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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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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 الملخص: 

ة، أهمها العولمة والمنافسة الشديدة، وظاهرة ثورة   ي الوقت الحاىلي تحديات كثي 
تكنولوجيا  تشهد بيئة األعمال فز

ات، منها  المتغي  التكتالت اإلقتصادية، ونتج عن ذلك مجموعة من  التحالفات و  المعلومات واإلتصال وظاهرة 
اتيجية لتلبية احتياجات بيئة األعمال الحديثة من خالل تطوير  زيادة اإلهتمام بتطوير أس  اليب المحاس  بة اإلسي 

 التقليدية، بهد
ً
ا ز  متمي 

ً
ات، األساليب تنافس   يا ف التكيف ، والذي لن يتحقق اال بالتخطيط الس   ليم ف مع تلك المتغي 

امج لكل وظيفة من وظائف المنش    أة، ومن جهة أخرى يتطلب التعامل مع تلك التحديات    وإنجاز الير
ً
وتحقيق مركزا

واالسي   السياسات  صياغة  وإعادة  الداخلية  الكفاءة  برفع  الصناعية  المنشآت  قيام  التنافسية، ض    رورة  اتيجيات 
ت  ي تغي 

والتوجه نحو ما يرغب فيه العمالء من مواص  فات وتعديالت بالمنتجات، ولعل من أبرز االس  س االدارية الت 
 نتيجة هذه التحديات، 

 

Abstract : 

The business environment at the present time is witnessing many challenges, the most important of 

which are globalization and intense competition, the phenomenon of the information and 

communication technology revolution, and the phenomenon of alliances and economic blocs. On the 

other hand, dealing with these challenges requires the industrial establishments to raise internal 

efficiency, reformulate competitive policies and strategies, and head towards what Customers want 

specifications and product modifications, and perhaps one of the most prominent administrative 

foundations that have changed as a result of these challenges . 
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 المقدمة: 

ي كافة دول العالم امام تحد كبي  وهو المنافسة 
ات االقتصادية والصناعية تضع المنظمات فز لقد اصبحت المتغي 

ي يكون فیها البقاء لألصلح، واألصلح هنا هو القادر عىل تلبية احتياجات  
وطلبات الحادة المحلية والدولية والت 

ز ومنها التكلفة المنخفضة،  العمالء واكتساب رضاهم من خالل تقديم منتج تتوافر فيه المعایي  األساسية للتمي 
ز قدر  الجودة العالية، والوقت المناسب مما یز يد من قدرة المنظمة عىل تعظيم اهداف عمالئها، ووالتاىلي تحسي 

ي ظل المنافسة تها التنافسية، األمر الذى یتطلب من المنظمة التغ
اتیجیتها لتحقیق أهدافها، واألستمرار فز یي  فز إسي 

اتیجية للتكلفة.   الحالية، مما أدى اىل إتباع أسالیب إدارية حدیثة مثل سياسة اإلدارة اإلسي 

ورة النتهاج أسالیب محاسبية   ات وأصبح هناك ضز ولم تعد األسالیب المحاسبية التقلیدية قادرة عىل مواكبة التغي 
ي نظم محاسبة التكالیف والمحاسبة اإلدارية التقلیدية حدیث

كات ومعالجة القصور فز ة تسغ لتحقیق أهداف الرسر
المنخفضة  والكلفة  المناسبة  الجودة  الزبائن من حیث  احتياجات  وتلبية  ز  المنافسي  التفوق عىل  ي 

فز والمساعدة 
كات م ي أيضا ما تطمح إليه الرسر  ن أرباح. ومرونة التصميم وسعة التطوير، وتلتر

 أسلوب الّسجالت المحاسبّية المفتوحة  •

اخل 
ّ
ي الد

ي األسواق العالمّية، والحصول عىل مكونات المنتج من الخارج بدل تصنيعه فز
نافس فز

ّ
ى انتشار مفهوم الت

ّ
د

وريد.  
ّ
ز أطراف سلسلة الت كات وحدها، بل بي 

ز الرسرّ  إىل تحول المنافسة ليس بي 

وريد لتوفي     لذا دعِت الحاجة إىل البحث عن إسلوب
ّ
كات سالسل الت ز سر جديد يعمل عىل تقوية هذه العالقة بي 

