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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

ة التنافسية  عل داريةال  نظم المعلومات ر أث [ ز كعل تطبيقية المي  االت االتصات قطاع شر
 ] ودانيةالس

 
: عداد إ ز  الباحثي 
 ] التقنيةكلية النرص -عزام ابراهيم  هد.نسيب [
 ] الجامعية هللا _ كلية المنارةحسن عبدالقادر عوض  د د.أحم [
 ] الطائفجامعة  –صفاء حسن عل كرار  د  [
 ] والتكنولوجياكلية البيان للعلوم  -محمد احمد بابكر ا د.لين [
                           
                          

 : المستخلص
ة التنافسية االدرية  نمم المعلومات مكوناتاثر  إىل التعرف عىل الدراسةهدفت   ز   رضياتموف الدراسة موذجن بناء تم   عىلي المي 

 
 اعتمادا

ي  . الدارسة أدبيات عىل
ز
غي   وائيةالعش العينة عىل االعتماد  تم   الدراسة سییمقا ر یتطو وكذلك تم االستعانة بالدراسات السابقة ف

 81لعينة الدراسة حيث بلغت نسلة البيانات الصالحة للتحلي   استلانم 384عدد  یعتوز تم.  ( لجمع بياناتلحصصيةاالحتمالية )ا
 باخنألفا كر تلار يا  استخدام ( وتم  (Amosامج نبر استخدم( وفيها SEM.وكذلك تم االعتماد عىلي نمذجة المعادلة البنائية ) %

نمم  اتلمكون ملارسر  أثر وجود  الدارسة نتائج أوضحت وتد  .  الدارسة فرضيات تلار يال المسار  تحلي  أسلوب واستخدام لالعتمادية
ز عىلي  المعلومات االدارية  لدراسةا أووصت  االستجابةعىلي  نمم المعلومات االدارية مكونات المادية لأثر ل عدم وجود   بينما  التمي 

ورة ياصة بصفة الدراسة مح  المؤسسات عىلي  أهمها  من توصيات بعدة  دورهل  االدارية المعلومات نمممكونات ب  االهتمام بضز
ي  الهام
ز
ة التنافسيةال ويلق زيادة ف ز ز   وكذلك مي  ي  النمري التاثي   بي 

ا والتطبيق   ات بلحوث مستقللية. حو اتي 
ة التنافسية االدرية  نمم المعلومات  مكونات: ألمفتاحيم الكلمات  ز              . المي 

    
 Abstract: 
The study aims to identify the impact of Management Information System Comonents on compeative 

advangte.  ,the model of study  was built on the assumptions based on the literature of the study was to 

develop metrics study based on previous studies, for the nature of the study was rely on Non-

probability sample . designed a questionnaire to collect data were distributed to a number of 384 

questionnaires valid for analysis at a rate of 81% ,Used (AMOS) program, was used Cronbach's Alpha 

to test reliability and used path analysis to test the hypotheses of the study. The results of the study 

showed that there is a positive effect Management Information System on compeative advangte. And 

the Hard ware Comonents  of Management Information System is not a positive effect on Respond, 

The study recommended that the firms of studay must be attention to Management Information 

System Comonents for its an important role improving compeative advangte also have been The 

theoretical and practical implications and suggestions for future researches.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Key words: Management Information System Comonents, Compeative Advangte. 

 

 :  المقدمة
ة  تطورات  المعاضة االعمال  منممات  تشهد    ي   كبي 

ز
 ادارات دعا  الذي االمر   واالتصاالت   المعلومات تكنلوجيا  مجال  ف

ورية المعلومات لتوفي    السغي   اىلي   المنممات اتيجية القرارات واتخاذ االهداف لتحقيق الضز ي   الصائلة االسي 
 اللقاء من تمكن الت 

ة وتحقيق واالستمرار ز ي    التنافسية المي 
ز
ات ظ  وف ي  التطورات مواكلة  عىلي   تادرة الحالية االساليب تعد فلم المتسارعة التغي 

ز
 ف

ة اضافيةلم المنممات حاجة اصلحت وتد  (Goran,2006)  المجاالت  المختلفة ز  لتلك بالنسلة ياصة ومهما ملحا مطللا ي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام 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  التنميمات
ز  اىلي  تسغي  الت  ي  التمي 

ز
ي  استمراريتها عىلي  والمحافمة االداء ف

ز
ة متجددة تحديات تواجهها اذ تنافسية  بيئة ف  تتطلب ومتغي 

ي 
اتيجيات سياسات تبتز  التجديد فرص توفي   االدارة عىلي  يوجب مما المنممة اهداف لتحقيق التحديات هذه مع تتكيف واسي 

ي  والتحديث
ز
 .  ,2008)نجم) المناسلة البيئة يتتطلب  بدوره الذي العم  اساليب ف

ة االضافية لدعم مناخال وتطوير المنافسةاىلي  لتحول تدرتها لضعف نتيجة ز ي  المي 
 
ي  المنممات تالف

ز
 مستمرة تهديدات النامية الدول ف

ي  لاالعما منممات جعلت  
ز
والمنممات  (Sagar & Bloomberg,2010) المتطورة الدول من للتكنلوجيا مستقل  النامية الدول ف

ي إذ  الدول  السودانية ليست بمعذل عن منممات هذه
ي  المنممات تعائز

ز
ي منافسة تزداد  من العدید من السودان ف

ز
التحديات تتللور ف

ة وتنامي عمليات المؤسسات العالمية ومتعددة  حدتها   وتتعدد مصادرها فهناك منافسة أنشأتها تكتالت وتحالفات المؤسسات الكبي 
ز العديد من الدول . ك  ذلك أدى إىل اهتمام ديدة ات عالجنسيات   ومنافسة تزداد حدتها مع تزايد عدد التكتالت اإلتليمية بي 

ة  ز ي  اخأساس عىل ك  ما لم عالتة بالتنافس والبيئة التنافسية وهو اللحث عن اإلبداع لتوفي  المي 
ز
ومتجددة للمؤسسات ركزت ف

ي   التنافسية المناسلة لمواجهة هذه التحديات لتحقيق أحسن أداء 
ة التنافسية القاعدة اخأساسية الت  ز كز عليها أداء تر يإذ تمث  المي 

ي جميع المجاالت تياساالمنممات و 
ز
ز بامن النادر أن تمتلك منممات اخأعمال سبق تنافسي عىل كافة اخأصعدة وف  اآليرين   لمنافسي 

ة تستند وتتلادل التأثي  مع القو نمرا لمحدودية موارد المنممات من جانب   ز ة للمنممدر بناء تدرات ممي  ز من  رىات االيات الممي 
 .  Abu Kareem, A. (2013)) جانب آير

ةواالدوات الرئيسية القادرة عىلي يلق  الحديث االساليب احدي المعلومات نمم تعد    ز ي من ياللم  المي 
ها ُيمكداي  المنممات والت 

