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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 المستخلص: 
ي اتخاذ القرارات االستثمارية 

ز
ي عدم ادتناولت الدراسة دور نظم المعلومات االدارية ف

ز
راك تمثلت مشكلة الدراسة ف
ي 
ز
كز مشكلة هذه الدراسة ف ي اتخاذ القرارات االستثمارية تي 

ز
اؤالت تساالهمية دور نظم المعلومات اإلدراية ف

ي اتخاذ القرارات االستثمارية؟ هل مواكبة التكنولوجيا 
ز
أهمها، هل يساعد دعم اإلدارة العليا لنظم المعلومات ف

ي اتخ
اذ القرارات االستثمارية ؟ هل يؤدي المام الهيكل التنظيىمي بنظم التشغيل إىل اتخاذ الحديثة تساعد فز
 القرارات اإلدارية؟. 

التعرف عىل نظم المعلومات اإلدارية من حيث المفهوم واألهمية واألهداف، التعرف تمثلت أهداف الدراسة اىلي 
ز نظم المعلومات اإلدارية عىل عملية إتخاذ القرارات االستثمارية مفهومها وأهميتها، الت عرف عىل العالقة بي 
 . ي بنك التضامن اإلسالمي

 وإتخاذ القرارات االستثمارية فز
ي التحليىلي 

ي لتتبع الدراسات السابقة اىل جانب المنهج الوصفز
اعتمدت هذه الدراسة عىل المنهج التاريخز

ي لتحليل البيانات واختيار فرضيات الد
 راسة. وباإلضافة اىل المنهج االستقرائ 

ي 
ز نظم دعم اإلدارة العليا  هناك : توصلت الدراسة إىلي عدة نتائج يمكن أجمالها فز عالقة ذات داللة احصائية بي 

ز تكنولوجيا هناك ، لنظم المعلومات االدارية و إتخاذ القرارات االستثمارية عالقة ذات داللة احصائية بي 
 الهيكل التنظيىمي و إتخاذ القرارات عالقة هناك ، المعلومات و إتخاذ القرارات االستثمارية

ز ذات داللة احصائية بي 
 االستثمارية. 

ي توفي  المعلومةومن اهم التوصيات الت  توصلت اليها الدراسة 
ورة تطبيق نظم المعلومات االدارية لتساهم فز  ضز
ي البنوقت الحاجة إليها، تعمل نظم المعلومات االدارية عىلي تقليص اإلجراءات الروتينية المستخدمة 
وك، فز

 مع بنك فيصل اإلسالمي  بوسائل االستثمار اإلسالمية المختلفة. 
ز  توعية المتعاملي 

 الكلمات المفتاحية: النظم ، القرارات االدارية ، القرارات االستثمارية
Abstract: 
The study dealt with the role of management information systems in making investment decisions The 

problem of the study was the lack of awareness of the importance of the role of management 

information systems in making investment decisions The problem of this study is focused on the most 

important questions, does support of higher management of information systems help in making 

investment decisions? Does keeping pace with modern technology helps in making investment 

decisions? Does familiarity with the organizational structure of operating systems lead to 

administrative decisions? 

The objectives of the study were to get acquainted with management information systems in terms of 

concept, importance and goals, to get acquainted with the process of making investment decisions its 

concept and importance, to know the relationship between management information systems and to 

make investment decisions in the Islamic Solidarity Bank. 
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This study relied on the historical approach to track previous studies in addition to the descriptive 

analytical approach and in addition to the inductive approach to data analysis and the choice of study 

hypotheses. 

The study reached several results that can be summed up in: There is a statistically significant 

relationship between the systems of support of senior management for management information 

systems and investment decision-making, there is a statistically significant relationship between 

information technology and investment decision-making, there is a statistically significant relationship 

between the organizational structure and the taking Investment decisions. 

Among the most important recommendations reached by the study is the need to apply management 

information systems to contribute to providing information when it is needed. Management 

information systems are working to reduce routine procedures used in banks, educating customers 

with Faisal Islamic Bank of various Islamic investment methods  

 المقدمة البحث
ي مجال  

ي مجال تكنلوجية المعلومات أدي اىلي ظهور مفاهيم حديثة فز
أن التقدم الهائل الذي حدث ف 

ي جميع 
ي أصبحت تعتمد عليها فز

 المعلومات من كافة المصادر وبكافة وسائل النظماالدارة العلمية الحديثة الت 
ي الوقت المناسب إلتخاذ القرارات اإلدارية الفاعلة، لذا تتبع أهمية 

المختلفة ثم تحليلها وحفظها والرجوع اليها فز
ي كونها تمد جميع المستويات االدارية المختلفة  

 فز
ً
 وحتميا

ً
وريا  وضز

ً
 جوهريا

ً
نظم المعلومات االدارية كعنرصا

ي الوقت المناسب لمتخذي القرارات. ب
 المؤسسات بالمعلومات الدقيقة وفز

ي بكفاءة عالية يوفر 
لذا يعتمد نجاح المؤسسات عىلي وجود نظام معلومات متطور وفعال وتطبيق نظام معلومائ 

 عىلي كل مستويات المؤسسة التخاذ ا
ز ز واالداريي  قرارات لالمعلومات الرسيعة والدقيقة والكافية لمعاونة المديريي 

 السليمة والحكيمة والفاعلة النجاذ وتحقيق االهداف. 
 االطار النظري والدراسات السابقة

 مشكلة الدراسة: 
كز  ي اتخاذ القرارات االستثمارية تي 

ي عدم ادراك االهمية دور نظم المعلومات اإلدراية فز
تمثلت مشكلة الدراسة فز

ي التساؤالت التالية: 
 مشكلة هذه الدراسة فز

ي اتخاذ القرارات االستثمارية؟ماهو  .1
 دور دعم نظم اإلدارة العليا لنظم المعلومات اإلدراية فز

ي اتخاذ القرارات االستثمارية ؟  .2
 دور تكنولوجيا المعلومات فز

ي اتخاذ القرارات االستثمارية ؟ .3
 ماهو دور الهيكل التنظيىمي فز

 فرضيات الدراسة: 
 : ز نظم دعم اإلدارة العليا لنظم المعلومات االدارية و إتخاذ  توجد عالقة ذات داللة احصائية الفرضية األولي بي 

 .القرارات االستثمارية
 : ي
ز تكنولوجيا المعلومات و إتخاذ القرارات االستثمارية الفرضية الثان   .توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 

 الهيكل التنظيىمي و إتخاذ  الفرضية الثالثة: 
ز  القرارات االستثماريةتوجد عالقة ذات داللة احصائية بي 
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية الدراسة: 
ي الدولة ومجميع أجهزتها 

ز
ايد بالقرارات االدارية ف ز ي االهتمام المي 

ز
تمثلت األهمية العلمية لهذه الدراسة ف

اال أن االمر الزال للولوج   تناولت القرارات االدارية الت   والدراسات البحوث كثافة من الرغم عىلبما فيها البنوك 
ي هذا المجال وتجويد أدائها وتوضيح

ز
ح ف  عىل وانعكاسم المختلفة، مفهوم القرارات االستثمارية وابعادها ورسر

ز المؤسسات الخدمية منها البنوك و عداد ز  عالقة وجود مدى يظهر نظرى اطار تميي   و القرارات االدارية بىي 
ي و  العالقة اتجاه هذه دتحدي اتخاذ القرارات االستثمارية و

ز
ي البنوك ف

ز
أنها دراسم تحليليم لواقع القرارت االدارية  ف

 البيئة السودانيم. 
 أهدف الدراسة: 

 : ي
 
ي االن

 
 -تتمثل اهداف الدراسة ف

 التعرف عىل نظم المعلومات اإلدارية من حيث المفهوم واألهمية واألهداف.  .1
 مفهومها وأهميتها. التعرف عىل عملية إتخاذ القرارات االستثمارية  .2
3.  . ي بنك التضامن اإلسالمي