ي تكون  
ي اتخاذ القرارات طويلة األجل، وتخفيض تكلفتها ورقابتها عىل األنشطة الت 

المعلومات المالئمة، والمناسبة فز
كلفة وزيادة جودة منت

ّ
ي إىل خفض الت

ّ
نظيمّية، لغرض الوصول إىل حلٍّ يؤد

ّ
جاتها، ومن األساليب خارج حدودها الت

ي مجال المحاسبة اإلدارية 
 إضافة جديدة فز

ّ
ة هو األسلوب المستخدم الذي ُيعد ي اآلونة األخي 

 فز
ا
ي أثارت جدًل

الت 
وريد

ّ
ي سالسل الت

طور الحاصل فز
ّ
 .نظًرا إىل الت

 مفهوم أسلوب الّسجالت المحاسبّية المفتوحة  •

ي  
سعينّيات من القرن المنرصم، حينما بدأ  نشأة الّسجالت المحاسبّية المفتوحة فز

ّ
ي أوائل الت

ّ فز ي المجال المحاستر
كات وزيادة الحاجة إىل نظام  

ز الرسرّ ي العالقات البينّية بي 
ي المحاسبة بتناول األهّمّية الموجودة فز

المتخّصصون فز
كة

ي الرسرّ
سليم فز

ّ
ز عمليات اإلنتاج والت عاون بي 

ّ
ّ لغرض الت ي  .رقائر

كة ومعلومات ذات عالقة بها مع ُيعيرّ عن هذا  
كلفة داخل الرسرّ

ّ
ي ُيتبادُل فيها معلومات الت

األسلوب بالممارسات الت 
كة أخرى   .سر

وريد بوصفها 
ّ
ز فاعلّية تكلفة سالسل الت لذلك تتمثل المحاسبة عن هذه الّسجالت وسيلة الغرض منها هو تحسي 

ز العميل والمورد، والعمل قة بي 
ّ
عة   أداة تعمل عىل تعزيز الث

ّ
ز الّسجالت المفتوحة ومخاطرها المتوق عىل الموازنة بي 

 الّسجالت المفتوحة هي أداة ُيتبادل من خاللها المعلومات المالّية وغي  المالّية 
َّ
بناءا عىل ما تقدم يرى الباحثون أن

عاونّية وكفاءتها بهدف تق
ّ
ز العالقات الت ز المورد والعميل وبشكل اختيارّي، وتهدف إىل تحسي  كلفة وزيادة  بي 

ّ
ليل الت

ز األطراف المتعاونة.   المنافع بي 
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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 سيرية 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. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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    

 

