
   
   

                                              اسات العلمية                                            المجلة الدولية لنشر الدر   
   العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – آيار   – 15                                                                 (  -  15 1) ص: و  البحث األ – الثان

 

1 
ي و الغريب 

ي وزارة  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم                                      المعطان 
 
 : دراسة حالةالبيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعوديةالمعرفة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 :المستخلص

ي وزارة البيئة هدفت الدراسة الحالية إىل معرفة واتع دعم نمم 
ز
المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة ف

ز   : عملية التخطيط  وكفاءة أداء العاملي  ز والمياه والزراعة. ومن تطبيقات إدارة المعرفة المستخدمة  تحسي 
وعات  وعملية اتخاذ القرارات  وجودة الخدمات  واالبتكار واإلبداع  و ز األداءوأنشطة إدارة المرسر  . تمي 

ي ومنهج دراسة الحالة لوصف الواتع الخاص بنمم المعلومات اإلدارية وا
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ي الوزارة وواتع دعمها لتطبيقات إدارة المعرفة. وتد تم االعتماد عىل االستلانة والمقابلة الشخصية  
ز
المستخدمة ف

ي كأدوات لجمع البيانات. المجتمع الكىلي للدراسة 
ز
مستوى اإلدارة العليا واإلدارة المتوسطة، يشمل المديرين ف

ز باإلدارة العامة لتقنية المعلومات   مشارك.  140عينة بلغ حجمها . وتم تطبيق االستلانة عىل والعاملي 

ز إىل حد ما عىل "عناض نمم المعلومات اإلدارية"    موافقي 
ً
ز إجماليا واستنتجت الدراسة أن الملحوثي 

ز جودة "تطبيقات إدارة المعرفة"   ز  وتحسي  ز كفاءة أداء العاملي  مجيات  تحسي  ز عىل موارد الير ولكن غي  موافقي 
ز تدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع  ومحايدين فيما يخص الموارد  ز  وتحسي  الخدمات المقدمة للمواطني 

ز جودة عملية اتخاذ القرارات.  ية  وتحسي   البرسر

ي الهيك
ز
ورة وجود إدارة ف ورة االهتمام وأوصت الدراسة بضز ي إدارة المعرفة  وضز

ز
  التنميىمي متخصصة ف

 
ً
مجيات. وأيضا ية  وموارد الير ز الموارد البرسر ورة تحسي  ي مجال المعرفة  وأوصت بضز

ز
ز ف بتشغي  متخصصي 

ز جودة  ز  وتحسي  ز كفاءة أداء العاملي  ز جودة عملية اتخاذ القرارات  وتحسي  أوصت بزيادة اإلهتمام بتحسي 
ز تدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع. الخدمات المقدمة  ز  وتحسي   للمواطني 
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]Supporting Knowledge Management Applications by Management Information Systems in 

Ministry of Environment, Water and Agriculture in Kingdom of Saudi Arabia: A Case Study[ 

Abstract: 

The current study aimed to know the reality of supporting management information systems for 

knowledge management applications in the Ministry of Environment, Water and Agriculture. Among 

the knowledge management applications used are improving: the planning process, the efficiency of 

employees’ performance, project management activities, the decision-making process, the quality of 

services, innovation and creativity, and performance excellence. 

The study used the descriptive approach and the case study approach to describe the reality of the 

management information systems used in the ministry and the reality of their support for knowledge 

management applications. A questionnaire and a personal interview were used as tools for data 

collection. The total community of study includes managers at the levels of senior management and 

middle management, and the employees of general department of information technology. The 

questionnaire was applied to a sample of 140 participants. 

The study concluded that the respondents, as a whole, agree to some extent with “the elements of 

management information systems” and “knowledge management applications”, but disagree with 

software resources, improving the efficiency of employees' performance, improving the quality of 

services provided to citizens, improving the organization's ability of innovation and creativity, and are 

neutral with regard to human resources and improving the quality of the decision-making process. 

The study recommended the necessity of having a department in the organizational structure 

specialized in knowledge management, and the need to pay attention to employing specialists in the 

field of knowledge, and recommended the necessity of improving human and software resources. 

Also, it recommended increasing attention to improving the quality of the decision-making process, 

improving the efficiency of employees' performance, improving the quality of services provided to 

citizens, and improving the organization's ability for innovation and creativity. 

Keywords: Knowledge Management Applications, Management Information Systems, Governmental 

Organizations 

 

 : المقدمة

مال الجديد من رأس التعد المعرفة المورد اخأساسي وعام  اإلنتاج اخأكير أهمية واخأص  اخأكير تيمة  والنوع 
ات والممارسات اخأفض  )نجم   (. وهي حصيلة استخدام البيانات والمعلومات 2008القائم عىل اخأفكار والخير

ي يتم الحصول عليها عن طريق التعلم والممارسة )الماهر  
ي تعطي من يمتلكها القدرة عىل 2009الت 

(. وهي الت 
ي تواجهم  وتجعلم

ي  التجاوب مع المستجدات الت 
ز
ي تقع ف

أكير تدرة عىل الوصول إىل حلول أفض  للمشاك  الت 
 توليد نشاطات عىل تنسيق تعم  مجال معرفتم. ويجب إدارة المعرفة من يالل عمليات نمامية متكاملة

ي  الراغلة اخأفراد والجماعات تل  من واستخدامها بها والمشاركة ويزنها  وابتكارها  المعرفة
ز
 اخأهداف تحقيق ف

ز   التنميمية (. وتشم  هذه العمليات: تشخيص المعرفة  وتوليد المعرفة  ويزن 2011اخأساسية )حسي 
 (. 2015المعرفة  وتوزي    ع المعرفة  وتطبيق المعرفة )عبيد  
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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   

 

الهدف اخأساسي من إدارة المعرفة هو تطبيق المعرفة المتاحة للمنممة  ويشم  االستعمال وإعادة 
ة 2015المعرفة ف ي الوتت المناسب واستثمار فرصة تواجدها )عبيد  االستعمال واالستفادة من  ز ( لتحقيق مي 

( أو ايجاد القيمة المضافة للمنممة أو 2008للمنممة أو ح  مشكلة تائمة أو تحقيق أهداف المنممة )الزيادات  
معرفة أماكن  أو   (Blakeley, lewis, and Mills, 2005)تسويق يدمة جديدة جيدة أو تنفيذ عملية اإلنتاج

ي المنممة )الملكاوي  
ز
 ,Alberghini, Livio, and Michele)( أو صنع القرارات 2007القوة والضعف ف

2010) . 
ي 
ز
ات المتالحقة ف ي ظ  التغيي 

ز
ي  بيئة اخأعماف (. كما 2020ل  تزايد االهتمام بالمعرفة وإدارة المعرفة )المغرئر

ي تخدم نمم المعلومات اإلدارية للحصول عىلتزايد اهتمام المنممات بالتقنيات الحديثة للمع
 لومات الت 

ي  معلومات مفيدة لخدمة المديرين
ز
 اخأداء وعملية صنع وتقييم والتنسيق والرتابة السياسات ورسم التخطيط ف

 . (2005القرارات )أبو سبت  
ي تشم  بدورهوتسهم 

ي تسهي  القيام بعمليات إدارة المعرفة الت 
ز
خيص ا تشنمم المعلومات اإلدارية ف

انها وتوزيعها وتطبيقها )الكبيسي  
ز (؛ لذا تم االهتمام بدراسة واتع تيام نمم 2005المعرفة وتوليدها وإيي 

ز  كي 
المعلومات اإلدارية بدورها فيما يخص عمليات إدارة المعرفة. وهذا مجال اهتمام الدراسة الحالية ولكن بالي 

 لمعرفة. عىل تطبيقات إدارة المعرفة كأحد عمليات إدارة ا
ي وزارة البيئة والمياه والزراعة و

ز
تسىع الدراسة الحالية إىل معرفة واقع دعم نظم المعلومات اإلدارية ف

ي 
ز
وعات الوزارة أو لتطبيقات إدارة المعرفة سواء ف ي مرسر

ز
كفاءة   تحقيقعملية وضع الخطط أو متابعة اإلنجاز ف

ز جودة الخدمات المقدمة ز أو تحسي  ي أداء العاملي 
ز
ز جودة عملية اتخاذ القرارات أو  أكير ف ز أو تحسي  للمواطني 

 . ز األداء المؤسسي  تحقيق تمي 
ي لها 

وقد تم اختيار وزارة البيئة والمياه والزراعة لتكون محور الدراسة ألنها من المنظمات الحكومية الت 
ي مجاالت البيئة والمياه والزراعة، كما أن 

ز
ي تقديم خدمات حيوية ف

ز
ة ف اءة تقديم عىل كفتحرص  رةالوزاأهمية كبي 

ز  ز المستمر فيها  وتحرص عىل التمي  . األداء الخدمات والتحسي   المؤسسي

  الدراسة مشكلة

ي  السعودية العربية بالمملكة والزراعة والمياه البيئة وزارة من الصادرة السنوية التقارير  أن الباحثة الحظت
ز
 ف

ة الخمسة األعوام ي  المفهوم إىل تفتقر  م2019 إىل م2015 من األخي 
ز
ي  المعرف
ز
ي  التقارير  إعداد  ف

ز
 بنوده، من كثي    ف

 نظيمها،ت الممكن المعرفة كم  من واالستفادة الزمن خالل المعلومات تراكم من االستفادة إىل تفتقر  أنها  حيث
انها، ز ي  المخرج باعتلارها  بالتقارير  اللاحثة اهتمت تد و  ومشاركتها.  توليدها، تشخيصها، اخي 

 لنمم النهائ 
ي  المستخدمة اإلدارية المعلومات

ز
ي  الوزارة ف

 وقد  ة. المعرف من االستفادة مدى عىل التعرف وسائ  أحد  تعد  والت 
ي  الضعف نقاط من العديد  الباحثة رصدت

ز
 الحرص:  وليس المثال سبيل عىل منها  التقارير، هذه ف

 ي  المعروضة للمعلومات مقارنات وجود  عدم
ز
 ابقة،س بسنوات الخاصة المعلومات عناص  نفس مع التقرير  ف

  فقط.  المياه قطاع باستثناء

 تحليل عدم وكذلك الخطط، حسب الموضوعة األهداف مع الفعىلي  اإلنجاز  عن مقارنات وجود  عدم 
وعات قطاعات لكافة االنحرافات أو  االختالفات  الوزارة.  ومشر

 وعات قطاعات لكافة اإلنجاز  منحتز  التجاهات عرض وجود  عدم  الوزارة.  ومشر

 ز  والتكامل االرتباط عالقات عرض عدم   والزراعة.  المياه مثل المختلفة الوزارة قطاعات بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ات تعد  النقاط هذه ي   بشكل تدعم ال  قد  بالوزارة االدارية المعلومات نظم أن إىل مؤشر
ز
 ستفادةاال  مجاالت  كاف

ي  المعرفة من ةالممكن
ي  الحالية الدراسة اجراء استلزم مما  المعرفة؛ إدارة تطبيقات عليها  يطلق الت 

 يمكن الت 
ي  مشكلتها  تحديد 

ز
:  بالشكل تقريري سؤال شكل ف  طبيقاتلت اإلدارية المعلومات نظم دعم واقع هو  ما " التاىلي

ي  المعرفة إدارة
 
ي  والزراعة والمياه البيئة وزارة ف

 
 "السعودية؟ العربية المملكة ف

  الدراسة أهداف

  إىل:  الدراسة هذه تهدف

ي  المستخدمة وعناصها  اإلدارية المعلومات نظم عىل التعرف . 1
ز
 بالمملكة والزراعة والمياه البيئة وزارة ف

 السعودية.  العربية

ي  المستخدمة المعرفة إدارة تطبيقات عىل التعرف . 2
ز
 الوزارة.  ف

ي  المؤثرة العوامل أهم عىل التعرف . 3
ز
 ظر ن وجهة من المعرفة إدارة لتطبيقات االدارية المعلومات نظم دعم ف

ز  ي  العاملي 
ز
  الوزارة.  ف

  الدراسة أهمية

  التالية:  النقاط خالل من الدراسة أهمية تنبع

  ي  األوىل - الباحثة علم حد  عىل - الدراسة تعد
ز
 يخص فيما  والزراعة والمياه البيئة وزارة عىل تطبيقها  مجال ف

 . المعرفة إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم واقع عىل التعرف

  ز  الدراسة تساعد ي  الباحثي 
ز
ي  المعرفة إدارة تطبيقات عىل الضوء بإلقاء المجال هذا  ف

ز
 اتقطاع إحدى ف

ي  والمتمثلة الحيوية الحكومة
ز
ي  الدراسة هذه ف

ز
 ة. والزراع والمياه البيئة وزارة ف

  ي  البحوث من لمزيد انطالق نقطة الدراسة تعد
 لوماتالمع ونظم المعرفة إدارة تطبيقات مجاىلي  تربط الت 

 . اإلدارية

 ز  اطالع ي  المسئولي 
ز
 إدارة لتطبيقات االدارية المعلومات نمم لدعم الفعىلي  الواتع عن ملخص عىل الوزارة ف

 والضعف.  القوة نقاط عىل أيديهم ووضع المعرفة 

 الدراسة أسئلة

 التالية:  اخأسئلة عن اإلجابة إىل الدراسة تسغ

ي  المستخدمة وعناصها  االدارية المعلومات نظم هي  ما  . 1
ز
 العربية بالمملكة والزراعة والمياه البيئة وزارة ف

