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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع تحليل القرار لتجهي   مطعم خاص مقابل حرم جامعة النجاح الوطنية/نابلس باالعتماد ] مخطط مشر
 [عىل مخطط التأثي  وشجرة القرار

 

[  
 [إعداد الطالبة: وصال تايه حنين 

اف الدكتور الفاضل: أ.د. محمد ]  [عمران إشر

  مساق تحليل القرار  ]
 
 لمتطلبات النجاح ف

ً
م هذا البحث استكماال

ّ
 [الجامعة العربية األمريكية / قد

[  
 [2020/ 2019-الفصل الدراس  الثان 

 

 الملخص: 

ز  وع ناجح وهو تجهي  هدفت هذه الدراسة إىل استخدام مخطط التأثي  وشجرة القرار للوصول إىل فكرة مرسر
بساحة خارجية، بالقرب من جامعة النجاح الوطنية، حيث قامت الباحثة بطرح ثالثة مطعم وجبات رسيعة 

ي  ي الدراسة، وستجيب الدراسة عن هذه األسئلة عن طريق منهجية تحليل القرار من خالل نموذج 
أسئلة فز

وع، فبعد المرور بكمٍّ هائل  ، وشجرة القرار(، وباستخدام دراسة جدوى للمرسر من القرار)مخططات التأثي 
ز مستوصف خاص بخدمات عالية الجودة يخدم  ز هما؛ تجهي  وعي  المعطيات والبدائل تم الوقوف عند مرسر
ز مطعم للوجبات  ي هو تجهي 

وع الثائز ، والمرسر  والطالب أيضا بالقرب من الحرم الجامغي
ز ز والموظفي  األكاديميي 

ي أطعمة متنوعة لكافة العامالرسيعة بساحات خارجية و بكافة معداتم ومستلزماتم لتقديم وجبات رسيعة و 
ز فز لي 
ز  ز باإلضافة إىل طالب الجامعة، حيث كانت القيم المادية والمعنوية لتجهي  ز وأكاديميي  الجامعة من إداريي 

 المطعم هي القيم المنشودة والمطلوبة. 

و  ي نهاية هذه الدراسة إىل عدد من النتائج والتوصيات منها؛ الوصول إىل أن مرسر
مطعم  عوقد توصلت الباحثة فز

ز المادية والمعنوية، وقد تم  وع الذي يحقق القيميتي  للوجبات الرسيعة بساحات مفتوحة للطلبة هو المرسر
التوصل لذلك عن طريق مخطط التأثي  وشجرة القرار، وأوصت الدراسة استخدام مخططات التأثي  وشجرة 

ي القرار للوصول إىل مشاري    ع ناجحة ماديا ومعنويا عىل المدى البعيد، وت
ز مطعم بكافة المعدات الحديثة الت   جهي 

 .
ً
ي جامعة النجاح والطالب أيضا

ز فز ز العاملي  ز واإلداريي   تتناسب مع مستوى احتياجات األكاديميي 
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ْ
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ي األوعية ا
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع القرار، ومشكلته:   الفصل األول: خلفية مشر

 المقدمة: 

ن صنع القرار واتخاذه ميعتي  موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات األهمية،  حيث تعتي  عملية 
ي تتخلل الحياة اليومية لألفراد، والجماعات والمنظمات، وبالتاىلي فإنها عملية حيوية سواء عىل 

األنشطة الت 
ي أي بنك 

ز
ي وف ي أي مطعم يأكل، وأي نوع من السيارات يشي 

ز
مستوى الفرد نجد أنم يتخذ قرارات مختلفة، مثل ف

ز عدة  يضع مدخراتم. القرار عملية عقلية يقوم ز من بي  بها المرء الختيار طريقة القيام بفعل محدد أو قول معي 
ي أغلب األحيان األهداف المنشودة، أو الطرق السليمة أو اآلراء المناسبة 

ز
ز االعتبار ف خيارات ممكنة مع األخذ بعي 

ي تحدد ماذا يهدف من اتخاذ القرار.)
 (ar.m.wikipedia :httpsلشخصية متخذ القرار الت 

ة من التعقيد واألهمية إن القر  ي المنظمات الهادفة للرب  ح، وخاصة الصناعية منها عىل درجة كبي 
ز
ارات اإلدارية ف

 
ً
را  بموضوع مشكلة القرار، وتعطي تصوُّ

ً
ا  مبارسر

ً
، مما يتطلب استنادها عىل قاعدة معلوماتية تتصل اتصاال والتأثي 
 لمتخذ القرار بحيث تبعده عن دائرة الشك والريب، و 

ً
ع، واضحا  (2002المخاطر غي  المحسوبة.)سفيان، الرسر

؛ تشخيص المشكلة، وجمع البيانات والمعلومات، ومن ثم تحديد البدائل  وتمر عملية اتخاذ القرارات بمراحل هي
 تنفيذ القرار وتقويمم، فصنع القرار هو سلسلة 

