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128 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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 تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال] 
 
ي ودوره ف اتيج  طبيقية دراسة ت الغموض االستر

ف ي محافظة النجف األشر
 
ي مركز البشتر للتسوق ف

 
 [ ف
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 ملخص الدراسة: 

ي تحقيق المكانة التنميمية للمنممة, 
ز
ي ودوره ف اتيخ 

تسغ هذه الدراسة إىل التعرف عىل مفهوم الغموض االسي 
ي وكانت أداة الدراسة متمثلة باستلانة تم توزيعها عىل عينة 

ي دراستهما عىل المنهج الوصفز
ز
وتد اعتمد اللاحثان ف

ي ( 83مكونة من )
ف, وتد تم أجراء التحلي  االحصائ  ي محافمة النجف االسر

ز
ي مركز البشي  للتسوق ف

ز
 ف
ً
عامال

نامج ) ي عىل متوسط عام SPSSللبيانات باستخدام الي  اتيخ 
(, وتوصلت النتائج اىل حصول متغي  الغموض االسي 

)3.81بلغ) احثان وجود عالتة ارتلاط (  واتض  للل3.11(  بينما حص  متغي  المكانة التنميمية عىل متوسط كىلي
ي تحقيق 0.505إيجابية بلغ متوسطها العام )

ز
ي ف اتيخ 

 للغموض االسي 
ً
ا  كبي 
ً
 ايجابيا

ً
ا (  كما اتض  ان هنالك تأثي 

ي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات أهمها: 79 .0المكانة التنميمية بلغ تيمتم )
ز
ورة (, وف ضز

ي أثبتت نتائج الدراستيام المنممة الملحوثة باستث
ي والمكانة التنميمية والت  اتيخ 

ز الغموض االسي  ة مار العالتة بي 
ة التنافسية.  ز ي تسم  بتحقيق التطور والمي 

 عن تحقيقها بشك  أمث  الستنلاط أفض  اخأساليب والطرق الت 

, المكانة التنميمية, مركز البشي  للتسوق.  الكلمات المفتاحية:  ي اتيخ 
 الغموض االسي 

Abstract: 

This the research seek to identify the concept of strategic ambiguity and its role in achieving the organizational 

status of the organization, In their study, the two researchers relied on the descriptive approach, the research 

tool was represented by questionnaire distributed to a sample of (83) workers at Al-Bashir Shopping Center in 

the city of Al-Najaf Al-Ashraf, , statistical analysis of the data was conducted using the(SPSS) program, and the 

results revealed that the strategic ambiguity variable obtained an overall average of (3.81), while The 

organizational  stats variable obtained an overall average (3.11), The researchers found a Positive correlation 

with an its average general of (0.505),and also turned out that there is a significant positive impact of the 

Strategic ambiguity in achieving the organizational position with a value of (0. 79), during the results of the 

reached, a set of recommendations was presented, the most important of which is the necessity for the  research 

organization to  invest  the relationship between The strategic ambiguity and organizational location ,and  result  

of the research have proven to be optimally achieved to devise the best methods and methods that allow the 

achiement of development and completive advantage. 

Key words: Strategic ambiguity, organizational status, Al-Bashir Shopping Center. 
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

  المقدمة: 

اتيجية  ي عملنا مع معمم الزبائن سواء كان العم  عىل هوية المنممة او اسي 
ز
إن هناك مصطل  نستخدمم غالًلا ف

ي الذي يساعد الزبائن عىل فهم الحاجة اىل إيجاد توازن  اتيخ 
تحديد المواتع أو التسمية أال وهو الغموض االسي 
ز بشك  كبي   ز كونهم محددين للغاية أو غامضي  ي إدراكهم )بي 

ز
ي ما يرمزون إليم وكيف يرغبون ف

ز
 &Fernandoف

Sim, 2011:510(  ويشي ,)Eisenberg إىل أنم تد يكون هناك  عوام  متعددة  منها "العوام  الشخصية )
ي تعزز من  

ي االتصاالت هي الت 
ز
ي  تقود منممة ما الستنتاج ذلك  وان درجة الغموض ف

والعالئقية والسياسية" والت 
ي  والذي غاللا ما تكون  تدرتها عىل اتيخ 

ي المنممات الغموض االسي 
ز
 تحقيق اهدافها,  وعندما يواجم االفراد ف

ي ال 
اتيجيات التواصلية   والت  عواملم متضاربة الضغوط من الداي  والخارج  فان الزبائن حينها يستجيبون لالسي 

اتيجية الغموض تد تخدم ( يEisenbergتفع  ذلك دائما لتقلي  الغموض   ولكن ومع ذلك فان ) دغي أن اسي 
, يسه   ي

ة , غي  تاب  للنفز ز : انم يعزز التنوع الموحد,  يحفظ المواتف المتمي  التواص  التنميىمي بأربعة حاالت هي
 .  التغيي  التنميىمي

ي داي  المنممات اال ان العديد من المنممات تطلقم  اتيخ 
وتد كان هناك تلق من استخدام الغموض االسي 

ات متعددة تد تكون لتحقيق ت ز وهكذا فان علارات رسالة غامضة تسم  بتفسي  نوع موحد مع الزبائن الخارجيي 
ز ويمكن  ز والخارجيي  ي تعم  عىل تعزيز التنوع الموحد مع الزبائن الدايليي 

ي والت  اتيخ 
أمثلة عىل الغموض االسي 

ي تعزيز الوحد
ز
اتيجية مفيدة ف ة  حول مهمة المنممة و تد يكون  القول ان الغموض يمكن ان يكون  أكير اسي 

ي بعض اخأحيان يخدم أغراض القطاع الخاص و منممات 
ز
ي ف اتيخ 

الغموض االسي 
(   وتد يكون لم اكير من أهمية ياصة  لمنممات القطاع العام ويستخدم Eisenberg,2006:1693المجتمع)

ي وصفت بأنها يي
ة  الت  ز ي للحفاظ عىل المواتع المتمي  اتيخ 

سة ار الخدمة الذاتية للقادة المفلالغموض االسي 
ي  اتيخ 

,  ويرى اللعض ان الغموض االسي  ز أيالتيا   كما هو نتيجة طبيعية للتنوع الموحد   أو يليط من االثني 
يحىمي اخأتوياء من التدتيق الدتيق بطريقة تحميهم من الرصاع ومع ذلك يمكن أيضا أن يكون وسيلة لتجنب  

ي 
ز
ي حاالت كهذه فان الكشف عن التفاصي  الرسية ف

ز
ز ال تزال تقدم لمحة عامة عن  الوضع للزبائن وف حي 

ي هو مقبول بشك  عام , ويمكن أن يعم  عىل تعزيز حالة المستخدم كشخص لديم فهناك  اتيخ 
الغموض  االسي 

ات  ي المفاوضات كطريقة لضمان التفسي 
ز
ي يالل المراح  الملكرة  ف اتيخ 

من  يجادل الستخدام الغموض االسي 
ي التفاوض الذي  تد يتم رفضم ال

ز
ي تعرت  التقدم ف

 Chouliaraki & Morsingخاصة للرسائ   و الت 
2010:241) .) 

 المبحث األول: المنهجية العلمية للدراسة

: مشكلة الدراسة 
ً
 : أوال

اتيجية التح اتيجية المنتجات إىل اسي  ي نق  المنممات  من اسي 
ز
 ف
ً
ا  كبي 
ً
ي دورا اتيخ 

كات, فهو ر يؤدي الغموض االسي 
ي ال يقترص عىل عملية تسويق  اتيخ 

يجع  المنممات تتجاوز المنافسة معتمدة ييارين فقط  فالغموض  االسي 
ز من عىل  كي 

المنتجات  ب  يتوسع ليشم  جميع تحركات المنممة , ولهذا تسغ المنممات بأن تنق  الي 
ي التخفيف من حالة المنتجات لتوجهم نحو القرارات والسياسات , ولقد أسهمت التكنولو 

ز
جيا الحديثة ف

ة محدودة عندما ال يكون للمنافس  ز ي هذه إىل حد ما, اال ان حت  هذه التقنيات تمث  مي  اتيخ 
الغموض االسي 

 ال 
ً
ي ظ  االعداد الهائلة من المعلومات المتوفرة بالوتت الحاىلي  فغاللا

ز
ف بها  ولألسف فإنم حت  ف حدود معي 
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130 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

ما لم تيمة حول منافسيها. ومن يالل ما تقدم  يمكن تلخيص مشكلة الدراسة تعرف المنممات سوى القلي  م
 :  بطر  التساؤل التاىلي

ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال؟
 
ي ف اتيج  س وينبثق من السؤال الرئي ما دور الغموض االستر
 للدراسة االسئلة الفرعية التالية: 

ي تحقيق المكانة  -1
ز
 التنميمية؟ه  يؤثر غموض الهدف ف

ي تحقيق المكانة التنميمية؟ 2
ز
 ه  هناك دور لغموض القوة ف

ي تحقيق المكانة التنميمية؟ -3
ز
 ه  يسهم غموض التكنولوجيا ف

: فرضيات الدراسة: 
ً
 ثانيا

  : ي تتلخص بالتاىلي
 تسغ الدراسة الحالية للتحقق من صحة مجموعة من الفرضيات والت 

ي و المكانة  اتيخ 
ز الغموض االسي  الفرضية الرئيسية االوىل:  توجد عالتة ذو داللة احصائية معنوية ايجابية بي 

ي العينة الملحوثة. 
ز
 التنميمية ف

ي و المكانة  اتيخ 
ز الغموض االسي  الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد تأثي  ذو داللة احصائية معنوية ايجابية بي 

ي العينة ال
ز
 ملحوثة. التنميمية ف

 وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

ي  الفرضية الفرعية االوىل: 
ز
ز غموض الهدف و المكانة التنميمية ف توجد عالتة تأثي  ذات داللة إحصائية بي 

 العينة الملحوثة. 