  السعودية؟

ي  المستخدمة المعرفة إدارة تطبيقات هي  ما  . 2
ز
 السعودية؟ العربية بالمملكة والزراعة والمياه البيئة وزارة ف

ي  المؤثرة العوامل أهم هي  ما  . 3
ز
ز الع نظر  وجهة من المعرفة إدارة لتطبيقات االدارية المعلومات نظم دعم ف  املي 

ي 
ز
  الوزارة؟ ف
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسة فروض

ز  إحصائية داللة ذات عالتة وجود  . 1 ي  المعرفة إدارة وتطبيقات المستخدمة اإلدارية المعلومات نمم بي 
ز
 وزارة ف

  . والزراعة والمياه البيئة

ز  إحصائية داللة ذات عالتة وجود  . 2 ي  المستخدمة اإلدارية المعلومات نمم بي 
ز
ي  المؤثرة والعوام  الوزارة ف

ز
 ف

  المعرفة.  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نمم دعم

ز  إحصائية داللة ذات عالتة وجود  . 3 ي  المستخدمة المعرفة إدارة تطبيقات بي 
ز
ي  المؤثرة والعوام  الوزارة ف

ز
 دعم ف

  المعرفة.  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نمم

 وحدودها الدراسة مجال

:  المجال  اإلدارية المعلومات بنظم المعرفة إدارة تطبيقات إىل التعرف عىل الدراسة تشتمل الموضوعي
ي  المستخدمة
ز
  . السعودية العربية بالمملكة والزراعة والمياه البيئة وزارة ف

:  المجال ي
ز وبالي   السعودية العربية بالمملكة والزراعة والمياه البيئة وزارة عىل الدراسة تقترص  المكانز  عىل كي 

ز  وجميع والمتوسطة، العليا  اإلدارة مستويات    . المعلومات لتقنية العامة باالدارة العاملي 

 الدراسة منهج

ي  المنهج عىل الحالية الدراسة اعتمدت
 خدمةالمست اإلدارية لوماتالمع بنمم الخاص الواتع لدراسة الوصفز

ي 
ز
ي  المنهج يعد  حيث المعرفة  إدارة لتطبيقات دعمها  وواتع وزارة البيئة والمياه والزراعة ف

 اخأسلوب و ه الوصفز
ي  المناسب
ز
ز  من الكثي   استخدمم وتد  الدراسات  من النوع هذا  مث  ف  المدلل،) المثال:  سبي  عىل منهم اللاحثي 

ي   ( 2017 والرسيخي  )سندي  (2012
ي ومرغالئز

 كأداة  االستلانة الحالية الدراسة وتستخدم . (2018)الشمرائز
ات الخاصة البيانات لجمع ي تم جمعها من عينة الدراسة وإيجاد الربط  الدراسة.  بمتغي 

ثم يتم تحلي  البيانات الت 
ي صياغة النتائج

ز
  مفيدة.  وصياتت إىل والوصول بينها والوصول الستنتاجات تفيد ف

 
ً
 اإلدارية المعلومات بنمم الخاصة الحالة وصفل منهج دراسة الحالة الحالية الدراسة تستخدم أيضا
ي  المستخدمة
ز
 دراسةل الالزمة البيانات جمع تم وتد  المعرفة.  إدارة وتطبيقات وزارة البيئة والمياه والزراعة ف

ز  أمثلة ومن الشخصية.  المقابلة طريق عن الحالة )سعيدي   الحالة:  دراسة منهج استخدموا  الذين اللاحثي 
2016 .)  

 الدراسة مصطلحات

  المعرفة مفهوم

ه اخأفراد خأداء أعمالهم بإتقان أو التخاذ ترارات صائلة  ي أو ظاهري يستحضز
ء ضمتز ي

المعرفة هي ك  سر
ز   لدى المعرفة مفهوم حول النمر  وجهات تعددت وتد (. 2005)الكبيسي   : ي فيما  أبرزها  نستعرض اللاحثي   ىلي

ة أونتيجة  - المعرفة ه اإللمام والوغي والفهم الذي يكتسلم الفرد من يالل التجربة أو الدراسة أو الخير
ز المعلومات المختلفة   . (Servan, 2005)المقارنات والربط بي 

 للمعلومات وهي أيضا البيانات والمعلومات واإل -
ي إيجاد معتز

ز
شادات ر المعرفة ه روابط سببية تساعد ف

ي مجاالت 
ز
 ف
ً
 ومؤسسيا

ً
ي فرديا ي توجم السلوك البرسر

ي يحملها الفرد أو يمتلكها المجتمع والت 
واخأفكار الت 

ي كافة مما يساعده عىل اإلنتاج )الزيادات  
 (. 2008النشاط االنسائز



   
   

                                              اسات العلمية                                            المجلة الدولية لنشر الدر   
   العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – آيار   – 15                                                                 (  -  15 1) ص: و  البحث األ – الثان

 

6 
ي و الغريب 

ي وزارة  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم                                      المعطان 
 
 : دراسة حالةالبيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعوديةالمعرفة 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 رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يتم الحصول عليها عن طريق التعلم والممارس -
 ةالمعرفة هي حصيلة استخدام البيانات والمعلومات الت 

 (. 2009)الماهر  

ي يمتلكها  -
المعرفة ه الحقائق والمعتقدات ووجهات النمر والمفاهيم واخأحكام والتوتعات  والمنهجيات الت 

 . (Fernandez and Sabherwal, 2010)البرسر 

ة  والمهارة  والق يم  والمعلومات  باإلضافة إىل الق دارت الشخص ية كالحدس  - المعرفة ه مزي    ج من الخير
ي يقوم اخأفراد بتوظيفها التخاذ ترارات سليمة تؤدي بهم لألهداف المرجوة )عبيد  

 (. 2015والتخي  والت 

 ببية الس وإيجاد  والدراسة  ارنة المق عىل القدرة هي  المعرفة أن اللاحثة استخلصت التعريفات  هذه ومن
  المعلومات واستكشاف الحلول  وإيجاد  اخأعمال  وأداء القرار  واتخاذ 

ً
 نطق والم والتجارب  والقيم  لألفكار  وفقا

ات والمعلومات  اكمة والخير ي  الزمن عير  المي 
 خأير.  وتت من تتغي   أن يمكن والت 

  المعرفة إدارة مفهوم

ي  العمليات عن علارة ه المعرفة إدارة
 تيارها واي المعرفة عىل والحصول توليد  عىل المنممات تساعد  الت 

ها  واستخدامها  وتنميمها  ات المعلومات هذه وتحوي  ونرسر ي  والخير
ي  المنممة تمتلكها  الت 

 وريةضز  تعد  الت 
ي  والتخطيط والتعلم  المشكالت  وح  القرارات  التخاذ  المختلفة اإلدارية لألنشطة اتيخر

 العاطي  د عب) اإلسي 
، وعبد    (. 2006 العاطي

 ضمنيةوال الضيحة المعرفة ونق  وتنميم  الكتساب  ومنهجية محددة يطوات عىل المعرفة إدارة وتعتمد 
ي  منها  االستفادة لهم يتستز  حت   لألفراد 

ز
 أج  من بتكاريةواال  والفاعلية  بالكفاءة  تتصف ترارات إىل الوصول ف

ة المنممة اكساب ز ام والء عىل صولوالح تنافسية مي  ز   (. ,Chou 2005) العمالء والي 
ً
 إطار  ه المعرفة إدارة أيضا

  )عمار  منها  واالستفادة معها  والتعام  المعرفة عىل للحصول الالزمة واخأنشطة المفاهيم يضم مفاهيىمي 
2017 .)  

   المعرفة إدارة عمليات

اتيجيات هي  المعرفة إدارة عمليات اكيب اإلسي  ي  والي 
 يالل من  والمعلوماتية الفكرية الموارد  من تعمم الت 

 يالل من ةجديد تيمة ايجاد  بهدف المعرفة استخدام وإعادة وجمع بإيجاد  تتعلق وتقنية شفافة بعمليات تيامها 
ز  ي  والتعاون الفردية والفاعلية الكفاءة تحسي 

ز
ي و  )العىلي  القرار  واتخاذ  االبتكار  لزيادة المعرفة عم  ف  تندليخر

ي  المتكاملة النمامية العمليات وهي  (. 2009 والعمري 
 وابتكارها  المعرفة توليد نشاطات تنسيق عىل تعم  الت 

ي  الراغلة والجماعات اخأفراد  تل  من واستخدامها بها والمشاركة ويزنها 
ز
 اخأساسية التنميمية اخأهداف تحقيق ف

ز    (. 2011 )حسي 
ً
 عدد وتختلف المعرفة إدارة مفهوم لتحقيق محددة يطوات هي  المعرفة إدارة عمليات أيضا

ً
 ا

 
ً
كز  وتكاد  أيرى  إىل منممة من وترتيلا ي  عام بشك  تي 

ز
 عىل العم  ثم نوم المعرفة  نوع تحديد  بعملية تلدأ  أنها  ف

ي  فيها  والمشاركة إتاحتها  ثم وحفمها  ميمها تن ثم ومن وامتالكها  حيازتها  ذلك وبعد  إيجادها 
 (. 2016  )الحارئر

ها  أبرزها  المعرفة  إدارة لعمليات متعددة تصنيفات ويوجد    وأكير
ً
 لدى ةالمعرف إدارة عمليات تصنيف شيوعا

ي  عليم االعتماد  يتم سوف الذي التصنيف وهو  (2015 )عبيد  ( 2012 )داسي  ( 2005 )الكبيسي 
ز
 الدراسة ف

 وزي    عوت المعرفة  ويزن المعرفة  وتوليد  المعرفة  تشخيص عمليات:  يمسة التصنيف هذا  ويشم  الحالية. 
  (: 1) بالشك  كما   وذلك المعرفة  وتطبيق المعرفة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 (2015المصدر: )عبيد   -عمليات إدارة المعرفة  (: 1) الشك 

تشخيص المعرفة: يتم من ياللها تعريف المعرفة داي  المنممة واللحث عن مكان وجودها  والفهم  -
ي المنممة وموجودات المعرفة المطلوبة للمنممة وتحديد 

ز
ز موجودات المعرفة الحالية ف والمقارنة بي 
ي والعمري    (  2009مصادر المعرفة )العىلي وتندليخر

ث عن المعرفة وتوليدها من مصادرها الدايلية مث  مستودعات توليد المعرفة: يتم من ياللها اللح -
اء  ومنممات اللحوث  الجامعات   ز أو الحصول عليها من مصادرها الخارجية مث  الخير المعرفة  والعاملي 

 Internet (Blakeley, lewis, and Mills, 2005 .)والشلكة العالمية للمعلومات 

ي تواعد المنممة للمحافمة عىل المعرفة الضيحة  تخزين المعرفة: يتم من ياللها توثيق -
ز
المعرفة بخزنها ف

ها ويزنها  ويتم االحتفاظ بالمعرفة الضمنية بالتدريب والحوار )الزيادات   ز (  )الماهر  2008بعد ترمي 
2009 .) 

دية إىل ر توزي    ع المعرفة: ه ترتيلات تنميمية وثقافة مساندة لنقلها وتلادلها وتقاسمها وتحوي  المعرفة الف -
ي نق  المعرفة )الماهر  

ز
 ف
ً
ا  ملارسر

ً
ا معرفة تنميمية من يالل الهيك  التنميىمي للمنممة والذي يؤثر تأثي 

2009 .) 

تطبيق المعرفة: ه الهدف من إدارة المعرفة  وتشم  االستعمال وإعادة االستعمال واالستفادة من المعرفة  -
ة للمنممة أو ح  مشكلة تائمة أو 2015  ف ي الوتت المناسب واستثمار فرصة تواجدها )عبيد  ز ( لتحقيق مي 

( أو ايجاد القيمة المضافة للمنممة أو تسويق يدمة جديدة 2008تحقيق أهداف المنممة )الزيادات  
ي   (Blakeley, lewis, and Mills, 2005)جيدة أو تنفيذ عملية اإلنتاج

ز
أو معرفة أماكن القوة والضعف ف

. وعملية تطبيق (Alberghini, Livio, Michele, 2010)أو صنع القرارات  (2007المنممة )الملكاوي  

 المعرفة ه محور الدراسة الحالية. 

