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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 : الملخـص

ي جميع وظائف اإلدارة ونشاطاتها، اتخاذ القرارات هي محور العملية اإلدارية، كما ذكرنا، ذلك أنها  
عملية متداخلة فز

ي كل مرحلة من مراحل وضع الخطة سواء عند  
فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة فز

أو اختيار أفضل الطرق واألساليب  المالئمة  الموارد  أو تحديد  امج  الير أو إعداد  أو رسم السياسات  الهدف  وضع 
تتخذ قرارات بشأن لتشغيلها،   المتعددة فإنها  المختلفة وأنشطتها  المالئم لمهامها  التنظيم  اإلدارة  وعندما تضع 

الهيكل التنظيىمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واألقسام، واألفراد الذين تحتاج لديهم للقيام باألعمال 
اف المناسب وخطوط السلطة والمسؤولية واالتصا ل، وعندما يتخذ المدير وظيفته القيادية المختلفة ونطاق اإلرسر

هم  ز فإنه يتخذ مجموعة من القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق مجهوداتهم أو استشارة دوافعهم وتحفي 
تتخذ قرارات بشأن تحديد   ا 

ً
أيض فإنها  الرقابة  اإلدارة وظيفة  تؤدي  أو حل مشكالتهم، وعندما  الجيد  األداء  عىل 

ي سوف تجري  ها عىل الخطة، والعمل عىل تصحيح األخطاء المعايي  المالئمة ل
قياس نتائج األعمال، والتعديالت لت 

ي دورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية نفسها
 .إن وجدت، وهكذا تجري عملة اتخاذ القرارات فز

 

Abstract : 

Decision-making is the focus of the administrative process, as we mentioned, because it is an 

overlapping process in all management functions and activities. When the administration exercises the 

planning function, it takes certain decisions at every stage of setting the plan, whether when setting 

goals, drawing policies, preparing programs, or determining appropriate resources. Or choosing the best 

ways and means to operate it, and when the administration puts in place the appropriate organization for 

its various tasks and multiple activities, it takes decisions regarding the organizational structure, its type 

and size, the basis for dividing departments and sections, the individuals it needs to have to carry out 

the various work, the appropriate scope of supervision, lines of authority, responsibility and 

communication, and when the manager takes his leadership position, he It takes a set of decisions, 

whether when directing its subordinates, coordinating their efforts, consulting their motives, motivating 

them to perform well, or solving their problems. It exists, and thus the decision-making process takes 

place in a continuous cycle with the continuation of the administrative process itself. 
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 : المقدمــة

ز مجموعة حلول مطروحة لمشكلة ما أو أزمة ما أو تسيي    ي الحقيقة هو عبارة عن اختيار بي 
تعريف القرار: القرار فز

ز    مجموعة من القرارات بعضها ننتبه وندرسه والبعض عمل معي 
ً
ي حياتنا العملية نكاد نتخذ يوميا

ولذلك فإننا فز
 بغي  دراسة

ً
 .اآلخر يخرج عشوائيا

ي جميع  
أهمية اتخاذ القرارات: إن اتخاذ القرارات هو محور العملية اإلدارية، كما ذكرنا، ذلك أنها عملية متداخلة فز

اإلدارة   ي كل مرحلة من وظائف 
تتخذ قرارات معينة فز فإنها  التخطيط  اإلدارة وظيفة  تمارس  فعندما  ونشاطاتها، 

امج أو تحديد  الموارد المالئمة أو اختيار   مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم السياسات أو إعداد الير
ل المالئم  التنظيم  اإلدارة  الطرق واألساليب لتشغيلها، وعندما تضع  المتعددة  أفضل  المختلفة وأنشطتها  مهامها 

فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكل التنظيىمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واألقسام، واألفراد الذين تحتاج 
اف المناسب  وخطوط السلطة والمسؤولية واالتصال.  لديهم للقيام باألعمال المختلفة ونطاق اإلرسر

القيادي وظيفته  المدير  يتخذ  وتنسيق وعندما  مرؤوسيه  توجيه  عند  سواء  القرارات  من  مجموعة  يتخذ  فإنه  ة 
هم عىل األداء الجيد أو حل مشكالتهم، وعندما تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة  ز جهودهم أو استثارة دوافعهم وتحفي 