 دوافع محاسبة السجالت المفتوحة ومتطلباتها  •

ي تناولت 
راسات الت 

ّ
وافع والمتطلبات للّسجالت المفتوحة تعمل عىل ضمان نجاح أغلب الد

ّ
توجد مجموعة من الد

ي 
تيب اآلئ  ا للي 

ً
ز إىل جمعها وفق ، ما دعا الباحثي  ّ ي

 :موضوعها بشكل ضمتز

: دوافع أسلوب الّسجالت المحاسبّية المفتوحة 
ا
 أوًل

كات بكل ما يلي 
ز الشرّ وافع األساسّية وراء استخدام هذه األداة وانتشارها بي 

ُّ
 الد

ُّ
عد

ُ
 :ت

o   الحدود خارج  كلفة 
ّ
الت إدارة  تقنيات  العتماد  ايدة  ز المي  وّجهات 

ّ
فالت المعلومات:  مشاركة  إىل  الحاجة  زيادة 

نظيمّية، أوجدت ال
ّ
كلفة الت

ّ
 إدارة الت

ُّ
عد
ُ
كات، وعليه ت

ز الرسرّ ورة مشاركة نوع خاص من المعلومات بي  حاجة إىل ضز
ساع نطاق تطبيقها

ّ
ي استخدامها وات

 .البينّية هي العامل المؤثر فز
o  كلفة، ومعلومات

ّ
عامالت البينّية دفع باتجاه مشاركة معلومات الت

ّ
ي الت

فافّية فز
ّ
فافّية: فالحاجة إىل الش

ّ
زيادة الش

عاونّيةا
ّ
 .لعالقات الت

o  ي تحدث خارج حدود
الت  العمليات واألنشطة  األداء، ورقابة  الّرقابة عىل  ي 

فز : فهي تساعد  ّ ي الّرقائر ور 
ّ
الد زيادة 

عهيد 
ّ
افع بسبب تزايد عمليات الت

ّ
ي الّرقابة عىل أسعار الُموردين، وقد جاء هذا الد

نظيمّية، كما تساعد فز
ّ
كة الت

الرسرّ
 .رقابّية وما تتطلبه من إجراءات

o  كلفة
ّ
ز أعضاء الّسلسلة عن طريق المشاركة المتبادلة لمعلومات الت ي بنائها وتحسينها بي 

قة: فهي تسهم فز
ّ
زيادة الث

ط مسبق لها، أو كنتيجة نهائّية عنها قة إّما كرسر
ّ
 .ومعلوماتها الحّساسة، وعادة ما ينظر إىل الث

o ي تح
امات، وتضمن عدم إساءة استخدام القواعد الّسلوكّية: فوجود القواعد واألعراف الت  ز كم العالقات وااللي 

ساع تطبيقها
ّ
 من أسباب ات

ُّ
عد
ُ
 .المعلومات الخاصة ت

 

 متطلبات نجاح استخدام الّسجالت المحاسبّية المفتوحة  •

 عن  
ا
ي العالقات البينّية، فضًل

قة فز
ّ
عاون والث

ّ
جاح بشكل كبي  عىل درجة الت

ّ
اإلمكانّيات المادّية  تعتمد متطلبات الن

الالزمة الستخدامها،   المتطلبات  تحديد  راسات 
ّ
الد بعض  حاولت  وقد  ممارستها،  إنجاح  من  تمكن  ي 

الت  والفنّية 
ى ظام الذي من  .في 

ّ
 عن وجود الن

ا
ز األطراف المعنّية، فضًل قة بي 

ّ
ّ من الث  من هذه المتطلبات وجود الحّس العاىلي

َّ
إن

  شكل فاعل خالله يتّم تبادل المعلومات ب

عم لتعزيز عملّية  •
ّ
كاليف لغرض تقديم الد

ّ
المتطلبات الفنّية: وتشي  إىل تصميم نظم خاص يتعلق بمحاسبة الت

ي حالة حدوث خلل فيها
 .جمع البيانات فز

ز من ممارسة هذة  • مكي 
ّ
ي الت

ي تسهم فز
المتطلبات االجتماعّية: وتنطوي عىل مجموعة من العوامل االجتماعّية الت 

فكي  بصورة فردّية، وإىل جانب  األداة، مث
ّ
قة المتبادلة، كفريق بدل من الت

ّ
وريد، والث

ّ
ام أعضاء سالسل الت ز ل الي 

واألعراف  القواعد،  عن   
ا
فضًل الضمانات  ووجود  والحوافز،  عاون، 

ّ
والت قة، 

ّ
الث توافر   

ّ
إن القول  يمكن  ذلك 

 .االجتماعّية هي من المتطلبات المثهّمة لتنفيذها واستخدامها
o  أسلوب الّسجالت المحاسبّية المفتوحة أهداف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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    

 

ز  ز رئيسي  ي تتعلق بهذا األسلوب حيث قسمت إىل هدفي 
 :تعددت األهداف الت 

كة، وتقديم المعلومات لإلدارة   •
ّ للرسرّ اخىلي

ّ
كاليف ورقابتها لتعزيز مكان العمل الد

ّ
ي خفض الت

: يتمثل فز ّ ي
هدف فتز

ي لديها بكل فاع
ي توفي  استخدام الموارد الت 

 .لية وكفاءةللمساعدة فز
ي اتخاذ القرارات المناسبة، وإعادة هيكلة   •

كة، وتحسينها فز
ي إصالح ممارسات الرسرّ

: يتمثل فز ّ ي اتيخر الهدف االسي 
عىل  الّرقابة  طريق  عن  اتيجّية  االسي  األهداف  عىل  والمؤثرة  الرئيسة  القضايا  عىل  ز  كي 