ز نظم المعلومات اإلدارية وإتخاذ القرارات االستثمارية فز  التعرف عىل العالقة بي 
ي حل المشكلة.  .4

ي قد تساهم فز
 الوصول إىل بعض التوصيات الت 

 مصطلحات الدراسة

أو المكونات( تتفاعل فيما )أو األنظمة الفرعية  ELEMENTSالنظام عبارة عن مجموعة من العناض النظم:  -
ز  ي حركة دائمة من أجل تحقيق هدف معي 

 بينها بحيث إنها فز

ي المنظمة فهو يستمد مدخالتم من عدة القرارات االدارية:   -
نظام المعلومات هو أحد األنظمة الفرعية فز

ي تمارس
ي عملية إتخاذ القرار والرقابة الت 

ن سواًء م مصادر داخلية وخارجية، كما ان مخرجاتم تستخدم فز
 أطراف داخلية او خارجية

وعرف قرار االستثمار بأنم " القرار الذي يقوم عىلي اختيار البديل االستثماري الذي القرارات االستثمارية:  -
 . ز أوأكير ز بديلي   يعطي اكير عائد استثماري من بي 

ي لتحديد مجال ومشكلة الدراسة وصياغة  منهج الدراسة: 
اعتمدت هذه الدراسة عىل المنهج االستقرائ 

ي تحليل البيانات واختيار فرضيات الدراسة. 
ي التحليىلي فز

 الفرضيات، والمنهج الوصفز
ي : 
 
  -حدود الدراسة: تمثلت ف

ي   الحدود المكانية: 
 بنك التضامن االسالمي السودائز

 م. 2017 – 2012والزمانية: 
ي االستبانة، أما المصادر البيانات الثانوية ف ي المراجع مصادر جمع بيانات الدراسة: 

تمتلث المصادر األولية فز
نت.   الدوريات العلمية الرسائل العلمية  ومواقع اإلني 

 الدراسات السابقة: 
ي اتخاذ القرارات

ز موضوع دور نظم المعلومات االدارية فز ل من التشغلية وك تناول العديد من الكتاب والباحثي 
 وجهة نظر مختلفة، وفيما تستعرض الباحثة بعض الدراسات. 

 م(: 2002دراسة:)عرفة،
كة السودانية لالتصاالت ، تكنولوجيا المعلومات  تناولت الدراسة دور نظم المعلومات فز كفاءة التشغيل بالرسر

ي منظمات االعمال دارسة قدمت ع
اتيجيات فز ي بناء وتكوين االسي 

ن مدى استفادة احدى منظمات واثرها فز
ز  ضت الدراسة ان هنالك عالقة ذات داللة ايجابية قوية بي 

اتيجياتها وافي  ي بناء اسي 
اتيجية فز الخدمات االسي 

ز كل  من االداء، الثقافة التنظيمية السائدة وكمية  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة داخل المنظمات وبي 
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 المعلومات االدارية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية والمالية المتاحة، داخل المنظمة، وانم  ونوعية المعلومات ومدى دقتها وصحته ا، واالمكانيات المادية والبرسر
 ببيئتها الداخلية والخارجية وبتحليل البيانات تم 

ً
كلما استخدمت المنظمة التكنولوجيا كلما كانت اكير الماما

 
ً
 هاما
ً
 اداء  اثبات فروض البحث وحصلت الدراسة اىل ان نظم وتقنيات المعلومات الحديثة تلعب دورا

ز
ف
اتيجية بفعالية وكفاءة عالية.   منظمات االعمال وتحقيق أهدافها ورسم سياساتها وبناء وتكوين اسي 

 م(: 2004دراسة : )سوسن، 
ز   كي 

ي عىل الخدمات المرصفية السودانية بالي  تناولت الدراسة اثر تقنية المعلومات والتطور التكنولوجر
، استخدمت الدراس ي

ي التحليىلي بهدف تاصيل عىل بنك ام درمان الوطتز
ي والمنهج الوصفز

ة المنهج االستقرائ 
 المشكلة. 

ي يؤدي اىل رسعة انجاز الخدمة المرصفية وبالتاىلي زمن العميل، 
وئز استخدمت تقنية المعلومات والتطور االلكي 

ونية من قبل العمالء وذلك نسبة لعدم معرفة العمالء بال فة االلكي  عامل مع تعدم الموافقة التامة عىل الصي 
التقنيات الحديثة لعدم توفر االعالم والوسائل التعريفية الالزمة. ربط جميع فروع المرصف بشكة من الحاسب 
ي رسعة تبادل المعلومات 

االىلي ونظم االتصال باالضافة اىل تماثل االنظمة المستخدمة اعطت المرصف مرونة فز
 ساعة. واتخاذ القرارات ورسعة معالجة المعلومات عىل مدار ال

 م(: 2017)الخطيب،  :دراسة
ي عملية اتخاذ القرارات اإلدارية بمؤسسات القطاع العام، استخدمت 

تناولت الدراسة دور نظم المعلومات فز
، ومن اهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة:  ي المسخي

ي والمنهج االحصائ 
ود وجالدراسة المنهج الوصفز

ز عىل التكنولوجيا وتطوير اآلالت شبكة لقواعد البيانات يسهم فز اتخاذ  كي 
القرارات المرجوة للمؤسسة، الي 

امج الحماية المتقدمة يسهم فز اتخاذ القرارات   اتخاذ القرارات للمؤسسة، استخدام البنوك التجارية لير
يساهم فز

ز بالصائبم للبنوك التجارية . ومن اهم التوصيات الت  توصلت اليها الدراسة: يجب ان تتوفر الثقة  ز العاملي  ي 
ي اتخاذ 

واالدارات العليا حت  يتم العمل بالصورة المطلوبة، االهتمام بالتكنولوجيا المعلومات االدارية يساعد فز
 القرارت بصورة جيدة ودقيقة من قبل االدارة العليا بالمؤسسة . 

 م(: 2006دراسة: )عصام الدين، 
مات عىل االداء االداري للمديرين بالمصارف السودانية هدفت الدراسة اىل التعرف عىل تاثي  نظم وتقانة المعلو 

ي فز 
ضت الدراسة جودة نظم وتقانة معلومات القطاع المرصفز واىل أي مدى تتاثر بها كمنظمات ربحية وافي 

السودان لها تاثي  معنوى عىل مستوى استخدام المديرين لها، وكذلك الخدمات الت  تقدمها تتاثر تلك المصارف 
ي التحليىلي للبيانات خرجت الدراسة بمستوى استخ

دام المديرين لنظم المعلومات وباستخدام المنهج الوصفز
بنتائج توضع اثر النمو المتسارع لتكنولوجيا المعلومات داخل المصارف، طبيعة مكونات الهيكل التنظيىمي 

 . تجات المرصفيةواستحداث الهياكل، كما اثرت تقانة المعلومات عىل النواج التسويقية للخدمات والمن
 م(: 2007دراسة: )عمر، 

اوضحت الدراسة ان مسار العملية االدارية بسائر ابادها ومقوماتها مرهونة بالمعرفة الت  تشكل عىل هيئة 
كة فيتا ومع وجود االجهزة  ي رسر

ي ان نظم المعلومات االدارية المطبقة فز
معلومات  وتتمثل مشكلة البحث فز
ي عملية اتخاذ المستخدمة وتطوير تقنيتها، إال 

 انها لم تصل بعد اىل مرحلة االستخدام االمثل بحيث تساعد فز
ز اتخاذ القرارات،  القرارات وكفاءة االنتاجية وكانت فروض الدراسة هي تؤدي نظم المعلومات االدارية اىل تحسي 

ز الكفاءة االنتاجية وزيادة الطلب وزياد كة هنالك ترابط بي  ي الرسر
االسعار  ة الرب  ح وخفضوالة كفاءة االنتاجية فز

ز الذين لديهم المام  وبات اوضحت الدراسة ان نسبة الموظفي  ورضا المستهلك، وبدراسة حالة مصنع فيتا للمرسر
ي هذا الجانب وان اتخاذ القرارات يتم بصورة 

