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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 ] األكاديميةأدبيات موضوع: ذكاء األعمال والمؤسسات  ةمراجع [
 
 ] صالحعهود عبدالعزيز الباحثة:  د إعدا [
ي جامعة الملك  ةباحث [

ز
 ] عبدالعزيزدكتوراة قسم علم المعلومات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ف

 
 

 :المستخلص
ي 
ي بيئاتها، نتيجة التطور التقتز

ز
ات رسيعة ومستمرة ف ي مختلف المجاالت تغي 

ز
، و تشهد المنظمات ف ي

المعلومائ 
ي ترتبط بالمعلومات، حيث إن المعلومات وقد 

ظهرت أساليب تقنية وادارية مختلفة لمواجهة التحديات الت 
اليب ذكاء األعمال وهو عبارة عن مجموعة من التطبيقات، أصبحت موردا هاما ألي منظمة. ومن هذه األس

ز  ي تمكن من الوصول إىل البيانات وتحليلها وتحويلها إىل معلومات ومن ثم إىل معرفة لتحسي 
واألدوات، الت 

ي المنظمات، 
ز
ز األداء إىل أقىص حد ف ز هذه المنظمات المؤسسات األكاديمية. عملية اتخاذ القرار وتحسي   ومن بي 

 ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية، وتلخيص األدبيات ذات الصلة بمجالذه الورقة إىل مراجعة تهدف ه
امج وربطها اتجاهاتها . وكذلك، مراجعة وعرض الير

ً
ز ما األكاديمية وهو ببعض وتتبعها زمنيا  أهمية المجال يير

 علمية.  لمحور لمؤتمرات ليتحول بم االهتمام ودرجة

استعراض المصطلحات ذات الصلة بموضوع ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية، والتطور وشملت المراجعة 
ي تناولت 

ي للموضوع والمفاهيم المرتبطة بم. كما تم استعراض المؤتمرات والجمعيات العلمية الت 
التاريخز

ي الموضوع وكيفية تطورها، وأخ
ز
امج األكاديمية، وكذلك االهتمامات البحثية ف ا استعالموضوع والير راض المؤرسر ي 
ي قواعد البيانات المذكورة. 

ز
 الرقىمي لتتبع مصطلحات الموضوع ف

، المؤسسات األكاديمية، تحليالت األعمال، إدارة المعرفة، الكلمات المفتاحية:  ذكاء األعمال، الذكاء المؤسسي
 علم البيانات، دعم القرار

 

Abstract 

Organizations in various fields are witnessing rapid and continuous changes in their environments, as a 

result of technical and information development, and different technical and administrative methods 

have emerged to meet the challenges related to information. Information has become an important 

resource for any organization.  

One of these methods is business intelligence, which is a set of applications and tools that enable access 

to data, analyze it and turn it into information, and then into knowledge to improve the decision-making 

process and improve performance to the maximum extent in organizations, among these organizations 

are academic institutions. 

This paper aims to review the literature related to business intelligence and academic institutions, to 

summarize its trends, link them together, and track them in time. Also, reviewing and presenting 

academic programs, which highlights the importance of the field and the degree of interest in it, turning 

it into a center for scientific conferences. 
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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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

The paper includes a review of terminology related to business intelligence and academic institutions, 

and the historical development of its related concepts. The scientific conferences and societies that dealt 

with business intelligence and the academic programs were reviewed, as well as the research interests 

and how it developed, and finally, the digital index was reviewed to track the subject terms in the 

mentioned databases. 

Keywords: business intelligence, BI, academic institutions, business analytics, knowledge 

management, data science, decision support 

 المقدمة

ي 
ي بيئاتها، نتيجة التطور التقتز

ز
ات رسيعة ومستمرة ف ي مختلف المجاالت تغي 

ز
، و تشهد المنظمات ف ي

المعلومائ 
ي ترتبط بالمعلومات، حيث إن المعلومات وقد 

ظهرت أساليب تقنية وادارية مختلفة لمواجهة التحديات الت 
أصبحت موردا هاما ألي منظمة. ومن هذه األساليب ذكاء األعمال وهو عبارة عن مجموعة من التطبيقات، 

ي تمكن من الوصول إىل البيانات وتحليلها وتحويلها إىل معلومات و 
ز من ثم إىل معرفة لتحسواألدوات، الت  ي 

ي المنظمات، 
ز
ز األداء إىل أقىص حد ف ز هذه المنظمات المؤسسات األكاديمية. عملية اتخاذ القرار وتحسي   ومن بي 

 ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية، وتلخيص األدبيات ذات الصلة بمجالتهدف هذه الورقة إىل مراجعة 
.  وربطها اتجاهاتها

ً
امجببعض وتتبعها زمنيا ز ما األكاديمية وهو وكذلك، مراجعة وعرض الير  أهمية المجال يير

 علمية.  لمحور لمؤتمرات ليتحول بم االهتمام ودرجة

ي 
ز
ي المجال، من خالل البحث ف

ز
وقد قامت الباحثة بمراجعة االنتاج الفكري للتعرف عىل الدراسات السابقة ف

. ERICالعلمية العالمية، وقاعدة  ألطروحات والرسائلل ProQuestقاعدة  :بعض قواعد البيانات األجنبية مثل

 عن بعض قواعد البيانات العربية مثل: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية وقاعدة 
ً
. وقد تم EcoLinkفضال

ها، وتم   عددا مقارنة بغي 
اختيار هذه القواعد بناء عىل نتائج البحث األولية حيث احتوت عىل النتائج األكير

ي م
ز
امج األكاديمية حيث ارتأت  Googleحرك البحث البحث ف عند البحث عن المؤتمرات والجمعيات والير

ي قد تكون مصدًرا محتمال للمعلومات 
الباحثة توسيع مجال البحث ليشمل الصحف والتقارير وكافة المواقع الت 

 ومن ثم التأكد منها من المصادر الموثوقة. 

الصلة بموضوع ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية، والتطور وشملت المراجعة استعراض المصطلحات ذات 
ي تناولت 

ي للموضوع والمفاهيم المرتبطة بم. كما تم استعراض المؤتمرات والجمعيات العلمية الت 
التاريخز

ا استعراض المؤرسر  ي الموضوع وكيفية تطورها، وأخي 
ز
امج األكاديمية، وكذلك االهتمامات البحثية ف الموضوع والير

ي قواعد البيانات المذكورة. الر 
ز
 قىمي لتتبع مصطلحات الموضوع ف

 المصطلحات ذات الصلة بالموضوع 

بالرجوع لإلنتاج الفكري لموضوع "ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية" باللغة العربية، ومرادفم باللغة 
ية  ز ز للب"Business Intelligence (BI) and Academic Institutions"اإلنجلي  احثة أن هناك ، تبي 

 مصطلحات وثيقة الصلة بم وتم اإلشارة إليها أو استخدامها للتعبي  عن ذكاء األعمال. 