ي العينة  الفرضية الفرعية الثانية: 
ز
ز غموض القوة  و المكانة التنميمية ف توجد عالتة تأثي  ذات داللة إحصائية بي 

 الملحوثة. 

ي  الفرضية الفرعية الثالثة: 
ز
ز غموض التكنولوجيا و المكانة التنميمية ف توجد عالتة تأثي  ذات داللة إحصائية بي 

 العينة الملحوثة. 

: أهداف الدراسة: 
ً
 ثالثا

ي  تهدف الدراسة الحالية
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية لمنممات اخأعمال ف

ز
ي ف اتيخ 

اىل معرفة دور الغموض االسي 
ف , ولذلك  تسغ هذه الدراسة اىل تحقيق اخأهداف اخأتية:   ي محافمة النجف االسر

ز
 مركز البشي  للتسوق ف

ي العينة الملحوثة.   -1
ز
ي بأبعاده ف اتيخ 

 مدى توافر الغموض االسي 

ي العينة الملحوثة. معرفة دور الغم -2
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية  ف

ز
ي ف اتيخ 

 وض االسي 

ي العينة الملحوثة .  -3
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية  ف

ز
 دور غموض الهدف  ف
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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 العينة الملحوثة .  -4
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية  ف

ز
 ابراز أثر غموض القوة  ف

ي تحقيق المكانة الت5
ز
ي العينة الملحوثة . . بيان أهمية غموض التكنولوجيا ف

ز
 نميمية  ف

: أهمية الدراسة:  
ً
 رابعا

ة  ي تتسم باخأهمية الكبي 
ي و المكانة التنميمية  من الموضوعات المهمة الت  اتيخ 

تعتي  موضوعات الغموض االسي 
ي مجال إدارة االعمال وبالذات للمنممات التسويقية , وتتمث  أهمية الدراسة بالنقاط التالية: 

ز
 ف

ي يمكن ان  تؤدي دورا   إن اخأهمي -1
ي تسغ الدراسة لتحقيقها  والت 

ي النتائج الت 
ز
ة الرئيسية لهذه الدراسة  تكمن ف

ز الغموض ا ي الممارسات اإلدارية  وذلك من يالل تقديم دالئ   جديدة عىل العالتة بي 
ز
 ف
ً
ا ي كبي  اتيخ 

 و السي 
 . المكانة التنميمية

ي المنممات التسويقية , اذ وجود حاجة ملحة للتعرف عىل أدوات وأساليب  -2
ز
ي ف اتيخ 

تحقيق الغموض االسي 
ي منممات 

ز
ز عىل العملية التسويقية ف ز المتنفذين والقائمي  يتسم موضوع المكانة التنميمية  بأنم لغة العرص بي 

 أدارة االعمال. 

ي لتحقيق المكانة التنميمية, أذ أ -3
ات االدارية ن القيادتعد الدراسة  الحالية مساهمة مهمة باتجاه البناء الحقيف 

ة لتنفيذ برامج عم  عن المكانة التنميمية  لتطوير المستويات التسويقية  التسويقية أمام مسؤولية كبي 
اتها بالعالم   والعم  عىل ديول المنممات التسويقية ضمن  ي نمي 

ز
للمنممات بما يتناسب مع التطور الموجود ف

 التصنيفات العالمية الرصينة. 

ي العراق   تكمن أهمية  -4
ز
هذه الدراسة  بتقديمها للمعلومات  الخاصة وذات الصلة إىل الوزارات ذات العالتة ف

ي تحقيق المكانة التنميمية. 
ز
ي  ف اتيخ 

ي المستقل  عىل تعزيز دور الغموض االسي 
ز
 وذلك للعم  ف

: حدود الدراسة: 
ً
 خامسا

 تقترص الدراسة عىل الحدود اآلتية: 

ي مركز البشي  . الحدود الموضوعية: دور الغ1
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية دراسة تطبيقية ف

ز
ي  ف اتيخ 

موض االسي 
ف.  ي محافمة النجف االسر

ز
 للتسوق ف

ف. 2 ي النجف االسر
ز
ي مركز البشي  للتسوق ف

ز
ز ف ية: عينة من العاملي   . الحدود البرسر

ف. 3 ي النجف االسر
ز
ي مركز البشي  للتسوق ف

ز
 . الحدود المكانية: تتمث  ف

 . 2019زمانية: عام . الحدود ال4

: التعريفات اإلجرائية: 
ً
 سادسا

1- : ي اتيج  ي  الحرية بطريقة تت -مهمتها وأهدافها  -"هو ما يمكن المنممة من التعبي  عن نفسها الغموض االستر
ي أصلحت غي  تادرة عىل التكيف مع مرور الوتت")

ي تغيي  العمليات الت 
ز
 (. Eisenberg,2006:1693ف



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   -  150 128) ص:  سابعالبحث ال – لثالثاالعدد  – خامسالمجلد ال

 

132 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

هي ترجمة عىل المستوى الفردي وتقييم لواتع المنممة باالستناد عىل المعلومات  : المكانة التنظيمية -2
 (Ciftcioglu,  2010:  86الخاصة لألفراد )

ي تاري    خ  مركز البشتر للتسوق:  -3
ز
يتضمن اتسام عديدة تحتوي  2016/  12/  15هو مركز تسوق تم افتتاحم ف
ي تحتاجها العائلة وي

ف. عىل جميع مستلزمات التسوق الت  ي شارع الغدير محافمة النجف االسر
ز
 قع ف

: الجانب النظري والدراسات السابقة ي
 
 المبحث الثان

 : ي اتيج  : الغموض االستر
ً
 أوال

1-  : ي اتيج   مفهوم الغموض االستر

ز مطالب متعددة ومتضاربة من  ي بأنم مت  ما واجم المديرين والموظفي  اتيخ 
 بائنالز يوحي الغموض االسي 

 فان ذلك  يقل  من 
ً
ي ال تفع  ذلك دائما

اتيجيات التواصلية الت  ز يستجيبون مع االسي  ز والخارجيي  الدايليي 
يستخدم مصطل  "الغموض (,و Eisenberg,2006:1695الغموض   ولكنم فعال عىل الرغم من ذلك)

اتيجية التواص  من أج  ي ي اسي 
ز
" ليدل عىل االستخدام المتعمد للغموض ف ي اتيخ 

تم فيها لق "مساحة" ياالسي 
ات متعددة من تل  الزبائن وخأي استجابات متعددة وممكنة لهم ) ز تفسي  (, :1604Davenport,2005تمكي 

ي يتم فيها استخدام الغموض بشك  هادف لتحقيق 
ي بأنم :" تلك الحاالت الت  اتيخ 

ف الغموض االسي  ولقد عرة
ا لنمرية أيزن:1606Davenport: 2005اخأهداف" )

ً
غ اخأصلية والتوسعات الالحقة لها  فإن الغموض (,ووفق ي 

ي يمكن أن يخدم مجموعة متنوعة من الوظائف منها : ان بإمكانم تعزيز التنوع الموحد , ويمكن أن  اتيخ 
االسي 

 عن أمكانية توفي  اإلنكار المعقول فيما يتعلق باخأنشطة 
ً
ة للنخب التنميمية, فضال ز يحافظ عىل المكانة الممي 

 (. Guthey& Morsing ,2014: 6يها , كما يمكنم تسهي  التغيي  التنميىمي )المشكوك ف

اتيجية لعدم تأكد االداء Glazer)وكان  ت بشان تفضيال  (من أوائ  الذين جادلوا بان الغموض هو استجابة اسي 
ز ) ي إىل أنم عندما يواجم الIhlen et al. 2011:130النايبي  اتيخ 

مديرون (, وكما يشي  مفهوم الغموض االسي 
ز   فإنهم تد يستجيبون من يالل  ز والخارجيي  والموظفون مطالب متعددة ومتضاربة من الزبائن الدايليي 

ي ال تؤدي دائًما إىل تقلي  الغموض  ولكنها مع ذلك فعالة
اتيجيات التواصلية  والت   & Chouliaraki االسي 

Morsing 2010:241)). 

ي هو  ويرى الباحثان:  اتيخ 
ي جوانب معينة  ان الغموض االسي 

ز
ي المتعمد ف اتيخ 

ممارسة المنممة للغموض االسي 
من سياساتها الدايلية والخارجية , وتد تكون هذه السياسات محفوفة بالمخاطر خأنها تد تؤدي إىل سوء تفسي  

 المنممة مما يؤدي إىل إجراءات تتعارض مع رغلات تلك المنممة. 