بنظم المعلومات نسبة ضعيفة وفز حاجة اىل مزيد من التأهيل فز
ة واساليب تقليدية، ان نظم معلومات االنتاج  تؤدي اىل زيادة الكفاءة االنتاجية وكذلك تمدنا بمعلومات مبارسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عن الصيانة الوقائية لالالت وبالتاىلي الكفاءة االنتاجية. وقد اصوت الدراسة بضورة االستخدم االمثل الجهزة 
ة التنافسية.  ز  الحواسيب والتدريب والتأهيل لرفع مستوى الكفاءة االنتاجية وتحقيق المي 

 م(: 2006 دراسة: )هند ،
  ، ي اتخاذ القرارات اإلدارية دراسة تطبيقية عىل بنك االستثمار الماىلي

ز
جاءت بعنوان دور تقنية المعلومات ف

ي أن كثي  من المؤسسات السودانية سواء كانت 
ز
ي التحليىلي تمثلت مشكلة البحث ف

واستخدم فيها المنهج الوصفز
ي 
ي عملية اتخاذ  حكومية أو خاصة ال تستخدم وال تستفيد من تقنية المعلومات والت 

ز
لها دور كبي  وفاعل ف

ز هما: هل تقدم  ي البنك وذلك بطرح سؤالي 
ز
ي تتطلب تنفيذها وجود تقنية معلومات فاعلة ف

القرارات اإلدارية والت 
تقنية المعلومات حلول جاهزة وفورية ورسيعة التخاذ القرار، أم تعتير أداة لمساعدة متخذ القرار لتقليل 

ي اتخاذ القرارات اإلدارية ؟.  المخاطر، وما مدى أهمية
ز
 تقنية المعلومات ف

توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها: أن استخدام نظم المعلومات تؤدي إىل أنتاج معلومات تساعد 
ي اتخاذ القرار بنظم المعلومات . 

ز
 ف
ي دعم القرار أوصت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها: عىل إدارة البنك إدخال أنظمة متطورة تس 

اعد فز
 وإنشاء 

ً
 أمثال
ً
ي البنك استغالال

ز عليم ليتم استغالل الموارد المتاحة فز ز النظام والقائمي  ز مستخدمي  والتنسيق بي 
 إدارة نظم المعلومات لتقوم بكل الوظائف منفردة. 

ي أن استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إىل أنتاج معلومات 
ة ودقيقة مالئمبينما تمثلت دراسة الباحث فز

وموضوعية تؤدي إىل اتخاذ القرارات، وأن نظم المعلومات ال تقوم حلول جاهزة وأنها تعتير أداة مساعدة التخاذ 
  القرار. 

 المبحث األول
ات الدراسة  الطار النظري لمتغير

ات الدراسة :  : متغير ي
ات الدراسم اآلئ    تشمل متغي 

ي ) أوال : 
 (. المعلومات االداريةنظم متغي  مستقل متمثل فز

ي )القرارات االستثمارية(.   ثانيا : 
 متغي  تابع و متمثل فز

:  فروض الدراسة :  ز ز التاليتي   تسغ الدراسة إىل إختبار الفرضيتي 
 : ز نظم دعم اإلدارة العليا لنظم المعلومات االدارية و إتخاذ  الفرضية األولي توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 
 .اريةالقرارات االستثم
 : ي
ز تكنولوجيا المعلومات و إتخاذ القرارات االستثمارية الفرضية الثان   .توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 

 الهيكل التنظيىمي و إتخاذ القرارات االستثمارية الفرضية الثالثة: 
ز  توجد عالقة ذات داللة احصائية بي 
ات الدراسة1شكل رقم )  ( متغير

 
 
 
 
 

  م. 2019إعداد الباحثة المصدر:      
 

 متغير مستقل
 دعمالنظم  .1
 تكنولوجيا المعلومات .2
 التنظيميالهيكل  .3

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المبحث األول
 نظم المعلومات االدارية

: مفهوم نظم المعلومات: 
ً
 أوال

ي مجال تكنولوجيا المعلومات  
ز
ثة وتطبيقاتها الحديتعد نظم المعلومات واحدة من أهم حقول المعرفة ف

ي 
ز
ي مختلف منظمات األعمال، إال انم ال يزال هنالك إختالف حول المفهوم العلىمي الدقيق لهذه النظم ودورها ف

ز
ف

 م(1999إنجاز وظائف أنشطة اإلدارة.)حسن 
ابطة والمتفاعلة  Laudon and Laudonفقد عرف كل من  نظم المعلومات بأنها "مجموعة من المكونات المي 

،
ً
جاع، وتشغيل، وتخزين، وتوزي    ع المعلومات بغرض دعم عمليات صنع  معا ي يتم من خاللها تجميع وإسي 

والت 
ي المنظمة". 

ز
 القرار، وتحقيق الرقابة ف

ي يمكن من خاللها Lucasوعرف 
تنفيذ توفي  معلومات  نظم المعلومات بأنها "مجموعة من اإلجراءات الت 

ي المنظمة".  تستخدم لدعم عمليات صنع القرار والرقابة
ز
 ف

ي المنظمة فهو يستمد مدخالتم من عدة مصادر داخلية وخارجية،  
نظام المعلومات هو أحد األنظمة الفرعية فز

ي تمارس سواًء من أطراف داخلية او خارجية. 
ي عملية إتخاذ القرار والرقابة الت 

 كما ان مخرجاتم تستخدم فز
:العالقة بير  البيانات والمعلومات: 

ً
 ثانيا
البيانات المادة الخام ألنتاج المعلومات وإذا طبقنا مفهوم النظم عىل تلك العالقة، فإن البيانات تمثل  "تعتير   

، دت( ي ينتجها النظام".)عىلي
ي هي عبارة عن المعلومات الت 

 مدخالت للحصول عىل المخرجات الت 
ورة التوافر عناض معينة، كا ب ضز

ّ
ضح أن عملية معالجة البيانات تتطل

ّ
آلالت،  والمعدات من ذلك يت

 ومعرفة األفراد الذين يقومون بتلك العملية بطرق،
ً
ي التشغيل، وأيضا

بع المستخدمة فز
ّ
ة لمعالجة واإلجراءات المت

تلك البيانات.باإلضافة إىل ذلك لكي تصبح البيانات معلومات يجب إضافة عنرص الحكم الشخصي عىل األشياء 
ل ه
ّ
ي نفس الوقت من جانب المستخدم للمعلومات، فقد تمث

ها فز
ّ
، ولكن ز ذه المخرجات معلومات لمستفيد معي 

 ليست كذلك بالنسبة لمستفيد آخر. 
ي إما من مصادر  :Capturingحصول البيانات وتسجيلها  

ي قد تأئ 
تشي  هذه العملية إىل تسجيل البيانات الت 

ز  ائب.أومن مصادر خارجية مثل أسعار المنافسي  ، حجم الرصز ز ، أسعار الفائدة، داخلية مثل عدد الموظفي 
 م(2000)منال، الدخول.... الخ

ي : Verifyingمراجعة البيانات وتسجيلها  . 1
تهدف عملية مراجعة البيانات إىل التأكيد من مطابقة البيانات الت 
ي تّم الحصول عىل البيانات منها. وتزداد أهمية هذه الخطوة إذا كان 

تّم تسجيلها، للمسندات األصلية الت 
.  تشغيل البيانات  يتم باستخدام الحاسب اآلىلي

 إىل : Classifyingالتصنيف . 2
ً
ي شكل مجموعات متجانسة استنادا

تتعلق عملية التصنيف بوضع البيانات فز
 .  لتعليمهم إىل تعليم متوسط أو عاىلي

ً
ي منظمة معينم وفقا

ز فز ، كأن يتم تصنيف العاملي  ز   معيار معي 
تيب  . 3 ق هذه العملية بوضع البي : Arrangingالي 

ّ
.وبغض النظر عن تتعل

ً
ما
ّ
د مقد

ّ
.أو محد ز ي ترتيب معي 

انات فز
 لحجم 

ً
تيب أسماء العمالء وفقا . كي 

ً
، أو تنازليا

ً
 أن يكون تصاعديا

ّ
تيب فإنم إما ي الي 

المعيار المستخدم فز
 تعامالتهم. 

