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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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المشاري    ع والتعاميم الصادرة للعمل بموجبها والتحكم فيها اهتماًما  تكتسب مراقبة عمليات اإلطالع عىل وثائق 
ي المشاري    ع عن النتائج المتوقعة. باإلضافة إىل ذلك ، نظًرا ألن المراقبة 
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ا. لم تسفر المراقبة والتحكم الميدائز

ً
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ز عىل مديري ز المراقبة بناًء عىل تقديرات تقريبية، أو قضاء   الميدانية كثيفة العمالة، يتعي  اإلنشاءات االختيار بي 
ي جمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعتها. االختيار األخي  يرصفهم عن العديد من الواجبات 

الكثي  من الوقت فز
 الهامة األخرى.  

 

Abstract : 

Monitoring and controlling access to project documents and circulars issued to act upon them is gaining 

increasing attention. Field monitoring and control of the projects did not produce the expected results. 

Additionally, since field monitoring is labor intensive, construction managers have to choose between 

monitoring based on rough estimates, or spending a lot of time collecting, processing, auditing, and 

tracking data. The last choice distracts them from many other important duties. 
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 : المقدمة

تعتير نظرية القيمة المكتسبة أحد أهم وأبسط األدوات المستخدمة لمراقبة سي  المشاري    ع والتحكم بها. وتعتمد 
ي المعدلة، وهي قيمة يتم تحديدها حسب التخطيط المعد 

وع حسب الجدول الزمتز عىل القيمة المخططة للمرسر
وع ،وتقوم الرقابة، للتنفيذ واإلنجاز المتوقع، وتتم موافقة جميع األطراف عليها واعتم ادها كأساس لمراقبة المرسر

ي تتألف منه العملية اإلدارية، عىل أساس فحص نتائج األداء الفعىلي 
كوظيفة مهمة وعنرص أساسي من العناض الت 

ا لهذا  
ً
وع بالخطة المعدة والموضوعية مسبق ي حددتها إدارة المرسر

 بأول مع األهداف المخططة الت 
ً
ومقارنتها أوال
و  وع  والتوجيه  المرسر والتنظيم،  التخطيط،  من  بعد كل  اإلدارية  العملية  ي 

فز عنرص  آخر  هي  الرقابة  وظيفة  تعتير 
 والقيادة. وتستوجب عملية الرقابة أن يكون هناك معايي  معينة ومحددة، ليتم مقارنة النتائج الفعلية بها.  

ز واالجراءات الالزم تنفيذها لضمان سي  الم وع بشكل صحيح يجب عليهم تعزيز  وبالنسبة لواجبات المقاولي  رسر
ي واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك تقليل أو تجنب أي آثار ضارة عىل البيئة. جميع أنشطة البناء يجب 

وعيهم البيت 
أو أي هيئات تنظيمية   ، المراسيم واللوائح   ، الوطنية  ز  القواني  التابعة للمقاول لجميع  أن تمتثل مرافق المصنع 

وع  أخرى ذات صلة االخت المرسر ي هذا 
المحددة فز البيئية  ات  التأثي  أن معظم  يبدو  ي عىل األشغال. 

القضائ  صاص 
ي الطبيعة والمرتبطة بمرحلة البناء ويمكن بسهولة منعها أو منعها التخفيف من خالل ممارسات محادثة 

مؤقتة فز
بة والهندسة المناسبة وكذلك بواسطة اتخاذ تدابي  الوقاية أو التخفيف المناسب

 ة. الي 

ه وع وسي   : هنا بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة لتوثيق المشر

وع  تحديث وثائق المشر

وع الُمختلفة. وتشمل وثائق  ي يتم من خاللها إجراء تعديالت أو تحديثات عىل بعض مستندات المرسر
هي العملية الت 

وسجالت   وع  المرسر سجالت  و  الُمتطلبات  وثائق  تحديثها:  يتم  قد  ي 
الت  وع  قوائم  المرسر إىل  باإلضافة  المخاطر 

وع كنتيجة  ها من الوثائق. قد يتم اتخاذ إجراء تعديل وثائق المرسر األنشطة وخطط التدريب ومقاييس الجودة وغي 
بعض  لحدوث  أو كنتيجة  المطلوبة،  النتائج  ي 

