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

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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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 المستخلص

ي دراسة الدور الريادي للقيادة  تناولت الورتة
ز
ي أداء المنممة تمثلت المشكلة ف

ز
دراسة أثر ريادة اخأعمال ف

ي 
ز
ي تطوير مهارات مديري اإلدارة العليا. حيث هدفت الدراسة إىل توضي  أثر ريادة اخأعمال ف

ز
اإلدارية الناجحة ف

ي تطوير مهارات مديري اإلدارة ال
ز
عليا ووصف عملية القيادة وتحليلها أداء المنممة ومعرفة أهمية هذا الدور ف

ي أن هناك عالتة ذات داللة إحصائية 
ز
وتحديد جوانب القصور   و عملت الدراسة عىلي ايتلار فرضيات تتمثلت ف

ي تطوير مهارات مديري اإلدارة العليا  وهنالك 
ز
ز السمات االيجابية المتوفرة للقيادات اإلدارية ومدى إسهامها ف بي 

ز التأهي  والتدريب وزيادة كفاءة مدراء اإلدارة العليا تم التوص  إىل عدد من النتائج عالتة ذات داللة إحصا ئية بي 
ز  ي  اإلبداعتوجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ن هناك بينت الدراسة إوأداء المنممة يعتير فرض مقبول  الوظيفز
ز االبتكار وأداء المنممة يب ت منها التأكيد عىل موضوعية تدر ثم توصلت الدراسة إىل عدد من التوصيا   أثر بي 

ورية خأداء اخأعمال عىل   إىل إكسابهم القدرات والمهارات الضز
ً
ز بك  أصنافهم ومستوياتهم وصوال وتأهي  العاملي 

ي واحتضان الكوادر 
ام بتبتز ز ز القصي  واللعيد  وااللي  امج واستدامتها عىل المديي   للخطط والير

ً
أكم  وجم وتنفيذا
 إىل تعزيز العمليات اإلدارية والتعلي

ً
مية والفنية الملدعة من يالل تطويرهم وتحفيذهم وإسنادهم وصوال

ورة تحديث ا  لنمام الذي يهتم بتطوير المناهج. اإلبداعية واالبتكارية لمجم  أالنشطة ضز

 

Abstract 

The paper examined the impact of entrepreneurship on the organization's performance. Where 

the study aimed to clarify the impact of entrepreneurship in the performance of the organization and 

know the importance of this role in the development of the skills of senior management managers and 

describe the leadership process and analysis and identify shortcomings, and worked the study on 

testing hypotheses that there is a statistically significant relationship between the positive features 

available to the management leadership and the extent to which it contributes to the development of 

the skills of senior managers, and there is a statistical relationship between qualification and training 

and increasing the efficiency of senior management managers has reached a number of indications that 

there is a significant relationship The study concluded with a number of recommendations, including 

emphasizing the objectivity of training and qualification of workers of all kinds and levels, in order to 

provide them with the necessary capabilities and skills to perform the work to the fullest and 

implement the plans and programs and their sustainability in the short and long term, and the 
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commitment to adopt and embrace the creative administrative, educational and technical cadres 

through their development, promotion and support to enhance the creative and innovative processes of 

the overall system. He is interested in curriculum development.  

 المقدمة 

ي منممات اخأعمال الحديثة تد ساعد عىل بلورة  
ز
ي والعلىمي ف  كثي  من المنمماتإن التطور التكنولوجر

 مع ازدياد المنافسة العالمية وظهور عوام  أيرى لتصب  
ً
ي تطاعات مختلفة من اخأعمال  يصوصا

ز
الريادية ف

المنممات أكير ريادية واستغالل الفرص االستثمارية بالسوق من يالل اإلبداع واالبتكار  وكذلك عمليات الريادة 
اتيجية خأعمال هذه ي  أصلحت من اإلدارة االسي 

ز
ات تكنولوجية عىل مستوى العالم ف المنممات وهناك متغي 
ي حدود التكنولوجية وثورة 

 
مجاالت الحياة كافة سواء تيام صناعات جديدة وإمكانيات جديدة نتيجة تالف

ي والتحول إىل منممات إىل منممات المعرفة وليس اخأعمال. 
 المعلومات وتحديد آثار التلاعد المكائز

 مشكلة الدراسة

ي ذلك يعود إىل عدم تطبيق ريادة اخأعمال وأداء المنممة ويرجع إن أد
ز
ي من ضعف والسبب ف

اء المنممة يعائز
ي 
ي الريادة اإلدارية ركزت عىل مسار بحتر

ز
ي ذلك إىل إن معمم النمريات والدراسات الرئيسية ف

ز
السبب اخأساسي ف

 ف
ً
 منصلا

ً
ي ظ  أيضا

ز اللحتر كي 
ات قط عىل اخأساليب الريادية والتضفواحد فقط وهو المسار الكىمي كما إن الي 

ي تحقيق يطط وأهداف أداء المنممة . 
ز
 السلوكية دون محاولة التعرف عىل أسلاب القصور ف

ي مما يضاعف أيضا من أهمية 
ي المجال التطبيف 

ز
ي توصلت إليها هذه الدراسة واالستفادة منها ف

ي ضوء النتائج الت 
ز
ف

 عىل حد علم اللاحثة.  –هذه الدراسة 

 الت الدراسة: تساؤ 

ي أداء المنممة؟1)
ز
ي ف
 (  ه  هناك أثر لإلبداع الوظيفز

 (  ه  يؤثر  االبتكار عىل أداء المنممة؟2)

ي أداء المنممة؟3)
ز
 (  إىل أي مدى تؤثر االصالة ف

 (  ه  هناك أثر للمرونة  عىل أداء المنممة؟4)

 فرضيات الدراسة : 

ز اإلبداع1) ي وأداء المنممة (  هناك عالتة ذات داللة إحصائية بي 
 الوظيفز

ز االبتكار وأداء المنممة2)  (  هناك عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ز االصالة وأداء المنممة3)  (  هناك عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ز المرونة وأداء المنممة4)  (  هناك عالتة ذات داللة إحصائية بي 
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 اهداف الدراسة : 

تنمية وتطوير مهارات مديري اإلدارة العليا وتجويد األداء من  يرىم هذا البحث إىل توضيح كيفية ومدى
 : ي
 
 خالل الوقوف عىل اآلت

ي وأداء المنممة1)
ز اإلبداع الوظيفز  (  التعرف عىل العالتة بي 

ز االبتكار وأداء المنممة2)  (  بيان العالتة بي 

ز المرونة وأداء المنممة3) ي تحسي 
ز
حات تفيد ف  (  تقديم مقي 

ز االصالة وأداء المنممة ( التعرف عىل 4)   بي 

 :  أهمية الدراسة

ز المعلومات وما  ي تم طرتها بصورة عملية وتد توفر مرجع للدارسي 
تعتير الدراسة من الدراسات القليلة الت 

 للعلم. 
ً
ز متخذي القرارات وتد تفت  آفاق بحوث مستقللية وتد يضيف جديدا  يعي 

ي تناولها لموضوع ريادة ال
ز
ز أهمية الدراسة ف ز تير ي لتعزيز وتحسي  اتيخر

ي تحقيق النجا  االسي 
ز
 منممة وتدرتها ف

 مستوى اخأداء التنميىمي الريادي

 منهج  الدراسة: 

 لما يوفره من إمكانيات الحصول عىل أكير تدر من المعلومات 
ً
ي التحليىلي نمرا

تتبتز الدراسة المنهج الوصفز
ي التوص  إىل أصول المشكلة ومسبلاتها والجوانب 

ز
ا  الحلول المناسلة لهاوالمساعدة ف  المؤثرة فيها واتي 

 الدراسات السابقة : 

 (1))م 2009مبارك ) / دراسة دراسة1 (1
 استخدمت وتد .اخأعمال لريادة العملية والمداي  المفاهيم والنماذج عىل التعرف هدفت الدراسة إىل

ي  المنهج الدراسة
ي  تحم  تديمة ظاهرة الريادة :أهمها من النتائج من عدد إىل الدراسة وتوصلت الوصفز

ز
 ف

ي  طياتها
ة  ورموز معائز ز والمبتكرين عن للداللة وتستخدم يي  ي  الملدعي 

ز
ي  والريادة .المجاالت  مختلف ف

ز
 ف

ي  والريادة .العملية اإلنتاجية أو تنسيق السوق لتنميم اإلنتاج عناض من عنض االتتصادية المدرسة
ز
 المدرسة ف

 عىل والحصول الجديدة  التوافقات حيث الخالق من والتفكيك واالبتكار اإلبداع عناض عىل تشتم  النمساوية
 عند الريادة وتتحقق .اخأربا  وتحقيق المنتجة الفرص استغالل السوق  بهدف من بكفاءة واخأفكار المعلومات
 تنمية بغرض فيها واالستثمار منممات اخأعمال  من العديد وإنشاء يلق يالل من هارفارد جامعة مدرسة
ي  االتتصاد وتطوير

ات اإليجابية وإحداث الوطتز ي  الريادة  وتعتير  .فيم التغيي 
ز
ي  السلوك مدرسة ف

 علارة اإلنسائز
  سلوك عن

                                                           
ي  الريادةم    2009  م ملارك  -

 
 .الحديث  إربد  اخأردن الكتب   عالمالعملية والمداخل والنماذج المفاهيم :األعمال ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

   (2) )م2009والعىلي ) النجار / دراسة2

ي  اخأعمال ريادة دور عىل التعرف هدفت الدراسة إىل
ز
وعات ف ة دعم المرسر  تحديد يالل من الصغي 