عملية التخليص إىل دمج وجمع مجموعة من البيانات لكي تتوافق واحتياجات  : Summarizingالتلخيص . 4
انية العمومية مستخدمي ز ي المستويات العليا للتنظيم مثل المي 

ها.وعادة ما يتم استخدام البيانات الملخصة فز
 لكافة عمليات المنظمة. 

ً
ي تعد تلخيصا

 الت 
ز البسيطة  : Calculatingالعمليات الحسابية والمنطقية  . 5 اوح العمليات الحسابية بي 

تي 
ب، والقسمة كاحتساب والمعقدة.فالعمليات الحسابية البسيطة ال تخرج من  عمليات الجمع، والطرح، والرصز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

دة بحوث العمليات، والمعادالت الرياضية 
ّ
ز تتضّمن العمليات الحسابية المعق ي حي 

ز
أجر أحد العمال، ف

ز عىل درجات أعىل من  دة. فتحديد أعداد الطالب الحاصلي 
ّ
 معق
ً
دة. أّما العمليات المنطقية ف ي أيضا

ّ
المعق
 ة بسيطة. مثال لعملية منطقي90%
جاعها عند الحاجة إليها.  : Storingالتخزين . 6  تهدف عملية التخزين إىل االحتفاظ بالبيانات بحيث يمكن اسي 
جاع  . 7   : Retrievingاالسي 

ّ
جاع تنشيط البيانات المخزنة الستدعائها، وترتبط هذه العملية أصال يقصد باالسي 

 .  باستخدام الحاسب اآلىلي
ي : Reproducingإعادة النتاج  . 8

 هذه العملية نسخ البيانات من وسيلة ألخرى لضمان سالمتها إذا تلفت تعتز
ي هذه العملية نسخ البيانات من وسيلة ألخرى لضمان سالمتها إذا تلفت إحدى وسائل التخزين. 

 تعتز
ق التوزي    ع واالتصال بالهدف من تشغيل : Distribution  /Communicationالتوزي    ع واالتصال  . 9

ّ
يتعل

 تقديم المعلومات لمن يحتاجها. البيانات أال وهو 
: أهمية نظم المعلومات الدارية: 

ً
 ثالثا

ات التالية )بيل،  ي المتغي 
 م(1999وتتمثل فز

 : Globalizationالعولمة  (1
لقد جلبت العولمة تهديدات جديدة لمنظمات اإلدارة العامة، حت  بات وجود هذه المنظمات يتعلق بمدى 

ات العالمية. قدرتها عىل اإلستجابة الرسيعة   بالمتغي 
ي القتصاديات الصناعية 2

 
 : Transformation of Industrial Economies( التحول ف

لقد اصبحت المعرفة والمعلومات القاعدة األساسية للمنتجات والخدمات الجديدة، وتحولت اإلقتصاديات 
ي العالم مثل إقتصاد الواليات المتحدة واليابان، والمانيا وغ

ها من إقتصاديات صناعية إىل العمالقة فز ي 
ي تعتمد عىل المعرفة والمعلومات وذلك من خالل التخىلي عن الملفات الورقية 

إقتصاديات الخدمات الت 
ونية ووضع خدمات اإلدارة العامة إلستخدامات كل الناس، ونرسر التعليمات  وإستبدالها بالملفات اإللكي 

نت.   والمعلومات والبيانات عىل اإلني 
ي إدارة المنظمات 3

 
 : Transformation of the Organization( التحول ف

ي 
ي منظماتنا العامة تعتمد عىل الخطط الرسمية، والتقسيم الشديد، والتخصص فز

فاإلدارة التقليدية المتبعة فز
ما تتصف ك  العمل، وعىل القواعد الرسمية والوالء واللوائح والتعليمات لتحقيق التشغيل األكير كفاءة للمنظمة،

ز يعتمدون عىل مجموعة ثابتة من إجراءات  ي إتخاذ القرارات من خالل مجموعة من المتخصصي 
المركزية فز

 العمل النمطية. 
 :
ً
 أنواع نظم المعلومات الدارية:  رابعا

 م(1998وهي مرتبة حسب األهمية كما يىلي )سليم، 
 : Data Processing Systems (DPS) نظم معالجة البيانات  . 1

 بنظم معالجة المعامالت         
ً
، يهدف هذا النوع من Transaction Processing Systemsيعرف أيضا

ي 
أنظمة المعلومات إىل خدمة المستويات االستثمارية داخل المؤسسة إذ يقوم بحرص وت جميع ال ب يانات الت 

لها م تاحة الستخدامات أنظمة تع كس حركة المعامالت م ثل فواتي  المبيعات، المرصوفات، اإليرادات ويجع
أخرى، لذلك يمكننا تعريف نظام معالجة ال بيانات عىل أن م " نظام المعلومات المرتبط بالحاسب ال ذي يجمع 

جع بيانات ح ركة المعامالت داخل المؤسسة من أجل حفظ السجالت  ويصنف ويخزن ويح دث ويسي 
 .جات "ومدخالت نظام المعلومات اإلدارية لمزيد من المعال
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : Management Information Systems (MIS)نظم المعلومات الدارية . 2
ي 
ز
كان عقد السبعينات بمثابة مرحلة والدة ونمو ألنظمة المعلومات اإلدارية حيث اتسعت تطبيقاتها ف
ز  ويد مختلف أنشطة األعمال، وتعرف نظم المعلومات اإلدارية بأنها "نوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة لي 
ي المنظمة بالمعلومات الالزمة للتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة عىل نشاط المنظمة أو لمساعدتهم  إدارئي

 . عىل اتخاذ القرارات"
من خالل هذا التعريف نالحظ أن نظم المعلومات اإلدارية هو نظام شامل أي يعمل عىل جمع كل المعلومات 

ورية لجميع وظائف اإلدارة بهدف دعم ي  الرصز
ز
ز وخاصة المديرين بإتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة ف اإلداريي 
الوقت المناسب لمساعدتهم عىل تخطيط وتنظيم أعمالهم وبالتاىلي اتخاذ القرارات المناسبة و من أجل توفي  
ة يالمعلومات الالزمة تستعمل وسائل يدوية أو آلية وتستعمل أيضا أنظمة لتحليل وبرمجة هذه المعلومات وعمل

 الرقابة عليها لنتمكن من استخالص معلومات ذات كفاءة عالية التخاذ قرارات ذات فعالية ومردودية. 
 : Decision Support Systems(DSS)نظم دعم القرارات  . 3

ي نهاية الثمانينات 
ي بداية السبعينات عىل أساس دعم القرارات الفردية، لكن فز

صممت نظم دعم القرارات فز
، لذلك توسع مفهوم نظم   أن معظم القرارات ال تتخذ بشكل فردي بل بشكل جماغي

ز دعم القرارات بعد أن تبي 
ي حاجة الجماعة وهذا ما ظهر تحت اسم نظم دعم القرارات الجماعية. ويعرف  جرى تطوير عىل هذه النظم لتلتر

هلة ريقة تداول سنظام دعم القرارات عىل أنم هو نظام مرتبط بالحاسب، ذو تفاعل متبادل يقدم للمديرين ط
مجة الروتينية والغي   ومبسطة للمعلومات ونماذج اتخاذ القرار من أجل دعم مهام عملية اتخاذ القرارات المير

مجة.   مير
ي تسيي  وحل   

ي عىل ال حاس ب اآلىلي يسهم فز
كما تعرف نظم دعم القرارات الجماعية بأنها نظام تفاعىلي مبتز