"، الذي أشارت لم جمعية نظم معلومات الجامعات الذكاء المؤسس  من المصطلحات ذات الصلة مصطلح "
ي المؤسسات األكاديمية وعرفتم الجمع 2011األوروبية عام 

ز
ية بأنم التقنيات ووصفت بم ذكاء األعمال ف
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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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

المعتمدة عىل الحاسوب الكتشاف بيانات األعمال واستخراجها وتحليلها بهدف دعم اتخاذ القرارات، كما أشارت 
 نظام دعم القرار )

ً
 (. EUNIS،2020الجمعية إىل أنم يمكن تسميتم أيضا

ي المؤسسات 
ز
إن  األكاديمية حيثوتتفق الباحثة مع استخدام مصطلح الذكاء المؤسسي لوصف ذكاء األعمال ف

ي المؤسسات كافة، 
ز
المبادئ األساسية لإلدارة بصفة عامة وإلدارة المعلومات بصفة خاصة ال تختلف ف
ي األهداف والوسائل المستخدمة لتحقيق هذه األهداف. 

ز
 واالختالف بينها يكون ف

ي المؤسسات األكاديمية فقد اخنظام دعم القرار أما عن تسمية نظام ذكاء األعمال ب
ز
 تلف الباحثون حول ذلك،ف

ز اتخاذ القرار إال أنها تستبعده حيث إن  ز فكليهما يهدف إىل تحسي  ز المصطلحي  وترى الباحثة أن هناك تداخل بي 
ز اتخاذ القرار، وتتفق مع ما ذكره )عباس، ( بأن بداية ظهور نظم ذكاء 2018نظام ذكاء األعمال يشمل تحسي 

 ور ليصبح نظم ذكاء األعمال. األعمال ارتبط بنظم دعم القرار الذي تط

 مصطلح " 
ً
ي تعمل بها الذكاء التنافس  ومن المصطلحات أيضا

"، وعالقة ذكاء األعمال بالبيئة التنافسية الت 
لتوضيح  1975المؤسسات عالقة قديمة، فقد قدم كليالند وكينغ نموذًجا لنظام ذكاء األعمال التنافسي عام 

 (. Walker ،2017لتحليل الستخالص نتائج قابلة للتنفيذ )تحول البيانات إىل ذكاء بعد أن يتم ا

ي مؤتمر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة )جامعة الزيتونة،
ز
الذكاء ( أشي  إىل مصطلح "2012باإلضافة إىل أنم ف

" لوصف ذكاء األعمال وهو عملية جمع، وتحليل، ونرسر لمعلومات دقيقة، ومحددة، وذات صلة، التنافس  
ز والمؤسسة نفسها، حسب تعريف )عباس، وتوقيت مناسب، ي نفس 2018يتعلق ببيئة االعمال والمنافسي 

ز
(. وف
" لوصف أنواع  ي اتيخر

" و"الذكاء االسي  " و"الذكاء الماىلي المؤتمر تم استخدام المصطلحات: "الذكاء التنظيىمي
 مختلفة من ذكاء األعمال. 

"، اتيي   الذكاء االست  " و"الذكاء المال  " و"تنظيم  الذكاء ال" و"الذكاء التنافس  ترى الباحثة بأن المصطلحات "
هي لوصف أنواع من ذكاء األعمال، والدراسات قد تناولت أثر ذكاء األعمال عىل الجوانب التنظيمية والمالية 

ي المنظمات. 
ز
ي هذه الجوانب عند تطبيق ذكاء األعمال ف

ز
اتيجية لما لم من األثر المبارسر عليها ف  واالسي 

ا مصطلح " "، وقد وجدت الباحثة بأنم األكير تداخال مع مصطلح "ذكاء األعمال" وذلك تحليالت األعمالوأخي 
ز ذكاء األعمال ز بي  ي ذكاء األعمال، وبأن التميي 

ز
ي تمنح درجة علمية ف

امج األكاديمية الت   (BI) عند مراجعة الير
عليم االرتباط بينهما،  ( ولكن المتفقMeltzer،2019ليس واضًحا حسب ما ذكر ) (BA) وتحليالت األعمال

امج األكاديمية وأشار إىل مصطلح "علم البيانات" الذي يشمل كل ما يتعلق  حيث تجمعهما العديد من الير
 بتحليل البيانات. 

امج األكاديمية فقط، ارتأت الباحثة عدم  ي وصف الير
ز
ستخدم ف

ُ
 ألن مصطلح "تحليالت األعمال" ا

ً
ونظرا

 اإلشارة إليم كمصطلح ذا صلة بالموضوع. استخدامم عند البحث ولكن يجدر 

  
 التطور التاريي 

كة من Hans Luhn الباحث قبل من 1958 تم استخدام مصطلح ذكاء األعمال ألول مرة عام  لصناعة IBM رسر
مجيات، الحواسيب ي  والير

ز
رسر  بحث ف

ُ
ي  ن

ز
 ،A Business Intelligence System عنوان تحت IBM journalف

ز  بإجراء مستخلص يرتبط لُينسر   البيانات بمعالجةيقوم  مؤتمت نظام لوصف ي  معي 
ز
ومن ثم يقوم  المنظمة ف
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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  هذه المعلومات بتوزي    ع
ز
ي ذلك الوقت  لكنها كانت مجرد فكرة جميعها ليتم االستفادة منم، المنظمة أقسام ف

ز
ف

طبق 
ُ
ي و العكيدي، ولم ت

 .  (2012)السامرائ 

ي عام 
ز
كليالند وكينغ نموذًجا لنظام ذكاء األعمال التنافسي لتوضيح تحول البيانات إىل ذكاء بعد أن   قدم 1975وف

ها ليتم استخالص نتائج قابلة للتنفيذ واالستفادة منها   (. Walker ،2017)يتم تحليلها وتفسي 