ا تتخذ قرارات بشأن تحديد المعايي  المالئمة
ً
ي سوف    فإنها أيض

تجري  ها عىل  لقياس نتائج األعمال، والتعديالت لت 
ي دورة مستمرة مع استمرار 

الخطة، والعمل عىل تصحيح األخطاء إن وجدت، وهكذا تجري عملة اتخاذ القرارات فز
 .العملية اإلدارية نفسها

 ووسيلة من وسائل اإلدارة لتحقيق أغراضها وأهدافها حيث
ً
 أو نظاميا

ً
 قانونيا

ً
يقوم القرار    يعتير القرار اإلداري ترصفا

ية والوسائل  اإلداري بدو  ي مجال العملية اإلدارية، فالقرار هو الذي يؤمن القوى البرسر
ز للعملية ر كبي  فز المادية الالزمي 

اإلدارية كما أن القرار هو الذي يبلور التوجهات والسياسات إىل أمور محسوسة كما يعدل األخطاء ويقوم االعوجاج 
امات ويكشف ز ي مسار تلك العملية، كما أنه يوضح االلي 

ي   الحقوق وألهميته  فز
عهد بإصداره إىل المستويات العليا فز

الهرم اإلداري حيث تعتير عملية إصدار أو صنع القرار من الوظائف األساسية للوزراء والمدراء ونحوهم، كما أن 
 لكون القرار وإن كان يصدر 

ً
 تنظيميا

ً
ز إال أنه ناتج عن جهود مجت  هذه العملية تضمن طابعا  .معةباسم أحد المسئولي 

 قبل إصداره،  مراحل اتخاذ القرارات: معظمنا 
ً
بمعتز أننا   يتفق أن القرار الجيد هو القرار الذي تمت دراسته جيدا

ي كل ناحية وفهمنا كل  قبل أنت نتخذه، فإننا نكون
مضمون من   قد درسنا جميع الخيارات المتاحة لنا ونظرنا فز

ومع ذلك فإن معظم القرارات تتخذ باستخدام   .ي  من التفكي  مضامينه. وعليه، فإن اتخاذ قرار مدروس يتطلب الكث
 . ي
 قدر يسي  من التفكي  الحقيق 

األوىل التعرفالمرحلة  بصدد  وهو  إدراكها  المدير  عىل  ي 
ينبغز ي 

الت  المهمة  األمور  من  المشكلة:  تشخيص  عىل   : 
المشكلة، ودرجة الذي خلق  الموقف  لطبيعة  تحديده  وأبعادها، هي  األساسية  المشكلة، وعدم   أهمية  المشكلة 

لحلها  للتصدي  المالئم  والوقت  وأسبابها،  أعراضها  ز  بي  الفعال  الخلط  القرار  بشأنها  واتخاذ   .والمناسب 
اح بدائل مناسبة لحلها يتطلب المرحلة الثانية : جمع البيانات والمعلومات: إن فهم المشكلة فهًما حقيقًيا، واقي 

لمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد عىل قدرة المدير  جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة با
والمالئمة المحايدة  والمعلومات  الدقيقة  البيانات  من  ممكن  قدر  أكير  عىل  الحصول  ي 

مصادرها    فز من  زمنًيا 
 
ا
تحليل بتحليلها  يقوم  ثم  عليها،  للحصول  الطرق  أحسن  تحديد  ثم  ومن  ا   المختلفة، 

ً
 .دقيق

ات ومعلومات تساعده عىل الوصول إىل القرار المناسبويقارن الحق  .ائق واألرقام ويخرج من ذلك بمؤرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التخطيط للَعديد 
ه يساهم فز

ّ
ي بيئة عمل المنشآت المتنوعة؛ ألن

 اتخاذ القرارات اإلدارّية من الوظائف الُمهّمة فز
ُّ
ُيعد

ي األعمال، ويعتمد اتخاذ القرارات 
 :اإلدارّية عىل مجموعٍة من المراحل هي من األنشطِة الخاّصة فز

المشكلة • ي  تشخيص 
الت  المهمة  الوظائف   من 

ُّ
عد
ُ
القرارات اإلدارّية، وت اتخاذ  َمراحل  المرحلة األوىل من  : هي 

بيعة الُمشكلة وُمكّوناتها،  
َ
ي التعّرف عىل ط

ة فز  أثناء الُمبارسر
ً
يجب عىل المدير أو المسؤول معرفتها، وخصوصا

ى إىل ظهورها، وُيساعد عىل تحديِد درجِة أهمّيتها، وُيساهم تشخيص ال
ّ
ي تحديد نوع الحدث الذي أد