ي تسغ لحله
مجة الت   ا مجموعة من متخذي القرارات الذين يعملون معا كفريق. المشكالت غي  المير

ي تقدمها نظم دعم القرارات: )محمد، 
 م(1993ومن أهم القدرات الت 

 التحليل المعمق للمعلومات باستخدام النماذج والرسومات والخرائط.  . أ 
ي قاعدة بيانات النظام.  . ب

ي تتوفر فز
 الوصول المبارسر إىل البيانات الوصفية والكمية الت 

ي . ج . تير ز ي تتالءم مع ظروف القرار المعي 
 ر البيانات المستخدمة الت 

ي الشكل المالئم الذي يفضلم المستخدم.  . د 
 عرض البيانات فز

 اإلجابة الفورية عىل اإلجابات الفردية.  . ه
ي عملية حل المشاكل.  . و 

 تأكيد العالقات واالتجاهات المقارنة مما يساعد فز
ي تسمح بالوصول إىل النظام إمكانية التفاعل مع كل عناض النظام  . ز 

المختلفة باستخدام لغة األوامر الت 
ة.   وسؤالم مبارسر

ة . 4  : Expert Systems (ES)األنظمة الخبير
ي التعامل مع    

، تستخدم لمساندة متخذي القرار فز ة ضمن مجال الذكاء االصطناغي تندرج األنظمة الخبي 
ي 
اء كل فز ي ال يمكن التنبؤ بخطواتها، يتم تصميم النظام الخبي  عمليا باالعتماد عىل خير

القرارات غي  الروتينية والت 
 .ميدان تخصصم

 : Office Automation Systems (OAS)نظم أتمتة الكماتب . 4
ونية الرسمية، وغي    

، وتتضمن النظم )النظم اإللكي  ي
ي بداية السبعينيات من القرن الماضز

ظهرت هذه النظم فز
 الرسمية المتعلقة بشكل رئيسي بتبادل المعلومات من وإىل األشخاص داخل وخارج المنظمة(. 

دارية، والغرض األسايي لهذا النظام هو أي أن هذا النظام يقوم باستخدام الحاسب اآلىلي ألتمتم المكاتب اإل 
ز تبادل  ي المنظمات، وتحسي 

تقديم أفضل القواعدا الالزمة لصنع القرارات، اي زيادة فعالية العمل اإلداري فز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز المستويات اإلدارية وبيئتها التنظيمية من جهة، ومع البيئة الخارجية من جهة آخرى. ويتم ذلك  المعلومات بي 
 معلومات ترتبط بها كل األطراف المستفيدة منها.  عن طريق تكوين شبكة

إن أنظمة المعلومات اإلدارية هي مزي    ج من معطيات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وبحوث العمليات 
ورية  ي تطوير أنظمة المعلومات اإلدارية وإثرائها بالمعلومات الرصز

ز
والرياضيات، كل هذه التخصصات شاركت ف

 ة تصف األوضاع والمنجزات الحالية كتقارير المخزون. إلنتاج تقارير دوري
،  -: يتكون نظام المعلومات اإلدارية من  م(2013)سلىمي

 أ. األجهزة : 
ة أو شبكة       ي يجب أن يحوي عىل حواسيب آلية سواء شخصية أو متوسطة الحجم أو كبي 

أي نظام معلومائ 
 من الحواسيب المتنوعة. 

مجيات:  ي برمجيات النظم وهي األنظمة ب.الير
ز
: تتمثل ف ز ي تشتغل بواسطتها الحواسيب وتنقسم إىل قسمي 

الت 
جاعها من الذاكرة وبرمجيات  ي تساعد عىل تنفيذ العمليات مثل ترتيب البيانات واسي 

امج الت  ي تلك الير
وتعتز

ي تقوم بتشغيل بيانات المنظمة مثل برامج األجور والمحاسبة وبرامج التصنيع،
ذه ه التطبيقات وهي الت 

مجة بالمنظمة نفسها أو الحصول عليها جاهزة أما برامج النظم  ي الير
ز فز امج يتم إعدادها من طرف مختصي  الير

 فيتم الحصول عليها من طرف موردي األجهزة. 
 ج. قواعد البيانات: 

ي  
ي تصف كل األحداث و العمليات الجارية فز

وهي عبارة عن المخزن الذي يحوي عىل البيانات الت 
ونية بواسطتها يعمل نظام المعلومات عىل تحويلها إىل  المنظمة ي شكل ملفات يدوية أو إلكي 

وتكون مخزنة فز
 . ي
 معلومات لذلك تعتير جد مهمة ألي نظام معلومائ 

 د. الجراءات: 
هي عمليات تقوم بوصف وترتيب مجموع الخطوات والتعليمات المحددة إلنجاز العمليات الحاسوبية 

ح ما الذي يجب عملم. وتسىم بخريطة مسار   النظام و تقوم برسر
 ـه. األفراد: 

األسايي لتشغيل المكونات األخرى و السيطرة عليها ويعتير من أهم عناض النظام حيث  هو المورد
امج و إدارة نظم المعلومات.   يقوم بتحليل المعلومات ووضع الير

 القرارات االستثمارية
 : مفهوم االستثمار: 

ً
 أوال

 اكتساب الموجودات المادية والمالية. يقصد 
ً
 باالستثمار عموما

 الماىلي وبالمعتز االقتصادي. 
، االستثمار بالمعتز ز ز مصطلحي  ز بي   وسوف نحاول التميي 

ي االقتصاد غالًبا ما يقصد باالستثمار اكتساب موجودات  مفهوم االستثمار بالمعن  االقتصادي:  . 1
فز
ي اإلنتاج، أي إضافة منفعة أو خلق قيمة الموجودات المادية. عىل أن التوظيف 

لألموال يعتير مساهمة فز
 ،  م(1999تكون عىل شكل سلع وخدمات. )عبدالمعطي

ي الدارة المالية:  . 2
 
من هذا الجانب ينظر إلىاالستثمار عىل أنم اكتساب الموجودات مالية  مفهوم االستثمار ف

ي األوراق واألدوات المالية. 
 أي توظيف األموال فز

ي لحظة زمنية  وكتعريف
شامل لالستثمار: عىل أنم التعامل باألموال للحصول عىل األرباح وذلك بالتخىلي عنها فز

ة زمنية معينة بقصد الحصول عىل تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية لألموال  معينة ولفي 
 م(1998المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل.)زايد، 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                       (   -  263 247) ص:  ثالث عشر البحث ال –الثان

 

256 
ي اتخاذ القرارات االستثمارية دور نظم                                                                                                  محمود           

 
 المعلومات االدارية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بدء أن ن
ز
ي اتخذت ف

وع االستثماري يتوقف إىل حد كبي  عىلي مدي سالمة القرارات االستثمارية الت 
جاح المرسر

ز عن القرارات التشغيلية بمجموعة من الخصائص  وع، ويرجع هذا إلىأن القرارات االستثمارية تتمي  حياة المرسر
تب عليها مجموع ي تجعلها أكير خطورة . فالقرارات االستثمارية يي 

ل تعديلها ة من األعباء الثابتة ليس من السهالت 
ز عدم سالمة هذه القرارات بشكل كبي  نسبيا وأن التدفقات النقدية المرتبطة بهذه  أو الرجوع فيها إذا ما تبي 

ورة اخذ مشكلة تغي  القيمة الزمنية  ة زمنية طويلة مما يدعو إىل ضز
وعات االستثمارية تتحقق عىلي مدار في 

المرسر
ي 
ز
 الحسبان. للنقود ف

اض  وع باقي  تب عليها أنفاق مبالغ ضخمة قد تستدغي قيام المرسر
تستنتج الباحثة أن القرارات االستثمارية يي 

ي المستقبل عىلي 
ز
وع ف مبالغ ضخمة أو زيادة رأس مالم ، مما يؤثر عىلي الهيكل الماىلي للمنشأة، ويتوقف نجاح المرسر