ز  الشخصية الريادة  والخصائص مفهوم وصفات ومزايا اخأعمال  بريادة المقصود وعات وأصحاب للرياديي   المرسر
ة  وع ذات الصلة اخأفكار تطوير ومصادر الصغي   المنهج الدراسة استخدمت وتد .الجديدة الريادية بالمرسر
ي 
 المخاطرة تحم  عىل والقدرة االبتكار هي  الريادة :أهمها من النتائج من عدد إىل الدراسة وتوصلت الوصفز

 اخأمث  القرار المتعلق باالستخدام اتخاذ عملية مديالت أنها: أحد الريادة مفهوم ومزايا صفات أهم ومن.
ز عمليات الكام  التنسيق نحو الموجم الجهد وهي  المتاحة  للموارد  المهارات مجموعة وتمي  والبيع  اإلنتاج بي 
 واإلدراك المتاحة  للموارد االمث  االستخدام نحو الموجهة الملادرة الفردية عىل المستندة اإلبداعية اإلدارية
 بشك  أفض  الموارد واستخدام والمشكالت  التحديات مواجهة عىل القدرة وزيادة للفرص المتاحة  الكام 
 لجع  اخأيرى واخأصول والمواد والعمالة الموارد يجلب الذي الشخص هو والريادي .الجديدة اخأفكار لتطبيق
ي  والرغلة المخاطرة  نحو والمي  االستعداد :الريادة يصائص أهم ومن .تل  ذي من تيمتها أكر

ز
والثقة  النجا   ف

 بالنفس

   (3)م( 2008السكارنه ) / دراسة3

اتيجيات التعريف هدفت الدراسة إىل  بمفهوم والتعريف ويصائصها  وعناضها الريادة بمفهوم اسي 
ي  والمهارات الريادية والخصائص والمنممات الريادة

ي  العاملون بها يتمتع أن يجب الت 
ز
 وإبراز المنممات  هذه ف

اتجيات الريادة دور ي  اسي 
ز
ة تعزيز ف ز كات التنافسية المي  اتجيات نموذج وتطوير االتصاالت  لرسر الريادة   السي 

ي  ودورها
ز
ة تحقيق ف ز كات التنافسية المي  ي  االتصاالت  لرسر

ز
ي  المنهج الدراسة استخدمت وتد  اخأردن  ف

 الوصفز
 ذات عالتة توجد :أهمها من النتائج من عدد إىل الدراسة للدراسة  وتوصلت كأداة االستلانة عىل اعتمد الذي
ز  إحصائية داللة اتيجيات تطبيق بي  ة وتحقيق الريادة اسي  ز كات المي   تطبيق أن أي االتصاالت  التنافسية لرسر

اتجيات ي  يسهم الريادة اسي 
ز
ة تحقيق ف ز ز  إحصائية داللة ذات عالتات وتوجد .التنافسية المي   عناض تطبيق بي 

اتجيات ة وتحقيق )الملادأة اإلبداع  االبتكار (الريادة اسي  ز كات التنافسية المي   . االتصاالت  لرسر

 ريـــــــادة األعمال

ي  تحم  متجددة ظاهرة أنها إال اليوم  وليدة ليست اخأعمال ريادة أن من بالرغم
ز
 وتصورات أفكار طياتها ف

ز  ي  الملدعي 
ز
ز  عض ك  ف وعات اخأعمال لنجا  جديد ك  واستخدام اإلنتاجية وزيادة اخأداء لتحسي  ة والمرسر  الكبي 

ة أو المتوسطة أو ي  المحسوبة المخاطرة عىل تعتمد جريئة أفكار وفق الصغي 
ز
 الجهود بذل نفسم الوتت وف

ي  المضاعفة
ز
ي  حت   الصير  بمعتز  النتائج  استعجال وعدم التطبيق بداية ف

 عىل العم  مع ثمارها الجهود تؤئ 
وعات لتوجيم الثمار هذه تنمية ي  المرسر

ز
 مع وتكاملها وازدهارها نموها عىل يساعد الذي الصخي  المسار ف

  .التنمية مستلزمات

                                                           
ة األعمال وإدارة ، الريادة م2010ع   والعىلي  النجار  ف  - .  2ط والتوزي    ع  للنرسر  الحامد   دارالصغير

َ
   عَمان

اتجيات م2008ف   السكارنم  - ي  ودورها الريادة ، اسي 
 
ة تحقيق ف كات عىل دراسة مسحية :التنافسية المير    رسالة دكتورة منشورة األردنية االتصاالت  شر

 االتتصادية  بغداد.  للعلوم بغداد كلية    17ع االتتصادية  للعلوم بغداد كلية مجلة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 مفهوم الريادة: 

ي  واخأسعار الكميات حساب مجرد من الريادة مفهوم
 االتتصادي التغيي   ممارسة إىل ينتجها سوف الت 

ي 
وعات.  نجا  عىل بعمق يؤثر الذي والتقتز        (4) المرسر

ي تقود إىل هي  عامة بصفة اخأعمال ريادة إن
وعات إدارة اآللية الت   نجاحها وتطورها يكف  مبتكر بشك  المرسر

ي  اإلجراءات من مجموعة يالل من برسعة
 ورأس المحسوبة تستخدم المخاطرة متطورة ملادئ عىل ترتكز الت 

ي  الجريء المال
ز
  تجد مبتكرة مجاالت عم  استحداث أو تديمة  عم  مجاالت  تطوير ف

ً
  تسويقا

ً
ا ز  ثم ة  ومن متمي 

  بحيث تحقق ويدماتها منتجاتها استيعاب السوق عىل تفرض
ً
 وجودها وإثلات جذورها لمد كافية أرباحا

ي  والمنافسة الصمود عىل وتدرتها
ز
ة ف ة في  ز  زمنية وجي 

 األعمال ريادة أهمية

وعات مسار تصحي  وسيلة أنها إىل اخأعمال ريادة أهمية تعزى ة المرسر  هذه والمتوسطة  فغالبية الصغي 
وعات ة يد هناك تكن لم إذا والمنافسة الصمود عىل تقوى ال المرسر   تستغ  يبي 

ز
 التهديدات الفرص وتتالف

وعات هذه يمكن رب    تقليدية لتحقيق غي   ومنتجات مبتكرة بطرق واالنتشار للتوسع فرص عن وتلحث  المرسر
ي  والصمود واالنتشار والتوسع النفقات مواجهة من

ز
 الحقول من اخأعمال ريادة تعتير  وجم المنافسة  ولذلك ف

ي  المهمة
ز
ي  الواعدة ومن الحقول المتقدمة الصناعية الدول اتتصاديات ف

ز
 تسهم حيث النامية  الدول ف

وعات ي  فاعلة مساهمة الريادية المرسر
ز
ة المنممات بناء نواة تعد كما الشاملة  التنمية االتتصادية تطور ف  الصغي 

ة  والمتوسطة وع الريادي يؤمن حيث والكبي  ي  الدي  المرسر
ز
ي  دوره إىل باإلضافة وعائلتم  للريادي الكاف

ز
 ف

ي  اللطالة نسلة والحد من جديدة وظائف استحداث
ز
  المجتمع  ف

ً
 السلع من جديدة أنماط ظهور عن فضل

ي  تسهم والخدمات
ز
ي  تسهم جديدة أسواق فت  ونمو ف

ز
ز  الفجوة تقلي  ف   (5) .الدول اتتصاديات بي 

اتيجيات  اخأعمال ريادة اسي 

اتيجيات ز  وكذلك تشجيع والملاداة  واالبتكار اإلبداع عىل المنممات تشجع اسي   اتخاذ عىل العاملي 
  (6) .  المتخذة القرارات نتائج عن المسؤولية وتحم  القرارات

 

- 

 

 

                                                           

ي  ، الريادة م 2009  م مبارك، -   
 
   إربد . 17  ص الحديث  الكتب عالم   العملية والمداخل والنماذج المفاهيم األعمال ف

   . 39-27النجار والعىلي  مرجع سبق ذكره  ص ص  -
-
اتجياتم  2008 ب السكارنه،  ي  ودورها الريادة اسي 

 
ة تحقيق ف كات عىل دراسة مسحية التنافسية:  المير   للعلوم بغداد كلية مجلة األردنية، االتصاالت  شر

     بغداد. 88االتتصادية   ص للعلوم بغداد كلية   17 ع.  االتتصادية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

اتيجيات أهم ومن  :األعمال ريادة اسي 

 Innovation اإلبداع   أ/ 

 تحسس للمشكالت فهو عملية واتتدار  بكفاءة وحلها المشكالت تلمس عىل القدرة اإلبداع يتضمن
ي  والنقص االنسجام وعدم والثغرات الضعف لمواطن والوغي 

ز
 وصياغة والتنبؤ  حلول واللحث عن المعلومات ف

 باستخدام جديدة ارتلاطات أو حلول إىل أج  التوص  من صياغتها وإعادة الفرضيات وايتلار جديدة  فرضيات
يرين توصي  أو ونق  المتوافرة المعطيات

َ
ياصة  استعدادات توافر المشكالت هذه ح  ويتطلب  (7)النتائج لآل

  اإلبداع عرف فقد لذلك
ً
ي  الطالتة تتضمن الملدع لدى سمات» :بأنم أيضا

ز
 والمرونة واخأصالة التفكي   ف

  .(8)بالتفصي  وإيضاحها المشكلة تعريف وإعادة للمشكالت والحساسية

ء إلنتاج المناسلة البيئة وجود إىل اإلبداع يحتاج ي
ز  مبتكر جديد سر  القدرات مزي    ج من عن علارة فهو ومتمي 

ي  الشخصية والخصائص واالستعدادات
  يمكن مناسلة إدارية بيئة وجدت ما إذا الت 

 
 العقلية بالعمليات أن ترف

ات بالنسلة سواء ومفيدة أصيلة نتاجات إىل لتؤدي ات السابقة الفرد لخير  العالم.  أو المجتمع أو المؤسسة أو يير

ي  يسهم حيث لالبتكار  اخأوىل الخطوة اإلبداع يعد
ز
 صنع عملية ويحسن من الطوي   المدى عىل المنممة نجا  ف

ي  العصف تشجيع يالل من القرار
   (9)جديدة.  واستنلاط أفكار اخأفكار تطوير أساليب كأحد الذهتز

 Creativity االبتكار/  ب

ي 
ي  وتؤثر بالتقنية ترتلط جديدة فكرة إىل الوصول يعتز

ز
 جزء مرتلط بالفكرة فاالبتكار المجتمعية  المؤسسات ف

ي  هي  االبتكارية والمنممة الجديدة 
ي  ذات جديدة منتجات أو يدمات تقدم الت 

ز
 واخأفكار الخدمات تيمة ف

ز  جهود تضافر يالل من والعمليات واإلجراءات عن العاملي  ي  السلوك االبتكاري للتعبي 
ز
 المنتجات هذه إيجاد ف

   (10) المتطورة.  والخدمات

 

 

 

 

 

                                                           
-  Toance، E، P ،1993،The natue of creativity as manifest testing،Press Syndicate of the university of Cambridge، P 46 ، 

New York . 

