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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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ونية ببنك فيصل اإلسالمي السودان ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكتر

 
 ]دور التسويق اإلبتكاري ف

 

 ، أستاذ مساعد بأكاديمية السودان للعلوم المرصفية والمالية، برنامج تقانة المعلومات[ تاج الش حسن سليمان حمد. د]

 إدارة الدراسات العليا[ –، أكاديمية السودان للعلوم المرصفية والمالية هندي عثمان علي عبدالقادر]

 

 المستخلــص: 
ونية من يالل  هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور االبتكار  ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكي 

ز
ي ف
التسويق 

ونية  والتعرف  إبراز وتوضي  المفاهيم النمرية المتعلقة بالتسويق اإلبتكاري والخدمات المرصفية اإللكي 
ونية   وكذلك  عىل مدى إدراك البنك خأهمية التسويق اإلبتكاري كأداة لتطوير الخدمات المرصفية اإللكي 

ز وتطوير تقديم مج ي التسويق اإلبتكاري من أج  تدعيم أدائها التنافسي   وتحسي 
احات لتبتز موعة من اإلتي 

: كيف يساهم  ي السؤال التاىلي
ز
ونية إلرضاء عمالئها وجذب آيرين. تمثلت مشكلة الدراسة ف يدماتها اإللكي 
ونية بالبنوك السودانية ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكي 

ز
ذه الدراسة ؟ واتلعت ه التسويق اإلبتكاري ف

 . ي التحليىلي
ي  التاري    خ و الوصقز

 المناهج التالية: اإلستنلاطي  اإلستقرائ 
ي تقديم حزم يدمية تقنية متكاملة 

ز
:ساهم التسويق اإلبتكاري ف ي

ز
توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة تتمث  ف

ي توسيع المزي    ج الت
ز
ي للخدماتجذبت المزيد من العمالء للبنك  ساعد التسويق اإلبتكاري ف

المرصفية  سويق 
ز  ي تطوير وتحسي 

ز
وتطوير أساليبها التسويقية ويلق مزايا تنافسية   يعتير التسويق اإلبتكاري أداة فعالة ف

 الخدمات والمنتجات لمقابلة متطللات العمالء المتجددة. 
ي 
رص إليجاد فأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: زيادة اهتمام إدارات المصارف بتعزيز اخأداء التسويق 

ي يتيحها التسويق 
ورة تفعي  الخدمات الت  تسويقية جديدة لزيادة الحصص السوتية وإرضاء العمالء   ضز

ي مجال التسويق والتقنية المرصفية  التطور 
ز
ي ف اإلبتكاري والتوسع فيها مع اإلهتمام بتأهي  الكادر البرسر
ز وتقديم الخدما مجيات لتحسي  ي خأنممة اإلتصاالت والير

ي ظ  المنافالتقتز
ز
ونية ف سة ت المرصفية اإللكي 

 المحلية واخأجنبية. 
ز االتسويق اإلبتكاري  الخدمات المرصفية  العمالء  التقنية المرصفية  اإلبتكار  الكلمات المفتاحية:   . لملحوثي 

 

Abstract: 

The aim of the research is to identify the role of marketing innovation in the development of 

electronic banking services by highlighting and clarifying the theoretical concepts related to 

innovative marketing and electronic banking services, and to identify the extent of the Bank's 

awareness of the importance of innovative marketing as a tool for developing electronic banking 

services, as well as offering a number of suggestions for adopting innovative marketing in order to 

enhance its performanc،competitive and improving and developing its e-services to satisfy its 

customers and attract others. 
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ي الطب                    . 
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ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 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   

 

The research problem was that, we can ask the following question: How does innovative marketing 

contribute to the development of e-banking services at Sudanese Banks? The study followed the 

following methodologies: deductive, inductive, historical and descriptive analytical approaches. 

The research conducted with in several results, the most important of which was the innovative 

marketing of integrated service packages that attracted more customers to the bank and helped the 

innovative marketing in expanding the marketing mix of banking, developing its marketing methods 

and creating competitive advantages. Innovative marketing is an effective tool in developing and 

improving the services and products to meet the requirements of the renewable customers. 

The study recommended with following, the most important of which is the increasing interest of the 

banking departments in enhancing the marketing performance to create new marketing opportunities 

to increase market share and customer satisfaction and the need to activate the services provided by 

innovative marketing and expansion with attention to rehabilitation of human cadres in the field of 

marketing and banking technology and keep abreast of the technical development of communication 

systems and software to improve and provide services Electronic banking in the light of local and 

foreign competition. 

ي للدراسة  : اإلطار المنهج 
ً
 أوال

 تمهيد: 

ونية وتسويقها وذلك لما لها من أهمية     بالخدمات المرصفية اإللكي 
ً
ايدا ز  مي 

ً
ة إهتماما شهدت اخأونة اخأيي 

. ويلعب اإل  ز ز عن المنافسي  ي النجا  والتمي 
ز
 مهما ف

ً
ي مجال الخدمات دورا

ز
 بتكار ف

ي 
ز
ز بيئتها   بما ف من جهم أيرى يعتير التسويق اإلبتكاري بمفهومم الحديث داي  المؤسسة حلقة وص  بينها وبي 
ذلك عمالئها الذين أصلحوا سادة الموتف   مما جع  أغلب المؤسسات تتسابق من أج  رضائهم وتقديم 

 دمات ذات جودة عالية من أج  إشلاع حاجاتهم ورغلاتهم. ي

   ) ي
 خأهمية التسويق واإلبتكار بالنسلة للمؤسسات ظهر توجم جديد يحمع بينهما أال وهو)اإلبتكار التسويق 

ً
ونمرا

ز هذا التوجيم بتطبيق ممارسات وسياسات  حيث يعتير هذا اخأيي  أحد التوجهات الحديثة للتسويق   ويتمي 
ي تسوتية 

ز
ز من الممارسات الحالية بطريقة جديدة ومختلفة عن منافسيها ف جديدة غي  تقليدية   أو تحسي 

 القطاع. 

ونية  أهم اخأنشطة اإلتتصادية   وإن درجة الطلب عليها يدل عىل تقدم الللد أما عرضها  تمث  الخدمات  اإللكي 
ي العولمة 

ز
ي وعرص المعرفة والديول ف

ي والمعلومائ  فهو يحقق رفاهية المجتمع   ولمواكلة التطور التكنولوجر
ونية البد من إستحداث أو إبتكار يدمات مرصف ي المصارف العالمية   والتجارة اإللكي 

ز
ية تواكب المستجدات  ف

ة تنافسية. وإن اإلستخدامات التكنولوجية واإلبتكارات  ز وإستغالل الفرص التسويقية المتاحة  لتحقيق مي 
 المرصفية إذا ما تجسدت معها أفكار وآراء تسويقية حديثة سوف تدفع بأداء المرصف إىل أعىل مستوياتم.    

 

 



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي عشر البحث ال –األول العدد  – السابعالمجلد 

 
ين األول  – 15                                                   (   -  287 262 ) ص: ثان   م 2020 – تشر

 

264 
ونية                                        و عبدالقادر ،حمد       ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكتر

 
ي دور التسويق اإلبتكاري ف

 
 ببنك فيصل اإلسالمي السودان

  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   

 

 مشكلة الدراسة:  

 من النموذج التقليدي تشهد 
ً
ي العرص الحاىلي تحوال

ز
ي ف
ي بأدائها التسويق 

 
ي تسغ إىل الرف

المؤسسات المرصفية الت 
ي يمكن صياغتها عىل 

ي ظ  ما سبق ذكره تتجىل معالم اإلشكالية لهذه الدراسة   والت 
ز
إىل النموذج اإلبتكاري   وف

 :  النحو التاىلي

ي تطوير الخد
 
ونية بالبنوك السودانية ؟ كيف يساهم التسويق اإلبتكاري ف لتوضي  و مات المرصفية اإللكتر

ز التساؤالت الفرعية التالية:   لإلشكالية تير
 أكير

ونية ؟ . 1 ي تقديم الخدمات اإللكي 
ز
ي ف
 ما هو مدى إهتمام بنك فيص  اإلسالمي باإلبتكار التسويق 

ونية ببنك فيص  اإلسالمي  . 2
ز الخدمات اإللكي  ي تحسي 

ز
ي دور ف

ي ؟ه  لإلبتكار التسويق 
  السودائز

 أهداف الدراسة: 

 : ي
ر
 تهدف الدراسة إىل تحقيق اآلن

ونية.  . 1  إبراز وتوضي  المفاهيم النمرية المتعلقة بالتسويق اإلبتكاري والخدمات المرصفية اإللكي 
ونية.  . 2  التعرف عىل مدى إدراك البنك خأهمية التسويق اإلبتكاري كأداة لتطوير الخدمات المرصفية اإللكي 
ز وتطوير  تقديم مجموعة . 3 ي التسويق اإلبتكاري من أج  تدعيم أدائها التنافسي وتحسي 

احات لتبتز من اإلتي 
يرين. 

َ
ونية إلرضاء عمالئها وجذب ا  يدماتها اإللكي 

 فرضيات الدراسة: 
 لإلجابة عل المشكلة  وكمنطلق للدراسة يسىع الباحث إىل إختبار الفرضيات التالية:       

ي تقديم الخدمات.  يهتم بنك الفرضية األوىل:  . 1
ز
 فيص  اإلسالمي بالتسويق اإلبتكاري ف

ونية ببنك فيص   الفرضية الثانية:  . 2 ي تطوير وتحديث الخدمات المرصفية اإللكي 
ز
يساهم التسويق اإلبتكاري ف

 .  اإلسالمي
ز الخدمات المرصفية  الفرضية الثالثة:  . 3 ز التسويق اإلبتكاري وتحسي  هنالك عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ونية.   اإللكي 
 أهمية الدراسة:  

 األهمية العلمية: 
ونية  ي تطوير إطار يساعد عىل معرفة نوعية الخدمات المرصفية اإللكي 

ز
ي أنها سوف تسهم ف

ز
النمرية وتتجىلي ف

 
ً
ي هذا المجال   يصوصا

ز
ي أداء المرصف اخأمر الذي يعد إضافة ف

ز
ي المصارف وأثر هذه الخدمات ف

ز
المستخدمة ف
ي فيما يتعلق بمتغي  

ز
ز ف ي مواضيع التطوير والفعالية   والتحسي 

ز
ز ف ز والدارسي  ونية وإفادة اللاحثي 

 الخدمات اإللكي 
ونية الحديثة.   أداء المصارف بإستخدام اخأساليب اإللكي 

 

 األهمية العملية: 
ونية المطلقة  ي اخأنممة اإللكي 

ز
ات الموجودة ف ي المصارف عىل معرفة التغي 

ز
ز ف  حترجع إىل مساعدة المسئولي 

ً
اليا
ي أكير كفاءة وفعالية   

وئز وإستخدامها   والعم  عىل تعزيز اإليجابيات وتقلي  السلبيات ليصب  النمام اإللكي 
ز أداء المصارف السودانية.  ي تحسي 

ز
 ويسهم ف
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ونية                                        و عبدالقادر ،حمد       ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكتر

 
ي دور التسويق اإلبتكاري ف

 
 ببنك فيصل اإلسالمي السودان
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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   

 

 دوافع إختيار موضوع الدراسة:  
ي مع التحدي الكبي  الذي تواجهم ا . 1

ز
ي اليتواكب بالقدر الكاف

ز
ي المرصف

سودانية جراء لمصارف الإن التطور التقتز
 المنافسة اخأجنبية . 