ي تتخذ عند بدء حياة ا
وع ، فقرار االستثمار يعتير من القرارات الهامة وربما ال يكونالقرارات االستثمارية الت   لمرسر

ي قطاع األعمال أهم وال اخطر من قرار األنفاق االستثماري. 
ز
 هناك قرار ف

: مفهوم القرار االستثماري: 
ً
 ثانيا

خصصت الباحثة هذا الجزء للتعرف عىلي وجهات نظر الكتاب حول مفهوم القرار االستثماري. فلقد تعددت 
ي فريق من الكتاب بأن قرار االستثمار " يعتير من القرارات األكير أهمية وخطورة  ي هذا المجال ، في 

الكتابات فز
ة " وع وذلك ألنم يحتوي عىلي ارتباط ماىلي كبي  وال يمكن الرجوع عنم إال بخسارة كبي 

 للمرسر
ال األوراق المالية المختلفة و كميم األمو وعرف فريق آخر قرارات االستثمار بأنها: "هي القرارات الخاصة باختيار 

ي كل منها و توقيت االستثمار". )أبوقحف، 
 م(2003المستثمرة فز

وفريق آخر عرف قرار االستثمار بأنم " قرار يؤدي إىل تكاليف ثابتة إضافية وبمجرد تنفيذه ال يمكن الرجوع فيم 
 م(2000ؤكدة الحدوث". )حسن، وتتوقع اإلدارة من تنفيذ أرباح مستقبلة ولكنها أرباح غي  م

وعرف قرار االستثمار بأنم " القرار الذي يقوم عىلي اختيار البديل االستثماري الذي يعطي اكير عائد استثماري من 
". )عبدالمطلب،  ز أوأكير ز بديلي  ي يجب أن 2003بي 

ي اختيار نوع الموجودات الت 
م(تنحرص قرارات االستثمار فز

كة   لتحقيق عوائد مستقبليم ". تستخدم من قبل إدارة الرسر
ي قرار االستثمار يعتير من 

وتستنتج من التعريفات السابقة أن هذه التعريفات رغم تعددها إال أن اغلبها يتفق فز
ي سبيل الحصول عىلي عوائد مناسبة 

وع فز القرار االستثمار يعتير من القرار من أموال ضخمة يخاطر بها المرسر
ات زمنية مست ي في 

قبلة . وطبقا لهذه المفاهيم المتعددة فأن مفهوم قرار االستثمار يتضمن ما يتوقع حدوثها فز
: )حمزة،   م(2004يىلي

وعات استثمارية يتولد عنها طاقات إنتاجية  . 1 ي إقامة مرسر
تب عليها استثمار أموال فز قرارات استثمارية يي 

 جديدة . 
وعات  . 2 ي التوسع للمرسر

تب عليها استثمار أموال فز اقة الحالية ويتولد عنها زيادة الطقرارات استثمارية يي 
وع .   اإلنتاجية الحالية للمرسر

تب عليها إحالل وتجديد األصول الحالية والغرض من هذه القرارات االستثمارية هو  . 3 قرارات استثمارية يي 
 المحافظة عىلي الطاقات اإلنتاجية الحالية أو زيادتها. 

: أهداف االستثمار: 
ً
 ثالثا

: يهدف االستثمار إىل اال ي
 م(2005)مطر،  -ئ 

 استثمارات توسعية:  . 1
حيث يكون الغرض من هذا النوع من االستثمارات هو توسيع الطاقة اإلنتاجية والبيعية للمؤسسة، بإدخال أو 
إضافة منتجات جديدة وزيادة اإلنتاج من أجل توسيع المكانة أو الحصة السوقية وزيادة القدرة عىل المنافسة 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية :  . 2  استثمارات اسي 
وع، أما المبالغ  يهدف هذا الصنف من االستثمارات إىل المحافظة عىل بناء واستمرار المؤسسة أو المرسر
ي هذا المجال فقد تكون نسبة معينة من حجم إيرادات المؤسسة خالل عدد من السنوات 

ز
المستثمرة ف

ز  ي معي  اتيخر
 . لتوجيهها إىل استثمار اسي 

ي مجال البحث والتطوير:  . 3
 
 االستثمار ف

ة الحجم حيث تكون عرضة للمنافسة  ي المؤسسات الكبي 
ز
إن هذا النوع من االستثمارات يكتسب أهمية خاصة ف

ز النوعية عير الزمن وهذا عن طريق تكثيف  ونجد أن هذا االستثمار يهدف أساًسا إىل تدنئة التكاليف وتحسي 
ي  ي مختلف األسواق. اآللية وتطوير الجهاز اإلنتاجر

ز
  وبالتاىلي القدرة عىل مواجهة المؤسسات المنافسة ف

ي نفس الوقت، كاالستثمارات التوسعية 
ز
ز عدة أنواع ف ز يجمع بي  يمكن اإلشارة إىل أتم قد نجد أن استثمار معي 

اتيجية إىل جانب خدمة مجال البحث والتطوير.  ا إىل تحقيق أغراض اسي 
ً
 مثال: فقد تؤدي أيض

ز الحاجات المتوقعة وتوفي  السيولة لمواجهة تلك . تحقيق 4 وة وتأمي 
العائد أو الرب  ح، باإلضافة إىل تنمية الير

 الحاجات وكذلك المحافظة عىل قيمة الموجودات. 
: وأنواع االستثمار: 

ً
 رابعا

يمكن تبويب مجاالت االستثمار من زوايا مختلفة، ولكن من أهم هذه التبويبات المتعارف عليها نوعان هما:  
 م( 1999)محمد، 

 االستثمارات المحلية:  . 1
، بغض النظر عن أداة  ي السوق المحىلي

تشمل مجاالت االستثمار المحلية جميع الفرص المتاحة لالستثمار فز
وعات التجارية. االستثمار المستخدمة مثل: الع  قارات، األوراق المالية و الذهب، والمرسر

 االستثمارات الخارجية أو األجنبية:  . 2
ي األسواق األجنبية، مهما كانت أدوات االستثمار 

ي االستثمار فز
تشمل مجاالت االستثمار جميع الفرص المتاحة فز

. المستخدمة. و تتم االستثمارات الخارجية من قبل األفراد و المؤسسات الما  لية إّما بشكل مبارسر أو غي  مبارسر
ي 
 المبحث الثان 

 الدراسة الميدانية
ي 
نامج اإلحصائ   إىل الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSتم استخدام الير

ً
والذي يشي  اختصارا

Statistical Package for Social Sciences  نامج ال نية لتنفيذ األشكال البيا Excel، كما تمت االستعانة بير
ي اطار هذه الدراسة، وأعتمد 

 الدراسة للقيام بتحليل البيانات والتوصل اىلي االهداف الموضوعية فز
المطلوبة فز

 عىل مستوي الداللة 
: مجتمع وعينة الدراسة: 

ً
 يتكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلدارية العليا.   أوال

ة أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها من بعض األفراد  بطريقة عشوائية، تم تحديد حجم العينة باالستعانة بخير
ز من ذوي االختصاص لتشمل مختلف المسميات الوظيفية والمستويات االدارية بالبنك، حيث قامت  محكمي 

ز واستجاب )50الباحثة بتوزي    ع عدد)  حيث أعادو االستبانات بعد 50( استمارة إستبانة عىل المستهدفي 
ً
( فردا

 ملئها بكل المعل
ً
وتعتير وهذه النسبة العالية تؤدي إىلي القبول بنتائج  %100ومات المطلوبة أي نسبتم تقريبا
 الدراسة وبالتاىلي تعميمها عىل مجتمع الدراسة. 