مشكلة فز
خاذ القرار اإلدارّي الُمناسب 

ّ
ي إىل ات

ّ
ز أسبابها ونتاِئجها، مّما يؤد  .وُيعّزز من عدم الخلط بي 

ريقٍة واقعّية وحقيقّية، مّما ُيسجمع المعلومات والبيانات •
َ
هم المشكلة بط

َ
اح بدائَل  : هي مرحلة ف ي اقي 

اهم فز
 قراٍر إدارّي خاص 

ُ
خاذ

ّ
ي سيتمُّ ات

ريق جمِع المعلومات والبيانات الُمرتبطة بالُمشكلة الت 
َ
ها، عن ط

ّ
ساِعد عىل حل

ُ
ت

ي الحصول عىل أكير عدٍد 
 اتخاذ القرارات اإلدارّية الفعالة من األمور الُمعتمدة عىل دوِر المدير فز

ُّ
بها؛ لذلك ُيعد

ف ُمعظم علماء اإلدارة المعلومات والبيانات إىل األنواع من الَمعلومات و 
ّ
ُمتنّوعة، وصن البيانات من مصادر 

 :اآلتية
 المعلومات والبيانات المبدئية و الثانوية  .1
 المعلومات والبيانات الكمية  .2
 المعلومات والبيانات النوعية  .3
 الحقائ       ق   .4

حة وتقييمها • خاذ القرارات اإلدارّية، وَيعتمد وضع البدائل : هي الَمرحلة الثالوضع البدائل المقتر
ّ
ثة من َمراحل ات

 :عىل مجموعٍة من العوامل منها
ي المنشأة و الوضع الخاص بها   .1

 السياسات المطبقة فز
ي المنشأة  .2

 الفلسفة الخاصة فز
 الموارد المالية.  .3
 الوقت المتوفر إلتخاذ القرار اإلداري.  .4
 المدير اإلتجاهات الفكرية المنطقية عند  .5
ي تصنيف و ترتيب البدائل .6

 تطبيق التفكي  اإلبتكاري المعتمد عىل التوقع مما يساهم فز

ز مجموعة من البدائل؛ من أجل  اختيار البديل المناسب لحّل المشكلة • ي المقارنة بي 
ي تهتّم فز

: هي الَمرحلة الت 

 :اختيار البديل المناسب منها بناءا عىل الَعديد من المعايي  من أهمها
o  .ح لألهداِف المطلوبة  تحقيق البديل الُمقي 
o  .ز البديل وقيم وأهمّية المنشأة  ظهور اتفاق بي 
o  .د للُحصول عىل النتائج

ّ
ي توفي  الحل، والموعد الُمحد

 تحديد درجة الرسعة الخاّصة فز
o  .قياس طبيعة الَمعلومات المتوفرة عن البيئة 
o ي الب

رات الخاّصة فز
ّ
 .يئة الُمحيطة بالمنشأةتحديد مدى توافق البديل مع المؤث

ي  متابعة وتقييم تنفيذ القرار اإلدارّي:  •
قسم إىل اآلئ 

ُ
ة من مراحل اتخاذ القرارات اإلدارّية، وت  :هي المرحلة األخي 

o  ي ُيقّيمها المدير، من أجل
اختيار الوقت المناسب لإلعالن عن القرار اإلدارّي؛ حت  يتّم تحقيق أفضل النتائج الت 

ي الوصول إىل الهدف. تحديد درجة فاعليته
 ا، ومقداُر نجاح القرار فز

o عزيز الشعور بالمسؤولّية عند المديرين
َ
 .الِحرص عىل ُمتابعة القرار اإلدارّي؛ من أجل ت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أنواع القرارات اإلدارية: 

 القرارات التقليدية:  -1
المتعلقة بالحضور واالنرصاف وتوزي    ع أ   القرارات التنفيذية: وهي تتعلق بالمشكالت البسيطة المتكررة كتلك   

 العمل والغياب واألجازات، وكيفية معالجة الشكاوى. 
ي اكتسبها المدير والمعلومات 

ات والتجارب الت  وهذا النوع من القرارات يمكن البت فيه عىل الفور نتيجة الخير
ي لديه. 