 -  Guilford، J، P،1986  ،Creative talents: The inatue، uses and development. Bealy Limited ، P 18، New York . 

   . 89ب  مرجع سبق ذكره  ص  السكارنة   -
   الرياض . 20  ص 6 التجارية  ط الفرزدق مطابع والوظائف، األسس العامة:  اإلدارة م    2006س    النمر   -



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – أيلول  – 15                                                              (   -  175 147 ) ص:  تاسعالبحث ال –الثالث العدد  – سادسالمجلد ال

 

153 
ي أداء المنظمةأثر                                                                                            حامد و تمساح     

 
 ريادة  األعمال 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
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
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ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

  Proactiveness المبادأة   ـه/ 

ي  المشاركة
ز
ات  والحاجات المستقل  مشكالت ف  تعتمد ويدمات جديدة منتجات تقديم ومدى والتغيي 

ز  مالحقة أوعدم مالحقة إترار يالل من المخاطرة من عالية نسلة وتتضمن متطورة  تقنية عىل  المنافسي 
ز  والمفاضلة باإلبداع  ي  الحقيقية المحاوالت  بي 

ز
ز  مع التعاون والتطوير  و واإلبداع النمو ف  أج  من المنافسي 

    (11) احتوائهم. 

 : األعمال ريادة وفوائد إيجابيات

ي زيادة تسهم حيث المحىلي  االتتصاد أو القومي  الناتج عىل سواء متنوعة فوائد اخأعمال لريادة
ز
 الناتج ف
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ز
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 مستويات وانخفاض اللطالة مشكلة عالج بجانبالوطنية   العملة تيمة ورفع اخأموال  رؤوس وجذب االستثمار
ها المعيشة ي  المشكالت من وغي 
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 هذا سواء حد عىل والمتقدمة النامية الدول غالبية منها تعائز

 للنمو فرصة تمنحها فإنها الريادية  والمنممات اخأعمال تطاع مستوى عىل للدولة أما العام المستوى عىل
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 االستقاللية -أ

وع ملكية تتي   .إليم يصبو ما لتحقيق والفرصة االستقاللية اخأعمال لرائد المرسر

 الطموحات تحقيق  -ب

ي  المتعة اخأعمال رواد يجد
ز
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  يعلمون
ً
 االستثمارات امتالك كما يمنحهم الثاتلة  ورؤيتهم وحماسهم إبداعهم هو نجاحهم حدود أن جيدا
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 الربــح تحقيق فرصة  -د

ي  اخأربا  تعد
وعات تحققها الت  وعات  فمعمم هذه إلنشاء الدوافع أهم من الريادية المرسر  رواد المرسر
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   . 90ب   مرجع سبق ذكره  ص  السكارنم   -

يك  أ  الشميمري  -        الرياض. 34-33 الوطنية  ص فهد الملك   مكتلة األعمال ريادة م  2011و  والمبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١
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ُ
ف للوظائ عام التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 /(1/ 1)   لشكل

 التالية العنارص تفاعل من مزيــــج عن عبارة األعمال ريادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي وآخرون،  إعداد الباحثة: بترصفالمصدر: 
 
 (27م ص 2010من )العات

ي نجاح المنظمة الريادية:     
 
ي تساعد ف

 العوامل الت 

 الرؤية الريادية:  . 1
ز   ي المتوتع الذي تسغي المنممة إىل تحقيقم  وأن الفرص البيئية والنماذج المتعددة من المنافسي 

وهي تعتز
ي هذه الرؤية وكذلك المخرجان والمسؤوليات المرتلطة باإلدارة العليا حول نمرتها لهذه الرؤية  

ز
تؤثر ف

ز  ي تساعد العاملي 
ي المنممة الت 

ز
ي كيفية وضع الطرق باإلضافة إىل إيجاد نوع من الثقافة ف

ز
المالئمة  للمشاركة ف

ز لكيفية التعام  ومواجهة التحديات إىل تواجم المنممة.  ي تدفع العاملي 
 للمنافسة. وإن الرؤية الذكية هي الت 

 أساليب فرق المخاطرة الجديدة المنظمة:  . 2
ي المنتج وا 

ز
ي تكون ف

ات  لسوق والعمليإن فريق المخاطرة الجديد يمكن أن يمهر من يالل االبتكارات الت 
ة  ي من رتابة ذاتية للسلوك ولديهم من الخير

ي تأئ 
ويوجد عدة مزايا مرتلطة بفرق المخاطرة الجديدة والت 

 
ً
ي االستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم ومواهبهم وابتكاراتهم للعم  مع بعضهم بعضا

ز
ي تساعد ف

والمعرفة الت 
 والقدرة عىل المش

ً
ي ح  المشاك . ويكون مستوى اخأداء لديهم مرتفعا

ز
كة ف  ي 

 
 

 

المخاطر 
 وبةسالمح

 اإلجراءات اإلبداع

تأسيس 
 المؤسسة

 خلق القيمة

 الربحية

 النمو

 التميز

تعريف 
 الريادة
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ي ساهمت ف
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي
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ي الدافعية:  . 3
 
 التعويض كعنرص مهم ف

ز مستوى   ي تحسي 
ز
ز وفرق العم  ف إن التعويض لم مؤثرات إيجابية مساعدة عىل دفع جهود العاملي 

ي ثالثة أنواع سواء أكان الدفع غي  الملارسر )العوائد والخدمات( أم الدفع 
ز
اإلنتاجية  وإن التعويض يكون ف

 لحوافز(. والنمط الثالث مرتلط بالضمان وتحديات السوق وفرص التعليم. الملارسر )اخأجر وا
ات وادوار الريادة اإلدارية  خصائص وممير 

ز يتصف بوالء واض  تجاه عملم وبمقدرة فائقة عىل القيادة  مما سبق وطبيعة الريادي هو إنسان ممي 
ي المروف الصعلة ويلحث عن التجدواإلدارة واإلبداع  واالبتكار. إنم إنسان غي  تقليدي يمكنم النجا  

ز
يد حت  ف

ي بنفسم إىل التهلكة 
ويوائمم ويطلقم  واالهم من ذلك إنم مقدام يقو بأعمال تنطوي عىل المخاطرة ولكنم ال يلف 

  (13) ومن أهم صفاتم المخاطرة المحوسلة. 

 :هي  الفعال األعمال رائد خصائص وأهم

 المخاطرة نحو والميل االستعداد أ/ 

ي  المحسوبة والمخاطرة بالشجاعة الناج  اخأعمال رائد يتمتع أن يجب
 مقامرة  حيث إىل تتحول ال الت 

ي  الشاق العم  عىل المحسوبة المخاطرة تقوم
ي  الفرص وانتهاز المضتز

ز
ي  المقامرة التهديدات  بخالف وتالف

 الت 
  الريادي أن وتد وجد .(14) والمصادفة الحظ عىل تعتمد

ً
  يكون ما غاللا

ً
 حساب عىل عالية تدرة وذو مقداما

    (15) عليها.  للتغلب المناسب القرار واتخاذ واالتتصادية  النفسية حدوثها والمواجهة الممكن المخاطر

 المثابرة  ب/ 

ي 
ام طوي  العزيمة وتوافر لإلنجاز  القابلة الواتعية اخأهداف وضع عىل الريادي تدرة تعتز ز  اخأج  وااللي 
    (16) بتنفيذها. 