: الثبات والصدق أداة الدراسة 
ً
 ثانيا

ر اللتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة وصالحية عبارت االستبانة من حيث الصياغة والوضوح أجري اختب
ي 0.951وكانت النتيجة ) -كرونباخ  -الثبات لعبارات االستبانة باستخدام معامل ألفا 

ي أن هنالك ثبات فز
( مما يعتز

ي الجدول أدناه. 
ز فز  البيانات كما يبي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (1الجدول )
ي لجابات أفراد العينة االستطالعية عىل االستبيان

 
 الثبات والصدق الحصان

         
 
 
 
 
 

 م2019إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 
(  وهو 0.88( أن معامل ألفا كرونباخ لكل عباراات االستبانة تساوي )1يتضح للباحثة من نتائج الجدول )

ي زيادة مصداقية البيان  –االشارة لعبارات االستبانة، أي ان زيادة قيمة معامل ألفا مرتفع وموجب 
 ات. كرونباخ تعتز

: تحليل البيانات واختبار الفرضيات: 
ً
تم اختبار الفرضيات من خالل ايجاد االوساط الحسابية الموزونة ثالثا

االستبانة، وجميع هذه الفرضيات هي أسئلة وصفية )قوة االجابة( واالنحرافات المعيارية لكل عبارة من العبارات 
وذلك حسب مقياس ليكرت الخمايي حيث أن المتغي  الذي يعير عن الخيارات )أوافق بشدة، أوافق ، محايد، ال 

 . ي  أوفق، ال أوافق بشدة( مقياس ترتيتر
: تطبيق الدراسة: 

ً
، 50تم توزي    ع االستبيان عىل عينة الدراسة المقررة ) رابعا

ً
وقد تم تفري    غ البيانات ( فردا

ات األسمية )أوافق بشدة،  ي أعدها الباحث لهذا الغرض، حيث تم تحويل المتغي 
ي الجداول الت 

والمعلومات فز
ات كمية ) ي 1، 2، 3، 4، 5أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( إىل متغي 

تيب وتم تفري    غ البيانات فز ( عىل الي 
 ( اآلتية. 2الجداول رقم )

: "توجد عالقة ذات داللة احصائية بير  نظم دعم الدارة العليا لنظم المعلومات االدارية و  الفرضية األولي
 ".إتخاذ القرارات االستثمارية

 (2الجدول رقم)
 التوزي    ع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات الفرضية األوىل

 العبارات ت
أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
 ال أوافق
 بشدة

ي متخذل االدارية المعلوماتنظم دعم االدارة العليا  توفر 1 .1
 االستثمارية القرارات

22 27 1 0 0 

تهتم نظم دعم االدارة العليا داخل البنك بتوفير المعلومات التي  2 .2
 تساهم في اتخاذ القرارات االستثمارية

24 24 1 1 0 

رارات التخاذ القيتم تقدم المعلومات االدارية في الوقت المناسب  3 .3
 االستثمارية

18 31 1 0 0 

 0 0 3 25 22 تساعد نظم دعم االدارة العليا بالنظم لزيادة اداء العاملين بالبنك 4 .4

5. 5 
تساهم نظم دعم االدارة العليا في تصحيح القرارات االستثمارية 

 0 0 3 24 23 وتعزيزها 

 الثبات عدد العبارات الفرضيات
 0.92 5 األولى
 0.82 5 الثانية
 0.72 5 الثالثة

 0.88 15 اجمالي العبارات
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 م2019إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 
 توجد عالقة ذات( ان معظم الفئة المستهدفة باالستبيان توافق او توافق بشدة عىل 2يوضح الجدول رقم )

ز نظم دعم اإلدارة العليا لنظم المعلومات االدارية و إتخاذ القرارات االستثمارية  .داللة احصائية بي 
 (3جدول رقم )

 الفرضية األولالوسيط لجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات 

 الوسيط العبارات ت
درجة 
 الحرية

قيمة مربع 
 التفسير كاي

 أوافق  22.84 2 4 ثماريةاالست القراراتي متخذل االدارية المعلوماتنظم دعم االدارة العليا  توفر 1

تهتم نظم دعم االدارة العليا داخل البنك بتوفير المعلومات التي تساهم في  2
 االستثماريةاتخاذ القرارات 

 أوافق  42.32 3 4

 أوافق  27.16 2 4 يتم تقدم المعلومات االدارية في الوقت المناسب التخاذ القرارات االستثمارية 3
 أوافق  17.08 2 4 تساعد نظم دعم االدارة العليا بالنظم لزيادة اداء العاملين بالبنك 4
 أوافق  16.84 2 4 تساهم نظم دعم االدارة العليا في تصحيح القرارات االستثمارية وتعزيزها  5

 أوافق     جميع العبارات 
 م2019إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 

ز من الجدول رقم ) ي أن جميع أفراد عينة الدراسة متفقون عىل3يتبي 
ذلك، حيث أنم  ( إن النتائج أعاله ال تعتز

ي جدول رقم )
ز عىل ذلك، والختبار وجود فروق ذات داللة 2وكما ورد فز  محايدين أو غي  موافقي 

ً
( أن هناك أفرادا

ز للنتائج أعاله تم استخدام اختبار مرب  ع كاي لداللة  ز والمحايدين وغي  الموافقي  ز أعداد الموافقي  إحصائية بي 
ز اإلجابات عىل كل عبارة من عب  ارات الفرضية األوىل. الفروق بي 

: "توجد عالقة ذات داللة احصائية بير  تكنولوجيا المعلومات و إتخاذ القرارات االستثمارية" ي
 .الفرضية الثان 

 (4الجدول رقم)
 التوزي    ع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات الفرضية الثانية

 العبارات ت
أوافق 
 ال أوافق محايد أوافق بشدة

أوافق ال 
 بشدة

 0 0 6 25 19 مناسبة للعملالبرمجيات ال الكثير منتتوفر في البنك  1
 0 1 3 27 19 لمعلوماتا تعمل قواعد البيانات فى البنك على تقليل ازدواجية 2

3 
 اقعو مالساهم فى عدم تشفير ياستخدام تقنيات حديثة 

 0 2 7 27 14 االلكترونية بالبنك

 0 1 7 27 15 المعلومات في تقليل التكلفة بالبنك.تساعد نظم تكنلوجيا  4

5 
البنك القدرة على التعامل مع النظام التكنلوجي  يلدي موظف
 0 1 11 20 18 المستخدم

 م2019إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية،  المصدر: 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

القة ذات : توجد ع( ان غالبية الفئة المس  تهدفة باالس  تبيان توافق او توافق بش  دة عىل ان 4يوض  ح الجدول رقم )
ز تكنولوجيا المعلومات و إتخاذ القرارات االستثمارية  .داللة احصائية بي 

 (5جدول رقم )
 الوسيط لجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات الفرضية الثانية

 الوسيط العبارات ت
درجة 
 الحرية

قيمة مربع 
 التفسير كاي

 أوافق 11.32 2 4 مناسبة للعملالبرمجيات ال الكثير منتتوفر في البنك  1
 أوافق 38.00 3 4 المعلومات تعمل قواعد البيانات فى البنك على تقليل ازدواجية 2
 أوافق 28.24 3 4 لبنكاقع االلكترونيةباو مالساهم فى عدم تشفير ياستخدام تقنيات حديثة  3
 أوافق 30.32 3 4 تساعد نظم تكنلوجيا المعلومات في تقليل التكلفة بالبنك. 4
 أوافق 17.68 3 4 البنك القدرة على التعامل مع النظام التكنلوجي المستخدم يلدي موظف 5

 أوافق    جميع العبارات 
 م2019إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 

ز من الجدول رقم ) ي أن جميع أفراد عينة الدراسة متفقون عىل ذلك، حيث أنم 5يتبي 
( إن النتائج أعاله ال تعتز

ي جدول رقم )
ز عىل ذلك، والختبار وجود فروق ذات داللة 4وكما ورد فز  محايدين أو غي  موافقي 

ً
( أن هناك أفرادا

ز  ز والمحايدين وغي  الموافقي  ز أعداد الموافقي  للنتائج أعاله تم استخدام اختبار مرب  ع كاي لداللة إحصائية بي 
ز اإلجابات عىل كل عبارة من عبارات الفرضية الثانية.   الفروق بي 

 الفرضية الثالثة: "توجد عالقة ذات داللة احصائية بير  الهيكل التنظيمي و إتخاذ القرارات االستثمارية". 
 (6الجدول رقم)
 الدراسة عىل عبارات الفرضية الثالثةالتوزي    ع التكراري إلجابات أفراد عينة 

 العبارات ت
أوافق 
 محايد أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

تساعد رسالة البنك على تكوين هيكل تنظيمي يتوافق مع  1
 اهداف البنك 

16 25 6 3 0 

 0 1 12 24 13 من السهل احداث تغيرات في الهيكل التنظيمي بالبنك. 2
 0 0 7 27 16 التنظيمي بالبنك باالتصاالت الفعالةيتميز الهيكل  3
 0 0 6 24 20 يتميز الهيكل التنظيمي بالبنك بترابط الوحدات االدارية. 4

يتوافق التغيير في الهيكل التنظيمي مع التغيرات في  5
 0 0 6 21 23 استراتيجية البنك.