ي التنمية اإلتتصادية.  . 2
ز
ونية لكونها تمث  جزء كبي  ف

 زيادة اإلهتمام بالخدمات المرصفية اإللكي 
ي السودان.  . 3

ز
ي لم تطبق ف

ونية الت   الفضول بإكتشاف يلايا الخدمات المرصفية اإللكي 
ي  . 4

ز
  السودان. زيادة الوغي بأهمية التسويق اإلبتكاري لدى المصارف ف

 منهج الدراسة:  
 إعتمدت الدراسة عل المناهج التالية: 

 لتحديد المحاور المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة. : المنهج اإلستنباطي 
ي 
 
 اليتلار مدي صحة الفرضيات الواردة بالدراسة. : المنهج اإلستقران
ي 
 ها. الدراسة وعرضها والتعليق عليلتعقب تسلس  اخأدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع : المنهج التاريج 

ي التحليلي 
ها من يالل الدراسة الميدانية. : المنهج الوصف   لتحلي  البيانات ووصفها وتفسي 

 مصادر جمع البيانات:  
 : ي المصادر األولية والمصادر الثانوية وىهي

 
 وىه تتمثل ف
ي بنك فيص : مصادر أولية

ي إستمارات اإلستبيان الموزع عىل موظقز
ز
.   وتتمث  ف ي

 السودائز
نت. : مصادر ثانوية ي الكتب والمراجع العلمية والدوريات والرسائ  العلمية وشلكة اإلني 

ز
 وتتمث  ف

 حدود الدراسة: 
(.  -)والية الخرطوم الحدود المكانية:  ي

 بنك فيص  اإلسالمي السودائز
 م. 2019يالل العام الحدود الزمانية : 

: الدراسات السابقة: 
ً
 ثانيا

 من اللحث والتقصي عىل مستوىحازت دراسة 
ً
المؤسسات والمصارف  تسويق الخدمات المرصفية  تدرا

ها الفعال ي  عىل نشاط المصارف   وعليم المحلية والعالمية   نمرا لتأثي 
سيتم إستعراض بعض هذه الدراسات الت 

ونية  ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكي 
ز
ي ف
ي  توتناول تناولت دراسة دور اإلبتكار التسويق 

ز
العديد من الدراسات ف

ي والقياسي   وإن ايتلفت هذه الدراسات
فيما بينها من حيث  تسويق الخدمات المرصفية  باخأسلوب الوصقز

ي 
 أغلبها إتفق عىل أهمية التسويق وكذلك  نطاق التطبيق المكائز

ة
ي واخأساليب القياسية المستخدمة   إال أن

والزمتز
  اسات: التسويق اإلبتكاري. ومن أهم هذه الدر 

 (2011أباذر عمر الدرديري عبد المطلب ، ( دراسة: 
هدفت الدراسة إىل معرفة كيفية تطوير اخأنممة المرصفية باستخدام التقنيات التسويقية ويلق فرص و ملادرات 
ي تهت   للمصارف السودانية المناخ 

ة. معرفة اخأسس الت  جديدة تمكن من الحصول عىل حصص السوق الكبي 
ة  اتيجية مع مصارف عالمية تتمتع بقدرة كبي 

ي المنافسة والتسيي   المناسب لخلق تحالفات إسي 
ز
حت  تتمكن  ف

ونية لها   دراسة وتحلي   المصارف السودانية من كسب تدرات أداء متطورة وزيادة الثقافة التسويقية اإللكي 
 : ي عدد من التساؤالت هي

ز
. وتمثلت مشكلة الدراسة ف ي

ي ببنك فيص  اإلسالمي السودائز
وئز أنممة التسويق اإللكي 

وات التوزي    ع بالمصارف السودانية يعرضها النخفاض تدرتها التنافسية بسبب ه  عدم تنميم المنتجات وتن
ي لطر  

وئز ضعف اخأنممة التسويقية بتلك المصارف؟   ماهو مدى إهتمام المصارف بعملية التسويق اإللكي 
ي إذ لم تتعدى النشاطات التسويقية للبنوك البيع واإلعالن ؟

ز
ي اخأسواق بصورة ناجحة وفاعلة ف

ز
ه     يدماتها ف

ها من المعوتات؟    ونية ومواكلة التغيي  وغي 
تنسجم اخأعمال المرصفية السودان مع اخأنممة التسويقية اإللكي 
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ي دور التسويق اإلبتكاري ف

 
 ببنك فيصل اإلسالمي السودان
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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 من 
وئز ي تواجم التسويق اإللكي 

 عن تلك الت 
ً
ا ي ال تختلف كثي 

وئز ي اإللكي 
ز
ي تواجم العم  المرصف

ه  الصعوبات الت 
ونية الموجم للعمالء. تتمث   فروض حيث عدم توفر البنية التحتية الالزمة والحجم غ ي لألعمال اإللكي 

ز
ي  الكاف

ي 
ز
ي المصارف السودانية يؤدي إىل ضعف مساهمة التسويق ف

ز
ونية ف ي ضعف اخأنممة التسويقية اإللكي 

ز
الدراسة ف

أداء المرصف كك    وعدم وجود أنممة تسوتيم حديثة يؤدي إىل انخفاض جودة الخدمة المرصفية المقدمة  
ي فعال. توصلت الدراسة إىل عدد من وجود عال

ز جودة الخدمة المرصفية ووجود نمام تسويق  تة طردية بي 
ز المنتجات المرصفية المتوافرة والتسويق   وما يتطللم من  ي تربط بي 

ي العالتة الت 
ز
النتائج أهمها: هنالك إيتالل ف

ي تحكم العم
ز واخأنممة الت  ي القواني 

ز
خأنممة ليات المرصفية   كما تللت اطرق اتصال بجانب التلدي  المستمر ف

ونية العديد من اإلجراءات المتلعة للصفقات وفت  منافذ جديدة للتوزي    ع. أوصت الدراسة  التسويقية اإللكي 
ي اخأسواق المحلية 

ز
بعدة توصيات أهمها إستخدام اخأنممة التسويقية بالمصارف السودانية لطر  يدماتها ف

ورة والخارجية بصورة ناجحة وفعالة دو  ي البنوك   وضز
ز
ن اإلعتماد عىل النشاطات التسويقية التقليدية المتلعة ف

ونية لتقديم يدمات مرصفية بأسلوب يتالءم مع حاجات ورغلات  فة اإللكي  اإلهتمام بتطبيق مفهوم الصي 
 العمالء المتنوعة والمتجددة. 

 (2011السعيد ،  ) بريكة دراسة: 

نت إستخدام أهميةأهمها أن  نتائج إىل الدراسة توصلت  ونية  والوسائط اإلني  ي  اإللكي 
ز
المرصفية  الصناعة نمو ف

ي  والمعوتات اللطاتات إنتشار هذه مدى وكذا  
ي  المخاطر أهم الدراسة ذلك. تناولت دون تحول الت 

 الت 
فة عمليات تصاحب ونية والُسل  الصي    تل من المستخدمة الحمائية واخأساليب   للحد منها الكفيلة اإللكي 
. وتعرضت المنممة والهيئات المركزية المصارف ي عىل المستوى العالىمي

ز
 الجاهزية إىل الدراسة للعم  المرصف

ونية ي  اإللكي 
ز
ونية   وماهي  القنوات أهم وكذا المصارف ف

ي  الخدمات أهم اإللكي 
تقدمها. وتعرفت الدراسة عىل  الت 

ي تقف 
ونية والمشكالت الت  فة اإللكي  ة أمام نموها وتطورها. مزايا أعمال الصي   حجر عير

 (2013دراسة: )سارة عل العبيد أحمد ، 
ونية المرصفية الخدمات جودة عىل الضوء هدفت الدراسة إىل تسليط دراسة  من يالل وأبعادها المقدمة االلكي 

ي  درمان أم بنك حالة
ة يالل الوطتز  مرصفية يدمات تقديم كيفية عىل التعرف .م2013 إىل م2000 من الفي 

ونية ي تلة جودة ذات اإللكي 
ز
 الخدمات جودة بمفهوم العمالء تل  من الوغي  عالية. تتلخص مشكلة الدراسة ف

ونية   عدم المرصفية ونية يدمات تقديم عىل تساعد تحتية بنية وجود اإللكي   هذه جيدة. تسغ غي   إلكي 
ي  السؤال عن لإلجابة الدراسة

  السودانية التجارية المصارف حققت ه  :اآلئ 
ً
  نجاحا

ً
ي  ملموسا
ز
 يدمات تقديم ف

ونية  الخدمات جيدة ؟. سعت الدراسة إىل إيتلار صحة الفرضيات اآلتية: تلة وغي العمالء بمفهوم جودة إلكي 
ونية يحد من جذب عمالء جدد   وبالتاىلي يؤدي إىل تقديم المرصفية

ونية يدمات اإللكي   جيدة   عدم إلكي 
ونية يدمات تقديم عىل يدة ال يساعدالج البنية التحتية وجود ي  إلكي 

جيدة. اتلعت الدراسة المنهج الوصقز
ي بنية
ز
. وإستعان اللاحث بالمصادر اخأولية متمثلة ف ي

 جيدة تحتية التحليىلي ومنهج دراسة الحالة والمنهج التاريخز
نت. مجالت العلمية واإلني  )المقابالت الشخصية   االستلانة(   والمصادر الثانوية متمثلة المصادر والمراجع وال

ز  عالتة أهم نتائج الدراسة: يوجد ي  والرسية اخأمان بي 
ز
ونية المرصفية الخدمات تقديم ف   ويتض   والجودة اإللكي 

ي  باخأمان يشعرون الذين البنك لعمالء (%60) العالية النسلة يالل من ذلك
ز
ونية    التعام  بالوسائ  ف اإللكي 

ز  ي  بالرسعة البنك يتمي 
ز
الذين وافقوا  البنك ( لعمالء%68العالية ) النسلة يالل من يتض  وذلك يدماتم تقديم ف
ي  أمدرمان بنك عىل ذلك   يستند

ي البنك التقنية عىل الوطتز
ام المرصفية   ال يقز ز ي  وعوده بتنفيذ بااللي 

ز
 اخأوتات ف

ي 
ي بلغت ) لعمالئم يحددها الت 

 أن ينال سة: أتي  (. أهم توصيات الدرا%32ويتض  ذلك من النسلة الت 
ز  ي  تدريبية دورات الموظفي 

ز
اماتم بتنفيذ وعوده تجاه عمالئم   خأن  مع التعام  مجال ف ز ي إلي 

ز
العمالء يعيد النمر ف
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ي دور التسويق اإلبتكاري 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   

 

ام بتنفيذ الوعود من ز ز  ما أهم اإللي    يمي 
ً
ا ز  أوصي  المرصف   وأيي  ز  اللاحثي   من المزيد بإجراء والمتخصصي 

ي  والدراسات اللحوث
ز
ونية   وذلك المرصفية الخدماتمجال جودة  ف  الذي العمالء رضا إىل للوصول اإللكي 

ه.  المرصف يحقق نجا  ز  وتمي 
 (2014دراسة: )معاوية سعيد أحمد مختار ، 

ي السودان 
ز
ونية ف ي السودان وتقييم فروع البنوك اإللكي 

ز
ونية ف ه دفت الدراسة إىل التعرف عىل واتع البنوك اإللكي 

ي كيف   باإلضافة إىل تقديم 
ز
ي السودان. تمثلت مشكلة الدراسة ف

ز
ونية ف ز تجربة البنوك اإللكي  حات لتحسي 

مقي 
: كيف تقوم   الخدمة المرصفية من يالل اإلجابة عىل التساوالت الفرعية وهي

ز ونية بتحسي 
تقوم الفروع اإللكي 

ز وترسي    ع وتوفي  الخدمة المرصفية ؟. تم وضع فرضيات للدرا ونية بتحسي 
ت عىل أن فروع سة نصالفروع اإللكي 

ونية لبنك فيص  اإلسالمي يوفر يدمة مرصفية ميرسة وسهلة للعمي  وكذلك فروع البنك 
البنك اإللكي 

ي لديهم تبول لإلعتماد 
وئز ي رغلة العمالء   وعمالء فرع بنك فيص  اإللكي  ونية لبنك فيص  اإلسالمي تلتر

اإللكي 
ي الحصول عىل الخدمات ال

ز
ي ف
وئز  توجد معوتات ومشاك  تواجم تنوات عىل الفرع اإللكي 

ً
ا مرصفية   وأيي 

 . ي
وئز ي إال أنها لم تعيق إتلال العمالء عىل الفرع اإللكي 

وئز ونية بفرع بنك فيص  اإلسالمي اإللكي 
فة اإللكي  الصي 

ي أو المصارف السودانية طرأ لها نوع من التقد
ي السودائز

ز
 متوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها إن العم  المرصف

ونية.  ي مجال الخدمات المرصفية اإللكي 
ز
ي مجال الخدمات المرصفية السودانية   وإستخدام تقنية المعلومات ف

ز
ف

ي لدى العمالء 
ز
أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها القيام بحملة تسويقية تهدف إىل زيادة الوغي المرصف