ي عام 
ز
ي بيئة  غوشال وكيموصف  1986وف

ز
ة تنافسية ف ز المؤسسة، ذكاء األعمال كنهج للحصول عىل مي 

اف بذكاء األعمال ز واالتجاهات العامة، وبأن   واالعي  كأداة أساسية للمنافسة تستخدم لجمع وتحليل المتنافسي 
ي المؤسسة يتضمن 

ز
ي ألنظمة ذكاء األعمال ف

 : (Taylor،2019)الهيكل الوظيفز

 تحديد مصادر المدخالت وإدارتها.  . 1
 الوصول الستخراج البيانات.  . 2
 ع . التخزين المحىلي أو الموز  . 3
 تحويل البيانات وإعادة تنظيمها.  . 4
 معالجة البيانات.  . 5
6 .  . ز  عرض البيانات عىل المستخدمي 
 إعداد التقارير.  . 7

ي عام
ز
ي مجال البحوث  -المصطلح إىل الواجهة،  Gartnerأعادت مجموعة  1989 وف

ز
كة رائدة ف وهي رسر

 األعمال أنظمة بعض الذي أشار بأن  Howard Dresner من قبل المفهوم طرح حيث تم -واالستشارات
ز  يعود عىل الحاسوب المستندة ، إال عام ألربعي  ي  الحاصل التقدم أن مىصز

ز
 تقنية المعلومات من عمليات ف

امج المتخصصة لتحليل البيانات واستخدام الشبكات، تنقية  األعمال بيئة خصبة لذكاء خلق البيانات، أو الير
 وقد تبنت كان متوافر عما

ً
كة  المفهوم هذا سابقا كاتالرسر ها من رسر  المرجع لتصبح األبحاث وطورتم، وغي 

  ذكاء األعمال لمنتجات األول
ُ
كات استشاريةوط  TDWI ،AMR :  مثلأخرى،  ورت نماذج لم من قبل رسر

Research  (MIHAELA et. al.  ،2011) ،  (. Gartner،2020)(2015)شبي 

ي البداية  
ز
 علىمي  مصطلح أي بدايات مع الحال هو كماولم يكن هناك تعريف محدد لمفهوم ذكاء األعمال ف

ي  اختلفوا كما المعلومات، لتقنيات أم لإلدارة هو هل حول مرجعيتم تختلف اآلراء جديد، ثم بدأت
ز
 أهو دوره ف

ي  اختلفوا وكذلك وادارتها، المعرفة لتوليد نظام هو القرار أم لدعم نظام
ز
 أن يجب الذي التنظيىمي  المستوى ف

 . (2012)القصيىمي و آغا، النظام وذلك وفق ما ذكره  هذا يدعمم

ي ارتبطت بموضوع ذكاء األعمال والتطور الموضوغي لها، انعكس ذلك عىل تعريف 
وبعد بلورة المفاهيم الت 

ز للباحثة من  ز لم. حيث تبي  ي الباحثي 
ي تناولت مفهوم ذكاء األعمال الموضوعات الت 

خالل مراجعة األدبيات الت 
 ارتبطت بذكاء األعمال. 

ي عام 
ز
: ف ي وكينغ ذكاء األعمال بأنم عبارة عن  1997وفيما يىلي تعريفات لمفهوم ذكاء األعمال، وهي

عرف كولكارئز
ي عام 

ز
أدلمان وموس بأنم مصطلح يشمل  عرفم 2000أداة لتحليل بيانات المنظمة باستخدام أدوات ذكية، وف

امج التحليلية لجمع وتوحيد وتحليل وتوفي  إمكانية الوصول إىل المعلومات بطريقة  مجموعة واسعة من الير
ي عام 

ز
ي المنظمة من اتخاذ قرارات أفضل، ثم ف

ز
ز ف تطور اىل ما عرفم موس وآخرون بأنم  2004تمكن المستخدمي 
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

وات الالزمة لتحويل البيانات إىل معلومات، ومن ثم إىل معرفة مجموعة من العمليات والتقنيات واألد
ي و العكيدي، 

ي التخطيط وتحقيق األرباح )السامرائ 
ز
 (. 2012للمساهمة ف

تم ربط ذكاء األعمال بتحويل البيانات إىل معرفة وركزت الدراسات عىل  2004بعد عام وجدت الباحثة بأنم 
ز إدارة ا ( Herschel and Jones ،2005لمعرفة وذكاء األعمال مثل دراسة )العالقة بينهما ووضحت الفرق بي 

ركز إدارة المعرفة عىل المعرفة الضمنية 
ُ
ي أشارت إىل أن ذكاء األعمال ُيركز عىل المعرفة الرصيحة، بينما ت

الت 
ز يعززان التعلم وصنع القرار، وأشارت لطبيعة التكامل بينهما. وترى الباحثة  أنم يمكن بوالرصيحة وبأن المفهومي 

  النظر إىل ذكاء األعمال كجزء من إدارة المعرفة. 

ي 
ز
وجد شانغ بأن نظام ذكاء األعمال يوفر البيانات والمعلومات والمعرفة بالدقة والوقت المناسب لدعم  2006وف

ي بيئات العمل غي  المستقرة
ز
اتيجية واتخاذ القرارات وتقيم المخاطر ف ي  .اإلسي 

ز
 وضح توربان وآخرون 2007وف
ي مستودعات البيانات

ز
ز االتجاهات واألنماط،  بأن ذكاء األعمال تطور ليشمل تحليل البيانات المخزنة ف لتبي 

ي و العكيدي، وبالتاىلي اشتقاق األفكار واستخالص االستنتاجات 
 .(2012)السامرائ 

عمال وتعريفات يشمل ذكاء االعمال والمؤسسات وترى الباحثة بأن كل ما تم تناولم من تطور مفهوم ذكاء األ 
، ي جميع القطاعات 2020األكاديمية وتتفق مع دراسة )العمري وعقيىلي

ز
ي وضحت بأن ذكاء األعمال مطلوب ف

( الت 
ز المنظمات، إذ أن جميعها يحتاج اليوم إىل الوصول  والوظائف مع اختالف طبيعة المعلومات ورسعة العمل بي 

( بأن ذكاء MIHAELA et. al. ،2011و مكون رئيسي لنجاحها. وكذلك تتفق مع دراسة )إىل ذكاء األعمال فه
ي يجب أن 

كات وأن هناك العديد من العوامل الت  األعمال حيوي بالنسبة ل لمؤسسات األكاديمية كما هو للرسر
 تشجع قيادة الجامعات الستخدام ذكاء األعمال. 