2-  : ي اتيج   أهمية الغموض االستر

ي المنممات حيث تؤدي إن الغموض ا
ز
ز اإلبداع ف ز االنسجام وسط التنوع وتحفي  ي لتمكي  ي هو نهج إيجائ  اتيخ 

السي 
ي إىل Zhanga & Han,2013:6 محاوالت التوضي  إىل نشوب ضاع ) اتيخ 

(,وتهدف ممارسات الغموض االسي 
ات الم ز التفسي  ز من يالل يلق "مساحة" يتم فيها تمكي    الزبائن تعددة من تلجع  القرارات مقبولة للمشاركي 

(Coombs &Holladay 2011:534) , ومن المتوتع أن تساعد مث  هذه الممارسات مجموعة متنوعة من
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133 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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 لدوافع مختلفة  وذلك خأن الغموض يوفر مساحة الستيعاب  اتيخ 
الزبائن عىل التعرف عىل ملادرة التغيي  االسي 

ي ال يمكن التوفيق ب
 (.  Denis et al.,2011:  236-242ينها ) التفضيالت المتضاربة أو حت  الت 

ي  -3 اتيج   : أبعاد الغموض االستر

ي ثالثة ابعاد هي :  اتيخ 
 Cohen))غموض الهدف ,غموض القوة, غموض التكنولوجيا(  ) للغموض االسي 

&March, 1986:1  :وكما موضحة ادناه 

ي تنسبها  غموض الهدف:  -أ
ي الت 
عدة مكونات إىل أي هدف وينشأ غموض الهدف من تعدد المصال  والمعائز

 ,Wallace &Hoyleلمكونة )ت امتناتضة للهيئات لوياأوفإنها تولد دة   لمتعدهداف اخأامع تضاعف و
2006:4 .) 

ي تمكنهم من  غموض القوة:  -ب
ي تحتفظ بها مختلف المكونات   والت 

ة الت  ويشي  إىل مصادر القوة المنترسر
الخاصة دون اعتلار للسلطة الهرمية, ومن ثم فإن إلغاء الغموض من متابعة حلول جزئية عىل اخأت  لمصالحهم 

(
ً
 (. Alvesson & Sveningsson, 2003:965يالل اإلدارة ليس ييارا

ز اخأهداف ووسائ  تحقيقها غي  واضحة , وتد ينشأ هذا  غموض التكنولوجيا:  -جـ  ويشي  إىل أن العالتة بي 
ة عىل الموا ات الغموض من السيطرة غي  الملاسر ز اخأهداف ونتائجها أو مؤسر رد أو العالتات غي  الواضحة بي 

 (. Vaara et al, 2004:7اخأداء )

اتيجية التحركات  ويرى الباحثان:  اتيجية المنتجات إىل اسي  ان هذه اخأبعاد لها دور كبي  بانتقال المنممة من اسي 
اتيجية ال تعتمد عىل , وهي بذلك تتجاوز بأفكارها نموذج المنافسة معتمدة بذلك عىل هذه  اخأبعاد, فاالسي 

ورة ان تنق   تسويق المنتجات فقط وانما تتوسع  لتشم  جميع تحركات المنممة , ولذلك يرى اللاحثان برصز
ي القرارات والسياسات المتلعة , وب  هذا تتمكن المنممة من التعام  

ز
ها من عىل المنتجات لتضعم ف ز المنممة تركي 

ي تواجهها.  مع مختلف المروف واالوضاع
 الت 

: المكانة التنظيمية: 
ً
 ثانيا

 مفهوم المكانة التنظيمية:    -1
ي  "ويقصد بها : 

ز
ء ف ي

ي الذهن" أو بتعبي  آير أدق : "هو حضور صورة السر
ز
ء ف ي

انطلاع صورة السر
ي إىل كلمة , ويعود هذا المصطل  Dunsire, et al 1988:8))الذهن"

ي أصلم الالتيتز
ز
المتصلة (IMAGE) ف

" أو "يمث "  وعىل الرغم من أن المعتز اللغوي للصورة الذهنية يدل عىل "ي بمعتز  أ(IMITARI) بالفع  يحاكي
ي لها هو  "االنعكاس

يائ  ز  " (Parker, & Hartley, K. 1991)المحاكاة والتمثي  إال أن المعتز الفي 
ز جماعة معينةWebsterوهو المعتز الذي أشار إليم معجم ) "   (  بأنم :"تصور شائع بي  ز ء معي  ي

نحو فرد أو شر
" ي
ز ترجم تلك الكلمة ب "االنطلاع الذهتز ( أال ان هذا االنطلاع  (Lynn et al., 2009:776وتد ض  بم المورد حي 

ي المرآة 
ز
ي يشلم بشك  كبي  الصورة المنعكسة ف

 تاما وكامال ب  هو انعكاس جزئ 
ً
ي ليس انعكاسا

يائ  ز أو االنعكاس الفي 
  للمرآة فقط ,أما بقية اخأجزاء اخأيرى فال تعكسها المرآة  وبالتاىلي فهو تصور تلي  ف ي ليست إال الجزء المقاب

ي مشهد واحد
ز
ة ف ء ما  وهذا التصور يحتفظ  بتفاصي  كثي  ي

ي ذهنم عن شر
ز
 .ومحدود يحتفظ بم الفرد ف

(Brewer, et al 2002:19) . 
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134 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

ين وتد تام بأطالتم )  المكانة التنميمية  وتد ظهر مفهوم ي أوائ  القرن العرسر
ز
 Walterكمصطل  متعارف عليم ف

Liebman ي
ي تعم  بها وسائ  اإلعالم والت 

 لتفسي  الكثي  من عمليات التأثي  الت 
ً
( ويصل  ان يكون أساسا

ي  ,(Byrne, 2013:43) تهدف بشك  رئيسي ذهن اإلنسانتس
ز
وتمت دراسة مفهوم المكانة عىل نطاق واسع ف

ز للعلوم االجتماعية مث  ,مجاالت مث   ي الواتع  بعض اآلباء المؤسسي 
ز
علم االجتماع ,وعلم النفس االجتماغي , وف

(Weber ,1978:6 ي
ز
ي كتاباتهم ف

ز
ين عىل وجم النصف اخأو  ( استخدموا بالفع  مكانتهم ف ل من القرن العرسر

وة   تعد المكانة أحد اخأبعاد  Weber)التحديد   وكان ) ز أول من الحظ ذلك   إىل جانب السلطة والير من بي 
: من ناحية يمكن أن ينمر  ز ية  وإن المكانة ذو شقي  ي المجتمعات البرسر

ز
اخأساسية لعدم المساواة االجتماعية ف

ز الفئات  ز المهن   إليها عىل أنها عالتة بي  ي المكانة يالحظ عادة بي 
ز
االجتماعية عىل سبي  المثال   االيتالفات ف

ز الرجال والنساء  ز المجموعات العرتية   أو بي  ( ومن ناحية أيرى: (Ridgeway & Erickson,2000:581وبي 
ام أو  ي االحي 

ز
ز اخأفراد يحدث عمليا من يالل االيتالفات ف  التأثي  يمكن تصور المكانة كعالتة هرمية بي 

(Skvoretz & Fararo,1996:1368) . 
ي محاولة 

ز
وتد ادركت الكثي  من المنممات أهمية المكانة التنميمية الجيدة , ولذلك استثمرت أمواال طائلة ف

ي اذهان 
ز
, وان لك  منممة مكانة وان المكانة التنميمية الجيدة لها تأثي  كبي  عىل نجا  المنممة الزبائنترسيخها ف
ز لديم ), لكونها   Bothner etتادرة عىل إيجاد تيمة لما لها من تأثي  عىل سلوك الزبون حيث تتضمن ادراك معي 

al., 2011:444                .) 
ة تنافسية ويلق ظروف  ز ي تقود اىل إيجاد مي 

اتيجية الت  وتعتي  المكانة التنميمية واحدة من اخأصول االسي 
بأن شخصية المنممة  (Yip, 2015:6) ولقد اوض (, Burris,2004:243مشجعة لللقاء والتطور للمنممة )

ية وهذه الشخص ,تصنع من يالل رؤية هذه المنممة للرسالة  والتوجم, واالسلوب االداري, والتاري    خ, واالهداف
ي تشك  هوية المنممة

 . ((Kellogg, 2012:243 هي الت 
ي تستخدمها المنممة لتعرف يمكن عدها بانها :  ويرى اللاحثان: أن المكانة التنميمية

مجموعة من الرموز الت 
ي تصنع 

ها, وك  هذه االشارات هي الت  االفراد بنفسها مث  المنتجات  والخدمات, والشعار, والبنايات, وغي 
المكانة التنميمية للمنممة, لذا فان المكانة التنميمية تعتي  مجموعة من االنطلاعات عند الجمهور لهذه 

  ن تتكون المكانة التنميمية بطريقة ايجابية تتكون الشهرة. المنممة, وبمجرد ا
 أهمية المكانة التنظيمية للمنظمة:   -2

: Parker, & Hartley, 1991:56للمكانة التنميمية للمنممة فوائد متعددة كما ذكرها )  ( وهي
ي اجتذاب افض  العناض للعم  بها .  -أ

ز
 تساعد المكانة التنميمية المنممة ف

ها الدايلية والخارجية.  تدعم -ب  المكانة التنميمية عالتة المنممة مع جماهي 
ي أوتات االزمات حت   -ج 