ي تقدم من ياللها. 
ونية والخدمات الت   بالقنوات اإللكي 

 (madi et al., 2015Ahدراسة: )

ام الزبون وكانت حالة  ز ونية عىل إلي  هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن تأثي  جودة الخدمة المرصفية اإللكي 
ي 
ز
ي إيران   وذكرت الدراسة أن زيادة التنافس تد رافقتها إضطرابات واسعة ف

ز
الدراسة عىل فروع البنك الفارس ف

ت وتولدت بيئة تنافسية جديدة مجال التجارة واخأعمال المرصفية   وأن  العديد من اخأساليب التقليدية تد تغي 
ي أيامنا هذه 

ز
ي جميع أنحاء العالم   وف

ز
ت ف نتيجة إستخدام التكنولوجيا   كذلك فإن طريقة يدمة الزبائن تد تغي 

ي تطاع الخد
ز
ي تعم  ف

اتيجية رئيسية للمؤسسات الت  ات   مأصلحت المنافسة عىل تطوير الخدمة وجودتها إسي 
ها عىل إبتهاج ورضا  ام الزبائن وثبت تأثي  ز

ونية عىل إلي  وكان الهدف هو التحقق من تأثي  جودة الخدمة اإللكي 
ونية.  ز الخدمات المرصفية اإللكي  احات لتحسي 

 الزبائن   كما تدمت الدراسة إتي 
 

 ( 2015) شيماء محمود شالل عبد الرحمن ،  دراسة: 

التكنولوجيا المتاحة   والتعرف عىل إيجابيات وسلبيات تطبيق هذه الخدمات هدفت الدراسة إىل التعرف عىل 
ي 
ز
ي تطبق ف

ونية الت  ي التعرف عىل الخدمات المرصفية اإللكي 
ز
ي المصارف السودانية. تكمن أهمية الدراسة ف

ز
ف

ي المصارف السودانية   ومحاولة التطبيق الفعىلي لهذه الخدمات لتدعيم السودان   وكيفية
ز
وتف م تطبيقها ف

المصارف التنافسي   والحفاظ عىل مكانتها من حيث ما تقدم هذه البنوك من يدمات   أو من حيث اخأسلوب 
ي المصارف العالمية   

ز
الذي يتم بم تقديم هذه الخدمات بما يتواكب مع التطورات العالمية الموجودة اآلن ف

ايدة والمتنوعة للسوق المرصفية. تتم ز ي دراسة الفرص المناسولتلبية االحتياجات المي 
ز
لة ث  مشكلة الدراسة ف

ي السودان   وذلك من يالل تطوير 
ز
ي لم تطبق حت  اآلن ف

ونية الت  لتطبيق العديد من الخدمات المرصفية اإللكي 
نت من يالل تاعدة تقنية عالية توفر للعمي  العديد من  يدمات مرصفية حديثة متاحة للعمي  عىل شلكة اإلني 

ي أن  المزايا مث  سهولة
ز
ي إنجاز الكثي  من العمليات المرصفية. تمثلت فرضيات الدراسة ف

ز
االستخدام والرسعة ف

ي زيادة عمالئم بتجويد اخأداء وتقديم يدمات مرصفية تتصف 
ز
ونية الكاملة تساعد المرصف ف الخدمات اإللكي 
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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 بالرسعة والجودة   استخدام الخدمات الحديثة يؤه  المرصف لمواجهة حدة المنافسة و 
ز
مواكلة التطورات ف

ي حالت دون التطبيق لكافة الخدمات لذلك البد من 
عرص المعلوماتية   تد تكون هناك مجموعة من العقلات الت 

. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:  ي التحليىلي
اللحث عن تفاصيلها. إعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصقز

ي العم 
ز
ي يؤدي إىل تسهي  المعامالت المرصفية للعمالء إستخدام تقنية المعلومات والتطور ف

وئز ي اإللكي 
ز
 المرصف

ي استخدام يدمات التقنية الحديثة. ومن أهم 
ز
  عىل المصارف أن تعم  عىل توعية وتثقيف العمالء وترغيبهم ف

ي السودان   ود
ز
ي يمكن تطبيقها ف

ونية المرصفية الت  اتيجية لك  الخدمات اإللكي  اسة ر توصيات الدراسة وضع إسي 
ونية.  ونية وتنوي    ع الخدمات المرصفية اإللكي  ي كافة الخدمات المرصفية اإللكي 

 الوضع الحاىلي وفرص تبتز
 (2017 ، إبراهيم عل بشت   )ياس  دراسة: 

ي نجا  المنممات وتحولها نحو اإلتتصاد 
ز
ي تنافسي   وذلك للدور الذي تلعلم ف اتيخر

تعتير المعرفة عنرص إسي 
 عن 
ً
ي فضال

ز
ز المنممات من مجابهة حدة المنافسة. هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل واتع المعرف ي تمكي 

ز
دورها ف

ي  حيث كان المستهدف 
ممارسات منممات اخأعمال الخدمية لعملية إدارة المعرفة وعالتتها باإلبتكار التسويق 

ي المصارف السودانية بالخرطوم. إستخدمت هذه الدراسة المن
ي التحلمن الدراسة عينة من موظقز

يىلي هج الوصقز
داد 170وكانت اإلستلانة أداة رئيسية لجمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة وزعت ) ( إستلانة   بنسلة إسي 

( من يالل مراجعة اخأدبيات السابقة. صيغت عدة فرضيات لدراسة ذلك اخأثر وتمت معالجة البيانات 95.8%)
 عن طريق

ً
ي . أظهرت نتائج ا(Smart PLS) إحصائيا

ز
ز تطبيق المعرفة واإلبتكار ف لدراسة وجود عالتة إيجابية بي 
ز المادية. توصلت الدراسة إىل  اهي  ي الير

ز
ز المشاركة المعرفية واإلبتكار ف  وجود عالتة إيجابية بي 

ً
الخدمة   وأيضا

ي تطو 
ز
ورة زيادة الوغي بأهمية إدارة المعرفة لدى منممات اخأعمال وتأكيد دورها ف

ر هذه يعدة توصيات منها ضز
 لضمان وديمومة 

ً
 مهما
ً
ي بإعتلاره عنرصا

ي الجانب التسويق 
ز
 ف
ً
 ترسيخ ثقافة اإلبتكار يصوصا

ً
المنممات   وأيضا

 .وإستمرارية نمو هذه المنممات
ها من الدراسات السابقة:   ما يمت   هذه الدراسة عن غت 

ي تطوير الخدمات المرصفية
ز
ي ف
ونية وتحلي  الس دفت الدراسة اىل إيضا  دور االبتكار التسويق  لوك إىل اإللكي 

ز هما: )إبتكار الخدمة   إبتكار أساليب لتسويقها(. ولتحقيق أهدافها استخدمت الدراسة اإلستلانة   ز رئيسيي  شقي 
ز بمرصف فيص   ونية للعاملي 

ي الخدمات المرصفية اإللكي 
ز
ي التسويق والتطوير ف كأداة لجمع البيانات من جانتر

. كما ركزت الدراس ي يقدمها بنك فيص  اإلسالمي   وتقديم اإلسالمي
ونية الت  ة عىل الخدمات المرصفية اإللكي 

ونية. كما تطرتت دراستنا إىل نقطة جوهرية وهي تصور المصارف للمعوتات 
احات لتطوير الخدمة اإللكي  اإلتي 

ي مجاالت 
ز
ز المؤسسات ف والتطوير  اللحث من يالل تيامها بأنشطة االبتكار واللحث والتطوير   ودور التعاون بي 

ز وجلب التكنولوجيا الجديدة لمواكلة العالمية. كما  ي تحسي 
ز
ي تقلي  المخاطر الناجمة عن هذا النشاط وف

ز
ف

ونية.  ونية مالئمة ونرسر تطبيقات اخأعمال اإللكي  ورة توفي  بنية تحتية إلكي   أوصت الدراسة عىل ضز
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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   

 

: اإلطار النظري: 
ً
 ثالثا

ي 
 
ونية: التسويق اإلبتكاري ودوره ف  تطوير الخدمات المرصفية اإللكتر

 المحور األول: التسويق اإلبتكاري:  

 نشأة التسويق اإلبتكاري:  

ي من شأنها أن تعم  عىل 
ي هو جذب الزبون من يالل عدد من الوسائ  الت 

إن الهدف خأي نشاط تسويق 
ي صاحلت التسويق  ظهر مفهوم التسويق اإلبتكاري ثم تتابعت التطورات إىل أن 

جذبم من يالل التطورات الت 
ين.  ي عقد ستينيات القرن العرسر

ز
 ظهر تسويق السلع الصناعية ف

ي وتد تتابعت التطو 
ز
رات إىل أن برز مفهوم التسويق الالربخي واالجتماغي الحضاري وتسويق الخدمات ف
ي 
ز
ي كانت تمث  نقلة نوعية ف

ين   ثم تللور مفهوم تسويق الخدمات الت  سلعينيات وثمانينيات القرن العرسر
 المفاهيم. 

ي عقد التسعينيات   أما مفهوم التسويق اإلبتكاري
ز
م   2000فقد برز عام  ثم ظهر مفهوم التسويق الريادي ف

ي مفاهيم التسويق. 
ز
 ليمث  نقلة جوهرية ف

 مفهوم التسويق اإلبتكاري: 

يعرف اإلبتكار عىل أنم: التوص  إىل المفاهيم الجديدة القابلة للتحوي  إىل سياسات وتنميمات وطرق 
كة   ب  إن بعض هذه المفاهيم يتعلق بتطوير عمل ي الرسر

ز
ي تطوير اخأداء ف

ز
كار وتنميمم   ية اإلبتجديدة  تساهم ف

  .وإجراءات نق  أفكاره الجديدة
ز إستخدام  ي تحسي 

ز
ي لهذا التسوق اإلبتكاري يتمث  ف

ي إنشائم لألسواق الجديدة  فالهدف النهائ 
ز
ومن ثم اإلرساع ف

ز  ة الماضية   أو مقارنة بأفض  المنافسي 
)أسامم محمد  الموارد وتحقيق النتائج اخأفض  مقارنة بالفي 

ي   (. 2012يي 
: الطالتة  المرونة  اخأصالة  القدرة عىل  ي

ز
لقد أجمعت عىل أن اإلبتكار يتكون من يمس عناض أساسية تتمث  ف

تحسس المشكالت وإدراك طبيعتها   والمي  إىل إبراز التفاصي  وإستنلاطها بصورة  ملدعة ال يقترص اإلبتكار 
ي التسويق   فهو يشم  اإلبتكار 

ز
ز ف ي عىل مجال معي 

ي مجال المنتج الذي يهدف إىل التجديد وتطالتسويق 
ز
وير ف

ي أساليب تسعي  السلع والخدمات   وجميع المجاالت التسويقية 
ز
ي مجال اإلعالن منتجات أو ف

ز
المنتجات أو ف

)عطا هللا فهد  ي
ي ك  اخأنشطة المرتلطة بتوجيم المنتج إىل المستخدم النهائ 

اخأيرى   كما يمس اإلبتكار التسويق 
 (. 2005رسحان  

( عىل أنم وضع اخأفكار الجديدة أو غي  التقليدية  ي
ي مجاالت التسويق 

ز
ويمكن  تعريف التسويق اإلبتكاري )اإلبتكار ف

ي الممارسات التسويقية. 
ز
 موضع التطبيق الفعىلي ف

ات   OCDEوعرفتم منممة التعاون والتنمية  عىل أنم: تطبيق طريقة تسويقية جديدة تنطوي عىل إجراء تغيي 
ي أساليب السلع 

ز
وي    ج للمنتجات أو ف ي السوق   والي 

ز
ي تصميم المنتج أو التغليف   موضع المنتج ف

ز
ة ف كبي 

 (. 2005والخدمات)عطا هللا فهد رسحان  

 أو 
ً
ي جوهره عن اإلبتكار عموما

ز
ي ف
ا إبتكارات أيرى  حيث يمكن إعتلارهوال يختلف مفهوم اإلبتكار التسويق 
 (. 2005)عطا هللا فهد رسحان   اإلستغالل الناج  خأفكار جديدة
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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  تقديم    لما تقدم يرى اللاحث بأن التسويق اإلبتكاري هو تشكيلة من اخأنشطة والفعاليات لتحسي 
ً
وتأسيسا

وتية  بالنتيجة إىل زيادة الحصة الس السلع والخدمات المبتكرة للسوق من يالل اإلنفتا  عىل أفكار جديدة تؤدي
 للمؤسسة. 