ي  الرغبة  ج/ 
 
 النجاح ف

ي  الرغلة تمث 
ز
ز  اخأسىم الهدف النجا  ف  الحماس والدوافع من أكير  درجات يمتلكون الذين للرياديي 

ي  والرغلة
ز
  المعوتات عىل والتغلب النجا  ف

ً
.  باخأشخاص مقارنة ز    (17) العاديي 

 

 

 

                                                           
يك  مرجع سبق ذكره  الشميمري -    . 36-35ص  ص والمبي 
   .  33 ص والعىلي  مرجع سبق ذكره  النجار -
وعات وإدارة الريادةم   2010 م احمد،  - ة المشر كة العربية  الصغير   القاهرة.  12والتوريدات  ص  للتسويق المتحدة الرسر

يك  -  .    113 ص مرجع سبق ذكره  المبي 
    . 34 ص مرجع سبق ذكره  النجار والعىلي   -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 المنافسة عىل القدرة  د/ 

 يلدأ وكيف وبماذا ومت   أين معرفة يالل من المنافسة عىل القدرة يمتلك الذي هو الناج  الريادي
وعم  ي  مبتكرة بطريقة العم  إتقان إىل باإلضافة مرسر

ز
 بنفسم وثقتم جديد تداعيات ك  تحم  عىل تدرتم ضوء ف

 التحديات وتبول الفعالة المنافسة السمات عىل هذه تساعده حيث واالبتكار  اإلبداع عىل وتدرتم وطموحم
  (18) الصعوبات.  عىل والتغلب

 اإلقناع عىل القدرة  ـه/ 

ي  للتحرك ودفعهم اآليرين  إتناع عىل القدرة الناج  الريادي يمتلك
ز
ي  محدد اتجاه ف

ز
 المودة جو من ف

   (19) والمرونة.  والللاتة

 بالنفس الثقة  و/ 

ي  النجا  عىل الريادي بالنفس الثقة تساعد
ز
 وعدم عىل المشكالت  التغلب عىل القدرة يالل من عملم ف

ي  الوتوع من الخوف
ز
 والتطوير واإلبداع تكرارها واالنحرافات وعدم اخأيطاء تصحي  عىل والعم  اخأيطاء  ف

   (20) للمجتمع.  جديدة تيم وإضافة

 المسؤولية تحمل  ز/ 

ة وبرو   ز ي أعمالهم  ولهذا فإنهم ينجزون أعمالهم ويديرونها بطريقة متمي 
ز
يمي  الرياديون إىل االستقاللية ف

ي يتحلون بها وبقدرتهم عىل مواجهة المشاك  من المسئولية 
العالية. وتنبع هذه المسؤولية من الرو  القيادية الت 

. وهذا يفرس 
ً
ي الغالب متعاونون مع اآليرين ويسمعون ويتعلمون جيدا

ز
والتصدي لها ال الهروب منها. وهم ف

فسم ويضيع وتتم م إال أنم يغرق نتدرتهم عىل تحم  المسؤولية فإنم ينضف بكيتم لعملم  ويستمتع بم ويكير مع
اتيجيات واخأساسيات  خأنم يفوض صالحية إنجاز اخأمور اخأيرى لآليرين   ة ب  يركز عىل االسي  بالجزئيات الصغي 

ي  القيادية الرو  من المسؤولية هذه إنم ال يشعر بالمل  ويتقن إدارة الوتت واستثماره بأعىل كفاية  وتنبع
 الت 

  (21) منها.  الهروب ال لها والتصدي المشكالت مواجهة عىل وبقدرتهم بها يتمتعون

 

 

 

 

                                                           

   .13-12 ص ص مرجع سبق ذكره، وبرهم، أحمد  -
 .   113 ص المبيريك، مرجع سبق ذكره، -
  33 مرجع سبق ذكره، ص والعلي، النجار -
     .13ص  ذكره، مرجع سبق وبرهم، أحمد  -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 للعمل االندفاع ح/ 

  الرياديون يمهر
ً
 والعناد شك  التحدي يأيذ االندفاع هذا إن حت   اآليرين  من أعىل العم  نحو اندفاعا

ي  لساعات للعم  لديهم استعداد أن كما .مل  أو كل  دون والمرهقة والشاتة الصعلة اخأعمال لممارسة
ز
 طويلة وف

 رسعة عىل يساعد العم  أن يرون حيث أثناء مرضهم  حت   ويعملون اخأسبوع  أيام طيلة يداومون الغالب
  (22) شفائهم. 

 الجديدة الفرص عن البحث ط/ 

ز  ي  الفائقة بقدرتم الريادي يتمي 
ز
 مأزق  أي والخروج من المشكالت لمواجهة الجديدة الفرص عن اللحث ف

ز  الجديدة الفرص باستمرار عن يلحث حيث المعجزات  حدوث ينتمر وال للمعوتات  يستسلم ال فهو  لتحسي 
 أفكار عىل للحصول متعددة عىل مصادر ويعتمد مبتكرة  بطريقة تطويرها أو منتجاتم تسويق أو العم 
  (23)جديدة. 

 المخاطر وتحمل الفشل مع ي/التعامل

ونها الفش  مواتف مع التعام  الرياديون يجيد   ويعتير
ً
ات مستفادة دروسا  عن لنمر مكتسلة بغض ويير

   (24) لتحقيق النجا .  مواتية فرص فيها ويرون المحسوبة للمخاطرة يسعون كما الخسائر 

ام ك/   االلي  

مون أيطائهم من الرياديون يتعلم ز  فنجا  أنشطتهم المختلفة  تخطيط عن يتخلون وال بأهدافهم ويلي 
امهم مدى عىل يعتمد عندهم اخأعمال ز ي  ومثابرتهم الي 

ز
  (25) العم .  ف

 والعلمية الفنية والمعرفة االبتكاري التفكير  عىل القدرة  م/ 

ز  ي  والتحلي  االبتكاري التفكي   عىل بقدرتهم الرياديون يتمي  اتيخر
ي  للمواتف االسي 

 يواجهونها  الحرجة الت 
ات اآليرين من واالستفادة الخارجية الموارد استخدام عىل تدرة يمنحهم مما  إنجاز أج  من ومساعداتهم يير

ي  وواتعية بدتة المحددة اخأهداف
ز
ات فنية تمتعهم ضوء ف  والقصور  الخل  أوجم تحديد عىل تساعدهم بخير

ي  والرتمية  والحساسية المالية التقارير واستيعاب وفهم
ز
ي  ماىلي  مللغ ك  لوضع النقود مع التعام  ف

ز
 محلم  ف

  (26) .  عملهم لمجاالت  اخأساسية والمصطلحات العمليات بفهم العلمية المعرفةمن  تمكنهم إىل باإلضافة

 

 

 

                                                           
  34 .ص مرجع سبق ذكره   والعىلي  النجار -
 .  13ص مرجع سبق ذكره  وبرهم  أحمد -
يك  مرجع سبق ذكره  -    113. ص المبي 
      34 .ص مرجع سبق ذكره   والعىلي  النجار -
يك   -  .  113مرجع سبق ذكره  ص المبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 والتنظيم ن/ المنهجية

ز  ة اخأعمال وأصحاب الرياديون يتمي   جيد  وتتهم بشك  وتنميم ترتيب عىل بقدرتهم والمتوسطة الصغي 
ي  الكبي   بحجمها الصورة يرون فهم

ز
 منهجية أصحاب فهم الدتيقة التفاصي   جميع يعرفون نفسم الوتت وف

ي  والمشكالت الصعوبات لمواجهة مستمر وتنميم
ز
  (27) العم .  ف

ز  غي   بها يتمتع الصفات هذه بعض أن سبق مما يستشف  العم  اإلتلال عىل ولكن القادة  من الرياديي 
 تضمن ثاتلة ورؤية عميق لألمور بفهم المشكالت وح  االبتكاري التفكي   عىل والقدرة المشكالت ومواجهة
ي 
ز
ي  سمات الرياديون أهم من المحسوبة بالمخاطرة ولو أربا  وتحقيق الخسائر تالف

هم الت  ز هم  عن تمي   غي 
ي  السمات أهم من واالبتكار فاإلبداع

  .أهدافهم عىل تحقيق تادرين تجعلهم الت 

 الريادي مقدام 

ويقصد بالمخاطرة القدرة  Taking Riskلقد لوحظ أن الريادي يتصف بقدرة عالية عىلي تحم  المخاطرة 
عىل حساب المخاطر الممكن حدوثها والمواجهة النفسية واالتتصادية  ومن ثم القرار المالئم للتغلب عليها. 
دد والذي يخسر وتوع  ة عىل اإلنسان التقليدي المي  ز فمواجهة المخاطر وحسابها بدتة يعطي للريادي مي 

 عن 
ً
 عاجزا

ً
  (28) اتخاذ القرار. المخاطر  ولهذا يكون أحيانا

تعود تدرة الريادي عىل اإلتدام وركوب الصعاب إىل معرفتم الدتيقة والواتعية للبيئة المحيطة بم  فإذا ما تعرض 
 تكرار أسلاب الفش  لينطلق من جديد بعزيمة 

ً
للفش  فإنم يتوتف عنم لمراجعة أسلابم ليعاود العم  متجنلا

. فمعرفة أسلاب الفش  ز أن الفش  عند اآليرين هو نهاية  أتوى وتصميم أكير ي حي 
ز
دافع لم لتحقيق النجا  ف

المطاف. إن مصدر اإلتدام عند الريادي هو دافعيتم هذا الهدف تدفعم لمعاودة العم  وتحقيق النجا  وبلوغ 
 بهدفم. achievement Need for المتز 

ً
ما ز ي ملي 

 ولهذا يلف 

 الريادي منافس جيد: 

احم وتنافس اخأعمال ز  لي 
ً
ي جميع القطاعات االتتصادية؟  فإن تحقيق النجا  مرتلط بالقدرة عىل  نمرا

ز
ف

ة عىل  ز ة وجي 
ي بعد مرور في 

 ولكن الجزء اخأكير منها يختفز
ً
ي تمهر سنويا

المنافسة. فهناك مئات اخأعمال الت 
وعم.إن أهم أسلاب نجا  الر  ي أنم يادظهورها  والريادي الناج  هو الذي يعرف أين ومت  وكيف وبماذا يلدأ مرسر

ء ما فإنم يتقنم ويعملم بطريقة جديدة  ي
. وعندما يقوم بإنجاز سر

ً
 مبتكرا

ً
ي دائما

ي بالجديد والمبتكر ويلف 
دائما يأئ 

 بالثقة بالنفس والمراتلة الذاتية والطمو  والمسؤولية 
ً
ة. ويعود إىل تدرتم الهائلة عىل تحم  مقرونا ز متمي 

ي المقدمة وذلك لقدرة باإلضافة أعىل تدرتم عىل اإلبداع. إن التح
ز
 ف
ً
ىلي بهذه الصفات تجع  من اإلنسان دائما