ة
ن

ي تؤثر عىل العالم أجمع
ات المتالحقة الت  ي ظ  المتغي 

ز
 المنتج معلومات  وتعد نمم ال من زيادة تدرتها التنافسية لللقاء واالستمرار ف

ي  للمعلومات
ي  وتت اي من اكي   المنممة موارد من رئيسيا موردا تعتي   الت 

ي  والمستمرة الرسيعة التطورات ومع مضز
ز
 العم  مجال ف

ورة نمرا . (Nilobon et al ,2005 ) المختلفة ي  المطلقة المعلومات مانم عناض عىلي  التعرف لضز
ز
كات االتصاالت  ف  السودانية رسر

ز  درجة عىلي  ينعكس الذي النمم هذه جودة الخدمة المقدمة عي   ومدي  عىلي المنافسي 
ز  هذه جاءت تحققم ان يمكن الذيالتمي 

 .ذالك لمعرفة الدراسة
 مشكلة الدراسة 

ي  المعلومات الهمية ونمرا
ز
 تدفق لضمانها عوامل ودراسة االدارية المعلومات نمم نحو واإلتجاه المعاضة المنممات حياة ف

وري النم  المالئمة والجودة المناسب والوتت المناسلة والكمية بالشك  واليها المنممات من المعلومات  وتيمة جودة من التاكد ضز
ي  مخرجاتم

ة االضافيةبال مايسىمي  يلق عىلي  تساعد بدورها والت  ز ي  السودانية والمنممات . , 2009 ) ميده ابراهيم ) مي 
 من العدید  تعائز

ي  تتللور  التحديات
ز
ة المؤسسات وتحالفات تكتالت أنشأتها  منافسة فهناك مصادرها  وتتعدد    حدتها  تزداد  منافسة ف  وتنامي  الكبي 

ز  اإلتليمية التكتالت عدد  تزايد  مع حدتها  تزداد  ومنافسة   الجنسيات ومتعددة العالمية المؤسسات عمليات .   الدول من د العدي بي 

ي  ركزت للمؤسسات ومتجددة عديدة اهتمامات إىل أدى ذلك ك 
ز
 سيةالتناف والبيئة بالتنافس عالتة لم ما  ك   عىل اخأساس  ف

ي تتلخص عليم 
ز
ة التنافسية أثر  إيتلار  مشكلة الدراسة ف ز   ؟ مكونات نمم المعلومات االدارية عىلي المي 

ي  تمثلت تساؤالت  مجموعة المشكلة هذه اثارت وتد 
ز
 :  التاىلي  الرئيسي  السؤال ف

ة ماهو  ز  اسئلة منم التنافسية ؟  تتفرعأثر مكونات نمم المعلومات االدارية عىلي المي 
ز   واالستجابة ؟ االدارية المعلومات نمم مكوناته  هنالك اثر بي 

ز  اثر  هنالك ه  ز وال االدارية المعلومات نمم مكونات بي   ؟ تمي 
 

 -اهداف الدراسة : 
ي العال دراسةوبناء عىلي ذالك تهدف الورتة اىلي   ة ئ 

ة و  االدارية المعلومات نمم تة الملارسر ز  .  التنافسية المي 
 1.  واالستجابة االدارية المعلومات نمم مكونات اثر التعرف عىلي  -

ز و  االدارية المعلومات نمم مكونات اثر معرفة   2- .  التمي 
  -اهمية الدراسة : 

ي انم تتناول  -1
ز
ز مكوناتأهمية الدراسة نمريا تتمث  ف ة عىلي  االدارية المعلومات نمم العالتة بي  ز إضافة  الذي يعد و  التنافسية المي 

   علمية 
كونات مبأهمية  من المؤم  أن تساعد متخذي القرارات باإلدارات العليا للمؤسساتوعمليا فان نتائج وتوصيات هذه الدراسة  -2

 عىلي الم
ها الملارسر ة التنافسيةنمم المعلومات االدارية وتاثي  ز  .  ي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

 -فرضيات الدراسة : 
ز  احصائية داللة ذات عالتة هنالك ة التنافسية  و مكونات نمم المعلومات االدارية بي  ز  . المي 
ز مكونات احصائية داللة ذات عالتة هنالك  . االدارية واالستجابة  المعلومات نمم بي 
ز  احصائية داللة ذات عالتة هنالك ز و  االدارية المعلومات نمم مكونات بي   .  التمي 

 الدراسات السابقة : 
ي  وأثرها  االدارية المعلومات نمم يصائص (2017) الخليفة عمر  سلىمدراسة  -1

ز
ة تحقيق ف ز  وجهة من" المستدامة التنافسية المي 

ز  نمر  ي  العاملي 
ز
 لمعلوماتا نمم يصائص أثر  عىلي  التعرف إىل الدراسة هذه هدفت "السودان – الخرطوم بوالية البنوك تطاع ف

ة تحقيق عىل االدارية ز ي  المنهج عىل الدراسة اعتمدت   المستدامة التنافسية المي 
 أهداف قتحقي أج  من التحليىلي  الوصقز

ز  عشوائية عينة عىلي  بتوزيعها  تام ثم استلانة اللاحث صمم ذلك تحقيق اج  ومن الدراسة ي  للعاملي 
ز
 بوالية وكالبن تطاع ف

ز  عالتة وجود : أهمها  نتائج إىل الدراسة وتوصلت. السودان – الخرطوم ةال وتحقيق االدارية المعلومات نمم يصائص بي  ز  مي 
ي  المستدامة التنافسية

ز
 . الدراسة مح  البنوك ف

ز ) عثمان هشامدراسة  -2 ي  وأثرها  تيجيةااإلسي   المعلومات نمم (2015المبيضي 
ز
ة تحقيق ف ز ي  التنافسية المي 

ز
كة ف  العربية لبوتاسا رسر

ي 
ز
ي  تيجيةااإلسي   المعلومات نمم أثر  تياس إىل سةاالدر  هذه تهدف   الهاشمية اخأردنية المملكة ف

ز
ز  تحقيق ف    التنافسية ةالمي 

ور  أن سةاالدر  وجدت البيانات  جمع لغرض استلانم تطوير  تم سةار الد أهداف ولتحقيق  نمم ةأهمي لمستوى العينة تاتصة
ة ومستوى تيجيةااإلسي   المعلومات ز   كان  التنافسية المي 

 
ة وأن متوسطا ز  إضافة   اخأوىل تلةالمر  احتلت تد  كاتا والرسر  التحالفات مي 

ي  رتيجية ا  اإلست المعلومات نمم لتطبيق أثر  لوجود 
ز
ة تحقيق ف ز (. التحالفات التمايز و  اخأت   التكلفة)  بأبعادها  التنافسية المي 

 منم بمديالت واالهتمام تيجيةااإلسي   المعلومات موارد  ببناء أبرزها االهتمام كان  توصيات بعدة سةاالدر  يرجت وتد 
ز  التنسيق كفاءة  وزيادة تيجيةااإلسي   المعلومات  .  العمليات بي 

ي  اإلدارية المعلومات نمم متطللات توافر  دور ( 2018صالح ) عارف أحمد  -3
ز
ز  ف ي  اخأداء تحسي 

ي  الوظيقز
ز
بية وزارة ف ي  التعليمو  الي 

ز
 ف

ي  اإلدارية المعلومات نمم متطللات توافر  دور  إىل التعرف الدراسة هدفت اخأردن
ز
ز  ف ي  اخأداء تحسي 