 أهداف التسويق اإلبتكاري:   

ي إىل:)عطا هللا فهد رسحان  
 (. 2005يهدف اإلبتكار التسويق 

ي تحديد وتلبية حاجاتهم ورغلاتهم بشك  
ز
اعة ف ز بشك  أفض  من منافسيهم من يالل الير إرضاء المستهلكي 

 دتيق: 

ي يسغ إىل إكت . 1
ي ال يدركها المستهلكون اليوم اإلبتكار التسويق 

شاف الحاجات الكامنة   تلك الحاجات الت 
 لذلك فهم غي  تادرين عىل التعبي  عنها للمستهلك وتلبيتها. 

ي تقديم الخدمة    . 2
ز
ي السوق من يالل: إستحداث طريقة جديدة ف

ز
جع  المؤسسة مختلفة عن اآليرين ف

ي من يالوتوزي    ع المنتج بطريقة آلية   إبتداع طريقة تعزز  ويخر
ل القيمة   كذلك إبتكار طريقة لإلتصال الي 

 الحمالت الخاصة لعينة من الزبائن. 
ز مقارنة  . 3 ة تنافسية والمقصود بها أن المنتج يتالءم بشك  كبي  مع حاجات المستهلكي  ز يخلق للمؤسسة مي 

 . ز  مع منتجات المنافسي 
اتيجية وهذه    اإلسي 

ً
ي اللحث ضئيلة تستلزم جهودا

ز
ي هندسة وكثيف توي جهد مع والتطوير ف

ز
 .اإلنتاج ف

ونية:  : الخدمات المرصفية اإللكتر ي
 
 المحور الثان

ي مجال السما  لعمالء البنوك بإجراء       
ز
ة تقدم ملموس ف ي اآلونة اخأيي 

ز
شهدت الصناعة المرصفية ف

ونية   ومن المتوتع أن تنترسر هذه العمليات بشك  واسع  عمليات مرصفية من يالل شلكات اإلتصال اإللكي 
نت والتجارة ا ة المقللة ياصة أن التوسع الكبي  الذي شهدتم شلكة اإلني 

ي الفي 
ز
ونيةف والذي دفع  إللكي 

ي هذا الملحث 
ز
ونية متنوعة   وسنحاول ف ي تقديم يدمات مرصفية إلكي 

ز
ي اتجاه التوسع ف

ز
بالبنوك إىل السي  ف

 : ي
ي تقدمها البنوك من يالل اآلئ 

ونية الت    التعرف عىل الخدمات اإللكي 

ونية:   تعريف الخدمات المرصفية اإللكتر

ونيةإلك بطرق المرصفية العمليات إجراء هي   الجديدة واإلتصاالت  المعلومات تكنولوجيا أي باستخدام ي 
ي  بالتعام  أو التحوي  أو أو االئتمان الدفع أو بالسحب اخأمر تعلق   سواء

ز
 من ذلك غي   أو المالية اخأوراق ف

ز  المالية المعامالت تشم  أنها المصارف   كما أعمال كات واخأفراد المالية المؤسسات بي  التجارية  والرسر
ز  أج  من والحكومية  تكنولوجيا من التشغيلية متخذة المصارف ويفض التكاليف من والتقلي  الربحية تحسي 
 (. 2007ذلك )طارق طم   لتحقيق أدواتها اإلبتكار
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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   

 

ونية:   أهمية الخدمات المرصفية اإللكتر

ة اخأساسية لصناعة المرصفية  ز ونية تمث  الركي 
رئيس والعنوان الأصلحت الخدمات المرصفية اإللكي 

ي ستمكن العمالء من اتمام غالبية عملياتهم وإحتياجاتهم دون الحاجة 
لتعامالت المرصفية المستقللية  والت 

ي 
ز
ز توجم اإلبتكاري ف ز نجا  البنك وبي  ابط بي 

لزيارة فرع البنك   لذا أدركت البنوك المعاضة أهمية تحقيق الي 
ي الت
ز
ة مجال توظيف التكنلوجيا وإستثمارها ف ز عرف عىل حاجات العمالء  والسغي لتحقيقها بما يحقق المي 

ي تحقيق مستويات أعىل من إشلاع حاجات العمالء ورغلاتهم  وتد 
ز
التنافسية والمحافمة عليها   وإستمراره ف

ي 
ز
 أوسع من الفاعلية ف

ً
ي اإلرتقاء بمعايي  وجودة الخدمات للعمالء وإتاحت تدرا

ز
ونية ف أسهمت الخدمات اإللكي 

ي بات من الممكن تنفيذها بواسطة تنف
 عن إتساع مملة الخدمات الت 

ً
يذ العمليات بشك  فوري وملارسر   فضال

ونية المختلفة  إىل جانب ما أسهمت بم تلك القنوات من رفع معدالت الحماية  القنوات المرصفية اإللكي 
ي 
ي إذا أ وتقليص إحتماالت اخأيطاء التشغيلية الت  ونية تد تحدث من العنرص البرسر ن كافة الخدمات اإللكي 

 تخضع لسلسلة دتيقة من اإلجراءات ومراح  التدتيق للتأكيد عىل سالمة العمليات. 
ونية:   إيجابيات تطبيق الخدمات المرصفية اإللكتر

 : ومنها ما يلي
 ( 2007)طارق طه،  

 تقلي  اخأعمال الورتية والشيكات التقليدية.  -
ي ومراجعة عمليات معالجة البيانات لكافة مكونات نمام تطوير أساليب الرتابة عىل العم   -

ز
المرصف

امج وتاعدة البيانات.  ز واخأجهزة والير ي  العاملي 
وئز  المعلومات اإللكي 

ي يوفرها البنك دون الحاجة لتقديم يدمات مالية  -
إتمام العمالء لمعامالتهم برسية تامة عير اخأجهزة الت 

 اخأنشطة داي  ويارج الحدود المحلية للبنك.  جديدة تالئم إحتياجات العمالء   وتوسيع
-  . ي

ز
ي السوق المرصف

ز
 المركز التنافسي للبنك وتعزيز حصتم التنافسية ف

ز  تحسي 
-  . ي

ز
ي التعام  المرصف

ز
 زيادة درجة رضاء العمالء ودعمهم وكذلك تطوير ثقتهم ف

ز التدفق النقدي وموثوتية تلك التدفقات وكذلك رسعة تداول النقد.  -  تحسي 
ي إنجاز اخأعمال المرصفية.  تحقيق عنرص  -

ز
 الرسعة ف

إعادة هندسة النمم المرصفية بما يوفر الدتة وتخفيض التكلفة   وكذلك تقلي  للتواص  الملارسر مع البنك  -
 وموظفيم. 

الراحة المطلقة للعمالء   إذ يتستز للعمي  إدارة حساباتم من أي مكان وعىل مدار الساعة   حيث توفر عليم  -
 بئة النماذج واالنتمار لمقابلة الموظف المسئول عن تقديم الخدمة. مشقة االنتقال وتع

ونية  ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكتر
 
 المحور الثالث: دور التسويق اإلبتكارى ف

يقوم التسويق اإلبتكاري عىل تدرة عنرص واحد من عناضه عىل تحقيق أهداف المؤسسة باخأشكال 
:  فيما العناض هذه هذه العناض   وسنوض وأحسن الصيغ   لذلك يفض  مزج جميع   يىلي

ي مجال الخدمات:  -
 
 اإلبتكار ف

 بالنسلة للسوق أو إديال 
ً
ي تدرة البنوك عىل تقديم يدمات جديدة تماما

ز
ي الخدمة ف

ز
يمث  اإلبتكار ف

تعديالت أو إضافات   سواء كانت جزرية أو محدودة عن الخدمات الحالية أو تحسينها   بحيث تختلف عن 
 دمات الحالية بدرجة أو بأيرى. الخ
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ي دور التسويق اإلبتكاري ف

 
 ببنك فيصل اإلسالمي السودان
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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 مجال السعر:  .1
 
 اإلبتكار ف

ي وسليم 
ي يلق توازن منطق 

ز
 ف
ً
ي تكون أكير نجاحا

ي أسعار يدماتها هي الت 
ز
ي اإلبتكار ف

ي تتبتز
حيث البنوك الت 

اء   وال يرتلط  ز تيمة هذه الخدمات   وما يتوتعم العمي  من فوائد ومنافع يمكن أن يحص  عليها عند الرسر بي 
ي اخأسعار فقد يتم اإلبتكار وتكون اخأسعار مرتفعة إذا  

ز
ورة لللحث عن وسيلة للتخفيض ف اإلبتكار السعري بالرصز

ز عند   عىل سلوك العمي    ويجب عىل البنك تحديد يصائص العمالء المستهدفي 
ً
 إيجابيا

ً
كان يتوتع من ذلك أثرا

  (. 2007تطبيق اإلبتكار السعري )نجم عبود نجم  

ي  .2
 
ويــــج: اإلبتكار ف   مجال التر

 لإلبتكار   ويقصد بم تدرة البنك من يالل إستخدامات 
ً
 يصلا

ً
وي    ج بعناضه المختلفة مجاال يعتير الي 

 بالعمي  من يالل اإلعالن واإلتصال الشخصي   وتنشيط 
ي اإلتصال الملارسر وغي  الملارسر

ز
جديدة مبتكرة ف

ي رغلاتمالمبيعات والنرسر بتعريفم بمنتج المؤسسة ومحاولة إتناعم  بأنم يحقق حاجاتم ويلتر
نجم عبود ) 

 (.  2003نجم 

ي المحيط المادي:  .3
 
 اإلبتكار ف
  وجعلم المادي بالمحيط اإلهتمام البنك عىل

ً
  جذابا

ً
  ومريحا

ً
ي  بأحدث ومجهزا

 إىل تساهم التكنولوجيا الت 
ي  كبي   حد

ز
  كان ولو اإلبتكاري التغيي   يسهم كما عالية   وبجودة الخدمة تقديم ترسي    ع ف

ً
 نتائج إىل إعطاء بسيطا

ز  بالنسلة سواء إيجابية    .العمالء أو للموظفي 

ي  اإلبتكار .4
 
:  تقديم عملية ف  الخدمة: ويكون كما يلي

ي  اإلبتكار -
ز
ي  المجال هذا ف

  يمكن وهذا جديدة   لخدمة مبتكر تقديم يعتز
ً
ا ي  مهما أن يكون تغيي 

ز
 الخدمة ف

 الذكية.  اللطاتات عير  يتم الذي الالنقدي التسويق ذلك المقدمة: ومثال
ز  -  يعد والذي الزبون مع التفاع  عملية بتعلم يكون هذا آير   زبون إىل زبون من الخدمة تقديم تحسي 

 
ً
ز  إديال ثم ومن ومطاللم   لفهم حاجاتم مصدرا ي المرة الزبون لصال  الخدمة عىل التحسي 

ز
ي  ف

ز
 القادمة   وف

احات الزبائن شكاوى مع الرسي    ع التفاع  سةالمؤس فعىل تقديمها أثناء للفش  الخدمة تعرضت حال  واتي 
.  وتجنبها اخأيطاء من واإلستفادة وتعويضهم  

ً
 مستقلال

 لألفراد:  اإلبتكارية القدرات تنمية .5
ي  مث  اإلبتكاري التفكي     

ز
ي  الملادرة ف

ي  الفرد يلديها الت 
ز
 للتفكي   العادي من السوق التخلص عىل تدرتم ف

 لدى المهارة أو المعرفة ومستوى القدرات هذه زادت  ومهما ( 2006وسعيد   )مني    جديد  آير نمط واتلاع
ز فال ي  يعملوا لم ما منها اإلستفادة يمكن الموظفي 

ز
 لإلبتكار.  مجعة بيئة ف

 تطوير مزيــــج الخدمات المرصفية: 

 :  يتم تطوير مزيــــج من الخدمات المرصفية  من خالل ما يلي

ونية لتقديم يدمات ذات كفاءة عالية. إديال الوسائ  الحديثة ياصة  -  اإللكي 
ة    - ونية ومحاولة عرضها عير العديد من تنوات التوزي    ع الملارسر

ي مجال الخدمات المرصفية اإللكي 
ز
التوسع ف

نت.   أو عن بعد من يالل الهاتف أو التلفزة الرتمية واإلني 
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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   