اآليرين عىلي التقليد وتدراتم عىلي االبتكار والتجديد. 
 (29)  

                                                           

 .   35 ص والعىلي  مرجع سبق ذكره  النجار  -
ي  س -

 .الرياض  78  ص2 طوالتغليف    للطلاعة   مرامرالعالمي  القيادي نموذج نحو اإلدارية، التحول القيادة م  2008 القحطائز

  اخأمنية للعلوم العربية نايف منشورة  جامعة غي   ماجستي   رسالة   تطويره وأساليب اإلداري اإلبداع واقع م  2005   ع العواد  -

 . الرياض   56ص 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 الريادي يبحث عن فرص جديدة: 

 عىل معرفة واتعة وبيئة عملم بدتة وواتعية لح  المشاك   لذلك    
ً
ات الريادي؟  أنم تادر جدا ز إن أهم مي 

معوتات  وال ينتمر حدوث المعجزات أنم ديناميكي يقرأ ويسمع ويلحث عن فرص جديدة هو ال يستسلم لل
 ويعتمد عىل مصادر متعددة للحصول 

ً
ز العم  أو لتسويق إنتاجم بطريقة جديدة فهو ملادر ومثابر دائما لتحسي 

ز أو من ز  Feedbackعىل أفكار جديدة ومستمع جيد ويمارس التغذية الراجعة    (30) بائنم. سواء مع العاملي 
 الريادي متعدد الجوانب: 

 لتعدد صفات الريادي وسعة ثقافية  فإن سلوكم وتضفاتم االتتصادية تعكس تدرتم عىل إيجاد بدائ  
ً
نمرا

 من المصادر المعرفية 
ً
متعددة لح  مشكلة واحدة أو للوصول إىل هدفم  فهو يتقن استخدام اللدائ  ويجد عددا

 من الخيوط  ينسقها وينممها لتعطي اخأداء اخأفض   فهو رب عم  والتمويلية  إضافة إىل ذلك ف
ً
إنم يمسك عددا

ام  كما أنم محاسب جيد يتضف  ز معم ويأيذ مصالحهم واهتماماتهم مأيذ الجد واالحي  )إداري(  يحس بالعاملي 
 .
ً
 سليما

ً
  (31) باخأموال تضفا

 الريادي ذو سلوك حسن: 

ة للريادي  تمكنم من إتامة عالتات عم  جيدة  ال شك أن الصفات العملية السابقة تنم ز عن شخصية ممي 
 ما تكون هذه الصفات 

ً
ا ي النهاية عىل عملم. فهو متفائ  وصادق وذو شخصية توية ومتواضع  وكثي 

ز
تنعكس ف

ي نجا  عملم. 
ز
 ف
ً
 حاسما

ً
  عامل

ي التنمية: 
 
 دور الريادة ف

ي التنمية والتطوير االهتمام لالز 
ز
(  لم يعط دور الريادي ف م عىل الرغم من تدم مفهوم الريادة )القرن السادس عرسر

  وارتلط Alfred weberعام  1909حيث تجاهلت نمرية الموتع الصناغي )
ً
( دور اإلنسان االتتصادي تماما
ايتيار الموتع الصناغي بلعض المعايي  مث  كلفة النق  وأجور اخأيدي العاملة وفورات عام  التجمع 

Agglomeration economies   وساد المنهج المعياريNormative Approach   الذي يخلص إىل أن بعض
ي تحدد اللعد االتتصادي 

المعايي  هي الت 
. واعتير االتتصاديون   

ً
ويفهم من ذلك أن دور االتتصادي  كان مغيلا

   (32)متجانسون وعززت فكرة اإلنسان االتتصادي المتجانس

ي مطلع الثالثيا
ز
ي جاءت أفكار شوميي  ف

ز
ي فكرة اإلنسان االتتصادي المتجانس  ونركز عىل دور الريادي ف

ن لتلغز
ي أحداث التنمية.  Innovationعملية االبتكار والتجديد 

ز
ي االتتصاد( ف

ز
ي تكون تادرة  )إذ ما تم تطبيقها ف

الت 
ي نمامم االتتصادي هو محرك التنمية وهو مح

ز
ك التنمية ر فاإلنسان الذي يقوم باستيعاب االبتكارات وإديالها ف

ي حد ذاتم. 
ز
   وهو الريادي ف

                                                           

 .57مرجع سبق ذكره، ص  -
 .122ص  ،2 طمرجع سبق ذكره ،  س،  القحطاني، -

 - Ibrahim، B، and Ellis، W، H ،2002، Entrepreneurship and small Business management ،Kendal/Hunt 

publishing Co ،  p 372 ،USA. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 المجاالت التكنولوجية( فقط  
ز
لقد الحمنا عند استعراض مفهوم الريادة أن الريادي ليس هو المبتكر )ياصة ف

وإنما يتعداه إىل اإلنسان الذي يركب المخاطر ويرفض الركود االتتصادي واالجتماغي الذي يعيشم  فإن اإلنسان 
ي عملية

ز
.  الذي يساهم ف ز  من الرياديي 

ً
 التحول االتتصادي يكون واحدا

ورة عن تلة الموارد االتتصادية  فهناك دول تزير   بالضز
ً
ي بعض الدول أو اخأتاليم ال يكون ناتجا

ز
أن التخلف ف

ة الموارد ولكنها وصلت إىل درجة عالية من التنمية )سنغافورة(.  بالموارد ولكنها متخلفة. وهناك دول أيرى فقي 
ي التنميم وترتيب اخأشياء وإدارتها لتعطي نتائج اتتصادية واجتماعية هنا تدر 

ز
ك عزيزي القارئ أهمية الريادة ف

  (33) هامة. 

وعم بنجا    إن الريادي الناج  يستطيع توتع المشاك  تل  حدوثها وإيجاد الحلول المالئمة لها ويدير مرسر
وعات الناجحة تكون إدارتها جيدة والعكس بالعكس. كما أن الريادي الناج  يمكنم إتامة شلكة من  فالمرسر

ي التقييم المستمر لنوعية إ
ز
ي التسويق وف

ز
 نتاجم. العالتات مع الزبائن تساعده ف

 أداء المنظمة

: مفهوم أداء المنظمة: 
ً
 أوال

ي 
ي تناولت أداء المنممة إال أن اغلبها كان يفتقر إىل التعريف بمفهومم وحت  الت 

ة اخأدبيات الت  رغم كير
تناولت مفهومم نجدها تشي  إىل عدم وجود االتفاق حول مفهوم محدد لم  إال أنها اتفقت إىل أن تياس اخأداء 

 
ً
 واحد العناض الرئيسية لنجا  المنشاة. يعتير أمرا

ً
وريا  (34)ضز

يعد أداء المنممة مفهوما شموليا وهاما بالنسلة لجميع المنشات اخأعمال بشك  عام ويكاد يكون الماهرة 
ي تناولت أداء المنممة وتقييمم إال انم لم 

ة اللحوث الت  الشمولية لجميع فروع وحقول المعرفة اإلدارية. ورغم كير
ز بمناتشة أداء المنممة  يتم التو  ص  إىل إجماع حول مفهوم محدد لألداء المؤسسي  فال يزال اللاحثون مشغولي 

ي يحل  عندها والقواعد اخأساسية لقياسم ويعتقد اللعض أن الخالف 
ي وبمناتشة المستويات الت 

كمصطل  فتز
ي 
ز
ي تعتمد ف

ي دراسة أداء المنممة وتياسم و حول مفهوم أداء المنممة ينبع من ايتالف المعايي  والمقاييس الت 
الت 
ي دراستهم

ز
ز ف  . (35)يستخدمها اللاحثون مع القول أن هذا االيتالف إنما يعود لتنوع أهداف واتجاهات اللاحثي 

:  (36)لقد حدد بعض الكتاب  خمسة أهداف لألداء المؤسسي لكي تكون المنشاة قادرة عىل المنافسة هي

حيث تتحقق الجودة عن طريق كسب رضا العمي  وذلك بتقديم المنتج أو الخدمة  : Qualityالجودة  . 1
ي المنتج أو الخدمة. 

ز
ز الجودة يؤدى إىل زيادة مصداتية العمي  ف  يالية من العيوب فتحسي 

                                                           

- Roddic، Dame Anita،2007، Exceptional Entrepreneurship. European Innovation Centre, Global 

Professional Publishing Limited، P 33 London . 

 القاهرة .  150  دار المعرفة للنرسر والتوزي    ع   صاإلدارة ومفاهيمهام   2000المليخر  أ  -

ي قياس أداء المنظمة، دراسة تط م1996الخطيب  م    -
 
ي وأثره ف اتيج  كات الصناعي، التحليل االسي  ي عينة من الشر

 
ة بيقية ف

ي اإلدارة  ص األردنية
ز
   عمان. 23  الجامعة المستنضية  رسالة ماجستي  ف

ي بيئة الـ  م2007 صال  ع   -
 
  1  كلية التجارة  المجلة العلمية للتجارة والتموي   العددJIT، مدى مالئم مقاييس األداء المحاسبية ف

   طنطا. 110ص
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 الوتت الذي ينتمره العمي  حت  يتسلم المنتج أو الخدمة   : Speedالشعة  . 2
ز
أما هدف الرسعة فيتمث  ف

عة الع*ملية كلما انخفض وتت االنتمار سواء عند انتقال المنتج داي  العملية نفسها  أو فكلما زادت رس 
ي تخفيض حجم المخزون. 