ي  الوظيقز
ز
بية ةوزار  ف  والتعليم الي 

ي 
ز
نت اخأردن  ف  ( 90) من الدراسة عينة وتكو ة

 
ي  اخأتسام ورؤساء مديري من فردا

ز
بية وزارة ف ي  والتعليم الي 

ز
 داماستخ وتم ة . اخأردن ف

ي  واخأداء اإلدارية  المعلومات نمم مستلزمات مجاىلي  عىل واشتملت البيانات  لجمع استلانم
  جالنتائ أظهرت. الوظيقز

 ة
 مستوى أن

ي  اخأداء
ي  الوظيقز

ز
بية وزارة ف ي  اإلدارية المعلومات نمم مستلزمات وتتوافر  عالية  بدرجة جاء والتعليم الي 

ز
بية وزارة ف ي  والتعليم الي 

ز
 ف

ي  اخأداء عىل اإلدارية المعلومات نمم لمستلزمات بارز  أثر  وجود  النتائج أظهرت كما   عالية  بدرجة اخأردن
 مجال وكان الوظيقز

  اخأكي   هو  التنميمية المستلزمات
 
ا ي  اخأداء عىل تأثي 

ورة اللاحث وأوىص. الوظيقز بيةال وزارة إدارة اهتمام تعزيز  بضز  والتعليم ي 
ي  يسهم هام متغي   كونها   وعناضها  مكوناتها  بجميع اإلدارية المعلومات نمم باستخدام

ز
ي  التأثي   ف

ز
ي الوظي اخأداء ف

ز  قز  . للعاملي 
ز عىلي  اإلدارية المعلومات نمماثر  ( (Abu Kareem, 2013دراسة -4 ز  عند  اإلداري اخأداء تحسي   ةعالت وجود  إىلاشارة الموظفي 

ز  طردية مجيات باخأجهزة المتمثلة اإلدارية المعلومات نمم بي  ز  البيانات وتواعد  والشلكات والي   عند  ارياإلد اخأداء وتحسي 
؛ ز  رسعة ادةزي إىل ذلك أدى كلما   وتطويرها  وتحديثها  اإلدارية المعلومات لنمم البيانات بقواعد  اإلهتمام زاد  فكلما  الموظفي 
ا  المعلومات إىل الوصول   ينعكس مم ة

 
ز  عىل إيجابا  . اخأداء  تحسي 

 تحقيق عىل اإلدارية المعلومات نمم تأثي   عىل التعرف إىل رسة ا الد هذه هدفت : (Ngelechei & Olweny, 2016) سةادر  -5
ة ز ي  المستدامة التنافسية المي 

ز
ي  القطاع ف

ز
ي  المضف

ي  المنهج سةار دال تاستخدم وتد  الكيتز
 سةاالدر  اتخذتو  التحليىلي  الوصقز

ي  التجاري البنك
ي  سيةار د كحالة  الكيتز

ز
  ( 191 ) من مكونة عينة اتخاذ  وتم   اإلدارية مستوياتم جميع ف

 
راسة الد واعتمدت موظفا

ي  التجاري البنك أن إىل: سةاالدر  توصلت .  البيانات لجمع كأداة  االستبيان عىل
ي  استثمر  الكيتز

ز
 واستعملها  إلداريةا المعلومات نمم ف

ز  ي  المعرفة مشاركة لتحسي 
ز
ي  البنك ف

ة تحقيق من المؤسسة مكنت والت  ز  :  االطار النظري  التنافسية المي 

 : االدارية نظم المعلوماتمفهوم أوال : 

  المعلومات نمم تلعب
 
  دورا

 
ي  هاما
ز
ي  والكفاءة الرسعة توفي   يالل من العمليات هندسة إعادة ف

ز
 االتصاالت  لةوسهو  البيانات تشغي  ف

ا  ز  التعاون جهود  وتسهي  العمليات  كفاءة  رفع إىل يؤدي مم ة  ريةاإلدا المعلومات نمم استخدام يمكن كما   العم   مجموعات بي 
اتيجية لمساندة  البيانات هذه وتحلي  العمالء  عن الهامة البيانات تجميع عىل المنممة مساندة يالل من الشاملة الجودة إدارة إسي 
ز  والربط للعمالء  أفض  يدمة لتقديم  . (AlKurdi & Alabed, 2003) وعمالئها المنممة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام 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  النمطية وأالجراءت المتدايلة المكونات مجموعة بانها  المعلومات نمم تعرف
  تعم  الت 

 
 تاجها تح الت   المعلومات لتجميع معا

ها  وتوزيعها  وتخزينها  المنممة اجاعها  ونرسر  المنممة اي د والرتابة والتصور  والتحلي  التعاون و  وأالدارة العمليات دعم بهدف واسي 
lauden & lauden,2002)  . ) 

 كروكمبيوتر المي أجهزة من المكونة الشلكية المنمومات من تشكيلة عن تعي   االىل الحاسب عىل المبنية االدارية المعلومات نمم اما 
  تعم  برمجيات ونمم بيانات اتصاالت  وأجهزة  ((server مضيف كمبيوتر   مع

ز
ية ياتالبن مع تعم  تقنية تنميمية بنية أطار  ف  البرسر

 لةوش غي   القرار  اتخاذ  عمليات الخصوص وجة وعىل اإلدارة وأنشطة عمليات لدعم ومنسق منمم سياق ضمن االدارية و  المادية و 
ة تحقيق ان النمم هذه استطاع وكلماء ورتابة وتوجية تنميم تخطيط من الجوهرية عناضها  وكذا  الهيكلة ز اتجية افسيةالتن المي   االسي 
ي  المؤكده
 تجاتمن من المنممة لمخرجات الكلية القيمة إىل مضافة تيمة ذات معلومات وانتاج اكتساب يالل من إال  تحقق ال  الت 
 . ( Abdelqader, Sharf. 2010) ويدمات وسلع

  المساعدة بهدف والحاسوب االنسان بواسطة تشغيلها  يتم الت   اخأنممم مجموعم بأنها  تعريفها  يمكن
ز
 ومساندة رار الق صنع ف

ز  عن معلومات توفي   طريق عن للمنممة المختلفة الوظائف  (. 2005  سلطان ابراهيم) للمنممة والدايلية الخارجية البيئتي 

  إىل (Parker & Case, 1993) وأشار
 ة
ن الحاسوب عىل القائمة المعلومات نمم أن  المكونات: وهي  رئيسية مكونات يمسة من تتكو ة

مجية  والمكونات المادية  ية  والمكونات والبيانات  والمعلومات  الي   ماتالمعلو  نمم يالل ومن. التنميمية والمكونات البرسر
ي  الجهات إىل وإرسالها  ومعالجتها  مختلفة مصادر  من البيانات جمع يتم اإلدارية

ي  حيث تحتاجها  الت   من ياجاتاالحت النمام يلت 
 لنمذجة ا ونمم التحلي   ونمم االستعالم  نمم مث  النمم من متنوعة مجموعة يالل من والمديرين والجماعية الفردية  المعلومات
ي  أيضا  اإلدارية المعلومات نمام ويساعد  القرار  دعم ونمم