ي المؤسسات األكاديمية  2011وبية عام وقد أشارت جمعية نظم معلومات الجامعات األور 
ز
إىل أن ذكاء األعمال ف

يمكن أن يطلق عليم الذكاء المؤسسي وهو يشي  إىل التقنيات المعتمدة عىل الحاسوب الكتشاف بيانات األعمال 
واستخراجها وتحليلها بهدف دعم اتخاذ القرارات، ويمكن تسميتم كذلك بنظام دعم القرار، وبأن الوظائف 

: التقارير، المعالجة التحليلية )المشي   ي OLAPكة ألنظمة ذكاء األعمال هي
ز
( الستكشاف البيانات، التنقيب ف

 (. EUNIS ،2020البيانات، والتحليالت التنبؤية )

كة   لرسر
ً
فإن ذكاء األعمال مظلة تضم تحتها التطبيقات، والبنية التحتية واألدوات، وأفضل  Gartnerووفقا

ز األداء  ز عملية اتخاذ القرار وتحسي  ي تمكن من الوصول إىل البيانات وتحليل المعلومات لتحسي 
الممارسات الت 
 (. Gartner ،2020إىل أقىص حد )

ة من المنهجيات والعمليات واالدوات والتقنيات وعرفت جامعة جالسكو ذكاء األعمال بأنم عبارة عن مجموع
اتيجية  ز الرؤى االسي  ي تحول البيانات الخام إىل معلومات مفيدة وذات مغزى يمكن استخدامها لتمكي 

الت 
 . (IT Services ،2015)والتكتيكية والتشغيلية واتخاذ القرارات بشكل أكير فعالية 

نت واستمر تطور  أدوات ذكاء األعمال بشكل كبي  حيث شملت البيانات غي  المهيكلة، والبيانات الضخمة وإني 
ماذج ن والمدن الذكية، وأصبحت قادرة عىل الوصول إىل البيانات المنفصلة وجميع البيانات من مختلف األشياء

معلومات متطورة لتصور نتائج  األعمال الرقمية، كما زاد مستخدمو ذكاء األعمال وتطورت التقارير إىل لوحات
ات والتنبؤات  . (Taylor ،2019) األعمال والمؤرسر

http://www.gartner.com/it-glossary/business-intelligence-bi/
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 تمنح 
واتجم ذكاء األعمال نحو ذكاء أعمال الخدمة الذاتية، الذي يتضمن أنظمة العمل وتحليالت البيانات الت 

ز الوصول إىل معلومات المنظمة دون ال ز النهائيي  دعم المبارسر من تقنية المعلومات، كما تمنحهم المستخدمي 
، ات تقنية )العمري وعقيىلي  (. 2020القدرة عىل استخدام ذكاء األعمال مع بياناتهم دون أن يكون لديهم خير

ي لمفهوم ذكاء األعمال 
ي توضح التطور وجدت الباحثة بعد استعراض التطور التاريخز

بأن التعريفات الت 
كات الموضوغي لم بدأت بعد ظهور  ي رسر

ي البداية وبأنم نظام مؤتمت يتعامل مع البيانات، وبعد تبتز
ز
ه كفكرة ف

، تم ربطم بتحليل البيانات ثم تطور ليشمل مجموعة برامج لتحليل البيانات بهدف األبحاث والتطوير لم
ة التنافسية للمنظمة وهو تط ز ز عملية اتخاذ القرار ومن ثم ظهرت عالقتم بالمعرفة وتحقيق المي  ر و تحسي 

ي لتطور الموضوعات البحثية والمجاالت بصفة عامة ويعكس 
ي بيئة المنظمات. منطف 

ز
 التطورات الحاصلة ف

كما تتفق الباحثة من أن ذكاء األعمال يرتبط ارتباطا وثيق بتطور تقنية المعلومات بالتحديد حيث يشمل أدوات 
 داة معينة بل عرفتم كمجموعة منمختلفة تتطور بتطور التقنيات ولذلك التعريفات الحديثة لم تحدد أ
ي تحلل البيانات. 

 التقنيات أو األدوات أو الحلول أو الممارسات الت 

 عىل المؤسسات االكاديمية حيث تناولت التعريفات وتوصلت الباحثة إىل أنم يمكن تعميم مفاهيم ذكاء األعمال
ي المؤسسات

ز
 بصفة عامة.  ذكاء األعمال ف

 األعمالالمؤتمرات حول موضوع ذكاء 

ي تطوير البحث العلىمي وما ينتج عنم من رفع 
ز
مما ال شك فيم الدور الكبي  الذي تقوم بم المؤتمرات العلمية ف

ي نفس المجال ولتبادل األفكار والنقاشات 
ز
ز ف ز والمختصي  لمستوى العلم وذلك عن طريق عقدها لتجمع الباحثي 

ي تؤدي إىل تعاون علىمي ينتج عنم أفكار. 
 الت 

تمت مراجعة المؤتمرات العلمية ذات االهتمام بمجال ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية وتوصلت لذا، فقد  
ه ألنم Googleالباحثة إىل عدة نتائج. وذلك بالبحث من خالل محرك البحث  ، الذي تم اختياره عوضا عن غي 

ي جميع المواقع سواء كانت أكاديمية أو أخبار أو تقارير أو حت  
ز
 آراء وتجارب شخصية لتصل إىل يشمل البحث ف

 المؤتمرات ذات الصلة ومن ثم التأكد من المعلومات من مصادرها الموثوقة. 

