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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ملخص البحث: 

ي تطاع أنتاج 
ز
ز ف ز والمقيمي  ي تخدم المواطني 

كة السعودية للكهرباء تعد من المنشات الخدمية الت  أن الرسر
ي إجراءات العم  اإلداري لذا 

ز
ونية ف ي طلقت اإلدارة االلكي 

كات السعودية الت  ها  لهم , وهي من أوائ  الرسر الكهرباء وتوفي 
ونية  وهو مدى مساهمة  تم ايتيارها لتكون مجتمع الدراسة, تتناول الدراسة جانب مهم من جوانب اإلدارة  االلكي 

ي ترسي    ع إجراءات العم  اإلداري وانعكاساتها بشك  فعال عىل  تطوير العم  اإلداري , وتهدف 
ز
ونية ف اإلدارة االلكي 

ونية با كاللاحثة من يالل اللحث إىل التعرف عىل المزايا والفوائد الناتجة من تطبيق اإلدارة  االلكي  ة , ومدى إدراك لرسر
ي مجاالت تقنية 

ز
ية ف ونية, ومدى حرصها عىل تنمية مواردها البرسر كة خأهمية استخدام اإلدارة اإللكي  اإلدارة العليا بالرسر

كة,أما أهمية الدراسة فتعود عىل :  المعلومات واالتصاالت ومدى توفر إمكانات تقنيات المعلومات واالتصاالت بالرسر
ي ترسي    ع إجراءات العم  اإلداري من وجهة نمر إن الدراسة الحالية ت

ز
ونية ودرجة مساهمتها ف قيم تطبيق اإلدارة  االلكي 

امنة مع اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية  ز كة السعودية للكهرباء , كذلك جاءت الدراسة مي  ي الرسر
موظفز

ي كافم القطاعات الحكومية , ويقوم هذا اللحث
ز
ونية ف تبة من ما ه  اآلثار المتر عىل تساؤل أساسي :  باإلدارة  االلكي 

كة السعودية للكهرباء ؟   إجراءات  العمل اإلداري بالشر
 
ونية ف  تطبيق اإلدارة االلكتر

ي اإلدارة   
ز
كة السعودية للكهرباء ف ي  الرسر

ي المسخي لمعرفة وجهة نمر موظفز
استخدمت اللاحثة المنهج الوصفز

ي إجراءات العم  اإلداري من يالل تصميم الرئيسية بمدينة جدة حيال اآلثار ال
ز
ونية ف تلة من تطبيق اإلدارة االلكي  مي 

ز تتألف من  موظف ,ولقد بلغ العدد العائد من االستبيانات الصالحة  85استلانة وزعت عىل عينة عشوائية من موظفي 
ي 
نامج من عينة الدراسة وتمت معالجة البي %63,52مفردة أي بما يعادل  54للتحلي  اإلحصائ  انات من يالل الير

ي 
كة مح   ولقد توصلت اللاحثة من يالل هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها:  Spssاإلحصائ  ي الرسر

ز
أن اإلدارة العليا ف

ي  إنجاز المهام و 
ز
ي تقدمها من رسعة ف

ونية والفوائد والمزايا الت   الدراسة لديها إدراك كبي  خأهمية تطبيق االدارة اإللكي 
ي أي وتت ومكان 

ز
,كذلك تدعم االدارة العليا تطبيق االدارة الحصول عىل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعم  ف

ونية  من يالل  ونيةااللكي  اء اإلدارة االلكي  كة  االستعانة بخير تنمية لوايضا ماديا من حيث التكاليف, وكذلك تسغ الرسر
ونية,و موظفيها وتطويرهم من يالل توفر برامج تدري كة تقنيابية تتعلق بالتعامالت االلكي  ت المعلومات توفر الرسر

ونية ويمهر ذلك من يالل بنائها لشلكات لالتصاالت االدارية  الدايلية   واالتصاالت  الخاصة بتطبيق االدارة االلكي 
نت.  وتوفي  يدمة كة مح  وبناء عىل نتائج الدراسة كان من أهم توصياتها:  االني  الع الراء الدراسة استطأن تجري الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة توفي  إدارة  ز هذه الخدمات بشك  افض  , وضز ونية للعم  عىل تحسي 
عمالئها المستفيدين من يدماتها االلكي 

ة ولتكن ك  ثالثة أشهر لتقييم  ات تصي 
كة تقارير دورية لفي  كة , وان تجري الرسر ي الرسر

ز
ونية ف تختص بالتعامالت اإللكي 
ونية, و ان يتم تجربة تطبيق التعامالت اإل ونية من يالل إتامة  لكي  ز بآثار تطبيق اإلدارة االلكي  تعزيز وغي الموظفي 
 ورش العم  والندوات. 

[Determinants and Effects of Applying Electronic Management Procedures in the 

Administrative Work Field Study - The Saudi Electricity Company in Jeddah] 
[Paper Presented  To The Department Of Business Administration, Faculty Of Economics And 

Management At The University Of King Abdul Aziz  As One Of The Requirements For Obtaining A 

Master's Degree] 

[Prepare the Student:] 

[Nada Abdullah AL-Moualami0903007] 

[The Supervision of Dr:] 

[D. Aisha Ahmed Al-Husseini] 

Abstract 

That  The Saudi Electricity Company Is One Of The Service Facilities That Serve The Citizens And 

Residents In The Production Of Electricity And Provide Them, One Of The First Saudi Companies That 

Have Implemented E-management In The Proceedings Of The Administrative Work So Have Been Selected 

For The Study Population , Study Dealing An Important Aspect Of E-management Is The Contribution Of 

Electronic Management To Speed Up Procedures For Administrative Work And Its Implications For 

Effective Development Of The Administrative Work ,The Aim Of The Researcher During The Research Is 

To Identify The Advantages And Benefits Resulting From The Application Of Electronic Management Of 

The Company, And The Extent Of Awareness Of Senior Management Of The Company To The Importance 

Of Using E-Management ,And The Extent Of Its Commitment To Human Resources Development In The 

Areas Of Information And Communication Technology And The Availability Of The Potential Of 

Information Technology And Communications Company,The Importance Of The Study Goes Back To: The 

Present Study Evaluated The Application Of E- Management And The Degree Of Its Contribution To 

Accelerate The Procedures Of Administrative Work From The Viewpoint Of The Staff Of The Saudi 

Electricity Company, The Study  Also Coincides With The Concerns Of The Government Of The Kingdom 

Of Saudi Arabia E-Management  In All Sectors Of Government, And This Research Is Based On The 

Fundamental Question: What Are The Implications Of The Application Of E- Management Procedures 

In The Administrative Work Of The Saudi Electricity Company? 

 The Researcher Used The Descriptive Survey To Determine The Standpoint Of The Saudi Electricity 

Company In The Principal Department In Jeddah About The Implications Of The Application Of E- 

Management In The Proceedings Of The Administrative Work Through The Design Of A Questionnaire 

Distributed To A Random Sample Of  Staff Of 85 Employees, Has Reached a Number Of Return Of 

Questionnaires Valid Statistical Analysis Of 54 Single Which Is Equivalent To 63,52% Of The Study 

Sample Was Processed Data Through The Statistical Program Spss, The Researcher Concluded From This 

Study To Several Conclusions, Including: That The Senior Management Of The Company Under Study Has 

A Wide Recognition Of The Importance Of The Application Of E- Management , Benefits And Advantages 

Provided By The Speed In Accomplishing The Tasks And Access To Data And Information Relating To 

Work At Any Time And Place, As Well As Support Top Management Of The Application Of E- 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Management  Through The Use Of Experts, E-Management , As Well As Physically In Terms Of Costs, As 

Well As The Company Seeks To Develop Its Staff And Their Development Through The Availability Of 

Training Programs Relating To Electronic Transactions, The Company Provides Information And 

Communication Technologies For The Application Of E-Management  And Shows That During The 

Construction Of Communications Networks Internal Administrative And The Provision Of Internet Service. 

Based On The Results Of The Study Was The Most Important Recommendations: That The Company Is 

Under Study, A Poll Of Its Customers The Beneficiaries Of Their Electronic Services To Work To Improve 

These Services Better, And The Need For The Provision Of Management Responsible For E-Transactions In 

The Company, And That The Company Conducts Periodic Reports For Short Periods And Not Every Three 

Months To Assess The Experience Of Applying Electronic Transactions, And That Is Enhanced Staff 

Awareness of The Effects Of The Application Of E-Management Through The Establishment Of Workshops 

And Seminars. 

 
 المقدمة: 
ي عدد السكان   

ز
ي المملكة العربية السعودية ومع الزيادة المطردة ف

ز
مع تطور يطط التنمية االتتصادية ف

ي تتطلبها حياة المواطن يالل مجريات يومم ومع ما وتزايد الحاجة إىل مزيد 
يرافق هذه  من الخدمات العامة الت 

ي توظيف العديد 
ز
ي بعض اخأحيان فان الحاجة دعت إىل الزيادة ف

ز
المتطللات من إجراءات إدارية طويلة ومعقدة ف

ي منممات اخأعمال العامة
ز
ي كمية ومع هذه ا,ممن يستطيعون القيام بأداء حاجات هذا المواطن ف

ز
لزيادة المضطرة ف
ي يتطلبها تنفيذ هذه االحتياجات تد تزايد بشك  كبي  ومعقد 

العم  وزيادة الحاجات فان اإلجراءات اإلدارية الت 
ز  ي  تسغ لخدمة المواطن بشك  فعال وممي 

ا عىل إدارة المنممة الت  وتد رافق هذه ,وأصلحت تشك  عبئا كبي 
ي انجاز 

ز
ز  اخأعمال المناطة بالمنممة إضافة إىل مااإلجراءات اإلدارية الصعلة ف ي عدد العاملي 

ز
يؤديم ذلك من زيادة ف

ي تعقيد المشاك . 
ز
ي المنممة والذين أصلحوا يشكلون عبئا عىل المنممة وزيادة ف

ز
 ف

ي وظهور ما
ي ظ  التقدم العلىمي والتطور التقتز

ز
يسىم بالتقنية الرتمية كان البد للحكومات من  وف

ي ذلك المجاالت اإلدارية  حيث بدا استخدام التقنية الرتمية االستفادة من هذه التق
ز
ي كافة المجاالت بما ف

ز
نيات ف

ونية.  ونية واإلدارة االلكي  ي التجارة االلكي 
ز
 ف

ي تحقيق أهدافها وتدرتها عىل النمو واللقاء 
ز
ي تد ساعد كثي  من المنممات ف أن التقدم والتطور التكنولوجر

ات تستلزم بها واالزدهار ولهذا فان اهتمام اإل  ي ظ  هذه التغي 
ز
ز ف دارات العليا فيها ينصب عىل تحقيق موتع متمي 

مواكلة التطورات التكنولوجية وتوظيفها لصال  منمماتها ومن ثم تحقيق المكتسلات المطلوبة لنجا  منمماتها 
(1) . 

ي نجا 
ز
ي إجراءات العم  اإلداري أصلحت عنرصا هاما ف

ز
ونية ف المنممة مما  أن تطبيق اإلدارة االلكي 

ة نوعية تستطيع من ياللها منافسة المنممات  العامة اخأيرى  واهم تلك المزايا التحول من اخأساليب  ز يكسبها مي 
ز وصفة تنافسية  ونية عنرص تمي 

ونية حت  أصب  مصطل  اإلدارة االلكي  ي اإلدارة إىل اخأساليب االلكي 
ز
التقليدية ف

 الدول عن مثيالتها. للمؤسسات والمنممات العامة والهيئات و 
ي  جميع مجاالت 

ز
ونية ف ة من اج  تطبيق اإلدارة االلكي  وتد تامت المملكة العربية السعودية بجهود كبي 

ونية  العم   اإلداري المختلفة وذلك لتحوي  إجراءات العم  اإلداري داي  المنممات الحكومية إىل إجراءات الكي 
ونية عىل مست بيق اإلدارة  وى الدولة بكام  أجهزتها , وعليم فان تطوبالتاىلي تتكون اللبنة اخأساسية للحكومة االلكي 

                                                           
ة للنرسر والتوزي    ع والطلاعةدراسات إدارية معاضة :السكارنة, بالل يلف   (1)  . 289ص ,م(2010,)2عمان, ط :: دار المسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تحقيق المنممة خأهدافها وتوفي  الجهد 
ز
ي إجراءات العم  اإلداري سوف تساعد بشك  أو بأير ف

ز
ونية ف االلكي 

ي تواجم التطبيق. 
 والوتت والتكلفة واللحث دائما عن الحلول المناسلة للعوائق الت 

ي إجراءات موضوع هذه الدراسة يهدف إىل الت
ز
ونية ف تلة من تطبيق اإلدارة  االلكي  عرف عىل اآلثار المي 

كة السعودية للكهرباء , ومن المتوتع أن تساهم نتائج هذه  ي الرسر
ز
العم  اإلداري والتعرف عىل الوضع القائم ف

حات تؤدي ي وضع مقي 
ز
ونية ورفع كفا  الدراسة ف ي تعامالتها االلكي 

ز
كة ف  الوضع الحاىلي للرسر

ز تها اإلنتاجية ءإىل تحسي 
 . 

 مشكلة البحث: 
ي انجاز 

ز
ي تشك  حجر الزاوية ف

تعد اإلجراءات اإلدارية وتسلسلها وتبسيطها احد اخأساليب المهمة الت 
ي المال 

ز
 كفاءة كي تخدم المؤسسات من جهة وذلك من حيث تخفيض التكلفة ف

اخأعمال وتقديمها بصورة أكير
ز من جهة أيرى من حيث والجهد والوتت والوصول إىل اخأهداف بسهولة  ويرس كي تخدم الجمهور من المتعاملي 

ز اللذين ينتج عنهما التذمر والشكوى .   تسهي  وانجاز أعمالهم وحقوتهم بعيدا عن التعقيد والروتي 
ونية وما ينتج عنم من إلغاء الوتت والمسافات وتوفي  الجهد 

أن ديول العالم اليوم عرص اإلدارة االلكي 
ي تمارس واالنجاز ك  ذلك 

ي تدرة وإمكانية أداء المنممات بدءا من السياسات واخأساليب اإلدارية الت 
ز
لم اثر واض  ف

دايلها كالتخطيط والتنميم واالتصال واتخاذ القرارات وانتهاء بمرحلة التنفيذ لتأيذ الصيغة أو الشك  الهيكىلي 
ونية  . (2)للشلكة االلكي 

كة السعودية للكهرباء تعد من المنش ي تطاع إنتاج أن الرسر
ز
ز ف ز والمقيمي  ي تخدم المواطني 

ات الخدمية الت 
ي إجراءات 

ز
ونية ف ز عىل  تياس اثر تطبيق اإلدارة  االلكي  كي 

ورة االهتمام  بالي  ي ضز
ها لهم ومن هنا تأئ  الكهرباء وتوفي 

ي تحقيق المنممة خأهدافها وتوفي  الجهد والو 
ز
لتكلفة تت واالعم  اإلداري  وان هذا سوف تساعد بشك  أو بآير ف

تلة من  ز تدرتها التنافسية, وعليم سوف تركز الدراسة عىل التعرف عىل اآلثار المي  ورفع كفاءتها اإلنتاجية وتحسي 
كة السعودية للكهرباء   ي الرسر

ز
ي إجراءات العم  اإلداري والتعرف عىل الوضع القائم ف

ز
ونية ف تطبيق اإلدارة  االلكي 

  إجراءات العمل   ويقوم هذا اللحث عىل تساؤل أساسي : 
 
ونية ف تبة من تطبيق اإلدارة  االلكتر ما ه  اآلثار المتر

كة السعودية للكهرباء ؟   الشر
 
 اإلداري ف

 
 أهمية البحث: 

 أهمية الدراسة تعود لعدة أسباب منها: 
ي ترسي    ع إجراءات العم   . 1

ز
ونية ودرجة مساهمتها ف إلداري من اإن الدراسة الحالية تقيس أثر تطبيق اإلدارة  االلكي 

كة السعودية للكهرباء.  ي الرسر
 وجهة نمر موظفز

ي كافم القطاعات  . 2
ز
ونية ف امنة مع اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية باإلدارة  االلكي  ز جاءت الدراسة مي 

 الحكومية . 
كة السعودية للك . 3 ي الرسر

ز
ونية ف ز تطبيق اإلدارة  االلكي  ي تحسي 

ز
 رباءهيؤم  أن تساهم نتائج هذه الدراسة ف

ي تناولت -عىل حد علم اللاحثة –تلة الدراسات واخأبحاث العربية بصفة عامة والمحلية بصفة ياصة  . 4
تقييم  الت 

ز العم  اإلداري يؤم  أن تكون  ي تحسي 
ز
كة السعودية للكهرباء ودرجة مساهمتم ف ي الرسر

ز
ونية ف تطبيق اإلدارة االلكي 

ي المكتلة اإلد  ارية. هذه الدراسة إضافة علمية جديدة تير
 

                                                           
ونية نماذج معاضةعامر,طارق علدالرؤف:  (2)    .9ص ,م(2007) ,1القاهرة , ط :: دار السحاب للنرسر والتوزي    عاإلدارة االلكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف البحث: 
كة السعودية للكهرباء .  . 1 ي إجراءات العم  اإلداري بالرسر

ز
ونية ف  التعرف عىل اثر  تطبيق اإلدارة  االلكي 

كة السعودية للكهرباء.  . 2 ي  الرسر
ز
ونية ف  التعرف عىل المزايا والفوائد الناتجة من تطبيق اإلدارة  االلكي 

كة . 3 ونية.  التعرف عىل مدى إدراك اإلدارة العليا بالرسر  السعودية للكهرباء خأهمية استخدام اإلدارة  اإللكي 
ي مجاالت تقنية المعلومات . 4

ز
ية ف كة السعودية للكهرباء عىل إلمام مواردها البرسر       التعرف عىل مدى حرص الرسر

نت.   وشلكة االني 
كة  السعودية للكهرباء.  . 5   التعرف عىل مدى توفر إمكانات تقنيات المعلومات واالتصاالت بالرسر

 فروض البحث: 
 تحاول هذه الدراسة اختبار صحة الفرضيات التالية: 

ونية.  . 1 ونية وتطبيق اإلدارة اإللكي  ز إدراك اإلدارة العليا أهمية اإلدارة اإللكي   توجد عالتة بي 

ونية.  . 2 ز دعم اإلدارة العليا وتطبيق اإلدارة  اإللكي   توجد عالتة  بي 

ية  . 3 ز تنمية الموارد البرسر ونية. توجد عالتة بي   وإمكانية تطبيق اإلدارة اإللكي 

ونية.  . 4 ز توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت و تطبيق اإلدارة اإللكي   توجد عالتة بي 

 :البحث منهج

ي  المنهج عىل اللحث يعتمد
ي  الوصفز ي  ويتمث  اخأسلوب المكتتر

ي والميدائز  المكتتر
ز المسخي من يالل اخأسلوبي 

ي تقديم لمحة تاريخية عن اإلدارة  
ز
ي هذا المجال  ف

ز
ونية وتطورها  ثم مراجعة الدراسات السابقة ف اإللكي 

ي عىل جمع معلومات ميدانية 
امج الحاسوبية  ويعتمد اخأسلوب الميدائز وعرض نمري لمجاالت تطبيقات الير

كة السعودية  ي الرسر
ز
من العينة المستهدفة بالدراسة ثم تحليلها للحصول عىل معلومات لما هو كائن ف

 وأبعادها ظروفها تحديد من يالل المشكلة أو للماهرة القائم الوضع تفسي   عىل يقوم فهذا المنهجللكهرباء . 
 عىل يقوم كما المشكلة أو للماهرة ومتكام  دتيق علىمي  وصف إىل االنتهاء بهدف بينها العالتات وتوصيف
 البيانات تحلي  يشم  وإنما الماهرة وصف عىل عملية المنهج هذا يقترص ال حيث بها المرتلطة الحقائق
ها وتياسها  اللحث منهج يشم  و   ونتائجها المشكلة أو ة دتيق للماهر توصيف إىل والتوص  وتفسي 
 تائمة تصميم و البيانات جمع مصادر و نوع و عينة اللحث و اللحث مجتمع إطار من ك  تحديد

ي  التحلي  أساليب تحديد ثم   المستخدم تقييم المقياس و   القياس أساليب و االستقصاء
 : يىلي  كما اإلحصائ 

 : البحث بيانات مصادر و نوع  – أ

ي تزويدها بالمعلومات وهذه 
ز
ي أسهمت ف

ي جمعها للمعلومات بعدد من المصادر الت 
ز
استعانت اللاحثة ف
 :  المصادر عىل النحو التاىلي

كة السعودية للكهرباء المصادر األولية:  (1 ي الرسر
ز
ونية ف تهدف الدراسة الحالية إىل معرفة اثر تطبيق اإلدارة  اإللكي 

مما يوجب استخدام إحدى أدوات اللحث العلىمي لللوغ اخأهداف المحددة لهذه الدراسة ولهذا استخدمت 
ز اخأول ومات يحتوي عىل المعل اللاحثة االستلانة لتحقيق أهداف هذه الدراسة , وتتكون االستلانة من جزئي 

ي 
ة( أما الجزء الثائز المتعلقة بخصائص العينة مث  )السن  المؤه  العلىمي  المنصب اإلداري  سنوات الخير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز ايتيارات متدرجة )وفق مقياس  فيتكون من مجموعة من العلارات المغلقة يشي  المجيب إىل ايتياره من بي 
 ليكرت(. 