ز
ي  التخطيط ف اتيخ 

 ومعالجة يليةالتشغ والرتابة اإلدارية  والمراتلة االسي 
ي  العليا  اإلدارة أيضا  اإلدارية المعلومات نمام ويساعد  المعامالت 

ز
ي  والتخطيط اخأهداف تحديد  ف اتيخ 

 يطط ير تطو  وأيضا  االسي 
 .(Gupta, 2011) تنفيذها إىل باإلضافة اخأعمال

 
 ة
ي  الدور  نمو  هو  المعاضة االتجاهات أهم إن اتيخ 

  أصلحت حيث اإلدارية  المعلومات لنمم االسي 
 
 دارة اإل  نسيج من يتجزأ  ال  جزءا

 
 
  وموردا

 
ي  عليم تعتمد  أساسيا

ز
ي  والمساعدة اإلدارية  والقرارات العملية تدعيم ف

ز
ز  ف   (. (Al-Bakri, 2000 اخأداء تحسي 

 
 
  اخأداء موضوع احت  عملها  نطاق واتساع المنممات نمو  الزدياد  ونمرا

 
ز  المفكرين اهتمام من جزءا  موضوعال هذا  وأصب  والممارسي 

ي  اخأساسية العمليات من عملية باعتلاره إليم النمرة تطورت كما   اخأكاديمية  الدراسات من عدد  محور 
ز
 شؤون أو  يةالبرسر  الموارد  إدارة ف

ز  ية  للموارد  التخطيط مث  الموظفي  ز  وااليتيار  البرسر ها  واخأجور  الرواتب وتحديد  والتعي  (  Abu-Alnasr, 2008)العمليات من وغي 
 . 

 : 
ً
ة التنافسيةمفهوم ثانيا ز  : المي 

ين   ويعتي  بورتر ) ي بداية الثمانينات من القرن العرسر
ز
ة التنافسية يمهر ف ز ي هذا  porterبداء مفهوم المي 

ز
( أول من تدم إسهامات ف

ي 1985المجال من  يالل مؤلفم الذي تدمم عام 
ز
ا هاما ف ز ة التنافسية حي  ز اتيجية التنافسية . ويشغ  مفهوم المي 

م بعنوان : اإلسي 
ي الحرج الذي يقدم الفرصة الجوهرية لكي تحقق المؤسسة ربحية مستمرة م اتيخ 

ارنة قاتتصاديات اخأعمال ف ي تمث  العنض االسي 
 م ( . 2015مع منافسيها ) يالد وحميد   

ي مركز أفض  بالنسلة للمنممات 
ز
ي تجعلها ف

اتيجيات الت  ة التنافسية إىل تدرة المنممة عىل صياغة وتطبيق االسي  ز مفهوم المي  كما يشي 
ي نفس النشاط . وتتحقق من يالل االستغالل اخأمثللإلمكانيات والموارد الفنية وال

ز
مية مادية والمالية والتنمياخأيرى العاملة ف

ي تتمتع بها المنممة ) مصطقز   
ة التنافسية أهم هدف 2006باإلضافةإىل القدرات والكفاءات والمعرفة الت  ز م (   ويعتي  تحقيق المي 

ي تسغ ل
ي تسغ لتحقيق اخأربا  وتلك الت 

ي المنممات بايتالف أنواعها   اإلنتاجية والخدمية والت 
ز
خدمة ليسغ اليم المديرون ف

ة التنافسية يتحقق للمنممة أهداف الربحية والنمو واللقاء .  ز  الطوعية . وبالحصول عىل المي 
ة التنافسية هو  ز ي كتابة ) M.Porterإن أول من عرف المي 

ز
( وهو يرى Competitive Advantageحيث استخدم هذا المصطل  ف

ة التنافسية علارة عن تدرة المؤسسة عىل تقديم سلعة أ ز ي اخأسواق مع تدرةأن المي 
ز
ة ف ز عىل نمي   و يدمة ذات تكلفة ات  أو منتج متمي 

ة . ) إسماعي     ز ي الحفاظ عىل هذه المي 
ز
ة التنافسية  م ( . وعرفت2009هذه المؤسسة عىل االستمرار ف ز القدرة واإلمكانية عىل أنها المي 

 (.  2014هشام حريز  )  عىل تقديم يدمات ذات تيمة متفوتة للمستفيدين
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام 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 
ز
ة التنافسية بانها  وف ز لمستفيدين ذات تيمة متفوتة لومنتجات القدرة واإلمكانية عىل تقديم يدمات هذه الدراسة يتم تعريف المي 

ز  ي الخدمات والمنتجات المقدمة  وذلك عن طريق االستجابة والتمي 
ز
ي دراستنا هذ بعاد ومن اهم ا  ف

ز
ة التنافسية المستخدمة ف ز  هالمي 

    محدد بالرسعة والوتت الوالمنتجات تدرة المنممة عىل االستجابة لمتطللات واحتياجات المستفيدين من الخدمات  االستجابة: 
ز الو  (.  2014هشام حريز  )  وذلك من يالل إضافة   فريدة مختلفة عن المؤسسات اخأيرىومنتجات تقديم المؤسسة لخدمات  تمي 

ي السوق ها يصائص فريدة ل
ز
  . (Burcu Kör,2013) مما يعطيها جاذبية تنافسية ف

  :  منهجية الدراسة
ي من يالل استخدام أدوات اإلحصاء ت الدراسة اعتمد

ي التحليىلي  وتد اعتمدعىل المنهج الوصقز
ز من البي تالوصقز انات عىل نوعي 

ي جمع البيانات اخأولية  وتم االعتماد عىل االستلانة   هي البيانات اخأولية والبيانات الثانوية
ز
تم تصميم االستلانة    حيث كأداة رئيسية ف

ي 
ز
: حيث تم إعطاء أرتام لهذه العلارات ف وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من يمسة مستويات عىل النحو التاىلي

( ال أوافق. والرتم 2(محايد. والرتم )3. والرتم )(أوافق4( يقاب  أوافق بشدة. والرتم )5: الرتم ) عملية التحلي  وذلك عىل النحو التاىلي 
ز الموضوع1) ابط بي 

ي صياغة اخأسئلة لتحقيق الي 
ز
 .  ( ال أوافق بشدة. وتمت مراعات ك  الجوانب اخأساسية ف

  :  إختبار صدق المحتوي
االنتهاء من إعداد الصيغة اخأولية لمقاييس الدراسة وحت  يتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة والتأكد من أنها تخدم  بعد  

ز بلغ عددهم ) ز المختصي  ي مجال اإلدارة , وتد طلب من 5أهداف الدراسة  تم عرضها عىل مجموعة من المحكمي 
ز
ز  ف ( من المحكمي 

ز إبداء أرائهم حول أداة  الدراسة ومدى صالحية الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية أو أية المحكمي 
اء تم تحلي  استجاباتهم واخأيذ بمالحماتهم وإجراء  جاع االستبيان من جميع الخي 

مالحمات يرونها مناسلة . وبعد أن تم اسي 
حت عليه ي اتي 

ز   وتد اعتي  اللاحثا التعديالت الت  ز وإجراء التعديالت المشار إليها بمثابة الص اخأيذ  ي  ق الماهري  دبمالحمات المحكمي 
ي صورتها النهائية  وصدق المحتوى لألداة