فز انحراف  عند حدوث  تتم  قد  ي 
الت  التصحيحة  اإلجراءات  لبعض 

وع أو متط ي متطلبات المرسر
ات فز  لبات العمالء أو الُمستثمرين، وما إىل ذلك. التغيي 

 طريقة العمل 

ي توصيل الخدمة أو المنتج 
ي يكمن الغرض منها فز

ابطة الت  ي يتم من خاللها جمع المهام واألعمال المي 
هي العملية الت 

ي يتم تنفيذها ب
ا عىل أنه مجموعة من األنشطة والمهام الت 

ً
هدف إىل العميل، وُيمكن تعريف هذا المصطلح أيض

دة، 
ّ
المحد المدخالت  من  مجموعة  العملية  تتضمن هذه  أن  ي 

ينبغز التنظيمية، حيث  المؤسسة  أهداف  تحقيق 
ي تساهم )بشكل مبارسر أو 

إضافة إىل منتج أو مخرج واحد. هذه المدخالت مكّونة أو مؤلفة من جميع العوامل الت 
الخدمة. وُيمكن تصنيف   أو  للمنتج  الُمضافة  القيمة  ي 

فز  ) إدارية ومؤسسية غي  مبارسر العوامل إىل عمليات  هذه 
كة، بينما   ي المؤسسة أو الرسر

ذ العمليات اإلدارية بهدف إدارة أنظمة العمليات المعمول بها فز
ّ
نف
ُ
وعمليات داعمة. ت

مثل  الداعمة  العمليات  ستخدم 
ُ
وت كة،  الرسر أو  للمؤسسة  والمهّمة  الرئيسية  األعمال  المؤسسية  العمليات  ل 

ّ
تشك

كة أو المؤسسة الرئيسية. الموارد البرسر   ية والمحاسبة بهدف دعم عمليات الرسر
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 سجل المخاطر 

ي يتم استخدامها لتفصيل نتائج تحليالت المخاطر النوعية  
وع، ويمثل الوثيقة الت  هو جزء من خطة إدارة المرسر

ويعرض كذلك ويصنفها  لها   
ً
وصفا ويقدم  المحتملة  المخاطر  جميع  المخاطر  سجل  يعرض  بحيث   والكمية، 

األسباب المحتملة لحدوثها واحتماالت حدوثها باإلضافة إىل االستجابات المحتملة لتلك المخاطر ومن سيكون 
 عن التعامل معها. 

ً
 مسؤوال

ي عمليات 
ا. لم تسفر المراقبة والتحكم اليدوي فز

ً
ايد ز بة والتحكم فيها اهتماًما مي  تكتسب مراقبة عمليات تحريك الي 

بة عن النتائج ا ز عىل مديري تحريك الي  لمتوقعة. باإلضافة إىل ذلك ، نظًرا ألن المراقبة اليدوية كثيفة العمالة ، يتعي 
ي جمع البيانات ومعالجتها. 

ز المراقبة بناًء عىل تقديرات تقريبية ، أو قضاء الكثي  من الوقت فز اإلنشاءات االختيار بي 
األخرى  الهامة  الواجبات  من  العديد  عن  يرصفهم  األخي   بيانات االختيار  جمع  هو  الحاىلي  النموذج  من  الغرض   .

. تم تطوير النموذج لبناء الطرق.   ي الوقت الفعىلي
ويد مدير البناء بمعلومات التحكم فز ز المراقبة ومعالجتها تلقائًيا لي 

وع. تقوم  GPS يستخدم تقنية ي المرسر
بة أثناء العمل فز لجمع البيانات آلًيا ، وتسجيل مواقع جميع معدات حفر الي 

ي المعلومات المتعلقة باإلنتاجية والمدة )أو التقدم( الخ
وارزميات المطورة خصيًصا بتحويل هذه المواقع للتحكم فز
وع إنشاء طريق. تم قياس أداء أربعة   3واالستهالك الفعىلي للمواد. تم تنفيذ النموذج واختباره لمدة  ي مرسر