دد من المراجع العربية واللحوث السابقة والدراسات العلمية وبعض المواتع استعانة اللاحثة بعالمصادر الثانوية:  (2
كة  ي الرسر

ز
ونية ف نت وكذلك الدوريات المعنية بموضوع الدراسة بهدف دراسة اثر تطبيق اإلدارة اإللكي  عىل االني 

كة السعودية للكهرباء.    السعودية للكهرباء وبعض البيانات من الرسر
 : البحث مجتمع  – ب

ي  اللحث مجتمع  يتمث
ز
ز باإلدارة الرئيسة منطقة أعمال الغربية )فرع  ف كة السعودية  للكهرباء العاملي  ي الرسر

موظفز
 ( موظف. 850)جدة( بجميع مستوياتهم اإلدارية  اللالغ عددهم 

 : البحث عينة -  ج

  العينة العشوائية أسلوب عىل اللحث أعتمد
ا
 مجتمع حجم لكير  نمًرا وذلك الشام  الحرص أسلوب من بدل

 . اللحث

 ( مفردة  85تدتم توزي    ع االستمارات عىل أساس العينة العشوائية والعينة توامها ) و العينة عشوائية : العينة حجم
 من مجتمع الدراسة.  %10ف ي تمث  

 المعاينة وحدة   
 
ي  المعاينة وحدة تتمث  : البحث ف

ز
كة السعودية للكهرباء باإلدارة الرئيسية منطقة ف  موظف الرسر

 أعمال الغربية )فرع جدة(. 
 أسلوب جمع البيانات الميدانية: 

 يتم جمع البيانات الميدانية عن طريق االستقصاء الذي سيتم توزيعم عىل عينة الدراسة . 

 أسلوب تحليل البيانات : 

ي "
نامج التحلي  اإلحصائ  ي عن طريق االستعانة  بير

الدراسة " إلجابات عينة SPSSتم إجراء التحلي  اإلحصائ 
ي تم توزيعها عىل العينة باستخدام اخأساليب اإلحصائية التالية: 

 عىل االستلانة الت 

ي وهو جداول تكرارية بسيطة تشم  التكرارات والنسب المئوية خأسئلة االستلانة  . 1
عم  اإلحصاء الوصفز

 لحساب توزي    ع آراء مجتمع الدراسة. 
ي  واالنحراف المعياري  لي   . 2 تيب استجابات أفراد عينة الدراسة حيث يدل وتم حساب المتوسط الحسائر

ي  ي تمثي  مركز البيانات بحيث يكون الوسط الحسائر
ز
ي ف االنحراف المعياري عىل مدى كفاءة الوسط الحسائر
ة.   جودة كلما كانت تيمة االنحراف المعياري صغي 

 أكير
ي جمع البيانات وذ . 3

ز
ألفا  لك باستخدام معام  "إجراء ايتلار الصدق والثلات خأسئلة االستلانة المستخدمة ف

ز الصفر والواحد الصحي . فإذا لم يكن (Alpha Cronbach) كرونلاخ"  او  بي 
 تي 
ً
وهذا المعام  يأيذ تيما

ي 
ز
ي البيانات فإن تيمة المعام  تكون مساوية للصفر  وعىل العكس إذا كان هناك صدق تام ف

ز
هناك صدق ف

ي زيادة البيانات فإن تيمة المعام  تساوي الواحد الصحي 
. أي أن زيادة تيمة معام  ألفا كرونلاخ تعتز

ي تعميم نتائج العينة عىل مجتمع الدراسة. 
ز
 مصداتية البيانات ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  . 4 سون "بي  ولمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية   تامت اللاحثة بحساب معام  ارتلاط "بي 
 درجات ك  فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس. 

مان" و  باإلضافة إىل ما سبق . 5 ز أداة الدراسة استخدمت اللاحثة معام  االرتلاط ل  "سبي  استخدامم لتقني 
ز أزواج مشاهدات البيانات الكمية أو  يستخدم هذا االيتلار للتحقق من وجود عالتة ارتلاط إضطرادية بي 

تيبية أو المرتلة.   الي 

 : البحث حدود

 الحدود المكانية :  -أ
ك عىل الدراسة اتترصت ي الرسر

 .  ة السعودية للكهرباء بمنطقة أعمال الغربية اإلدارة الرئيسية بمدينة  جدة موظفز

 الحدود الزمنية :  -ب
ي عام سيتم تطبيق هذه الدراسة يالل الفص  

 ه 1432 -1431م/ 2011 – 2010الدراسي الثائز

 مصطلحات الدراسة : 

ونية:   اإلدارة االلكتر
ونية إجرائيا "بأنها  نت عرف نجم اإلدارة االلكي  ة لالني  ز العملية اإلدارية القائمة عىل اإلمكانات المتمي 

كة واآليرين بدون حدود من  ي تخطيط وتوجيم والرتابة عىل الموارد والقدرات الجوهرية للرسر
ز
وشلكات اخأعمال ف

كة "  . (3)اج  تحقيق أهداف الرسر
ونية " عىل أنها االستغناء عن المعامالت  الورتية وإحالل المكتب كما عرف السالىمي اإلدارة االلكي 

ي عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحوي  الخدمات العامة إىل إجراءات مكتبية تم 
وئز االلكي 

 . (4)معالجتها حسب يطوات متسلسلة منفذة مسلقا" 
ها من شكلها التقل دي يكما يمكن القول بأنها االنتقال من تقديم الخدمات والمعامالت اإلدارية وغي 

ي الحديث" 
وئز ي إىل الشك  االلكي 

 . (5)الروتيتز

ونية اإلدارة اللاحثة تعرف و بأنها استخدام نتائج التقدم  الدراسة هذه يالل من إجرائيا االلكي 
ي تحقيق 

ز
كة السعودية للكهرباء ورفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها ف ي الرسر

ز مستويات أداء موظفز ي تحسي 
ز
ي ف التكنولوجر

ي يعتمد عىل تقنية اخأهداف المرجوة م
وئز نها وذلك من يالل تحوي  العم  اإلداري التقليدي إىل عم  الكي 

 لتحقيق اخأهداف بفاعلية أكير وجهد ات .  واالتصاالت  المعلومات

 

 

                                                           
اتيجية   (3) ونية اإلسي   م(2009عمان , )  :المجاالت: دار اليازوري العلمية للنرسر والتوزي    ع  -الوظائف-نجم , نجم عبود: اإلدارة والمعرفة االلكي 

 .158ص  ,
:عمان (4) ونية: دار وائ  للنرسر ,عالء علدالرزاق:اإلدارة االلكي   . 32م(.( ,ص 2008),السالىمي
ية  (5) ي االرتقاء بالخدمات الجماهي 

ونية واإلدارة المحلية فز م( , ص 2006القاهرة,):دار النهضة العربية :مرجان , احمد: دور اإلدارة العامة االلكي 

67 . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 إجراءات العمل اإلداري: 

ي تمر بها المعاملة من اللداية إىل النهاية
هي الخطوات التفصيلية أو المراح  الت 

(6) . 

ي وتعرف 
ز
ي تتبع ف

اللاحثة إجراءات العم  اإلداري إجرائيا " بأنها سلسة من يطوات العم  التفصيلية الت 
 ة ويمارسها الموظف بشك  متكرر ". اخأعمال المكتبي

  
 
 الفصل الثان

 الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة: 

   دراسة (1
 
ونيةاإلدارة  ومعوقات ومتطلبات " مجاالت   :بعنوان م( ٢٠٠٦ ) القحطان    االلكتر

 
 (7)السجون"  ف

ونية اإلدارة تطبيق خأهمية القيادات العاملة إدراك مدى عىل التعرف إىل الدراسة هدفت ي  االلكي 
ز
 السجون ف

ي  المعوتات مواجهة وسل  التطبيق ذلك ومعوتات ومتطللات   مجاالت توظيفها عىل والتعرف
 تد تحول الت 

ونية اإلدارة تطبيق دون ي  االلكي 
ز
ز  الفروق داللة كشف الدراسة إىل هدفت كما   السعودية السجون ف  وجهات بي 

ز  نمر ونية اإلدارة ومتطللات تطبيق مجاالت  نحو الملحوثي  ي  االلكي 
ز
اتهم طلقا السعودية السجون ف  لمتغي 

ي  المستوى -المرتلة أو الرتلة-الشخصية والوظيفية )العمر
ي  الخدمة عدد سنوات -التعليىمي  المستوى -الوظيفز

ز
 ف

ي  المنهج اللاحث سجون( واستخدمال
 عىل وطلقت الدراسة  لهذه الرئيسة االستلانة اخأداة ومثلت الوصفز

 :الدراسة نتائج أهم مفردة و كانت ( ٣٠٠ ) عددهم واللالغ الدراسة مجتمع
ي  االيجابيات أهم إن . 1

ونية اإلدارة تسهم الت  ي  االلكي 
ز
 للبيانات الرجوع )رسعة :بدرجة عالية تحقيقها ف

ز  من الوتت الكثي   توفي   - السابقة والمعلومات ي  والمعلومات البيانات عىل الحصول تساعد - للعاملي 
ز
 أي ف

 للسجون(.  بالمديرية العامة الفرعية اإلدارات ارتلاط زيادة - اإلداري العم  كفاءة زيادة -وتت 
ونية اإلدارة توظيف إمكانية . 2 ونيا ووحدات السجون إدارات ربط حيث من االلكي   – اللعض بعضها مع الكي 

انية أعمال - الساعة مدارس عىل إلدارة السجن اإلحصائية المعلومات توفي   ز  المالية.  اخأعمال - المي 
ونية اإلدارة تطبيق متطللات أهم . 3 ي  االلكي 

ز
ي  السجون تحقيق ف

وئز ز  الربط االلكي   للسجون العامة المديرية بي 
ي لحماية نمام توفي   - فروعها وكافة

ي  المستفيد ومعلومات بيانات امتز
ز
ونية تعامالتم كافة ف تعليم  – االلكي 

ية الكوادر وتدريب ونية تطبيقات تناسب آلية حاسلات توفي   - البرسر ز  وجود – اإلدارة االلكي   الفنيي 
ز   .واخأعطال لمعالجة المشكالت المتخصصي 

ي  المعوتات أهم . 4
ونية دارة اإل تطبيق من بشدة تحد الت   اإلمكانات نقص هي  السعوديةبالسجون  االلكي 

ية نقص الكوادر – الماىلي  الدعم ضعف - الفنية ي  النقص - الدورات التدريبية نقص - البرسر
ز
ات  ف الخير

نت.  شلكة يدمات مع التعام  ومهارات  االني 
ي  المعوتات أت  . 5

ونية اإلدارة تطبيق من ما لحد تحد الت  ز  مقاومة هي  بالسجون السعودية االلكي   العاملي 
ونية اإلدارة تطبيق لموائمة اإلجراءات اإلدارية وتبسيط تعدي  صعوبة -للتغيي    بعض اتتناع عدم - االلكي 

                                                           
ة للنرسر والتوزي    ع و الطلاعة :عصفور ,محمد شاكر: اصول التنميم واخأساليب (6)  . 237م( ,  ص2002, )2ط ,عمان:دار المسي 
ي , شائع سعد ملارك: ال (7)

ي السجون قحطائز
ونية فز دراسة تطبيقية , رسالة ماجستي  غي   مجاالت ومتطللات ومعوتات تطبيق اإلدارة االلكي 

 م(. 2006),الرياض  :منشورة  :جامعة نايف العربية للعلوم اخأمنية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية اإلدارة الرؤساء بجدوى ز  بعض لدى سلبية اتجاهات وجود - االلكي   العم  بأن سلبيات العاملي 
ي 
وئز  .السعودية السجون أفرع اإلدارية داي  اإلجراءات ايتالف-ايجابياتم من أكير  االلكي 

ي  السل  أهم . 6
ونية اإلدارة تطبيق معوتات تأثي   من تحد الت  ي السجون االلكي 

ز
 -الحديثة التقنية )توفي   ف

اء استقطاب ز  الخير ز  -والمتخصصي  انية توفي   - بالدورات إلحاق العاملي  ز  العليا اإلدارة دعم - الكافية المي 
ونية(.  اإلدارة لسياسة تطبيق  االلكي 

) دراسة (2  
 
ونية اإلدارة " تطبيقات  :بعنوان م( ٢٠٠٧القرن    االلكتر

 
 عىل مسحية دراسة -األجهزة األمنية ف

طة ضباط ونية اإلدارة تطبيقات عىل التعرف إىل الدراسة هذه هدفت (8) الرياض" منطقة شر  الحالية االلكي 
ي اخأجهزة

ز
طة نمر وجهة من اخأمنية ف ونية اإلدارة تطبيقات : عىل الوتوف يالل من الرياض منطقة رسر  االلكي 

ي  الحالية
ز
طة ف تلة االيجابيات - الرياض رسر ونية اإلدارة تطبيقات عىل والمزايا المي   تطبيقات معوتات - االلكي 
ي  اإلدارة

ز
ونية ف ي  واخأمنية اإلدارية المجاالت  االلكي 

ز
طة ف ونية تطبيقات تطوير سل  - الرياض رسر  اإلدارة االلكي 

 :الدراسة تائجن أهم مستقلال وكانت
ونية اإلدارة تطبيقات إن . 1 ي  ما حد إىل المتوافرة الحالية االلكي 

ز
طة الرياض ف ي  االستفسار يدمة هي  رسر

   الهاتفز
 .والتدريب نمم التعليم وتطوير اخأساسية البنية وتوفي  

ونية اإلدارة تطبيقات إن . 2 ي  إطالتا المتوافرة غي   الحالية االلكي 
ز
طة الرياض ف ونيا اللالغات تقديم - هي  رسر  الكي 

ونًيا الشكاوي تقديم -  .الكي 
تلة جدا المهمة والمزايا االيجابيات إن . 3 ونية هي  اإلدارة تطبيق عىل المي 

ز  :االلكي   الخدمات مستوى تحسي 
ي  والرسعة والوضو  والدتة والمعلومات عن البيانات اللحث ورسعة   والتعامالت العامة

ز
 .المعامالت انجاز ف

ي  المهمة المعوتات إن . 4
ونية اإلدارة تطبيقات تعوق الت  ي  االلكي 

ز
 :هي  توية بدرجة والفنية المجاالت اإلدارية ف

ونية  اإلدارة برامج لتشجيع تطبيق الالزمة المادية الحوافز نقص اء وغياب االلكي  ز  الخير نقص  والمختصي 
ونية اإلدارة لتطبيق الالزمة الفنية اإلمكانات  .االلكي 

ز  تدريب . 5 ي  العاملي 
ز
طة ف ونية تطبيقات استخدام عىل الرياض منطقة رسر ي  اإلدارة االلكي 

ز
   العم  انجاز ف

ونية لتطبق اإلدارة الالزمة الفنية اإلمكانات وتوفي   ية المادية اإلمكانات وتوفر   االلكي   أهم من هي  والبرسر
ونية اإلدارة السل  لتطوير ي  مستقلال االلكي 

ز
طة ف  .الرياض منطقة رسر

ي دراسة  (3 ونية اإلدارة " تطبيق  :بعنوان  ھ(١٤٢٨ ) العت      االلكتر
 
كة االتصاالت  ف  (9)السعودية"  شر

ونية تطبيق مدى عىل التعرف إىل الدراسة هدفت ي  اإلدارة االلكي 
ز
كة ف  التعرف واىل السعودية االتصاالت  رسر

ز  إدراك مدى عىل ي  العاملي 
ز
كة ف ونية اإلدارة لمفهوم االتصاالت  رسر ي  المزايا وعىل االلكي 

 تطبيق يحققها الت 
ونية اإلدارة ي  المعوتات عىل والتعرف   االلكي 

ونية اإلدارة تطبيق تواجم الت  ي  االلكي 
ز
كة ف  معرفة وأيضا   الرسر

ز  رضا ونية اإلدارة تطبيق عن العاملي  ي  االلكي 
ز
كة  ف  وجهة من اإلحصائية الداللة ذات الفروق ومعرفة الرسر

ز  نمر كة العاملي  ونية  اإلدارة تطبيق حول ةالسعودي االتصاالت  برسر  إىل الفروق هذه تعزى حيث اإللكي 
ي  المنهج الدراسة   واستخدمت والوظيفية الشخصية يصائصهم ايتالف

 يالل من التحليىلي  الوصفز
ز  جميع وهم مفردة   (٧١٦ (الدراسة مجتمع عىل االستلانة تطبيق ي  العاملي 

ز
كة ف ز  عدا ما الرسر التنفيذيي 

 :الدراسة نتائج أهم وكانت

                                                           
, علدالرحمن سعد :  (8) ي

ونية اإلدارة تطبيقات القرئز ي  االلكي 
طة ضلاط عىل مسحية دراسة- اخأجهزة اخأمنية فز , رسالة ماجستي   الرياض منطقة رسر

 م(,. 2007),الرياض  :: جامعة نايف للعلوم اخأمنية غي  منشورة 
كة االتصاالت السعودية , رسالة ماجستي  غي  منشورة : جامعة الملك سعود  (9) ي رسر

ونية فز ي ,محمد هالل فزاع : تطبيق اإلدارة االلكي  ز  :العيز

 .ھ(1428الرياض )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  أن . 1 ونية اإلدارة مفهوم يدركون أنهم عىل موافقون العاملي  ي    اإللكي 
 وبأي زمان  وبأي ورق  بال عم  :بأنم يعتز

ه مكان   .وغي 
ز  أن . 2 ونية اإلدارة تطبيق أن عىل بشدة موافقون العاملي  ي  مزايا إيجابية يحقق اإللكي 

ز
كة ف  االتصاالت  رسر

 من والتقلي  حفمها  وتسهي  تنميمها  وتسهي  عىل المعلومات  الحصول تيسي   المزايا وأهم السعودية 
ها اخأعمال  متابعة الورق  وتسهي  استخدام  .وغي 

ز  . 3 ونية اإلدارة تطبيق أن من متأكدين غي   العاملي  كة معوتات يواجم اإللكي  ي رسر
ز
 .السعودية االتصاالت  ف

ز  أن . 4 ونية اإلدارة تطبيق عن راضون العاملي  ي  اإللكي 
ز
كة ف  التطبيقات تلك وأهم   االتصاالت السعودية رسر

ونية النماذج ية تطاع لمعامالت اإللكي  تعريف  طلب - تدريبية ة دور طلب - اإلجازة مث )طلب الموارد البرسر
ي  واإلشعار بالراتب( 

وئز يد اإلجازات(  الراتب ورصيد للموظف)المتضمن الشهري اإللكي  ي  والير
وئز  اإللكي 

ها  .وغي 
ة فروتات وجود عدم . 5 ي  كبي 

ز
ز  نمر وجهات ف ونية تطبيق حول العاملي  ي  اإلدارة اإللكي 

ز
كة ف  ايتالف بسبب الرسر

 .والوظيفية الشخصية يصائصهم
ونية اإلدارة "دور : بعنوان م( ٢٠٠٦ ) غنيم دراسة (4    االلكتر

 
 استخدامها ومعوقات العمل اإلداري تطوير ف

  
 
 إسهام مدى عىل التعرف إىل الدراسة هذه هدفت (10)المنورة"  بالمدينة للبني    العام التعليم مدارس ف

ونية اإلدارة ي تطوير االلكي 
ز
ز  الفروق عن والكشف استخدامها ومعوتات اإلداري العم  ف  آراء المديرين بي 

ونية اإلدارة إسهام مدى حول ي  االلكي 
ز
ات تلعا ومعوتات استخدامها اإلداري العم  تطوير ف  والتعرف للمتغي 

حات عىل ونية إسهامات اإلدارة لتفعي  المديرين مقي  ي  االلكي 
ز
ي  معوتاتها من والحد اإلداري العم  تطوير ف

ز
 ف

ز  العام مدارس التعليم ي  المنهج الدراسة استخدمت المنورة  بالمدينة للبني 
 والعينة المسخي التحليىلي  الوصفز

المعلومات  لجمع كأداة االستلانة واستخدمتالعام   التعليم مراح  جميع من مديًرا ( ٢٢٧ ) من مكونة
 :الدراسة نتائج أهم وكانت

ي  المديرون يرى -١
ز
ونية اإلدارة أن العام التعليم مراح  جميع ف ي  االلكي 

ز
 بدرجة اإلداري العم  تطوير تسهم ف

ي    عالية
ي  المرحلة مديرو ويأئ 

ز
 .المقدمة المتوسطة ف

ونية اإلدارة إسهامات أكير  إن الدراسة عينة أفراد يرى -٢ ي  اإلداري تطويرا للعم  االلكي 
ز
 واتلها القرارات اتخاذ ف

ي  إسهاما
ز
 .اخأداء تقويم تطوير ف

ي  المديرون يرى -٣
ز
ونية استخدام أن العام التعليم مراح  جميع ف  بدرجة معوتات تواجهم اإلدارة االلكي 

 .متوسطة
ونية اإلدارة استخدام معوتات أكير  أن العينة أفراد يرى -٤ ي  االلكي 

ز
 المادية المعوتات   اإلداري تطوير العم  ف

مجيات.  معوتات واتلها  الير
ونية "اإلدارة :بعنوان )ھ ١٤٢٨ ( التمام دراسة (5  عىل تطبيقية دراسة :للتطوير اإلداري كمدخل االلكتر

ي  الدراسة هذه أهداف تمثلت (11)والتدريبية"  الهيئة التعليمية أعضاء نظر وجهة من التقنية الكليات
ز
ف

ونية اإلدارة تطبيق واتع عىل التعرف ي  االلكي 
ز
 نمر وجهة من السعودية بالمملكة العربية التقنية الكليات ف

ونية اإلدارة تطبيق إسهام مدى عىل والتدريبية, والتعرف التعليمية الهيئة أعضاء ي  االلكي 
ز
ز  ف مستوى  تحسي 

                                                           
ي مدارس اأحمد بن عىلي غنيم ,  (10)

ي تطوير العم  اإلداري ومعوتات استخدامها فز
ونية فز ز بالمدين: دور اإلدارة اإللكي   ة المنورةلتعليم العام للبني 

بوية:  .ص 220 - 143م( ص2006, )81 ع ,21 مج ,الكويت: المجلة الي 
: اإلدارة هللا التمام علد  (11) ونية عىلي القرى  دكتوراه: جامعة أم التقنية رسالة الكليات عىل تطبيقية للتطوير اإلداري   دراسة كمدي  االلكي 

 .ھ( ١٤٢8   ) المكرمة مكة

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s27=77317&Au=أحمد%20بن%20علي%20غنيم
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk2=1&s15=653&Jrnl=المجلة%20التربوية


   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 –تموز   – 15                                                     (   -  205 157) ص:  الحادي عشر البحث  – ولاألالعدد  –سادس المجلد ال

 

167 
  إجراءات العمل اإلداري           المعلم            
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  الفروق عن والتدريبية, الكشف التعليمية الهيئة أعضاء نمر وجهة من التقنية الكليات إدارة  تطبيق واتع بي 
ي  تطبيقها إسهام ومدى التعليمية والتدريبية الهيئة أعضاء نمر وجهة من