الي ّ طريق  عن  كة 
الرسرّ

 من 
ُّ
عد
ُ
ي ت
عهيد الت 

ّ
   األهداف طويلة األجل. عمليات الت

o  إبعاد أسلوب الّسجالت المحاسبّية المفتوحة 

ز  ّ بي  عاون اليومي
ّ
ا من الت يتكون هذا األسلوب عىل مجموعة متنوعة من األبعاد، إذ تمثل المعلومات جزًءا أساسيًّ

ي المعلومات من  
وريد والمشاركة القوّية فز

ّ
كات، وتعد كفاءة سالسل الت

جاح األساسّية المهّمة األفراد والرسرّ
ّ
أسباب الن

كة 
ي الرسرّ

 .فز

 :  - ومن أبعاد هذا األسلوب الُمهّمة هي

، لكن اإلفصاح البعد األول • ز كلفة قد يكون باتجاه واحد أو اثني 
ّ
: تبادل المعلومات: فالكشف عن معلومات الت

ز بسبب الّسلوك غي  الجّيد ال قد من الباحثي 
ّ
ذي يتعرض له المورد  عن المعلومات من اتجاه واحد تعرض للن

كلفة 
ّ
 .عند استخدامه لمعلومات الت

ي  •
ي يفصح عنها ومستوى التفاصيل، البعد الثانز

كلفة ونوعّية البيانات الت 
ّ
ي تتعلق بالت

: درجة جودة اإلفصاح: الت 

د بالبيانات
ّ
د باإلفصاح عن البيانات وطريقة استخدامها، أّما مستوى التفاصيل فيتعد

ّ
،  أّما نوع البيانات فيتعد

 .والمعلومات غي  الواضحة 
ز المورد والعميل أو بشكل أكير عن طريق  البعد الثالث • : حدود االنفتاح: أي من المحتمل أن يكون اإلفصاح بي 

وريد ككل
ّ
 .سالسل الت

o  العوامل المؤثرة عل فشل أو نجاح تطبيق أسلوب الّسجالت المحاسبّية المفتوحة 

ي ظل هذا األسل
ز
ي يمكن تناول هذه العوامل ف

حو اآلن 
ّ
 وب عل الن

: عوامل البيئة الخارجّية
ا
 أوًل

ي  •
ي المنتجات الت 

كة فز كاليف، وهي عالمة مشي 
ّ
ي الت

درجة المنافسة: إذ كلما زادت حدة المنافسة أدى إىل تقليل فز
كاليف

ّ
ي إدارة الت

 .تستخدم وسائل تعاون فز
ي االتجاه االقتصادّي: تعمل عىل زيادة رغبة المورد بفتح   •

ي حالة وجود نمو فز
الّسجالت الخاصة به مع العميل فز

 .االقتصاد 
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ي الطب                    . 
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 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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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: عوامل داخلّية ي  :ثانيًّ
ز
 :تتمثل ف

من  • أوسع  بشكل  اإلدارّية  المحاسبة  ي 
فز الحديثة  الممارسات  استخدام  إىل  كة 

الرسرّ يؤدي كير  كة: 
الرسرّ حجم 

ة  كات الصغي 
 .الرسرّ

كة: كلما كانت سمعة المورد  •
 .ممتازة، كلما ساعد ذلك عىل تطبيق أسلوب الّسجالت بشكل أفضلسمعة الرسرّ

اخلّية تتسم بالقوة والكفاءة، كلما ساعد ذلك عىل تطبيق أسلوب  •
ّ
اخلّية: كلما كانت الّرقابة الد

ّ
قوة الّرقابة الد

 .السجالت بشكل أوسع 
شغيلّية  •

ّ
 إدارة المخاطر الت

o العدید من المزايا  ويحقق استخدام سياسة السجالت المحاسبية المفتوحة 
كة • ز وظيفة المحاسبة اإلدارية للرسر  .تحسي 
 .يساعد العمالء عىل التفاوض حول األسعار نتیجة معرفتهم بهياكل التكلفة لدى الموردین •
ي األجل القصي  والطويل •