  المعرفة إدارة تطبيقات

ز  من عدد  اهتم ي  المعرفة إدارة تطبيقات بدراسة اللاحثي 
ز
 عمال اخأ  منممات أو  الحكومية سواء المنممات ف

 
ا
ز  تشم :  التطبيقات هذه أن (2005 )يوسف  وض  فمثل ز  القرار  اتخاذ  عملیة تحسي   مستوى تحسي 

ز  للعمالء  االستجابة ز  والعملیات  اخأفراد كفاءة مستوى تحسي  ز  اإلبداع  تحسي   الخدمة.  أو المنتج تحسي 
ي  وأضاف

 المعرفة  وتقنية المعرفة وتطبیق المعرفة ومشاركة المعرفة ويزن  المعرفة تولید أن (2009 )المعائز
 إي تؤثر 

ً
ي  اخأداء عىل جابيا

ز  كما   للمديرين.  الوظيفز  تدرات توفي   عىل تعم  المعرفة إدارة أن (٢٠١٠ )الفارس  بي 
ي  اخأعمال لمنممات واسعة

ز
ز  ف ة غي   بصورة وتسهم واإلبداع  والريادة والتفوق التمي  ي  ملارسر

ز
 الربحية تحقيق ف

 االستثمار.  عىل والعائد 
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ز
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لوبالمط المشكلة بتحديد  إبتداء   القرار  اتخاذ  فاعلية عىل تؤثر  المعرفة إدارة أن (2011 ،يقات)الزر وذكر
  بشأنها  قرار  اتخاذ 

 
ي  ومرورا

 
ي  القرار  اتخاذ  مراحل بباف

 البديل ختيار وا البدائل، وتقييم البدائل، تطوير  تشمل الت 
ز  قوية طردية عالقة هناك أن (2012 المدلل،) واستنتج المناسب.   المعرفة إدارة تطبيق لباتمتط توافر  بي 
ي  األداء ومستوى التقنية( العمليات، )األفراد،

ز
ورة مع المؤسسة، ف ي  التقنية عىل االعتماد  صز

ز
 عمل ظومةمن بناء ف

ز  المعرفة تلادل عىل مهمة إيجابية آثار  لها  والثقة االعتماد  أن (Lee, and Park 2014) أضاف كما   .متطورة  بي 
وعات إتمام صفر  وزيادة العم  فريق أعضاء   بنجا .  المرسر

 تؤثر المعرفة توزي    ع ونمم المعرفة  تطبيق ونمم المعرفة  تخزين نمم من ك   أن (2017 )عمار  وكشف
ي  بشك  ي  االبتكار  أبعاد  عىل إيجائر

ي  التسويف 
ي  االبتكار  ومخرجات االبتكار  دعم أساليب تشم  الت 

ز
ز  ف  تؤثر  ال  حي 

.  االبتكار أبعاد  عىل المعرفة اكتساب نمم ي
 مث  المعرفة إدارة عمليات أن (2017 والعايد  )الطيط وذكر  التسويف 

ة  بدرجة تسهم المعرفة  واكتساب تخزين ي  كبي 
ز
اتيجية  اللدائ  تحديد  ف  اللدي  وايتيار  دي  ب ك   وتقييم اإلستي 

ي  تسهم كما   اخأمث . 
ز
ي  الدعم توفي   ف

ز
 وثيق ترابط هناك أن (2017 عبيد،) واستنتج القرار.  صناعة لعملية المعرف

ز  ة المعرفة إدارة بي  ز ي  التنافسية والمي 
ز
ة عىل لللحصو  المعرفة إدارة توظيف ويتم الفلسطينية  البنوك ف ز  المي 

ي  للبنوك التنافسية
ز
 قديمت العمالء  لطللات االستجابة رسعة ،للعمالء المقدمة الخدمات جودة ضمان صورة ف

ة.  يدمات ز ي  كشف  كما   متمي 
ي  تسهم المعرفة ارةإد أن (2018 )الحستز

ز
ز  ف   المنممة.  أداء تحسي 

 اتتطبيق يسىم ما  أو  المعرفة إدارة من االستفادة مجاالت  من العديد  يوجد  أنم اللاحثة استخلصت وتد 
ها  أهمها  المعرفة  إدارة   وأكير

ً
: عملية التخطيط ومتابعة تنفيذ  وه ( 2) بالشك  موض  استخداما ز تحسي 

ز  وعات  وجودة عملية اتخاذ القرارات  وجودة الخدمات  الخطط  وكفاءة أداء العاملي  وجودة أنشطة إدارة المرسر
ز أداء المنممة.  ي تمي 

ز
 أو المنتجات المقدمة للعمالء  وتدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع  والمساهمة ف

 

تطبيقات 
إدارة 
المعرفة 

تحسين عملية 
التخطيط 

ومتابعة تنفيذ 
الخطط

تحسين كفاءة
أداء العاملين

تحسين جودة 
أنشطة إدارة 
المشروعات

ة تحسين جود
عملية اتخاذ 

القرارات

تحسين جودة 
الخدمات أو 

المنتجات

تحسين قدرة 
المنظمة على 

االبتكار 
واإلبداع

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اللاحثة( )إعداد  المعرفة إدارة تطبيقات (: 2) الشك 

 

 مفهوم نظم المعلومات اإلدارية

ي  المعلومات نمم أهمية تزايدت
ز
ة اآلونة ف  نفوذ  ايد تز  إىل اخأهمية هذه وترجع المنممات أنواع لجميع اخأيي 

ي  والمعلومات المعرفة
ز
 رها واعتلا المعلومات عىل الطلب زيادة إىل أدى مما  الحديثة  الصناعية المجتمعات ف

 
ً
  موردا

ً
اتيجيا ي  يؤثر  إسي 

ز
ايد  بشك  المنممات أداء ف ز ي  المعلومات نمم وتشم  (. 2008 والصلاغ   )الصلا  مي 

ز
 أي ف

نمم معلومات المعامالت  ونمم المعلومات اإلدارية  ونمم  : Tit,-(Al (2016 ه أنواع يمسة منممة
  ونمم الدعم التنفيذي. المعلومات المكتبية  ونمم دعم القرار  

 نمم انواع أحد  ه msSyste Information Management اإلدارية المعلومات نمم فإن وبالتاىلي 
ي  المعلومات
ز
 تأيذ  حيث الوسط  اإلدارة لخدمة تهدف  (Lipaj and Davidaviciene, 2013) المنممة ف
 البيانات نع سنوية( سنوية  رب  ع شهرية  )أسبوعية  دورية تقارير  وتنتج المعامالت معلومات نمم من البيانات
 تخاذ ا أو  اإلدارة وظائف أو  المنشأة عمليات لدعم بالمعلومات المديرين تزويد  بهدف الحاىلي  واخأداء التاريخية
,Saani ) المنممة احتياجات بايتالف اإلدارية المعلومات نمم أهداف تختلف (. 2012 القادر  )علد  القرارات

ي  النمم من مجموعة عن علارة أنها  عىل (2005 سبت  )أبو  وعرفها  (. 2019
 من البيانات جمع عىل تعم  الت 

ي  تتعلق مفيدة معلومات إىل لتحويلها وتشغيلها ويارجية دايلية مصادر
 لتخدم المستقل  أو الحاضز  أو بالماضز

ي  المديرين
ز
ي  مفيدة أنها  كما  لقراراتهم  صنعهم عملية ف

ز
 سياسات ورسم تخطيط من اإلدارية النشاطات شت   ف

 عن علارة ه اإلدارية المعلومات نمم أن Schell, and (McLeod (2007 ذكر  كما   . أداء وتقييم وتنسيق ورتابة
ي  نمام

ز  تزويد  إىل يهدف الحاسب  عىل مبتز ي  المستخدمي 
ز
 مطلوبةال بالمعلومات اإلدارية المستويات كافة  ف

 المنممة.  أنشطة وتسيي   القرارات  وإتخاذ  والمتابعة  للتخطيط 

ي   وأضاف
 تم الحاسلات  عىل تعتمد  نمم هي  اإلدارية المعلومات نمم( عىل أن 2019)الشيخ والحديتر

ي  المديرين لخدمة تصميمها 
ز
مة.  ف

ّ
ي  العلمية المجاالت  إحدى وتعد  المنم

 يةبتقن االدارة أساليب تربط الت 
ي   المعلومات وإتاحة المنممة  أهداف لتحقيق المعلومات

ز
 . المناسب التوتيت ف

ية  وارد م ه:  أساسية عناض  يمسة عىل اإلدارية المعلومات نمم بناء يعتمد   موارد  مادية  موارد  برسر
مجيات  ية الموارد  وتشم  (. 2007 )النجار  واالتصاالت  الشلكات موارد  البيانات  موارد  الير  اخأفراد  البرسر
ز   المادية الموارد  . Schell, and (McLeod (2007  اإلدارية المعلومات نمم وإدارة وتشغي  لتطوير  المطلوبي 
ي  المستخدمة الملموسة يةالماد والمكونات اخأجهزة  تشم 

ز
 معرفةو  معلومات إىل وتحويلها  البيانات معالجة ف

مجيات موارد  (. 2018 )النوايسة  ( 2007 )النجار  امج تشم  الير ي  الير
ي  تستخدم الت 

ز
 الجةومع اخأجهزة تشغي  ف

ي  البيانات ك   تشم  البيانات موارد  (. 2012 القادر  )علد  البيانات
ي  ومعالجتها  إديالها  يتم الت 

ز
 لحصولل النمام ف

 واالتصاالت  الشلكات تستخدم واالتصاالت  الشلكات موارد  (. 2007 )النجار  والمعرفة المعلومات عىل
ي  المستخدمة
ز
 وتلادل  الربط تدعم حيث يارجها  أو  المنممة داي  والمعرفة والمعلومات البيانات نق  ف

ز  البيانات   (. Martinoson, and Davison 3201) المنممة أتسام بي 

 الدراسات السابقة



   
   

                                              اسات العلمية                                            المجلة الدولية لنشر الدر   
   العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – آيار   – 15                                                                 (  -  15 1) ص: و  البحث األ – الثان

 

10 
ي و الغريب 

ي وزارة  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم                                      المعطان 
 
 : دراسة حالةالبيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعوديةالمعرفة 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 رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  السابقة الدراسات  من لعدد  عرض يىلي  فيما
بموضوع تطبيقات إدارة  متعلقة دراسات إىل:  تنقسم الت 

 حسب ترتيبها تم وقد. إدارة المعرفة وتطبيقات المعلومات اإلدارية نظم بموضوع متعلقة المعرفة، دراسات
ي  التسلسل

 . األحدث إىل األقدم من لها الزمتز

 الدراسات السابقة المتعلقة بتطبيقات إدارة المعرفة

 يتمل التالية الدراسات الباحثة إختارت المعرفة، إدارة بتطبيقات المتعلقة الدراسات من الكثي   يوجد 
  عرضها: 

ز  ,Oliver) (2008 دراسة اهتمت ي يمكن أن تدعم عملية التحسي 
بالتعرف عىل ممارسات إدارة المعرفة الت 

ي ا
ز
ي تقوم بتطبيق معيار الجودة المستمر ف

الية الت  كات اخأسي   . وتد استخدمت الدراسة المنهجISO9000لرسر
ي 
من  500وتد تم تصميم استلانة لجمع البيانات المطلوبة للدراسة  وكانت عينة الدراسة  التحليىلي  الوصفز

ي تطبق معيار الجودة 
كات الت  اليا. وتوصلت ISO9000الرسر ي أسي 

ز
ي عملية الدراسة إىل أن ال ف

ز
 ف
ً
كات اخأكير نجاحا رسر
ي 
ز
ات  والتقدم ف ي لديها إحاطات منتممة لتلادل الخير

كات الت  ز المستمر وتطبيق الجودة ه الرسر التحسي 
كة  ورة توافر بيئة عامة بالرسر المشاري    ع  وأفض  الممارسات  والنجا  والفش . كما توصلت الدراسة إىل ضز

ات  وهيك  ت  نميىمي يشجع عىل سهولة االتصال. تساعد مشاركة التعلم من الخير

ي  دراسة وتناولت
ي مراكز الوزارات اخأردنية نحو عىل اتجاهات المدیرین التعرف (2009 )المعائز

ز
 تطبیق ف

ي  عىل ذلك وأثر المعرفة إدارة مفهوم
ي  الفروق ايتلار وكذلك اخأداء الوظیفز

ز
  االتجاهات ف

ً
 يصائص اليتالف تلعا

. وتوصلتالمدیرین الديموجرافية. وتد  ي التحليىلي
 الدراسة إىل أن الوزارات استخدمت الدراسة المنهج الوصفز

المعرفة  إدارة نمم تأثي  عناض إىل توصلت الدراسة  متوسطة. كما المعرفة بدرجة إدارة مفهوم  تبنت اخأردنیة
.  اخأداء وىالمعرفة( عىل مست وتقنية المعرفة وتطبیق المعرفة ومشاركة المعرفة ويزن المعرفة  )تولید ي

 الوظیفز

كات القرار في اتخاذ أثر إدارة المعرفة في فاعلية تحديد  إىل (2011 ،)الزريقات دراسة وهدفت الرسر
ي  واعتمدت عىل استلانة لجمع البيانات من االستخراجية اخأردنية. 

وتد استخدمت الدراسة المنهج الوصفز
 من تحديد المشكلة مجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل أن إدارة المعرفة تؤثر عىل 

 
فاعلية اتخاذ القرار إبتداءا

ي تشمل تطوير البدائل، وتقييم البدائل، واختيار 
ي مراحل اتخاذ القرار الت 

 
 بباف

 
المطلوب اتخاذ قرار بشأنها ومرورا

 البديل المناسب. 

أثر تطبيق إدارة  تحديدالتعرف عىل مستوى الفهم إلدارة المعرفة، و عىل (2012 المدلل،) دراسة وركزت
ي المؤسسات الحكومية الفلسطيني

ز
وتد استخدمت الدراسة المنهج  ة عىل مستوى أداء المنظمة. المعرفة ف

ي التحليىلي  وتم االعتماد عىل استلانة لجمع المعلومات. وتوصلت الدراسة إىل 
وة فهمالوصفز متطلبات  صز
ي تطبيق إدارة النجاح إدارة المعرفة لتحقيق تطبيق

ز
 .العمليات، التقنية األفراد، :المعرفة. هذه المتطلبات تشمل ف

ز توافر  كما  توصلت الدراسة إىل هذه المتطلبات موجودة بدرجة ضعيفة، إضافة إىل وجود عالقة طردية قوية بي 
ي المؤسسة. 