ز
 عند انتقالها للعمي  وهذا يفيد ف

ي الوتت المحدد أو إىل أي مدى  : Dependabilityاالعتمادية  . 3
ز
ف ي تعتز تسليم المنتج أو الخدمة للعمي  ف

ي وعود المورد و 
ز
ة المقللة. يثق العمي  ف ي التنبؤ باحتياجاتم والتخطيط للفي 

ز
 يعتمد عليها ف

ة عىل تغيي  العملية بطريقة ما والمرونة تشم  أرب  ع أنواع:  Flexibilityالمرونة . 4
 : ف ي تعتز الفي 

 مرونة المنتج أو الخدمة أي تقديم يدمة جديدة باستمرار.  -ا

ة ومتنو  -ب  عة من المنتجات أو الخدمات. مرونة التشكيلة وه تعتز تقديم تشكيلم كبي 

 مرونة الحجم وتعتز القدرة عىل تقديم المنتجات بأحجام مختلفة.  -ج

 مرونة التسليم وتعتز إمكانية تسليم المنتج عند الطلب.  -د

ي  : Costالتكلفة . 5
كات الت  ي الرسر

ز
يعتير يفض التكلفة آير أهداف أداء المنممة رغم انم من أهم اخأهداف سواء ف

اتيجية المنتج. تتنافس عىل أسا ي تتنافس عىل أساس اسي 
كات الت  ي الرسر

ز
اتيجية زيادة التكلفة أو ف   س اسي 

 : التنظيمي  األداء هميةأ

ي  السلوكية اخأنماط من الكثي   إن
ي  سيئة ويدمة عالية كلفة إىل تؤدي الت 

ز
 إىل مرجعها القطاع التعليىمي  ف

ز  المديرين تل  من التنميىمي  اخأداء عدم  :  أهمها ومن العوام  بعدد من الرتلاطم وذلك والعاملي 

ي  التحول  :مث  ونشاطاتم الفرد سلوك . 1
 والفاعلية والغياب الوظيفز

ي  بالهيك  ارتلاطم . 2
ز
ي  الرضا :مث  المعرف

ي  والتوتر والمشاركة الوظيفز
  .الوظيفز

 .والغموض اخأدوار وضاع الوظيفة ونوع والمسئولية االستقاللية فيها:  بما الموظف ودور بسمات ارتلاطم . 3
ي  العالتات هذه . 4

ي  اخأداء أن االعتقاد مع تلتف 
  مستقر موتف الوظيفز

ً
  .الوتت مع نسبيا

 المنممة وبالتاىلي إنتاجية الفرد بإنتاجية يرتلط العوام  هذه من عام  فك  أهمية  اخأداء يعطي  سبق ما ك 
   (37) .  وفاعليتها

 إجراءات الدراسة الميدانية

ي منهج وأسلوب جمع البيانات ومعالجتها احصائيا" تشتم  اجراءات الدراسة 
ز
الميدانية والت  تتمث  ف

ها, واجراء ايتلارات الثلات والصدق للتأكد من صالحيتها باالضافة اىل وصف لمجتمع وعينة الدراسة  وتفسي 
ي تم بموجبها تحلي  البيانات وايتلار فروض الدراسة

 واالساليب االحصائية الت 

: مجتمع وعينة
ً
 الدراسة:  أوال

ق  وتم ة  ز بك  من جامعة المرسر ز اإلداريي  يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والموظفي 
ة أو  ي الفقرة السابقة عن طريق أسلوب العينة القصدي ة

ز
ايتيار مفردات اللحث من مجتمع الدراسة الموض  ف

ي ايتيار عدد من الحاالت أو اخأفراد عىل أساس
ي تعتز
أنهم يحققون غرضا أو بعض أغراض الدراسة  العمدية" والت 

                                                           

ي المدارسم  2006حمادات  م   -
 

ي لدى المديرين والمعلمير  ف
ام الوظيف       دار ومكتلة الحامد للنرسر والتوزي    عقيم العلم وااللي  

  عمان.  67  ص 1ط



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – أيلول  – 15                                                              (   -  175 147 ) ص:  تاسعالبحث ال –الثالث العدد  – سادسالمجلد ال

 

162 
ي أداء المنظمةأثر                                                                                            حامد و تمساح     

 
 ريادة  األعمال 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
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 أتوالهم وآرائهم 
ز
ي ستنفذ  وبطبيعة الحال يجب أن يتمتع هؤالء اخأفراد بدرجة مقبولة من الموضوعية ف

الت 
  والثقة فيهم."

يتم االيتيار ألقصدي أو ألعمدي أو ألتحكىمي كما يطلق عليم اللعض عن طريق االيتيار المقصود من  
دد من وحدات المعاينة, حيث يرى اللاحث طلقا لمعرفتم التامة بمجتمع الدراسة أنها تمث  جانب اللاحث لع

ي حال االتتصار عىل هذه العينة " حيث تم توزي    ع عدد)
ز
؛ وذلك ف

ً
 صحيحا

ً
( استمارة 150المجتمع اخأصىلي تمثيل
جاع عدد ) جاع بلغت )150وتم اسي  ي للردود يمكن ( ويعتير ولع  االرت%100ْ( استمارة  بنسلة اسي  فاع النستر

 إرجاعم إىل المتابعة المستمرة من جانب اللاحثة. 
 فيما يىلي جدول يوض  توزي    ع عينة الدراسة: 

 االستبيانات الموزعة والمعادة (1/ 4جدول )

 النسبة العدد البيان

 %100 150 االستبيانات الموزعة

 %100 150 االستبيانات التي تم إرجاعها

 %23.8 0 يتم إرجاعها االستبيانات التي لم

 %0 0 االستبيانات غير صالحة للتحليل

 %100 150 االستبيانات الصالحة للتحليل

 م 2020إعداد ألباحثه من الدراسة الميدانية المصدر: 

:  أداة  الدراسة
ً
 ثالثا

ي الحصول عىل البيانات اخأولية الالزمة 
ز
ي اعتمد عليها اللاحث ف

لدراسة لتتمث  أداة جمع البيانات الت 
الحالية عىل تصميم تائمة استقصاء تم إعدادها وتطويرها بناء عىل االستعانة بالدراسات السابقة ذات الصلة 

 : ز ي بناء االستلانة وصياغة فقراتها  واشتملت االستلانة عىل تسمي 
ز
 بموضوع الدراسة واالستفادة منها ف

 القسم األول: 

: ( فقرات تناولت السمات الشخصية 6يحتوى عىل ) ي
 
 إلفراد عينة الدراسة والمتمثلة ف

 / التخصص العلىم . 3/ المؤاه  العلىم.  2العمر.    . 1
4 . ي

.   5/المؤه  المهتز ي
ة. 6/ المسىم الوظيفز  /.  سنوات الخير
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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 : ي
 
 القسم الثات

ات الدراسة    ي من ياللها يتم التعرف عىل  متغي 
شم  بيانات الدراسة اخأساسية: وه المحاور والت 

: ويشتم  هذ  لما يىلي
ً
ات الدراسة اخأساسية وفقا  ا القسم عىل محورين تقيس متغي 

ات التالية:  المحور األول: يقيس:   )الريادة اإلدارية( ويشتم  عىل المتغي 

( ويشتم  عىل عدد ) المتغير األول:  ي
 ( علارات. 6يقيس )اإلبداع الوظيفز

 : ي
 
 ( علارات. 6يقيس )االبتكار( ويشتم  عىل عدد ) المتغير الثات

 ( علارات. 6يقيس )االصالة( ويشتم  عىل عدد ) المتغير السادس: 

 ( علارات. 6المتغي  السابع يقيس )المرونة( ويشتم  عىل عدد )

: مقياس أداة  الدراسة
ً
 رابعا

او  من ال أوافق Likart Scaleدرجة االستجابات حسب مقياس ليكرت الخماس ) تم تياس  (  والذي يي 
ي جدول  )بشدة إىل اوافق بشدة   

ز
 .(2كما هو موض  ف

 ( مقياس درجة الموافقة2/ 4جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

 أوافق بشدة 5 %80اكبر من درجة موافقة مرتفعه جدا"

 أوافق 4 %80-70 درجة موافقة مرتفعه 

 ال رأي 3 %69-50 درجة موافقة متوسطة

 ال أوافق 2 %49-20 منخفضةدرجة موافقة 

 ال أوافق بشدة 1 %20أقل من  درجة موافقة منخفضة جدا

 2020إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية المصدر: 

: تحليل البيانات األولية: 
ً
 أوال

ي /توزيــــع إفراد العينة حسب العمر1
ز
ز عن أعمارهم فكانت إجاباتهم عىل نحو ما جاء ف : تم سؤال الملحوثي 

 (12/ 4) الجدول
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 توزيــــع إفراد العينة حسب العمر (12/ 4جدول ) 

 النسبة% العدد العمر

 19.3 29 سنة 30أقل من 

 37.3 56 سنة 40وأقل من  30

 34.7 52 سنة 50وأقل من 40

 8.7 13 سنة فأكثر 50

 %100 150 المجموع

 . 2020إعداد الباحثة من نتائج الدراسة الميدانية المصدر: 

 التوزيــــع التكراري ألفراد العينة وفق متغير العمر( 11/ 4شكل  )

 
 (12/ 4إعداد اللاحثة من الجدول ) : المصدر  

ز )1/ 4( والشك  )12/ 4يتض  من الجدول) او  أعمارهم ما بي 
سنة(  40وأت  من  30( أن غالبية أفراد العينة تي 

ز %37.3حيث بلغت نسبتهم ) ي المرتلة الثانية الفئة العمرية ما بي 
ز
سنة( بنسلة  50وأت  من  40)( ثم ف