 

وني ي السوق اإللكتر
 
ونية ف  ة: خطوات تقديم الخدمات المرصفية اإللكتر

 :  يمكن تلخيص هذه الخطوات فيما يلي

ي يتحصلون عليها من إجراء  . 1
إجراء بحوث منتممة لدراسة السوق المحلية والعالمية من يالل اخأفكار الت 

ي مجال التسويق. 
ز
اء ف  دراسات عىل عينة من العمالء   دراسة يدمات البنوك المنافسة وأفكار الخير

ي شك  توصية بخدمات جديد . 2
ز
ة تتضمن تحلي  السوق   تحلي  الخدمة   تحديد مواصفاتها صياغة اخأفكار ف

اتيجية تسويقها.   وإسي 
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ً
ي يتناول هذا الجزء عرضا

ز
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ي طلقت 
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ز
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الدراسة وفروض الدراسة واخأدوات الت 
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ً
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ً
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ز
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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 الشخصية:   للمتغت 
ً
 وفيما يلي توزيــــع عينة الدراسة تبعا

 ( يوضح تحليل البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة حسبب خصائهم المختلفة. 1جدول )

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة1جدول)

ات  النسبة% التكرار الفئات المتغت 

 العمر

 

 4.4 2 سنة 25أقل من 

 4.4 2 سنة 34- 25

 60 27 سنة 35-44

 13.3 6 سنة 45-54

 17.8 8 سنة فأكت   55من 

 66.7 30 بكالوريوس المؤهل العلمي 

 4.4 2 دبلوم عاىلي 

 15.6 7 ماجستت  

 2.2 1 دكتوراه

 11.1 5 أخرى

 66.7 30 بكالوريوس

 4.4 2 دبلوم عاىلي 

 31.1 14 مصارف التخصص العلمي 

 40.0 18 محاسبة

 8.9 4 اقتصاد

 13.3 6 إدارة أعمال

 6.7 3 أخرى

 

 

 القسم

 33.3 15 التسويق 

 22.2 10 التقنية 

ي 
ون   17.8 8 الدفع اإللكتر

 22.2 10 االستثمار

 4.4 2 أخرى

ة  13.3 6 سنوات وأقل 5 سنوات الخت 

 35.6 16 سنة                5-10

 8.9 4 سنة 11-15

 28.9 13 سنة                          16-20

 م. 2019المصدر: إعداد الباحثي   من نتائج الدراسة الميدانية 
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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
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ز
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: 1يتضح من جدول )  ( ما يلي

 .العمر: 1

او  أعمارهم )أت  من  او  %4.4سنة( بلغت نسبتهم ) 25أن أفراد العينة الذين تي  (   بينما بلغ نسلة الذين تي 
ز  )%4.4( سنة)34-25)أعمارهم ما بي  ز او  أعمارهم ما بي 

( سنة فقد بلغت 35-45( أما أفراد العينة والذين تي 
ز %60نسبتهم ) او  أعمارهم بي 

(   ثم أفراد العينة %13.3سنة بنسلة ) 54-45(   أما أفراد العينة والذين تي 
او  أعمارهم أكير من 

نة الملحوثة   مما يدل عىل من اجمال العي %17.8سنة فقد بلغت نسبتهم  55والذين تي 
 جودة العينة وتدرة أفرادها عىل فهم علارات اإلستلانة واإلجابة عليها. 

2 :  .المستوي التعليمي

(   بينما بلغت نسلة حملة %66.7أن فراد العينة الذين مستواهم التعليىمي )اللكالوريوس( بلغت نسبتهم )
ي العينة )

ز
( ف )دبلوم عاىلي (   %17.8( بينما سجلت نسلة حملة الماجستي  والدكتوراه )%2.2التعليم فوق الجامغي

ي العينة الملحوثة   ويتض  من ك  ذلك أن غالبية %11.1أما المستويات التعليمية اخأيرى سجلت نسلة )
ز
( ف

( مما يدل عىل جودة %82.3أفراد العينة ممن يحملون درجات جامعية وفوق الجامعية حيث بلغت نسبتهم )
 خأفراد العينة   وبالتاىلي تدرتهم عىل فهم علارات اإلستلانة بشك  جيد.  التأهي  العلىمي 

3 :  .التخصص العلمي

( بينما بلغت نسلة تخصص المحاسلة %31.1أن فراد العينة الذين تخصصهم العلىمي مصارف بلغت نسبتهم )
ي العينة )

ز
إدارة اخأعمال (   بينما بلغت نسلة تخصص %8.9(   بينما سجلت نسلة تخصص االتتصاد )%40ف
ي العينة الملحوثة   ويتض  من ك  %6.7(   أما المستويات التخصصات اخأيرى فقد سجلت نسلة )13.3%)

ز
( ف

(   مما يدل %71ذلك أن غالبية أفراد العينة من تخصصات المحاسلة والعلوم المرصفية حيث بلغت نسبتهم )
 هم عىل فهم علارات اإلستلانة بشك  جيد. عىل جودة التأهي  العلىمي خأفراد العينة   وبالتاىلي تدرت

 .القسم: 4

ي تسم التسويق بلغت نسبتهم )
ي %33.3أن أفراد العينة من موظقز

( من أفراد العينة   بينما بلغت نسلة موظقز
ي العينة )

ز
ي فقد بلغت نسبتهم )%22.2تسم التقنية ف

وئز ي تسم الدفع اإللكي 
(   كما تضمنت %17.8(   أما موظقز

(   ويتض  %4.4( من تسم اإلستثمار   أما وظائف اخأتسام اخأيرى فقد بلغت نسبتهم )%22.2العينة نسلة)
ي أتسام التسويق والتقنية واالستثمار   وهذه داللة 

ز
ز ف من ك  ذلك أن غالبية أفراد العينة الملحوثة من العاملي 

 عىل مدى معرفة وإدراك أفراد العينة بطبيعة موضوع الدراسة. 

 سة: .سنوات الدرا5 

ز ) تهم ما بي  او  سنوات يير
( من %13.3سنوات وأت ( بلغت نسبتهم ) 5أن أفراد العينة الملحوثة والذين تي 

ز ) تهم ما بي  او  سنوات يير
(   أما أفراد %35.6سنة( ) 10-5أفراد العينة الكلية   بينما بلغت نسلة الذين تي 
ز ) تهم ما بي  او  سنوات يير

او  % 8.9قد بلغت نسبتهم )سنة( ف15-11العينة والذين تي  (   ونسلة الذين تي 
ز ) تهم ما بي  اتهم )أكير من %28.9سنة( فقد بلغت نسبتهم ) 20-16سنوات يير سنة( بلغت  20(   أما الذين يير

)%13.3نسبتهم ) ز تهم ما بي  او  سنوات يير
سنة( حيث بلغت  20 -16(   ويتض  من ذلك أن غالبية العينة تي 
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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   

 

ذه النسلة تدل عىل نضج أفراد العينة مما يمكنهم من اإلجابة عىل أسئلة االستلانة بشك  (   وه%28.9نسبتهم )
 .  موضوغي

: أداة الدراسة: 
ً
 ثانيا

إعتمدت هذه الدراسة عل االستبانة كأداة للحصول عل المعلومات الالزمة لقياس وتتكون االستمارة من 
 :  قسمي  

 القسم األول: 

أفراد عينة الدراسة: وهي البيانات الشخصية المتعلقة بوصف عينة الدراسة ويشتم  عىل البيانات الخاصة ب
 : ة. 5/القسم 4/ التخصص العلىمي 3/ المؤه  العلىمي 2/العمر 1وهي  /سنوات الخير

 : ي
 
ات الدراسة القسم الثان ي من ياللها يتم التعرف عىل متغي 

وشم  علارات الدراسة اخأساسية وهي المحاور والت 
: وذلك عىل النحو   التاىلي

: 12ويشتمل هذا القسم عل ثالثة محاور وعدد )  لما يلي
ً
 ( عبارة وفقا

ي تقديم الخدمات ): يقيس الفرضية اخأوىلي  المحور األول: 
 
 (يهتم بنك فيصل اإلسالمي بالتسويق اإلبتكاري ف

 ( علارات. 4وتم تياسها بعدد )

 : ي
 
اإلبتكاري بتطوير وتحديث الخدمات المرصفية يساهم التسويق )يقيس الفرضية الثانية  المحور الثان

ونية ببنك فيصل اإلسالمي   ( علارات. 4وتم تياسها بعدد )  (اإللكتر

)هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بي   التسويق اإلبتكاري وتحسي   يقيس الفرضية الثالثة  المحور الثالث: 
ونية(  . علارات( 4) وتم تياسها بعدد الخدمات المرصفية اإللكتر

ي الدراسة: 
 
ي المستخدم ف

 
 ثالثا: أساليب التحليل اإلحصان

ي تم ة جمعها باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية   
ز أسئلة اإلستلانة ومن ثم ة تفري    غ البيانات الت  تم ترمي 

  ومن ثم ة تحليلها من يالل  Statistical Package for Social Sciences( SPSSللعلوم االجتماعية )
ات الدراسة   لتحقيق أهداف  مجموعة من اخأساليب اإلحصائية المناسلة لطبيعة البيانات ونوع متغي 

 اللحث وايتلار فروض الدراسة   ولقد تم ة استخدام اخأدوات اإلحصائية التالية: 
 ة من جميع البيانات باستخدام ك  من: (  خأسئلة االستلانة المكونReliability Testإجراء إيتلار الثلات ) . 1
 تقيس بالفع  هذا  إختبار الصدق الظاهري:  . أ 

ً
 معينا

ً
ي إستخدمت لقياس مفهوما

للتحقق من أن العلارات الت 
ي تحدد 

ز هذا التحلي  بقدرتم عىل توفي  مجموعة من المقاييس الت  المفهوم وال تقيس أبعاد أيرى   ويتمي 
تم الكشف عنم وإستلعاد أي نماذج أيرى بديلة يمكن أن تفرس  مدى إنطلاق البيانات للنموذج الذي

 عىل إستجابة مفردات عينة الدراسة. 
ً
ز علارات المقياس بناءا  العالتة بي 

وتم استخدامم لقياس اإلتساق الدايىلي لعلارات الدراسة   (: Cronbach,s Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) . ب
 للتحقق من صدق اخأداء. 

ي  . 2
 وذلك لوصف يصائص مفردات عينة الدراسة من يالل:  : أساليب اإلحصاء الوصف 
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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   

 

التوزي    ع التكراري لعلارات فقرات اإلستلانة   وذلك للتعرف عىل االتجاه العام لمفردات العينة بالنسلة لك   . أ 
 متغي  عىل حدا. 

.  . ب ي  لك  علارة عن المتوسط الحسائر
ز ي إجابات الملحوثي 

ز
 االنحراف المعياري لتحديد مقدار التشتت ف

وتم إستخدام هذا اإليتلار إليتلار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة عند مستوى  بار )كاي تربيع(: إخت . 3
 %5(   ويعتز ذلك أنم إذا كانت تيمة )كاي تربيع( المحسوبة عند مستوى معنوية أت  من %5معنوية )

ة . أما إذا كانت تيميرفض فرض العدم وهذا يعتز )وجود فروق ذات داللة معنوية وتكون الفقرة إيجابية(
(   فذلك معناه تبول فرض العدم   وبالتاىلي عدم وجود %5)كاي تربيع( عند مستوى معنوية أكير من )

 فروق ذات داللة إحصائية وتكون الفقرة سلبية. 
 (: نتائج اختبار الثبات)ألفا كرونباخ( لجميع الفروض2جدول )

 الدراسةمحاور  عدد العبارات اختبار الثبات اختبار الصدق

 محور الفرضية اخأوىل 4 0.957 0.978

 محور الفرضية الثانية 4 0.968 0.984

 محور الفرضية الثالثة 4 0.967 0.983

 اجمالـي العبارات 12 0.991 0.995

ي ، 
 
 م. 2019المصدر: إعداد الباحثي   من نتائج التحليل اإلحصان

ز أن صدق علارات الدراسة بلغ )2الجدول )   وهذه النتيجة تشي  إىل كفاءة اإلستلانة وتدرتها بما هو ( 0.99( يبي 
 مطلوب من نتائج صادتة وثابتة. 