ز
 . وبالتاىلي فأن اخأداة أصلحت صالحة لقياس ما وضعت لم . وبذلك تم ة تصميم االستلانة ف

 ه : درجة اعتمادية االستبان إختبار ثبات
او  من ) يستخدم تحلي  االتساق للعثور  (  تم احتساب تيمة )ألفا كرونلاخ( للعثور عىل 1إىل  0عىل االتساق الدايىلي للبيانات ويي 

) كانت  إذا  اتساق البيانات الدايىلي  ات كبي   و التخاذ ترار بشأن 1تيم معام  ألفا كرونلاخ أترب إىلي ( يعتي  االتساق الدايىلي للمتغي 
ي المراح  اخأوىل من اللحوث اخأساسيةتيمة الفا كرونلاخ المطلوبة يتوتف ذلك ع

 Nunnally,1967تشي  )  ىل الغرض من اللحث فقز
ي وأن زيادة المصداتية ال كي  من  0.60-0.50إىل أن المصداتية من  (

اتي    (Hair et al, 2010)وربما تكون إرساف  أما  0.80تكقز
ي اخأدب  0.50ألفا كرونلاخ من  ومع ذلك  يعتي   0.70أن تيمة ألفا كرونلاخ يجب أن تكون أكي  من 

ز
ا  ف
 
 ,Bowling)فما فوق مقبولة أيض

ي   ألعامىلي التحلي   إجراء( بعد Cronbach’s alpha( يوض  نتائج ايتلار الفا كرونلاخ )1  والجدول رتم ) .(2009
ز
ز   االستكشاف يبي 

ات الالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لك   ات أترب إىل الواحد وهذا يدل عىل فنجد أن االنحراف المعياري  متغي  لجميع المتغي 
ز إجابات أفراد ا ات . التجانس بي   لعينة عن جميع علارات المتغي 

 
ات الدراسة الفا كورنلاخاالعتمادية  نتائج ايتلار ( 1الجدول )    لمتغي 

 رنباخو ألفا ك نوع المتغي   حوراسم الم

 914 المستق  المستلزمات المادية لنمم المعلومات االدارية

مجية لنمم  المعلومات االدارية المستلزمات   875 المستق  الي 

 732 التابع االستجابة 

ز لا   917 التابع تمي 

 م(2020من بيانات الدراسة الميدانية ) نو لاحثالمصدر :إعداد ال  
 من درجة توافر  القيم هذه يعتز  وهذا  ( 70 ) من اكي   االستبيان محور  لجميع كرنلاخ  الفأ  تيم أن الثلات ايتلار  نتائج (1) الجدول من

  الفأ  يمةت بلغت حيث المقياس علارات جميع مستوى عىل أو  حدا  عىل علارة لك  ذلك كان  سواء العلارات لجميع الدايىلي  الثلات
ي  المقاييس بان القول يمكن ثم ومن مرتفع ثلات وهو  ( 859) الكىل للمقياس كرنلاخ

 ك   راتعلا لقياس الدراسة عليها  اعتمدت الت 
 االبعاد
 :  الدراسة مجتمع

ي  العناض  من الكلية المجموعة الدراسة بمجتمع يقصد  
سة من تكون مجتمع الدراو ذات  النتائج عليها  يعمم أن اللاحث يسغ الت 

  التصاالت السودانية . عينة من مؤسسات القطاع 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

 عينة الدراسة :  
 الوتت عناض  فإن ممكنا  كان  لو  وحت     المجتمع من عنض  ك   إستقصاء العمىلي  غي   من خأنم العینة أسلوب عىل اإلعتماد  تم وتد 

ها  والتكلفة یة الموارد  من وغي  ز  ستحول اخأيرى البرسر   تتمث  الدراسة  عينة( 2006   سيكاران) بذلك والقیام اللاحث بي 
ز
 او  جزء ف

ي  الدراسة مجتمع من فرعية مجموعة
وعات االستكشافية المراح  يالل تستخدم والت   جمع لللاحث تتی  خأنها  اللحوث  لمرسر

ي  الموجودین المجتمع من البیانات
ز
ة عىل وتعتمد ( Saunders et al., 2009) البیانات لجمع لللاحث مریحة ظروف ف  اللاحث يي 

 غي   العينة اسلوب طريق عن مفرداتها  ايتيار  مت (2006  سيكاران اوما )ل ووفقا    المجتمع تمث  تلك أو  المفردة هذه بأن ومعرفتم
كاتاستلانة عىل ا 384وتم توزي    ع عدد ( . الحصصية)  االحتمالية داد  الرسر  .  ( %81)ت استلانة  بنسلة بلغ312الملحوثة وتم اسي 

 :  البيانات جمع طرق
 .  اخأولية والمصادر  الثانوية المصادر :  هما  مصدرين يالل من البيانات جمع تم

 :  الدراسة بيانات تحليل
 تنظيف البيانات ونسبة االستجابة(  2) رقم جدول

:إعداد  المصدر 

 م (2020من بيانات الدراسة الميدانية ) لاحثونال

ي  ثوناللاح أعتمدو  
ز
ي  التحلي  عملية ف

ات الدراسة    عىل للبيانات اإلحصائ  ي والمتوسطات واالنحراف المعياري للمتغي 
التحلي  الوصقز

ض نمط البنائية  وهو المعادلة نمذجة أسلوبكما اعتمد عىلي  ة الخطية للعالتات مفي  ز  وغي   الملارسر ة بي   من مجموعة الملارسر
ات مث  أوسع والمشاهدة , وبمعتز  الكامنة المتغي 

ُ
ضة والنتيجة السبب عالتات من لسلسلة البنائية ترجمات المعادلة نماذج ت  المفي 

ز مجموعة ات.  وبالتحديد من بي   مع تتناسب   مزايا  عدة من اخأسلوب هذا بم لما يتمتع المسار  تحلي  أسلوب استخدام المتغي 
 .  هذه الدراسة طبيعة

ي للبيانات االساسية للدراسة: 
 التحليل الوصفز

ة العملية  , الخي  ي التخصص االكاديىمي  المؤه  العلىمي
احتوت البيانات االساسية عىلي ثمانية عناض هي : النوع ,العمر , المسىمي الوظيقز

ي نمم المعلومات ,طبيعة الخدمة. وحسب توزي    ع افراد العينة ووفقا لمتغي  النوع نجد ان الذكور بلغت نسبتهم 
ز
, عدد الدورات ف

 وفقا لمتغي  توزي    ع مفردات العينة ( وهي نسلة متقاربة   كما اوض  التحلي  %43.9نسلة يليها االناث بنسلة )( وهي اكي  56.1%)
 (%35.9نسلة بلغت )سنة  40-30من   بينما شكلت الفئة  (%30.1شكلت نسلة )سنة  30العمرية ات  من أن الفئة نجد  العمر 

ا  ( %10.9بلغت نسلة )60سنة وات  من 50و الفئة اكي  من  ( %20.8) بلغت نسلةسنة  50-40 منثم الفئة   وهي اكي  نسلة  وايي 
ة نجد أن نسلة ) توزي    ع مفردات العينة  التحلي   ظهر اوكما  ( 2.2فأكي  نسلة )60مثلت الفئة من  حسب متغي  عدد سنوات الخي 