ز
ز  ف  الكليات إدارة مستوى تحسي 

ي  المنهج استخدام والتدريبية, تم التعليمية الهيئة أعضاء نمر من وجهة التقنية
 التحليىلي  المسخي  الوصفز

 :الدراسة نتائج أهم المعلومات وكانت لجمع كأداة االستلانة مستخدما عينة عشوائية  بايتيار الدراسة لهذه
 .متوسطة بدرجة والتدريبية الهيئة التعليمية أعضاء نمر وجهة من تطبق التقنية الكليات أن العينة أفراد يرى . 1
ي  يسهم والتدريبيةالتعليمية  الهيئة أعضاء نمر وجهة من تطبيق أن العينة أفراد يرى . 2

ز
ز  ف  إدارة مستوى تحسي 

 .عالية بدرجة التقنية الكليات
ز  إحصائية داللة ذات فروق توجد . 3 ز  اإلسهام ودرجة التطبيق واتع بي  ي تحسي 

ز
   الكليات إدارة مستوى ف

 .اإلسهام درجة لصال 
 لمتغي   تعزى والتدريبية الهيئة التعليمية أعضاء نمر وجهة من واتع عن إحصائية داللة ذات فروق توجد . 4

 .الكلية
ز  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال . 5 ات بي   التعليمية الهيئة أعضاء نمر من وجهة إسهام عن الدراسة متغي 

ي  والتدريبية
ز
ز  ف  .اإلداري المستوى تحسير

ها عىل مستوى األداء لدى  2009دراسة عبد الجبار)  (6 ونية ومدى تأثت 
م(  بعنوان :" اإلدارة االلكتر

  مستشف  جامعة الملك عبدا لعزيز بجدة "مو 
ونية  (12) ظف  هدفت هذه الدراسة إىل تعريف اإلدارة االلكي 

ز أداء  ي تطوير اخأعمال اإلدارية والخدمات , والوتوف عىل جدوى استخدام  برامج اإلدارة لتحسي 
ز
ودورها ف

ي المستشفز 
ز
ي منها اإلدارة ف

ي تعائز
ز , والتعرف عىل المشكالت الت  ون الموظفي  ية , تحت مملة اإلدارة االلكي 

ي الصعوبات والتغلب عليها, تم
ز
احات لتالف ي تقديم اتي 

ز
ي  المنهج استخدام والمساهمة ف

 التحليىلي  المسخي  الوصفز
 :الدراسة نتائج أهم المعلومات وكانت لجمع كأداة االستلانة مستخدمة عينة عشوائية  بايتيار الدراسة لهذه
ز بشك  فعال . مساهمة اإلدارة  . 1 ي رفع مستوى اخأداء لدى الموظفي 

ز
ونية ف  االلكي 

ء  . 2 ي
 بعض السر

ً
ونية مازال محدودا ز بمفاهيم اإلدارة االلكي  ولقد أظهرت النتائج أن درجة إلمام الموظفي 

ي تطوير العم  اإلداري. 
ز
 وتحتاج إىل توسيع مداركهم نحو أهميتها وفعاليتها ف

 البد من مواجهتم لتحقيق اخأهداف من و أن ظهور بعض الصعوبات عند عملية ا . 3
ً
 حتميا

ً
لتغيي  يعتير شيئا

ونية .   تطبيق اإلدارة االلكي 
 وبناًء عىل نتائج الدراسة  كان من أهم توصياتها :  
ونية وذلك من يالل الندوات والزيارات الميدانية .  . 1 ز بآثار تطبيق اإلدارة اإللكي   تعزيز وغي الموظفي 
 الجامغي ياصة القطاع تقديم العديد من الدورات ا . 2

ي المستشفز
ي الحاسب اآلىلي لكافة موظفز

ز
لتدريبية ف
 اإلداري ويكون ذلك بشك  دوري. 

ي المستشفيات  . 3
ز
ونية عىل مستوى الجودة ف  وكذلك دراسة مدى تأثي  اإلدارة االلكي 

ي واإلداري .  . 4  القسم الطتر
ز ي بي 
وئز ا عم  دراسة مقارنة عن مدى فاعلية النمام االلكي   وأيي 

 
 
 
 

                                                           
ي مستشفز جامعة الملك علد العزيز بجدة ,   (12)

ها عىل مستوى اخأداء لدى موظفز ونية ومدى تأثي 
علد الجلار , سيماء سعيد:اإلدارة االلكي 

 م(. 2009جدة ) :لملك علدالعزيزجامعة ا:رسالة ماجستي  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :السابقة الدراسات عىل الباحثة تعليق
ي  سابقة دراسات (6اللاحثة ) عرضت

ز
ت موضوع مجال ف ة يالل الدراسة نرسر  إىل م ٢٠٠6 عام من الفي 

ي  هذه وتنوعت م ٢٠09
ز
 .  ونتائجها وأهدافها مواضيعها الدراسات ف

   يىل   وفيما 
 : الحالية الدراسة وبي    بينها االتفاق واالختالف جوانب عىل الضوء نلفر

 .الدراسة ومجتمع العينة  ونوع دراسة  ك  استخدمتم الذي الموضوعات والمنهج حيث من تنوع . 1
ي  دراسة هدفت . 2

ونية .  و ومعوتات متطللات مجاالت و عىل التعرف م( إىل ٢٠٠٦ ) القحطائز  اإلدارة االلكي 
ونية مث  . 3 ي ) دراسة كذلك هدفت بعض الدراسات إىلي التعرف عىل تطبيقات اإلدارة االلكي 

و  م( ٢٠٠٧القرئز
ي دراسة ز  هجري(.  ١٤٢٨ ) العيز

ونية ودراسات أيرى هدفت إىل التعرف عىل دور اإلدارة . 4 ي  االلكي 
ز
 ومعوتات العم  اإلداري تطوير ف

 . )هجري 1428التمام ) م( و دراسة ٢٠٠٦ ) غنيم استخدامها مث  دراسة
ورة إىل ذهلت الدراسات هذه وجميع . 5 ي  التقنية استخدام ضز

ز
 الدراسة معها اتفقت ما اإلدارة وذلك مجال ف

ي  ايتالف وجود مع   الحالية
ز
 .الدراسة وحدود الدارسة ومجتمع اخأهداف والتساؤالت  ف

ي  لسابقة ا الدراسات مع ك   الحالية الدراسة تتفق . 6
ز
ي  المنهج استخدام ف

 الوصفز
ي  الحالية الدراسة مع تتفق السابقة الدراسات جميع  . 7

ز
ي  التطبيق عىل االعتماد ف

 أداة باستخدام الميدائز
  االستلانة. 

 :يىل   فيما السابقة الدراسات من الباحثة استفادت فإن وب  هذا
 مراجعها توائم يالل من المصادر العلمية بعض إىل وتوجيهم  النمري اإلطار وتدعيم إثراء. 
 البيانات.  لمعالجة المناسلة اإلحصائية اخأساليب معرفة 
 أن تلدأ اللاحثة من حيث  . ز ز السابقي   انت  اللاحثي 

  
 
 الباب الثان

 الفصل األول
 

  ونية وأهدافها وفوائدها و يصائصها  مفهوم اإلدارة االلكي 

  ونية اإلدارة نحو التحول دواغي  االلكي 

 ونية  مجاالت تطبيق اإلدارة االلكي 

 ونية  وظائف اإلدارة االلكي 

  ونية  عناض ومتطللات تطبيق اإلدارة االلكي 

  ونيةمعوتات  تطبيق اإلدارة االلكي 

  :ونية  تحول اإلدارات  التقليدية إىل إدارات الكي 
 

 

 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 –تموز   – 15                                                     (   -  205 157) ص:  الحادي عشر البحث  – ولاألالعدد  –سادس المجلد ال

 

169 
  إجراءات العمل اإلداري           المعلم            

 
ونية ف كة –دراسة ميدانية  محددات وآثار تطبيق اإلدارة  االلكتر  السعودية للكهرباء بجدة عىل الشر

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف
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ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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ي  ي ِ
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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 مقدمة : 

  تعاىل:  تال
 ة
َ  )ِإن
َ
ُ  ال اّلل ِ ي 

َ
ْوم   َما ُيغ

َ
وا َحت  ة  ِبق ُ ي ِ

َ
ِسِهْم  َما ُيغ

ُ
نف
َ
 .١٢ ) الرعد سورة) (ِبأ

ي  السمات أهم تتمث 
ز  الت  ي  الذي العرص تمي 

ز
 استخدامنا وازدياد حولنا  من المعلومات ازدياد نعيشم ف

ي  عليها اعتمادنا وازدياد المعلومات  لهذه
ز
ي  جلية بصورة ذلك ويتمث  اليومية  حياتنا ف

ز
نت  شلكة نمو ف  االني 

يد عىل االعتماد وتزايد ي  الير
وئز ي  المواتع وتزايد االلكي 

 اإلنسان فلدأ العالمية  الشلكة عىل يدماتها تقدم الت 
ي  سواء الحياة مجاالت  ك  إىل الرتمية التقنيات ديلت أن بعد الرتمية الحياة إىل ينتق 

ز
 مع االتصال وسائ  ف

ي  مع االتصال أو اآليرين
ز
ونية  أو الرتمية التقنية يسىم ما وظهور العلىمي  التقدم هذا ظ  اآللة, وف  كان االلكي 

ي  التقنية هذه من االستفادة نحو تتجم أن العالم لدول البد
ز
ي  بما المجاالت  كافة ف

ز
 اإلدارية  المجاالت  ذلك ف

ي  الرتمية التقنية هذه فأديلت
ز
ونية التجارة ف ي  وكذا االلكي 

ز
ونية اإلدارة مجال ف  تسغ الحكومية, واإلدارة االلكي 

ونية اإلدارة تطبيق إىل الدول ي  االلكي 
ز
 المملكة الدول هذه ومن التقليدية  اإلدارة من للتخلص تعامالتها كافة ف

ي  السعودية العربية
ي  بدأت والت 

ز
ونية اإلدارة تطبيق ف ي  االلكي 

ز
 .والخاصة الحكومية مؤسساتها من عدد ف

   :ونية  مفهوم اإلدارة االلكتر

 عىل باالعتماد اإلدارية ونشاطات المؤسسة مهام جميع مكننة عملية بأنها" م ( ٢٠٠8 (السالىمي  عرفها
ورية المعلومات تقنيات كافة ي  الجديدة اإلدارة أهداف تحقيقإىل  وصوال الرصز

ز
 وتبسيط الورق استخدام تقلي  ف

ز  عىل اإلجراءات والقضاء  مع للربط جاهزة ك  إدارة لتكون والمعامالت للمهام والدتيق الرسي    ع واالنجاز الروتي 
ونية الحكومة ا االلكي 

ً
 .  (13) "الحق

) عرفها كما ي
ز
ف ي  الوسيلة تلك بأنها" م( ٢٠٠٧الصي 

 وهي إدارة والكفاءة اخأداء مستوى لرفع تستخدم الت 
ي  اخأرشيف تستخدم خأنها أوراق بال

وئز ونية والرسائ  والمفكرات واخأدلة االلكي  ي  إدارة وهي  الصوتية االلكي   تلتر
 .  (14)  "عمال المعرفة عىل أساسا وتعتمد جامدة متطللات

 تعتمد إنها حيث متطللات جامدة  أو زمان أو أوراق بدون إدارة هي " بأنها ) م ٢٠٠٤ (تناديىلي  وعرفتها
يد اخأرشيف عىل ي والير

وئز ي واخأدلة اإللكي 
وئز ونية والمفكرات اإللكي   مؤسسة هي  و الصوتية الرسائ  و اإللكي 

  .  knowledge worker(15)"  المعرفة عىل عمال تعتمد ذكية شلكية

اتيجية بأنها)  "م2006) باكي   وعرفها  أفض  يدمات تحقيق عىل م تع المعلومات  إدارية لعرص إسي 
ز  من  المتاحة المعلومات لمصادر أمث  استغالل مع منهم( الخاصة )اإلدارة ولزبائنها المؤسسات و للمواطني 
ية و المادية الموارد توظيف يالل ي  المتاحة والمعنوية البرسر

ز
ي حديث إطار ف

وئز  أمث  استغالل اج  من الكي 
 وال الخط عىل ادي  لمفهوم دعم مع المطلوبة المستهدفة وبالجودة للمطالب وتحقيقا والجهد المال و للوتت
ي  تدي 
ز
 . (16)  "الخط ف

                                                           
ونية,)مرجع سابق(, ص  (13) : اإلدارة االلكي   . 34السالىمي
ي  (14)

فز ونية اإلدارة محمد:  الصي  : اإلسكندرية, دار الفكر :االلكي   . 13م(, ص  ٢٠٠٧ ,)١ ط  الجامغي
ونية ورتة عم   باستخدام اإلدارة بعد عن والتعليم احمد:التدريب تناديىلي جواهر (15) ي  اإلداري الملتف  :االلكي 

ات العالمية الثائز  اإلدارة والمتغي 

 .   5م( , ص٢٠٠٤),الجديدة: الرياض
: المفهوم باكي  عىلي  (16) ز ونية: مجلة الشام  حسي  الخليج) مركز الخليج لألبحاث(: دولة اإلمارات العربية المتحدة,  حول آراء لإلدارة االلكي 

 . 14, ص م( ٢٠٠٦ , )٢٣ العدد
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
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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 
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ة". وت فية

ي  ي ِ
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية " اإلدارة  cloke & goldsmith (2002)يصف اللعض   إدارة منها أكير  تكنولوجيا بأنها االلكي 
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 إدارة الملفات بدال من حفمها .  . 1
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ي بدال من الصادر والوارد .  . 4
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ونية ارةاإلد أهداف م( ٢٠٠٦ ) وآخرون النمر صنف لقد  :إل االلكتر
 ة أهداف  : مثل مادية مكاسب إل ترجمتها يمكن مباشر
ي  التنفيذ زمن وايتصار لإلعمال رسي    ع انجاز . 1

ز
 .اإلجراءات مختلف ف

 .الحكومية المنممات داي  العم  ساعات تقلي  . 2
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 اإلجازة اخأسبوعية . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تعميق مفهوم الشفافية واللعد عن المحسوبية .  . 5
ز من حيث اإلبداع واالبتكار.  . 6  الحفاظ عىل حقوق الموظفي 
 زيادة حجم االستثمارات التجارية.  . 7
 . (20)فقدها  الحفاظ عىل رسية المعلومات وتقلي  مخاطر  . 8

نت وشلكات الحاسب اآلىلي واالتصاالت جع  2008يرى العمار )    
ونية لالني  م( أن استخدام اإلدارة االلكي 

رات اللقاء عىل تمة الهرم اإلداري واحتكار  تواعد ومستودعات البيانات متاحة للجميع , وافقد اإلدارة أهم مير
ي اخأسف  , وإلغاء التقسيم اتخاذ القرار , مما سيؤدي إىل إزالة الفجوة ا

ز
ز ف ي اخأعىل والموظفي 

ز
ز اإلدارة ف لتنميمية بي 

ز ينفذوا واالستشاري الذي يقدم النص  والمشورة  ز الي  ي تتخذ القرار والعاملي 
ز اإلدارة العليا الت  التقليدي بي 

 .  (21)والتوصية 

ونية ما يىل  : 2006يرى السالم  )
 م( أن من أهم فوائد اإلدارة االلكتر

ز كما  . 1 ي تقدم للمواطني 
تبسيط اإلجراءات داي  المؤسسات وينعكس ذلك ايجابيا عىل مستوى الخدمات الت 

 تكون نوع الخدمات المقدمة أكير جودة . 
ي العمليات االنجازية المختلفة داي   . 2

ز
ايتصار وتت تنفيذ المعامالت اإلدارية المختلفة والدتة والوضو  ف

 المؤسسة . 
ز دوائر المؤسسة المختلفة وكذلك مع المؤسسات اخأيرى داي  ويارج بلد تسهي  إجراء االتصاالت  . 3 بي 

 المؤسسة. 
ونية بشك  صحي  سيقل  استخدام اخأوراق بشك  ملحوظ مما يؤثر ايجابيا عىل  . 4 أن استخدام اإلدارة االلكي 

ي ع
ز
ي منها اغلب المؤسسات ف

لية معم  المؤسسة وكما أن تقلي  استخدام الورق سوف يعالج مشكلة تعائز
ي أمور أيرى. 

ز
 الحفظ والتوثيق مما يؤدي إىل عدم الحاجة إىل أماكن يزن حيث يتم االستفادة منها ف

ونية سوف تؤدي إىل تحوي  اخأيدي العام  الزائدة عن الحاجة إىل أيدي عاملة لها دور  واإلدارة االلكي 
ي تنفيذ هذه اإلدارة عن طريق إعادة التأهي  لغرض مواكلة التطو 

ز
ي طرأت عىل المؤسأساسي ف

سة رات الجديدة الت 
ز الغي  أكفاء والغي  تادرين عىل التكيف مع الوضع الجديد.   (22)واالستغناء عن الموظفي 

  : ونية  خصائص اإلدارة  االلكتر
: 2008يرى السالىمي ) ونية ما يىلي

 م( بان من يصائص اإلدارة االلكي 
ي وال . 1

وئز ونية والرسائ إدارة بال أوراق حيث تتكون من اخأرشيف االلكي  ي واخأدلة و المفكرات االلكي 
وئز يد االلكي   ير

 الصوتية ونمم تطبيقات المتابعة اإللية. 
ونية والعم  عن بعد  . 2 ي التليفون  المحمول والتليفون الدوىلي الجديد و المؤتمرات االلكي 

ز
إدارة بال مكان تتمث  ف

 من يالل المؤسسات التخيلية. 

                                                           
ة للنرسر والتوزي    ع والطلاعة: عمان ,ط (20) ونية: دار المسي 

: اإلدارة االلكي   . 73م( , ص 2009, )1احمد, محمد سمي 
ي : الرياض, )العمار , علدهللا سليمان: اإلدارة التقليدية  (21)

وئز  .  194م( ,  ص 2008والتحول االلكي 
ونية , ص   (22)  . 38 – 37السالىمي : )مرجع سابق(, اإلدارة االلكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ساعة مت 24إدارة بال زمان تستمر  . 3
ز
واصلة ففكرة اللي  والنهار والصيف والشتاء هي أفكار لم يعد لها مكان ف

ساعة حت  نتمكن من  24العالم الجديد فنحن ننام وشعوب أيرى تصحو لذلك البد من العم  المتواص  لمدة 
 االتصال بهم وتضاء مصالحهم. 

ي تعتمد عىل صناإدارة بال تنميمات جامدة ف ي تعم  من يالل المؤسسات الشلكية والمؤسسا . 4
عة ت الذكية الت 

 . (23)المعرفة 

   ( اضية , إدارة بال أوراق وبال حدود وتتية , كما 2004أما مصطفز ونية بأنها إدارة افي  ى اإلدارة االلكي  م( في 
ي تقليدية وبال هياك  تنميمية تقليدية , وهي بال سعاة أو بريد وبال أرشيف " محفوظات" وبناءا 

أنها إدارة بال ملائز
لذلك ف ي إدارة بالمعرفة " 
(24) . 

:  تلخص الباحثة ونية فيما يىل 
 أهم خصائص اإلدارة االلكتر

 أنها عملية إدارية تتضمن جميع عناض اإلدارة.  . 1
ز جميع اإلطراف عىل مدار الساعة.  . 2  يكون التفاع  فيها بي 
ي وتت تياسي .  . 3

ز
 رسعة انجاز اإلعمال ف

ط توفر وسائ  االتصال.  . 4  العم  عن بعد وبال حدود برسر
 العم  بال أوراق.  . 5

   ونية اإلدارة نحو التحول دواع  :االلكتر
: 2002ويرى العواملة ) ونية ما يىلي

 م( أن من أسلاب التوجم نحو اإلدارة االلكي 
: أدت ثورة التكنولوجيا إىل إظهار مزايا نسبية عديدة لتطبيقاتها العلمية  . 1 ي تسارع التقدم العلىمي والتطور التكنولوجر

ي ذلك نوعية الخد
ز
ي مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية بما ف

ز
ي توفرها المؤسسات العامة ف

مات والسلع الت 
 والخاصة عىل السواء للمجتمع. 

ايدة نحو االنفتا   . 2 ز ي ظ  توجهات العولمة: ساهمت التوجهات العالمية المي 
ز
ترابط المجتمعات اإلنسانية ف

ي نشوء ما يعرف اليوم بماهرة العولمة كفلسفة
ز
ز المجتمعات اإلنسانية المختلفة ف ابط والتكام  بي 

ديدة ج والي 
 للعالتات الكونية لها إبعاد سياسية واتتصادية واجتماعية وإدارية وتانونية وبيئية متكاملة. 