أسابيع فز
س المعلمات. أشارت هذه المقارنة إىل أن النموذج يمكن أنشطة بواسطة النموذج ومقارنته بالقياس اليدوي لنف

 ٪. 5أن يصل إىل انحراف ± 

ز جودة مخرجاتها ، من خالل  ي تعمل عىل تحسي 
ابية تطورات مبهرة للغاية ، والت  وع األعمال الي  تشهد إدارة مرسر

قياس   التطورات  هذه  تشمل  والتكاليف.  العمليات  زيادة كفاءة  ؛  المنتج  وجودة  دقة  المعلمات زيادة  مختلف 
بة وصيانتها   باإلضافة إىل    -مثل ضغط الصمامات ووزن الجرافة وما إىل ذلك    -المتعلقة بصحة معدات تحريك الي 
 المراقبة المستمرة لموقع الجهاز أثناء تشغيله. 

وقياس   ، الموجودة  المستشعرات  من  ضئيل(  ي  برسر تدخل  مع  )أي  المستقلة  البيانات  جمع  استخدام  يمكن 
بة ، ألغراض المراقبة. يتم جمع البيانات بشكل مستمر ومستقل وال يتأثر المعلم ات الصحية لآللة لمعدات نقل الي 

المستقلة   البيانات  ربط  هو  النهج  لهذا  األساسي  التحدي  إن  والطقس.  الموقع  خط  مثل   ، المرئية  بالظروف 
، وما إىل ذلك. التحدي اآلخر ،   بمعلومات ظروف التشغيل ، مثل مسارات الفضاء ، وظروف سطح طريق النقل

.  يجب تطوير طرق تقليل البيانات لجعل هذا النهج  ي تنسيق حدسي
هو كيفية تمثيل الحجم الكبي  من البيانات فز

ة لتقليل البيانات بناًء عىل جودة اختبار المالءمة.  حة ومختير
 عملًيا،  طرق مقي 

ي من ن
ائب وهي تعانن  قص بشكل عام تعمل البلديات بأموال دافعي الضن

مجة والتحديد الدقيق لألولويات هي خطوات  ي إجراء الصيانة عىل النحو المطلوب لذلك ، التخطيط و الير
يعتز

ي معالجة عملية التخطيط لبناء طرق جديدة أو إعادة تأهيل طرق قائمة داخل البلديات يجب  
ا فز
ً
أوىل مهمة جد

 أن يتكون من الخطوات التالية: 

 حالية. تقييم حالة الطريق ال •

 تحديد األولويات من قبل البلدية.  •

 وضع خطة العمل السنوية للبلدية.  •
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وضع خطة التفتيش والقيام بعمليات تفتيش منتظمة.  •

كات المرافق.  •  التنسيق مع رسر

ي تطوير الطرق وعملية التصميم.  •
 تحديد العوامل المؤثرة فز

 كيف نقدر الطلب المروري عىل الطرق؟

المراقبة والتحكم ونحدد تطبيقه والتحقق من صحة الموقع. يقوم النموذج تلقائًيا بجمع البيانات هنا نصف نموذج  
. البيانات  ي الوقت الفعىلي

ي إنشاء الطرق وتحويلها إىل معلومات تحكم فز
بة فز ي تشي  إىل تشغيل معدات تحريك الي 

الت 
البيانات تحويل  يتم  القياس.  ووقت  المعدات  موقع  هي  جمعها  تم  ي 

التخطيط الت  بيانات  مع  جنب  إىل  جنًبا   ،
وع، بواسطة النموذج لتوليد معلومات المراقبة والتحكم، أي اإلنتاجية ،  والتصميم، المستخرجة من نموذج المرسر

 والمدة )أو التقدم( واالستهالك الفعىلي للمواد. 