( %12.5وان نسلة)  15وات  من 10( %18.9سنوات وان  نسلة)   10وات  من 5( من  22.8سنوات وان نسلة)  5( ات  من % 29.8
ي يتعلق بمسىمي الوظيفة  نجد أن نسلة)  20( %16سنة وان نسلة )20وات  من  15

ز
( %2.6) ,%( مدير عام   وان نسلة 6فأكي  , ف

ف  ونسلة )%15,4( رئيس تسم ونسلة)%23,7( مدير إدارة ونسلة)%15.7نائب مدير ونسلة)  ( أيري وهي النسلة %42( مرسر
ي يتعلق بالتخصص االكاديىمي  نجد أن نسلة) 

ز
( حاسوب %16( مصارف ونسلة) %15.1( مصارف   وان نسلة) %8, 7االكي   ف
ي يتعلق المؤه  العلىمي   نجد أن نسلة) ( إدارة %24,4( تخصصات أيري )%18,6ونسلة)

ز
,%( ثانوي  6اعمال وهي النسلة االكي   ف

( %29,2( دبلوم عاىلي ونسلة)%11,5( بكالريوس وهي النسلة االكي  ونسلة)%47.8( دبلوم وسيط ونسلة) %7.7عام   وان نسلة) 
ي %3,2ماجستي   ونسلة )

ز
ي يتعلق بعدد الدورات ف

ز
 26,3مجال نمم المعلومات االدارية نجد أن نسلة) ( حامىلي درجة  الدكتواره  ف

ي المجال   وان نسلة) %
ز
ز  ونسلة)%10.9( حصلو عىلي دورة واحدة ونسلة) %19.2( لم يحصلو عىلي دورة ف ( ثالثة %43,6( دورتي 

 االستجابة البيان الرقم

ز  . 1  384 مجموع االستلانات الموزعة للمستجيبي 

 361 مجموع االستلانة الت  تم ارجاعها . 2

د . 3 ي لم تسي 
 23 االستلانات الت 

 2 االسنبيانات غي  الصالحة نسلة لبياناتها المفقودة . 4

 47 االسنبيانات غي  الصالحة نسلة الجاباتها المتشابم  . 5

 312 لانات الصالحة للتحلي  تعدد االس  . 6

 %81 نسلة االستجابة  . 7
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام 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 القطاع  نجدأن نسلة) 
ز
 وهي النسلة االكي   اما يتعلق بطبيعة الخدمة المقدمة ف

(  %30.4وان نسلة)   ( تعليمية%8.7دورات فأكي 
ز وأن نسلة) %16( إتصاالت ان نسلة) %10.3مضفية وأن نسلة) ان وأن نسلة ) %12.5( تأمي  ( أوراق مالية وان  %7.1( طي 

 ( فندتية .                          %7.7  وأن نسلة )  ( صحية %7,4نسلة)
ي  لعاملي االتحليل 

ز
ات الدراسة :  االستكشاف  لمتغي 

ز تم إجراء ا ات   واليتلار االيتالف بي  ي تصف تلك المتغي 
ات الدراسة بهدف اكتشاف العوام  الت  ي لمتغي 

ز
لتحلي  ألعامىلي االستكشاف

ات معيارية يتم فرضها وتوزع عليها العلارات  ات   حيث تم توزي    ع علارات االستلانة عىل متغي  ي تقيس ك  متغي  من المتغي 
العلارات الت 

ي تقيس ك  متغي  حسب
ات داي  العام  أتوى من  الت  ز المتغي  ي   بحيث تكون العالتة بي  انحرافها المعياري عن الوسط الحسائ 

ي 
ي العوام  اخأيرى . وتم استخدام حزمة برنامج التحلي  اإلحصائ 

ز
ات ف ي إجراء عملية التحلي  ألعامىلي spss)العالتة مع المتغي 

ز
( ف

ي حيث تم التحلي  لك  متغي  عىل حده   
ز
ز  االرتلاط مصفوفة تكوين تماالستكشاف ات بي  ي  االصلية المتغي 

ز
ات الدراسة ف  مع للمتغي 

ات ثالثة من والمكون اللعض بعضها   عدم بمراعاة أي( 0,50)بمقدار حذف نقطة استخدام وتم علارة( 24) علاراتها  وعدد  متغي 
اكات تيم ان وحيث(  0,50) تيمة عن تزيد  متقاطعة تيم وجود  ( 0,50)عن تق  ال  التشلعات و (  0,50) عن تق  ال  االولية االشي 
ات( 0,60) عن تق  ال  KMO وتيمة   الكامنة الجزر  وتيمة للمتغي 

ات  2 1 العبارات المتغي 

 متغي  المستقل
مكونات نظم المعلومات 

 االدارية
 المكونات المادية -1
 
 
 
 
 
مجية  -2  المكونات الير
 

  760. المطلوب العم  إلنجاز  مالئمة حواسيب أجهزة تتوفر 

جاعها  البيانات إلديال التقنية الوسائ  تتوفر   الخاصة البيانات تاعدة من واسي 
 المطلقة اإلدارية المعلومات بنمام

.678  

 الغايات لتحقيق كافية  تدرات المستخدمة المعلومات نمم شلكة توفر 
 .  المعلومات نمام من المنشودة

.513  

 ممن عم  احتياجات مع المتوفرة( الرتمية) العنكبوتية الشلكة تتناسب
 المطلقة اإلدارية المعلومات

.545  

مجيات تتناسب ي  المستخدمة الرتمية المعلومات وشلكة الي 
ز
 597.  العم  ف

ي  العدد  الوزارة توفر 
ز
امج من والمالئم الكاف ي  الي 

ي  الحتياجائ 
ز
 672.  العم  ف

مجيات المختصة اإلدارة توفر   680.  م الع متطللات مع والمتوافقة الحديثة الي 

ز  ي  بالسهولة الحاسوب وتطبيقات برامج تتمي 
ز
 658.  التعام  ف

 تابع
ة التنافسية ز  المي 

 االستجابة -1

ز  كة تتمي  ز  فئات كافة  حاجات تلبية عىل عالية بقدرة الرسر   614. المتعاملي 

كة تتمتع ي  الخدمات تقديم برسعة الرسر
ز
  . 781 الزبائن حاجات حسب المواعيد  ف

كة تتسم ي  الجديدة التطورات مع المواكلة برسعة الرسر
ز
  761. لخدماتا تقديم مجال ف

كة ات تلبية عىل القدرة للرسر ي  المطلوبة التغي 
ز
  752. ويدماتها ا ُمنتجاته تصاميم ف

 
ز ال -2  تمي 

كة تتعاون كات مع الرسر ز  عالمية رسر ي  الجودة تحقيق عىل تدرتها  لتحسي 
ز
 تقديم ف

 الخدمات
 6.9.693 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام 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  موض  كما   الصحي  الواحد  عن تق  ال 
ز
 (. 1)رتم الجدول ف