ي   . 3
ز
ونية ف االستجابة لمتطللات البيئة المحيطة والتكيف معها: أن انتشار وتطبيق مفهوم وأساليب اإلدارة االلكي 

ن طور تجنلا الحتماالت العزلة والتخلف عكثي  من المنممات والمجتمعات يحتم عىل ك  دولة اللحاق بركب الت
ي تقديم الخدمات والسلع بناء عىل المعايي  والسهولة والفعالية 

ز
مواكلة عرص الرسعة والمعلومات , والتنافس ف

 والكفاية والنوعية الكمية المالئمة. 
ات وتوتعات اجتماعية: ساهمت حركات التحرر ال . 4 ي التحوالت الديمقراطية وما رافقها من متغي 

تطالب  عالمية الت 
ي البناء المجتمغي عموما 

ز
ات ف ي إحداث تغيي 

ز
ام حقوق اإلنسان ف بمزيد من االنفتا  والحرية والمشاركة واحي 

ي مستوى الوغي 
ز
ات ارتفاع ف وطبيعة اخأنممة السياسية واالجتماعية عىل وجم الخصوص ,وتد رافق تلك التغي 

ي ذلك نشوء رؤى جديدة
ز
ورة  والتوتعات الشعبية بما ف ي مقدمة تلك الرؤى ضز

ز
ي ف
للقطاع العام بكافة أبعاده, ويأئ 
 مستوى اخأداء الكىلي لمؤسسات القطاع العام السياسية واإلدارية والقضائية 

ز  .   (25)تحسي 
                                                           

ونية , ص  (23)  . 40السالىمي :)المرجع السابق (, اإلدارة االلكي 
: المؤلف:القاهرة, ) (24) ي عالم متغي 

ي فز  , احمد سيد : المدير العرئر
    . 437م( , ص 2004مصطفز

ونية ومستقل  اإلدارة العامة , مجلة دراسات الجامعة اخأردنية ,عمان : عمادة اللحث الع (25) ىمي , لالعواملة , نائ  علدالحافظ : الحكومة االلكي 

 . 151(, ص 2002(, )1)29م 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز 2008ذكر السالىمي ) ز مستوى الخدمة للمواطني  ي تحسي 
ز
ي يمث  عامال مهما ف

وئز م( أن التحول إىل التعام  االلكي 
م الموارد وضلط اخأداء وفق المواصفات الفنية والقانونية والنمم اإلدارية المعتمدة بعد الدراسة وترشيد استخدا
 . (26)والتمحيص 

ونية :   ويمكن للباحثة تلخيص أسباب ودواع  التحول لإلدارة االلكتر

ز المنممات وبعضها  . 1 ز أداء المنممات من يالل تخفيض التكاليف و من يالل تحقيق التنسيق بي  للعض اتحسي 
ي وتبسيط اإلجراءات.   واالنفتا  عىل العالم الخارجر

ي .  . 2
وئز ونية مث  التعليم االلكي   تقديم نماذج جديدة من الخدمات االلكي 

ونية حيث يتم تقديم يدمات دون تلادل مستندات ورتية.  . 3  غياب المستندات الورتية للخدمات االلكي 
ي الدول المتقدمة .  . 4

ز
ي ف  مواكلة التقدم التكنولوجر

ي عدد السكان.  . 5
ز
 اتساع الرتعة الجغرافية للمملكة العربية السعودية والزيادة الرسيعة ف

  :ونية  مجاالت تطبيق اإلدارة االلكي 
( ي ي تخدم المجاالت الوظيفية لإلعمال: 2009يرى تندلخر

ونية الت   ( أن من تطبيقات اإلدارة االلكي 
المتفاع  والبيع المحوسب فإنها تساعد  تشم  إدارة عالتات الزبائن والتسويق المبيعات والتسويق :  . 1

ز منتجاتها  ي تحديد الزبائن وتوجهاتهم نحو المنتجات والخدمات  وتساعد عىل تطوير وتحسي 
ز
كة ف الرسر

 ويدماتها وتقوم بنشاطات أيرى من ضمنها إجراءات الطللات وتحلي  السوق وتحلي  اخأسعار . 
 طوير اإلنتاج وجدولم اإلنتاج والخدمات . يشم  معلومات تخص التخطيط وت التصنيع واإلنتاج :  . 2
ية :  . 3 ي وتخطيط  الموارد البشر

ز والتطوير والتدريب المهتز ز ومتابعة مهارات العاملي  تتضمن سجالت العاملي 
ية .   الموارد البرسر

متابعة ممتلكات المنممة المالية وانسيابية التموي  ومتابعة أعمال الحسابات القابلة  التمويل والمحاسبة :  . 4
 (27)ستالم وتحلي  السندات واخأوراق المالية والموازنة وتخطيط اخأربا  . لال 

ي كافة المجاالت اإلدارية لجميع المنممات دون 
ز
ونية ف فان اللاحثة ترى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكي 

ي تقدم
ي تحكم تعامالت تلك المنممات والخدمات الت 

ا عىل هاستثناء وذلك بعد وضع كافة اخأنممة اإلدارية الت 
 : ونية فيها ما يىلي

ي يمكن تطبيق اإلدارة االلكي 
 شلكة محلية أو عالمية ومن أهم تلك المجاالت الت 

ونية  . 1 ونيا   وحفظ الصور والوثائق االلكي  مجاالت اخأعمال اإلدارية: تلادل الوثائق  واخأنممة والتعليمات الكي 
ي 
ز
ي مما يسه  الرجوع لتلك الوثائق ف

وئز ي اخأرشيف االلكي 
ز
ي أعمال االتصاالت ف

ز
أي وتت ومن أي مكان وف

 اإلدارية من صادر ووارد. 
انية.  . 2 ز  مجاالت اخأعمال المالية والمي 
ز وتنفيذ اخأعمال الخاصة بهم  . 3 ية والقوى العاملة مث : الرجوع لبيانات العاملي  مجاالت أعمال الموارد البرسر

ونيا مث  ) اإلعالن عن الوظائف  ز  -االيتيار -الكي  تيات  -جازات اإل  -التعيي  التنقالت  - الرواتب -التأدية  -الي 
 الفص  ( وك  ما يخص الفرد داي  المنممة.  -االنتدابات  -والمكافآت 

يات : مراتلة المخزون والعهد وحرصها.  . 4  مجاالت التموين والتخزين والمشي 

                                                           
ونية ,)مرجع سابق( ,ص  (26) : اإلدارة االلكي   . 61السالىمي
ي , ع (27) , عامر ابرأهم , الجنائر ي م(, 2009, )4الء علد القادر : نمم المعلومات اإلدارية :دار المرسة للنرسر والتوزي    ع والطلاعة : عمان, طتندلخر

 . 93- 91ص
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مجاالت الرتابة اإلدارية .  . 5
ي تقدمها المنممة للجمهور : يدمة  . 6

ونيا وتبولها و يدمة الرسائ  مجاالت اخأعمال الت  تقديم الطللات الكي 
 النصية. 

  :ونية  وظائف اإلدارة االلكتر

   التخطيط : أوال
 
ون  :االلكتر

ي )2009وض  نجم ) 
وئز ( من حيث التحديد العام عن التخطيط E-Planningم( تد ال يختلف التخطيط االلكي 

وسائ  تحقيق هذه اخأهداف أال أن االيتالفات التقليدي وذلك الن كالهما ينصب عىل وضع اخأهداف وتحديد 
ي ثالث مجاالت: 

ز
 اخأساسية يمكن أن ترد ف

ة اخأمد وتابلة  . 1 ي اتجاه اخأهداف الواسعة والمرنة واآلنية وتصي 
ز
ي هو عملية ديناميكية ف

وئز أن التخطيط االلكي 
ي الللتحديد والتطوير المستمر يالفا للتخطيط التقليدي الذي يحدد اخأهداف من اج  تن

ز
سنة فيذها ف

 القادمة . 
كة بما فيها التخطيط مما يحولم  . 2 ي الرسر

ز
ي استمرارية عىل ك  سر  ف

أن المعلومات الرتمية دائمة التدفق تضفز
ي المنقطع إىل التخطيط المستمر. 

 من التخطيط الزمتز
 إدارة تخطيط وعمال الخط اخأمامي ينفذون يتم تجاوزها تمام . 3

ز ي ظ   ا تقسيم العم  اإلداري التقليدية بي 
ز
ف

 يعملون عند الخط اخأمامي عند سط  المكتب وكلهم يمكن أن يساهموا 
ز ونية فجميع العاملي 

اإلدارة االلكي 
ي 
وئز  .  (28)بالتخطيط االلكي 

   التنظيم : ثانًيا
 
ون  :االلكتر

ي تحقيق أهداف المنممة" 2009عرف نجم )
ز
التنميم يعطي ,م( التنميم بأنم" ترتيب اخأنشطة بطريقة تساهم ف

ي هو اإلطار الفضفاض لتوزي    ع واسع للسلطة والمهام لل
وئز تها اإلدارية, أن التنميم االلكي  ز منممة شخصيتها ومي 

ك خأطراف  –والعالتات الشلكية  ي ك  مكان من اج  انجاز الهدف المشي 
ز
ي وف
ي يحقق التنسيق اآلئز

اخأفقية الت 
ي داي 

ز
( ف ز ونيي 

ز )الكي  ( يارج التنميم , انم يتعام  مع مديرين وعاملي  ز ونيي 
 المنممة وزبائن وموردين) الكي 

نت يتم التحول من التنميم التقليدي الصلب إىل التنميم الشلكي الفضفاض والواسع وكذلك 
المنممة, فمع االني 

ز عىل الهدف الواحد  كي 
ز عىل الهيك  والخصائص التنميمية الرسمية إىل منممة الي  كي 

التحول من منممة الي 
 . (29)المتقاسم 

ا
ً
ونية القيادة : ثالث  :االلكتر
) عرف ي

م( القيادة اإلدارية " هي الدور إىلي يتقمصم الشخص المكلف بإدارة المنممة عندما يقوم 2008القحطائز
كة" ز أفراد وجماعات ودفعهم لتحقيق أهداف المنممة بجهودهم المشي   . (30)بالتأثي  عىل المرؤوسي 

ونية القيادة أما ي  عىل تعتمد ف ي " م (  ٢٠٠٤ ) محمد ذكرها كما االلكي 
وئز  اخأكير  الخصائص ذو القائد االلكي 

ونية المتسمة اخأعمال بيئة مع والمنسجم مالئمة ي  تتوفر أن يجب فانم عامة وبصفة   والتغيي   بالرسعة االلكي 
ز
 ف

ونية  االتصال اآللية وشلكات والحاسلات المعلومات تقنية مث    التقنية المعارف مهارات القيادة االلكي 
ونية مجيات االلكي   . (31) "معها والتعام  بها الخاصة والير

                                                           
 .  297نجم , نجم عبود: )مرجع سابق( , ص   (28)
 .  306نجم , نجم عبود: )المرجع السابق(, ص  (29)
: الريا  (30) : فهرسم مكتلة الملك فهد الوطنية أثناء النرسر ي , سالم بن سعيد :القيادة اإلدارية  التحول نحو نموذج القيادي العالىمي

,   ضالقحطائز

 . 9م(,  ص 2008)
ونية آفاق الحاضز وتطلعات المستقل : المكتلة العرصية:المنصورة,  ص  (31)   م(, . 0420, )73محمد , غنيم احمد : اإلدارة االلكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية رابعا: الرقابة  :االلكتر
ي 
ي  الوظيفة من تلك المهمة " هي  بأنها ھ(١٤٢٦ ) وآيرون الصلاب عرفها كما الرتابة تعتز

 يتم والت 
ي  ونمم يطط لما بالمقارنة تنفيذه تم ما للتعرف عىل المنجزة واخأداء المهام مراجعة بموجبها

ز
 الرؤيا ظ  ف

اتيجيات المرسومة والمهمة ا واالسي 
ً
ي  الالزم اإلجراء واتخاذ مسلق

ز
 . (32)  "ايتالف  أو تفاض  جود و حال ف

ي اتسمت بها الرتابة2009ذكر نجم ) 
ي  رتابة موجهة أنها التقليدية م ( أن من ابرز الخصائص الت 

 للماضز
ي  حيث  

ز  بالمقارنة وتهتم والتنفيذ  التخطيط بعد الرتابة تأئ  والمعايي  المخطط(  التخطيط )اخأهداف  بي 
الفعىلي من اج  تحقيق اخأهداف والمعايي  المخططة ( ومن ثم تحديد االنحراف وأسلابم   والتنفيذ )واخأداء

ونية الرتابة واتخاذ إجراءات التصحي . إن ات معرفة عىل أكير تدرة تصب  االلكي   أوال بالتنفيذ الخاصة المتغي 
ي ) وبالوتت بأول

ي  , فالمعلومات Real Time)الحقيف 
ي  المدير لدى تكون التنفيذ فور تسج  الت 

ز
 الوتت نفس ف

ات معرفة من يمكنم مما  السيطرة يارج اتجاهات النشاط عىل بالتاىلي  واالطالع التنفيذ عند أو تل  المتغي 
ي  التصحي  إجراءات من يلزم ما التخاذ

ي  تص  الت 
ز
ز ال إىل نفس الوتت ف  .  (33)التنفيذ عن مسئولي 

  : ونية  عنارص  ومتطلبات تطبيق اإلدارة االلكتر

ز )    ونية تتكون من أربعة عناض رئيسية ال يمكن االستغناء2005وض  ياسي  عن أي منها  م( بان اإلدارة االلكي 
 : ونية بشك  صحي  وكمنمومة متكاملة وهذه العناض هي

 لتطبيق اإلدارة االلكي 

وهي جميع اخأجهزة وملحقاتها والمعدات  ( :  Hardwareالمكونات المادية للحاسب اآلل  واألجهزة التقنية )  . 1
ي يمكن لمسها أو اإلحساس بها بشك  واض . 

 الت 
مجيات )  . 2 ونية وملحقاتها مث   ( :  Softwareالتر ي تستخدم لتشغي  اخأجهزة والمعدات االلكي 

امج الت  وهي الير
امج بمساعدة  نمام التشغي  ونمم مجة وهندسة الير مجة وأدوات تدتيق الير جمات لغات الير

إدارة الشلكات ومي 
 . case (34)الحاسب 

ونية الممتدة عير نسيج اتصاىلي  ( : Communication Network شبكة االتصاالت ) . 3
وهي الوصالت االلكي 

نت  انت  Intranet لشلكات االني  نت   Extranetواالكسي  ي تمث  الشلكة اخأهم  Internetوشلكة االني 
الت 

ونية   . (35)للمنممة وإلدارتها االلكي 
 انت ي عملها ومعالجاتها عىل  :   Intranetsاالنتر

ز
علارة عن شلكة محوسلة داي  المنممة الواحدة مستنده ف

هما نت والشلكة العنكبوتية ومعايي 
إمكانية الوصول واالرتلاط والوصول من  ومن فوائدها,تكنولوجيا االني 

كة الدايلية وتواعد بيانات التعامالت  غالبية المنصات والتشكيالت الحاسوبية, وإمكانية ربط نمم الرسر
ي نفقات توزي    ع المعلومات

ز
ي دايىلي وتكلفة إنشاء منخفضة وتقليص ف

ي نمام تعاوئز
ز
 . (36)التجارية الرئيسية ف

                                                           
, 1المملكة العربية السعودية, ط-الصلاب, احمد علدهللا وآيرون: أساسيات اإلدارة الحديثة: يوارزم العلمية للنرسر والتوزي    ع: جدة   (32)

 . 172م(, ص 2005)
 .   341نجم , نجم عبود :)مرجع سابق (, ص    (33)
ونية وآفاق تطبيقاتها العربية: معهد اإلدارة العامة: الرياض, )  (34) ز , سعد غالب  : اإلدارة االلكي   . 389م ( , ص 2005ياسي 

 )35(Gadde lars  & Hakanson   Hakan  : supply network strategies, newyork , john Wiley &sons inc ,(2002), p 184 . 
:)مرجع سابق(, ص  (36) ي  . 182تندلخر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ا نت انت دايلية توسعت وامتد: Extranetاالكستر ز هي علارة عن شلكات اني  ت يدماتها إىل مستخدمي 
ز من يارج المنممة بان يكون لهم وصوال واستخدام محدد إىل شلكات المنممة الدايلية  ز مخولي  يارجيي 

كاء  كة والمجهزين أو الزبائن أو الرسر ز المنممة أو الرسر انت مفيدة مثال للربط بي 
  .(37)فاالكسي 

  نت ات اآلالف ب  و  : Internetاالنتر مئات اآلالف من الشلكات والحواسيب شلكة عمالتة تضم عرسر
ي مختلف دول العالم 

ز
 . (38)المرتلطة مع بعضها ف

اء والمختصي   :  . 4 ونية  صناع المعرفة من الختر الذين يمثلون البنية اإلنسانية والوظيفية لمنممة اإلدارة االلكي 
ونية من  ي لعناض اإلدارة االلكي  اتيخر

فكي  السائدة جهة وتغيي  طرق التويتوىل صناع المعرفة إدارة التعاضد االسي 
 .  (39)للوصول إىل ثقافة المعرفة

ونية تستطيع أن تحقق أهدافها عندما تتوفر البنية التحتية لها من 2008يرى السالىمي ) م( بان اإلدارة االلكي 
ز وا ي لدى الموظفي 

مجيات والكوادر المتخصصة باإلضافة إىل الوغي ألمعلومائ  ز لاالتصاالت واخأجهزة والير مواطني 
ي تتعلق باالتصاالت للحصول عىل 

ونية عىل ك  النمم الرسمية والغي  رسمية والت 
وتحتوى اإلدارة االلكي 

 .  (40) المعلومات من واىل اخأشخاص داي  ويارج المؤسسة )المنشاة(

ي 
ز
ف وع  أن) م ٢٠٠٧ ) ذكر الصي  ونية اإلدارة مرسر وع أي شأن شأنم االلكي   تهيئة إىل آير يحتاج برنامج أو مرسر

 التفوق و النجا  يحقق وبالتاىلي  منم هو مطلوب ما تنفيذ من يتمكن كي  عملم لطبيعة المؤاتية و المناسلة البيئة
ه سيكون وإال ي  يسارة ذلك وسوف يسبب الفش  مصي 

ز
 نقطة إىل عندها ونعود   الجهد و والمال الوتت ف

 العناض مع كافة تتفاع  و بها المحيطة البيئة عناض بكافة وتتأثر تؤثر بيئتها ابنة هي    فاإلدارة الصفر
وع لذلك والتكنولوجية  والثقافية واالجتماعية واالتتصادية السياسية ونية اإلدارة فان مرسر يراغي  أن يجب االلكي 
 متطللات:  عدة

ي  القائمة المشكالت ح  -١  
ز
ي  الواتع ف

ونية.  إىل االنتقال تل  الحقيف   البيئة االلكي 
ونية اإلدارة أن إذ التحتية  ةالبني -٢ ي  التحتية البنية من عال نق  لم مناسب إن مستوى وجود تتطلب االلكي 

 الت 
 .والالسلكية السلكية لالتصاالت  متطورة تحتية وبنية و البيانات لالتصاالت  حديثة شلكة تتضمن
ونية الوسائ  توافر -٣ ي  الخدمات من لالستفادة الالزمة االلكي 

ونية اإلدارةتقدمها  الت  ي  و االلكي 
 نستطيع الت 

ها و الشلكي  الهاتف و المحمولة و الشخصية الكمبيوتر منها أجهزة و   معها التواص  بواسطتها  .من اخأجهزة غي 
نت  الخدمة مزودي من بم بأس ال عدد توافر -٤  من اإلمكان تدر معقولة تكون اخأسعار أن عىل ونشدد باالني 
ز  ممكن عدد خأكير  المجال فت  اج  ونية اإلدارة مع للتفاع  من المواطني  ي  االلكي 

ز
وأت    وتت وأترص جهد أت  ف

 .ممكنة كلفة
ز  كافة تدريب يشم  القدرات وهو وبناء التدريب -٥  وإدارة الكمبيوتر أجهزة طرق استعمال عىل الموظفي 

ونيةاإلدارة " استخدام والبيانات ونرسر ثقافة المعلومات وتواعد الشلكات  . "االلكي 

                                                           
ي :)المرجع السابق(,ص  (37)  . 459تندلخر
ي :)المرجع السابق(, ص  (38)  . 433تندلخر

)39(    Stiglitz Joseph  :  public policy for knowledge economy remarks at development for trade and industry , 

center for economic policy research ,(1998) , p3 . 
ونية)مرجع سابق(,,ص السالىمي :اإلدا  (40)  .  61رة االلكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 للكوادر وتدريب دورية صيانة من إجراء الحكومة التموي  يمكن بحيث التموي   من مناسب مستوى توافر -٦
ز   .الخدمات تقديم من مستوى عال عىل والحفاظ والموظفي 

وع هذا تتوىل تطبيق محددة لجنة أو مسئول هناك يكون بحيث السياسية  اإلرادة توفر -٧  وتتوىل المرسر
اف ي  المستويات وتقييم التطبيق عىل اإلرسر

ي التنفيذ إليها وصلت الت 
ز
 .ف

يعات وجود -٨ ي  القانونية والنصوص الترسر
ي  اإلدارة عم  تسه  الت 

ونية وتضفز وعية عليها االلكي   المرسر
تلة القانونية النتائج وكافة والمصداتية  .عليها المي 

ي  اخأمن توفي   -٩
وئز ونية والرسية االلكي   و والشخصية الوطنية لحماية المعلومات عال مستوى عىل االلكي 

ي  اخأرشيف
وئز ي  اخأمن بوضع علث إما أي من االلكي 

ز
 التوتيع باستخدام أو الشلكة برمجيات بروتوكول ف

ي 
وئز  .المرور بكلمة أو االلكي 
وي    ج شاملة دعائية تسويقية يطة - ١٠ ونية اإلدارة الستخدام للي  ي ويشار  وإبراز محاسنها االلكي 

ز
 هذه ك ف

 . (41)الوطنية  اإلعالم وسائ  جميع الحملة
ونية وذلك من خالل: 2008كما يذكر السالم   )  م( متطلبات أخرى لتطبيق اإلدارة االلكتر

ونية .   . 1 ز بأهمية هذه اإلدارة االلكي   يلق التوعية الشاملة عند الموظفي 
 يلق البنية التحتية لالتصاالت والتأكيد من صالحيتها.  . 2
ي المعلومات  . 3

ز
 إعداد نمام معلومات مكون من نمم فرعية لخلق التكام  ف

ي اإلدارة  . 4
ز
إعداد دراسة متكاملة لما هو موجود فعال من نمم معلومات منجزة وأجهزة ومعدات وشلكات ف

ونية  ي تنفيذ اإلدارة االلكي 
ز
 .  (42)الحكومية واالستفادة منها ف

 
  :ونية  معوقات تطبيق اإلدارة االلكتر

ي أن الطريق ممهدة لتطبيق وتنفيذ أن مج
ونية ال يعتز اتيجية متكاملة للتحول إىل نمط اإلدارة االلكي  رد وجود إسي 

اتيجية بسهولة وسالسة وبشك  سليم وذلك الن العديد من العوائق والمشاك  ستواجم تطبيق  هذه اإلسي 
وع اإلدارة االلكي   ز عن وضع وتنفيذ مرسر  ونية التمتع بفكر شام  ومحيطالخطة ولذلك يجب عىل المسئولي 

ونية وذلك إما  اتيجية اإلدارة االلكي  ي يمكن أن تطرأ وتعيق يطة عم  وتنفيذ إسي 
ات الت  بكافة العناض والمتغي 

ونية إىل معوتات تنميمية  لتفاديها أو إيجاد الحلول المناسلة لها. ويمكن تصنيف معوتات تطبيق اإلدارة االلكي 
ية ومعوتات  فنية ومعوتات مالية.  ومعوتات برسر

 أوال: معوقات تنظيمية: 

ونية ويشك  يطرا عىل  . 1 التخلط وعدم التخطيط اإلداري والذي يمكن أن يؤدي إىل تلدي  وجهة اإلدارة االلكي 
ونية.  وع اإلدارة االلكي   نجا  مرسر

ي تمتلك نفس اخأنواع من اخأجهزة والير  . 2
ز اخأجهزة واإلدارات اخأيرى حت  الت   . (43)مجياتغياب التنسيق بي 

ونية.  . 3  عدم اهتمام اإلدارة العليا بمتابعة تطبيق اإلدارة االلكي 
ي ذلك .  . 4

ز
ونية وعدم التدرج ف  التطبيق المترسع لإلدارة االلكي 

                                                           
: )مرجع سابق(, ص  (41) ي

فز  .  80الصي 
ونية,)مرجع سابق( ,ص  (42)  .  71السالىمي : اإلدارة االلكي 
 . 22العمري: )مرجع سابق(, ص   (43)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بالتغيي  اإلداري . 5
 . (44)التمسك بالمركزية وعدم الرضز

ي حماية رسية وامن التعامالت الشخصية  . 6
ز
 . (45)عدم الثقة ف

ي فكرة التطبيق بسبب عقلات اإلجراءات طول اإلجراءات اإلدارية  . 7
داي  المنشاة ويارجها مما يوفر أو يلغز

 اإلدارية. 
ونيا مما يثي  مشكلة إثلات التعامالت والعقود  . 8

ي بعض الخدمات المقدمة الكي 
ز
غياب المستندات الورتية ف

امات واثلات صحة التوتيعات والحفاظ عىل الملكية الفكرية  ز  . (46)وتوثيق االلي 
ية: :ثانيا   المعوقات البشر
 الذين يخشون عىل عملهم المستقلىلي بعد تبسيط  . 1

ز ز الحكوميي  مقاومة هائلة للتغيي  من تل  الموظفي 
 اإلجراءات وتنميم العمليات الحكومية. 