ز
 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة ومستوى األداء ف

ي  إدارة تحديد دور إىل ,Ojukwu, and Onwuka, (Nnabuife (2015 دراسة وهدفت
ز
 المعرفة ف

ز  ي  اخأداء تحسي 
ز
يا جاريةالت البنوك ف ي نيجي 

ز
ز  إحصائية داللة ذات عالتة هناك كان إذا تحديد إىل هدفت كما ف  بي 

ي  حيث تم إعداد  واخأداء المعرفة واكتساب تحديد المعرفة
. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز التنميىمي

ي تخدم الدراسة من عينة بلغ حجمها 
.  31استلانة لجمع المعلومات الت  ز  من العاملي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  إيجابية عالتة هناك أن ي  أثر لها اكتساب المعرفة أن أظهرت كما التنميىمي  واخأداء المعرفة تحديد بي  ي  إيجائر
ز
 ف

  .اخأداء

تحلي  مجموعة من  (,Dath, and Sivasubramanian, Mageswari (2016 دراسة وتناولت
ي أطلقتها الحكومة الهندية لدعم 

عمليات إدارة المعرفة )اكتساب  وايجاد  ونرسر  وتخزين المعرفة( الملادرات الت 
ي تخدم الدراسة. وتكونت عينة الدراسة 

كات الصناعية. وتد تم إعداد استلانة لجمع المعلومات الت  ي تطاع الرسر
ز
ف
كة من صناعات متنوعة. وتوصلت 251من  ة تستخدم الملادرات الحكومية  رسر كات الكبي  الدراسة إىل أن الرسر
ة. ل كات المتوسطة والصغي   دعم عمليات إدارة المعرفة بدرجة أكير من الرسر

ي استثمار رأس  التعرف إىل (2017 والرسيخي  )سندي دراسة وهدفت
ز
عىل تأثي  تطبيقات إدارة المعرفة ف

كة الخطوط السعودية للنق  الجوي. وتد استخدمت الدراسة المنه ية برسر ي تطاع الموارد البرسر
ز
ي ف  جالمال البرسر

ي 
ز بقطاع الموارد  296وتم تصميم استلانة لجمع المعلومات  وكانت عينة الدراسة  التحليىلي  الوصفز من العاملي 

ية. وتوصلت ات إيجابية عديدة تشي  إىل توافر بدرجة عالية لتطبيقات إدارة  البرسر الدراسة إىل وجود مؤرسر
ي. ما أظهرت الدراسة  ورة توفي  تقنيات حديثة لنرسر تقافة المعرفة من أج  استثمار رأس المال البرسر إىل ضز

ز ومشاركة المعرفة بينهم.   المعرفة لدى العاملي 

ي  عىل (2017 والعايد  )الطيط دراسة وركزت اتيخر
ي ايتيار اللدي  اإلسي 

ز
الكشف عن دور إدارة المعرفة ف

كات االتصاالت السعودية  وطلقت الدراسة عىل  كات االتصا 65برسر ي رسر
ز
 يعملون ف

ً
الت السعودية. مديرا

ات الدراسة المستقلة  ي التحليىلي  حيث تم إعداد استلانة لقياس متغي 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز

كات االتصاالت السعودية مرتفعة  وأن  ي رسر
ز
والتابعة. وتوصلت الدراسة إىل أن درجة تطبيق إدارة المعرفة ف

ي  اللدي  توظيف درجة اتيخر
ي  اإلسي 

ز
كات ف   .مرتفعة عوديةالس االتصاالت  رسر

ي  دراسة وتناولت
ي  )الشمرائز

ي  التعرف (2018 ومرغالئز
ز
ية ف ي تنمية الموارد البرسر

ز
عىل دور المعرفة الضمنية ف

ز  كة يدمات المالحة الجوية السعودية. كما تناولت الدراسة طرق استغالل المعرفة الضمنية لدى العاملي  رسر
كة. استخدمت الدراسة المنهج ي  لتطوير الرسر

وتد تم تصميم استلانة لجمع المعلومات. وكانت عينة  الوصفز
ي مدينة جدة. وتوصلت 831الدراسة 

ز
كة ف ز بالرسر ي  من العاملي 

ز
الدراسة إىل وجود مصادر معرفية ضمنية متنوعة ف

. كما توصلت ز كة لدى العاملي  ات إيجابية تؤكد دعم المعرفة الضمنية لتنمية الموارد  الرسر الدراسة إىل وجود مؤرسر
ي ورة توفي  التقنيات البرسر ز  وضز ورة االهتمام بالمعرفة الضمنية لدى العاملي  كة. وأوصت الدراسة بضز ة بالرسر

ي دعم اإلبداع واالبتكار. 
ز
ي استخالص المعرفة الضمنية واستخدامها ف

ز
ي تساعد ف

 الحديثة الت 

 اإلبداع عىل المعرفة إدارة أثر بتحديد  ,Onyemachi, and Jovita, (Chibuzor (2019 دراسة واهتمت
ي  التنميىمي 
ز
كات إحدى ف ي  الطعام زيت رسر

ز
يا.  ف ي  المعلومات لجمع استلانة إعداد  تم وتد  نيجي 

 الدراسة  خدمت الت 
ز  من 30 من الدراسة عينة وتكونت كة.  العاملي   المعرفة:  لعمليات كبي    تأثي   وجود  إىل الدراسة وتوصلت بالرسر
ي  )اإلبداع التنميىمي  اإلبداع عىل المعرفة وتطبيق المعرفة  ومشاركة المعرفة  امتالك

  اإلداري(.  عواإلبدا  التقتز

  تجمع بي   نظم المعلومات اإلدارية وتطبيقات إدارة المعرفة
 الدراسات السابقة الت 

ي  الدراسات من العديد  يوجد 
ز  تربط الت   إختارت المعرفة، إدارة وتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم بي 

 عرضها:  ليتم التالية الدراسات الباحثة

ي  )عيسان دراسة ركزت
ي كلية  عىل التعرف عىل (2008 والعائز

ز
ي إدارة المعرفة ف

ز
دور تقنية المعلومات ف

ز فيها. واستخد بية بجامعة السلطان تابوس من وجهة نمر العاملي 
ي  مت الدراسة المنهجالي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز بالكلية. وتوصلت 93استلانة لجمع المعلومات للدراسة. وكانت عينة الدراسة  تصميم وتم الدراسة  من العاملي 
ي لم تأثي  كبي  عىل 

بية. كما توصلت إىل أن متغي  التعلم الذائ 
ي كلية الي 

ز
إىل أن ارتفاع مستوى إدارة المعرفة ف

ي  . استخدام منتستر  الكلية للحاسب اآىلي

ي  دراسة وتعرفت ي  (2012 والزيدي  )الزعتر
ز
ي عمليات إدارة المعرفة ف

ز
عىل أثر نمم المعلومات اإلدارية ف

. وتد تم إعداد استلانة لجمع المعلومات.  ي التحليىلي
الوزارات اخأردنية. وتد استخدمت الدراسة المنهج الوصفز

. وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر لنمم المعلومات اإلدارية بأبعادها  556وكانت عينة الدراسة  ز من العاملي 
ورة تطوير وتحديث أبعاد نمم المعلومات اإلدارية  ويصوصا م جتمعة عىل عمليات إدارة المعرفة. وأوصت بضز

ية واالتصاالت.  مجيات واإلجراءات والموارد البرسر  الير

عىل تأثي  تقنية المعلومات عىل  التعرف عىل Hawajrwh, and (Sharabati (2012 دراسة وركزت
ي ا
ز
ي بورصة عمان لألسهم. وتد استخدمت ممارسات إدارة المعرفة ف

ز
كات الصناعية اخأردنية المسجلة ف لرسر

ي  الدراسة المنهج
من  373وتد تم تصميم استلانة لجمع المعلومات. وكانت عينة الدراسة  التحليىلي  الوصفز

ي أعمالها  وتم استالم 
ز
ي تستخدم تقنية المعلومات ف

ي تم ايتيارها والت 
كات الصناعة اخأردنية الت  ستلانات االرسر

كة. وتوصلت 206صحيحة من  ز تقنية المعلومات وممارسات إدارة   رسر الدراسة إىل وجود عالتة إيجابية بي 
كات.   المعرفة  وأنهما من مصادر القوة للرسر

التعرف عىل واتع  (,Nawaiseh,-Al and Mobaideen,-Al Allahawiah 2013) دراسة وتناولت
ي اخأردن. وتم  استخدام المنهجاستخدام تقنية المعلومات وتوظيف إد

ز
كة البوتاس العربية ف ي رسر

ز
 ارة المعرفة ف

ي 
. وتوصلت 336الدراسة  استلانة لجمع المعلومات. وكانت عينة واالعتماد عىل الوصفز ز الدراسة إىل  من العاملي 

ي حوجود تأثي  كبي  لتقنية المعلومات عىل عمليات إدارة المعرفة  حيث تساهم تقنيات المعلومات ال
ز
ديثة ف

 الوغي بتقنيات المعلومات 
كة بنجا . وأوصت الدراسة بزيادة نرسر رسعة أداء مهام العم  وتحقيق أهداف الرسر

ز عليها.   الحديثة وزيادة االهتمام بتدريب العاملي 

ز  إىل (Lee, and Park 2014) دراسة وهدفت التعرف عىل وجود أدلة تجريبية عىلي تلادل المعرفة بي 
كات تقنية المعلومات. وتم استخدام أعضاء فريق الع ي تقوم بإنجازها رسر

وعات نمم المعلومات الت  ي مرسر
ز
م  ف

ي التحليىلي  وتم االعتماد عىل استلانة لتجميع البيانات من 
ز  153المنهج الوصفز كتي  ي رسر

ز
وع نمم معلومات ف مرسر

كات تقنية المعلومات. وتوصلت ى رسر ثار إيجابية مهمة عىل تلادل الدراسة إىل أن االعتماد والثقة لها آ من كير
ي 
ز
ز العناض التنميمية والعناض التقنية ف ز أعضاء فريق العم . وأن هناك آثار إيجابية لعملية الربط بي  المعرفة بي 

وع.   المرسر

اتيجية وإدارة  (2016 )سعيدي  دراسة وتناولت التعرف عىل المفاهيم المتعلقة بنمم المعلومات اإلسي 
ي المعرفة بالمديرية 

ز
اتيجية ف العملية التصاالت الجزائر  وتقييم مدى مساهمة أبعاد نمم المعلومات اإلسي 
ي التحليىلي  وتكونت عينة الدراسة من 

من  43عمليات إدارة المعرفة. وتد استخدمت الدراسة المنهج الوصفز
ز بالمديرية العملية التصاالت الجزائر  كما تم استخدام منهج دراسة الحالة. وت الدراسة إىل أنم  وصلتالعاملي 

ورة توفي  المتطللات التقنية  ز دور الكفاءة التشغيلية وإدارة المعرفة  كما توصلت  الدراسة إىل ضز توجد عالتة بي 
ورة تطبيق برامج مكثفة  ي تمتلكها المنممة. وأوصت الدراسة بضز

ي عملية تخزين ونق  المعارف الت 
ز
ي تساهم ف

الت 
ز لزيادة معارفه ورة إتلاع سياسة التدوير عىل المناصب المختلفة الكتساب معارف لتدريب العاملي  م  وضز

 لعدم اهتمام المديرية بهذه العملية. 
ً
 جديدة  نمرا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عىل أثر استخدام تقنية المعلومات )اخأجهزة   التعرف هدفت الدراسة إىل (: 2018 )النوايسة  دراسة
امج  واخأمن  وامكانية االستخدام( عىل وظائف إدار  ة المعرفة )ابتكار المعرفة  واكتساب المعرفة  وتنميم والير

ي اخأردن. استخدمت الدراسة 
ز
ز بن طالل ف ي جامعة الحسي 

ز
المعرفة  وتوزي    ع المعرفة  واستخدام المعرفة( ف

ي  المنهج
عدت تصميم وتم الوصفز

ُ
  استلانة أ

ً
. توصلت 336الدراسة  وكانت عينة الدراسة  لهذه يصيصا

ً
 شخصا

الدراسة إىل أن عناض تقنية المعلومات تؤثر بشك  واض  عىل القيام بوظائف إدارة المعرفة. كما توصلت إىل أن 
 
ً
ي تحقيق أهدافها. أيضا

ز
توظيف تقنية المعلومات وإدارة المعرفة لم تأثي  ملارسر وتوي عىل نجا  المنممات ف

ز   يؤدي إىل استخدام أكير كفاءة لتقنية المعلومات. توصلت الدراسة إىل أن توافر مفاهيم المعرفة لدى العاملي 

كة  عىل (2019 هللا  )علد  دراسة وركزت ي تطبيق إدارة المعرفة بالرسر
ز
معرفة دور نمم المعلومات اإلدارية ف

ي  السودانية لالتصاالت المحدودة سودات . وتد استخدمت الدراسة المنهج
استلانة لجمع  تصميم وتم الوصفز

ز نمم  الدراسة. وتوصلت عينة عىل استلانة 82 ووزعت المعلومات  الدراسة إىل أن هناك عالتة يطية بي 
ز نمم المعلومات )معالجة  المعلومات اإلدارية وإدارة المعرفة. كما توصلت الدراسة إىل وجود عالتة يطية بي 

ة(  وعمليات إدا ي البيانات  ونمم دعم القرارات  ونمم دعم اإلدارة العليا  والنمم الخبي 
ز
: رة المعرفة المتمثلة ف

 توليد  وتخزين  واكتساب المعرفة. 