اتیجية فز  .تطوير العالقات االسي 
المنتج، وتكالیف المورد ويحقق إدارة تكاليفية  يساعد اإلفصاح عن بيانات التكلفة عىل تحدید عناض تكلفة   •

 .فعالة خارج الحدود التنظيمية للمنشأة
ز أطراف سلسلة التوريد وتحدید أولوياتها وبالتاىلي تقلیل تعارض األهداف بینهما،   • ي تنسیق األعمال بي 

يساعد فز
 .وایجاد حلول جدیدة للحفاظ عىل المزايا التنافسية وتخفيض التكالیف

ي بیئة األعمال تسهیل تباد •
ز المنظمات المتعاونة معا عير سلسلة التوريد من أجل االستمرار فز ل المعلومات بي 

كة   .الحدیثة، وتحقیق المزايا التنافسية، وتخفيض التكلفة المشي 
o   ة التنافسية و أهميتها و مفهومها و أبعادها ز  : المي 

التصنيع الحديثة إىل - بيئة  ي الذي تشهده  التكنولوجر التطور  ي األسواق، كما   أدى 
المنافسة فز تغيي  قواعد 

ز منظمات األعمال   أصبحت المنافسة التكاليفية الهادفة تشكل إحدى السمات الهامة للمنافسة السائدة بي 
ورة السغي نحو تدعيم مركزها التنافسي من خالل  ي العرص الحديث، مما دعا الوحدات االقتصادية إىل ضز

فز
ي إطار عمليات

ي التكلفة األقل أو الجودة  خلق أنشطة جديدة فز
ها الحالية  لتحقيق مزايا تنافسية قد تتمثل فز

األعىل أو تعظيم قيمة المنتج بالنسبة للعميل أو سعة دخول المنتج إىل السوق لتلبية متطلبات العمالء، 
ي متطلبات العمالء. 

ات المستمر فز  و ايضا سعة االستجابة للتغي 

األمر   يتطلب  ذلك  اتيجية  لتحقيق  واسي  المستخدمة  والتكنولوجيا  التصميع  عمليات  ز  بي  الربط  ورة  ضز
المنافسة، و عدم االهتمام فقط بالمنتج و العمليات واالنتاجية، بل ايضا االهتمام بكافة االنشطة بداية من 

 . ي
 ابتكار و تصميم المنتج حت  خدمات ما بعد البيع و تسليمه للعميل النهائ 

ها من المنشآت وذلك وفقا ولقد دفعت المنافسة ا ي عالم المنافسة مع غي 
لعالمية العدید من المنشآت للدخول فز

اتیجيا تسغ للجودة، والمرونة، والتوقیت المالئم، مما أصبح امتالك المنشأة م إليه منشآت  یزة تنافسية هدفا إسي 
ي ظل المنا

ي أعمالها فز
ي السوق واالستمرار فز

 فسة الشدیدة. األعمال لكي تتمكن من البقاء فز

ها عن  ز ي تمي 
ي تشكل مزايا نشاط المنظمة والت 

ة التنافسية من خالل تحقیق مجموعة من االبعاد والت  ز وتتحقق المي 
ي 
ي يمكن توضيحها كاآلئ 

ها من المنظمات وأنشطتهم، والت   :غي 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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    

 

   الكلفةأوال( بعد 

ي سبیل  
المنظمات فز اعتمدتها  ي 

الت  التنافسية  المزايا  الكلفة إحدى  ما تعد  التكلفة  ز وتمثل  المنافسي  التفوق عىل 
أنشطة  لتنفیذ  ورية  الرصز المتطلبات  توفي   نشاطاتها من خالل  تأدية  ي سبیل 