 الت 
ي  
مستوى أعىل من القرارات التنفيذية وأكير فنية ب   القرارات التكتيكية: وتتصف بأنها قرارات متكررة وإن كانت فز

 .
ا
 وتفصيل

 . ز ز والمتخصصي   ويوكل أمر مواجهتها إىل الرؤساء الفنيي 
 القرارات غتر التقليدية:  -2
ي حلها إىل التفاهم والمناقشة وتبادل الرأي عىل نطاق  

أ   القرارات الحيوية: هي تتعلق بمشكالت حيوية يحتاج فز
ي مواجهة هذا 

ز   واسع، وفز النوع من المشكالت يبادر المدير   متخذ القرار   بدعوة مساعديه ومستشاريه من اإلداريي 
اك كل من يعنيهم  ز إىل اجتماع يعقد لدراسة المشكلة، وهنا يسغ المدير   متخذ القرار   إلرسر ز والقانونيي  والفنيي 

ي مؤتمر، وأن يعطيهم جميًعا حرية المنا
 قشة مع توضيح نقاط القوة والضعف. أمر القرار من جميع األطراف فز

اتيجية وذات أبعاد متعددة، وعىل   اتيجية: وهي قرارات غي  تقليدية، تتصل بمشكالت اسي  ب   القرارات االسي 
المتأنية  والدراسة  المتعمق  البحث  تتطلب  القرارات  من  النوعية  وهذه  والتعقيد،  العمق  من  جانب كبي  

ي تتناول 
 جميع الفروض واالحتماالت وتناقشها. والمستفيضة والمتخصصة الت 

ة  ❖
ّ
 أهمية القرارات اإلداري

كات والمؤّسسات،   حياِة الشر
َ
ي كافة الفعاليات والنشاطات ضمن

 
ة نقطة البداية الخاّصة ف

ّ
ل القرارات اإلداري

ّ
مث
ُ
ت

النقا إىل  األهمّية  هذه  ص 
ّ
لخ

ُ
وت العمل،  بيئة  ي 

 
ف أهمّيتها  عىل  ة 

ّ
اإلداري القرارات  حصل 

َ
ت هنا  اآلتيةومن   :ط 

1  . 
 
ة علمّيا

ّ
قها القرارات اإلدارّية بِصفتها من األدوات الفنّية، والعلمّية أهمية القرارات اإلداري

ّ
حق

ُ
ي ت
: هي األهمّية الت 

لعب القرارات اإلدارّية 
َ
كات؛ لذلك ت اتيجيات والسياسات العاّمة ضمن المؤسسات والرسر ي تطبيق االسي 

نجح فز
َ
ي ت
الت 

ي تنفي 
 فز
ا
 فّعاال

ً
 .ذ العملّيات اإلدارّية المتنوعة دورا

2 . :
 
ة عملّيا

ّ
ي أهمية القرارات اإلداري

 لآلئ 
ً
ظهر من خالل القرارات اإلدارّية وفقا

َ
ي ت
 :هي األهمّية الت 

رة  •
ّ
؛ من خالل تحديد طبيعة الَعوامل الخارجّية والداخلّية المؤث ز ي توضيح سلوك المديرين المسؤولي 

تساهم فز
خاذ القرارات اإلدارّية.  

ّ
ز عن ات  عىل المسؤولي 

 لقياس قدرة المديرين عىل تنفيذ وظائفهم وَمهامهم.  •
ا
 القرارات اإلدارّية وسيلة

ُّ
 تعد

 .قابة عىل النشاطات اإلدارّيةتدعم القرارات اإلدارّية دور الر   •
 أركان القرار اإلداري ❖

تاز القرار اإلداري بمجموعة من الصفات واألركان الواجب توفرها فيه ليحظز بصفة القرار اإلداري السليم، ومن يم
، ومن هذه األركان ركن االختصاص وركن  غي

ي القرار ليأخذ صفة القرار الرسر
الواجب توافر هذه األركان مجتمعة فز

حهاا ي سيتم ذكر هذه األركان مع رسر
 :لغاية وركن السبب وركن المحل وركن الشكل، وفيما يأئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بمتخذ القرار، بمعتز أن ركن االختصاص .1
: وهو أحد أركان القرار اإلداري يجب أن يتوفر االختصاص القانوئز