ي الجدول )
ز
 (. 1وفيما يىلي استعراض لمؤتمرات أجنبية حول موضوع ذكاء األعمال كما هو موضح ف

 : المؤتمرات األجنبية حول موضوع ذكاء األعمال1جدول 

 الجهة المؤتمر امالع

2011 
 

ي التعليم العاىلي 
ز
 مؤتمر ذكاء األعمال ف
ي 
ز
 (2020و 2014)وُعقد كذلك ف

 BI SIG  مجموعة االهتمامات الخاصة لذكاء
 األعمال
EUNIS التابعة لجمعية نظم معلومات الجامعات
 األوروبية

 باريس، فرنسا

، Gartner قمة ذكاء األعمال والتحليالت 2015 ي
اليا، سيدئز  اسي 
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 الجهة المؤتمر امالع

2016 
 

مؤتمر ذكاء األعمال وعلوم الحاسوب 
 ICBCE والتعليم

IBII معهد معلومات ذكاء األعمال 
 تكساس، الواليات المتحدة

2017 
 

 مؤتمر اإلدارة والقيادة وذكاء األعمال
ICMLBI 

ي 
ز
 (2019و 2018)وُعقد كذلك ف

 IBII معهد معلومات ذكاء األعمال
، الواليات المتحدة  ز  االمريكيةهيوسي 

2020 
 قمة ذكاء األعمال

ي األوقات 
ز
رؤى حاسمة لذكاء األعمال ف

 العصيبة لالبتكار والتكيف واالزدهار
، أوكالند، نيوزلندا  وزارة التعليم العاىلي

ي التعليم العاىلي  مؤتمر 2020
ز
 ذكاء األعمال ف

Inside Government 
 لندن، المملكة المتحدة

 بذكاء األعمال اختلفت، وهي   المؤتمرات األجنبية،بعد استعراض 
عتز
ُ
ي ت
وجدت الباحثة أن المؤتمرات الت 

 :  كالتاىلي

ز ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية، مثل:  -  مؤتمرات متخصصة جمعت بي 
o مؤتمر EUNIS  ي التعليم العاىلي الذي يهدف

ز
إىل إعطاء لمحة عامة عن المنتجات لذكاء األعمال ف

ي مؤسسات التعليم العاىلي ومناقشة حلول ذكاء األعمال التجارية والمفتوحة 
ز
المتاحة لذكاء األعمال ف

المصدر واستخدامها لصنع القرار وتخطيط السياسات وأفضل الممارسات الستخدام وتنفيذ ذكاء 
ي عام 

ز
تند إىل السحابة الحاسوبية محور خاص للوصول المس 2014األعمال، وقد حدد ف

(EUNIS،2020 .) 
o ي األوقات العصيبة لالبتكار والتكيف واالزدهار

ز
 (قمة ذكاء األعمال )رؤى حاسمة لذكاء األعمال ف

تناول المحاور: تطوير ذكاء األعمال كوظيفة، ذكاء األعمال لوزارة التعليم العاىلي النيوزلندي، وقد 
ي ذكاء األعمال،  وأمن البيانات، مستقبل ذكاء األعمال

ز
اتيجية فعالة ف مع التقنيات الناشئة، بناء إسي 

ز ودعمهم الستخدامها، نظم ذكاء األعمال ذاتية الخدمة،  دور لوحات المعلومات وتشجيع الموظفي 
 (. Conferenz،2020تحديد أفضل الممارسات والتحديات والفرص )

o  مؤتمرInside Government  الذي جمع قادة قطاع التعليم العاىلي ، ي التعليم العاىلي
ز
لذكاء األعمال ف

ي التعليم العاىلي 
ز
ي استخدام ذكاء األعمال ف

ز
ز لتقييم أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات ف والممارسي 

ي ) اتيخر
 (. Inside Government،2020التخاذ القرار ودفع التخطيط االسي 

 مؤتمرات عن ذكاء األعمال بصفة عامة وتناولت محور عن المؤسسات األكاديمية والتعليم، مثل:  -
o مؤتمر IBII ومؤتمر لذكاء األعمال وعلوم الحاسوب والتعليم IBII  لإلدارة والقيادة وذكاء األعمال

ز التعلم وجها لوجم  ز وهو الدمج بي  وكالهما يشمل محور ذكاء األعمال الذي يتناول: التعليم الهجي 
ي تطبيقات األعمال  -تحليل البيانات واستخراجها  -والتعلم عن بعد 

ز
األعمال  -الذكاء االصطناغي ف

ونية واإلدارة   (. IBII،2020تكامل سلسلة التوريد وذكاء األعمال ) -مالء تحليل العالقة مع الع -اإللكي 
 مؤتمرات عن ذكاء األعمال بصفة عامة، مثل:  -

https://10times.com/company/inside-government
https://10times.com/company/inside-government
https://10times.com/company/inside-government
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

o  قمةGartner  لذكاء األعمال والتحليالت، الذي أبرز دور ذكاء األعمال بالخدمة الذاتية كاتجاه
ي  Business Intelligence and Analyticsحديث، وقد تغي  اسم القمة السنوية لها من 

الت 
ي السنوات الالحقة )   Data & Analyticsإىل 2015عقدت عام 

ز
 (. Gartner،2015ف

كما وجدت الباحثة بأن هناك مؤتمرات عن مجاالت ذات صلة بذكاء األعمال، وتشمل أوراق عمل عن ذكاء 
ي لتع IEEEاألعمال عموما أو ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية بالتحديد، مثل مؤتمر 

ز
ليم الهندسة العالىمي ف

دمت فيم ورقة علمية بعنوان 2017عام 
ُ
 Business intelligence in a higher educational، ق

institution: The case of University of Nicosia ي عام
ز
دمت فيم ورقة علمية بعنوان 2018، وف

ُ
، ق

Towards the Integration of Business Intelligence Tools Applied to Educational Data 
Mining (IEEE،2017( )IEEE،2018 .) 

ي الجدول )المؤتمرات العربيةومن جانب 
ز
 (. 2، وجدت الباحثة المؤتمرات الموضحة ف

 : المؤتمرات العربية حول موضوع ذكاء األعمال2جدول 

 الجهة المؤتمر العام

 جامعة الزيتونة، األردن المعرفةمؤتمر ذكاء األعمال واقتصاد  2012

2013 
مؤتمر التقنيات الحديثة ألنظمة ذكاء 

األعمال وإدارة البيانات )بياناتك... قراراتك: 
 اجعلها ذكية(

كة  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، رسر
 مايكروسوفت، عمان، األردن

: ، وجدت الباحثة أن المؤتمرات المؤتمرات العربيةبعد استعراض   بذكاء األعمال هي كالتاىلي
عتز
ُ
ي ت
 الت 

 مؤتمرات عن ذكاء األعمال بصفة عامة وتناولت محور عن المؤسسات األكاديمية والتعليم، مثل:  -
o  الذي تناول محور ذكاء األعمال والتعلم 2012مؤتمر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة عام ،

، وأشار إىل مصطلح الذكاء التنافسي وارتباطم ي
وئز ة بذكاء األعمال، كما تناول عدة محاور متعلق االلكي 