كات  (2020 والرسيخي  )الربدي دراسة وتعرفت ي الرسر
ز
عىل واتع التقنيات الداعمة لتطبيق إدارة المعرفة ف

كة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. وتد استخدمت الدراسة  الصناعية: دراسة حالة عىل الرسر
من  320المسخي  وتد تم تصميم استلانة لجمع المعلومات الالزمة للدراسة  وكانت عينة الدراسة  جالمنه

كة. كما تم استخدام المقابالت الشخصية الستكمال متطللات الدراسة. وتوصلت ز بالرسر الدراسة إىل  العاملي 
كة بدرجة مرتفعة ات التقنية الداعمة لتطبيق إدارة المعرفة بالرسر ورة وجود المؤرسر . وأوصت الدراسة بضز

ي تقوم بتسهي  عمليات إدارة المعرفة. 
ي تطبيق التقنيات الت 

ز
 االستمرار ف

 مناقشة الدراسات السابقة 

ي  المالحمات تركزت
:  فيما  السابقة الدراسات من اللاحثة استخلصتها  الت    يىلي

ي مث  دراسة:  . 1
ي كمنهج بحتر

(  2017)سندي والرسيخي  استخدمت غالبية الدراسات السابقة المنهج الوصفز
ي  
ي ومرغالئز

(. كما استخدمت بعض الدراسات السابقة منهج 2020(  )الربدي والرسيخي  2018)الشمرائز
ي استخدام أدوات جمع 2016دراسة الحالة مث  دراسة )سعيدي  

ز
 تنوعت الدراسات السابقة ف

ً
(. أيضا

(  )علد هللا  2018(  )النوايسة  2011يقات  البيانات: االستلانة  المقابلة الشخصية  مث  دراسة: )الزر 
2019 .) 

بالنسلة للدراسات السابقة المتعلقة بتطبيقات إدارة المعرفة  شملت هذه الدراسات تطبيقات إدارة المعرفة  . 2
 التالية: 

   ز عملية التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطط  مث  دراسة: )سعيدي  (.   2017(  )الطيط والعايد  2016تحسي 

   ز ي تحسي 
ز  مث  دراسة: )المعائز ي 2017(  )سندي والرسيخي  2009 كفاءة أداء العاملي 

(  )الشمرائز
ي  
 (.    2018ومرغالئز

 ( وعات  مث  دراسة ز جودة أنشطة إدارة المرسر  (.  Park and Lee, 2014تحسي 

  :ز جودة عملية اتخاذ القرارات  مث  دراسة  (.  2012(  )ضليىمي  2011، )الزريقاتتحسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ز  .  (Oliver, 2008)جودة الخدمات أو المنتجات المقدمة للعمالء  مث  دراسة تحسي 

  ز تدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع  مث  دراسة  ,Chibuzor, Jovita, and Onyemachi)تحسي 
2019) . 

 ( :ز أداء المنممة  مث  دراسة ي تمي 
ز
 Allahawiah, Al-Mobaideen, and  )(2012المدلل، المساهمة ف

Al-Nawaiseh, 2013  )(Nnabuife, Onwuka, and Ojukwu, 2015)    . 

ز نمم المعلومات اإلدارية وتطبيقات إدارة المعرفة  الحمت  . 3 ي تجمع بي 
بالنسلة للدراسات السابقة الت 

ي هذا 
ز
ز بالدراسات ف ورة زيادة إهتمام اللاحثي  ي الضوء عىل ضز

اللاحثة تلة مث  هذه الدراسات  مما يلف 
ي المجال. ومن  ي تجمع نمم المعلومات اإلدارية وتطبيقات إدارة المعرفة: دراسة )الزعتر

أمثلة الدراسات الت 
(. كما ركزت بعض الدراسات عىل نمم المعلومات بمفهومها 2019(  ودراسة )علد هللا  2012والزيدي  

 ركزت العديد 2016(  )سعيدي  Park and Lee, 2014الواسع  ومن هذه الدراسات: )
ً
من هذه  (. أيضا

الدراسات عىل تقنية المعلومات بمفهومها الشام  باعتلارها البنية التحتية الالزمة الستخدام نمم 
ي  
 ( 2008المعلومات  مث  دراسة: )عيسان والعائز

 (. 2020(  )الربدي والرسيخي  2018)النوايسة  

ي الجه . 4
ز
ي كيفية التطبيق ف

ز
 در استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ف

ا
اسات ات الحكومية  وياصة

ي  
ي والزيدي  2008مث : )عيسان والعائز (. كما 2018(  )النوايسة  2016(  )سعيدي  2012(  )الزعتر

ي كيفية عرض عناض نمم المعلومات وعناض تقنية 
ز
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ف

ومات اإلدارية  وتطبيقات إدارة المعرفة  وكيفية المعلومات بشك  عام والعناض ذات العالتة بنمم المعل
ي تم تجميعها  مث  

ات الدراسة  وتصميم االستلانة  وكيفية المعالجة االحصائية للبيانات الت  تحديد متغي 
 (. 2018دراسة )النوايسة  

ي  السابقة للدراسات مكملة الحالية الدراسة أن نجد  السابقة النقاط جميع من
  تناولت الت 

 
 منظ جزئيا

  راسةد ه الحالية للدراسة الدراسات أقرب أن نجد  كما   المعرفة.  إدارة تطبيقات عىل وأثرها  اإلدارية المعلومات
ي )   ركزوا  إذ  (2019)علد هللا   ودراسة ( 2012 والزيدي، الزعت 

ً
  الحالية.  الدراسة مجال نفس عىل جزئيا

 مجتمع الدراسة وحجم عينة الدراسة

ي المقر الرئيسي للوزارة 
ز
ي مستوى اإلدارة العليا واإلدارة المتوسطة، ف

ز
يشمل مجتمع الدراسة المديرين ف

ز اكما يشم  بالرياض، باعتبارهم المستفيدين من نظم المعلومات اإلدارية وتطبيقات إدارة المعرفة،  لعاملي 
ي المقر الرئيسي للوزارة بال

ز
ر رياض، باعتبار هذه  اإلدارة مسئولة عن تطويباالدارة العامة لتقنية المعلومات، ف

.  216ويللغ حجم المجتمع الكىلي للدراسة ومتابعة ودعم نظم المعلومات اإلدارية. 
ً
 فردا

تم ايتيار عينة الدراسة من المجتمع الكىلي للدراسة باستخدام جدول مورجان لتحديد حجم العينات 
(. وتم توزي    ع االستلانات عليهم عشوائيا (Krejcie and Morgan, 1970مشارك  140بحيث بلغ حجم العينة 

ونية(. وتد تم استجابة (   منهم %77مشارك بنسلة استجابة بلغت  108االستلانات الورتية واالستلانات اإللكي 
من العينة اخأصلية. االستجابات المستلعدة نتجت من عدم استكمال  %68استجابة صالحة بنسلة بلغت  95

ز ل  إلجابات أو تيام اللعض اآلير بايتيار أكير من إجابة لنفس العلارة. بعض المشاركي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كأدوات جمع البيانات الالزمة للدراسة بإعتلارهم من   المقابلة الشخصيةاعتمدت اللاحثة عىل االستلانة و 
ي مث  هذه النوع من الدراسات )عبيدات وعدس وعلد الحق  

ز
(. 2007اخأدوات المناسلة والمستخدمة ف

 واستخدمت اللاحثة االستلانة كأداة لجمع البيانات 
 
ات الدراسة تمهيدا خالص لتحلي  البيانات واستعن متغي 

ي تشم  وجود أسئلة محددة عالتات االرتلاط بين
ها. كما اعتمدت اللاحثة عىل المقابلة الشخصية المقننة الت 

 مفتوحة االجابة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بدراسة الحالة. 

 إعداد االستبانة

إلعداد االستلانة  تامت اللاحثة بتحديد هدف االستلانة  ومراجعة أدبيات موضوع الدراسة  وتحديد 
ات  الدراسة  وتحديد محاور االستلانة  وصياغة علارات االستلانة  وتحديد طريقة تياس درجة االستجابة  متغي 

وإعداد النسخة الملدئية من االستلانة  والتأكد من الصدق الماهري لالستلانة وصدق االتساق الدايىلي وثلات 
 أداة الدراسة. 

م "ما هو واقع دعهدف االستلانة الخاصة بالدراسة الحالية هو اإلجابة عىل السؤال اخأساسي للدراسة وهو 
ي المملكة العربية السعودية؟"

ز
ي وزارة البيئة والمياه والزراعة ف

ز
  نظم المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة ف

ي 
ز
 ف
ً
 ك 3والذي تم صياغتم تفصيليا

ً
: أسئلة أكير تحديدا  ما يىلي

 ي وزارة
ز
 والزراعة؟ والمياه البيئة ما هي نظم المعلومات اإلدارية وعناص المستخدمة ف

 ي وزارة
ز
 والزراعة؟ والمياه البيئة ما هي تطبيقات إدارة المعرفة المستخدمة ف

 ي دعم نظم المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة من وجهة نظر العام
ز
ز لما هي أهم العوامل المؤثرة ف ي 

ي الوزارة؟
ز
 ف

 )اخأدبيات النمرية المتعلقة بموضوع الدراسة  ومنها  دراسة وتد تم مراجعة بعض الدراسات السابقة و 
ي والزيدي   ي وضليىمي    ودراسة (2012الزعتر

ي صياغة بعض علارات محاور ( وتم االستفادة منها 2017)الحارئر
ز
ف

ز  وتد االستلانة   :  وطريقة القياس الستجابات الملحوثي  ات الدراسة كما يىلي  تم تحديد متغي 

  :ات المستقلة ية  الموارد المادية  موارد  نظم المعلومات اإلدارية وعناصهاالمتغي  )الموارد البرسر
مجيات  موارد البيانات  موارد الشلكات واالتصاالت(.   الير

  :ات التابعة ز عملية التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطط تطبيقات إدارة المعرفةالمتغي  : تحسي  ي
ز
  المتمثلة ف

ز جودة عملية  وعات ومتابعة التنفيذ   تحسي  ز عمليات إدارة المرسر ز  تحسي  ز كفاءة أداء العاملي  تحسي 
ز تدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع   ز  تحسي  ز جودة الخدمات المقدمة للمواطني  اتخاذ القرارات  تحسي 

ي تم
ز
ز أداء المنممة. المساهمة ف  ي 

   ة  المستوى اإلداري : الجنس  المؤه  العلىمي  سنوات الخير ي
ز
ات الشخصية والوظيفية المتمثلة ف المتغي 

 مسىم الوظيفة. 

ي أربعة محاور رئيسية ذات عناض فرعية تستخدم لإلجابة عىل أسئلة 
ز
وتم تحديد محاور االستلانة ف

 الدراسة  وهذه المحاور ه: 

ز مث : المحور اخأول:  - الجنس  المؤه  العلىمي  سنوات  تناول السمات الشخصية والوظيفية للمستجيبي 
ة  المستوى اإلداري  مسىم الوظيفة.   الخير
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ي وزارة  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم                                      المعطان 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

- " : ي
ي الوزارة"، المحور الثائز

ز
ويشم  يمسة عناض:  الموارد نظم المعلومات اإلدارية وعناصها المستخدمة ف

ية  الموارد المادية )الحاسلات وملحقاته مجيات  موارد البيانات  موارد الشلكات البرسر ا(  موارد الير
   . واالتصاالت 

ي الوزارة"المحور الثالث: " -
ز
ز عملية  تطبيقات إدارة المعرفة المستخدمة ف ويشم  سلعة عناض: تحسي 

وعات ومتابعة  ز عمليات إدارة المرسر ز  تحسي  ز كفاءة أداء العاملي  التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطط  تحسي 
ز تدرة  التنفيذ  ز  تحسي  ز جودة الخدمات المقدمة للمواطني  ز جودة عملية اتخاذ القرارات  تحسي  تحسي 

ز أداء المنممة، المنممة عىل االبتكار واإلبداع ي تمي 
ز
  . المساهمة ف

ي دعم نظم المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة من وجهة نظر المحور الرابع: " -
ز
العوامل المؤثرة ف

ي 
ز
ز ف مجيات لتطبيقات إدارة المعرفة  الثقافة التنميمية الوزارةالعاملي  " ويشم  يمسة عناض: دعم الير

ي الوزارة  جودة 
ز
استخدام برمجيات إلدارة ،   استخدام يرائط المعرفةنظم المعلومات اإلداريةالسائدة ف
   . المعرفة

من عناضها  بحيث تم  تمت صياغة علارات االستلانة الخاصة بك  محور من محاورها وك  عنض فرغي 
ز  مالئمة العلارات لطريقة تياس مراعاة:  وضو  العلارات  سهولة الفهم  دتة التعبي   مالئمة العلارات للمستجبي 

 درجة االستجابة. 
( ذي التدرج الخماسي لتحديد اإلجابات الممكنة من أفراد عينة Likert scaleوتم استخدام سلم ليكرت )

( 4( لالستجابة )أوافق بشدة(  والدرجة )5الخماسي عىل تيم االستجابات: الدرجة )الدراسة. ويشم  التدرج 
( 1( لالستجابة )ال أوافق(  والدرجة )2( لالستجابة )محايد(  الدرجة )3لالستجابة )أوافق(  والدرجة )
 لالستجابة )ال أوافق إطالتا(. 