ي  . 2 ونية من حيث تقليصها للعنرص البرسر  . (47)النمرة السلبية لمفهوم اإلدارة االلكي 
ي المنممات ا . 3

ز
 لحكومية بأهمية تقنية المعلومات. تلم دراية صناع القرار ف

ية حيث يتم تقيمها بصورة شكلية بحتم دون النمر  . 4 ي تقوم بها الكوادر البرسر
ضعف طرق تقييم الخدمات الت 

 إىل الجانب الموضوغي أساس الخدمة . 
ي مجال الحاسب اآلىلي بما يتناسب مع احتياجات ومجال العم   . 5

ز
ز ف   (48)تلة تدريب العاملي 

 نية: ثالثا:معوقات تق
ونية . 1  . (49)1عدم وجود بنية تحتية متكاملة عىل مستوى الدولة مما يعرت  تطبيق اإلدارة االلكي 
 عدم جاهزية الكثي  من المؤسسات الحكومية من ناحية توافر البنية التحتية كالشلكات.  . 2
ي الوتت الذي يلح . 3

ز
ي تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بصورة مخيفة ف

ز
فيم اخأفراد  ثارتفاع معدالت التغيي  ف

ي  عن استقرار نستر
(50) . 
 رابعا: معوقات مالية: 

 ارتفاع تكاليف صيانة اخأجهزة التقنية بجميع أنواعها.  . 1
 ارتفاع تكلفة االتصاالت.  . 2
ونية واالتصال الرسي    ع بالبينة التحتية المعلومات الوطنية  . 3 عدم استعداد المجتمع لتقل  فكرة اإلدارة االلكي 

نت نمرا   لالزمات االتتصادية ياصة إذا كانت هذه العميلة مكلفة ماديا . عير االني 
ورة مواكبتها  . 4 ز لرسعة تطورات التقنية وضز  .  (51)عدم تفهم المسئولي 

ونية:   تحول اإلدارات  التقليدية إل إدارات الكتر

ونية ليس فقط أساسها الحاسلات وشلكة اال  نتالتحول من اإلدارات التقليدية إىل اإلدارات االلكي  وشلكات  ني 
ي الدرجة 

ز
ونية ,ولكنها وف ها من الجوانب الفنية رغم كونها عناض أساسية ومهمة لإلدارة االلكي  االتصاالت وغي 

                                                           
 . 74احمد: )مرجع سابق(, ص  (44)
: عالء علد الرزاق ,أنممة إدارة المعلومات:المنممة العربية للتنمية اإلدارية :القاهرة, )  (45)  . 138م(,  ص 2003السالىمي
 . 327السكارنم: )مرجع سابق (, ص   (46)
 .  74احمد: )مرجع سابق(,ص  (47)
 .  188العمار :)مرجع سابق (, ص   (48)
: أنممة إدارة المعلومات ,) مرج (49)  .  138ع سابق (,ص السالىمي
 .   327السكارنم:) مرجع سابق (, ص   (50)
 . 188العمار:)مرجع سابق(,  ص   (51)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اخأوىل تضية إدارية تعتمد عىل فكر إداري متطور وتيادات إدارية واعية تستهدف التطوير وتسانده وتدعمم بك  
ام بأعىل مستوياتتوة لغرض تحقيق مسئوليتها الرئيسية وهي يد ز  مة المستفيدين وتحقيق رغلاتهم مع االلي 

ي العم  ,أن هذا التحول ليس عملية سهلة ب  شاتة تعتمد أساليب عملية وتقنيات تتطلب 
ز
الجودة واإلتقان ف

ي أن تتيحم القيادات اإلدارية العليا بصير 
ي اإلعداد والتخطيط ينلغز

ز
ات وتخصصات رائدة وتستغرق وتتا ف يير

وعات, وتوفر ل ي تلك المرسر
ز
ز عليها اإلمكانات المادية والمالية الالزمة وفق المقومات الموضوعية المقررة ف لقائمي 

ي بناء أداة إدارية مرنة ورشيقة تقدم يدماتها 
ز
ونية من الرغلة ف ولذلك تنطلق عملية التحول إىل اإلدارة االلكي 
ي يرغ
ي الوتت والمكان ووفق المواصفات الت 

ز
ز فيها ف دارة بها هؤالء المستفيدين ومن هنا يتوجب عىل اإل للراغبي 

تجنب محاوالت ترتيع النمم الحالية وفرض أساليب التعام  التقليدية عىل الناس من يالل استخدام شك  
رة  جديد لتقديم الخدمة مع استمرار اخأوضاع الحالية من التعقيدات اإلدارية واإلجراءات المتكررة وغي  المير

ز والمستندات واخأ ي فقط بتطوير أنماط التعام  بي 
ونية ال تعتز وراق المطلوب تقديمها بال فائدة .اإلدارة االلكي 

ز معها, ولكنها تتضمن أيضا بنفس الدرجة من اخأهمية تطوير  ز جماهي  المتعاملي  الجهة اإلدارية المختصة وبي 
ز أجزاء المنممة ذاتها وأتسامها الد ز أنماط التعام  والعالتات البينية بي  ايلية من ناحية وفيما بينها وبي 

 . (52)المنممات والجهات اإلدارية ذات العالتة من ناحية أيرى 

  
 
 الفصل الثان

كة السعودية للكهرباء  الشر

 كة السعودية للكهرباء  نلذة عن الرسر

 كة مهمة   الرئيسية ورؤيتها وأهدافها الرسر

 كة الرئيسية  نشاطات الرسر

 ي  الحديثة والتطبيقات اخأساليب
ز
كة المتلعة ف   اخأهداف للكهرباء لتحقيق السعودية الرسر

 االتصاالت وإدارة االتصاالت  شلكة تطور عن تاريخية نلذة 

   نلذة عن نمام ساب(SAP)  Systems Applications and Products  كة السعودية ي رسر
ز
المستخدم ف

 .للكهرباء

  تطبيق أنممة التطبيقات الشاملة( ERP) Enterprise Resource  Planning )اس  .برنامج )نير
  :كة الكهرباء السعودية  نبذة عن شر

كة السعودية للكهرباء  بناء عىل ترار مجلس الوزراء رتم  ي  169نشأت الرسر
ز
ي 1419شعلان 11ف

ـه القاضز
ي مجال تقديم يدمة 

ز
كات المحلية العامة ف ي المملكة  ودمج الرسر

ز
كهربائية, الطاتة البإعادة تنميم تطاع الكهرباء ف
ي 
ز
كة أعمالها ف كات السعودية  م. 2000/ 4/ 5ـه الموافق  1421/ 12/ 30وبدأت الرسر والذي تضز بدمج جميع الرسر

ي شمال 
ز
ة العاملة ف كات العرسر الصغي  تية والغربية والجنوبية , والرسر ي المناطق الوسط والرسر

ز
الموحدة للكهرباء ف

كة مساهمة واحدة هي المملكة , ومشاري    ع الكهرباء التشغيلية ال
ي رسر
ز
ي تديرها المؤسسة العامة للكهرباء ف

ت 
كة السعودية للكهرباء" كة ظلت ولقد, (53)"الرسر كما  الماىلي  مركزها تعزيز عىل تعم  السابقة العقود يالل الرسر

ي  القضايا الرئيسية من العديد عالجت
ز
ام مقدمتها وف ز ي  النمو بمواجهة االلي 

ز
ز  الطاتة الطلب عىل ف  وتحسي 

ز  المقدمة الخدمات كي 
 للمناطق الكهرباء تعميم الستكمال التنمية االتتصادية بقضايا واالهتمام والنمر للمشي 

                                                           
ونية)مرجع سابق( , ص  (52) : اإلدارة االلكي   . 59السالىمي
كة السعودية للكهرباء الرسىمي :  (53)

 http://www.se.com.saموتع الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كة ربطت وتد , اللعيدة ز  الرسر امات الواجلات هذه بي  ز ز  وااللي  ية لتنمية الموارد الرامية جهودها وبي   وزيادة البرسر
ز  فاهتمت وفعاليتها كفاءتها امجتنفيذ  يالل من بالموظفي  امج التدريبية الير ي  المحفزة الير

 من مزيد إىل تؤدي الت 
كة حققت وتد, العالية المعنوية واستمرار الرو  اإلبداع ة االنجازات هذه الرسر ز  ثم هللا من بتوفيق المتمي 

امها المستقلىلي  نهج التخطيط عىل باعتمادها ز   .(54) بمسؤولياتها والي 
 كة رسالة  : الشر
م ز كة تلي  ويد الرسر ز  مساهميها تطلعات عالية وتحقيق موثوتية مأمونة ذات كهربائية بخدمات عمالءها بي 

 . لمواردها اخأمث  واالستخدام بموظفيها واالهتمام
 كة رؤية  : الشر

ي  المساهمة
ز
ز  ف ي  السعودية المملكة العربية التتصاد التنافسي  المركز وتعزيز المعيشية الحياة تحسي 

ز
 جميع ف

 .المجاالت 
 كة:  الرئيسية األهداف  للشر

كة الرئيسية واألهداف المستقبلية الرؤية مالمح أهم تحديد يمكن  :التال   النحو عىل السعودية للكهرباء للشر
 .تكلفة وأت  جودة بأعىل الكهربائية الخدمة تقديم . 1
ي  المشاركة عىل الخاص القطاع تشجيع . 2

ز
 .الكهرباء تطاع ف

 .تنافسًيا تطاًعا الكهرباء تطاع جع  . 3
ز  . 4  .السعودية العاملة القوى وتطوير وتدريب توطي 
ي  التوازن تحقيق . 5

ز
ز  المصال  ف ز  الدولة من ك  بي  ز  والمساهمي  كي 

ز  والمشي   .والموظفي 
 .ذاتم عىل يعتمد مستقال تطاًعا الكهرباء تطاع جع  . 6
  :كة الرئيسية  نشاطات الشر

كة تتكون :  رئيسية نشاطات ثالثة من الشر  ه 
 بما الخاص لمشاركتنا القطاع وتشجيع الطاتة لتوليد متعددة مصادر توفي   عىل نعم  : الطاقة توليد نشاط . 1

 معايي   تطبيق ضمان مع كفاءة وموثوتية عالية وفق الكهربائية الطاتة من الوطنية الشلكة متطللات يحقق
 . البيئة عىل الحفاظ

 لتحقيق امن القادم العقد يالل الوطنية الكهربائية الشلكة تشغي  الستكمال نسغ  :الطاقة نقل نشاط . 2
 القيمة وزيادة الخاص القطاع الكافية الستثمارات المرونة توفي   وكذلك واستقرارها الكهربائية اإلمدادات
كة مساهىمي  حقوق إىل الشلكة الوطنية أعمال من المضافة ي  ولالتتصاد ياصة الرسر

 .عامة الوطتز
:  وخدمات التوزي    ع نشاط . 3 كي   ين نصب  أن إىل نتطلع المشتر ز ي  متمي 

ز
يدماتنا  وتقديم عمالئنا مع التواص  ف

ي تشجعهم المضافة والقيمة الجودة من عالية مستويات وفق ومنتجاتنا
كة عالتاتنا إبقاء عىل الت   ذات المشي 

ي  المنافع
نا الت  ز ي  تمي 

ز
  .جميع تطبيقاتنا ف

ية.  الموارد - المالية - العامة الخدمات باإلضافة إل  األنشطة المساندة :  . 4  البرسر
 للمستقبل برؤية العمل 

كة ي  التخصص أسلوب تعتمد الرسر
ز
ي  بقطاعاتها Business Unit مستقلة  أنشطة وفق أعمالها تنفيذ ف

ز
 ف

كة, وكان مهمة تحقيق و اخأداء بمستوى لالرتقاء التنميىمي  الهيك   Core التخصضي  العم  خأسلوب الرسر
Business Unit  ي  فاع  دور نشاط بك  المناط

ز
كةمقدرة  تعزيز ف اماتها تحقيق عىل الرسر ز ي  الي 

ز
 الطاتة توفي   ف

كة  المستقلىلي  للتوجم الالزمة تدراتها تدعيم من اخأنشطة جميع تمكنت مسؤولياتها حيث وتنفيذ الكهربائية للرسر

                                                           
كة الس (54) ي الرسر

ي تطاع الطاتة الكهربائية: القاهرة,)العىلي , يالد :أنممة االتصاالت فز
 م(. 2006عودية للكهرباء: بحث مقدم ندوة االتصاالت فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  الجذرية التغيي    عملية يدعم وبما
كة بها تمر الت  اتيجية كوحدات عم  للعم  لتهيئتها الرسر  ستتمحور إسي 

كة المستقللية التغيي   عمليات حولها  وتجذب تشجع استثمارية بيئة إليجاد وذلك بالمملكة وسوق الكهرباء للرسر
ي مشاري    ع الخاص القطاع

ز
 الكهربائية.  للطاتة المضطرد النمو لمواجهة الكهرباء ف

 ي  الحديثة والتطبيقات اخأساليب
ز
كة المتلعة ف   اخأهداف للكهرباء لتحقيق السعودية الرسر

كة ي  الحديثة اإلدارية التطبيقات من مجموعة باستخدام تامت الرسر
انية الت  ز ي المي 

ز
التشغيلية  أيذت بها ف

  : يىلي  بما التطبيقات هذه وتتلخص
ز أنشطة  Energy Transfer Price(ETP)الطاتة  تلادل اتفاتية . 1  . والتوزي    ع والنق  التوليد بي 
 اخأمن/ النقليات/ واالتصاالت  المعلومات تقنية / ) المواد العامة للخدمات  SLAالخدمة مستوى اتفاتية . 2

 والتطوير( المرافق / التدريب يدمات/ الصناغي 
ات اخأهداف تخطيط . 3  عىل Balance Scored Card اخأداء المتوازن  بطاتة أسلوب باستخدام اخأداء ومؤرسر

:)العمالء  أبعاد أربعة أساس  التطوير  - Finance المالية  -Operation العمليات -Customers هي
Development ويططها عىل ترجمة أهدافها المنممة مستويات مختلف يساعد عام إطار اللطاتة ( تعتير 
اتيجية  يالل ربط من وذلك الفردي  والسلوك اخأداء توجيم مع بدتة تابلة للقياس عملية أهداف إىل اإلسي 

ز  بمهام النشاط ورؤية رسالة  اخأبعاد اخأربعة.  يالل من الموظفي 
اس(:  SAPالشاملة التطبيقات نظام استخدام . 4  ) نتر
امج االهتمام . 5 : يعتير  تطوير وتدريب بير ز ي العنرص العاملي  كة موارد أهم من البرسر  وتطوير تدريب ويعتير  الرسر

كة اخأفراد استثمارا كة وتعتير  للرسر ز  تدريب الرسر  برامج عدة وضع وتد تم اخأربعة مرتكزاتها من واحدا العاملي 
امج هذه ومن عملهم مجال ضمن العم  لتطوير أساليب والتفكي   االبتكار عىل وتشجيعهم اإلفراد لتطوير  : الير

 التدريب   
ي  المركلة واخأنممة اخأجهزة عىل للتدريب وذلك (:  والداخىل   )الخارجر   الفن 

ز
 الشلكة مشاري    ع ف

ي  بحيث
ي  ومواكلة المستجدات استيعاب مع وصيانتها تشغيلها بمتطللات القيام عىل تادرا يكون الفتز

ز
 هذه ف

 . اخأنممة
 التعليم برامج   

ر
   الذان

 
ون امج احدث إىل الديول من الموظف يتمكن حيث (:  أتعلم )أنا  االلكتر  التدريبية الير

ي وتتم مكتلم من
ز
 . ذاتيا نفسم وتطوير المناسب وف

 ز  يهدف برنامج وهو :تحسي    برنامج ي  العمليات لتحسي 
ي  تكون الت 

ز
 عمليات ما تكون عادة وهي  اإلدارة حدود ف

ة  عىل تدريبهم ويتم المعنية من اإلدارة تشكيلها يتم عم  فرق يالل من تحسينها يتم متوسطة إىل صغي 
ز  وأدوات منهجية  والتفكي   القرارات واتخاذ التحليىلي  والتفكي   الجماغي  كمهارات العم  المستمر التحسي 
ي  اإلبداغي  ا التغيي   مع والتفاع  االيجائر كة الشاملة الجودة ثقافة تغيي   وأيي   . بالرسر

 برنامج  : ز  إىل وي  هدف تمت   ز  تحفي   .مكافأتهم ثم ومن وتدراتهم بأدائهم لالرتقاء الموظفي 
 ز  إىل وي  هدف: إبداع برنامج ز  تحفي  ز  وتمكي  حاتهم أفكارهم لطر  الموظفي  ز  ذات ومقي   العالتة بتحسي 

 . العمالء ويدمة والسالمة اخأداء بفاعلية واالرتقاء التكلفة وتقلي  اإلنتاجية
 االتصاالت:  شبكة تطور عن تاريخية نبذة 
 نوع  من باستخدام كيل  م ١٩٨٣ عام اللرصية اخألياف باستخدام اتصاالت  وصلة أول تركيب بدأ 

multimode  ي لإلرسال الدايود أجهزة واستخدام
  LED .الضوئ 

  ي
ز
كة بدأت ١٩٨٦ عام ف  . Laser diode استخدام مع single mode تقنية  باستخدام الرسر
  ي
ز
 .    SDH إىل PDH تقنية من التحول بدا تقريلا التسعينات بداية ف
 ي  التوسع استمر

ز
 اخألياف من كلم ١٥٠٠٠ إىل حواىلي  حاليا وصلت أن إىل الخاصة اللرصية اخألياف شلكة بناء ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :إدارة االتصاالت 
ي  الوحيدة الجهة االتصاالت  إدارة وتعتير 

 أنممة جميع تشغي  وصيانة مهام مسئولية عاتقها عىل يقع الت 
ي  االتصاالت 
ز
كة  ف ي  اإلدارة هذه وترجع المحلية, وأنممة الشلكات الهاتفية المقاسم أنممة عدا الرسر

ز
 تنميمها ف

ابطة لقطاع اإلداري  .الطاتة   نق  نشاط ضمن رئيسية تطاعات يمسة من واحدا يمث  الذي الشلكة المي 

   نبذة عن نظام سابSAP System  :كة السعودية للكهرباء   شر
 
 المستخدم ف

كة ساب ي تحم  ايتصار كلمةSAP) أنشئت رسر
من      Systems Applications and Products (والت 

ي عام 
ز
ز يحملون الجنسية اخألمانية ف ( SAPم بمدينة فالدورف بألمانيا نمام يحم  اسمها )1972تل  مهندسي 

كات   ( يعم  عىل تنميم ERPوايتصار الكلمة ) Enterprise Resource  Planningيقوم بتخطيط موارد الرسر
كات  الموارد والعمليات الناتجة من اإلعمال اليومية وربط اخأتسام بلعضها اللعض باإلضافة إىل ربط تعامالت الرسر

كة إدارة مواردها بمثيالتها وهو نمام  ش نامج ) ,ام   يسه  عىل الرسر غاللا ما   (SAP Modulesتطبيقات الير
كات أن تقوم باستخدام واحد أو أكير من التطبيقات حسب  ابطة مع بعضها اللعض  ولكن يمكن للرسر تكون مي 
حاجتها حيث إن لك  تطبيق ريصة ياصة وسعر ياص إلستخدامة ضمن مجموعة النمام. وهذه بعض من 

 تطبيقات النمام مع ايتصاراتها: 

 Financial & Accounting (FI) :  كة مث  الدي  والمرصوفات ي الرسر
ز
وهو المسئول عن العمليات المالية ف

 والمديونيات والسداد من تل  العمالء أو الدفع للموردين. 
 : (CO) Controlling  كة ولكن المرصوفات الدايلية فقط  حيث مسئول أيضا عن المرصوفات الخاصة بالرسر

كة.   يقوم بإدارة المرصوفات الدايلية للرسر
 Human Resource   (HR : ) شي  للدورات التدريبية والتوظيف مسئول عن إدارة الوتت وإدارة السفر والي 

ز وإدارة التعويضات وعملية الرواتب وأنممة شؤ  ز . والتعيي   ون الموظفي 
 Customer Relationship Management (CRM  فهو مسئول عن إدارة العمالء من حيث التعام :)

اليومي معهم وإنشاء سجالت ياصة بك  عمي  لتسهي  التعام  معهم واإلطالع عىل العمليات التاريخية أو 
 تحلي  الطللات المستقللية المتوتعة. 