ي أي مجال ولم يخص مجال المؤسسات األكاديمية مثل: عالقة ذكاء األعمال باإلدارة 
ز
بأي منظمة ف
اتيجية، ، أو ادارة المخاطر، أو مستودعات البيانات، أو ادارة المعرفة، أو .أو ادارة المشاري    ع االسي 

االجتماعية والحوسبة السحابية أو ادارة االبتكار واالبداع )جامعة  التنقيب عن البيانات، أو الشبكات
 (. 2012الزيتونة،

 مؤتمرات عن ذكاء األعمال بصفة عامة، مثل:  -
o  مؤتمر التقنيات الحديثة ألنظمة ذكاء األعمال وإدارة البيانات )بياناتك... قراراتك: اجعلها ذكية( عام

ي مجال أنظمة ذكاء األعمال وإدارة ، استعرض التقنيات الحديثة وأحدث 2013
ز
المستجدات ف

ي المنظمات عموما )الدستور،
ز
 (. 2013البيانات وكيفية االستفادة منها لدعم متخذ القرار ف

ووجدت الباحثة بأن هناك مؤتمرات عن مجاالت ذات صلة بذكاء األعمال، وتشمل أوراق عمل عن ذكاء األعمال 
( 2019كاديمية بالتحديد، مثل مؤتمر تقنية القطاع غي  الربخي )حلول عموما أو ذكاء األعمال والمؤسسات األ 

دمت 
ُ
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، بالمملكة العربية السعودية الذي ق

( وأوصت بتشجيع المنظمات الربحية  غي   فيم ورقة بحثية بعنوان )البيانات، ذكاء األعمال، الذكاء االصطناغي
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 التحليل واتخاذ قراراتها باستخدام ذكاء األعمال )مؤتمر تقنية القطاع غي  
ز
عىل االعتماد عىل البيانات ف

،  (. 2019الربخي

ي عالم الوظائف واألعمال( للجنة الذكاء االصطناغي 
ز
ة )الذكاء االصطناغي وذكاء األعمال ف

كما تناولت محاضز
ز  ز بي  ي مجال العمل خصوصا بغرفة الرياض، محور التميي 

ز
الذكاء االصطناغي وذكاء األعمال، واالستفادة منهما ف

ي جميع أوجم وقطاعات الحياة من 
ز
ي جائحة كورونا وأمثلة وتطبيقات ف

ز
ي منها العالم ف

ي يعائز
خالل األوضاع الت 

ه )وكالة األنباء السعودية،  (. 2020صحة وتعليم وغي 

ز ومما سبق اتضح للباحثة أن المؤتمرات سواء   ة بي 
ي الفي 
ز
ي أي ف

ي العقد الماضز
ز
كانت عربية أو أجنبية، قد بدأت ف

لتناول موضوع ذكاء األعمال بصفة عامة أو ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية بصفة خاصة  2010-2020
 وهو ما يدل عىل حداثة المجال. 

 الجمعيات العلمية

ي كافة المجاالت و
ز
ي تقدم العلوم ف

ز
ي تطوير المجال الذي تهتم فيم وهي للجمعيات العلمية دور ف

ز
ي المساهمة ف

ز
 ف

ي هذا العلم، تمت مراجعة الجمعيات األجنبية 
ز
ز ف ز والمهتمي  مبنية عىل جهود مجموعة من العلماء والباحثي 

ي محرك بحث 
ز
 . Googleوالعربية المهتمة بذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية من خالل البحث ف

 التالية:  األجنبية الجمعياتوتوصلت الباحثة إىل 

التابعة للجمعية نظم معلومات الجامعات األوروبية،  BI SIGمجموعة االهتمامات الخاصة لذكاء األعمال  -
ي مجال ذكاء األعمال  2011وقد نشئت عام 

ز
ز ف ز والباحثي  ي فرنسا وهي عبارة عن شبكة من الممارسي 

ز
ف

ي الجامعات األوروبية ومؤسسات التعليم العاىلي 
ز
 وتعزز مشاركة المعرفة التعاونية لتطوير والتحليالت ف

ي مؤسسات التعليم العاىلي مثل عوامل 
ز
ات حول ذكاء األعمال ف التطبيقات المبتكرة وتبادل األفكار والخير

مجيات وتحديد أفضل الممارسات والتحليالت وتطويرها وتنظم المؤتمرات وورش  النجاح والتكنولوجيا والير
 (. EUNIS،2020العمل من أجل ذلك )

ز  2015، نشأ عام IBIIمعهد معلومات ذكاء األعمال  - ي الواليات المتحدة وهو يوفر منصة أكاديمية للباحثي 
ز
ف

والعلماء من جميع أنحاء العالم حول ذكاء األعمال وينظم المؤتمرات وورش العمل من أجل ذلك. ويصدر 
 (. IBII،2020)ويتيح الوصول المفتوح لها  JMSBI مجلة علوم اإلدارة وذكاء األعمال

ي ذكاء األعمال بصفة 
ز
وتوصلت الباحثة من خالل بحثها إىل أنم ال توجد منظمات أو جمعيات عربية متخصصة ف

ي ذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية بصفة خاصة. 
ز
 عامة أو ف

ي للجمعيات توصلت الباحثة إىل أن انشاءها كان بعد تبلور مفهوم ذكاء األعم
ي اومن خالل التتبع الزمتز

ز
ل أي ف

 .  العقد األخي 

امج األكاديمية    الت 

ي برامجها األكاديمية ومراعاة التوجهات الحديثة لسوق العمل 
ز
تسغ المؤسسات األكاديمية للتطوير المستمر ف

ي تؤدي اىل منح الدرجة االكاديمية المرتبطة بهذا 
وذلك من خالل مجموعة منظمة من المقررات الدراسية الت 
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

نامج، ولمعرف ة توجم الجامعات والمؤسسات األكاديمية نحو تدريس ذكاء األعمال، قامت الباحثة بالبحث من الير
امج األكاديمية Googleخالل محرك البحث  ز عن الير . ومن خاللم تم التوصل إىل مواقع متخصصة للباحثي 

ي الجامعات األجنبية مثل موقع
ز
وموقع  www.mastersindatascience.org المختلفة ف

www.bestcolleges.com  .ها  وغي 

ي ذكاء األعمال و 
ز
ي تقدم برامج أكاديمية متخصصة ف

امج نظرا لكير توصلت الباحثة إىل عدد من الجامعات الت  ة الير
ي تدرس المجال حول العالم فإن الشكل )

ي تضم الجامعات ( 1الت 
عىل سبيل المثال وليس يوضح الدول الت 

 الحرص. 