ز أعىل درجة لسلم وتد تم استخدام درجة التقدير عىل الفئات المفتوحة بحساب ال مدى وهو الفرق بي 
( يكون طول الفئة 5( وبقسمة الفرق عىل )4( ليصب  الفرق )1( وأدئز درجة لسلم االستجابات )5االستجابات )

ي الجدول )0.80)
ز
 (. 1( وبالتاىلي تكون المتوسطات لتقدير استجابات أفراد عينة الدراسة عىل اخأداة كما ف

 . ابات أفراد عينة الدراسة عىل اخأداةمتوسطات تقدير استج (: 1) جدول

 االستجابة درجة المتوسط

ي من  إىل  4.21إذا كانت تيمة المتوسط الحسائر
5 

 أوافق بشدة

ي من  إىل  3.41إذا كانت تيمة المتوسط الحسائر
4.2 

 أوافق

ي من  إىل  2.61إذا كانت تيمة المتوسط الحسائر
3.4 

 محايد

ي من  إىل  1.81إذا كانت تيمة المتوسط الحسائر
2.6 

 ال أوافق

ي من   ال أوافق إطالتا 1.8إىل  1إذا كانت تيمة المتوسط الحسائر
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17 
ي و الغريب 

ي وزارة  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم                                      المعطان 
 
 : دراسة حالةالبيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعوديةالمعرفة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ي التأكد من 
ز
ي تم استخدامها ف

بعد مراجعة االستلانة وتصحي  أي أيطاء فيها  تم إعداد النسخة الملدئية الت 
 ( يعرض جزء من النسخة الملدئية لالستلانة. 2الصدق الماهري. الجدول )

 . جزء من النسخة الملدئية لالستلانة (: 2) جدول

 مستويات التطبيق

 العبارة
 
 م

غي  
 موافق

 
ً
 إطالقا

غي  
 موافق 

مح
 ايد 

موا
 فق

موا
فق 

 بشدة 

  اإلدارية / تعتمد الوزارة عىل: نظم المعلومات جودة  -ج      

ي عىل أساسها نمم المعلومات اإلدارية      
وجود معايي  جودة مبتز

مجة  والتشعي .   أثناء التصميم  والير
1 

وجود إجراءات لتقييم مدى جودة نمم المعلومات اإلدارية       
ز اخأداء أو للتطوير.   وتوثيق المشاك  للقيام بحلها أو لتحسي 

2 

نمم معلومات إدارية تتصف بالرسعة  والدتة  والمرونة       
 وسهولة االستخدام. 

3 

ذات إجراءات كافية لحماية البيانات من  نمم معلومات إدارية     
وع.   أي تدي  أو تغيي  غي  مرسر

4 

 

 

 صدق وثبات أداة الدراسة 

بعد الوصول للنسخة الملدئية لالستلانة  يتم التحقق من الصدق الماهري  صدق االتساق الدايىلي  ثلات 
 أداة االستلانة. 

 التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة

"  حيث تم عرض االستلانة عىل  ز يطلق عىل التأكد من الصدق الماهري لالستلانة "صدق المحكمي 
ي جامعة الملك علد العزيز وجامعة جده  تم 

ز
ي مجال الدراسة ف

ز
اء ف ز والخير مجموعة من اخأساتذة المحكمي 

 ية للعلارات  سهولةمدى وضو  الصياغة اللغو منهم لعملية التحكيم. وكان الهدف هو التأكد من:  6استجابة 
  مدى تمثي  العلارة للمحور والعنض الفرغي الموجودة فيم  مالئمة 

ز فهم العلارات ومالئمتها للمستجبي 
 العلارات لطريقة تياس درجة االستجابة. 

اء  يتم تجميع أرائهم ومناتشة أي  ز والخير وبعد التأكد من الصدق الماهري لالستلانة من تل  المحكمي 
ي اخأ
ز
ي تعارض ف

ي إعادة الصياغة وااليراج النهائ 
ز
راء والوصول إىل تائمة تعديالت يتم تنفيذها واالستفادة منها ف

 لالستلانة. 

 التأكد من صدق االتساق الداخل  لالستبانة

بعد الوصول إىل النسخة الملدئية لالستلانة  تم تحديد عينة استطالعية يتم من ياللها التأكد من صدق 
مستجيب من مجتمع الدراسة  بحيث تم إستلعاد  30ات أداة الدراسة  ويللغ حجمها االتساق الدايىلي وثل
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18 
ي و الغريب 

ي وزارة  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم                                      المعطان 
 
 : دراسة حالةالبيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعوديةالمعرفة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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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   

 

مشارك بنسلة استجابة بلغت  21ديول عناضها فيما بعد ضمن عينة الدراسة. وبلغت عدد االستجابات 
من العينة االستطالعية. وتم حساب صدق االستلانة  %60استجابة صالحة بنسلة بلغت  18  منهم 70%
: باالعت ي

ي وذلك كاآلئ 
 ماد عىل الصدق البنائ 

  ي لعلارات محور
ومدى ارتلاطها بمتوسط "نظم المعلومات اإلدارية وعناصها" حساب الصدق البنائ 

ز  المحور  حيث نتج أن معام  ارتلاط علارات العناض الخمسة مع المحور الذي تنتىمي إليم تراوحت ما بي 
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وذلك يشي  إىل الصدق البنائ 
 (. 3بالجدول )

 . نظم المعلومات اإلدارية وعناصها  محور  لعلارات االرتلاط معام  (: 3) جدول

مستوى 
 الداللة 

معامل 
 االرتباط

االنحراف 
 المعياري
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  نتج أن معام  ارتلاط علارات العناض السلعة مع تطبيقات إدارة المعرفة"" بنفس الكيفية لعلارات محور  
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 التأكد من ثبات أداة الدراسة

نلاخ كرو -تمان للتجزئة النصفية  وحساب معام  الفاللتحقق من ثلات االستلانة  تم حساب معام  ج
يتض  منم أن تيمة ( نتائج حساب هذه المعامالت، و4يعرض جدول )للمحاور الثالثة وللإلستلانة بالكام . 

كرونلاخ لك  محور من المحاور الثالثة يدل عىل نسلة عالية -معام  جتمان للتجزئة النصفية  وتيمة معام  الفا
 نفس النتيجة بالنسلة لالستلانة بالكام  مما يدل عىل صالحيتها لالستخدام لتحقيق هدف من الثلات. أي
ً
ضا

 الدراسة. 

 . كرونلاخ-ألفا ومعام  جتمان معام  (: 4) جدول
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

 

 كرونباخ-معامل الفا
معامل جتمان للتجزئة 

 النصفية
 محاور االستبانة

 نظم المعلومات اإلدارية وعناصها المستخدمة 0.937 0.924

 المستخدمة تطبيقات إدارة المعرفة 0.958 0.886

ي دعم نمم المعلومات  0.817 0.883
ز
العوام  المؤثرة ف

 اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة

 االستلانة بالكام  0.944 0.947

 
ة  بعد التحقق من الصدق الماهري  وصدق االتساق الدايىلي  وثلات أداة االستلانة  وإجراء مراجعة أيي 
 
ً
لالستلانة للوصول إىل نسخة نهائية  تم الوصول إىل نسخة نهائية كاملة من االستلانة. تم تسليم االستلانة يدويا

ي 
وئز يد اإللكي   عىل الير

ً
ونيا ها اإللكي  ي ت)نسخة مطبوعة(  وتوفي 

ي شك  نسخة  وكذلك رابط للنسخة الت 
ز
م  ف

 . Google Docsتصميمها عن طريق برنامج 

 المقابلة الشخصية

ي اعتمدت عليها اللاحثة منهج دراسة الحالة الذي استلزم استخدام المقابلة 
من المناهج اللحثية الت 

ي واعتمدت اللاحثة عىل المالشخصية كأداة لجمع المعلومات الالزمة للدراسة. 
قابلة الشخصية المقننة الت 

. عند اإلعداد للمقابلة الشخصية تم تحديد: هدف المقابلة  واخأفراد تشم  وجود أسئلة محددة مفتوحة االجابة

. وشملت المقابلة (2007)عبيدات وعدس وعلد الحق  الذين سيقابلهم  وأسئلة المقابلة  ومكان وزمن المقابلة 

 الشخصية اخأسئلة التالية: 

  ه مجاالت عم  الوزارة فيما يخص البيئة؟ما 

 ما ه مجاالت عم  الوزارة فيما يخص المياه؟ 

 ما ه مجاالت عم  الوزارة فيما يخص الزراعة؟ 

  ي الوزارة بالوزارة ) الجهات الرئيسيةما ه أهم
ز
ي مستواها ف

ز
 (؟حسب الهيك  التنميىمي اإلدارات العامة وما ف

  ارة إدارة أو تسم مسئول عن إدارة المعرفة؟ وما اسم هذه اإلدارة؟ه  يوجد ضمن الهيك  التنميىمي للوز 

  ما ه أهداف اإلدارة العامة لتقنية المعلومات؟ 

 ؟)  ما ه االدارات الفرعية التابعة لإلدارة العامة لتقنية المعلومات )حسب الهيك  التنميىمي

  ي الوزارة )يمكن
ز
تدعيم اإلجابة بذكر أهم العمليات ك  أذكر أمثلة لنمم المعلومات اإلدارية المستخدمة ف

 مثال بقدر المستطاع(؟

   ي الوزارة؟ أذكر أهمية ك
ز
ما ه تطبيقات إدارة المعرفة )مجاالت االستفادة من إدارة المعرفة( المستخدمة ف

 تطبيق كنسلة مئوية؟

 ه  يوجد معلومات إضافية )أو مرفقات( تريد إضافتها إلثراء اإلجابات؟ 
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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 جامعة  3اخأسئلة عن طريق  وتد تم تحكيم هذه
ز
ي مجال الدراسة ف

ز
اء ف ز والخير من اخأساتذة المحكمي 
 الملك علد العزيز وجامعة جده  وتم تنفيذ التعديالت المطلوبة عىل اخأسئلة. 

 دراسة الحالة: 

ي تم عقدها مع )
( من مديري اإلدارات العامة  باإلضافة إىل 9من يالل المقابلة الشخصية المقننة الت 

ي تم الحصول عليها من الوزارة  تم الوصول إىل معلومات 
ي للوزارة وبعض التقارير والكتيلات الت 

وئز الموتع اإللكي 
ها.   إضافية لم تتمكن االستلانة من توفي 

ي المجاالت التالية: السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة 
ز
ة لما تقدمه من خدمات حيوية ف  لها أهمية كبي 

  واألرصاد الجوية، ومراقبة التلوث،  واالستشعار عن بعد مجال البيئة: تقدم خدمات متعددة مثل: البيئة
، والمحميات الطبيعية.  ي

 والتدريب البيت 

  .ب، والمياه الجوفية، ومياه األمطار، وتحلية المياه  مجال المياه: تقدم خدمات متعددة مثل: مياه الشر

 والزراعة مجال الزراعة: تقدم خدمات مت ، ز هات، العضويةعددة مثل: دعم المزارعي  ز ، والمني  ، والتشجي 
وة الحيوانية، و ، والمساحة، والير ي

وعات والرتابة البيطرية  واألراضز وعات الدواجن،  مرسر حل تربية النمرسر
 . والنخي   والتموروإنتاج العسل، 

ي تطوير وتطبيق السيا
ز
ز ف اتيجياتالرسالة المعلنة للوزارة ه "نسغ للتمي  الفعالة  سات الشاملة واإلسي 

 واالرتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العالتة الزدهار واستدامة البيئة والمياه والزراعة". 
كما كشفت المقابالت الشخصية أنه بالرغم من اقتناع الوزارة بالمعرفة وأهميتها ووجود تطبيقات إدارة 

وعمليات إدارة المعرفة ليس لها وحدة محددة بالهيكل التنظيمي تقوم بها. كما كشف  المعرفة، إال أن المعرفة
المقابالت الشخصية أن اإلدارة العامة لتقنية المعلومات تقوم بجزء كبي  من عمليات إدارة المعرفة المعتمدة 

 عىل نظم المعلومات اإلدارية. 

 لمساعدةل وإمكانياتها  المعلومات تقنية لموارد  اخأمث  اماالستخد إىل المعلومات لتقنية العامة اإلدارة وتسغ
ي 
ز
 من عدد  تشم  فإنها  مهامها  أداء من المعلومات لتقنية العامة اإلدارة تتمكن حت   الوزارة.  أهداف تحقيق ف

اتيجية والبنية المؤسسية واإلمتثال  مث :  فرعية  إدارة لك  التابعة واخأتسام الفرعية اإلدارات إدارة و  إدارة اإلسي 
مشاري    ع تقنية المعلومات  وإدارة عالتات العمالء  وإدارة البنية التحتية  وإدارة تطبيقات اخأعمال  وإدارة أمن 

 وسالمة المعلومات. 