فز نقدية  مبالغ  من  المنظمة  تدفعه 
ي هذه 

ز بهدف التفوق علیهم وفز المنظمة، وبالتاىلي يمكن للمنظمة أن تعتمد عىل تخفيض الكلف أقل من المنافسي 
ز بالتكلفة، وذلك   الحالة تصبح الكلفة هي  ة التنافسية من خالل التمي  ز كات اىل تحقیق المي  ة تنافسية وتلجا الرسر ز مي 

المتاحة، كفاءة  اإلنتاجية  للطاقات  األمثل  االستغالل  االثمان،  بأرخص  األولية  المواد  عىل  الحصول  خالل  من 
تنافسية یتم من خالل الجهود المذولة األنشطة التسويقية، كفاءة نظام اإلنتاج والصيانة، لذلك فأن زيادة القدرة ال

ي إنتاج المنتج أو تقديم الخدمة، باإلضافة إىل التوجه  
ك فز ي تشي 

ز مجموعة المنشآت الت  من أجل تخفيض التكلفة بي 
ها بواسطة سياسة السجالت  ي تم توفي 

برغبات .وهذا ما توصل اليه أنه يمكن استخدام معلومات التكالیف الت 
ي 
، مع استخدام المحاسبية المفتوحة فز ي ال تضیف قيمة أو تعهیدها للغي 

ز العمليات وازالة كل األنشطة الت   تحسي 
ز اإلنتاجية   .تقنيات إدارة التكلفة البینية بهدف تخفيض التكالیف وتحسي 

   الجودةثانيــــــا( بعد 

ي المنتج والمطابقة لمتطلبات ا
ي درجة تلبية الصفات والخصائص الموجودة فز

لزبائن، وهي تمنح تتمثل الجودة فز
الحالية  ورغباتهم  بحاجاتهم  بشكل كبي   ترتبط  وهي  للزبائن،  مفیدة  وتكون  إضافية  تنافسية  جاذبية  المنتج 
ة، وتكون  ز ي إنتاج المنظمة لسلع أو تقديم خدمات بمستوى عال من الجودة المتمي 

والمستقبلية، فالجودة تتمثل فز
بالشكل الذي یتفق مع توقعاتهم، وتحقیق الرضا والسعادة لدیهم قادرة عىل الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها  

ي السوق وفرصة إلرضاء الزبون  
ة تنافسية فريدة؛ لضمان بقائها ونموها فز ز )وتركز المنشآت عىل الجودة لتحقیق مي 

ي جود 
ي فز اتیخر ة  وذلك عند حصوله عىل منتج ذات جودة عالية، ويجب عىل المنشأة أن تركز عىل االعتبار االسي 

المنتج من خالل التحسینات المستمرة لمواكبة أذواق الزبائن المستقبلية، فالزبون عىل استعداد لدفع مبالغ أكير 
 مقابل حصوله عىل منتجات ذات جودة عالية. 

اكة مع   ز عىل الجودة أساس الرسر كي 
ويجب التأكید عىل الجودة عند كل نقطة خالل سلسلة التوريد، وأن يكون الي 

المنتج   أعضاء سلسلة أو یواجهوا صعو بات يسبب  أن يستفیدوا  أما  التوريد  ي سلسلة 
كاء فز التوريد، فجميع الرسر

تب عىل  اتیجية، ويي  النهائ  أو جودة الخدمة. ويجب أن تكون الجودة موجودة كأساس لجميع التحسینات االسي 
ري من خالل تحقیق شفافية استخدام سياسة السجالت المحاسبية المفتوحة أنه يمكن دعم صنع القرار اإلدا

ي النهاية عىل دعم كفاءة  
ي تساعد فز

ي عالقات التوريد، والتشجيع عىل االبتكار داخل عالقات التوريد، والت 
التكلفة فز

 العمالء.  أداء سلسلة التوريد وتحقیق الجودة المطلوبة من قبل

  المروئةثالـثـا( بعـــد 

ي قد تحدث  
ات الت  كة من خالل االستجابة الرسيعة للتغي  ة التنافسية للرسر ز تعد المرونة بأنها األساس لتحقیق المي 

ي عىل تقديم منتجات متنوعة   ي تصميم المنتجات وبما يالءم حاجات الزبائن، ويقصد بالمرونة قدرة النظام اإلنتاجر
فز

