

 (0.05α ≥ ) صائية عند مستوى الداللةيوجد فروق ذات داللة إح. أختبار الفرضية الفرعية الرابعة: 4
 . ي
ونية تعزى للمركز الوظيفز ي  أنأظهرت النتائج للخدمات اإللكي 

ي  فقد   (F) تيمة االحصائ 
لمتغي  المركز الوظيفز

 عند ( وهي 1.155بلغت القيمة )
ً
يوجد فروق مما يشي  أنم ال  .(α ≤ 0.05)مستوى الداللة غي  دالم أحصائيا
. مما يشي  إىل  (0.05α ≥ )ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ي

ونية تعزى للمركز الوظيفز للخدمات اإللكي 
( للخدمات 0.05α ≥ أنم يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (H1) رفض الفرضية اللديلة

. وتبول الفرضية الصفرية )العدمية(  ي
ونية تعزى للمركز الوظيفز أنم ال يوجد فروق ذات داللة  (H0)اإللكي 
.  (0.05α ≥ )إحصائية عند مستوى الداللة ي

ونية تعزى للمركز الوظيفز  للخدمات اإللكي 

 (0.05α ≥ )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . أختبار الفرضية الفرعية الخامسة: 5
ونية تعزى لقطاع اخأعمال. أظهرت النتائج أن ي  للخدمات اإللكي 

قطاع االعمال فقد بلغت ل  (F)تيمة االحصائ 
 عند وهي  (0.998)

ً
يوجد فروق ذات داللة . مما يشي  أنم ال (α ≤ 0.05)مستوى الداللة غي  دالم أحصائيا
ونية تعزى لقطاع اخأعمال. لذا نرفض الفرضية  (0.05α ≥ )إحصائية عند مستوى الداللة  للخدمات اإللكي 

ونية تعزى  (0.05α ≥ )أنم يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (H1)اللديلة  للخدمات اإللكي 
أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (H0)ية( لقطاع اخأعمال. وتبول الفرضية الصفرية )العدم

ونية تعزى لقطاع اخأعمال. ( 0.05α ≥ )الداللة   للخدمات اإللكي 
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ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كة  ي رسر
ز
ونية ف من يالل النتائج  يشي  إىل أنم ال يوجود أثر للعوام  الديمغرافية ومستوياتها عىل الخدمات اإللكي 

 المناصي  للزيوت والمحروتات. 

ي توصلت إليها الدراسة الحالية بما  كما ويمكن
االستنتاج بإن مث  هذه النتائج تعتير منطقية بحسب النتائج الت 

ي أتفقت مع الدراسة الحالية بإن 
ز من نتائج الدراسة والدراسات اخأيرى الت  ونية فقد تبي 

يتعلق بالخدمات اإللكي 
ة التنافسية  ع ز ونية والمي 

ز الخدمات اإللكي  ي طبيعة العالتة بي 
ي بإن تأئ 

 مث  التة إيجابية طردية لذلك من المنطف 
ي تطاع المحروتات الذين يتعاملون بالخدمات 

ز
هذه النتيجة من وجة نمر أفراد عينة الدراسة من العمالء ف

كة المناصي  للزيوت والمحروتات.  ونية لرسر
 اإللكي 

 التوصيات واالستنتاجات: 
ي توصلت إليها الدراسة الحا

ي ضوء النتائج التر
 
 لية، يمكن تقديم التوصيات التالية: ف
ونية. 1 كة المناصي  للزيوت والمحروتات بتطوير الخدمات اإللكي  ورة أن تقوم رسر  . ضز
كة 2 ة التنافسية لرسر ز ي تؤثر عىل المي 

ي توصلت لها الدراسة الحالية دراسة العوام  اخأيرى الت 
. من يالل النتائج الت 

 المناصي  للزيوت والمحروتات. 
كة المناصي  للزيوت والمحروتات وتقديمها . العم  3 ونية من يالل رسر

عىل استحداث المزيد من الخدمات إلكي 
 للعمالء. 

ز عىل تسويق يدمة4 كي 
ات  AmanFill (RFID) ويدمة E-Fill Cardبطاتة المحروتات  . الي  من يالل النرسر

 اخأعالنية وتشجيع العمالء عىل أستخدام هذه الخدمات. 
كة الم5 ي مجال تقديم . تيام رسر

ز فز ناصي  للزيوت والمحروتات بإجراء المزيد من الدورات التدريبية للموظفي 
ونية للعمالء.   الخدمات اإللكي 

ون6 ز عىل أجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالخدمات اإللكي  كي 
ورة الي  ي ا. ضز

ي تطاع المحروتات فز
 خأردن. ية فز

 المراجع: 

 المراجع العربية: 

ي  نرسين. بوعشة  ملارك.) ي تنمية و تطوير تطاع (. " 2012برجر
ة و دورها فز االستثمارات اخأجنبية الملارسر

 . 82-61(: 31المحروتات بالجزائر". مجلة كلية بغداد للعلوم االتتصادية.)

ي تحقيق 2015الشلىلي  هيثم. عبيدات  سما . اللوزي  باسم.)
ونية المالية فز ة (. " دور الخدمات اإللكي  ز المي 

ي البنوك التجارية اخأردنية ". المجلة العربية للدراسات المعلوماتية.)
 . 228-190(: 5التنافسية فز

ي  محمد.)
ي  ودورها االجتماعية (. "المسؤولية2019شقرائز

ة تحقيق فز ز ي  التنافسية المي 
 اخأعمال دراسة منممات فز

 جامعة الجلفة   الجلفة  الجزائر. حالة"  أطروحة دكتوراة غي  منشورة. كلية الدراسات العليا  

ونية دور الخدمات(."2013الطوال  نسيم.) ي  االلكي 
ة تحقيق فز ز ي  للخدمات التنافسية المي 

 البنوك المضفية فز
 التجارية"  رسالة ماجستي  غي  منشورة. كلية الدراسات العليا  جامعة عمان العربية  عمان  اخأردن. 

(.  شاف. عمان. اخأردن. (. عمان. دار الك1950طوتان  صلخي

ة التنافسية"  رسالة ماجستي  غي  منشورة.  2018محمد  مخرمش.) ز ي تحقيق المي 
ونية فز فة اإللكي  (. " دور الصي 

 كلية الدراسات العليا  جامعة تاصدي مربا   ورتلم  الجزائر. 
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ي تحقيق المت   اإلأثر الخدمات العمارات و الدحيات        

 
ونية ف ي قطاع المحروقات/األردن ةلكتر

 
 المناصت  للزيوت والمحروقات: دراسيةحالة  التنافسية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة التنافسي2018محمد  وآيرون.) ز ي تحقيق المي 
ز
ونية ف  :اصةة للمصارف الخ(. " دور الخدمات المضفية االلكي 

ي لالستثمار". مجلة جامعة جيهان 
 
ق االوسط العراف ي مضف الرسر

ز
-24(:C)2.أربي  العلمية –دراسة تطبيقية ف

49. 

(. معلومات رسمية عن المملكة اخأردنية الهاشمية.  1962(. اخأردن 1963المديرية العامة للمطبوعات والنرسر
 عمان. اخأردن. 

ة التنافسية لمنممات اخأعمال 2009بارك.)مني   نوري. نعيمة   ز (. " إدارة العالتة مع الزبائن كأداة لتحقيق المي 
 الدوىلي بعنوان: "إدارة منممات اخأعمال: التحديات العالمية المعاضة"  كلية 

المتطللات والتوصيات"  الملتف 
 العلوم اإلدارية. جامعة الللقاء التطبيقية. اخأردن. 

                                                                               المراجع األجنبية: 
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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 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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