ز من ربط المواقع المقاسة باألنشطة و  ي األوىل تتضمن عملية التحويل اىل المعلومات  مرحلتي 
الحسابات المعلقة. فز

ي ال يمكن أن ترتبط 
ي  المواقع الت 

ان المنطق  ي الثانية مرحلة االقي 
المواقع المقاسة مرتبطة هندسًيا باألنشطة. فز

. بعد ربط جميع المواقع،  ي
ي ترتبط بأكير من نشاط واحد، ترتبط باستخدام قواعد القرار المنطق 

باألنشطة، أو الت 
 العمليات الحسابية وإنشاء المخرجات.   يقوم النموذج بإجراء

 :  األهداف الرئيسية لخطة الدارة البيئية هي

ي وثائق العقد بشكل مناسب. 
 التأكد من أن المتطلبات البيئية المحددة فز

ي  
ز والقواعد واللوائح الحكومية ذات الصلة بما فز ام بجميع القواني  ز

القيام باألنشطة اإلنشائية والداعمة مع االلي 
ز البيئية بالقوة. ذلك ا  لقواني 

 إدارة األعمال والعمليات لمنع أو عىل األقل تقليل اآلثار السلبية عىل البيئة. 

ي العقد مستندات. 
 تنفيذ التدابي  البيئية والتخفيفية المحددة فز

 .  وضع خطة عمل لتنفيذ تدابي  التخفيف أينما ومت 

 ات البناء وضمان حماية صحتهم. توفي  الحماية لجميع العمال من أي مخاطر مرتبطة بعملي

ي ذلك التلوث. 
 ضمان حماية صحة ورفاهية المجتمعات عىل جانب الطريق التقليل من اإلزعاج بما فز

والكفاءة   للسالسة  القانونية  والسلطات  المهندس  مع  واالتصال  للبلد  األخرى  البيئية  واألنظمة  ز  القواني  مراقبة 
وع.   عملية إلكمال المرسر

ي بدء تشغيل النموذج من خالل إنشاء جميع البيانات ال
الزمة للتشغيل السلس للنموذج ، يبدأ المستوى النشط فز

ي لم تكتمل بعد، ولكن تم  
قائمة باألنشطة المعلقة لوحدة التعريف. تتكون هذه القائمة من جميع األنشطة الت 

اًرا بشأن النشاط الذي تم تحديده  االنتهاء من سابقاتها، ويتلق  المستوى الخامل من وحدة التحويل والمعالجة إشع
إىل  باإلضافة  والمعالجة(،  التحويل  ووحدات  البيانات  استخراج  ز  بي  اتجاهي  )يظهر كسهم  مكتمل  أنه  للتو عىل 
، فإنه يستخرج بيانات التخطيط والتصميم المتعلقة بهذا النشاط، يتم استخالص عدد  ي

تحديث الجدول الزمتز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام 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  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا، بناًء عىل المدة المخطط لها للنشاط، عدد القطع المخططة من المعدات ساعات الماكينة، المخطط استخدامه
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ي المواد ، والنظام القائم عىل مالحظات التسليم. 

 التحكم فز

ي الوقت الذي تم فيه تسجيل الموقع وتحديد الجهاز يبدأ تشغيل النموذج و تستخرج جميع البيانات ذات الصلة.  
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ي ملف األنشطة الم
ي اليوم المحدد ، فز

ز إجراؤها فز ي يتعي 
ا   -علقة  يتم تسجيل جميع األنشطة المرشحة ، الت 

ً
يتم الحق
ي ملف المواقع  
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، وبالتاىلي ، إذا تم تحديد الممهدة عىل أنها نشطة )يظهر معّرفها فز
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ً
ا
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ي 
بة يجب أخذ العينات عند كل عالمة  حسب متطلبات خطة المراقبة البيئية من تقييم التأثي  البيت  كم   40 ، كالي 
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الكيميائ  للتحليل  معسكر  العمال.  وحول  الطريق  طول  عىل 

بة والمياه مختير البحوث التابع لألكاديمية الجغرافية المنغولية الذي أجرى تحليل المعادن الثقيلة 
متخصصي الي 

 ائية. والكيمي

وع  تحديث وثائق المشر

وع الُمختلفة. وتشمل وثائق  ي يتم من خاللها إجراء تعديالت أو تحديثات عىل بعض مستندات المرسر
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قوائم   إىل  باإلضافة  المخاطر  وسجالت  وع  المرسر سجالت  و  الُمتطلبات  وثائق  تحديثها:  يتم  قد  ي 
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ي قد تتم عند حدوث انحراف 
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وع أو متطلبات العمالء أو الُمستثمرين،  ي متطلبات المرسر
ات فز ي النتائج المطلوبة، أو كنتيجة لحدوث بعض التغيي 

فز
 وما إىل ذلك. 