ز
يث تل  اصدار الحكم عىل المنممة ف تنىمي المكانة التنميمية استعداد الجماهي  للي 

ز عليها سر  االبعاد المختلفة للموتف ورأي المنممة فيها.   يتستز للقائمي 
ي المنممة. تساعد المكانة التنم -د

ز
ي اتناع الهيئات المالية باستثمار أموالها ف

ز
 يمية ف

ي دعم الجهود التسويقية للمنممة.   تساعد  -ه
ز
 المكانة التنميمية ف

 
 
 
 

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/186585/posts


   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   -  150 128) ص:  سابعالبحث ال – لثالثاالعدد  – خامسالمجلد ال

 

135 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

 أبعاد المكانة التنظيمية:  -3

( أربعة ابعاد للمكانة Piazza & Castellucci, 2014( و )Kassing, & Armstrong, 2001حدد ك  من )
 كما موضحة ادناه: التنميمية وهي  

اء او استخدام يعرف السلوك بانم:" السلوك:  -أ العمليات المتعلقة بالقرار والفع  الناتج من تل  االفراد لرسر
ي حياتم سواء الماهر منم اي الذي يمكن مشاهدتم, أم المنتجات ,و 

ز
هو الترصف او النشاط الذي يمارسم الزبون ف

 Lily et) يتم االستدالل عليم عن طريق تياس ذلك السلوكالداي  الذي يصعب مالحمتم بشك  ملاسر و 
al.,2014:3 ي مختلف شؤون الحياة   حيث (, و

ز
يعكس سلوك الفرد طبيعة المكانة التنميمية المشكلة لديم ف

ض  ي أحد أبعادها إىل أنها تمكن من التنبؤ بسلوك اخأفراد   فسلوكيات اخأفراد يفي 
ز
ترجع أهمية المكانة التنميمية ف
ي 
ز
 أنها تعكس اتجاهاتهم ف

ً
ي تشكلم وتؤث الفرد ولكي نفهم سلوك الحياة  منطقيا

ر فيم البد من معرفة العوام  الت 
ي من أبرزها : 

ة والت                                                                        ملاسر
ي تتمث  بالصفات االنسانية الفردية ا العوامل الوراثية:  -1

ي ال تتغي  مع تغي  الزمن . والت 
 لت 

ي يحص  عليها الزبون من البيئة مث  التعلم   والثقافة...الخ.  العوامل البيئية:  -2
ي تتعلق بالموارد الت 

 والت 

ي تكون الشخصية نتيجة لتفاعلها مع العوام  الوراثية و : ـ العوامل الذاتية3
ي تشم  القيم و االيالتيات الت 

والت 
 البيئية. 

ي بناء المكانة التنميمية للمنممة ويعرف بانم :)عملية مركلة : االدراك -ب
ز
يعد االدراك احد المكونات اخأساسية ف

ات السابقة من اج  الوصول   تلدأ بحواس الزبون  , ثم القيام بعملية التحلي  والمقارنة مع االعتماد عىل الخي 
ي  اىل التفسي  المناسب للمثي  

ز
ي يقوم بها الفرد ف

ايتيار وتنميم وتفسي  مديالتم عن المعلومات  والعملية الت 
((, ومعتز ذلك بان الفرد يتفاع  مع (Unnava et al., 1996:85لتحديد الصورة الشاملة لعالمم المحيط بم 

البيئة المحيطة بم من يالل ما يمتلكم من الحواس الخمس  ) اللرص , الشم , السمع , اللمس , التذوق ( 
(Keller & McGill, 1994:35),  ي الكثي  بهدف اثارة

ي فان المسوق عليم ان يفع  السر
وبحدود العم  التسويف 

ز ومن يالل العديد من الوسائ  باستخدام )أسلوب عرض اللضائع ,  انتلاه اكي  عدد ممكن من المستهلكي 
ي العرض (  ) 

ز
ي , واخألوان المستخدمة ف                          .         Barsalou,2008:620)اإلعالن , الديكور الخارح 

إن بناء  (Dowling, 1994)ويعتقد , (Ind, 1990)ويقصد بها إحساس المنممة بنفسها  : الصورة الذاتية -جـ
ي الصورة المدركة 

ز
صورة ذهنية ناجحة يتطلب من المنممات أن تلدأ أوال بتغيي  صورتها الذاتية, إذ أن التغيي  ف

ز الجمهور إما أن يقوي أو يضعف  ي المنممة, وأن االتصال الذي يجري بينهم وبي 
ز
ز ف يقع عىل عاتق اخأفراد العاملي 

 (. (Washington ,2011:1906 المكانة التنميمية لديهم 
ي بمعتز التتابع, التواصل :  -د

 االنقطاع ,وتد يأئ 
ة
 : بأنم االجتماع واالتفاق وهو ضد

ً
ف التواص  لغة ا أ ُيعرة مة

اصطالحا: فهو عملية إرسال المعلومات واستقلالها  وهو يعي ة عن عملية تلادل اآلراء  واخأفكار  والمشاعر  
ز اخأفراد  والمعلومات عي  الوسائط المتعددة  سواًء كان ز الجماعات  أو بي    من أج  انجاز العم ذلك التلادل بي 

ي أحيان أيرى  (, ويعتمد المديرون عىل التواص  الفعالFine,1993:132المطلوب وبصورة أفض  من الغي  )
ز
وف

 من التواص   عىل تلرصهم 
ً
ال يرى بعضهم حاجة الستشارة االفراد الذين سيتأثرون بقراراتهم  ويعتمدون بدال

ي أللاب وعقول اآليرين 
ز
 .  (Hubermanet  al.,2004:103) الشخصي بما ف
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136 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

  ويرى اللاحثان: 
ً
ها يكون صعلا ز منممات اخأعمال يتم بصعوبة عالية, كما ان تغي  ان احراز المكانة التنميمية بي 

, ويتطلب تحقيقها تدرات مادية ومعنوية عالية المستوى, وبالتاىلي فان اخأبعاد اخأربعة 
ً
التنميمية هي  للمكانةايضا

ي عالم اخأعمال. 
ز
ز المنممات التنافسية االيرى ف  دالة حقيقية لتحقيق الوجود والرفعة بي 

: الدراسات السابقة: 
ً
 ثالثا

ي خأي دراسة البد لم من ان يستند عىل دراسات سابقة داعمة  ياصة وان الدراسات السابقة  إن التطور المنهخ 
ي اوتات عدة العصب المرك

ز
زي المحرك النطالق الجهود اللحثية الالحقة لما تقدمم من أفكار ورؤى نمرية تعتي  ف

ات  ي إغناء التأصي  المفاهيىمي للدراسات بما تحتويم من طروحات فكرية وأساليب ومؤسر
ز
وميدانية تسهم ف

 :  تجريبية , وسنتطرق للعض الدراسات ذات الصلة بدراستنا الحالية وهي كالتاىلي

: الدراسات الخاصة ب -أ ي اتيج   الغموض االستر

 (: Benson& Niou,2001دراسة ) -1

ز وتايوان عىل مضيق تايوان,   ز الصي  اع بي  ز
ي تقلي  اليز

ز
ي ف اتيخ 

هدفت هذه الدراسة اىل توضي  دور الغموض االسي 
ي مدينة دور هام بوالية  

ز
ي جامعة ديوك وهي اتدم جامعة امريكية ف

ز
وتد أتيمت هذه الدراسة بشك  نمري ف

ي غامض يمكن أن يعم  كاروالينا ا
ام أمتز ز ي بموجبها توفر الي 

لشمالية , وتوصلت الدراسة اىل توضي  المروف الت 
ز وتايوان من استفزاز بعضهم اللعض.  ي الواتع للحفاظ عىل الوضع الراهن عن طريق منع ك  من الصي 

ز
 ف

 (: Jarzabkowski et al.,2010دراسة ) -2

امنة  ز ي نمرية الغموض تشك  االستخدامات الخطابية المي 
ز
ي كمصدر أساس للمساهمة ف اتيخ 

للغموض االسي 
ي بريطانيا اىل توضي  

ز
ي اتيمت بشك  نمري ف

, ولذا هدفت هذه الدراسة  الت  واللالغة والعم  الجماغي
ي 
ز
ز يتعايشون ف ي المصال  , وبينت ان االستعداد الكام  للعم  يمكن أن يجع  جميع العاملي 

ز
االيتالفات ف

ي كمصدر يطي من تل  المكونات التنميمية المختلفة المنممات, وكيف  اتيخ 
يتم استخدام الغموض االسي 

, وتوصلت الدراسة اىل تطوير إطار عم  مفاهيىمي  ي اتيخ 
,وكيف يرتلط ذلك بالعم  الجماغي حول الهدف االسي 

ي بمثابة مورد لمختلف الهيئات التنميمية لتأكيد  اتيخ 
صالحها م يرسر  كيف يمكن أن يكون الغموض االسي 

 .  العم  التنميىمي الجماغي
ز  الخاصة مع تمكي 

 (: Guthey& Morsing ,2014دراسة) -3

لينغسك تيدند  ز   بي 
: بورسن   يوالندس بوسي  ي الدنمارك عىل اربعة صحف دنماركية وهي

ز
أتيمت هذه الدراسة ف

ي الدنمارك 
ز
  والذي أشار إىل أن وسائ  وبوليتكن, وكان هدف الدراسة هو تحلي  محتوى التغطية الصحفية ف