ز )أت  من 34.7%) او  أعمارهم ما بي 
ي المرتلة الثالثة أفراد العينة والذين تي 

ز
( ثم %19.3سنة( بنسلة ) 30(  ثم ف

ز ) او  أعمارهم ما بي 
 أفراد العينة الذين تي 

ً
ا ( بنسلة ) 50أيي   (. %8.7سنة فأكير
2 :  /. توزيــــع إفراد العينة حسب المؤهل العلمي

ي الجدول )تم سؤ 
ز
 عن مؤهلهم العلىمي فكانت إجاباتهم عىل نحو ما جاء ف

ز  (13/ 4ال الملحوثي 

 

 

 

0

50

100

40وأقل من 30سنة30أقل من 
سنة

50وأقل من40
سنة

سنة فأكثر50

العدد

العدد



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – أيلول  – 15                                                              (   -  175 147 ) ص:  تاسعالبحث ال –الثالث العدد  – سادسالمجلد ال

 

165 
ي أداء المنظمةأثر                                                                                            حامد و تمساح     

 
 ريادة  األعمال 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
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

. 13/ 4جدول )  ( يوضح التوزيــــع التكراري إلفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 20 30 بكالوريوس

 1.3 2 دبلوم تقنى

 2.7 4 دبلوم عالي

 37.3 56 ماجستير

 32 48 دكتوراة 

 6.7 10 أخرى 

 %100 150 المجموع

 . 2020إعداد الباحثة من نتائج الدراسة الميدانيةالمصدر: 

 ( التوزيــــع التكراري ألفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي 12/ 4شكل )

 
 (. 13/ 4إعداد اللاحثة من الجدول ) : المصدر 

, 2/ 4( والشك  )13/ 4من الجدول ) )دبلوم عاىلي ( أن غالبية أفراد العينة من المستوى التعليىمي فوق الجامغي
, دكتوراة( حيث بلغت نسبتهم ) )%50ماجستي  (. %68.7(, بينما بلغت نسلة أفراد العينة من المستوى الجامغي

ي والمستويات التعليمية 
( ويتض  من %8اخأيرى فقد بلغت نسبتهم )أما أفراد العينة من مستوى الدبلوم التقتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ذلك أن النسلة العمىم من أفراد العينة ممن يحملون درجات جامعية وفوق الجامعية مما يدل عىل جودة 
 التأهي  العلىمي لعينة الدراسة. 

 / توزيــــع إفراد العينة حسب التخصص العلمي 3

 عن تخصصهم العلىمي فكانت إجاباتهم عىل نحو 
ز ي الجدول ) تم سؤال الملحوثي 

ز
 (14/ 4ما جاء ف

 ( يوضح التوزيــــع التكراري إلفراد عينة الدراسة 14/ 4جدول )

 وفق متغير التخصص العلمي 

 النسبة % العدد التخصص العلمي

 11.3 17 محاسبة 

 26 39 إدارة أعمال

 12.7 19 اقتصاد

 10.7 16 تقنية معلومات

 2.7 4 إحصاء

 10.7 17 هندسة

 25.3 38 أخرى 

 %100 150 المجموع

 . 2020إعداد الباحثة من نتائج الدراسة الميدانية المصدر: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 

 ( التوزيــــع التكراري ألفراد العينة وفق متغير التخصص العلمي 13/ 4شكل )

 
 (14/ 4إعداد اللاحثة من الجدول ) : المصدر 

المعلومات وتقنية المعلومات ( أن معمم إفراد العينة من تخصص إدارة 3/ 4( والشك  )14/ 4من الجدول )
( إما %34.4( بينما بلغت نسلة أفراد العينة من تخصص االتتصاد والمحاسلة )%36.7حيث بلغت نسبتهم )

 (%. 13.4أفراد العينة من تخصص اإلحصاء والهندسة فقد بلغت نسبتهم )

 سادسا" تقييم أدوات القياس: 

ي 
ز
ي توافرها أيضا" ف

ي ينلغز
ي استخدامها هي من الصفات اخأساسية الت 

ز
وع ف أداة  جمع البيانات تل  الرسر

ياصية الثلات وه تشي  إىل درجة يلو المقياس من اخأيطاء, وبصفة ياصة اخأيطاء العشوائية, وتكمن أهمية 
ورة الحصول عىل نتائج صحيحة كلما تم استخدامها, فالمقياس  ي ضز

ز
تياس درجة ثلات وصدق المقياس ف

عليم وال اخأيذ بنتائجم ومن ثم ستصب  النتائج مضللة وغي  مطمئنة, وللتأكد من  المتذبذب ال يمكن االعتماد 
 :  صالحية أداة الدراسة تم استخدام ك  من ايتلارات الصدق والثلات وذلك عىل النحو التاىلي

 / صدق أداة الدراسة1

ء عىل نمرية يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس أنها تدرة اخأداء عىل تياس ما صممت من أجلم وبنا 
القياس الصحي  تعتز الصالحية التامة يلو اخأداة من أيطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتممة, وتد 

ي تياس صدق أداة الدراسة عىل ك  من: 
ز
 اعتمدت الدراسة ف

 اختبار صدق محتوى المقياس)أ( 

 لتحقق من صدق محتوى أداةبعد أن تم االنتهاء من إعداد الصيغة اخأولية لمقاييس الدراسة وحت  يتم ا
ز بلغ  اء المختصي  ز والخير الدراسة والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة تم عرضها عىل مجموعة من المحكمي 

ي الملحق)5عددهم )
ز
ي مجال موضوع الدراسة كما هو موض  ف

ز
ز  ف ز 1( من المحكمي  (, وتد طلب من المحكمي 

فقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة إبداء أرائهم حول أداة الدراسة ومدى صالحية ال
جاع االستبيان  اللغوية أو أية مالحمات يرونها مناسلة فيما يتعلق بالتعدي  أو التغيي  أو الحذف.وبعد أن تم اسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

حت عليم  مث  تعدي   ي اتي 
اء تم تحلي  استجاباتهم واخأيذ بمالحماتهم وإجراء التعديالت الت  من جميع الخير

محتوى بعض الفقرات, وتعدي  بعض الفقرات لتصب  أكير مالئمة, وحذف بعض الفقرات وتصحي  أيطاء 
ز وإجراء التعديالت المشار إليها بمثابة الصدق  ت اللاحثة اخأيذ بمالحمات المحكمي  الصياغة اللغوية وتد اعتير

 الماهري وبذلك تم ة تصميم االستلانة 

 (  اختبار الثبات2)

ت هو أي أن المقياس يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقم عىل نفس العينة(يقصد بالثلا 
ي نفس (38)

ز
. ف

ي ك  مرة يتم فيها إعادة 
ز
وط  وبالتاىلي فهو يؤدى إىل الحصول عىل نفس النتائج أو نتائج متوافقة ف

المروف والرسر
ي نتائج االستلانة

 
ها بشك  القياس. أو بعلارة أيرى أن ثلات االستلانة يعتز االستقرار ف كبي  فيما لو تم    وعدم تغيي 

ات زمنية معينة وبالتاىلي كلما زادت درجة الثلات واستقرار اخأداة كلما زادت 
إعادة توزيعها عدة مرات يالل في 

الثقة فيم, وهناك وتد اعتمدت الدراسة اليتلار ثلات أداة الدراسة عىل من طريقة االرتلاط  وطريقة التلاين  
 :  وذلك كما يىلي

 (/ معامل ارتباط محاور أداة البحث بالمجموع الكىلي للمحور الذي تنتمي إليه1)

 :  Cronbach Alpha( طريقة التباين باستخدام معادلة الفأ كرونباخ2

ي هذه الدراسة معام  إلفا كرونلاخ" )
ز
او  Cronbach,s Alphaتد تم استخدام  ف  تي 

ً
(  والذي يأيذ تيما

ز الصفر والواحد صحي   فإذا   للصفر  وعىل بي 
ً
ي البيانات فإن تيمة المعام  تكون مساوية

ز
لم يكن هناك ثلات ف

ي البيانات فإن تيمة المعام  تساوي الواحد صحي . أي أن زيادة معام  إلفا  
ز
العكس إذا كان هناك ثلات تام ف

ي زيادة مصداتية البيانات من عكس نتائج العينة عىل مجتمع الدراسة  كما أن انخف
قيمة عن اض الكرونلاخ تعتز

, وفيما يىلي نتائج ايتلار الثلات لمحاور الدراسة: 0.60)  ( دلي  عىل انخفاض الثلات الدايىلي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ي واالستدالىلي باستخدامم    1981الفتا  ع   -
ي اإلحصاء الوصف 

 
   دار النهضة العربية, الطلعة اخأوىل, ص SPSS مقدمة ف

 .   القاهرة560
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 1)
 (/ محور اإلبداع الوظيف 

ي 4/ 4جدول )
 ( نتائج اختبار الثبات واالعتمادية  لمقياس متغير اإلبداع الوظيف 

معامل ألفا   العبارات
 كرنباخ

ق 1 ز / تعم  جامعة المرسر  0.78 عىل تأهي  العاملي 

 0.83 / توجد فرق عم  إبداعية داي  الجامعات2

 0.87 / تعزز إدارة الجامعة اخأفكار المقدمة من الموظف3

 0.88 / تقدم جامعةى نمازج إبداعية لموظفيها4

 0.87 / تعم  الجامعات عىل دعم منسوبيها اإلبداعية لح  مشكالت العم 5

 0.89 يلق عالتة طيلة مع الطالب/ تحرص الجامعات عىل 6

 0.90 جميع العلارات

 .. 2020إعداد اللاحثة من نتائج الدراسة الميدانية  المصدر : 

ي اكير من )4/ 4من الجدول )
( %60( نتائج ايتلار الثلات أن تيم الفأ كرنلاخ  لجميع علارات متغي  اإلبداع الوظيفز