ي اتخاذ  
القرار، وينقسم االختصاص إىل يمتلك متخذ القرار صالحية قانونية ممنوحة من سلطة أعىل تفوضه فز

ي 
، واالختصاص الزمائز ، االختصاص الشخصي ي

، االختصاص المكائز مجموعة أقسام، هي االختصاص الموضوغي
ٌح لكل قسم من هذه األقسام ي رسر

 :وفيما يأئ 
o  ي  االختصاص الموضوعي

: ويقصد فيه أن يتمتع متخذ القرار بالخلفية الموضوعية الالزم التخاذ قرار متعلق فز

ز موظف، إذ أن التوظيف من مسؤولية الموارد  ذا ت موضوع االختصاص، كأن يتخذ المدير الماىلي قراًرا بتعيي 
ية.   البرسر

o  : ي
ي من الممكن لجهة    االختصاص المكان 

ز واألنظمة الداخلية لكل منظمة المنطقة الجغرافية الت  تحدد القواني 
ي منطقة جغرافية ليست من صالحياتها يعد  إدارية ما باتخاذ القرارات فيها، فإذا قامت جهة إدارية با

تخاذ قرار فز
 
ا
 .القرار باطل

o  الشخصي فيتوجب عىل االختصاص  معينة،  قرارات  الصالحية التخاذ  ما  إدارية  بإعطاء جهة  اإلدارة  تقوم   :

 .الشخص المفوض باتخاذ القرار أن يتخذ القرار بنفسه وال يجوز السماح آلخر باتخاذ هذه القرارات
o  ي االختصاص ا

ة خدمته، فال يجوز  لزمان  : إذ يتوجب عىل المفوض باتخاذ القرار اتخاذ هذه القرارات خالل في 

 .له اتخاذ القرار بعد انتهاء عقده أو انتهاء صالحية التفويض 
وهو أحد أركان القرار اإلداري، إذ يجب أن تتوفر الغاية الدافعة التخاذ القرار، وعادة ما تختلف    ركن الغاية:  .2

ا عىل النشاط الذي تقدمهغايات ال
ً
 .منظمات اعتماد

المحل:  .3 إذا   ركن  بمعتز  القرارات هو موضوعها،  اتخاذ  ي 
فز بالمحل  اإلداري، والمقصود  القرار  أركان  أحد  وهو 

ي وظيفته 
 .قامت المنظمة باتخاذ قرار بتوظيف شخص فالمحل هو ادخال هذا الموظف فز

صود هنا هو شكل القرار الصادر، بمعتز أن يتخذ القرار كتابًيا  وهو أحد أركان القرار اإلداري، والمقركن الشكل:   .4
ز لقراراتهم  ي تحدد شكل اتخاذ اإلداريي 

ز الت   .أو شفوًيا، ويعتمد شكل القرار بطبيعة الحال عىل الئحة القواني 
السبب .5 فإن واقعة فصلركن  القرار،  توافر سبًبا التخاذ هذا  يتوجب  اإلداري، حيث  القرار  أركان  أحد   : وهو 

 .موظف ما عىل سبيل المثال يجب أن تستند إىل سبب لفصله، كمخالفته قانون ما 
 تحليل القرار اإلداري  ❖

ي العلوم اإلدارية  
ي فز اتيخر وبعد أن تم التعرف عىل أركان القرار اإلداري، يجب اإلشارة إىل أن عملية التحليل االسي 

ي قد يتم تن 
ة، إذ أن عملية التحليل الت  فيذها عىل البدائل المتاحة للقرار أو عىل أحد هذه البدائل تمتاز بأهمية كبي 

شد إىل اتخاذ القرار المالئم   ة، وسي  ي ستحيط متخذ القرار بالبصي 
منفردة، ستوفر الكم المطلوب من المعلومات الت 

ية للمنظمة بشكل عام ولحل المشكلة المتخذ فيها القرار بشكل خاص، إذ يتوجب عىل المدير اجراء تحليالت كم
ايجابية ومن مدى   أو  نتائج قرار سواء كانت سلبية  توقع  من  المدير  ليتمكن  القرار،  استخدام شجرة  أو  ونوعية 
انعكاسها عىل المنظمة وأهدافها، ومعرفة إذا ما إن كان هذا القرار يخدم المنظمة ويقرب  ها من أهدافها أو العكس.  