ي   (3رتم ) الجدول
ز
اتل التحلي  االستكشاف  االدراسة متغي 

 م(2020من بيانات الدراسة الميدانية ) اللاحثونالمصدر :إعداد ا
 

ات الدراسة  التؤكيدي العاملي  التحليل  :  لمتغي 

ات الدراسة تتكون من    ي  تم التوص  من التحلي  اىلي ان ابعاد متغي 
ز
عة محاور تقيسة بار حسب نتائج التحلي  العامىلي االستكشاف

ي )تم (   (15
ي إجراء عملية التحلي  العامىلي التوكيدي للنموذج  (AMOSv24إستخدام حزمة برنامج التحلي  االحصائ 

ز
ا يستخدم هذف

ات والعوام  الكامنة كما يستخدم التحلي  العامىلي   المتغي 
ز النوع خأج  ايتلار الفرضيات المتعلقة بوجود أو عدم وجود عالتة بي 

ي تقييم تدرة 
ز
ز عدة نماذج للعوام  التوكيدي كذلك ف ي المقارنة بي 

ز
نموذج العوام  عىل التعبي  عن مجموعة البيانات الفعلية وكذلك ف

 أبعاد  لتوضي  وذجالنم بناء تياس وتم الدراسة بيانات  عىل التؤكيدي العامىلي  التحلي  بتطبيق النموذج هذا  ايتلار  وتم. بهذا المجال

ز  العالتة ي النموذج االوىلي تد اعطت مقايسس جودة ذات صالحية  المطابقة ودةج مقاييس وكانت محاور النموذج بي 
ز
ي تم اديالها ف

الت 

ي ال
ز
 (4) جدول مقبولة كما ف

اتم (4) الجدول                     المطابقة جودة ؤشر

Measure Estimate Threshold Interpretation 

CMIN 1164.688 -- -- 

DF 671 -- -- 

CMIN/DF 1.736 Between 1 and 3 Excellent 

CFI 0.933 >0.95 Acceptable 

SRMR 0.053 <0.08 Excellent 

RMSEA 0.049 <0.06 Excellent 

PClose 0.680 >0.05 Excellent 

 (2020من بيانات الدراسة الميدانية ) لاحثونالمصدر :إعداد ال                    

اتنجد ان  جدول اعاله من ال  ي  المطابقة  جودة عىل الدالة المؤرسر
ض للبيانات النموذج تبول يتم والت  ي  رفضم أو المفي 

ز
 ضوئها ف

ي 
ات تعرف والت  ( وبلغت تيمة 0.05عند مستوي ) ا احصائي مهمة( وهي ليست 1.73اذ بلغت تيمة مرب  ع كائ ) المطابقة جودة بمؤرسر

(RMR)(.049)    و  0.05ات  من وهي نسلة.( مؤرسر جودة المطابقةGFI)  المطابقة المقارن )مؤرسر وCFI من وتيم هذه . 0.90( اكي 

ي االيتلارات . 
 
ات معتمدة احصائيا مما يدل  عىلي جودة النموذج وتبولم ومواصالت باف

 المؤرسر

 تحليل االعتمادية  والصالحية : 
او  للبيانات الدايىلي  االتساق للعثور عىل االتساق تحلي  يستخدم       للعثور ( كرو نلاخ  ألفا ) تيمة احتساب   تم(1 إىل 0)  من ويي 
ا   البيانات اتساق عىل  0,70 من أكي   تكون أن يجب كرو نلاخ  ألفا  تيمة أن اتي   (Hair et al., 2010)الدايىلي واستنادا عىل اتي 

 والجدول التاىلي  للتاكد من صالحية النموذج (MSV, MaxR(H),AVEالموثوتية المركلة وكذلك احتساب ك  من ) (CR)عن طريق 
 . يوض  الفا بعد التحلي  العامىلي التوكيدي

 

كة لدى  511.511  الجودة جوائز  عىل الحصول اج  من للعم  واض  توجم الرسر

كة تقوم  ك بش ورغلاتهم العمالء حاجات لتحديد  مسحية دراسات بإجراء الرسر

 مستمر

 511...867 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy      KMO 0,944 

 Bartlett's Test of Sphericity 2821.025                                        الجذر الكامن 

 Total Variance Explained 68                               نسبة التباين            
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

 االعتمادية والصالحية(5الجدول )

ات ز  االستجابة مادية برمجية CR AVE MSV ASV اسماء المتغي   التمي 

       0.825 0.331 0.468 0.680 0.940 مادية

     0.712 0.645 0.380 0.755 0.507 0.905 برمجية

ز     0.766 0.653 0.494 0.285 0.521 0.587 0.931 التمي 

 0.763 0.218 0.239 0.426 0.139 0.379 0.582 0.786 االستجابة

 (2020من بيانات الدراسة الميدانية  ) لاحثونالمصدر إعداد ال               

ات المعيارية والنحرافات المتوسطات  :  الدراسة لمتغي 

ز  أدناه الجدول ات لك  المعيارية واإلنحرافات المتوسطات يبي   أترب اتالمتغي   لجميع المعياري اإلنحراف أن فنجد  الدراسة متغي 

ز  التجانس عىل يدل وهذا  الواحد  إىل ات علارات جميع عن العينة أفراد  إجابات بي   .  المتغي 

ات الدراسة درجة االعتمادية خأسئلة االستلانة نحرافات المعيارية( المتوسطات الحسابية واال 6الجدول )            لمتغي 

ي  نوع المتغي   اسم المتغي   درجة  االنحراف المعياري الوسط الحسابر
 االهمية

  =  %3 60474 4.0465 المستق  مادية
80,4  

 80  =  %4 65209 3.9973 المستق  برمجية

ز   86  =  %1 64483 4.2220 تابع التمي 

 84  =  %2 76469. 3.9187 تابع االستجابة

 م(2020من بيانات الدراسة الميدانية ) لاحثونالمصدر :إعداد ال         
ي  التحلي  نتائج تمهر    

ي  اإلحصائ 
ات الوصقز ي  الدراسة لمتغي 

ز
 نحواغلب ايجابية كانت  الدراسة عينة اتجاهات ان( 6 ) رتم الجدول ف

ي  الفقرات
ات تقيس الت  ي  الوسط يوض  و  الدراسة متغي   ويالحظ تابعة ة والالمستقل اتالمتغي   خأبعاد  المعياري واالنحراف الحسائ 

ي  الوسط أن ي  الوسط  عن تذيد  ة والتابعةالمستقل اتالمتغي   البعاد  الحسائ 
ي  المستخدم الفرىصز

ز
ي ا التحلي  برنامج ف

  إلحصائ 
ز  التجانس عىل يدل وهذا  الواحد  إىل أترب المعياري واالنحراف ات علارات جميع عن العينة أفراد  إجابات بي   توة إىلي  ويشي   المتغي 
ات ابعاد  ز  أن يستنتج كما .  المتغي  ات  خأبعاد  كي    ا  اهتمام يعطون الدراسة تيد  المستقصي   . المتغي 

 ( :  Person Correlationتحليل االرتباط ) 
ات المستقلة والمتغي  التابع      ز المتغي  ات الدراسة بهدف التعرف عىل العالتة االرتلاطية بي  ز متغي  تم استخدام تحلي  االرتلاط بي 