 
  بها جامعات تقدم برامج أكاديمية عن ذكاء األعمال1شكل 

 : الدول األجنبية الت 

ي تدرس الجامعات األجنبية بعد رصد 
ي ذكاء األعمال )بالحضور أو عن بعد(، توصلت الت 

ز
امج المتخصصة ف الير

 :  الباحثة إىل التاىلي

ي ذكاء األعمال بالتحديد، وتوجد برامج جمعت ذكاء األعمال بمواضيع  -
ز
توجد برامج أكاديمية متخصصة ف

ه. امنها ما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات مثل التنقيب عن البيانات والشبكات االجتم أخرى،  عية وغي 
ي العلوم أو الرياضيات أو  -

ز
ز الحصول عىل درجة البكالوريوس ف تتطلب العديد من برامج ذكاء األعمال المتقدمي 

 .  علوم الحاسوب أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة حيث إنها برامج ماجستي 

ا لتقرير
ً
ي الواليات المتحدة، واألرس  2017لعام  LinkedInوفق

ز
ي سوق العمل هي بأن الوظائف الناشئة ف

ز
ع نمًوا ف

ي مجال البيانات 
ز
، وعالم البيانات، ومهندس بيانات ضخمة وذلك نتيجة النمو الرسي    ع ف مهندس التعلم اآلىلي

 لمسح لذكاء األعمال لعام 
ً
ي  Dresner من 2018الضخمة. وكذلك وفقا

للخدمات االستشارية، فإن عمليات تبتز
ي الموارد ا

ز
ية )ذكاء األعمال تنمو بشكل رسي    ع ف  (. Meltzer،2019لبرسر

ي الجامعات العربيةأما عىل جانب 
ز
ي ذكاء األعمال وهي ف

ز
امج األكاديمية المتخصصة ف ، فقد توصلت الباحثة للير

 :  ثالثة دول عربية وهي كالتاىلي

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 للتعبي  عن برنامج دراسي يمنح درجة   - اتيخر
ي استخدمت اسم الذكاء االسي 
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 وكيفية تطورها االتجاهات البحثية أو النظرية لذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية

ذكاء األعمال وتطورها وعالقتها بالمؤسسات األكاديمية، وكذلك المؤتمرات والجمعيات  بعد مراجعة مفاهيم
العلمية المهتمة بالمجال، لخصت الباحثة وفق رؤيتها االتجاهات البحثية أو النظرية لذكاء األعمال والمؤسسات 

ي الشكل )
ز
 (. 3األكاديمية وكيفية تطورها ف

عىل المؤسسات االكاديمية حيث تناولت التعريفات ذكاء  أنم يمكن تعميم مفاهيم ذكاء األعمال ت الباحثةووجد
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 بصفة عامة.  األعمال ف
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ي بيئة التطورات الحاصوبأن تطور االتجاهات البحثية هو تطور منطف 

ز
لة ف

 المنظمات. 

ا، يظهر ارتباط ذكا  ي تقنية المعلومات بالتحديد. وأخي 
ز
 ء األعمال بالتطور الحاصل ف
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 : تطور االتجاهات البحثية أو النظرية لذكاء األعمال والمؤسسات األكاديمية 3شكل 
ي قواعد البيانات 

ز
 الرقىمي لتتبع مصطلحات الموضوع ف

 المؤرسر

ي بعض قواعد 
ز
 الرقىمي تم البحث ف

لألطروحات  ProQuestقاعدة  :البيانات العالمية مثللرصد المؤرسر
 عن بعض قواعد البيانات العربية مثل: قاعدة المنظومة ERICالعلمية العالمية، وقاعدة  والرسائل

ً
. فضال

. وقد تم اختيار هذه القواعد بناء عىل نتائج البحث األولية حيث احتوت EcoLinkللرسائل الجامعية وقاعدة 

ي قواعد مختلفة. عىل النتائج األ 
ز
ها، ولرغبة الباحثة بمعرفة التوجهات الموضوعية ف  عددا مقارنة بغي 

 كير

: قاعدة 
ً
 العلمية العالمية لألطروحات والرسائل ProQuestأوال

ي العالم للرسائل  لألطروحات والرسائل ProQuestإن قاعدة  
ز
العلمية العالمية تضم أكير مجموعة شاملة ف

 الرقىمي للبحث عن المصطلحات بها. 3واألطروحات العلمية، والجدول )
 ( يوضح المؤرسر

  قاعدة 3جدول 
 
 لميةالعلمية العا لألطروحات والرسائل ProQuest: المؤشر الرقم  للمصطلحات ف

 1المصطلح
عدد 

 النتائج
 االتجاه الموضوع  

business 
intelligence 

170 

 
  
 (1)المصطلح التتبع الزمت 

 

0 10 20 30 40

management

business administration

computer science

information science

decision making

information systems
organizational behavior

competitive advantage

competitive intelligence

health care management
content analysis

data mining

data warehouses

marketing

organizational development

strategic planning
higher education

knowledge management

1 0 0 2 53
109

5



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                      (  -  416 388) ص:  عشر  خامسالبحث ال –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

402 

 األكاديميةذكاء األعمال والمؤسسات                                                                                                 صالح   

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

ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 2المصطلح
عدد 

 النتائج
 االتجاه الموضوع  

business 
intelligence 

& academic  
12 

 
(  

 (2المصطلحالتتبع الزمت 

 

 3المصطلح
عدد 

 النتائج
 االتجاه الموضوع  

business 
intelligence 

& education 
12 

 
  
 (3)المصطلح التتبع الزمت 

 

 4المصطلح
عدد 

 النتائج
   االتجاه الموضوع  و التتبع

 الزمت 

0 2 4 6 8

information technology

business administration

management

commerce-business

competitive intelligence

data warehouses

decision support systems

higher education administration

information systems

infrastructure

0 0 0 0 3

9

0

0 1 2 3 4

management

business administration

computer science

data warehouses

educational psychology

higher education

information technology

marketing

0 0 0 0 3

8

1



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                      (  -  416 388) ص:  عشر  خامسالبحث ال –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

403 

 األكاديميةذكاء األعمال والمؤسسات                                                                                                 صالح   

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

ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
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ِصماٌم ِدَماغ
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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 
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ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ز
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ا المؤرسر  ي الموضوع وكيفية تطورها، وأخي 
ز
امج األكاديمية، واالهتمامات البحثية ف ع مصطلحات الرقىمي لتتبوالير