ي كتابتها مراعية بذلك مسؤوليتها تجاه المجتمع, وتد توصلت 
ز
ي ف اتيخ 

اإلعالم التجارية تستخدم الغموض االسي 
ي يساعد المنممات عىل التكيف وتحقيق المكانة التنميمية  اتيخ 

الدراسة اىل أن العم  بمفهوم الغموض االسي 
ي تسغ اليها أذ أن الغموض االسي  

ي يخرج من العالئقية والوساطة العملية. الت   اتيخ 
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

 الدراسات الخاصة بالمكانة التنظيمية:  -ب

 (:  Loh et al.,2010دراسة ) -1

ي مكان العم  عىل تحقيق 
ز
ز ف ز الخلفيات الثقافية للعاملي  هدفت هذه الدراسة اىل إيضا  تأثي  التفاعالت بي 

ي تعزيز أذ أن الثقة والتعاون يؤديان  المكانة التنميمية,
ز
راسة المكانة التنميمية, وتضمنت عينة الد دوًرا حاسًما ف

الًيا و  120من ) سنغافورًيا( من طللة الجامعات ,وتد أشارت نتائج الدراسة إىل أنم بالنسلة لك  من  120أسي 
ز  ز والسنغافوريي  اليي 

ز بقوة أكي  بعضوية مجمفان  اخأسي  عة العم  و الثقة والتعاون يزدادان نتيجة لتأثر العاملي 
 والمكانة التنميمية أكير من عضوية المجموعة الثقافية. 

 (: Bidwell et al.,2015دراسة ) -2

ي الواليات المتحدة االمريكية اىل معرفة كيفية استفادة 
ز
ي جامعة بنسلفانيا ف

ز
ي اجريت ف

هدفت هذه الدراسة الت 
ي العام؟  ي سوق رأس المال البرسر

ز
واتيمت, وتوصلت الدراسة اىل أن المكانة صاحب العم  من مكانة منممتم ف

ي تلك المنممات 
ز
العالية للمنممة تجع  أرباب العم  أكير تدرة عىل جذب العمال الذين يقدرون عىل التوظيف ف

,كما أن المنممات ذات المكانة العالية تادرة عىل توظيف عمال ذوي تدرة أعىل من المنممات اخأيرى   وال 
ي وتت ملكر من المهنة   ولكن يجب أن ترفع اخأجور برسعة أكي  من تحتاج إىل دفع القيمة ا

ز
لكاملة لقدرتها ف

هم.   المنممات اخأيرى حيث أن هؤالء العمال يتمتعون بتجربة اكي  من غي 

 (:  Rider& Tan, 2015دراسة ) -3

من المنممات  هدفت هذه الدراسة اىل بيان دور المكانة العالية  للمنممة بتوظيف موظف أكير ربحية    
ي الواليات المتحدة 

ز
كات المحاماة ف المنافسة لها  ذات المستوى المنخفض , وتد اتيمت هذه الدراسة عىل سر

ي تضمنت 
ز  اخأت   178الت  كة , وتد توصلت الدراسة اىل أن المنممات ذات المكانة العالية  تجذب الموظفي  سر

ي المنممات المنافسة عندما يكونوا أكير ربح
ز
رار ية لها , وذلك لتحقيق المكانة الفردية والتنميمية واستقمرتلة ف

 التسلس  الهرمي لمكانة الصناعة. 

: مناقشة الدراسات السابقة: 
ً
 رابعا

ي تد تكون غائلة عنم  وبالتاىلي 
ة أذ أنها تقدم لللاحث مجموعة من اخأفكار الت  للدراسات السابقة أهمية كبي 

, كما أنه ي بحثم العلىمي
ز
ي يستفيد منها ف

 الجدد ف ي تساعدهم عىل إكمال الدراسات الت 
ز ا تعد مصدر إلهام لللاحثي 

بدأها اللاحثون السابقون, وتوفر هذه الدراسات عىل اللاحث الجهد والوتت وذلك خأنها تقدم معلومات جاهزة 
ي لم تنال حقها الكام  من الدراسة. 

ي العم  عىل تطوير الجوانب الت 
ز
 تساعده ف

: استفادة الد
ً
 راسة الحالية من الدراسات السابقة: خامسا

ز  اغنت الدراسات السابقة الدراسة الحالية بجوانب عدة منها انارة الجانب النمري للدراسة وايضا  العالتة بي 
 عن 
ً
ي التوص  إىل صيغة محددة خأهداف الدراسة الحالية وطبيعتها ,فضال

ز
اتها ,كما انها ساعدت اللاحث ف متغي 

ات احصائية وبناء التصورات اخأولية لهذه افادة الدراسة بأهم ال مقاييس المتلعة من ادوات واساليب ومؤسر
ي لم يتسن 

الدراسة وشكلت بمجملها مقدمات مفاهيمية ومنهجية, و االعتماد عىل بعض المصادر واللحوث الت 
 لللاحث معرفتها واالطالع عليها من تل . 

 المبحث الثالث: منهجية الدراسة واجراءات
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138 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

: م
ً
 نهجية الدراسة: اوال

وهي علارة عن مجموعة من الخطوات المدروسة للوصول اىل الحقائق المرتلطة بموضوع الدراسة, وتد 
ي  المنهج عىل الدراسة اعتمدت

 .هابيانات وتحلي  اهدافها لتحقيق التحليىلي  الوصفز

: مجتمع وعينة الدراسة
ً
 ثانيا

ي يسغ اللاحث اىل ان يعمم عليها ويقصد بمجتمع الدراسة جميع العناض ذات العالتة 
بمشكلة الدراسة والت 

ي مركز البشي  للتسوق ,وتد بلغ  من الدراسة هذه مجتمع نتائج الدراسة, وتكون
ز
ز ف (, 150حجم المجتمع )العاملي 

ي 100وبلغ عدد العينة )
ي ايتيار عدد العينة عىل المصدر االحصائ 

ز
 & Krejcia) ( استلاتة وتد اعتمد اللاحثان ف

Morgan, 1970) حجم أجماىلي  بلغ تدو  , مجتمع الدراسة من %55.33 بنسلة  عشوائية عينة ايتيار تم, و 
 وسيتم توضي  ذلك من يالل الجدول ادناه: عام    (83)المختارة العشوائية العينة

 ( نسب توزيــــع عينة الدراسة1الجدول ) 

 النوع البشري  ) االجتماعي (

 انـــــــــــــــاث  ذكــــــــــــور

 النسبة % العدد النسبة % العدد

70 46.6 13 8.6 

 83 العينة

 الفئات العمريــــــــــــة

30 – 20 31– 40 41 -  50 51  -  60 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

50 33.3 19 12.6 9 6 5 3.3 

 83 العينــة

 التحصيل العلمـــــــــــــــــي

 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس اعدادية

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

21 14 59 39.3 2 1.3 1 0.6 - - 

 83 العينـة

ي ضوء بيانات االستلانة.  المصدر : 
ز
 من اعداد اللاحثان ف
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139 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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:  يشي  الجدول ) وكانت نسلة النساء هنا (من افراد العينة هم من الرجال %46.6( اىل ان نسلة )1النوع البرسر
(8.6%) 

(, وأت  33.3( هي اعىل نسلة إذ شكلت )%20 - 30( بان نسلة فئة من  )1الفئات العمرية: يعرض الجدول )
( وهذا يدل عىل ان فئة الشلاب هي االكير وهذا يمث  الرغلة لدى هذه 3.3(إذ شكلت )%51 – 60نسلة هي فئة)

ي هذا المجال وبالتا
ز
ي العم  ف

ز
ي هذا النشاط. الفئات ف

ز
 ىلي يمكن استثمار هذه الفئة خأيذ دورها ف

: يشي  الجدول )  ي هذا المجال إذ شكلت 1التحصي  العلىمي
ز
( اىل ان حملة شهادة اللكالوريوس هم االكير عمال ف

ي هذا المجال حيث شكلت النسلة )33.6نسبتهم ) %
ز
 ف
ً
( , %0.6( وان حملة شهادة الماجستي  هم االت  عمال

ي 
ي المجال بنسب عالية.   وهذا يعتز

ز
 بان اصحاب شهادة اللكالوريوس يعملون ف

: أداة الدراسة: 
ً
 ثالثا

 عن المقابالت الشخصية 
ً
تم اعتماد االستلانة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة فضال

ي عينة الدراسة بلغ عد
ز
ز ف . 83دهم )مع أفراد العينة الذين تمثلوا بمجموعة من العاملي 

ً
 ( عامال

: الصدق
ً
 : الدراسة ألداة الظاهري رابعا

ز  عىل المعتمد الصدق :ويقصد بم ي مجال ادارة االعمال وتد تم االيذ المحكمي 
ز
ز ف ز والمتخصصي  االكاديميي 

ي فقرات االستلانة. 
ز
 ف
ً
 بمالحماتهم وتوصياتهم واعتمادها جميعا

: صدق المقياس: 
ً
 خامسا

اإلحصائية اعتمدت الدراسة  الحالية عىل ايتلارات بنائية أساسية لصدق المقاييس من اج  التحلي  والمعالجة 
سون ) ( واستخدمت هذه personالمعتمدة   ومجموعة من المقاييس اإلحصائية الوصفية   ومعام  ارتلاط بي 