 (: نتائج اختبار الثبات)ألفا كرونباخ( لجميع عبارات محور الفرضية األوىل3جدول )

 ألفا كرونباخ العبــــــــارات

ز مس      توى تقديم  الخدمات  ن حيث متطبيق نمام التس      ويق اإلبتكاري أدى إىل تحس      ي 
 المرونة عند التطبيق. 

.9680 

ي 
ز
ي إىل رض   ا العمالء من حيث تس   هي  اإلجراءات والرس   عة ف

ز
يس   اهم التس   ويق اإلبتكاري ف

 إنجاز الخدمة. 
.9680 

ي تقديم الخدمات إىل تعدد وتنوع آليات تقديم الخدمات 
ز
يس       اعد التس       ويق اإلبتكاري ف

. المرصفية   مما يعم  عىل تخفيف العبء الواتع عىل  ز  العاملي 
.9710 

ي تقديم حزم  يدمية تقنية متكاملة جذبت المزيد من 
ز
يس              اهم التس              ويق اإلبتكاري ف

 العمالء للبنك. 
.9620 

ي : )لفرضية األوىلا
 
يهتم بنك فيصل اإلسالمي بالتسويق اإلبتكاري ف

 (تقديم الخدمات
.9570 

 ، ي
 
 م. 2019المصدر: إعداد الباحثي   من نتائج التحليل اإلحصان

ز أن تيم ألفا كرونلاخ  لجميع علارات محور الفرضية اخأوىل أكير 3الجدول رتم ) من ( نتائج ايتلار الثلات   يبي 
 من الثلات الدايىلي لجميع العلارات   سواء كان ذلك لك  %60من )

ً
ي هذه القيم توافر درجة عالية جدا

(   وتعتز
(   0.96بلغت تيمة ألفا كرونلاخ للمقياس الكىلي )علارة عىل حدا أو عىل مستوى جميع علارات المقياس   حيث 
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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 اعتمدت عليها الدراسة لقياس محور فرضية الدراسة 
وهو ثلات مرتفع ومن ثم يمكن القول بأن المقاييس الت 

 اخأوىل تتمتع بالثلات الدايىلي لعلاراتها. 
الفرضية  -لداللة الفروق لعبارات المحور األول  (One Sample T-test)الواحدة  للعينة T(: اختبار4جدول )

 األوىل

 المتوسط عبارات الفرضية
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 الداللة

ز  تطبيق نم    ام التس              ويق اإلبتك    اري أدى إىل تحس              ي 
مس              توى تق    ديم الخ    دم    ات من حي    ث المرون    ة عن    د 

 التطبيق. 
 تبول 0.000 5.253 1.305 4.02

يس     اهم التس     ويق اإلبتكاري إىل رض     ا العمالء من حيث 
ي إنجاز الخدمة. 

ز
 تسهي  اإلجراءات والرسعة ف

 تبول 0.000 7.431 963. 4.07

ي تقديم الخدمات إىل 
ز
يس               اعد التس              ويق اإلبتكاري ف

تع  دد وتنوع آلي  ات تق  ديم الخ  دم  ات المرص              في  ة مم  ا 
 . ز  يعم  عىل تخفيف العبء الواتع عىل العاملي 

 تبول 0.000 5.891 936. 3.82

ي تقديم حزم  يدمية 
ز
يس               اهم التس              ويق اإلبتكاري ف

 تقنية متكاملة جذبت المزيد من العمالء للبنك. 
 تبول 0.000 4.636 1.254 3.87

الفرضــــــــــــــيــــة األوىل: )يهتم بنــــك فيصـــــــــــــــــل اإلســــــــــــــالمي 
ي تقديم الخدمات(. 

 
  بالتسويق اإلبتكاري ف

 قبول 0.000 6.742 1.083 4.09

 عل بيانات الدراسة الميدانية، 
ً
الجدولية عند درجة حرية  tم. )قيمة 2019المصدر: إعداد الباحثي   اعتمادا

 (. 2.013تساوي  0.05" ومستوى معنوية  45" 
: 4يتضح من الجدول رقم )  ( ما يلي

فإن ذلك (   وعليم 2.013( أكير من القيمة الجدولية )5.253( المحسوبة للعلارة اخأوىل )tبلغت تيمة) . 1
ز متوسط العلارة ) ي للدراسة )4.02يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

(   3( والوسط الفرصز
ز مستوى   عىل العلارة )تطبيق نمام التسويق اإلبتكاري أدى إىل تحسي 

ً
ز بدرجة عالية جدا ولصال  الموافقي 

 تقديم الخدمات من حيث المرونة عند التطبيق(. 
(   وعليم 2.013(   وهي تيمة أكير من القيمة الجدولية )7.431وبة للعلارة الثانية )( المحسtبلغت تيمة ) . 2

ز متوسط العلارة ) ي للدراسة 4.07فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
( والوسط الفرصز

 عىل العلارة )3)
ً
ز بدرجة عالية جدا ي رضا ا(   ولصال  الموافقي 

 
الء من لعميساهم التسويق اإلبتكاري ف

ي إنجاز الخدمة
 
   (. حيث تسهيل اإلجراءات والشعة ف

(   وعليم 2.013(   وهي تيمة أكير من القيمة الجدولية )5.891( المحسوبة للعلارة الثالثة )tبلغت تيمة ) . 3
ز متوسط العلارة ) ي للدراسة 3.87فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

( والوسط الفرصز
ز بدرجة عالية عىل العلارة )(   ول3) ي تقديم الخدمات إىل تعدد صال  الموافقي 

 
ساعد التسويق اإلبتكاري ف

 (. وتنوع آليات تقديم الخدمات المرصفية مما يعمل عل تخفيف العبء الواقع عل العاملي   
(   وعليم 2.013(   وهي تيمة أكير من القيمة الجدولية )4.636( المحسوبة  للعلارة الرابعة )tبلغت تيمة ) . 4

ز متوسط العلارة ) ي للدراسة 3.82فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
( والوسط الفرصز
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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 بدرجة عالية جدا عىل العلارة )3) ي (   ولصال   الموافقي 
 
دمية  تقديم حزم  خساهم التسويق اإلبتكاري ف

 (. تقنية متكاملة جذبت المزيد من العمالء للبنك
(   وهذه 0.000( بمستوى معنوية )6.72( المحسوبة لجميع علارات محور الفرضية اخأوىل )tبلغت تيمة ) . 5

ز 2.013القيمة أكير من القيمة الجدولية ) (   وعليم فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي للدراسة )4.09ط العلارة )متوس

 عىل جميع 3( والوسط الفرصز
ً
ز بدرجة عالية جدا (   ولصال  الموافقي 

 علارات محور)الفرضية اخأوىل(. 
 (: نتائج اختبار الثبات لجميع عبارات محور الفرضية الثانية5جدول )

 ألفا كرونباخ العبــــــــارات

ي يس              اهم التس              ويق اإلبتكاري بوص              ول المنتجات 
ز
ز مع البنك ف والخدمات إىل المتعاملي 

 .  اإلتليىمي والعالىمي
ز  المحيطي 

.9740 

ي وبتكلفة منخفض     ة تمكن من تقديم 
ز
ي تنميم العم  المرص     ف

ز
يس     اهم التس     ويق اإلبتكاري ف

نت.   الخدمات المرصفية عير شلكة اإلني 
.9820 

ي للخدمات المرص           فية وتطوير 
ي توس           يع المزي    ج التس           ويق 

ز
يس           اعد التس           ويق اإلبتكاري ف

 أساليبها التسويقية ويلق مزايا تنافسية. 
.9710 

ز الخ  دم  ات والمنتج  ات لمق  ابل  ة  ي تطوير وتحس              ي 
ز
يعتير التس              ويق االبتك  اري أداة فع  ال  ة ف

 متطللات العمالء المتجددة. 
.9790 

ي تطوير وتحديث الخدمات المرـصــــفية يســـــاهم ال: )لفرضـــــية الثانيةا
 
تســـــويق اإلبتكاري ف

 ) ونية ببنك فيصل اإلسالمي  اإللكتر
.9680 

 ، ي
 
 . م2019المصدر: إعداد الباحثي   من نتائج التحليل اإلحصان

( %60( نتائج ايتلار الثلات أن تيم ألفا كرونلاخ لجميع علارات محور الفرضية الثانية أكير من )5من الجدول)
 من الثلات الدايىلي لجميع العلارات   سواء كان ذلك لك  علارة عىل حدا وتعتز 

ً
هذه القيم توافر درجة عالية جدا

( وهو ثلات مرتفع 0.97أو عىل مستوى جميع علارات المقياس   حيث بلغت تيمة ألفا كرونلاخ للمقياس الكىلي )
ي اعتمدت عليها الدراسة ل

قياس محور فرضية الدراسة الثانية تتمتع   ومن ثم يمكن القول بأن المقاييس الت 
 بالثلات الدايىلي لعلاراتها. 
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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  (One Sample T-test)الواحدة  للعينة Tاختبار(: 6جدول )
الفرضية  -لداللة الفروق لعبارات المحور الثان 

 الثانية

 المتوسط عبارات الفرضية
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 الداللة

يس               اهم التس              ويق اإلبتكاري بوص              ول المنتجات 
ز  ي المحيطي 

ز
ز مع البن   ك ف والخ   دم   ات إىل المتع   املي 

 .  اإلتليىمي والعالىمي
 تبول 0.002 3.276 1.365 3.67

ي 
ز
ي تنميم العم  المرصف

ز
يساهم التسويق اإلبتكاري ف

وبتكلف     ة منخفض                  ة تمكن من تق     ديم الخ     دم     ات 
نت.   المرصفية عير شلكة اإلني 

 تبول 0.000 6.581 1.133 4.11

ي توس              يع المزي    ج 
ز
يس                اع   د التس              ويق اإلبتك   اري ف

ي للخدمات المرص            فية وتطوير أس            اليبها 
التس            ويق 

 التسويقية ويلق مزايا تنافسية. 
 تبول 0.000 4.026 1.370 3.82

ي تطوير 
ز
يعتير التس              ويق اإلبتك       اري أداة فع       ال       ة ف

ز الخدمات والمنتجات لمقابلة متطللات  وتحس              ي 
 العمالء المتجددة. 

 تبول 0.001 3.749 1.272 3.71

 يساهم التسويق اإلبتكاري بتطوير)الفرضية الثانية: 

وتحديث الخدمات المصرفية اإللكترونية ببنك فيصل 

 .(اإلسالمي

 قبول 0.000 4.371 1.296 3.84

 عل بيانات الدراسة الميدانية، 
ً
الجدولية عند درجة حرية  tم. )قيمة 2019المصدر: إعداد الباحثي   اعتمادا

 (2.013تساوي  0.05" ومستوى معنوية  45" 

: 6يتضح من الجدول رقم )  ( ما يلي

فإن ذلك (   وعليم 2.013( أكير من القيمة الجدولية )3.276( المحسوبة للعلارة اخأوىل )tبلغت تيمة ) . 1
ز متوسط العلارة ) ي للدراسة )3.67يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

(   3( والوسط الفرصز
 عىل العلارة )

ً
ز بدرجة عالية جدا ساهم التسويق اإلبتكاري بوصول المنتجات والخدمات ولصال  الموافقي 

ي المحيطي   اإلقليمي والعالمي 
 
 (. إىل المتعاملي   مع البنك ف

(   وعليم 2.013(   وهي تيمة أكير من القيمة الجدولية )6.581( المحسوبة  للعلارة الثانية )tتيمة )بلغت  . 2
ز متوسط العلارة ) ي 4.11فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

( والوسط الفرصز
 عىل العلارة )3للدراسة)

ً
ز بدرجة عالية جدا ي تنظيساهم التسويق اإلب(   ولصال  الموافقي 

 
يم تكاري ف
نت ي وبتكلفة منخفضة تمكن من تقديم الخدمات المرصفية عت  شبكة اإلنتر

 
 . (العمل المرصف

(   وعليم 2.013(   وهي تيمة أكير من القيمة الجدولية )4.026( المحسوبة  للعلارة الثالثة )tبلغت تيمة ) . 3
ز متوسط العلارة ي للدراسة 3.82) فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