الثلات الدايىلي لجميع العلارات سواء كان ذلك لك  علارة عىل حدا وتعتز هذه القيم توافر درجة عالية جدا" من 
( وهو ثلات مرتفع 0.90أو عىل مستوى جميع علارات المقياس حيث بلغت تيمة الفأ كرنلاخ للمقياس الكىل )

ي تتمتع بالثلات 
ي اعتمدت عليها الدراسة لقياس متغي  اإلبداع الوظيفز

ومن ثم يمكن القول بان المقاييس الت 
ي تحقيق أهداف الدراسة وتحلي  نتائجها. ا

ز
 لدايىلي لعلاراتها مما يمكننا من االعتماد عىل هذه اإلجابات ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 (/ محور االبتكار2)

 ( نتائج اختبار الثبات واالعتمادية  لمقياس متغير االبتكار5/ 4جدول )

معامل ألفا   العبارات
 كرنباخ

 0.80 لدى منسوبيها/ تعزز إدارة الجامعة السمات القيادية 1

ز إدارة منسوبيها2 ي تحسي 
ز
 0.82 / تدعم الجامعة حسب االستطالع ف

 0.88 / تتجاوز الجامعات من الفش  الناتج من محاوالت إالبتكارية لدى موظفيها3

 0.81 / تساهم إدارة الجامعات سمة التحري عن منسوبيها4

ي تقدمها الجامعات5
 0.77 / االبتكار يطور الخدمة الت 

ي تطرأ عىل بيئة الجامعات. 6
ات الت   0.79 / االبتكار يعم  عىل رسعة االستجابة للتغي 

 0.82 جميع العلارات

 .. 2020إعداد اللاحثم من نتائج الدراسة الميدانية  المصدر : 

وتعتز  (%60( نتائج ايتلار الثلات أن تيم الفأ كرنلاخ  لجميع علارات متغي  االبتكار اكير من )5/ 4من الجدول )
هذه القيم توافر درجة عالية جدا" من الثلات الدايىلي لجميع العلارات سواء كان ذلك لك  علارة عىل حدا أو عىل 

( وهو ثلات مرتفع ومن ثم 0.82مستوى جميع علارات المقياس حيث بلغت تيمة الفأ كرنلاخ للمقياس الكىل )
ي اعتمدت عليها الدراسة ل

اتها مما قياس متغي  االبتكار تتمتع بالثلات الدايىلي لعلار يمكن القول بان المقاييس الت 
ي تحقيق أهداف الدراسة وتحلي  نتائجها. 

ز
 يمكننا من االعتماد عىل هذه اإلجابات ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 (/ محور االصالة3)

 ( نتائج اختبار الثبات واالعتمادية  لمقياس متغير االصالة9/ 4جدول )

معامل ألفا  العبارات
 كرنباخ

 0.79 تحاول الجامعات تطبيق أساليب جديدة لحل أي مشكلة تواجهها/ 1

 0.80 / تنجز الجامعات بأسلوب متطور2

 0.77 / تحرص الجامعات على تقديم األفكار الجديدة3

 0.85 / تمتلك الجامعات المهارات الكافية التي تقنع منسوبيها4

 0.82 بالعمل/ تتوفر لدى إدارة الجامعات مهارة النقاش المتعلقة 5

 0.81 / يعبر منسوبي الجامعات عن آرائهم ولو كانت مخالفة لرؤسائهم6

 0.83 جميع العبارات

 م 2020إعداد اللاحثة من نتائج الدراسة الميدانية المصدر : 

 ( وتعتز %60( نتائج ايتلار الثلات أن تيم الفأ كرنلاخ  لجميع علارات متغي  االصالة اكير من )9/ 4من الجدول )
 من الثلات الدايىلي لجميع العلارات سواء كان ذلك لك  علارة عىل حدا أو عىل 

ً
هذه القيم توافر درجة عالية جدا

( وهو ثلات مرتفع ومن ثم 0.90مستوى جميع علارات المقياس حيث بلغت تيمة الفأ كرنلاخ للمقياس الكىل )
ي اعتمدت عليها الدراسة لقياس م

راتها مما تغي  االصالة تتمتع بالثلات الدايىلي لعلايمكن القول بان المقاييس الت 
ي تحقيق أهداف الدراسة وتحلي  نتائجها. 

ز
 يمكننا من االعتماد عىل هذه اإلجابات ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).                     واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 (/ محور المرونة4) 

 ( نتائج اختبار الثبات واالعتمادية  لمقياس متغير المرونة10/ 4جدول )

معامل ألفا  العبارات
 كرنباخ

 0.76 التي تخالف أرائها لالستفادة منهاتهتم باآلراء 

 0.82 تسعى للحصول على األفكار التي تساهم في حل مشاكل العمل

 0.85 تحرص إدارة الجامعات على االستفادة من انتقاد اآلخرين لها

 0.73 تفضل إدارة الجامعة األعمال الصعبة على األعمال الروتينية البسيطة

 0.79 يم األفكار التي سبق تقديمها عن مواجهة المشاكلتحرص إدارة الجامعة على تقد

 0.78 يتشابه أسلوب أداء إدارة الجامعة للعمل مع الجامعات المشابهة

 0.80 جميع العبارات

 .. 2020إعداد اللاحثة من نتائج الدراسة الميدانية  : المصدر 

( وتعتز %60علارات متغي  المرونة اكير من )( نتائج ايتلار الثلات أن تيم الفأ كرنلاخ  لجميع 10/ 4من الجدول )
 من الثلات الدايىلي لجميع العلارات سواء كان ذلك لك  علارة عىل حدا أو عىل 

ً
هذه القيم توافر درجة عالية جدا

( وهو ثلات مرتفع ومن ثم 0.82مستوى جميع علارات المقياس حيث بلغت تيمة الفأ كرنلاخ للمقياس الكىل )
ي اعتمدت عليها الدراسة لقياس متغي  المرونة تتمتع بالثلات الدايىلي لعلاراتها مما يمكن القول بان ال

مقاييس الت 
ي تحقيق أهداف الدراسة وتحلي  نتائجها. 

ز
  يمكننا من االعتماد عىل هذه اإلجابات ف
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 النتائج : 

ي عىل أداء المنممة  . 1
ي لإلبداع الوظيفز ي  حيث بلغ الوسطأتض  من نتائج الدراسة أن هناك تأثي  إيجائر الحسائر

ي تد بلغ )
ض للدراسة مما يؤكد أن الوزن 3.97لمتغي  اإلبداع الوظيفز ي المفي  ( وهو أكير من الوسط الحسائر

ي ) ي )%79.3النستر ( مما 0.000(  وبلغت تيمة مستوى المعنوية )%60( وهو تيمة أكير من الوزن النستر
 يدل عىل أن العالتة إيجابية. 

ي لجميع اخأفراد بينت الدراسة إن هنا . 2  االبتكار وأداء المنممة  حيث بلغ مجموع المتوسط الحسائر
ز ك أثر بي 

ي )4.02) ي تقدمها الجامعة  وبالتاىلي %82(  والوزن النستر
(  وهذا يدل عىل أن االبتكار يطور الخدمة الت 
ز مستوى االبتكار وأداء المنممة.   هناك عالتة إحصائية ذات داللة معنوية بي 

  بيانات متغي  اخأصالة إن الجامعات الخاصة تحاول تطبيق أساليب جديدة من يالل من يالل تحلي . 3
ي منسوب  ها وكذلك درجة االهتمام بآرائهم وأتض  ذلك من يالل مجموع 

ي تغتز
امتالكها للمهارات الكافية الت 

ي ) ي اللالغ4.14المتوسط الحسائر   المعير عنم بالوزن النستر
ً
(   %82.2) ( ومستوى االستجابة المرتفع جدا

ز اخأصالة 0.000كما بلغ مستوى الداللة المعنوية ) ( وهذا يدل عىل وجود عالتة ذات داللة إحصائية بي 
ز اخأصلة وأداء المنممة عالتة إيجابية.   وأداء المنممة للجامعات الخاصة هذا يدل عىل أن اخأثر بي 

ي تخالف آراء سي . 4
ي اآلراء الت 

ز
اسات الجامعات من يالل منسوبيها أتضج الدراسة بأن هناك مرونة عالية ف

ي تختص بإدارة الجامعة عىل تقديم اخأفكار وكذلك اخأداء مع الجامعات المشابهة وتم تفسي  ذلك من 
والت 

ي الجمغي ) ي )4.01يالل الوسط الحسائر (  وإن معام  المرونة يؤثر عىل أداء المنممة %80.1( والوزن النستر
ز المرونة وأداء المنممة من يالل مستوى المعنوية (  وأن هناك عالتة ذات دال%53بنسلة ) لة إحصائية بي 

ز أداء المنممة والمرونة عالتة إيجابية.   0.000)  (  هذا يدل عىل العالتة بي 
 التوصيات . 1
ز وتقديم النماذج   . 2 ي داي  الجامعات الخاصة وتعزيز اخأفكار المقدمة من الموظفي 

ز
ز ف ورة تأهي  العاملي  ضز

ز ويلق عالتة طيلة مع الطالب. اإلبداعية   للموظفي 
ي طرأ عىل بنية الجامعات وتجاوز  . 3

ي الجامعات ورسعة االستجابة الت  تعزيز السمات القيادية لدى منسوئر
 الجامعات من الفش  الناتج من المحاوالت االبتكارية. 

ورة تحديث النمام الذي يهتم بتطوير المناهج وتزويد الجامعات لتقديم يدماتها بأس . 4 ديث لوب حضز
ز وحداتها.   وتفعي  وسائ  االتصال بي 

امج للحث رو  الملادرة . 5 ي الير
وع اللحث والتطوير وتبتز ز مرسر ي تطبيق طرق العم  الحديثة وتحفي 

 تبتز
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ز
ة  انسداد ف 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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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