ين وكلما تلت درجة  ز المتغي   بي 
 
ي أن االرتلاط تويا

  والوسيط    فكلما كانت درجة االرتلاط تريلة من الواحد الصحي  فإن ذلك يعتز

ين وتد تكون العالتة طردية أو عكسية   وبشك  عام تعتي  العالتة  االرتلاط عن ز المتغي  الواحد الصحي  كلما ضعفت العالتة بي 

ز ) إذا ( ويمكن اعتلارها متوسطة 0.30ضعيفة إذا كانت تيمة معام  االرتلاط ات  من )  – 0.30تراوحت تيمة معام  االرتلاط بي 

ين0.70 من )كانت تيمة االرتلاط أكي    إذا  إما (  0.70 ز المتغي   .  ( تعتي  العالتة توية بي 

ات الدراسة 7جدول رتم ) ال ز متغي   ( تحلي  االرتلاطات بي 

 . م (2020من بيانات الدراسة الميدانية ) لاحثونالمصدر :إعداد ال

   
Estimate 

 685.. ستجابةاال  <--> المستلزمات المادية لنمم المعلومات االدارية

مجية لنمم المعلومات االدارية  646. االستجابة <--> المستلزمات الي 

مجية لنمم المعلومات االداريةالمستلزمات  ز  <--> الي   495.. التمي 

ز  <--> المستلزمات المادية لنمم المعلومات االدارية  878. التمي 

مجية لنمم المعلومات االدارية  المعلومات لنمم المادية المستلزمات <--> المستلزمات الي 
 االدارية

..621 

ز   638. ستجابةاال  <--> التمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

 

 فرضيات الدراسة:  اختبار 
Structural Equation Modeling [SEM]  :نمذجة المعادلة البنائية 

ي  اللاحث أعتمد
ز
ي  التحلي  عملية ف

ض نمط البنائية  وهو المعادلة نمذجة أسلوب عىل للبيانات اإلحصائ   الخطية للعالتات مفي 
ة ز  وغي   الملارسر ة بي  ات من مجموعة الملارسر مث  أوسع والمشاهدة , وبمعتز  الكامنة المتغي 

ُ
 لسلسلة البنائية ترجمات المعادلة نماذج ت

ضة والنتيجة السبب عالتات من ز مجموعة المفي  ات.  وبالتحديد من بي   هذا بم لما يتمتع المسار  تحلي  أسلوب استخدام المتغي 
ي  الدراسة طبيعة مع تتناسب مزايا  عدة من اخأسلوب

ز
 . عرض مختض لهذا اخأسلوب  يىلي  وفيما اللحث   هذا ف

 Path Analysis المسار  تحليل
ي  البنائية   المعادلة نمذجة أساليب أحد وهو

ي  والت 
ز متغي   العالتات وتحلي  بدراسة تعتز ات من أو أكي   بي   المستقلة سواء المتغي 

ات هذه كانت ات من أكي   أو  متقطعة ومتغي   أو مستمرة المتغي  ات هذه كانت التابعة سواء المتغي  متقطعة بهدف  أو مستمرة المتغي 
ات  أهمتحديد  ي  أو المؤرسر

ات المتغي   عىل تأثي   لها يكون العوام  الت  ز  البنائية تجمع المعادلة نمذجة أن حيث التابعة   أو المتغي   بي 
  (Barbara G. Tabachnick and Linda S, 1996) ألعامىلي  والتحلي  المتعدد تحلي  االنحدار أسلوب

  . ستجابة(  علي ال مكونات برمجية، مكونات ماديةنظم المعلومات االدارية )  مكونات إختبار أثر  :  وىالفرضية األ
    االستجابةإىل مكونات نمم المعلومات االدارية المسار من ( 8)الجدول رتم 

Estimate S.E. C.R. P Label 

 par_30 559 . 585. 122 . 071. . مادية_  مكونات ---> ستجابةاال 

 par_31 *** 3.971 155. 617 . برمجية_ -مكونات  ---> ستجابةاال 

 م(2020من بيانات الدراسة الميدانية ) لاحثونالمصدر :إعداد ال
ز  الذي( 8) رتم الجدول من  إىل  داريةاال  معلوماتال المكونات المادية لنمم  من المسار  أن حيث المسار  معامالت تيم يبي 

مجية  من والمسار .( 559) معنوية مستوى عند  إحصائية دال غي   وهو .( 71) يساويستجابة اال   يساوي االستجابة اىلي المكونات الي 
  )***( .  معنوية مستوى عند  إحصائية دال وهو .( 617)

ز  :   الثانيةالفرضية  ز  و مكونات نظم المعلومات االدارية توجد عالقة ايجابية بي   التمي 
ز إىل مكونات نمم المعلومات االدارية المسار من ( 9)الجدول رتم       التمي 

Estimate S.E. C.R. P Label 

ز   par_20 017. 2.385 115. 275. مادية_  مكونات ---> التمي 

ز   par_21 004. 2.843 130. 369. برمجية_ - مكونات ---> التمي 

 م(2020من بيانات الدراسة الميدانية ) لاحثون:إعداد الالمصدر 
ز  الذي( 9) رتم الجدول من ز ا إىل  االدارية المعلومات  لنمم المادية المكونات من المسار  أن حيث المسار  معامالت تيم يبي   التمي 

مجية المكونات من والمسار .( 017) معنوية مستوى عند  إحصائية دال وهو .( 275) يساوي ز ال اىلي  الي   دال وهو .( 369) يساوي تمي 
   .(004) معنوية مستوى عند  إحصائية
 : الدراسةالنتائج 
ز  تأثي  وجد عالتة ذات تال  بأنمالنتائج  أظهرت -1  ستجابة. واإل  المكونات المادية لنمم المعلومات االدارية معنوي بي 
ز  تأثي  عالتة ذات أظهرت النتائج بأنم توجد كما  -2 مجالمكونات المعنوي بي   ابة ستجواإل  ية لنمم المعلومات االدارية ي 
مجية لنمم المعلومات االدارية والإيجابية عالتة كما كشفت نتائج التحلي  وجود  -3 ز المكونات الي  ز . بي    تمي 
ز إيجابية عالتة وبينت النتائج وجود  -4 ز المكونات المادية لنمم المعلومات االدارية والتمي    . بي 

 توصيات الدراسة 
 عىلي ما تقدم من نتائج   -1

 
حتوبنا ورة االهتمام   المؤسسات مح  الدراسة بصفة ياصة عىلي  الدراسة إتي  نمم   مكوناتببضز

ي زيادة ويلق ال
ز
ة التنافسيةالمعلومات االدارية  لدوره الهام ف ز  ,  مي 

مجية نمم المعلومات االدارية مكونات وكذلك المحافمة عىل  -2 ي المؤسسات  المادية والي 
ز
 همية أ مديالذي يكشف المطلقة ف

ي المنممات  نمم المعلومات االدارية  
ز
ي تعتي  موردا اساسيا ف

ي تعد المنتج  الرئيسي  للمعلومات الت 
مرية المنشاءة كما اشارة نالت 
ي زيادة تيمتها السوتية ن المعلومات الجيدةا القائمة عىلي الموارد لذالك كما 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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