ز  إهتمام درجة وتحديد  المعرفة إدارة تطبيقات حض  تم ز عم" أن حيث تطبيق  بك  العاملي  لية تحسي 
وعاتو" " التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطط ز جودة أنشطة إدارة المرسر  ويةوأول إهتمام درجة أعىل لها  "تحسي 

ز  تشم :  المعرفة إدارة تطبيقات بقية أما  الوزارة.  داي  ز كفاءة أداء العاملي  ز جودة عملية ات  تحسي  خاذ وتحسي 
ز تدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع  والمساهمةو   القرارات ز جودة الخدمات المقدمة  وتحسي  ي  تحسي 

ز
ز  ف تمي 

 . أداء المنممة

 ومناقشتها نتائج الدراسة

"ما هو واقع دعم نظم المعلومات تنوعت نتائج الدراسة لتجيب عىل السؤال اخأساسي للدراسة وهو 
ي المملكة العربية السعودية؟"

ز
ي وزارة البيئة والمياه والزراعة ف

ز
من يالل نتائج   اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة ف

 اإلحصائية لمحاور االستلانة اخأربعة  ونتائج إيتلار فرضيات الدراسة. البيانات 



   
   

                                              اسات العلمية                                            المجلة الدولية لنشر الدر   
   العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – آيار   – 15                                                                 (  -  15 1) ص: و  البحث األ – الثان

 

21 
ي و الغريب 

ي وزارة  إدارة لتطبيقات اإلدارية المعلومات نظم دعم                                      المعطان 
 
 : دراسة حالةالبيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعوديةالمعرفة 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 رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أن عدد أفراد عينة الدراسة الذكور بلغ  . 1 (. %13.7بنسلة ) 13( بينما بلغ عدد اإلناث %86.3بنسلة ) 82تبي 
 خأن موضوع شغ  الوظائف عن طريق الكوادر النسائية 

ً
ي العينة نمرا

ز
و هوتزيد نسلة الذكور عن اإلناث ف

ي الضوء عىل 
. وهذا يلف 

ً
  واخأعداد الفعلية لإلناث العامالت بالوزارة تلي  نسبيا

ً
موضوع حديث التطبيق نسبيا

ي المستقل . 
ز
ورة االستفادة من الكوادر النسائية بنسلة أكير ف  ضز

ز عىل بكالوريوس هم اخأغلبية حيث بلغ عددهم  . 2 ز أن عدد أفراد عينة الدراسة الحاصلي  بنسلة  76تبي 
ز عىل ماجستي  80%) ز عىل دكتوراه %12.6بنسلة ) 12(  بينما بلغ عدد الحاصلي   4(  كما بلغ عدد الحاصلي 

ز عىل مؤه  أير مث  الثانوي  وعددهم %4.2بنسلة ) ي العينة هو الحاصلي 
ز
بنسلة  3(  أما العدد اخأت  ف

ز عىل بكال3.2%) ينة وريوس  ويرجع ذلك إىل أن ع(. وبالتاىلي فإن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الحاصلي 
ز باالدارة العامة لتقنية الدراسة تتكون من  ي مستوى اإلدارة العليا واإلدارة المتوسطة، والعاملي 

ز
المديرين ف

ز  ي لشغلها هو درجة البكالوريوس، واالستثناء الوحيد هو الموظفي 
المعلومات. وهذه الوظائف الحد األدنز
ي حاسب"، حيث

ز لوظيفة "فتز  يكون المستوى التعليمي دبلوم أو ثانوي.  الشاغلي 

ة "أت  من  . 3 ز أن عدد أفراد عينة الدراسة ذوي الخير بنسلة  57سنوات" هم اخأغلبية حيث بلغ عددهم  10تبي 
ة "من 60%) (  بينما %30.5بنسلة ) 29سنة" حيث بلغ عددهم  20إىل أت  من  10(  ويليهم ذوي الخير

ة " (  كما بلغ عدد أفراد العينة %6.3بنسلة ) 6سنة"  30إىل أت  من  20من بلغ عدد أفراد العينة ذوي الخير
ة "أكير من  . وبالتاىلي فإن غالبية أفراد عينة %3.2بنسلة ) 3سنة"  30ذوي الخير

ً
( وهم النسلة اخأت  فعليا

ة أت  من  وعاتها يالل العرسر  20الدراسة من ذوي الخير ين سنة  ويرجع ذلك إىل توسع إدارات الوزارة ومرسر
ات السابقة.  ة مقارنة بالفي  ية بها يالل هذه الفي  ة  مما دفعها إىل زيادة تشغي  الكوارد البرسر  سنة اخأيي 

ي مستوى اإلدارة التنفيذية حيث بلغ  . 4
ز
ز أن عدد أفراد عينة الدراسة اخأكير هو ف (  يليها %49.5بنسلة ) 47تبي 

ي 
ز
افيةأفراد العينة ف ي %31.6نسلة )ب 30حيث بلغ عددهم  اإلدارة اإلرسر

ز
اإلدارة (  كما بلغ عدد أفراد العينة ف

اتيجية افية(. وبالتاىلي فإن كافة المستويات اإلدارية )التنفيذية  %18.9بنسلة ) 18 االسي  اتيجية(االس   اإلرسر  ي 
ي عينة الدراسة. 

ز
 ممثلة ف

ز أن أفراد عينة الدراسة الذين يشغلون وظيفة "مدير عام أو مدير أو مدير نمم مع . 5  لومات إدارية" يللغتبي 
 
ا
ي %30.5بنسلة ) 29عددهم إجماال

(  ويللغ عدد الذين يشغلون وظيفة "موظف نمم معلومات إدارية أو فتز
 
ا
(. وبالرغم من اتتناع الوزارة بأهمية المعرفة وتطبيقاتها  إال أنم ال يوجد %25.2بنسلة ) 24حاسب" إجماال

 
ً
ي وظيفة ضيحة ياصة بالمعرفة نمرا

ز
ي الهيك  التنميىمي من يعم  ف

ز
لعدم وجودة إدارة بهذا المسىم ف

للوزارة  وتعتمد الوزارة عىل اإلدارة العامة لتقنية المعلومات للقيام بلعض عمليات إدارة المعرفة. وهذا يتفق 
ي مجال المعرفة. 2012مع دراسة )ضليىمي  

ز
ورة االهتمام بتشغي  كوادر متخصصة ف ي أوصت بضز

 ( الت 

ي الوزارة" يساوي متوسط نتيجة المحو  . 6
ز
ي "نمم المعلومات اإلدارية وعناضها المستخدمة ف

   3.496ر الثائز
ي جدول )

ز
ز 5كما ف ( الذي يوض  نتيجة الحسابات اإلحصائية لهذا المحور. وهذا يدل عىل أن الملحوثي 

 :
ً
ز إىل حد ما عىل علارات هذا المحور  وتفصيليا  موافقي 

ً
 إجماليا

  ز إىل حد كبي  عىل "الموارد المادية"  و"موارد الشلكات واالتصاالت"  بإعتلارهما من عناض نمم موافقي 
 (. 2018المعلومات اإلدارية  وهذا يتفق مع دراسة )النوايسة  

   ز إىل حد ما عىل "موارد البيانات"  وهذا يتفق مع دراسة )النجار  (. 2007موافقي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ية"  وهذا يدل عىل ضعف ية بالرغم من أهميتها  محايدين فيما يخص "الموارد البرسر اإلهتمام بالموارد البرسر
ي أكدتها دراسة 

 . (McLeod and Schell, 2007)الت 

  مجيات بالرغم من أهميتها مجيات"  وهذا يدل عىل ضعف اإلهتمام بموارد الير ز عىل "موارد الير غي  موافقي 
ي أكدتها العديد من الدراسات مث  دراسة )علد القادر  

 (. 2018  (  )النوايسة2012الت 

ي 5جدول )
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثائز

االنحراف  النتيجة
 المعياري

 العنارص المتوسط

ية 3.282 0.673 محايد  الموارد البشر

 الموارد المادية )الحاسبات وملحقاتها( 4.120 0.428 موافق

مجيات 2.580 0.518 غي  موافق  موارد الير

 موارد البيانات 3.51 0.620 موافق

 موارد الشبكات واالتصاالت  3.989 0.473 موافق

 نتيجة المحور بالكامل 3.496 0.352 موافق

 

ي الوزارة" يساوي  . 7
ز
ي 3.402متوسط نتيجة المحور الثالث "تطبيقات إدارة المعرفة المستخدمة ف

ز
  كما ف

 ( الذي يوض  نتيجة الحسابات اإلحصائية 6جدول )
ً
ز إجماليا لهذا المحور. وهذا يدل عىل أن الملحوثي 

 :
ً
ز إىل حد ما عىل علارات هذا المحور  وتفصيليا  موافقي 

  :ز عملية التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطط"  وهذا يتفق مع دراسة ز بشدة عىل "تحسي  سعيدي  )موافقي 
   (. 2017(  )الطيط والعايد  2016

 ز عمليات إدارة ز بشدة عىل "تحسي  وعات ومتابعة التنفيذ"  وهذا يتفق مع دراسة  موافقي   Park)المرسر
and Lee, 2014 .) 

  :ز أداء المنممة"  وهذا يتفق مع دراسة ي تمي 
ز
ز عىل "المساهمة ف  ,Allahawiah  )(2012المدلل، )موافقي 

Al-Mobaideen, and Al-Nawaiseh, 2013  )(Nnabuife, Onwuka, and Ojukwu, 2015) . 

 ز  محايدين فيما يخص ي الضوء عىل اهتمام الوزارة بتحسي 
ز جودة عملية اتخاذ القرارات"  وهذا يلف  "تحسي 

ي أكدت 
. وهذا المجال من تطبيقات إدارة المعرفة الت  ي

ز
جودة عملية اتخاذ القرارات  ولكن ليست بالقدر الكاف

  (. 2011، ريقات)الزعليها دراسة 

 وهذ  " ز ز كفاءة أداء العاملي  ز عىل "تحسي  ا يدل عىل ضعف االهتمام بهذا المجال من تطبيقات غي  موافقي 
ي أكدت عليها دراسة: 

ي الوزارة عىل الرغم من أنم من التطبيقات الت 
ز
ي إدارة المعرفة ف

(  )سندي 2009 )المعائز
ي  2017والرسيخي  

ي ومرغالئز
  (. 2018(  )الشمرائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وهذا يدل  " ز ز جودة الخدمات المقدمة للمواطني  ز عىل "تحسي  عىل ضعف االهتمام بهذا  غي  موافقي 
ي أكدت عليها دراسة 

ي الوزارة عىل الرغم من أنم من التطبيقات الت 
ز
المجال من تطبيقات إدارة المعرفة ف

(Oliver, 2008) . 

  ز تدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع"  وهذا يدل عىل ضعف االهتمام بهذا ز عىل "تحسي  غي  موافقي 
ي أكدت عليها دراسة  المجال من تطبيقات إدارة المعرفة

ي الوزارة عىل الرغم من أنم من التطبيقات الت 
ز
ف

(Chibuzor, Jovita, and Onyemachi, 2019) . 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثالث6جدول )

االنحراف  النتيجة
 المعياري

 العنارص المتوسط

التخطيط ومتابعة تنفيذ تحسي   عملية  4.711 0.271 موافق بشدة
 الخطط

 تحسي   كفاءة أداء العاملي    2.551 0.624 غي  موافق

وعات ومتابعة  4.526 0.442 موافق بشدة تحسي   عمليات إدارة المشر
 التنفيذ

 تحسي   جودة عملية اتخاذ القرارات 3.337 0.420 محايد

تحسي   جودة الخدمات المقدمة  2.577 0.433 غي  موافق
 للمواطني   

تحسي   قدرة المنظمة عل االبتكار  2.545 0.570 غي  موافق
 واإلبداع

  تمي   أداء المنظمة 3.565 0.501 موافق
 
 المساهمة ف

 نتيجة المحور بالكامل 3.402 0.247 موافق

 
ي دعم نمم المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة من  . 8

ز
متوسط نتيجة المحور الرابع "لعوام  المؤثرة ف

ي الوزارة"  يساوي 
ز
ز ف ي جدول )3.879وجهة نمر العاملي 

ز
( الذي يوض  نتيجة الحسابات اإلحصائية 7  كما ف

ز إىل حد    موافقي 
ً
ز إجماليا  كبي  عىل علارات هذا المحور. وتفصيليلهذا المحور. وهذا يدل عىل أن الملحوثي 

ً
ا

ز إىل حد كبي  عىل "جودة  مجيات لتطبيقات إدارة المعرفة"  وموافقي  ز بشدة عىل "دعم الير ظم نموافقي 
(  2012)علد القادر  وهذا يدل عىل أهميتهم كعوام  دعم  وهذا يتفق عىل دراسة  المعلومات اإلدارية"،

(Davison and Martinoson, 2013  2018(  )النوايسة  .) ز بشدة عىل "الثقافة كما أنهم موافقي 
ية   ي تعم  فيها الموارد البرسر

ي الوزارة"  بإعتلارها البيئة المؤثرة الت 
ز
ز إىل حد ما مالتنميمية السائدة ف وافقي 

ز إىل حد ما عىل "استخدام يرائط المعرفة"  عىل   "استخدام برمجيات إلدارة المعرفة". وموافقي 

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الرابع(7جدول )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

االنحراف  النتيجة
 المعياري

 العنارص المتوسط

مجيات لتطبيقات إدارة المعرفة 4.232 0.451 موافق بشدة  دعم الير

  الوزارة 4.221 0.509 موافق بشدة
 
 الثقافة التنظيمية السائدة ف

 المعلومات اإلداريةنظم جودة  3.861 0.407 موافق

 استخدام خرائط المعرفة 3.545 0.404 موافق

 استخدام برمجيات إلدارة المعرفة 3.534 0.456 موافق

 نتيجة المحور بالكامل 3.879 0.329 موافق

 

سون الذي بلغ تيمتم  . 9 للفرض  (sig=0)عند مستوى داللة يساوي صفر  0.517من يالل معام  ارتلاط بي 
ز نمم المعلومات اإلدارية المستخدمة وتطبيقات إدارة المعرفة  اخأول  "وجود عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ي 
ز
ز ف ز نمم وزارة البيئة والمياه والزراعة"، تبي  وجود داللة إحصائية عالية  وارتلاط توي إىل حد ما بي 

ي أنم كلما زاد استخدام نمم المعلومات  المعلومات اإلدارية المستخدمة وتطبيقات إدارة المعرفة  وذلك
يعتز

ز شك  اإلدارية زادت تطبيقات إدارة المعرفة.   أن هذا االرتلاط االنحدار عىل يط ومعادلة االنتشار  كما بي 
 طردي. 