امج اإلحصائية )  (. SPSSاخأساليب عن طريق الي 

 :
ً
 يالل من  مجاالتها ولجميع الدراسة استلانة مدى ثلات  من اللاحث تحقق لقد : االستلانة ثلات سادسا
 :يىلي  كما وهي  ألفا كرونلاخ معام  طريقة

 ألداة الدراسة الثبات احصائيات( يوضح 2الجدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد فقرات االستبانة

28 0.876 

 

 

 

 

انت النتائج  لك  مجاالتها  وك وبالتفصي  فقد استخدم اللاحث طريقة ألفا كرونلاخ لقياس مدى ثلات االستلانة
ي الجدول ادناه

ز
   :كما هي مبينة ف
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

 ( يوضح ثبات االستبانة لكل مجال من مجاالت الدراسة3الجدول )

 معامل ألفا المتغير ت

 0.81 الغموض االستراتيجي 1

 0.84 المكانة التنظيمية 2

 0.85 مجموع متغيرات الدراسة

ي الجدول )
ز
( (0.85( أن تيمة معام  ألفا كرونلاخ لجميع فقرات االستلانة كانت  3يتض  من النتائج الموضحة ف

ي صورتها النهائية تابلة للتوزي    ع, وبذلك يكون اللاحثان 
ز
وهذا يدل عىل أن معام  الثلات مرتفع  وان االستلانة ف

 ثقة تامة بصحة االستلانة وصالحيتها لتحلي  تد تأكدا من صدق وثلات استلانة الدراسة مما يجعلهما عىل
 النتائج واالجابة عىل أسئلة الدراسة وايتلار فرضياتها. 

 

: نموذج الدراسة: 
ً
 سابعا

ز المتغي   يوض  نموذج الدراسة الفكرة اخأساسية للدراسة باإلضافة اىل توضي  عالتات االرتلاط والتأثي  بي 
( والمتغي   ي اتيخ 

  التابع )المكانة التنميمية( وكما موض  بالشك  ادناه.  المستق  )الغموض االسي 

 

ي للدراسة1شكل)
 ( يوضح المخطط الفرض 

 المبحث الرابع: الجانب العملي 
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ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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 اظهرتها االستلانة من يالل تحلي  اراء عينة 
يوض  هذا الملحث عرض البيانات والمعلومات وتحليلها والت 

ز واستجاباتهم  من مجتمع الدراسة  ات الدراسة, وتد الملحوثي  المتمث  بمركز البشي  للتسوق حول متغي 
( درجات لتمث  حق  5( الخماشي الذي يتوزع من اعىل وزن لم )Likertاستخدم اللاحثان لهذا الغرض اسلوب )

( وبينهما 1االجابة ) اتفق تماما( اىل ات  وزن لم والذي اعطي لم )
ً
( درجة لتمث  حق  االجابة )ال اتفق اطالتا

.  –محايد  –( لتمث  حقول االجابة ) اتفق 4-3-2ثة اوزان ايرى ) ثال   ال اتفق( عىل التواىلي

ي هذه الدراسة والتوص  اىل نتائجها تم توزي    ع )
ز
( استلانة عىل 100ومن اج  الحصول عىل البيانات اخأولية ف

ف, واتض  لنا بعد  ي محافمة النجف االسر
ز
ي مركز البشي  للتسوق ف

ز
ز ف جاع االس عينة من العاملي  تلانات أن اسي 

ي )
( وهي نسلة مقبولة وعالية وتد تم %55.33( استلانة بنسلة )83عدد االستلانات الصالحة للتحلي  االحصائ 

ي )
نامج االحصائ  ء االستلانات وتفريغها وتحليلها باستخدام الي  (, وتد تم استخدام اخأساليب اإلحصائية spssمىلي

 التالية خأغراض الدراسة. 

: اال 
ً
ي الدراسة: أوال

 
 ساليب االحصائية المستخدمة ف

1-  : ي
وتد اعتمد اللاحثان عىل استخدام النسب المئوية من اج  وصف يصائص عينة مقايس االحصاء الوصف 
اتها.   الدراسة وترتيب متغي 

ي الدراسة عىل معام  االرتلاطقياس معامل  االرتباط  -2 ز متغي  ي تياس االرتلاط بي 
ز
 : لقد اعتمد اللاحثان ف

سون للتأكد من صدق االيتلار ومدى ارتلاط ك  بند من بنود االيتلار.   بي 

ات الدراسة وايتلار تحليل االنحدار:  -3 ز متغي  استخدم اللاحثان تحلي  االنحدار من اج  تياس مدى التأثي  بي 
 الفرضيات. 

 المستق  المتغي   تأثي   حجم تحديد إىل للوصول توة تأثي  المعالجات استخدم اللاحثان: التأثتر  قوة قياس -4
 
ً
 .إيتا مرب  ع باستخدام كميا

: تحليل
ً
  :االستبانة محاور فقرات ثانيا

ي  فقرات لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(  ( 4رقم جدول اتيج   :محاور الغموض االستر

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الترتيب

 فقرات غموض الهدف -اوال 

يساعد غموض الهدف ادارة المنظمة في تحديد االهداف   .1

ً لوصف تلك  االستراتيجية واللغة التي تستخدم غالبا

 االهداف. 

 متوسط 3 1.20 3.24

يدعم غموض الهدف وجهات نظر متعددة, كما انه يعزز   .2

 من االتفاق دون الحد من التفسيرات المحددة.
 منخفض 4 1.33 2.66

يتواجد غموض الهدف في المهام التنظيمية واالهداف   .3

 والخطط. 
 مرتفع 2 1.17 3.65
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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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

يسمح غموض الهدف للتفسيرات المتباينة بالتعايش   .4

 وتمكين مجموعات متنوعة من العمل معاً. 
 مرتفع 1 1.12 3.81

  فقرات غموض القوة -ثانيا

حماية يحفظ غموض القوة المناصب المميزة من خالل   .5

 االقوياء من التدقيق الدقيق.
 منخفض 4 1.72 3.28

يسهل غموض القوة التغيير التنظيمي عن طريق تمكين   .6

 تحول التغييرات التنظيمية الى اهداف.
 مرتفع 1 0.182 3.87

تنبع فائدة غموض القوة في التوتر الذي تواجهه   .7

المنظمات بين رغبتها في السيطرة على الزبائن وحاجتهم 

التعاون االيجابي مع نفس الزبائن من اجل تحقيق  الى

 رغباتهم.

 مرتفع 2 1.76 3.61

يتحقق غموض القوة للمنظمة من خالل ادارة المكانة   .8

والظروف التي تكون فيها الموارد الالزمة للمنظمات 

 االخرى خاضعة للسيطرة.

 متوسط 3 1.51 3.58

 فقرات غموض التكنولوجيا -ثالثا

تتضمن المنظمة العرض الذاتي الستراتيجيات في   .9

التواصل التكنولوجي الخارجي محاولة منها السيطرة 

 على التصورات داخل مجالهم التنظيمي. 

 منخفض 4 1.02 3.13

يسمح غموض التكنولوجيا للمنظمات بتوصيل رسائل   .10

الكترونية مختلفة واحياناً متناقضة وتحويلها الى رسائل 

 . مميزة للزبائن

 مرتفع 1 1.09 3.85

يكون غموض التكنولوجيا اكثر مالئمة عندما يتطلب   .11

تحقيق الهدف مشاركة تكنولوجية ابداعية بين المنظمة 

 والزبائن.   

 متوسط 3 1.70 3.64

تعمل المنظمة على أثارة انتباه الزبون وجذبه الى   .12

منتجاتها من خالل طرحها االعالنات الغامضة على 

 مواقع التواصل االجتماعي. 

 مرتفع 2 1.81 3.71

المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات متغير الغموض  

 االستراتيجي.
 متوسط  1.11 3.81

ز جدول رتم ) ي و ( النتائج المتعلقة باستجابات افراد العينة حول متغي  4يبي  اتيخ 
توسطات الم الغموض االسي 

ي الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  اتيخ 
ي الغموض االسي  اتيخ 

 ,إذ يالحظ ان درجة الغموض االسي 
ف ي النجف االسر

ز
ي مركز البشي  للتسوق ف

ز
ي المكانة التنميمية ف

ز
ز منخفضة اىل مرتفع  ف ة, فقد تراوحت ما بي 

ز ) ز )3.87( و)2.66تراوحت المتوسطات الحسابية لها بي  ( و 0.182(  واالنحرافات المعيارية تراوحت بي 
ي بلغ )1.81) اتيخ 

ي لجميع فقرات محاور الغموض االسي   ان المتوسط الحسائ 
ز  (.  3.81( وتبي 

ات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ( يوض 5) جدولال  كك  الدراسة لمتغي 
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

رقم 

 الفقرة

المتوسط  المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 التقدير الترتيب

محور قياس مستوى الغموض االستراتيجي عن   .1

 غموض الهدف.
 متوسط 3 0.80 3.21

 

محور قياس مستوى الغموض االستراتيجي عن   .2

 غموض القوة.
 مرتفع 2 0.17 3.35

محور قياس الغموض االستراتيجي عن   .3

 غموض التكنولوجيا.
 مرتفع 1 0.61 3.97

 منخفض 4 0.76 3.11 محور قياس مستوى المكانة التنظيمية.  .4

 متوسط  0.44 3.122 ككل. االداة لمحاور الحسابي المتوسط 

ز جدول ) (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة كك  إذ  يالحظ ان المتوسطات 5يبي 
ز ) ي المرتلة االوىل المحور رتم )3.97( و )3.11الحسابية للمحاور تراوحت بي 