ئمة وفاعلية وسيقرب المنظمة من تحقيق أهدافها، وقد صمم وهذا األمر الذي سيمكنه من اتخاذ القرار األكير مال 
ا برمجيات خاصة تسىم بنظم دعم القرار تساعد متخذي القرار عىل تدعيم قراراتهم، والتأكد من 

ً
اء حديث الخير

ي العلوم اإلدارية لما  
ز فز ز والمختصي  مدى مالئمتها للمنظمة، وقد حظيت عملية تحليل القرارات باهتمام الباحثي 

ز تل ي عملية اختيار البديل األفضل، فيمكن إيجاد الكثي  من التنظي  من قبل المختصي 
عبه من دور محوري وهام فز

ي عملية صناعته وتنفيذه 
 .فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار وبالطرق الممكن اتباعها فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 خصائص القرار اإلداري  ❖

ة كونها من أهم النش  ي توجيه تتمتع عملية اتخاذ القرار بأهمية كبي 
ي تمارسها اإلدارة، كما تلعب دوًرا هاًما فز

اطات الت 
ي مجاالت اإلدارة الذي 

ز فز ز والمتخصصي  ي القرار اإلداري باهتمام الباحثي 
المنظمة نحو تحقيق أهدافها، لذلك حظز

ي العلوم اإلدارية، وتمتاز عملية اتخاذ القرار بخصائص عدة، كتحد
يد  خصصوا له حصة مهمة من عملية التنظي  فز

المشكلة، وجمع البيانات حول المشكلة، وتقييم البدائل المتاحة، واختيار البديل األنسب، ومتابعة تنفيذه وتقويمه 
ي ذكرها

 :كلما استدعت الحاجة، وفيما يأئ 

 تحديد المشكلة  •

تب عىل متخذ القرار تحديد المشكلة وجمع   ي عملية اتخاذ القرار، حيث يي 
المعلومات الكافية  وهي الخطوة األوىل فز

اتخاذ  ي 
المتاحة األمر الذي سيساعده فز البدائل  الواقع والبحث بدقة عن  إذا سيساعده ذلك عىل استقراء  عنها 

 القرار المناسب. 

 جمع البيانات والمعلومات  •

والنوعية    الكمية  المعلومات  عن كل  البحث  القرار  باتخاذ  المخولة  الجهة  عىل  يتوجب  المشكلة  تحديد  فبعد 
ي من الممكن االختيار فيما بينها، األمر الذي سيساعد المدير  الم

حيطة بالمشكلة، وكذلك المحيطة بالبدائل الت 
 .عىل اتخاذ قرار سليم

 تقييم البدائل  •

المنوي   المتاحة للقرار  البدائل  الكافية كًما ونوًعا حول  المعلومات  القرار جمع  المدير أو متخذ  تب عىل  وهنا يي 
اتخاذه، وحرص ايجابياتها وسلبياتها بطبيعة الحال، وتقييم إذا ما كانت تتناسب مع المنظمة وتقرب  ها من أهدافها،  

الالز  الموارد  القرار تحديد  تب عىل متخذ  ية  كما يي  المالية والبرسر التكلفة  البدائل وتحديد  مة لكل بديل من هذه 
تبة عىل تنفيذ كل بديل من هذه البدائل  .المي 

 اختيار البديل األفضل   •

بعد تقييم البدائل وتحديد ما يتعلق بها من سلبيات وإيجابيات وتكاليف، يقوم متخذ القرار باختيار البديل الذي 
ي تحقيق األهداف

ي ستعمل عىل يراه األنسب فز
قسام الت 

ٌ
ي هذه المرحلة تحديد اإلدارات أو اال

تب عليه فز ، كما يي 
تب عليه وضع الخطة التنفيذية ووضع الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ هذا القرار  .تنفيذه ويي 

 تقييم القرار  •

ي هذه المرحلة بعد اتخاذ القرار عىل المدير أن يحرص عىل تنفيذ هذا القرار بالطريقة ال
مناسبة ويتم ذلك من وفز