؛ تتالءم ورغبات الزبائن المتنوعة واالستجابة الرسيع ة، فالزبون يحتاج إىل تغیي  العمليات لتوفي  أرب  ع متطلبات هي
ي قدرة العمليات 

مرونة المنتج، وهي قدرة العمليات عىل تقديم منتجات جدیدة أو معدلة. مرونة المزي    ج، وتعتز
ي مستوى

ي مستوى الناتج أو فز
ي قدرة العمليات عىل التغیي  فز

نشاط   إلنتاج مزي    ج من المنتجات. مرونة الحجم، وتعتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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    

 

تسليم  أوقات  لتغیي   العمليات  قدرة  إىل  وتشي   التسليم:  المنتجات.مرونة  من  مختلفة  أحجام  لتقديم  اإلنتاج 
 المنتجات. 

  التسليمرابعــــا( بـــعـــد 

ز عل خفض المهلة  كي 
ي األسواق من خالل الي 

كات فز ز الرسر إن بعد التسليم هو بمثابة القاعدة األساسية للمنافسة بي 
ي تصميم منتجات جدیدة وتقديمها إىل الزبائن بأقرص وقت ممكن، وبالتاىلي تحقیق العدید من الزمنية  

والرسعة فز
ي السوق مقارنة منافسیها، وهناك ثالثة أسبقيات لبعد التسليم تتعامل 

ي تنعكس عىل تعزيز موقعها فز
المنافع الت 

؛ سعة التسليم، التسليم بالوقت المحدد، سعة التطوير.   بالوقت هي

ة التنافسية  • ز ي تحقیق المي 
ز
 أثر سياسة السجالت المحاسبية المفتوحة ف

خططها   لتحقیق  العالمية  األسواق  دخول  فز  يساعدها  نهجا  ة  األخي  األونة  ي 
فز المنشآت  من  الكثي   انتهجت 

ة محاسي  -المنشودة، وفز سبیل ذلك فإنها تسغ نحو تطبیق نظم وأسالیب تكاليفية جدیدة )إدارة الجودة الشاملة
سالسل القيمة، سياسة السجالت المفتوحة( وتحت ضغط مخاطر المنافسة فإن   -التكالیف عىل أساس األنشطة

ي تتبناها تلك الوحدات، 
ي تدعم تنفیذ الخطط الت 

اتیجية التنافسية المناسبة، والت  المنشآت تلجأ اىل اختبار االسي 
 مما يمكنها من تحقیق المزايا التنافسية. 

ة  ولكي تكون منشآت   ز األعمال مبدعة وخالقة وقادرة عىل تحقیق أهدافها بكفاءة وفاعلية ومن ثم تحقق لنفسها مي 
ي السوق 

ي تمكنها من البقاء فز
تنافسية تمكنها من مواجهة المنشآت المنافسة، كان البد لها من البحث عن السبل الت 
لتوريد، وتشمل هذه الممارسات فأصبحت تقوم بمجموعة من الممارسات تغىط جانتر المنبع والمصب لسلسلة ا

اتیجية مع الموردین، العالقات مع العمالء، تبادل المعلومات والتدفق المستمر لها، االهتمام بجودة   اكة االسي  الرسر
المعلومات المتبادلة، التعهید، بهدف تعزيز اإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد وزيادة استجابتها برسعة وكفاءة وفعالية 

ي 
ات فز ة تنافسية.  للتغي  ز  السوق للحفاظ عىل النجاح وخلق مي 

ي تساعد المنشأة عىل تحقیق هذا الهدف بسياسة السجالت المفتوحة، 
أداة المحاسبة اإلدارية الت  ويطلق عىل 

تخفيض  عىل  تساعد  أنها  وفعالية، كما  بكفاءة  أنشطتها  تنفیذ  عىل  المنشأة  تساعد  اتیجية  اسي  أداة  تعتير  ي 
والت 

ة تنافسية قوية تمكنها من االستمرار والنمو التكالیف وتقدي ز ، والعمل عىل بناء مي  ز ة عن المنافسي  ز م خدمات متمي 
ي السوق

 .فز
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