ز
( وهو محور تياس 3( وتد جاء ف

ي  عن غموض التكنولوجيا إذ حقق عىل تقدير مرتفع و  اتيخ 
ي حص  عىل متوسط حمستوى  الغموض االسي  سائ 

ة المحور رتم ) 0.61( وانحراف معياري مقداره  ) 3.97مقداره)  ي المرتلة االيي 
ز
ز جاء ف ي حي 

ز
( وهو محور 4( ف

ي تدره  ) ( 3.11تياس مستوى المكانة التنميمية إذ حقق ) درجة منخفضة ( وحص  عىل متوسط حسائ 
من محاور الدراسة حقق درجة منخفضة وأن هناك  ( ونالحظ ان هناك محور واحد 0.76وانحراف معياري تدره)

محورين حققا درجة مرتفعة, ومحور واحد حقق درجة متوسطة اما المتوسط الكىلي لمحاور الدراسة  فقد حقق 
ي تدره ) ( وهو تقدير متوسط للمحاور ومن يالل هذه 0.44( وانحراف معياري تدره )3.122متوسط حسائ 

ز لنا أن هناك  دور  ي تحقيق المكانة التنميمية. النتائج تبي 
ز
ي ف اتيخ 

 للغموض االسي 

 المبحث الخامس: عرض ومناقشة نتائج الدراسة

  :أوالً: اختبار الفرضيات

وضعت فرضيتان رئيسيتان تتعلقان بالمتغي  المستق  والمتغي  التابع وبعد جمع البيانات عن العينة الملحوثة , 
ي االرتلاط و التأثي  الرئيسيتان تم تحلي  البيانات المستخلصة إذ تتضمن هذه

 الفقرة عىل ايتلار فرضيت 
 والفرضيات الفرعية وكما مبينة ادناه: 

ز  إيجابية معنوية ذو داللة احصائية عالتة توجد  :اختبار الفرضية الرئيسية االوىل ونصها -1 الغموض  بي 
ي العينة الملحوثة . 

ز
ي والمكانة التنميمية ف اتيخ 

 االسي 

ين )لغرض ايتلار  ز المتغي  ي والمكانة التنميميةعالتات االرتلاط بي  اتيخ 
 مالغموض االسي 

ً
ي ( محاولة

ز
ن اللاحثان ف
ين  باالعتماد عىل الفرضيات  ز المتغي  التوص  اىل تبول او رفض الفرضية المتعلقة بتحلي  عالتة االرتلاط بي 

 -االتية: 

 

ين. H0فرضية العدم ) ز المتغي   (: عدم وجود عالتة ارتلاط بي 
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

ين. H1الفرضية اللديلة ) ز المتغي   (: وجود عالتة ارتلاط بي 

 ينالمتغتر  بير   الخطي  االرتباط معامل يوضح ) 6 ( الجدول

 الخطأ المعياري معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط المتغير المستقل

 0.582 0.068 0.79 0.505 الغموض االستراتيجي

ز  ز المتغي  المستق  الخطي  االرتلاط معام  أن (6 (الجدول من تبي  ي  بي  اتيخ 
 والمتغي  التابع الغموض االسي 

ي  الدتة مدى وأن موجب توي وهو0.505) ) بلغ تد الدراسة لعينة المكانة التنميمية
ز
 المستق  المتغي   تقدير ف

 اىل النتائج هذه وتشي   (0.582) المعياري الخطأ وأن ,) 0.068هو ) المعدل معام  التحديد وأن , (0.79)
ز  (0.505)  مقداره يطي  ارتلاط وجود ي  بي  اتيخ 

ي  وهو والمكانة التنميمية الدراسة لعينةالغموض االسي 
 ان يعتز

 .ارتلاط توية موجلة عالتة هناك

ي الغموض ( يوضح تحليل تباين خط االنحدار بير  المتغتر المستقل 7جدول) اتيج  والمتغتر التابع  االستر
 المكانة التنظيمية

 المتغير المستقل

 الغموض االستراتيجي

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 مستوى الداللة f معدل المربعات

 0.010 3.068 1.026 3 5.103 مجموع مربعات االنحدار

   0.355 222 70.80 مجموع مربعات البواقي

    224 73.811 المجموع

 ((2.22تساوي   ( 223)ودرجة حرية  ) (0.05الجدولية عند مستوى داللة  f تيمة

ز   اكي   وهي  (3.068) تساوي المحسوبة (f) تيمة وأن,  (0.010)  الداللة مستوى تيمة أن (7) الجدول من تبي 
 من ات  المحسوبة القيمة كانت اذا(H0) العدم فرضية تقل  تقول القرار تاعدة ان وبما,  الجدولية تيمتها  من

 نقل  فإننا وبالتاىلي اذا كانت القيمة المحسوبة اكي  من القيمة الجدولية  وترفض فرضية العدم ,  الجدولية القيمة
ي  وهذا العدم فرضية ونرفض)  (  H1الفرضية

ز  إيجابية عالتة توجد انم يعتز ي والمكانة بي  اتيخ 
الغموض االسي 

 (. 0.505)ويساوي  توي االرتلاط معام  كون توية العالتة وتعتي    التنميمية,

ز : يوجد تأثي  ذو داللة احصائية معنوية اختبار الفرضية الرئيسية الثانية ونصها  -2 لغموض اإيجابية بي 
ي والمكانة التنميمية  اتيخ 

 بالعينة الملحوثة . االسي 

ي تحقيق المكانة التنظيمية8جدول )
 
ي ف اتيج   ( يوضح تأثتر الغموض االستر

المتغير 

 التابع

2R F 

 المحسوبة

Sig F 

المحسو

 بة

المتغير 

 المستقل
𝛽  الخطأ

 المعياري
T)مستوى  )المحسوبة

 المعنوية

المكانة 

 التنظيمية
غموض  0.000 12.101 532.

 الهدف
354. .123 2.108 0.016 
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145 
ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

غموض     

 القوة
282. .103 2.431 0.003 

غموض     

 التكنولوجيا
.298 .130 4.121 0.002 

ز  ي تحقيق المكانة التنميمية 8من الجدول)يتبي 
ز
ي )المتغي  المستق ( ف اتيخ 

( ان تأثي  ابعاد الغموض االسي 
 Sig( وبمستوى معنوية 12.101المحسوبة ( بلغت ) F)المتغي  التابع( ذات داللة احصائية حيث أن تيمة )

( وهي تؤكد معنوية 532.( يساوي)2R(, وبلغت تيمة معام  التحديد )0.05( وهو ات  من )0.000يساوي)
( 2.108( لهذا المتغي  )(T.( وتد بلغت تيمت 354( لمتغي  غموض الهدف كانت )Bاالنحدار, ونجد ان تيمة )

( مما يؤكد معنوية معام  االنحدار, وبالنسلة لمتغي  غموض 0.05( وهو ات  من)0.016وبمستوى معنوية )
( 0.003( وبمستوى معنوية )(2.431( لهذا المتغي  (T ( وتد بلغت تيمت103.( بلغت )Bالقوة بلغت تيمة )
ز ان تيمة )0.05وهو ات  من) ي حي 

ز
( لمتغي  غموض التكنولوجيا بلغت B( مما يؤكد معنوية معام  االنحدار, ف

( مما يؤكد 0.05( وهو ات  من)0.003( وبمستوى معنوية )4.121( لهذا المتغي  )(T( وتد بلغت تيمت 130.)
( لهذا (T(وتد بلغت تيمت 389.( لمتغي  بيئة العم  االكاديمية كانت )Bنحدار, وان تيمة )معنوية معام  اال 

( مما يؤكد معنوية معام  االنحدار, ومما تقدم 0,05( وهو ات  من)0.002( وبمستوى معنوية )3.222المتغي  )
ي ذ اد الغموض و داللة احصائية خأبعومن يالل النتائج المذكورة اعاله تقل  الفرضية الرئيسية بوجود تأثي  ايجائ 

ي 
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية ف

ز
ي بالدراسة )غموض الهدف, غموض القوة, غموض التكنولوجيا ( ف اتيخ 

االسي 
 العينة الملحوثة. 

ي تحقيق المكانة 
ز
 ف
ً
ا  كبي 
ً
ا ي ومن يالل ابعاده  مح  الدراسة يؤدي تأثي  اتيخ 

ومما تقدم فإن الغموض االسي 
ي ال
ز
 عينة الملحوثة. التنميمية ف

ز  تأثي  : توجد عالتة ايتلار الفرضية الفرعية اخأوىل ونصها   دفالعالتات غموض الهذات داللة إحصائية بي 
ي العينة الملحوثة. 