 مفهوم الرقابة: 

ي تتألف منها العملية اإلدارية، عىل أساس فحص نتائج و 
تقوم الرقابة، كوظيفة مهمة وعنرص أساسي من العناض الت 

وع بالخطة المعدة والموضوعية   ي حددتها إدارة المرسر
 بأول مع األهداف المخططة الت 

ً
األداء الفعىلي ومقارنتها أوال

وع.  ا لهذا المرسر
ً
 مسبق
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 الرقابة تعبي  شامل ويشمل: ومعنن هذا التعريف هو أن 

اف.  -1  اإلرسر

 المتابعة.  -2

ات المالئمة للقياس عليها.  -3  تحديد المعايي  أو المؤرسر

4-  .  قياس األداء الفعىلي

 مقارنة نتائج األداء الفعىلي بالمعايي  واألهداف المخططة.  -5

 تحديد االنحرافات أن وجدت ومعرفة أسبابها.  -6

 التصحيحية الالزمة لمعالجة االنحرافات. اتخاذ اإلجراءات  -7

 متابعة مدى فاعلية اإلجراءات التصحيحية المتخذة.  -8

وع:   أهمية الرقابة عىل المشر

 : ي
وع من اآلن   تنبع أهمية الرقابة عىل المشر

وع، وكذلك مراقبة    -1 وع، وتحقيق الرقابة عىل وجود المرسر وع تؤدي إىل ضبط تكاليف المرسر الرقابة عىل المرسر
ي الوقت المتفق عليه. وق

وع وتحقيق فز  ت المرسر

وع، والتأكد من أن اإلنجاز   -2 ي المرسر
ورية للتأكد من حسن سي  العمل فز وع، هي عملية ضز إن الرقابة عىل المرسر

 يسي  حسب ما هو مقرر له. 

 اذ القرارات. إن الرقابة لها عالقة بكل عنرص من العناض األخرى للعملية اإلدارية، وبشكل خاص التخطيط، واتخ  -3

رفع    -4 إىل  يؤدي  مما  وع،  المرسر لفريق  السلوكية  وباألنماط  ا 
ً
أيض ية  البرسر بالموارد  يهتم  الفعال  الرقابة  نظام  إن 

 روحهم المعنوية وزيادة إنتاجيتهم. 

وع للعميل بما وعد بتسليمه له، وهل سيتم تسليمه   -5 وع إىل معرفة هل سيسلم المرسر الرقابة تساعد مدير المرسر
ي ال

 وقت المحدد له. فز

وع:   العناض الرئيسة لمراقبة المرسر

 : وع وهي ي المرسر
وع تركز عىل مجموعة من العناض المهمة فز  ومما تقدم نستطيع القول بأن الرقابة عىل المرسر

وع بالمواصفات المطلوبة.  -أ  الجودة وأداء المرسر

وع لتكون ضمن التكلفة المحدد له.  -ب  تكلفة المرسر

وع -ت ي الوقت المحدد له.  وقت تسليم المرسر
 بأن يتم فز
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

:   -ث وع وتشمل ما يىلي
 كما أن هناك أهداف أخرى لمراقبة المرسر

وع. وتهتم هذه المراقبة بصيانة أصول   -1 ي مراقبة األصول المادية للمرسر
وع: وتعتز مراقبة األصول الطبيعية للمرسر

وع، سواء أكانت صيانة وقائية أم تصحيحية أو عالجية، وكذلك توقيت ا  لصيانة وجودة الصيانة. المرسر

كما تتضمن هذه المراقبة مراقبة المخزون سواء أكانت معدات أو مواد، ويجب التأكد من صحة السجالت الخاصة 
ية الخاصة بها.   بذلك، وعمل الجرد الدوري لها للتأكد من مطابقتها لألرصدة الدفي 