( والوسط الفرصز
ز بدرجة عالية عىل العلارة )3) ي (   ولصال  الموافقي 

ــج التسويفر ي توسيع المزيــ
 
 ساعد التسويق اإلبتكاري ف

 (. للخدمات المرصفية وتطوير أساليبها التسويقية وخلق مزايا تنافسية
(   وعليم 2.013القيمة الجدولية ) (   وهي تيمة أكير من3.749( المحسوبة  للعلارة الثالثة )tبلغت تيمة ) . 4

ز متوسط العلارة ) ي للدراسة 3.71فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
( والوسط الفرصز
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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 بدرجة عالية عىل العلارة )3) ي تطوير وتحس(   ولصال  الموافقي 
 
ي   يعتت  التسويق اإلبتكاري أداة فعالة ف

 (. ت العمالء المتجددةالخدمات والمنتجات لمقابلة متطلبا
(   0.000( بمستوى معنوية )4.371( المحسوبة لجميع علارات محور الفرضية الثانية )tبلغت تيمة ) . 5

(   وعليم فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة 2.013وهذه القيمة أكير من القيمة الجدولية )
ز متوسط العلارة ) ي للدراسة)3.84إحصائية بي 

  (3( والوسط الفرصز
ً
ز بدرجة عالية جدا   ولصال  الموافقي 

 عىل جميع علارات محور)الفرضية الثانية(. 
 نتائج اختبار الثبات لجميع عبارات محور الفرضية الثالثة(: 7جدول )

 ألفا كرونباخ العبارات

ز البنك والعمالء بمرونة التعام  وتحقيق  يتس    م التس    ويق اإلبتكاري بس    هولة التواص      بي 
ونية. الوالء   لمنتجات البنك اإللكي 

.9770 

التخطيط الفعال لتنفيذ أفكار التس     ويق االبتكارى يحس     ن من تقديم الخدمات المرص     فية 
ونية.   اإللكي 

.9670 

مجيات إىل تطبيق التس  ويق االبتكاري  ي أنممة اإلتص  االت والير
ز
ي ف
أدى تس  ارع التطور التقتز

ونية.  ز الخدمات المرصفية اإللكي   لتحسي 
.9790 

يمد التس  ويق اإلبتكاري العمالء بالمعلومات الخاص  ة بمواص  فات الخدمات المرص  فية مما 
اء اخأمث .  ي اتخاذ ترار الرسر

ز
 يساعدهم ف

.9730 

)هنالك عالقة ذات داللة إحصــائية بي   التســويق اإلبتكاري وتحســي    : لفرضــية الثالثةا
ونية(  الخدمات المرصفية اإللكتر

.9670 

 ، ي
 
 . م2019المصدر: إعداد الباحثي   من نتائج التحليل اإلحصان

(   %60( نتائج ايتلار الثلات أن تيم ألفا كرونلاخ لجميع علارات محور الفرضية الثالثة أكير من )7من الجدول )
 من الثلات الدايىلي لجميع العلارات  سواء كان ذلك لك  علارة

ً
ىل حدا ع وتعتز هذه القيم توافر درجة عالية جدا

( وهو ثلات مرتفع 0.97أو عىل مستوى جميع علارات المقياس   حيث بلغت تيمة ألفا كرونلاخ للمقياس الكىلي )
ي اعتمدت عليها الدراسة لقياس محور فرضية الدراسة الثالثة تتمتع 

  ومن ثم يمكن القول بأن المقاييس الت 
 بالثلات الدايىلي لعلاراتها. 

 لداللة الفروق لعبارات المحور الثالث(One Sample T-test) الواحدة  للعينة Tاختبار(: 8جدول )

 المتوسط عبارات الفرضية
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 الداللة

ز البنك والعمالء  يتس        م التس        ويق اإلبتكاري بس        هولة التواص          بي 
ونيةبمرونة التعام  وتحقيق الوالء لمنتجات البنك   . اإللكي 

 تبول 0.001 3.393 1.230 3.62

التخطيط الفع  ال لتنفي  ذ أفك  ار التس               ويق اإلبتك  اري يحس               ن من 
ونية.   تقديم الخدمات المرصفية اإللكي 

 تبول 0.000 8.032 984. 4.18

مجيات إىل  ي أنممة اإلتص             االت والير
ز
ي ف
أدى تس             ارع التطور التقتز

ز الخ      دم      ات المرص               في     ة  تطبيق التس               ويق اإلبتك      اري لتحس               ي 
ونية.   اإللكي 

 تبول 0.000 11.468 806. 4.38

يمد التس     ويق اإلبتكاري العمالء بالمعلومات الخاص     ة بمواص     فات 
اء اخأمث .  ي اتخاذ ترار الرسر

ز
 الخدمات المرصفية مما يساعدهم ف

 تبول 0.000 6.019 1.065 3.96

اختبار الفرضــية الثالثة: )هنالك عالقة ذات داللة إحصــائية بي   
ونية(.   التسويق اإلبتكاري وتحسي   الخدمات المرصفية اإللكتر

 قبول 0.000 8.032 9840. 4.18

 عل بيانات الدراســــة الميدانية، 
ً
الجدولية عند درجة حرية  tم. )قيمة 2019المصــــدر: إعداد الباحثي   اعتمادا

 (2.013تساوي  0.05" ومستوى معنوية  45" 
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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   

 

: 8يتضح من الجدول رقم )  ( ما يلي

(   وعليم فإن ذلك 2.013( أكير من القيمة الجدولية )3.393( المحسوبة للعلارة اخأوىل )tبلغت تيمة ) . 1
ز متوسط العلارة ) ي للدراسة ) ( والوسط3.62يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

(   3الفرصز
 عىل العلارة )

ً
ز بدرجة عالية جدا  يتسم التسويق اإلبتكاري بسهولة التواصل بي   البنكولصال  الموافقي 

ونية  (. والعمالء بمرونة التعامل وتحقيق الوالء لمنتجات البنك اإللكتر
(   وعليم 2.013الجدولية ) (   وهي تيمة أكير من القيمة8.032( المحسوبة للعلارة الثانية )tبلغت تيمة ) . 2

ز متوسط العلارة ) ي للدراسة 4.18فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
( والوسط الفرصز

ز بدرجة عالية عىل العلارة )3) التخطيط الفعال لتنفيذ أفكار التسويق اإلبتكاري (   ولصال  الموافقي 
ونية  (. يحسن من تقديم الخدمات المرصفية اإللكتر

(  وعليم 2.013(   وهي تيمة أكير من القيمة الجدولية )11.468( المحسوبة للعلارة الثالثة )tبلغت تيمة ) . 3
ز متوسط العلارة ) ي للدراسة 4.38فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

( والوسط الفرصز
 عىل العلارة )3)

ً
ز بدرجة عالية جدا ي أنظمة اإلتصاالت أدى تسارع ال(   ولصال  الموافقي 

 
ي ف

تطور التقن 
ونية مجيات إىل تطبيق التسويق اإلبتكاري لتحسي   الخدمات المرصفية اإللكتر  (. والت 

(  وعليم 2.013(   وهي تيمة أكير من القيمة الجدولية )6.019( المحسوبة للعلارة الرابعة )tبلغت تيمة ) . 4
ز م ي للدراسة 3.96توسط العلارة )فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

( والوسط الفرصز
ز بدرجة عالية عىل العلارة )يمد التسويق اإلبتكاري العمالء بالمعلومات الخاصة 3) (   ولصال  الموافقي 

اء اخأمث  ي اتخاذ ترار الرسر
ز
 (. بمواصفات الخدمات المرصفية مما يساعدهم ف

(   0.000( بمستوى معنوية )8.032الثالثة )( المحسوبة لجميع علارات محور الفرضية tبلغت تيمة ) . 5
(   وعليم فإن ذلك يشي  إىل وجود فروق ذات داللة 2.013وهذه القيمة أكير من القيمة الجندولية )

ز متوسط العلارة ) ي للدراسة )4.18إحصائية بي 
ز بدرجة عالية عىل 3( والوسط الفرصز (   ولصال  الموافقي 

 جميع علارات محور)الفرضية الثالثة(. 
 محاور الفرضيات(: 9جدول )

 المتوسط محاور الدراسة
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 % النسبية

درجة 
 الموافقة

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 النتيجة

 تبول 0.000 6.742 عالية 77.2 1.083 4.09 محور الفرضية اخأوىل

 تبول 0.000 4.371 عالية 72.8 1.296 3.84 محور الفرضية الثانية

 تبول 0.000 8.032 عالية 75 0.984 4.18 محور الفرضية الثالثة

 عل بيانات الدراســة الميدانية ، 
ً
الجدولية عند درجة حرية  tم. )قيمة 2019المصــدر: إعداد الباحثي   اعتمادا

 (. 2.013تساوي  0.05ومستوى معنوية  45
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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   

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بفروض الدراسة: 

 .الفرضية األوىل: 1

ي تقيس 
يتض  من نتائج التحلي  أن غالبية أفراد العينة الملحوثة يوافقون عىل جميع العلارات الت 

(   وهو أكير من الوسط 4.09أفراد العينة عىل جميع العلارات )الفرضية اخأوىل   حيث بلغ متوسط إجابات 
ي للدراسة بأهمية نسبية بلغت )

(   باإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع علارات %77.2الفرصز
(   0.000( ومستوى معنوية )6.742لجميع علارات الفرضية )( المحسوبة tالفرضية   حيث بلغت تيمة )

 عىل إجماىلي علارات الفرضية. ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة اخأوىل ولصال  المو 
ً
ز بدرجة عالية جدا افقي 

ي نصت: )
ي تقديم الخدماتوالت 

 
ي  ( تم التحقق منيهتم بنك فيصل اإلسالمي بالتسويق اإلبتكاري ف

ز
صحتها ف

ي تقيس الفرضية. 
 جميع العلارات الت 

 . الفرضية الثانية: 2

ي تقيس يتض  من نتائج 
التحلي  أن غالبية أفراد العينة الملحوثة يوافقون عىل جميع العلارات الت 

(   وهو أكير من الوسط 3.84الفرضية الثانية حيث نجد أن متوسط إجابات أفراد العينة عىل جميع العلارات )
ي للدراسة بأهمية نسبية بلغت )

ة لجميع علارات (   باإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائي%67.3الفرصز
(   ولصال  0.000( ومستوى معنوية)4.371( المحسوبة لجميع علارات الفرضية)tالفرضية حيث بلغت تيمة )

ي نصت 
 بدرجة عالية عىل إجماىلي علارات الفرضية. ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة الثانية والت 

ز الموافقي 
ي تطوير وتحديث الخدما:)

 
ونية ببنك فيصل اإلسالمي بدساهم التسويق اإلبتكاري ف رجة  ت المرصفية اإللكتر

ة ي تقيس الفرضية. كبت 
ي جميع العلارات الت 

ز
 ( تم التحقق من صحتها ف

 .الفرضية الثالثة: 3

ي تقيس 
يتض  من نتائج التحلي  أن غالبية أفراد العينة الملحوثة يوافقون عىل جميع العلارات الت 

ي للدراسة )الفرضية الثالثة   وذلك من يالل الوسط 
ي لجميع العلارات اكير من الوسط الفرصز (   حيث 3الحسائر

(   باإلضافة إىل وجود %74.7( بأهمية نسبية بلغت )4.18بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عىل جميع العلارات)
( المحسوبة لجميع علارات الفرضية tفروق ذات داللة إحصائية لجميع علارات الفرضية   حيث بلغت تيمة )

 بدرجة عالية عىل اجماىلي علارات الفرضية )0.000( ومستوى معنوية )8.031)
ز هنالك ( ولصال  الموافقي 

ونية  (. عالقة ذات داللة إحصائية بي   التسويق اإلبتكاري وتحسي   الخدمات المرصفية اإللكتر

: النتائج
ً
 أوال

 بعد الدراسة العملية خلصت الدراسة  إىل النتائج التالية: 

ز البنك والعمالء بمرونة التعام  وتحقيق الوالء لمنتجات يتسم التس . 1 ويق اإلبتكاري بسهولة التواص  بي 
ونية.   البنك اإللكي 

ونية.  . 2  التخطيط الفعال لتنفيذ أفكار التسويق اإلبتكاري يحسن من تقديم الخدمات المرصفية اإللكي 
ي للخدمات  . 3

ي توسيع المزي    ج التسويق 
ز
سويقية المرصفية وتطوير أساليبها التيساعد التسويق اإلبتكاري ف

 ويلق مزايا تنافسية. 
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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 تقديم حزم  يدمية تقنية متكاملة جذبت المزيد من العمالء للبنك.  . 4
ز
 يساهم التسويق اإلبتكاري ف

ي اتخاذ ترار  . 5
ز
وفر التسويق اإلبتكاري معلومات ياصة بمواصفات الخدمات المرصفية مما يساعد العمالء ف

اء اخأمث .   الرسر
ز الخدمات والمنتجات لمقابلة متطللات العمالء  يعتير  . 6 ي تطوير وتحسي 

ز
التسويق اإلبتكاري أداة فعالة ف

 المتجددة. 
ي  بغية تقديم وتوفي   . 7

يعم  بنك فيص  عىل تنمية ويلق توليفة متكاملة ومنسجمة للمزي    ج التسويق 
 صدار اللطاتات تأجي  مختلف الخدمات للزبائن من يالل استقطابم للعديد من الخدمات المتنوعة مث  إ

ي 
ز
ي العم  المرصف

ز
ي  وكذا إستخدامم خأجهزة متطورة ومواكبتم لألجهزة الحديثة ف

وئز الخزن والبنك اإللكي 
 . ز ي الوتت والمكان الالزمي 

ز
 وتوفي  الخدمة ف

ي تسويق يدماتم  . 8
ز
ي تطلعات مستقللية  وتستخدم اخأساليب التسويقية ف

لدي بنك فيص  اإلسالمي السودائز
: خأج  إشل ي

ي اآلئ 
ز
 اع حاجات ورغلات مختلف لزبائنم  وتتمث  ف

  : وهو رابط البنك بالمؤسسات الدولية وذلك النسياب التحاوي  الخارجية وأعمال  الرابط االقليمي الدوىلي
 التجارة الخارجية. 