ز
 والمكانة التنميمية ف

ي العينة المبحوثة9جدول )
 
ي تحقيق المكانة التنظيمية ف

 
 ( يوضح تأثتر غموض الهدف ف

 مستوى المعنوية )المحسوبة(T المعياريالخطأ  𝛽 المتغير المستقل

 0.007 2.123 118. .345 غموض الهدف 

( اعاله اىل ان هناك تأثي  ذو داللة للمتغي  المستق  )غموض الهدف( عىل المتغي  9تشي  نتائج الجدول رتم )
وهو ات  من ( 0.007( وبمستوى معنوية )2.123المحسوبة ) Tالتابع )المكانة التنميمية( إذ كانت تيمة 

.( , مما يؤكد عىل معنوية معام  االنحدار وعلية فإن الفرضية الفرعية اخأوىل B( )345(, كما بلغت تيمة )0.05)

ي العينة الملحوثة. 
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية ف

ز
ي تنص عىل وجود عالتة تأثي  لغموض الهدف ف

 تعد مقبولة والت 

ز  تأثي  جد عالتة : تو  ايتلار الفرضية الفرعية الثانية ونصها  انة غموض القوة والمكذات داللة إحصائية بي 
 بالعينة الملحوثة.  التنميمية

ي العينة المبحوثة10جدول )
 
ي المكانة التنظيمية ف

 
 ( يوضح تأثتر غموض القوة ف
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

 مستوى المعنوية )المحسوبة(T الخطأ المعياري 𝛽 المتغير المستقل

 0.000 5.401 104. 548. غموض القوة

( اعاله اىل ان هناك تأثي  ذو داللة للمتغي  المستق  ) غموض القوة( عىل المتغي  التابع 10تشي  نتائج الجدول )
(, كما 0.05( وهو ات  من )0.000( وبمستوى معنوية )5.401المحسوبة ) T)المكانة التنميمية( إذ كانت تيمة 

دار وعليم فإن الفرضية الفرعية الثانية تعد مقبولة ( مما يؤكد عىل معنوية معام  االنح (548.( Bبلغت تيمة )
ي العينة الملحوثة. 

ز
ي تحقيق المكانة التنميمية ف

ز
ي تنص عىل وجود عالتة تأثي  غموض القوة ف

 والت 

ز  تأثي  توجد عالتة  : ايتلار الفرضية الفرعية الثالثة ونصها  جيا والمكانة غموض التكنولو ذات داللة إحصائية بي 
ي 
ز
 العينة الملحوثة. التنميمية ف

ي العينة المبحوثة11جدول رقم )
 
ي تحقيق المكانة التنظيمية ف

 
 ( يوضح تأثتر غموض التكنولوجيا ف

 مستوى المعنوية المحسوبة(T( الخطأ المعياري 𝛽 المتغير المستقل

 0.005 2.311 118. 315. غموض التكنولوجيا

( اعاله اىل ان هناك تأثي  ذو داللة للمتغي  المستق  )غموض التكنولوجيا( عىل 11تشي  نتائج الجدول رتم )
( وهو ات  من 0.005وبمستوى داللة ) (2.311المحسوبة ) Tالمتغي  التابع )المكانة التنميمية( إذ كانت تيمة 

ام  االنحدار وعلية فإن الفرضية الفرعية الثالثة ( , مما يؤكد عىل معنوية معB( ).315(, كما بلغت تيمة )0.05)
ي تنص عىل وجود عالتة تأثي  غموض التكنولوجيا 

ي الع تعد مقبولة والت 
ز
ي تحقيق المكانة التنميمية ف

ز
ينة ف

 الملحوثة. 

ي )ولبيان حجم التأثي  للمتغي  المستق   اتيخ 
ي المتغي  التابع  (الغموض االسي 

ز
: استخدم (ميةالمكانة التنمي)ف

ين كما موضحة بالجدول  Eta Squared ( )إيتا) للاحثان معادلة مرب  عا ز المتغي  ي استخراج حجم التأثي  بي 
ز
( ف

 :  التاىلي

ي المتغتر التابع التأثتر ( يوضح حجم 12جدول )
 
 للمتغتر المستقل ف

 مقدار حجم األثر (D) حجم األثر قيمة التابع المتغير التابع المتغير المستقل

 كبير 0.79 المكانة التنظيمية االستراتيجيالغموض 

ي تعكس مقدار حجم التأثي  واللالغ )Dوباستخراج تيمة )
( وهي تيمة مناسلة لتفسي  حجم التأثي  79 .0( الت 

ي المكانة التنميمية للعينة الملحوثة
ز
ي ف اتيخ 

 . وبمقدار كبي  لمتغي  الغموض االسي 

 

 

 

: خالصة بأهم النتائج: 
ً
 ثانيا
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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   

 

,  -أ ي اتيخ 
ات الدراسة )الغموض االسي  ز متغي  أظهرت نتائج التحلي  عن وجود عالتة ارتلاط ايجابية معنوية بي 

ز بأنم كلما أزداد االهتمام باستخدام اساليب  ي أتسمت بالقوة وتد تبي 
والمكانة التنميمية( وأبعادها كافة والت 

ي كلما ارتقت المكانة التنميمية للمنم اتيخ 
 مة. الغموض االسي 

ي ومعنوي بالمكانة التنميمية و أن هذا التأثي   -ب أوضحت نتائج تحلي  غموض التكنولوجيا  وجود تأثي  ايجائ 
ي تعزيز تدرة العينة الملحوثة عىل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتطوير االفكار 

ز
ي يسهم ف االيجائ 

ي 
  تعيق عم  المنممة. والعم  عىل مشاركة الزبائن  لمواجهة كافة المشاك  الت 

ي مكانة المنممة التنميمية بعالتة ايجابية معنوية توية  اتض  -ج 
ز
ي بأبعاده الثالث يؤثر ف اتيخ 

إن الغموض االسي 
ي ستؤدي إىل رفع  اتيخ 

وهذا يدل هنا عىل ان أفراد العينة لديهم ثقة مطلقة بان تطبيق وسائ  الغموض االسي 
ز .  انتاجية العم  وتحقيق مكانة تنميمي ز المنافسي   ة للمنممة بي 

ي المنممة فقد أصب    -د
ز
ية ف ز إن مفهوم المكانة التنميمية من المفاهيم الحديثة المرتلطة بالموارد البرسر تبي 

ي والذي  اتيخ 
ي ظ  تطور أهمية الغموض االسي 

ز
يحطز باهتمام الكثي  من المنممات بايتالف أنواعها وياصة ف

ي 
ز
 ف
ً
 مهما
ً
ي المنافسة والربحية واإلنتاجية.  يمكن أن يكون لم دورا

ز
 يلق المكانة التنميمية والمتمثلة ف

ي ادارتها  -ه 
ز
ي تقلي  الرصاعات التنميمية ويكمن دور المنممة ف

ز
 ف
ً
 بارزا
ً
ي يؤدي دورا اتيخ 

اتض  ان الغموض االسي 
ية االبداعية لعملللغموض وتكيفم لمصلحتها وتحقيق اهدافها من اج  المحافمة عىل حالة التوازن واالستمرار با

ة التنافسية للمنممة وهي بذلك تتفق مع دراسة)
ز  &Bensonوتحقيق مستوى عاىلي من االداء للحفاظ عىل المي 

Niou,2001 .) 

ي تعزيز المكانة  -و
ز
ي  ف  افراد العينة الملحوثة  والقائم عىل الثقة والتعاون لم تأثي  إيجائ 

ز اتض  ان للتواص  بي 
 (.  Loh et al.,2010ك تتفق مع دراسة  )التنميمية للمنممة وهي بذل

: التوصيات: 
ً
 ثالثا

 :  من يالل ما تقدم من النتائج تم التوص  اىل مجموعة من التوصيات وهي

ي أثبتت  -أ
ي والمكانة التنميمية والت  اتيخ 

ز الغموض االسي  ورة تيام المنممة الملحوثة باستثمار العالتة بي  ضز
ة  نتائج الدراسة عن تحقيقها بشك  أمث  ز ي تسم  بتحقيق التطور والمي 

الستنلاط أفض  اخأساليب والطرق الت 
 التنافسية. 

ي تعزيز المكانة التنميمية للمنممة.  -ب
ز
ز افراد العينة الملحوثة لما لم من تأثي  كبي  ف  العم  عىل زيادة التواص  بي 

سيخ المكانة التنمي -ج  ي محاولة لي 
ز
ي اذهان الزبائن لدالعم  عىل استثمار المزيد من االموال ف

ز
ورها مية الجيدة ف

ي نجا  المنممة . 
ز
ي التأثي  ف

ز
 ف

ي المنممات لح  الرصاعات التنميمية من يالل اتلاع  -د
ز
ي ف اتيخ 

ي اساليب الغموض االسي 
العم  عىل تبتز

 اىل تقلي  الرصاع ولكنها فعالة . 
ً
ي ال تؤدي دائما

اتيجيات التواصلية والت   االسي 

ي العينة الملحوثةالعم  عىل جع    -ه 
ز
ات الدراسة وتحويلها إىل واتوىلي  ادارة المنممة ف ي  لمتغي 

ز
تع االهتمام الكاف

ز المنممة  و  ي تعزيز منطق العالتة بي 
ز
 الزبائن.  بشك   يساعد ف

حات:  : المقتر
ً
 رابعا
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ي تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات األعمال             العبادي و الحدراوي

 
ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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 س 
ُ
ف للوظائ 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  
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 سيرية 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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ي ودوره ف اتيج  ي مركز  الغموض االستر

 
فال دراسة تطبيقية ف ي محافظة النجف األشر

 
 بشتر للتسوق 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
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
ف للوظائ 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
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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 سيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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