ي قواعد البيانات: 
ز
، وقاعدة  ERICالعلمية العالمية، وقاعدة  لألطروحات والرسائل ProQuestالموضوع ف

 . EcoLinkالمنظومة للرسائل الجامعية وقاعدة 

ي تعمل 
 للعديد من المنهجيات، واألدوات، والتقنيات الت 

ً
يمكن القول بأن ذكاء األعمال يعمل بوصفم إطارا

اف بعدم وجود ذكاء أعمال واحد. مج تمعة وهو ما يؤكد تداخل مجال ذكاء األعمال مع علوم متعددة واالعي 
ور ويرتبط ذكاء األعمال ارتباطا وثيقا بتطعىل المؤسسات االكاديمية.  ويمكن تعميم مفاهيم ذكاء األعمال العامة

أداة  ولذلك التعريفات الحديثة لم تحدد تقنية المعلومات حيث يشمل أدوات مختلفة تتطور بتطور التقنيات 
ي تحلل البيانات. 

ح بأن ويتضمعينة بل عرفتم كمجموعة من التقنيات أو األدوات أو الحلول أو الممارسات الت 
ي لمجال ذكاء األعمال عموما هو 

ي ازداد فيها اإلنتاج الفكري مما يؤكد بأن التوجم البحتر
ة الت  العقد األخي  هو الفي 

ي المؤسسات األكاديميةتوجم حديث و 
ز
 بالتحديد ف

 المراجع

 أوال: المراجع العربية
 انعقاد (. انعقاد مؤتمر التقنيات الحديثة ألنظمة ذكاء األعمال وإدارة البيانات. متوفر عىل: 2013الدستور. )

اري    خ الوصول: . ت(addustour.com) مؤتمر التقنيات الحديثة ألنظمة ذكاء األعمال وإدارة البيانات
5 /12 /2020 

ي ، سلوى، و العكيدي، عبد الستار. )
ي ظل ثورة الحوسبة السحابية. 2012السامرائ 

ز
(. مستقبل ذكاء األعمال ف

(. عمان: 343-323المؤتمر العلىمي السنوي الحادي عرسر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة )الصفحات 
ي جامعة الزيتونة األردنية. متوفر عىل: 

ي ظل ثورة الحوسبة السحابية | السامرائ 
ز
 مستقبل ذكاء األعمال ف

| Journal of Advanced Social Research (sign-ific-ance.co.uk) :تاري    خ الوصول .

5 /12 /2020 

، عثمان . ) ي التطوير اإلداري بجامعة الملك (. دو 2020العمري، محمد ، و عقيىلي
ز
ر ذكاء األعمال ف

, 28اآلداب والعلوم اإلنسانية: جامعة الملك عبدالعزيز، مج -مجلة جامعة الملك عبدالعزيز  .عبدالعزيز
. تاري    خ الوصول: http://search.mandumah.com/Record/1058380 . متوفر عىل: 13ع

5 /12 /2020 

( . ، محمد ،و آغا ، مصطفز ي تطوير بطاقة األداء المتوازنة. المؤتمر 2012القصيىمي
ز
(. توظيف ذكاء األعمال ف

(. عمان: جامعة 739-724العلىمي السنوي الحادي عرسر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة )الصفحات 
 الحادي السنوي الدوىلي العلىمي المؤتمر االعمال الزيتونة. متوفر عىل: 

االقتصاد كلية اإلدارية والعلوم عرسر
 PDF - نيس Business Intelligence and Knowledge Economy 26 ذكاء واقتصاد المعرفة

ي 
 2020/ 12/ 5تاري    خ الوصول:  (docplayer.ae) تحميل مجائز

مؤتمر ذكاء  - International (. مؤتمر ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة. متوفر عىل: 2012جامعة الزيتونة.)
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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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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ي جميع
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

Inside Government.(2020). The Higher Education Data Conference. Available 
at:Agenda - Higher Education Data Conference. Access on:5/12/2020 

IT Services (2015).BUSINESS INTELLIGENCE STRATEGY. University of Glasgow. Available 
at: BUSINESS INTELLIGENCE STRATEGY (gla.ac.uk). Access on: 5/12/2020. 

Meltzer, T. (2019). Is Earning a Master’s Degree in Business Intelligence Worth It?. 
Available at:https://www.noodle.com/articles/what-is-a-masters-degree-in-
business-intelligence-and-is-it-worth-it . Access on: 5/12/2020. 

MIHAELA ,M., BOLOGA, A. BOLOGA, R(2011). Business intelligence systems in support 
of university strategy. Available at:(PDF) Business intelligence systems in support 
of university strategy (researchgate.net). Access on: 5/12/2020. 

Taylor,A. (2019) BUSINESS EXCELLENCE AND INTELLIGENCE IN A GLOBAL 
ENTERTAINMENT COMPANY: AN EXPLORATORY CASE STUDY. University of 
Phoenix. Available at: Business Excellence and Intelligence in a Global 
Entertainment Company: An Exploratory Case Study - ProQuest. Access on: 
5/12/2020. 

Walker,K.(2017). ANALYSIS OF BUSINESS INTELLIGENCE MATURITY, ENTERPRISE. 
Capella University. Available at:An Analysis of Business Intelligence Maturity, 
Enterprise Size, and Environmental Factors - ProQuest. Access on: 5/12/2020. 

 

 

 

 

https://10times.com/company/inside-government
https://highereducationdata.co.uk/agenda/?hsCtaTracking=8454ce70-41b6-475a-abcd-f70069a36fcb%7Cc6f054f6-cef0-4183-8c30-5e91333e5e72
https://www.gla.ac.uk/media/Media_434476_smxx.pdf
https://www.noodle.com/articles/what-is-a-masters-degree-in-business-intelligence-and-is-it-worth-it
https://www.noodle.com/articles/what-is-a-masters-degree-in-business-intelligence-and-is-it-worth-it
https://www.researchgate.net/publication/290742427_Business_intelligence_systems_in_support_of_university_strategy
https://www.researchgate.net/publication/290742427_Business_intelligence_systems_in_support_of_university_strategy
https://search.proquest.com/openview/e6bdd3a842fa2a0e91f84f9baaf92dc4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://search.proquest.com/openview/e6bdd3a842fa2a0e91f84f9baaf92dc4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