 م2019إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 
قة ذات توجد عال( ان غالبية الفئة المستهدفة باالستبيان توافق او توافق بشدة عىل ان 6يوضح الجدول رقم )

 الهيكل التنظيىمي و إتخاذ القرارات االستثمارية. 
ز  داللة احصائية بي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (7جدول رقم )
 الوسيط لجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات الفرضية الثالثة

درجة  الوسيط العبارات ت
 الحرية

قيمة مربع 
 كاي

 التفسير

1.  
تساعد رسالة البنك على تكوين هيكل تنظيمي يتوافق مع اهداف 

 أوافق 24.08 3 4 البنك 

 أوافق 21.20 3 4 من السهل احداث تغيرات في الهيكل التنظيمي بالبنك.  .2
 أوافق 12.04 2 4 يتميز الهيكل التنظيمي بالبنك باالتصاالت الفعالة  .3
 أوافق 10.72 2 4 الهيكل التنظيمي بالبنك بترابط الوحدات االدارية.يتميز   .4

يتوافق التغيير في الهيكل التنظيمي مع التغيرات في استراتيجية   .5
 البنك.

 أوافق 10.36 2 4

 أوافق   4 جميع العبارات 
 م2019إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 

ز من الجدول رقم ) ي أن جميع أفراد عينة الدراسة متفقون عىل ذلك، حيث أنم  (7يتبي 
إن النتائج أعاله ال تعتز

ي جداول رقم )
ز عىل ذلك، والختبار وجود فروق ذات داللة 6وكما ورد فز  محايدين أو غي  موافقي 

ً
( أن هناك أفرادا

ز للنتائج أعاله تم استخد ز والمحايدين وغي  الموافقي  ز أعداد الموافقي  لداللة  ام اختبار مرب  ع كايإحصائية بي 
ز اإلجابات عىل كل عبارة من عبارات الفرضية الثالثة.   الفروق بي 

 النتائج و التوصيات
 النتائج: 

 -بناءعىل الدراستير  النظرية والميدانية توصلت الباحثة إل النتائج التالية: 

ز نظم دعم اإلدارة العليا لنظم المعلومات االدارية و إتخاذ القرارات  هناك .1 عالقة ذات داللة احصائية بي 
 .  االستثمارية

ز تكنولوجيا المعلومات و إتخاذ القرارات االستثماريةهناك  .2  .عالقة ذات داللة احصائية بي 

 الهيكل التنظيىمي و إتخاذ القراراتهناك  .3
ز  االستثمارية عالقة ذات داللة احصائية بي 

 المعلومات االدارية المنشورة تعكس الوغي االداري.  .4

ي الوقت المناسب لمتخذي القرار.   .5
 يتم توفي  معلومات فز

ي معالجة القرارات بطريقة سليمة.  .6
 نظم المعلومات االدارية لها القدرة فز

 يؤثر حجم إدخال البيانات عىلي مدى نجاح نظم المعلومات االدارية.  .7
 التوصيات: 

ز النظرية والميدانية توصل الباحث إىل التوصيات التاليةمن   -:خالل عرض الدراستي 
ي توفي  المعلومة وقت الحاجة إليها.  . 1

ورة تطبيق نظم المعلومات االدارية لتساهم فز  ضز
ي البنوك.  . 2

 تعمل نظم المعلومات االدارية عىلي تقليص اإلجراءات الروتينية المستخدمة فز
ز نظم المعلومات المحاسبية و ترشيد قرارات االستثمارية . توجد عالقة ذات داللم إحصائ . 3  ية بي 
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ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مع بنك فيصل اإلسالمي  بوسائل االستثمار اإلسالمية المختلفة.   . 4
ز  توعية المتعاملي 

 ببنك فيصل اإلسالمي عىل تطبيق وسائل االستثمار  . 5
ز العمل عىل رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملي 

 اإلسالمية. 
ي اتخاذ القرارات إبراز المعلومات  . 6

ز
ي الوقت المناسب تساعد ف

ز
ي تتصف بالخصائص والجودة ف

االدارية الت 
 السليمة. 

 عىل تزويد  . 7
ً
ال بد من وجود نظام فعال للرقابة يستند عىل دليل عمل خطة تنظيمية واضحة وأن يكون قادرا

 اإلدارة بما يحتاجم من معلومات. 
 المصادر والمراجع

: المصادر العربية: 
ً
  أوال

 م،  أساسيات التنظيم واإلدارة، دار الجامعم الجديده، األردن، عمان. 2003عبد السالم،أ ، 
، ترجمة عدنان عضيمة، د.ن 1999بيل جيتس، ب ،  ي الرقىمي ي عرص النظام العصتر

ز
م ، العمل ورسعة التفكي  ف

،  اإلمارات.  ي  دئر
ي معاض( دار وائل م،  إدارة البنوك  )مدخ2000صالح ،ح .  مؤيد عبد الرحمن الدوري،  اتيخر

ل كىمي واسي 
، عمان، األردن.   للنرسر

 ، جامعة سبها، ليبيا. 22م،  معايي  صنع القرارات األخالقية، ص 1999حسن عبدالسالم عىل عمران،
 م اإلدارة الماليم المتقدمم، الوراق للنرسر والتوزي    ع، عمان، االردن. 2004حمزة محمود الزبيدي، 

، عمان، االردن.  م،  مبادئ1998زياد رمضان،  ، دار وائل للطباعة والنرسر ي والماىلي
 االستثمار الحقيف 

ك -م،  اثر تفاعل مكونات نظم المعلومات اإلدراية مع خصائص القيادة العليا2013سلىم عمر الخليفة طم، ة رسر
ي السودان، الخرطوم، السودان. 

 مطابع السودان للعملة ، دراسة حالة للبنوك التجارية العاملة فز
 م، نظم المعلومات اإلدارية، مؤسسة الورق، عمان، االردن. 1998م إبراهيم الحسينم، سلي

م، دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية، الدار 2006عبد المطلب عبد الحميد، 
 الجامعية،االسكندريم، مرص. 

 عىلي خربوش، 
ز ز النظرية والتطبيق، دار م، ، االستثمار والتم1999عبد المعطي رضا أرضيد،  حسي  ويل بي 
 الزهران للنرسر ، عمان، األردن

عىلي ميا، صالح شيخ ديب، عبدهللا، حماد، نظم المعلومات اإلدارية، د.ت ، مدير الكتب والمطبوعات 
ين األذقية، سوريا.   الجامعية، جامعة ترسر

وق )د.م(. م، التطورات الحديثة لنظم المعلومات المبنية عىل 1993محمد محمد الهادي،   الكمبيوتر، دار الرسر
 م. 1999اإلطار النظري و التطبيقات العلمية،  –محمد مطر، إدارة االستثمارات 

 م ، إدارة المحافظ االستثمارية، دار الجامعم الجديده ،عمان، االردن. 2005مطر، محمد و فائز، 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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