  :ا كارد وماستر كارد ي معمم دول العالم   ولم تحظ بديول  بطاقة فت  
ز
وهي بطاتات عالمية ومتاحة ف

 السودان خأسلاب منها: شبهة الربا وفروتات سعر الرصف ويمكن حلها بزيادة عمولة الخدمة. 

  : بي   ز وتمكينهم من دفع رسوم العالج  رسوم ومرتبات المغتر بي 
تهدف الخدمة إىل انسياب تحويالت المغي 

ها من ا لخارج لذوي  هم   ومن ثم عم  بنية تحتية ومعلوماتية متطورة وآمنة ضف عليها والسياحة وغي 
 البنك دون هوادة. 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

 ألهمية موضوع البحث أوصت الدراسة بالتوصيات التالية: 
ً
 نظرا

افية للتمكن  وضع يطط تسويقية جيدة والتقنيات المختلفة  لمواجهة تحديات التسويق ومستوى . 1 االحي 
ي تلزم لتقديم الخدمات. من 

 تطبيق ك  التقنيات الت 
ي  . 2

ز
ونية ف ز وتقديم الخدمات المرصفية اإللكي  مجيات لتحسي  ي خأنممة اإلتصاالت والير

مواكلة التطور التقتز
 ظ  المنافسة المحلية واخأجنبية. 

ونية وال . 3 ي لدى العمالء بالقنوات اإللكي 
ز
سويقية تالقيام بحملة تسويقية تهدف إىل زيادة الوغي المرصف

 والخدمات المقدمة. 
ي  . 4

ز
ي ف ي يتيحها التسويق اإلبتكاري والتوسع فيها مع االهتمام بتأهي  الكادر البرسر

ورة تفعي  الخدمات الت  ضز
 مجال التسويق والتقنية المرصفية. 

ي إليجاد فرص تسويقية جديدة لزيادة الحصص  . 5
زيادة اهتمام إدارات المصارف بتعزيز اخأداء التسويق 

 إرضاء العمالء.  السوتية و 
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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   

 

 الخاتمة: 
ي 
ونية ببنك فيص  اإلسالمي السودائز

ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكي 
ز
تناولت الدراسة دور التسويق اإلبتكاري ف

ي التعرف 2019يالل العام 
ز
ي التحليىلي ف

ي والوصقز
ي  اإلستنلاطي  التاريخز

م  وتد تم إستخدام المناهج اإلستقرائ 
ونية  باإلضافة إىل الدراسات السابقة ذات عىل التسويق  ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكي 

ز
اإلبتكاري ودوره ف

 الصلة بموضوع الدراسة. 
ي معرفة دور التسويق 45تم توزي    ع عدد )

ز
ي إلستقراء آرائهم ف

ي بنك فيص  اإلسالمي السودائز
( إستلانة عىل موظقز
ي تطوير الخدمات المرصفية 

ز
ونية  وتد تم تحلي  اإلستلانات بإستخدام برنامج الحزم اإلبتكاري ف اإللكي 

 (. SPSSاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )
ي تطوير الخدمات المرصفية 

ز
توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة لخصت أهمية التسويق اإلبتكاري ودوره ف

ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكي  
ز
ونية  وتدمت توصيات مقبولة تساعد ف  اإللكي 

ً
 . ونية مستقلال
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اتيجيات التسويق ف .دار القلاء للطلاعة والنرسر  إستر

 القاهرة. 
ي القيمة المخزة وأنظمة بطاقات السحب(. 2007بسام نور)

 
ون  . النقد اإللكتر

نت. (. 2007طارق طم) ي بيئة العولمة واإلنتر
 
 دار الفكر الجامغي  اخأسكندرية. إدارة البنوك ف

 .مطلعة إتحاد بنوك مرص  القاهرة. التسويق(. 2001طارق طم)
) كيطان ي ي  الدفع نظم (. 2005الخفاجر

 
ونية.  التجارة ف  للنرسر  بغداد.  النهجااللكتر

نت. (. 2001محمد حسن عطية) ي رسائل السويفت عت  اإلنتر
 
المعهد المرصي البنك المركزي المرصي   مقدمة ف

 القاهرة. 
.  اإلبداع وتسيي   اتتصاد (. 1994أوكي ) سعيد محمد ي  الجامعية  الجزائر.  المطبوعات ديوان التكنولوجر
ونية البنكية الخدمات(. 2009فروة) أبو محمد محمود نت عت   اإللكتر  للنرسر والتوزي    ع  عمان.  الثقافة .داراإلنتر

ي معال رائف توفيق) ي (. 2005ناجر اتيج   . دار وائ  للنرسر  عمان. أصول التسويق مدخل إستر
( ي
ز
ونية. (. 2007نادر علد العزيز شاف وت. المصارف والنقود اإللكتر  المؤسسة الحديثة للكتاب  بي 

 دار وائ  للنرسر  القاهرة.   إدارة االبتكار " المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة ". (. 2007عبود نجم)نجم 
والتوزي    ع  للنرسر  وائ  دارالحديثة ".  والتجارب والخصائص المفاهيم اإلبتكار " إدارة( . 2003نجم) عبود نجم

  عمان. 
جاع من موتع منممة العربية للتنمية ]منشور[التسويق اإلبتكاري(. 2003نعيم حافظ أبو جمعة) . تم االسي 

 اإلدارية. 
ي الجزائر" .سامية لحلول

 
ن    .دار د. التسويق والمزايا التنافسية " دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء ف

 د. ت  الجزائر. 
 للنرسر  المعرفة كنوز اخأردنية: دار .الجامعةواالبتكار  اإلبداع إدارة (. 2006عبوي) مني   زيد جلدة   بطرس سليم

   عمان.  والتوزي    ع
ونية األدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع(. 2007الشمري ناظم محمد نورث) فة اإللكتر  . دار وائ الصت 

 للنرسر   عمان. 
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ونية                                        و عبدالقادر ،حمد       ي تطوير الخدمات المرصفية اإللكتر

 
ي دور التسويق اإلبتكاري ف

 
 ببنك فيصل اإلسالمي السودان
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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 (. 1987يلي  حسن ابوراس)
 
ي تسويق االئتمان المرصف

 
جاع من موتع معهد الدراسات ]منشور[دراسة ف . اسي 

 المرصفية  القاهرة. 
 الرسائل الجامعية: 

ي السودان (. 2011أباذر عمر الدرديري علد المطلب)
 
ونية ف فة اإللكتر ي الصت 

 
ي ف

 
تقييم أنظمة التسويق المرصف

 أكاديمية السودان للعلوم المرصفية والمالية  السودان.  )رسالة ماجستت  غت  منشورة(. 
فة عمليات واقع(. 2011السعيد) بريكة ونية وآفاق الصت  .جامعة رها)رسالة دكتورة غت  منشورة(تطو  اإللكتر

ي  ي  الجزائر.  بن العرئر
 
 مهيدي أم البواف

ي  االبتكار دور(. 2013بن تلش مريم)
ي  التسويفر

 
ة تحقيق ف االقتصادية)رسالة  للمؤسسة التنافسية المت  

 جامعة محمد لخضي  الجزائر. ماجستت  غت  منشورة(. 
ي ونظام (. 2006داىلي حمزة)

 
ون ي المؤسسة)رسالة ماجستت  غت  منشورة(. طرق التسويق االلكتر

 
نت ف  اإلنتر

 المركز الجامغي بالمدية  الجزائر. 
ي )رسالة ماجستت  غت  (. 2017يارس بشي  عىل إبراهيم)

إدارة المعرفة وأثرها عل اإلبتكار التسويفر
 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   السودان. منشورة(
ي  ودوره ارياإلبتك التسويق (. 2012أحالم) حامدي

 
ة تفعيل ف ي  المستدامة التنافسية المت  

 
 المؤسسة ف

 سطيف  الجزائر.  علاس فرحات جامعة االقتصادية)رسالة ماجستت  غت  منشورة(. 
) محمد ي

ي  اإلبتكار(. 2007سليمائز
المؤسسة)رسالة ماجستت  غت  منشورة(  أداء تحسي    عل وأثره التسويفر

 بوضياف  الجزائر.  محمد .جامعة
ي السودان)رسالة ماجستت  غت  (. 2006محمود عىلي آدم)محمد 

 
ونية ف تجربة الخدمات المرصفية اإللكتر

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   السودان. منشورة(. 
ونية بالسودان (. 2014معاوية سعيد أحمد مختار) تقييم الخدمات المرصفية المقدمة عت  الفروع اإللكتر

 أكاديمية السودان للعلوم المرصفية والمالية   السودان. (. )رسالة ماجستت  غت  منشورة
ونية)رسالة ماجستت  غت  منشورة((. 2013سارة عىل العبيد أحمد)

 . تقويم جودة الخدمات المرصفية اإللكتر
 أكاديمية السودان للعلوم المرصفية والمالية  السودان. 

ي  واإلبداع اإلبتكار دور(. 2005رسحان) فهد هللا عطا
ي  التسويفر

 
ة تحقيق ف  التجارية للبنوك التنافسية المت  

 العليا  عمان.  للدراسات العربية عمان (. جامعةرسالة دكتوراه غت  منشورة)األردنية 
ي (. 2015شيماء محمود شالل علد الرحمن)

 
ونية المتكاملة ف فرص تطبيق الخدمات المرصفية اإللكتر

 مية السودان للعلوم المرصفية والمالية   السودان. .أكاديالسودان)رسالة ماجستت  غت  منشورة(
 جامعة أم محمد بقرة بومرداس  الجزائر.  التسويق اإلبتكاري واثره عل والء الزبائن. ( . 2014يلوط زهوة)

 المجالت والمؤتمرات العلمية: 
ي مسعود)

ي صديق 
 
ي تنافسية المؤسسات حالة الجزائر)ورقة علمية(. (. 2005مرزوف

 
جامعة ورتلة   دور االبداع ف

 الجزائر. 
ي  أساسيي    كعنرصين واإلبداع اإلبتكار (. 2006فؤاد) منصور سعيد أورسير  مني  

 
 عملية ف

ي الدول العربية بجامعةالتأهيل
ز
ة والمتوسطة ف ي الدوىلي حول متطللات تأهي  المؤسسات الصغي 

 )تعليق(.الملتق 
 بوعىلي  الجزائر..  بن حسيلة

( ز ونية ومخاطره ووسائل الرقابة عليها " دراسة تطبيقية عل  نظم(. 2010عىلي علد هللا شاهي  الدفع اإللكتر
. 12.مجلة جامعة اخأزهر )العدد فلسطي   " ز  (  فلسطي 
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ي دور التسويق اإلبتكاري 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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