 Supply Chain Management  (SCM :)  وهو المسئول اخأول عن عملية اإلمداد والتوريد إىل العمالء من
ي وتتها وجدولة التوصيالت. 

ز
 حيث إيصال اللضائع ف

 Sales and Distribution (SD كة وترتيب الطللات ي تقوم بها الرسر
(: فهو مسئول عن عمليات البيع الت 

 والتأكد من وجود المنتجات وأيضا جدولة التصنيع والتوصي . 
 أنظمة التطبيقات الشاملة  تطبيقERP  :)اس  برنامج )نتر
ي عام    

ز
كة ف وع 2007فقد دشنت الرسر م اخأجزاء الخاصة بالعمليات المحاسبية والمالية ضمن مرسر

ز يدمة  كة وزيادة فعالية وأمن المعلومات وتوحيد مصادرها وتحسي  ي إطار السغي لتوحيد أنممة الرسر
ز
اس( ف )نير

ي عام 
ز
اس ( الذي 2010العمالء , أما ف وع )نير يهدف لتطوير العم  م دشنت نشاط إدارة المواد ضمن مرسر

ات المتسارعة   مع التغي 
ً
كة تماشيا ي عام . (55)بالرسر

ز
كة السعودية للكهرباء نمام  إدارة   2011وف م دشنت  الرسر

                                                           
كة السعودية للكهرباء يدشن نمام إدا -جريدة الرياض: لتعزيز أساليب أداء العم  من حيث الفعالية ودتة التكام     (55) رة الرئيس التنفيذي للرسر

اس( :  وع )نير اير 7 - ,)  15203العدد  , : الرياض الرياضجريدة المواد ضمن مرسر  م (. 2010فير

http://www.sap.com/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز العربية  ات منها العم  باللغتي  ز ز  وهو  نماما عالميا متكامال  يتسم بمي  كي 
الفواتي  وإدارة عالتات المشي 

ية ويتماسر مع جميع اخأنمم ز ة اخأيرى ذات العالتة وذلك ضمن جهودها الرامية لتقديم أفض  واالنجلي 
ز الذين تجاوزت أعدادهم  كي 

ايدا عىل  8 5الخدمات للمشي  ز ي وتت تشهد فيم المملكة طللا مي 
ز
ك ف مليون مشي 

ي يدمات  8الكهرباء بمعدل نمو 
ز كفاءة موظفز ي المائة سنويا , إن نمام الفواتي  الجديد يهدف لتحسي 

ز
ف

ز  كي 
ي تقلي  اخأيطاء المشي 

ز
ي تسهم ف

وإصدار فواتي  استهالك الكهرباء بطريقة أرسع وأدق باستخدام التقنيات الت 
كة التعام  مع الحساب المسج  باسم المستفيد وليس مالك العقار كما  وتزيد من كفاءة التحصي   كما يتي  للرسر

ي تقليص وتت المعامالت  و هو مطبق ,
ز
اس( سيسهم ف وع )نير  التخلص من العمليات اليدويةأن تطبيق مرسر

ي 
ز
المتكررة  والتقلي  من النماذج الورتية  كذلك رفع اخأداء ورسعة اإلنجاز ومرونة العم  ويفض اخأرصدة ف

كات المتقدمة كة إىل مصاف الرسر  .  (56) المستودعات والوصول بالرسر

 الباب الثالث
 الدراسة الميدانية

 الفصل االول: منهج الدراسة

 الميدانية وإجراءاتها:  منهجية الدراسة

ي تامت بها اللاحثة  لتحقيق أهداف 
 إلجراءات الدراسة الميدانية الت 

ا
 شامال

ً
يتناول هذا الفص  توصيفا

ي الدراسة   وبناء وتصميم اخأداة   ومجتمع الدراسة   وعينة 
ز
الدراسة   ويتضمن تحديد المنهج المتبع ف
ز  ي تم  الدراسة   والتحقق من صدتها وثلاتها    ويبي 

اخأساليب اإلحصائية المناسلة لتحلي  البيانات الت 
 الحصول عليها. 

 منهج الدراسة: 

ي  باعتلاره أحد الطرق العلمية لجمع المعلومات  
تامت هذه الدراسة عىل المنهج المسخي الوصفز

 
ً
 دتيقا

ً
ي الواتع  وي  هتم بوصفها وصفا

ز
ويعير عنها   وهو  أسلوب يعتمد عىل دراسة الواتع أو الماهرة كما توجد ف

 
ً
 رتميا

ً
ي يصف لنا الماهرة  ويوض  يصائصها  أما التعبي  الكىمي  فيعطينا وصفا

  فالتعبي  الكيفز
ً
 كميا
ً
ا تعبي 

 يوض  مقدار هذه الماهرة  أو حجمها  ودرجات ارتلاطها مع المواهر المختلفة اخأيرى . 

 مجتمع وعينة الدراسة : 

كة ا ي الرسر
ز باإلدارة الرئيسية منطقة أعمال ويتكون مجتمع الدراسة من موظفز لسعودية للكهرباء العاملي 

ي وتت إعداد الدراسة الحالية  وتد كان عدد هذا المجتمع )
ز
( مفردة وتد تم 850الغربية بمدينة جدة  ف

ي هذا اللحث عن طريق ايتيار عينة عشوائية توامها )
ز
( مفردة. 85استخدام العينة العشوائية البسيطة ف

داد عدد )85بتوزي    ع عدد )وتامت اللاحثة   %63,52( استمارة بنسلة استجابة 54( استمارة استبيان. تم اسي 
ي عليها. 

ي كانت صالحة إلجراء التحلي  اإلحصائ 
 وهي الت 

 

                                                           
 (  2011 يناير  29, )3513العدد جريدة عكاظ:جدة ,  مليونا نمام جديد لفوترة الكهرباء:  38غزاوي , علدالعزيز :بقيمة  (56)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تصميم أداة الدراسة: 

 لمعرفة آراء واتجاهات 
ً
اعتمدت اللاحثة عىل أسلوب االستلانة كأداة أساسية لجمع البيانات  وأساسا

ي الدراسة الميدانية ويعود عينة 
ز
اللحث  حيث تعتير االستلانة من اخأدوات المهمة واخأساسية لجمع البيانات ف
ي اخأسئلة والحقائق المراد جمعها من مجتمع اللحث. 

ز
 ذلك إىل إمكانية تحكم اللاحثة ف

 :  كالتال 
 وقد تم تقسيم االستبانة إل قسمي  

  :ي االستبيان )الفئة العمرية  سنوات علارة عن مجموعة من اخأسئلة  القسم األول
ز
ز ف العامة عن المشاركي 
ي  الحالة االجتماعية(. 

ة   المستوى التعليىمي  المستوى الوظيفز  الخير
  :  

 
( علارة تتعلق بأثر تطبيق 20الخاص باخأسئلة المتعلقة بفرضيات الدراسة واشتم  عىل ) القسم الثان

ي إجراءات العم  اإلدار 
ز
ونية ف  ي. اإلدارة االلكي 

  : (. 5-1تضمن العلارات من )الفرض األول 

  :  
 
 ( 10-6تضمن العلارات من ) الفرض الثان

  :(15-11تضمن العلارات من ) الفرض الثالث 

  :(20-16تضمن العلارات من ) الفرض الرابع 

 لمقياس ليكرت الخماسي )موافق تماما  موافق  
ً
ي ذات إجابات مغلقة وفقا

ي القسم الثائز
ز
وكانت العلارات ف

يد   غي  موافق  غي  موافق تماما(.حيث يعتير من أفض  أساليب تياس االتجاهات. ويستخدم المتوسط محا
ي االعتلار وذلك 

ز
 تختلف من حيث أهميتها  لذلك يجب أيذ هذه اخأهمية ف

ً
المرج  إذا كان المتغي  يأيذ تيما

ي جدول)  فقامت اللاحثة بإعطاء الو (57)بإعطاء ك  علارة الوزن المناسب خأهميتها
ز
( خأهمية  1/ 1زن المناسب ف

 :  ك  علارة من علارات االستبيان  وذلك عىل النحو التاىلي

 ( حساب القيم )اخأوزان(1/ 1جدول )

 الوزن درجة الموافقة

 1 غير موافق تماما

 2 غير موافق

 3 محايد

 4 موافق

 5 موافق تماما

 

ي جدول )
ز
ي السؤال  فإذا وتع ( إلجابات ك  2/ 1ثم تم حساب الوزن المرج  ف

ز
ي وردت ف

علارة من العلارات الت 
ي الفئة: 

ز
 الوزن المرج  إلجابات ك  علارة من العلارات ف

 

 

 

                                                           
ي اإلدارة: وكالة المطبوعات: الكويت   )هاشم , زكي محمود   الجوانب السلوك (57)

 . 125م(   ص 1980ية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Likert Scale ( تحديد االتجاه لمقياس ليكارت الخماسي 2/ 1جدول )

 درجة الموافقة المتوسط المرجح

 غير موافق تماما 1,79إلى  1من 

 غير موافق 2,59إلى  1,80من 

 محايد 3,39إلى  2,60من 

 موافق 4,19إلى  3,40من 

 موافق تماما 5إلى  4,20من 

  الدراسة: 
 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة ف

ي تم توزيعها عىل العينة باستخدام 
ي إلجابات عينة الدراسة عىل االستلانة الت 

تم إجراء التحلي  اإلحصائ 
 اخأساليب اإلحصائية التالية: 

ي وهو جداول تكرارية بسيطة تشم  التكرارات والنسب المئوية خأسئلة االستلانة  . 2
عم  اإلحصاء الوصفز

 لحساب توزي    ع آراء مجتمع الدراسة. 

تيب استجابات أفراد عينة الدراسة حيث يدل  . 3 ي  واالنحراف المعياري  لي  وتم حساب المتوسط الحسائر
ي  ي االنحراف المعياري عىل مدى كفاءة الوسط الحسائر ي تمثي  مركز البيانات بحيث يكون الوسط الحسائر
ز
 ف
ة.   جودة كلما كانت تيمة االنحراف المعياري صغي 

 أكير

ي جمع البيانات وذلك باستخدام معام  "ألفا   . 4
ز
إجراء ايتلار الصدق والثلات خأسئلة االستلانة المستخدمة ف

ز (Alpha Cronbach) كرونلاخ"  او  بي 
 تي 
ً
الصفر والواحد الصحي . فإذا لم يكن وهذا المعام  يأيذ تيما

ي 
ز
ي البيانات فإن تيمة المعام  تكون مساوية للصفر  وعىل العكس إذا كان هناك صدق تام ف

ز
هناك صدق ف

ي زيادة 
البيانات فإن تيمة المعام  تساوي الواحد الصحي . أي أن زيادة تيمة معام  ألفا كرونلاخ تعتز

ي تعميم نتائج العي
ز
 نة عىل مجتمع الدراسة. مصداتية البيانات ف

ز  . 5 سون "بي  ولمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية   تامت اللاحثة بحساب معام  ارتلاط "بي 
 درجات ك  فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس. 

مان" و  . 6 ز أداة الدراسة استخدمت اللاحثة معام  االرتلاط ل  "سبي  باإلضافة إىل ما سبق استخدامم لتقني 
ز أزواج مشاهدات البيانات الكمية أو يستخدم هذ ا االيتلار للتحقق من وجود عالتة ارتلاط إضطرادية بي 

تيبية أو المرتلة.   الي 
 صدق االستبانة: 

ز اخأوىل وتسىم الصدق الماهري    (Face validity)اعتمدت اللاحثة للتحقق من صدق اخأداة عىل طريقتي 
ي تعتمد عىل عرض اخأداة عىل مجموعة من ال

ي المجال  أما الثانية وتسىم االتساق الت 
ز
اء ف ز الخير متخصصي 

ز ك  وحدة من وحدات اخأداة   (Internal Consistency)الدايىلي  وتقوم عىل حساب معام  االرتلاط بي 
 : ز ي اتلعتها اللاحثة للتحقق من صدق اخأداة طلقا لك  طريقة من الطريقتي 

 واخأداة كك   وفيما يىلي الخطوات الت 

 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 –تموز   – 15                                                     (   -  205 157) ص:  الحادي عشر البحث  – ولاألالعدد  –سادس المجلد ال

 

186 
  إجراءات العمل اإلداري           المعلم            

 
ونية ف كة –دراسة ميدانية  محددات وآثار تطبيق اإلدارة  االلكتر  السعودية للكهرباء بجدة عىل الشر

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ا
ً
 لصدق الظاهري: أوال

فة اللحث وعىل مجموعة من أساتذة الكلية بهدف:  ي صورتها اخأولية عىل مرسر
ز
 بعد بناء االستلانة تم عرضها ف

  التأكد من صدق محتوى االستلانة من حيث مالئمة العلارات المستخدمة ومدى صالحيتها لقياس ما
 صيغت االستلانة من أجلم. 

 انة وتغطيتها جميع نقاط الدراسة. التأكد من شمول أسئلة وفقرات االستل 

  .التأكد من سالمة صياغة أسئلة وفقرات االستلانة ووضوحها وعدم تكرارها 
ي اتفق عليها أكير من ) 

ي أبداها السادة المحكمون تامت اللاحثة بإجراء التعديالت الت 
ي ضوء التوجيهات الت 

ز
وف
ز سواء بتعدي  الصياغة أو حذف بعض العلار  80% ات  حت  تم الحصول عىل الصورة النهائية ( من المحكمي 

ي صورتها النهائية مكونة من )
ز
( علارة 20لالستلانة وب  هذا أصلحت االستلانة بعد إجراء الصدق الماهري ف

 موزعة عىل أربعة محاور )مجاالت(. 

 :  : االتساق الداخىل 
ً
 ثانيا

ز درجة ك  محور والدرجة الكلية 3/ 1جدول )  لالستلانة( معام  االرتلاط بي 

 معامل االرتباط عدد العبارات المحور

 **0.636 5 إدراك اإلدارة العليا أهمية اإلدارة  اإللكترونية

 **0.759 5 دعم اإلدارة العليا

 **0.759 5 تنمية الموارد البشرية

 **0.623 5 توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت

 0.01وجود داللة عند مستوى  **

( تم حساب معامالت ارتلاط درجة ك  محور بالدرجة الكلية لالستلانة 3/ 1الجدول )وكما يتض  من 
ي ينتىمي إليها 

ز درجة المحور والدرجة الكلية لالستلانة الت  ي ينتىمي إليها المحور فإن تيم معامالت االرتلاط بي 
الت 

او  تيم معامالت االرتلاط للمحاور بالدرجة الكلي ز )المحور هي تيم عالية   حيث تي  ( و 0.623ة ما بي 
ي وجود درجة عالية من االتساق الدايىلي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات 0.759)

( مما يعتز
 االستلانة. 

 صدق االتساق الدايىلي للعلارات : 

سون" لك  علارة مع درجة المحور الذي تنتىمي اليم4/ 1جدول رتم )  ( معام  ارتلاط " بي 

 ة العليا أهمية اإلدارة  اإللكترونيةالمحور األول:   إدراك اإلدار

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

1 0.761*
* 

2 
0.750** 

3 0.859*
* 

4 
0.848** 

5 0.868*
* 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 0.01وجود داللة عند مستوى **

ز  سون بي  ولمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية   تامت اللاحثة بحساب معام  ارتلاط بي 
( أن جميع معامالت االرتلاطات لجميع 4/ 1درجات ك  فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس يالحظ من الجدول )

 عند مستوى 
ً
(  أي أن فقرات الدراسة تتمتع جميعها بصدق 0.01)العلارات موجلة اإلشارة ودالة إحصائيا

ي مجتمع الدراسة الحاىلي اتساق دا
ز
 يىلي جيد ف

 ثبات األداة: 

 لمحاورها المختلفة الناتجة من استخدام معادلة ألفا  5/ 1جدول رتم )
ً
( معامالت ثلات أداة الدراسة طلقا

 (Alpha Cronbach)كرونلاخ 

عدد  المحور
 العبارات

 خمعامل الفاكرونبا

 0.954 5 إدراك اإلدارة العليا أهمية اإلدارة  اإللكترونية

 0.880 5 دعم اإلدارة العليا

 0.936 5 تنمية الموارد البشرية

 0.934 5 توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت

 0.936 20 االستبانة ككل

كما يتض        (Alpha Cronbach)لتحقق من ثلات االس    تلانة اس    تخدمت اللاحثة معادلة ألفا كرونلاخ 
ي 5/ 1من الج    دول )

ز
( ف    إن تيم مع    امالت الثل    ات جميعه    ا تيم ع    الي    ة حي    ث تراوح    ت تيم مع    امالت الثل    ات ف

ز ) (   وتشي  هذه القيم العالية من 0.936( وبلغ معام  الثلات الكىلي لالستلانة )0.954(  )0.880االستلانة بي 
 مكانية االعتماد عىل نتائجها والوثوق بها. معامالت الثلات إىل صالحية االستلانة للتطبيق وإ

 المحور الثاني:   دعم اإلدارة العليا

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

6 
0.850** 

7 0.847
** 

8 0.737*
* 

9 
0.824** 

10 0.816**       

 المحور الثالث:    تنمية الموارد البشرية

 الفقرة
معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 الرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

11 
0.796** 

12 
0.853** 

13 0.699
** 

14 
0.711** 

15 0.776**       

  المحور الرابع:    توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت

 الفقرة
 معامل

 االرتباط
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

 الفقرة
 معامل

 االرتباط
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

16 
0.846** 

17 0.831*
* 

18 0.687*
* 

19 
0.773** 

20 0.776**       



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 –تموز   – 15                                                     (   -  205 157) ص:  الحادي عشر البحث  – ولاألالعدد  –سادس المجلد ال

 

188 
  إجراءات العمل اإلداري           المعلم            

 
ونية ف كة –دراسة ميدانية  محددات وآثار تطبيق اإلدارة  االلكتر  السعودية للكهرباء بجدة عىل الشر

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية  6/ 1جدول ) ز وتطبيق اإلدارة  اإللكي  مان"  للعالتة بي  (  يوض  تيم ومعنوية معام  االرتلاط " سبي 
ات الدراسة   ومتغي 

معامل  متغيرات الدراسة
ارتباط 
 سبيرمان

قيمة 
 االحتمال

P-
value 

 الداللة اإلحصائية

أهمية اإلدارة  إدراك اإلدارة العليا 
 اإللكترونية

دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  0.000 0.517
0.01 

دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  0.000 0,696 دعم اإلدارة العليا
0.01 

دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  0.000 0.774 تنمية الموارد البشرية
0.01 

دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  0.000 0.537 توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت
0.01 

  ونية و إدراك اإلدارة العليا الفرضية األول : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي   تطبيق اإلدارة  اإللكتر
ونية .من يالل الفرضية اخأوىل ستجيب اللاحثة عىل التساؤل المتعلق بمتغي  تطبيق أهمية اإلدارة  اإللكتر

ونية وب ونية   حيث كانت النتائج كما هي موضحة اإلدارة االلكي 
ز إدراك اإلدارة العليا أهمية اإلدارة  اإللكي  ي 

ين  6/ 1بالجدول ) ز إفادات أفراد العينة حول المتغي  مان بان العالتة بي  (   حيث يمهر من معام  ارتلاط سبي 
( ات  0.000لمحسوب )( وهي عالتة ايجابية فوق متوسطة القوة   وبما أن مستوى المعنوية ا%51.7كانت )

ي )
اضز ونية و α = 0.01من المستوي االفي  ز )تطبيق اإلدارة  اإللكي  (  مما يؤكد وجود هذا اخأثر أو العالتة بي 

ونية( .   إدراك اإلدارة العليا أهمية اإلدارة  اإللكي 
 ونية و دعم ا من  علياإلدارة الالفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي   تطبيق اإلدارة  اإللكتر

ز دعم  ونية   وبي 
يالل الفرضية الثانية ستجيب اللاحثة عىل التساؤل المتعلق بمتغي  تطبيق اإلدارة االلكي 

مان 6/ 1اإلدارة العليا   حيث كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول ) (   حيث يمهر من معام  ارتلاط سبي 
ز إفادات أفراد العينة حول المت ين كانت )بان العالتة بي  ( وهي عالتة ايجابية فوق متوسطة القوة   %69.6غي 

ي )0.000وبما أن مستوى المعنوية المحسوب )
اضز (  مما يؤكد وجود هذا α = 0.01( ات  من المستوي االفي 
ونية و دعم اإلدارة العليا( .  ز )تطبيق اإلدارة  اإللكي   اخأثر أو العالتة بي 

  يةالفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات ونية و تنمية الموارد البشر  داللة إحصائية بي   تطبيق اإلدارة  اإللكتر
ز تنمية  ونية   وبي 

من يالل الفرضية الثالثة ستجيب اللاحثة عىل التساؤل المتعلق بمتغي  تطبيق اإلدارة االلكي 
ية   حيث كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول )

مان (   حيث يمهر من معام  ا6/ 1الموارد البرسر رتلاط سبي 
ين كانت ) ز إفادات أفراد العينة حول المتغي  ( وهي عالتة ايجابية فوق متوسطة القوة   %77.4بان العالتة بي 

ي )0.000وبما أن مستوى المعنوية المحسوب )
اضز (  مما يؤكد وجود هذا α = 0.01( ات  من المستوي االفي 

ونية ز )تطبيق اإلدارة  اإللكي  ية( .  اخأثر أو العالتة بي   و تنمية الموارد البرسر
  ونية و توفر تقنيات الفرضية الرابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي   تطبيق اإلدارة  اإللكتر

من يالل الفرضية الرابعة ستجيب اللاحثة عىل التساؤل المتعلق بمتغي  تطبيق  المعلومات واالتصاالت 
ز توفر تقنيات المعلو  ونية   وبي 

مات واالتصاالت   حيث كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول اإلدارة االلكي 
ين كانت 6/ 1) ز إفادات أفراد العينة حول المتغي  مان بان العالتة بي  (   حيث يمهر من معام  ارتلاط سبي 
( ات  من 0.000( وهي عالتة ايجابية فوق متوسطة القوة   وبما أن مستوى المعنوية المحسوب )53.7%)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي )المستوي االفي  
ونية و توفر α = 0.01اضز ز )تطبيق اإلدارة  اإللكي  (  مما يؤكد وجود هذا اخأثر أو العالتة بي 

 تقنيات المعلومات واالتصاالت( . 
  