ي: وتشمل هذه المراقبة صيانة ونمو وتطوي  -2 وع وتهتم بتحقيق مراقبة المورد البرسر ي المرسر
ز فز ر األفراد العاملي 

ي والذي يسىم  ي العمل، بسبب أهمية العنرص البرسر
هم وإدماجهم فز ز وع، والعمل عىل تحفي  ز فريق المرسر التعاون بي 

اتيجية.  وع النهائية واإلسي  ي تحقيق أهداف المرسر
ي( فز ا )برأس المال البرسر

ً
 أحيان

وع ومراقبة كيفية استخدام هذه الموارد واستغاللها  مراقبة الموارد المالية: وتشمل مراقب  -3 ة مصادر أموال المرسر
 بأفضل وجه لتحقيق الكفاءة والفاعلية من استخدامها. 

 : ا عىل مراقبة ما يىلي
ً
وع يجب أن تركز أيض  وبشكل عام فإن الرقابة عىل المرسر

وع   .Inputs Control* مراقبة المدخالت للمرسر

وع    .Internal process control* مراقبة عمليات المرسر

وعات   .Outputs control* مراقبة مخرجات المرسر

 أنواع الرقابة: 

 للرقابة أنواع متعددة تعتمد عىل نوع المعيار الذي يتم تصنيفها بموجبه. 

 : : الرقابة حسب معيار الزمن: تصنف الرقابة بموجب هذا المعيار إىل ما يىلي
ً
 أوال

ا بالرقابة اإليجابية، وتهدف هذه الرقابة إىل توقع الخطأ والخطر قبل حدوثه ومنع  ال  -أ
ً
عرف أيض

ُ
رقابة الوقائية: وت

 حدوثه. 

ا بالرقابة السلبية، ألنها ننتظر الخطأ حت  يقع ثم عالجه.  -ب
ً
 الرقابة العالجية: وتوصف أيض

امنة مع العمل: وتهدف هذه الرقابة بمتابعة ح  -ت ز  بأول، وتصحيح االنحرافات الرقابة المي 
ً
سن تنفيذ العمل أوال

ي حينه. 
 فز

ط  ثانًيا: مراقبات المرور/ عدم المرور: تأخذ مراقبة المرور/ وعدم المرور شكل االختبار لمعرفة ما إذا تم تحقيق رسر
وع، وللعديد من   ي معظم أوجه المرسر

أوجه محدد، سبق تحديده من قبل. ويمكن استخدام هذا النوع من المراقبة فز
للمخرجات  ا 

ً
مسبق المحددة  المواصفات  حسب  المطلوبة  المواصفات  تحقيق  تم  إذا  ما  لمعرفة  وذلك  األداء. 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وع،  وع ويعد كل من خطة المرسر ي مراقبة كل من عناض التكلفة والوقت لخطة المرسر
وكذلك ينطبق هذا األمر فز

وع نظام مراقبة كامل سابق التصميم كنقاط   وموازنته، وجدولته وثائق مراقبة، وعىل هذا يكون لدى مدير المرسر
 تأكد للمراقبة. 

ي تعمل بصفة  
وإن هذا النوع من المراقبة يعمل عندما يستخدمها المراقب فقط، بعكس مراقبات علم الضبط الت 
بصورة دورية   تلقائية، وتختير النظم العاملة بصورة مستمرة. وبذلك فإن نظام مراقبة المرور/ وعدم المرور تعمل

ات منتظمة.   وعىل في 

وع بعد معرفة الحقيقة.  ا بمراقبة األداء الالحق، أو المراقبات الالحقة للمرسر
ً
ا: المراقبة الالحقة: وتعرف أيض

ً
 ثالث

وعات  للمرسر الفرص  ز  وتحسي  للتعلم  منها  ُيستفاد  وإنما  حصوله،  سبق  ما  تغيي   تستطيع  ال  المراقبة  فهذه 
ز   ي حي 

أن كال من مراقبات علم الضبط، ومراقبات المرور/ عدم المرور موجهة نحو تحقيق أهداف المستقبلية، فز
وع الجاري العمل فيه.   المرسر

 : المصادر والمراجع
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