خالل الرقابة والمتابعة المستمرة لعملية التنفيذ، وتقويم قراره إذا أو خطة تنفيذه إذا ما اقتضت الحاجة لضمان 
 .تنفيذه وتقريب المنظمة ألهدافها

 تطبيقات دعم القرار اإلداري

ال وتخزين  بجمع  مجيات  الير هذه  تقوم  حيث  حاسوبية،  معلومات  نظم  عن  عبارة  وتحليلها  وهي  معلومات 
وتصنيفها، بهدف توفي  صورة أكير وضوًحا لمتخذي القرار عن قراراتهم وإمكانية تطبيقها، كما أنها قد توفر خلفية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا وتظهر نتائجها سواء كانت سلبية 
ً
تاريخية لهذا القرار بمعتز أن تظهر للمدير قرارات أخرى مشابهة تم اتخاذها سابق

مجيات عىل أو إيجابية وتظهر انعكاساته ا، ومن الممكن أن تحصل هذه الير
ً
ا عىل المنظمة ومدى فاعليتها سابق

ي 
معلوماتها من مصادر عدة كالوثائق الرسمية أو التغذية الراجعة من األفراد، ومن الممكن استخدام هذه النظم فز

ا بشؤون  والمتعلقة  واإلدارية  والتسويقية  االستثمارية  كالقرارات  القرارات  انواع  هذه جميع  وتختلف  ألفراد، 
المثال  إدارة المستشفيات عىل سبيل  ي 

التطبيقات مع اختالف استخدامها، حيث يوجد تطبيقات متخصصة فز
ي إرشاد الطبيب للقرار األنسب التخاذه، إذ انها تحتوي عىل معلومات عن المرض وربما 

ي تلعب دوًرا مهًما فز
والت 

ساب تناولها  ي 
الت  األدوية  وعن  المريض  حالة  ي عن  الطتر القرار  اتخاذ  عملية  ي 

فز الهامة  المعلومات  من  ها  وغي  ا 
ً
 .ق

ي 
  القرار العقالن 

ي عملية اتخاذه للقرار، ليتمكن من تطبيق 
يتوجب عىل متخذ القرار جمع المعلومات الكافية عن البدائل المتاحة فز

ال المنظمة  ي تعكس وضع 
الت  ات  والنسب والمؤرسر األرقام  ا عىل 

ً
 علمًيا معتمد

ا
أي من تحليل أو  التنظيىمي  أو  ماىلي 

ي طريقة  
مواردها، ويعتمد نوع المعلومات بطبيعة الحال عىل نوعية القرار المنوي اتخاذه، وقد يختلف المدراء فز

ا 
ً
ا عىل اختالف خلفياتهم العملية وثقافتهم الشخصية، إذ من الممكن أن يكون المدير مؤمن

ً
اتخاذهم للقرار اعتماد

ز  ورة استشارة المحيطي  ورة اتخاذ هذا   برصز به والتفكي  بطريقة جماعية التخاذ قراًرا جماعًيا بينما يؤمن آخر برصز
 .القرار بمفرده دون الرجوع أو استشارة اآلخرين

ي صنع القرار
 
 المشاكل اإلدارية ف

تقب أو دون  القرار،  ي تحول دون اتخاذها لهذا 
الت  العقبات  له تواجه الجهة اإلدارية المصدرة للقرار مجموعة من 

معاكًسا   لكونه  أو  أركانه  اكتمال  لعدم  القرار  هذا  برفض  ز  المرؤوسي  يقوم  فربما   ، ز المرؤوسي  قبل  من  وتنفيذه 
ي محاولة تنفيذه من 

ا أكير فز
ً
ا األمر الذي سيجعل من مهمة تنفيذه صعبة مما يتطلب بذل جهد

ً
لمصالحهم أحيان

الضعيفة وعدم امتالكه مقومات االتصال اإلداري أو قبل اإلدارة، وقد تعود مثل هذه العقبات إىل شخصية المدير  
ي 
ي سيعمل من خاللها عىل إقناع مرؤوسيه بتنفيذه، وقد يكون السبب فز

عدم امتالكه الحجة واللغة المناسبة الت 
افتقاد متخذ القرار لمهارات االتصال المناسبة للتواصل مع مرؤوسيه أو لسيادة حالة من الفوضز داخل التنظيم 

 اإلداري. 

 : المصادر والمراجع
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