 
 الفصل الثان

 تحليل البيانات

 : المعلومات األولية
ً
 أوال

 (  توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية: 1/ 2جدول )

 

 

 

 

سنة حيث بلغت  40( أن معمم أفراد عينة اللحث ينتمون للفئة العمرية اكير من 1/ 2يالحظ من الجدول )
ز  %48.1نسبتهم  ز للفئة  %25.9سنة  30-26للفئة العمرية من وبلغت نسلة أفراد العينة المنتمي  ونسلة المنتمي 

ز للفئة العمرية من  %16.7سنة  39-13العمرية من  ز بلغت نسلة المنتمي  ي حي 
ز
 . %9.3سنة  25-20ف

ي الفئة العمرية أكير من 
ز
ي عينة الدراسة تقع ف

وهو ما يجع   40وبتحلي  هذه النسب نجد أن ترابة ثلتر
ة الجيدة. اللاحثة مطمئنة إىل  ي فئة عمرية تتسم بالخير

ز
 مصداتية إجابات أفراد عينة الدراسة حيث تقع ف

 

 

 

0

20

40

60

سنة25-20من 
سنة30-26من 

سنة39-31من 
سنة40أكبر من 

9.3
25.9

16.7

48.1

 ية %النسبة المئو العدد العمر

 9,3 5 سنة 25-20من 

 25,9 14 سنة 30-26من 

 16,7 9 سنة 39-31من 

 48,1 26 سنة 40أكبر من 

 %100,0 54 المجموع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة : 2/ 2جدول )  (   توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخير

 

 

 

 

 

تهم تنتىمي للفئة أكير من 2/ 2يالحظ من الجدول ) سنة حيث  16( أن معمم أفراد عينة اللحث سنوات يير
تهم للفئة من  %40.7بلغت نسبتهم   %29.6سنوات  10-6وبلغت نسلة أفراد العينة الذين تنتىمي سنوات يير

تهم للفئة من ونسلة أفراد العينة الذين تنتىمي سنوات  ز بلغت نسلة أفراد العينة  %16.7سنة  15-11يير ي حي 
ز
ف

تهم للفئة   . %13.0سنوات فأت   5الذين تنتىمي سنوات يير

ة   ونستنتج من تحلي  إجابات أفراد عينة الدراسة أن جميع أفراد عينة الدراسة لديهم عدد سنوات يير
ات الدراسة و  ة وكافية إلبداء وجهة نمرهم نحو متغي  ي العم  كبي 

ز
ات سنوات طويلة ف يكون مصدر هذه اآلراء يير

كاتهم.   برسر
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 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 13,0 7 سنوات فأقل 5

 29,6 16 سنوات 10-6من 

 16,9 9 سنة 15-11من 

 40,7 22 سنة 16أكثر من 

 %100,0 54 المجموع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليىمي : 3/ 2جدول )

 

 

 

 

ز عىل اللكالوريوس حيث بلغت 3/ 2الجدول )يالحظ من  ( أن معمم أفراد عينة اللحث هم من الحاصلي 
ز عىل الثانوي  %68.5نسبتهم  ز عىل دراسات عليا  %18.5وبلغت نسلة الحاصلي  ز بلغت نسلة الحاصلي  ي حي 

ز
ف

13.0% . 

ي اإللمام الجيد يعوبتحلي  هذه النسب يتض  ارتفاع المستوى التعليىمي لغالبية أفراد عينة الدراسة مما 
تز
 إىل ارتفاع مستوى التأهي  العلىمي . 

ً
 بموضوع الدراسة وبالتاىلي تكون إلجاباتهم مصداتية نمرا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  ( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى اإلداري4/ 2جدول )

 

 

 

( أن معمم أفراد عينة اللحث تندرج مهنهم ضمن اإلدارة التنفيذية حيث بلغت 4/ 2يالحظ من الجدول )
ز بلغت نسلة أفراد العينة الذين تندرج مهنهم من ضمن اإلدارة الوسط  %70.4نسبتهم   . %29.6حي 

اإلدارة الوسط والتنفيذية خأفراد عينة ونستنتج من تحلي  إجابات أفراد عينة الدراسة أن مستوى 
الدراسة وذلك نتيجة صعوبة الوصول إىل مستويات اإلدارة العليا والحصول عىل آرائهم   وبالرغم من ذلك فإن 
ي 
 لمواتعهم اإلدارية والت 

ً
مستويات اإلدارة الوسط والتنفيذية لديها القدرة عىل إعطاء معلومات تفيد اللحث نمرا

ي الغال
ز
ونية أكير من اإلدارة العليا. تتص  ف  ب بالتعامالت اإللكي 

 

 

 لدراسة حسب الحالة االجتماعية  : ( توزي    ع أفراد عينة ا5/ 2جدول )
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إدارة وسطى

إدارة تنفيذية

29.6

70.4

 النسبة المئوية % العدد اإلداريالمستوى 

 29,6 16 إدارة وسطى

 70,4 38 إدارة تنفيذية

 %100,0 54 المجموع

 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية

 87.0 47 متزوج

 13,0 7 غير متزوج

 %100,0 54 المجموع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز حيث بلغت نسبتهم ( أن معمم أفراد عينة 5/ 2يالحظ من الجدول ) وجي  ز
 %87.0اللحث هم من المي 

ز  وجي  ز
ز بلغت نسلة أفراد العينة من غي  المي  ي حي 

ز
 . %13.0ف

ز  ز مما يطمي  وجي  ز
ونستنتج من تحلي  إجابات أفراد عينة الدراسة أن النسلة اخأكير كانت لفئة المي 

 لطبيعة اخأفراد اللاحثة إىل جدية واهتمام أفراد عينة الدراسة باإلجابة عىل تساؤالت اال 
ً
ستبيان بدتة نمرا
ز  وجي  ز

 من فئة غي  المي 
ي العادة أكير

ز
ز لما يتمتعون بم من الشعور بالمسئولية ف وجي  ز

 المي 

 

 

 : المعلومات األساسية: 
ً
 ثانيا

( التكرارات والنسب المئوية التجاهات أفراد عينة الدراسة نحو إدراك اإلدارة العليا أهمية تطبيق  6/  2جدول ) 
ي إجراءات العم  اإلداري

ز
ونية ف  اإلدارة اإللكي 

 العبــــــارات م

 خيارات اإلجابة

ط 
س
تو

لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
يا
مع

ال
 

درجة 
 الموافقة

موافق 
 تماما

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 تماما

 ن% عدد ن% عدد ن% عدد ن% عدد
عد
 د

 ن%

1 
استخدام التعامالت 

اإللكترونية هو توجه أساسي 
 في المنشأة لديكم. 

43 79,6 9 16,7 2 3,7 0 0,0 0 0,0 4,76 0,512 
موافق 
 تماما 

2 
تساهم التعامالت االلكترونية 

 في سرعة انجاز المهام .
45 83,3 9 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,83 0,376 

موافق 
 تماما 

0.0

50.0

100.0

متزوج

غير متزوج

87.0

13.0
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

3 
يتم استخدام التعامالت 

اإللكترونية لمجرد مواكبة 
 التطور التكنولوجي فقط.

 محايد 1,230 2,81 14,8 8 31,5 17 20,4 11 24,1 13 9,3 5

4 
يدعم استخدام التعامالت 

االلكترونية المركز التنافسي 
 للشركة.

 موافق 1,408 3,41 16,7 9 11,1 6 11,1 6 37,0 20 24,1 13

5 

تساعد التعامالت االلكترونية 
الحصول على البيانات في 

والمعلومات المتعلقة بالعمل 
 في أي وقت ومن أي مكان.

26 48,1 24 44,4 3 5,6 1 1,9 0 0,0 4,39 0,685 
موافق 
 تماما

( والمتعلق بمدى إدراك اإلدارة العليا خأهمية تطبيق اإلدارة  6/ 2من يالل الجدول السابق رتم )
ي إجراءات العم  اإلداري  

ز
ونية ف ي ذكرتها اللاحثة  اإللكي 

ي للعوام  الت  يتض  مدى ايتالف المتوسط الحسائر
 للمتوسطات الحسابية لها كما يتض  من 

ً
ومن ثم ترى اللاحثة أنم يمكن إعادة ترتيب هذه العوام  وفقا

 (.  7/ 2الجدول التاىلي رتم ) 

ي ( اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو إدراك اإلدارة العليا خأهمية 7/ 2جدول )
ز
ونية ف تطبيق اإلدارة  اإللكي 

 حسب المتوسطات الحسابية
ً
 إجراءات العم  اإلداري مرتلة تنازليا

 العبـــــارات م الترتيب

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

درجة 
 الموافقة

 موافق تماما  0,376 4,83 تساهم التعامالت االلكترونية في سرعة انجاز المهام . 2 األول

 الثاني
1 

استخدام التعامالت اإللكترونية هو توجه أساسي في 
 المنشأة لديكم. 

 موافق تماما  0,512 4,76

 الثالث
5 

تساعد التعامالت االلكترونية في الحصول على البيانات 
 والمعلومات المتعلقة بالعمل في أي وقت ومن أي مكان.

 موافق تماما 0,685 4,39

 الرابع
4 

االلكترونية المركز التنافسي يدعم استخدام التعامالت 
 للشركة.

 موافق 1,408 3,41

 الخامس
3 

يتم استخدام التعامالت اإللكترونية لمجرد مواكبة التطور 
 التكنولوجي فقط.

 محايد 1,230 2,81

( الخاص بتوضي  وجهة نمر أفراد عينة الدراسة  نحو إدراك   7/ 2يتض  من الجدول السابق رتم )  
 حسب المتوسطات اإلدارة العليا 

ً
ي إجراءات العم  اإلداري مرتلة تنازليا

ز
ونية ف خأهمية تطبيق اإلدارة  اإللكي 

ي درجة موافقة
ز
) موافق     الحسابية  بأن غالبية العلارات تد حصلت عىل متوسطات حسابية عالية تقع ف
 :  إلجابات أفراد عينة الدراسة كما يىلي

ً
 تماما( وتد جاء ترتيب تلك العلارات وفقا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تيب األول :  . 1   التر
 
ي رسعة انجاز المهام "حيث بلغ 2جاءت العلارة رتم ) ف

ز
ونية ف ( " تساهم التعامالت االلكي 

ي   . 0,376واالنحراف المعياري 4,83متوسطها الحسائر
2 .  :  

 
تيب الثان   التر

 
ي المنشأة 1جاءت العلارة رتم ) وف

ز
ونية هو توجم أساسي ف

( " استخدام التعامالت اإللكي 
ي  لديكم " حي  . 0,512واالنحراف المعياري   4,76ث بلغ متوسطها الحسائر

تيب الثالث :  . 3   التر
 
ي الحصول عىل البيانات 5جاءت العلارة رتم ) وف

ز
ونية ف ( " يتم تساعد التعامالت االلكي 

ي  ي أي وتت ومن أي مكان". حيث بلغ متوسطها الحسائر
ز
واالنحراف  4,39والمعلومات المتعلقة بالعم  ف

 . 0,685المعياري  
تيب الرابع :  . 4   التر

 
كة" 4جاءت العلارة رتم ) وف ونية المركز التنافسي للرسر

(" يدعم استخدام التعامالت االلكي 
ي  ي 1,408واالنحراف المعياري   3,41. حيث بلغ متوسطها الحسائر

ز
ي جاءت ف

. وهي العلارة الوحيدة الت 

 درجة موافقة )موافق(. 
تيب الخامس :  . 5   التر

 
ونية لمجرد مواكلة التطور 3) جاءت العلارة رتم وف ( " يتم استخدام التعامالت اإللكي 

ي  ي فقط" .حيث بلغ متوسطها الحسائر . وهي العلارة الوحيدة 1,230واالنحراف المعياري 2,81التكنولوجر

ي درجة موافقة )محايد(. 
ز
ي جاءت ف

 الت 

ي ذكر 
ات تها اللاحثة كمؤ ومما سبق ترى اللاحثة أن غالبية مفردات العينة تتفق عىل العوام  الت  رسر

ز  ونية حيث أن أرب  ع علارات تد حصلت عىل نسلة موافقة مابي 
إلدراك اإلدارة العليا خأهمية التعامالت اإللكي 

ي أن هناك نسلة موافقة  
ي درجة محايد مما يعتز

ز
ز كان هناك علارة واحدة فقط ف ي حي 

ز
)موافق تماما( و)موافق( ف

ي ذكرتها اللاحثة
ة عىل العلارات الت  ز أدراك اإلدارة العليا  كبي   وهو ما يتفق مع الفرضية اخأوىل " توجد  عالتة  بي 

ونية".  ونية وتطبيق اإلدارة االلكي   أهمية اإلدارة االلكي 

( التكرارات والنسب المئوية التجاهات أفراد عينة الدراسة حول دعم اإلدارة العليا  لتطبيق اإلدارة    8/  2جدول ) 

 إجراءات العمل اإلدارياإللكترونية في 

 العبــــــارات م

 خيارات اإلجابة

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

درجة 
 الموافقة

موافق 
 تماما

 غير موافق محايد موافق
غير 

موافق 
 تماما

 ن% عدد ن% عدد ن% عدد ن% عدد ن% عدد

6 
االستعانة بخبراء من  يتم

خارج الشركة لتطبيق اإلدارة 
 االلكترونية . 

33 61,1 13 24,1 2 3,7 6 11,1 0 0,0 4,35 0,994 
موافق 
 تماما

7 

تسعى الشركة لتطبيق كل ما 
هو جديد من التكنولوجيا 

اإلدارية بغض النظر عن 
 التكاليف. 

 موافق 1,206 3,59 1,9 1 25,9 14 11,1 6 33,3 18 27,8 15

8 
تشجع اإلدارة العليا العمل عن 
طريق التعامالت االلكترونية 

 وتدعمه .
40 74,1 13 24,1 1 1,9 0 0,0 0 0,0 4,72 0,492 

موافق 
 تماما
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

9 
يتم تحديث أجهزة الحاسب 

 اآللي بالشركة بصفة مستمرة .
 موافق 1,198 3,87 0,0 0 24,1 13 5,6 3 29,6 16 40,7 22

10 
االلكترونية من تزيد اإلدارة 

 فعالية الرقابة اإلدارية.
44 81,5 8 14,8 2 3,7 0 0,0 0 0,0 4,78 0.502 

موافق 
 تماما

ونية  مدى    8/   2يتض  من الجدول السابق رتم )   ( والمتعلق بدعم اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة اإللكي 
ي الستجابات أفراد عينة الدراسة ومن ثم ترى اللاحثة أنم يمكن إعادة ترتيب هذه  ايتالف المتوسط الحسائر

 للمتوسطات الحسابية لها كما يتض  من الجدول التاىلي رتم)
ً
 (9/ 2العلارات وفقا

ي إجراءات    9/  2جدول )  
ز
ونية ف ( اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو دعم اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة  اإللكي 

 لمتوسطات الحسابيةالعم  اإلداري بعد ترتيب العلارات حسب ا

 العبـــــارات م الترتيب

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

 درجة الموافقة

 موافق تماما 0.502 4,78 تزيد اإلدارة االلكترونية من فعالية الرقابة اإلدارية. 10 األول

 موافق تماما 0,492 4,72 تشجع اإلدارة العليا العمل عن طريق التعامالت االلكترونية وتدعمه  . 8 الثاني

 موافق تماما 0,994 4,35 يتم االستعانة بخبراء من خارج الشركة لتطبيق اإلدارة االلكترونية .  6 الثالث

 موافق 1,198 3,87 يتم تحديث أجهزة الحاسب اآللي بالشركة بصفة مستمرة . 9 الرابع

 الخامس
7 

تسعى الشركة لتطبيق كل ما هو جديد من التكنولوجيا اإلدارية بغض 
 النظر عن التكاليف. 

 موافق 1,206 3,59

( الموض  أعاله والمتعلق بدعم اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة   9/  2يتض  من الجدول السابق رتم )
ي إجراءات العم  اإلداري من وجهة نمر أفراد عينة 

ز
ونية ف الدراسة أن جميع العلارات تد حصلت عىل اإللكي 

 :)
ً
ز درجات) موافق( و)موافق تماما  متوسطات عالية تراوحت بي 

تيب اخأول العلارة رتم ) . 1 ي الي 
ز
ونية من فعالية الرتابة اإلدارية " حيث بلغ 10جاء ف (  "  تزيد اإلدارة االلكي 

ي لهذه العلارة   0.502واالنحراف المعياري  4,78المتوسط الحسائر
ي العلارة رتم ) . 2

تيب الثائز ي الي 
ز
ونية 8وجاء ف ( " تشجع اإلدارة العليا العم  عن طريق التعامالت االلكي 

ي   . 0,492واالنحراف المعياري  4,72وتدعمم". حيث بلغ المتوسط الحسائر
تيب الثالث جاءت العلارة رتم ) . 3 ي الي 

ز
كة لتطبيق اإلدارة 6ف اء من يارج الرسر ( " يتم االستعانة بخير
ي لهذا العنرص اال ونية "حيث بلغ المتوسط الحسائر
 . 0,994واالنحراف المعياري  4,35لكي 

تيب الرابع جاءت العلارة رتم ) . 4 ي الي 
ز
( "يتم تحديث أجهزة الحاسب اآلىلي بالمنشأة بصفة 9وف

ي لهذا العنرص   .  1,198واالنحراف المعياري  3,87مستمرة".حيث بلغ المتوسط الحسائر
تيب الخا . 5 ي الي 

ز
كة لتطبيق ك  ما هو جديد من التكنولوجيا اإلدارية 7مس جاءت العلارة رتم )وف ( "تسغ الرسر

ي   . 1,206وانحراف معياري   3,59بغض النمر عن التكاليف" . بمتوسط حسائر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات  ي ذكرتها اللاحثة كمؤرسر
ومما سبق ترى اللاحثة أن جميع مفردات العينة تتفق عىل العوام  الت 

ونية حيث أن الخمس علارات تد حصلت عىل نسلة موافقة  إلدراك اإلدارة العليا  خأهمية التعامالت اإللكي 
ي ذكرتها اللاحثة وهو ما 

ي أن هناك نسلة موافقة عىل جميع العلارات الت 
ز )موافق تماما( و)موافق( مما يعتز مابي 

ز دعم اإلدارة العليا وتطبيق اإلدارة اال ونية". يتفق مع الفرضية الثانية " توجد  عالتة  بي   لكي 

التكرارات والنسب المئوية التجاهات  أفراد عينة الدراسة حول مدى وجود عالتة  (10/ 2جدول )
ي إجراءات العم  اإلداري

ز
ونية ف ية و تطبيق اإلدارة  اإللكي  ز تنمية الموارد البرسر  جوهرية بي 

 العبــــــارات م

 خيارات اإلجابة

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
ي 

ار
عي

لم
 ا
ف

را
ح
الن

ا
 

درجة 
 لموافقةا

 غير موافق محايد موافق موافق تماما
غير 

موافق 
 تماما

 ن% عدد ن% عدد ن% عدد ن% عدد
عد
 د

 ن%

11 
فر الشركة برامج تو

تدريبية تتعلق بالتعامالت 
 االلكترونية . 

 موافق 1,077 4,17 0,0 0 14,8 8 5,6 3 27,8 15 51,9 28

12 

تستوجب التعامالت 
االلكترونية في العمل أن 

يكون الموظفين على درجة 
عالية من الخبرة والتأهيل 

 العلمي. 

 موافق 1,223 3,78 0,0 0 27,8 15 3,7 2 31,5 17 37,0 20

13 
تساهم التعامالت االلكترونية 

في رفع مستوى الدقة في 
 أداء العمل.

47 87,0 7 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,87 0,399 
موافق 
 تماما

14 
أرى أن استخدام التعامالت 

االلكترونية يحتاج إلى 
 التدريب بصفة مستمرة.

 موافق 1,055 3,98 0,0  0  0,0 0 18,5 10 46,3 25 35,2 19

15 

تتوفر المعلومات اإلحصائية 
للمسئولين عن االحتياجات 

التدريبية في مجال 
 التعامالت االلكترونية.

 موافق 0,870 3,87 0,0 0 11,1 6 11,1 6 57,4 31 20,4 11

ية  10/  2من يالل الجدول السابق رتم )  ز تنمية الموارد البرسر ( والمتعلق حول وجود عالتة بي 
ي الستجابات وتطبيق اإلدارة   ي إجراءات العم  اإلداري   يتض  مدى ايتالف المتوسط الحسائر

ز
ونية ف اإللكي 

 للمتوسطات الحسابية لها  
ً
أفراد عينة الدراسة ومن ثم ترى اللاحثة أنم يمكن إعادة ترتيب هذه العلارات وفقا

 (.  11/  2كما يتض  من الجدول التاىلي رتم ) 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 –تموز   – 15                                                     (   -  205 157) ص:  الحادي عشر البحث  – ولاألالعدد  –سادس المجلد ال

 

198 
  إجراءات العمل اإلداري           المعلم            

 
ونية ف كة –دراسة ميدانية  محددات وآثار تطبيق اإلدارة  االلكتر  السعودية للكهرباء بجدة عىل الشر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية و (  اتجاهات أفراد ع11/   2جدول ) ز تنمية الموارد البرسر ينة الدراسة حول  مدى وجود عالتة جوهرية بي 
ي إجراءات العم  اإلداري بعد ترتيب العلارات حسب المتوسطات الحسابية

ز
ونية ف  تطبيق اإلدارة  اإللكي 

 العبـــــارات م الترتيب

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عي
لم

ا
 

درجة 
 الموافقة

 موافق تماما 0,399 4,87 التعامالت االلكترونية في رفع مستوى الدقة في أداء العمل.تساهم  13 األول

 موافق 1,077 4,17 توفر الشركة برامج تدريبية تتعلق بالتعامالت االلكترونية .  11 الثاني

 الثالث
14 

أرى أن استخدام التعامالت االلكترونية يحتاج إلى التدريب بصفة 
 مستمرة.