سون الذي بلغ تيمتم  . 10 للفرض   (sig=0)عند مستوى داللة يساوي صفر  0.701من يالل معام  ارتلاط بي 
ي "وجود عالتة ذ

ي الوزارة والعوام  الثائز
ز
ز نمم المعلومات اإلدارية المستخدمة ف ات داللة إحصائية بي 

ي دعم نمم المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة
ز
ز "المؤثرة ف لاط وجود داللة إحصائية عالية  وارت، تبي 

ي دعم نمم 
ز
ي الوزارة والعوام  المؤثرة ف

ز
ز نمم المعلومات اإلدارية المستخدمة ف ة المعلومات اإلداريتوي بي 

ي أنم كلما زاد استخدام نمم المعلومات اإلدارية زاد دعم نمم المعلومات 
لتطبيقات إدارة المعرفة  وذلك يعتز
ز شك  اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة.   طردي.  أن هذا االرتلاط االنحدار عىل يط ومعادلة االنتشار  كما بي 

سون الذي بلغ . 11 للفرض  (sig=0)عند مستوى داللة يساوي صفر  0.623تيمتم  من يالل معام  ارتلاط بي 
ي الوزارة والعوام  

ز
ز تطبيقات إدارة المعرفة المستخدمة ف الثالث "وجود عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ي دعم نمم المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة
ز
ز "المؤثرة ف لاط وجود داللة إحصائية عالية  وارت، تبي 
ز  ي دعم نمم المعلومات اإلدارية توي بي 

ز
ي الوزارة والعوام  المؤثرة ف

ز
نمم المعلومات اإلدارية المستخدمة ف

ي الوزارة زادت 
ز
ي أنم كلما زادت تطبيقات إدارة المعرفة المستخدمة ف

لتطبيقات إدارة المعرفة  وذلك يعتز
ي دعم نمم المعلومات اإلدارية لتطبيقات إدارة المعرفة. 

ز
ز شك  العوام  المؤثرة ف  ومعادلة االنتشار  كما بي 

 طردي.  أن هذا االرتلاط االنحدار عىل يط

 توصيات الدراسة 5-4

ورة االهتمام بتشغي   . 1 ي إدارة المعرفة  وضز
ز
ي الهيك  التنميىمي للوزارة متخصصة ف

ز
ورة وجود إدارة ف ضز

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كان تقييمها محايد أو غي  موافق مث  "الموارد  . 2
ورة اإلهتمام بعناض نمم المعلومات اإلدارية الت  ضز

مجيات" بالوزارة بإعتلارهم من عناض نمم المعلومات اإلدارية المستخدمة  وذلك  ية"  و"موارد الير البرسر
 إلجراء تحسينات بهذا المحور. 

ورة اإلهتمام بتطبيقات إدارة المعرفة . 3 ز جودة عملية  ضز ي كان تقييمها محايد أو غي  موافق مث  "تحسي 
الت 

  " ز ز جودة الخدمات المقدمة للمواطني  "  و"تحسي  ز ز كفاءة أداء العاملي  اتخاذ القرارات"  و"تحسي 
ز تدرة المنممة عىل االبتكار واإلبداع"  وذلك إلجراء تحسينات بهذا المحور.   و"تحسي 

ورة المحافمة عىل أو زيادة مست . 4 مجيات لتطبيقات إدارة المعرفة  والثقافة التنميمية ضز وى دعم الير
ي الوزارة  وجودة 

ز
استخدام يرائط المعرفة  واستخدام برمجيات إلدارة نظم المعلومات اإلدارية، والسائدة ف
 المعرفة. 

حة 5-6  الدراسات المستقبلية المقي 

حة التالية: توضي اللاحثة بإجراء المزيد من الدراسات المستقللية   المقي 

ي المنممات  (1)
ز
دراسة عن أثر الثقافة التنميمية السائدة عىل االستفادة من تطبيقات إدارة المعرفة ف

 الحكومية. 

ي المنممات الحكومية.  (2)
ز
ية عىل االستفادة من تطبيقات إدارة المعرفة ف  دراسة عن أثر كفاءة الموارد البرسر

ي المنممات الحكومية. دراسة عن تقييم فاعلية نمم المعلومات اإلدار  (3)
ز
ي بيئة المعرفة ف

ز
 ية ف

ي المنممات الحكومية.  (4)
ز
 دراسة عن تقييم جودة تطبيقات إدارة المعرفة ف

 قائمة المراجع

 العربية المراجع

ي فايق ) ي  اإلدارية المعلومات نمم دور (. تقييم2005أبو سبت  صير
ز
ي  اإلدارية القرارات صنع ف

ز
 الجامعات ف

ي  الفلسطينية
ز
، كلية التجارة، الجامعة االسالمية، غزة، ، غزة تطاع ف  ص.  221رسالة ماجستي 

اتيجية إدارة المعرفة  ة من  –اسي   ص.  82  2018  اخأردن  2022إىل  2018وزارة الصحة اخأردنية عن الفي 

https://moh.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/PDFs%20AR/Strategies_AR/KM
%20Strategy_Printed%20(3).pdf 

 2021/ 1/ 26اير زيارة: 

 السعودية العربية بالمملكة والزراعة والمياه البيئةالتقرير السنوي لوزارة 

https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/YearlyReport/Pages/def
ault.aspx 

 2019/ 11/ 25اير زيارة: 

https://moh.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/PDFs%20AR/Strategies_AR/KM%20Strategy_Printed%20(3).pdf
https://moh.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/PDFs%20AR/Strategies_AR/KM%20Strategy_Printed%20(3).pdf
https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/YearlyReport/Pages/default.aspx
https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/YearlyReport/Pages/default.aspx
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  سعاد )
ي دعم عمليات إدارة المعرفة بأمانة (. تطبيقات تقنيات المعلوم2016الحارئر

ز
ات المستخدمة ف

ي )رسالة دكتوراة( العاصمة المقدسة: دراسة مقارنة   كلية اآلداب والعلوم االنسانية  جامعة المللك مع بلدية دئر
 ص.  240علد العزيز  

ي  سعاد وضليىمي  
ي دعم عمليات إ2017سوسن )الحارئر

ز
دارة (. تطبيقات تقنيات المعلومات المستخدمة ف

ي   –المعرفة بأمانة العاصمة المقدسة    ع 23  مج مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيةدراسة مقارنة مع بلدية دئر
 . 310-266  ص 2

ي  زيد
ي اخأردن  2018) إياد الحستز

ز
كات االتصاالت ف ي رسر

ز
رسالة (. أثر إدارة المعرفة عىل اخأداء التنميىمي ف

 ص.  74  جامعة آل البيت    كلية االتتصاد والعلوم االداريةماجستي  

ية الحكومية   ي الحكومة االتحادية لإلمارات  الهيئة االتحادية للموارد البرسر
ز
شادي إلدارة المعرفة ف الدلي  اإلسي 

 ص.  89  2017اإلمارات  

guides/guides.aspx-and-.gov.ae/Portal/ar/legislationshttps://www.fahr 

 2021/ 1/ 20اير زيارة: 

ي 2020والرسيخي  متز داي  )  إبراهيم الربدي  دالل
ز
(. واتع التكنولوجيا الداعمة لتطبيق إدارة المعرفة ف

كة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطب كات الصناعية: دراسة حالة عىل الرسر العلوم  ية  مجلةالرسر
 . 95-71  ص 11  ع 4االنسانية واالجتماعية  مج 

  مجلة (. أثر إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في الشركات االستخراجية اخأردنية2011الزريقات  يالد )
 . 479-454  ص2  ع 38دراسات )العلوم اإلدارية(  مج 

ز ) ي  يالد يوسف والزيدي  زينب حسي  أثر نظم المعلومات اإلدارية في عمليات إدارة المعرفة (. 2012الزعتر
ي إدارة اخأعمال  مج من وجهة نظر العاملين في مراكز الوزارا

ز
-653  ص 2  ع 8ت اخأردنية  المجلة اخأردنية ف

695 . 

ي إدارة المعرفة  عمان: دار صفاء  2008الزيادات  محمد عواد ) 
ز
 ص.  406(. اتجاهات معاضة ف

ي  صال  و 
ي  محمد )الشمرائز

كة يدمات 2018مرغالئز ي رسر
ز
ية ف ي تنمية الموارد البرسر

ز
(. المعرفة الضمنية ودورها ف
 . 2160-2123المالحة الجوية السعودية  المؤتمر العلىمي الدوىلي التاسع  تركيا  ص 

ي  بسام )
ي  اإلدارية المعلومات نمم (. دور2019الشيخ  زيد والحديتر

ز
ز  أداء تقييم ف  دراسة :السنوي الموظفي 

 . 73-58  ص 3  ع  9المعلومات  مج  لتكنولوجيا العراتية ميدانية  المجلة

(. ملادئ نمم المعلومات اإلدارية الحاسوبية. دار زهران للنرسر  2008الصلا   علدالرحمن   الصلاغ  عماد )
 ص.  260عمان  

ي ايتيار ا2017عدنان والعايد  رسي إبراهيم ) الطيط  أحمد
ز
ي لدى مديري (. دور إدارة المعرفة ف اتيخر

للدي  اإلسي 
كات االتصاالت السعودية  المجلة العربية لإلدارة  مج   . 38-21  ص1  ع  37رسر

 ص.   365إدارة المعرفة  جدار للكتاب العلىمي للنرسر والتوزي    ع  عمان   (. 2009)الماهر  نعيم إبراهيم 

 ص.  233جدار للكتاب العلىمي  عمان   إدارة المعرفة ونمم المعلومات (. 2009)الخطيب  أحمد وزيغان  يالد 

https://www.fahr.gov.ae/Portal/ar/legislations-and-guides/guides.aspx
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  عامر إبراهيم والعمري  غسان ) م( المدي  إىل إدارة المعرفة  عمان: دار 2009العىلي  علد الستار وتندليخر
ة للنرسر والتوزي    ع   ص.  360المسي 

ي رفع الكفایة أداء المنممات: دراسة میدانیة عىل ٢٠١٠الفارس  سلیمان )
ز
كات (. دور إدارة المعرفة ف الرسر

  ص 2  ع ٢٦الصناعیة التحویلیة الخاصة بدمشق  مجلة جامعة دمشق للعلوم االتتصادیة والقانونیة  مج 
59-85 . 

 ص.  213المنممة العربية للتنمية اإلدارية. إدارة المعرفة  القاهرة: مض   ( . 2005صال  الدين.)الكبيسي  

ي المؤسسات الحكومية الفلسطينية و أثرها عىل مستوى (. تطبيق إدارة الم2012المدل   علد هللا وليد )
ز
عرفة ف

  كلية التجارة  الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستي    دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء -االداء 
ز    ص. 155فلسطي 

ي 
ي مراكز الوزارات اخأردنیة المدیرین (. اتجاهات2009عودة ) أیمن المعائز

ز
ي اخأداء نمم إدارة  لدور ف

ز
المعرفة ف

ي إدارة اخأعمال  مج 
ز
ي  المجلة اخأردنیة ف

 . 402-371  ص 3  ع 5الوظیفز

ي  محمد الفات  )  ص.  166(. إدارة المعرفة  مض  اخأكاديمية الحديثة للكتاب الجامغي  2020المغرئر

مؤسسة الوراق للنرسر   إدارة المعرفة الممارسات المفاهيم. اخأردن  عمان(. 2007إبراهيم الخلوف. )الملكاوي  
 ص.  308والتوزي    ع  

كات الصناعية اخأردنية  مجلة 2007النجار  فايز جمعة ) ي الرسر
ز
(. معوتات تطور نمم المعلومات اإلدارية ف

 . 37 -13  ص 48بحوث جامعة حلب  سلسلة العلوم االتتصادية والقانونية  ع 

ز بن (. أثر استخدام تكنولوجيا المع2018النوايسة  كفز حمود ) لومات عىل إدارة المعرفة: حالة جامعة الحسي 
 . 275-225  ص 3  ع 34طالل  مجلة المنارة  مج 

ز  ظفر ناض ) ي 2011حسي  اتيخر
ي اخأداء اإلسي 

ز
طالعية دراسة است -(. أثر عمليات إدارة المعرفة والتعلم التنميىمي ف

ي جامعات الفرات اخأوسط  رسالة
ز
 ص.  179ماجستي   جامعة كربالء  العراق   آلراء عينة من القيادات اإلدارية ف

ز ) ة تنافسية 2012داسي  وهيلة حسي  ز ي تحقيق مي 
ز
ي المصارف  -(. دور إدارة المعرفة ف

ز
دراسة تطبيقية ف

 . 176-165  ص 11  ع 2012الحكومية السورية  مجلة اللاحث  مج 

 ص.  14  2020سعودية  دلي  إدارة المعرفة بجمعية المودة للتنمية اخأرسية  المملكة العربية ال

https://almawaddah.org.sa/rules/63 

 2021/ 1/ 26اير زيارة: 

اتيجية المعلومات نظم . دور(2016وهيبة ) سعيدي، ي  اإلسي 
ز
 العملية المديرية حالة المعرفة: دراسة إدارة ف

، بسكرة،  التصاالت  ، جامعة محمد خيرصز ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسي  الجزائر، رسالة ماجستي 
 ص.   131الجزائر، 

ي: دراسة 2017والرسيخي  حسن عواد ) عمر سندي  يارس ي استثمار رأس المال البرسر
ز
(. تطبيقات إدارة المعرفة ف

كة الخطوط السعودية ل ية برسر لنق  الجوي  مجلة العلوم االتتصادية واإلدارية و حالة عىل تطاع الموارد البرسر
 . 197-182  ص 1  ع1القانونية  مج 

https://almawaddah.org.sa/rules/63
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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ُ
ف للوظائ عام 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
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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