 موافق 1,055 3,98

 الرابع
15 

تتوفر المعلومات اإلحصائية للمسئولين عن االحتياجات التدريبية في 
 مجال التعامالت االلكترونية.

 موافق 0,870 3,87

الخام
 12 س

  العمل أن يكون 
 
ونية ف تستوجب التعامالت االلكتر

 . ة والتأهيل العلم   الموظفي   عىل درجة عالية من الختر
 موافق 1,223 3,78

ية و 11/  2من يالل الجدول السابق رتم)  ز تنمية الموارد البرسر ( الموض  أعاله والمتعلق بالعالتة بي 
ي إجراءات العم  اإلداري   من وجهة نمر أفراد عينة الدراسة أن جميع العلارات تد 

ز
ونية ف تطبيق اإلدارة  اإللكي 

ز درجات) موافق( و)موافق تم (. حصلت عىل متوسطات عالية تراوحت بي 
ً
 اما

 :  وكان ترتيب العبارات حسب المتوسطات الحسابية كالتال 

تيب اخأول العلارة رتم ) . 1 ي الي 
ز
ي أداء العم "  13جاء ف

ز
ي رفع مستوى الدتة ف

ز
ونية ف ( " تساهم التعامالت االلكي 

ي   . 0,399واالنحراف المعياري   4,87حيث بلغ المتوسط الحسائر
ي جاءت العلارة رتم ) . 2

تيب الثائز ي الي 
ز
ونية " 11وف كة برامج تدريبية تتعلق بالتعامالت االلكي  ( " توفر الرسر

ي   . 1,077واالنحراف المعياري  4,17حيث بلغ المتوسط الحسائر
تيب الثالث جاءت العلارة رتم ) . 3 ي الي 

ز
ونية يحتاج إىل التدريب 14وف ( "أرى أن استخدام التعامالت االلكي 
ي بصف  .   1,055واالنحراف المعياري  3,98ة مستمرة" حيث بلغ المتوسط الحسائر

تيب الرابع جاءت العلارة رتم ) . 4 ي الي 
ز
ز عن االحتياجات 15وف ( " تتوفر المعلومات اإلحصائية للمسئولي 

ي لهذه العلارة   ونية" .حيث بلغ المتوسط الحسائر
ي مجال التعامالت االلكي 

ز
واالنحراف 3,87التدريبية ف

 . 0,870معياري ال
تيب الخامس جاءت العلارة رتم ) . 5 ي الي 

ز
ي العم  أن يكون 12وف

ز
ونية ف ( " تستوجب التعامالت االلكي 

ي   " . بمتوسط حسائر ة والتأهي  العلىمي  عىل درجة عالية من الخير
ز  . 1,223وانحراف معياري 3,78الموظفي 

ات ومما سبق ترى اللاحثة أن جميع مفردات العينة تتفق عىل العوام   ي ذكرتها اللاحثة كمؤرسر
الت 

ز  ونية حيث أن الخمس علارات تد حصلت عىل نسلة موافقة مابي 
إلدراك اإلدارة العليا خأهمية التعامالت اإللكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ذكرتها اللاحثة وهو ما يتفق 
ي أن هناك نسلة موافقة عىل جميع العلارات الت 

)موافق تماما( و)موافق( مما يعتز
ونية".  مع الفرضية الثالثة " توجد  ية وتطبيق اإلدارة االلكي  ز تنمية الموارد البرسر  عالتة  بي 

( التكرارات والنسب المئوية التجاهات  أفراد عينة الدراسة نحو مدى وجود عالتة 12/  2جدول ) 
ي إجراءات العم  اإلداري

ز
ونية ف ز توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت و تطبيق اإلدارة  اإللكي   جوهرية بي 

 العبــــــارات م
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 غير موافق محايد موافق موافق تماما
غير 

موافق 
 تماما

 ن% عدد ن% عدد ن% عدد
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 ن% عدد ن%

16 

يسهل استخدام البريد االلكتروني   
تبادل الملفات والرسائل والوثائق 

 الرسمية . 
47 87,0 7 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,87 0,339 

موافق 
 تماما

17 

 INTRANETتسهل شبكه    
عمليه تبادل المعلومات داخل الشركة 

 لجميع الموظفين.
47 87,0 6 11,1 1 1,9 0 0,0 0 0,0 4,85 0,408 

موافق 
 تماما

18 

تتوفر لدى الشركة  شبكه 
EXTRANET  تمكن الموردين

من االطالع على المعلومات 
والمناقصات التي يتم عرضها 

 INTRANETبواسطة 

30 55,6 12 22,2 5 9,3 7 13,0 0 0,0 4,20 1,071 
موافق 
 تماما

19 
تتوفر النماذج االلكترونية الخاصة 

بمعامالت الموظف من طلب 
 إجازة.

38 70,4 14 25,9 0 0,0 1 1,9 1 1,9 4,61 0,763 
موافق 
 تماما

20 
يتم استخدام التعامالت االلكترونية 

لديكم من خالل قاعدة بيانات 
 متوفرة لدى الشركة .

42 77,8 10 18,5 2 3,7 0 0,0 0 0,0 4,74 0,521 
موافق 
 تماما

ز توفر تقنيات  12/  2الجدول السابق رتم ) يتض  من  ( والمتعلق بمدى وجود عالتة جوهرية بي 
ي إجراءات العم  اإلداري   مدى ايتالف المتوسط 

ز
ونية ف المعلومات واالتصاالت وتطبيق اإلدارة  اإللكي 

ي الستجابات أفراد عينة الدراسة ومن ثم ترى اللاحثة أنم يمكن إعادة ترتيب هذه العل   اراتالحسائر
ً
وفقا

 (. 13/ 2للمتوسطات الحسابية لها كما يتض  من الجدول التاىلي رتم ) 

ز توفر تقنيات 13/ 2جدول) ( اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول  مدى وجود عالتة جوهرية بي 
ي إجراءات العم  اإلداري بعد ترتيب العلارات حسب 

ز
ونية ف المعلومات واالتصاالت و تطبيق اإلدارة  اإللكي 

 توسطات الحسابيةالم
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 األول
16 

يسهل استخدام البريد االلكتروني تبادل الملفات والرسائل والوثائق   
 موافق تماما 0,339 4,87 الرسمية . 

 الثاني
17 

عمليه تبادل المعلومات داخل الشركة  INTRANETتسهل شبكه    
 موافق تماما 0,408 4,85 لجميع الموظفين.

 الثالث
20 

يتم استخدام التعامالت االلكترونية لديكم من خالل قاعدة بيانات متوفرة 
 لدى الشركة .

 موافق تماما 0,521 4,74

 موافق تماما 0,763 4,61 إجازة.تتوفر النماذج االلكترونية الخاصة بمعامالت الموظف من طلب  19 الرابع

 الخامس
18 

تمكن الموردين من االطالع  EXTRANETتتوفر لدى الشركة  شبكه 
 موافق تماما INTRANET 4,20 1,071على المعلومات والمناقصات التي يتم عرضها بواسطة 

ز توفر تقنيات المعلومات 13/  2من يالل الجدول السابق رتم) ( الموض  أعاله والمتعلق بالعالتة بي 
ي إجراءات العم  اإلداري   من وجهة نمر أفراد عينة الدراسة أن 

ز
ونية ف واالتصاالت و تطبيق اإلدارة  اإللكي 

ز درجة)موافق تم  اما( . جميع العلارات تد حصلت عىل متوسطات عالية تراوحت بي 

 :  وكان ترتيب العلارات حسب المتوسطات الحسابية كالتاىلي

تيب اخأول العلارة رتم ) . 1 ي الي 
ز
ي تلادل الملفات والرسائ  16جاء ف

وئز يد االلكي  ( " يسه  استخدام الير
ي   . 0,399واالنحراف المعياري   4,87والوثائق الرسمية . "  حيث بلغ المتوسط الحسائر

ي جاءت العلارة رتم ) . 2
تيب الثائز ي الي 

ز
عمليم تلادل المعلومات داي   INTRANET( " تسه  شلكم 17وف

ي  ." حيث بلغ المتوسط الحسائر
ز كة لجميع الموظفي   .  0,408واالنحراف المعياري  4,85الرسر

تيب الثالث جاءت العلارة رتم ) . 3 ي الي 
ز
ونية لديكم من يالل تاعدة 20وف ( " يتم استخدام التعامالت االلكي 

ي  كة " حيث بلغ المتوسط الحسائر
 .  0,521واالنحراف المعياري  4,74بيانات متوفرة لدى الرسر

تيب الرابع جاءت العلارة رتم ) . 4 ي الي 
ز
ونية الخاصة 19وف بمعامالت الموظف من ( " تتوفر النماذج االلكي 

ي لهذه العلارة    . 0,763واالنحراف المعياري   4,61طلب إجازة." .حيث بلغ المتوسط الحسائر
تيب الخامس جاءت العلارة رتم ) . 5 ي الي 

ز
كة  شلكم 18وف تمكن الموردين  EXTRANET( " تتوفر لدى الرسر

ي يتم عرضها بواسطة 
ي  INTRANETمن االطالع عىل المعلومات والمناتصات الت   " . بمتوسط حسائر

 . 1,071وانحراف معياري  4,20

ات  ي ذكرتها اللاحثة كمؤرسر
ومما سبق ترى اللاحثة أن جميع مفردات العينة تتفق عىل العوام  الت 

ونية حيث أن الخمس علارات تد حصلت عىل نسلة موافقة  إلدراك اإلدارة العليا خأهمية التعامالت اإللكي 
ي أن ه

ي ذكرتها اللاحثة وهو ما يتفق مع )موافق تماما( مما يعتز
ناك نسلة موافقة عىل جميع العلارات الت 

ونية".  ز توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت وتطبيق اإلدارة االلكي   الفرضية الرابعة " توجد عالتة  بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الباب الرابع
 نتائج الدراسة

 توصيات الدراسة 

 أوال : نتائج الدراسة : 

  قامت بها الباحثة فقد توصلت إل النتائج التالية : من خالل الدراسة  (أ 
 الميدانية النر

ي الفئة العمرية أكير من   . 1
ز
ي عينة الدراسة تقع ف

وهو ما يجع  اللاحثة  %48,1أي ما يعادل   40أن ترابة ثلتر
ة الجيدة.  ي فئة عمرية تتسم بالخير

ز
 مطمئنة إىل مصداتية إجابات أفراد عينة الدراسة حيث تقع ف

ة أكير من أن  . 2 أي أن  أفراد   %40,7سنة كانوا بما يعادل  16غالبية عينة الدراسة ممن لديهم عدد سنوات يير
ات الدراسة.  ة وكافية إلبداء وجهة نمرهم نحو متغي  ة كبي   عينة الدراسة لديهم عدد سنوات يير

ي اإللمام الجيد   %68,5ل غالبية أفراد عينة الدراسة ينتمون إىل المستوى التعليىمي اللكالوريوس بما يعاد . 3
مما يعتز
 إىل ارتفاع مستوى التأهي  العلىمي 

ً
 .بموضوع الدراسة وبالتاىلي تكون إلجاباتهم مصداتية نمرا

فمستويات اإلدارة التنفيذية لديها  %70,4أن غالبية عينة الدراسة  ينتمون إىل اإلدارة التنفيذية بما يعادل  . 4
ونية . القدرة عىل إعطاء معلومات تفيد اللحث  ي الغالب بالتعامالت اإللكي 

ز
ي تتص  ف

 لمواتعهم اإلدارية والت 
ً
 نمرا

ز  بما يعادل  . 5 وجي  ز
ز اللاحثة إىل جدية واهتمام أفراد عينة  %87.0غالبية أفراد العينة كانوا من المي  مما يطمي 

ز لما يتمت وجي  ز
 لطبيعة اخأفراد المي 

ً
ن الشعور عون بم مالدراسة باإلجابة عىل تساؤالت االستبيان بدتة نمرا

 بالمسئولية . 
(  وهي عالتة %51,7( وكانت بنسلة تعادل )0,000انم توجد عالتة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) . 6

ونية مما يؤكد وجود هذه العالتة  ز ادراك االدارة العليا و تطبيق االدارة االلكي   .ايجابية بي 

   ي رسعة  %83,3يرى  حواىلي
ز
ونية سوف يساهم ف من أفراد عينة الدراسة ان استخدام التعامالت االلكي 

كة   .إنجاز المهام داي  الرسر

   ونية سوف %48,1و يرى حواىلي ي الحصول عىل  من أفراد عينة الدراسة ان التعامالت االلكي 
ز
تساعد ف

ي أي وتت ومن
ز
 .أي مكان  البيانات والمعلومات المتعلقة بالعم  ف

   ونية هو %79,6ويرى حواىلي كمن أفراد عينة الدراسة أن استخدام التعامالت االلكي  ي الرسر
ز
 .ةتوجم أساسي ف

   ونية يتم لمجرد مواكلة التطور  %31,5ويرى حواىلي من افراد عينة الدراسة ان استخدام التعامالت االلكي 
ي فقط  .التكنولوجر

  ونية يدعم  المركز التنافسي من أفراد عينة الدر  %37,0ويرى حواىلي
اسة ان استخدام التعامالت االلكي 

كة  .للرسر
(  وهي عالتة %69,6( وكانت بنسلة تعادل )0,000انم توجد عالتة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ) . 7

ونية مما يؤكد وجود هذه العالتة ز دعم االدارة العليا و تطبيق االدارة االلكي    .ايجابية بي 

  ز %61.1واىلي ويرى ح كة تستعي  كة  لتطبيق اإلدارة من افراد عينة الدراسة بان الرسر اء من يارج الرسر بخير
ونية  . االلكي 

   كة تعم  عىل تحديث أجهزة الحاسب اآلىلي بصفة  %40,7ويرى حواىلي
من افراد عينة الدراسة بان الرسر

 .مستمرة

   كة %33,3ويرى حواىلي لتطبيق ك  ما هو جديد من التكنولوجيا  تسغ  من افراد عينة الدراسة بان الرسر
 .اإلدارية بغض النمر عن التكاليف



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 –تموز   – 15                                                     (   -  205 157) ص:  الحادي عشر البحث  – ولاألالعدد  –سادس المجلد ال

 

202 
  إجراءات العمل اإلداري           المعلم            

 
ونية ف كة –دراسة ميدانية  محددات وآثار تطبيق اإلدارة  االلكتر  السعودية للكهرباء بجدة عىل الشر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   ونية   %81,5ويرى حواىلي تزيد من فعالية الرتابة اإلدارية ومراتلة من افراد عينة الدراسة بان االدارة االلكي 
ز والتأكد من أن ك  موظف يقوم بمهام عملية .   الموظفي 

(  وهي عالتة %77,4( وكانت بنسلة تعادل )0,000عند مستوى معنوية ) انم توجد عالتة ذات داللة احصائية . 8
ونية مما يؤكد وجود هذه العالتة ية و تطبيق االدارة االلكي  ز تنمية الموارد البرسر  .ايجابية بي 

   كة توفر  %51,9يرى حواىلي ونيةمن افراد عينة الدراسة بان الرسر  .برامج تدريبية تتعلق بالتعامالت االلكي 

   ي العم  يستوجب أن يكون من أفراد عينة الدراسة إن  %37,0ويرى حواىلي
ز
ونية ف استخدام التعامالت اإللكي 

ة والتأهي  العلىمي   عىل درجة عالية من الخير
ز  .العاملي 

   ي اداء  %87,0ويرى حواىلي
ز
ي رفع مستوى الدتة ف

ز
ونية تساهم ف من افراد عينة الدراسة ان التعامالت االلكي 

 .العم 

   ونية يحتاج اىل التدريب بصفة  %46,3ويرى حواىلي من افراد عينة الدراسة ان استخدام التعامالت االلكي 
 .مستمرة

   ز للتعرف عىل  من افراد عينة الدراسة  ان  %57,4ويرى حواىلي المعلومات اإلحصائية تتوفر للمسئولي 
ونية.  ي مجال التعامالت االلكي 

ز
 االحتياجات التدريبية ف

(  وهي عالتة %53,7( وكانت بنسلة تعادل )0,000د عالتة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية )انم توج  . 9
ونية مما يؤكد وجود هذه العالتة ز توفر تقنيات المعلومات واالتصاالت و تطبيق االدارة االلكي   .ايجابية بي 

  يد االلكي    %87,0حيث يرى حواىلي ي يسه  من تلادل الملفات من افراد عينة الدراسة ان استخدام الير
وئز

 والرسائ  والوثائق الرسمية

  شلكم من افراد عينة الدراسة ان استخدام  %87,0ويرى حواىلIntranet  ستسه  من عمليم تلادل
ز  كة لجميع الموظفي   .المعلومات داي  الرسر

  كة تتوفر بها  شلكة  %55,6ويرى حواىلي ي ت  Extranetمن افراد عينة الدراسة ان الرسر
مكن الموردين من الت 

ي يتم عرضها بواسطة 
 . Intranetاالطالع عىل المعلومات والمناتصات الت 

   ونية من افراد عينة الدراسة انة تتوفر النماذج %70,4ويرى حواىلي الخاصة بمعامالت الموظف من   اإللكي 
ونيا  اإلجازة طلب ها الكي   .وغي 

   كة  من يالل من افراد عينة الدراسة انم يت %77,8ويرى حواىلي ي الرسر
ز
ونية ف م استخدام التعامالت اإللكي 

  .تاعدة بيانات متوفرة لديها
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:  (ب

ي )
)2006اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة القحطائز ي

ي 2007م( ودراسة القرئز ز م( ودراسة العيز
ي ان االدارة 2009ھ( ودراسة علدالجلار)1428م( ودراسة التمام )2006ھ( ودراسة غنيم )1428)

ز
م(  ف
ي سهولة الحصول عىل

ز
ي تحقيق رسعة الرجوع للبيانات والمعلومات وايضا ف

ز
ونية تساهم ف لبيانات ا االلكي 

ي أي وتت ومن أي مكان وتوفر المعلومات االحصائية لالدارات العليا,واتفقت مع الدراسات 
ز
والمعلومات ف

ي رسعة اللحث عن البيانات والمعلومات ورسعة 
ز
ونية ف ي احدثتها االدارة االلكي 

ي االثار االيجابية الت 
ز
السابقة  ف

ز وربط االدارات بلعضها اللعض انجاز المهام ورفع مستوى دتة العم  ورفع مستوى دت ة االداء لدى الموظفي 
ي 
وئز ونية لكي يتم تحقيق الربط االلكي 

ي ان من اهم متطللات تطبيق االدارة االلكي 
ز
ونيا واتفقت معها ايضا ف ألكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تحد من تاثي  
ي ان من اهم السل  الت 

ز
ز وشلكات االتصاالت الدايلية واتفقت ايضا ف هو توفر االجهزة والفنيي 

 معوتات هي توفر الدعم الماىلي والدورات التدريبية ودعم االدارة العليا . ال

ي )
ي )2006لكن  الدراسة الحالية  ايتلفت عن دراسة القحطائز

ي ان الدراسة 2007م( ودراسة القرئز
ز
م( ف

ي واجهتها عند تطبيق 
كة موضع الدراسة من سل  للتغلب عىل المعوتات الت  الدارة االحالية  بينت ماتدمتم الرسر

ز بدورات تاهيلية  ونية بها من توفي  التقنيات وبناء شلكات االتصاالت الدايلية والحاق الموظفي 
االلكي 

كة موضع الدراسة تسغ لتطبيق ك  ماهو جديد من تكنولوجيا وبغض النمر  اء ووجدت ان الرسر واستقطاب الخير
اء  , بخالف دارسة عن التكاليف و االدارة العليا بها تدعم تطبيق االدارة االلك ونية من حيث توفي  الخير
ي 

ي )
ي )2006القحطائز

ي موضع الدراسة بها بعض 2007م(  ودراسة القرئز
ز
ونية  ف ي واجم تطبيق االدارة االلكي 

م( الت 
ات وضعف الدعم الماىلي ونقص االمكانات الفنية  ي نقص الدورات التدريبية ونقص الخير

ز
المعوتات المتمثلة ف
اء  .   وغياب الخير

 :  توصيات الدراسة : 
ً
 ثانيا

لت إليها الدراسة، تقدم الباحثة التوصيات التالية:    توصَّ
  ضوء اإلطار النظري للدراسة ، والنتائج النر

 
 ف

ونية  . 1 كة مح  الدراسة استطالع الراء عمالئها المستفيدين من يدماتها االلكي  توضي اللاحثة بان تجري الرسر
ز هذه الخدمات بشك   افض .  للعم  عىل تحسي 

كة حيث أن توفر هذه اإلدارة  . 2 ي الرسر
ز
ونية ف ورة توفي  إدارة تختص بالتعامالت اإللكي  توضي اللاحثة برصز

ونية بصورة أفض  .  ي زيادة استخدام واالستفادة من تطبيق التعامالت اإللكي 
ز
 المتخصصة سوف يساعد ف

ة ولتكن ك   . 3 ات تصي 
كة تقارير دورية لفي  ة تطبيق ثالثة أشهر لتقييم تجرب توضي اللاحثة بان تجري الرسر

ي هذه المعوتات. 
ز
ي التجربة ومن ثم العم  عىل تالف

ز
ونية لمعرفة معوتات النجا  ف  التعامالت اإللكي 

ونية من يالل إتامة  ورش العم   . 4 ز بآثار تطبيق اإلدارة االلكي  ورة تعزيز وغي الموظفي 
توضي اللاحثة برصز

 والندوات. 
ونية عىل مستتوضي اللاحثة بعم  دراسة لعرف . 5  . الء وى جودة الخدمات المقدمة للعمة مدى تأثي  اإلدارة االلكي 

ي سبق لها  . 6
كات الت  ي تتعلق بتجربة الرسر

توضي اللاحثة بزيادة االهتمام بعم  الدراسات واخأبحاث ياصة تلك الت 
كا ي هذه الرسر

ز
ي أدت لنجا  التجربة ف

ونية والتعرف عىل العوام  الت  ومحاولة  تتطبيق التعامالت اإللكي 
ونية.  ي ال تطبق التعامالت اإللكي 

كات الت  ي الرسر
ز
 تطبيقها ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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