ً
ا المتاحة وتقويمها، واختيار البديل المناسب لحل المشكلة، وأخي 

.)األشهب، من االستجا ز ي مواجهة موقف معي 
ي تنت ي باختيار البديل األنسب فز

بات الفردية أو الجماعية الت 
2015) 

 ، )اليامي ي تتخلل الحياة اليومية لألفراد 2005ويشي 
( إىل أن عملية صنع القرار واتخاذه من األنشطة الت 

ة، والمنظمات والجماعات والمنظمات، وبالتاىلي فإنها عملية حيوية سواء عىل مستوى الفر  د والجماعة الصغي 
ة.   الكبي 

؛ قرارات تحت  ي تواجم صانع القرار إىل ثالثة أنواع رئيسة هي
اب اإلدارة مشاكل القرار الت 

ّ
ف معظم كت

 ة
وقد صن

ي حالة التأكد يعرف صانع 
 قرارات تحت حالة عدم التأكد، ففز

ً
ا حالة التأكد، وقرارات تحت حالة المخاطرة، وأخي 

ي أنم متأكدالقرار المشكال 
ي سوف تواجهم، فهذا يعتز

أن هذه الحالة سوف  %100ت )حالة، طبيعة، القدر( الت 
تظهر، وبالتاىلي عليم أن يتخذ القرار الذي يقلل من تكاليفم، إذا كان المردود عىل شكل تكاليف، أو القرار الذي 

ي حالة عدم التأكد هنا
ك أكير من مشكلة)حالة، طبيعة، يعظم من عوائده إذا كان المردود عىل شكل عوائد، وفز

قدر( ولكن هنا صانع القرار غي  مستعد أم يضع تقدير مدى احتمال ظهور كل حالة من حاالت المشكلة، وعندما 
ض بصانع  تقل درجة التأكد فإن مشكلة القرار تصبح مشكلة تحت حالة المخاطرة يتضمن مشكلة القرار ويفي 

 
ً
، القرار هنا دراسة مشكلة الدراسة جيدا  (2005.)اليامي

ز الباحث ز تعددت النماذج التحليلية لعملية صنع الق رار، ورغ م م ا يب دو م ن اخ تالف ب ي  ي هذا الموضو ي 
ع اال أن  فز

ي 
ي أن صنع القرار مر مجموعة مراحل اال أنهم يختلفون فز

ز فز هناك عناض اتفاق بينهم كذلك فيتفق كل الباحثي 
 (2005)األشهب، .عدد هذه المراحل وترتيبها

 

 



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  114 85) ص:  خامسالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 

87 
  
وع تحليل القرار لتجهي   مطعم خاص مقابل حرم جامعة النجاح الوطنية/نابلس            و عمران حنين   عتماد عىل مخطط التأثي  وشجرة القرارباإل مخطط مشر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ً
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع:   أهمية المشر

وع ستتم دراستم  وتحليل مكوناتم وعملياتم ضمن إطار وبمساعدة مخططات التأثي  وشجرة إن هذا المرسر
وع وتنظيم معطياتم، ألنها  ي الفهم الكامل للمرسر

ز
ي كون هذه المخططات تسهم ف

ز
ي ستساعد الباحثة ف

القرار الت 
ي للمشكالت، وقد تساهم

ي الوصول إىل حل نهائ 
ز
 تساعد عىل استثمار القدرات العقلية والمهارات السلوكية ف

وع إنشاء مطعم وفق  ي تقديم اإلطار العام للمستثمرين وأصحاب القرار للوصول إىل مرسر
ز
هذه الدراسة ف

 خطوات مدروسة ومنظمة. 

وع المطعم  ي التخطيط لمرسر
ز
ي هذه الدراسة سيساعد الباحثة ف

ز
إن استخدام مخططات التأثي  وشجرة القرار ف

ي وتوق
ي العصف الذهتز

ز
 ع المخاطر والريب. ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث ف

  :  
 آليات العمل والعصف الذهن 

وع مرب  ح وذي قيمة مادية ومعنوية للمستثمرين ولطالب الجامعة.  . 1  التفكي  بمرسر
وع.  . 2 انية المالية المخصصة للمرسر ز  المي 
ي  . 3

ز فز ز واألكاديميي  ز اإلداريي  وع، وهم طالب الجامعة والهيئة التدريسية، والعاملي  الفئة المستهدفة من المرسر
 الجامعة  وبعض الزبائن من خارج الجامعة. داخل 

وط الصحة والسالمة.  . 4  التفكي  بالمكان ومطابقتم لرسر
ز المطعم.  . 5 ي تجهي 

ي ستستخدم فز
 المعدات الت 

ي المطعم وإقبال الطالب عليها.  . 6
ي سيتم تقديمها فز

 الوجبات الت 
ي.  . 7 ي ظل انتشار الديليفي 

ي ستخدم الزبائن فز
 وسائل النقل الت 

وي    ج للمطعم. الدعاية واإلعالن  . 8  والي 
ز حيث ال تواجد  . 9 ز الفصلي  ز المطعم بحيث يتم استغالل العطل ما بي  ي سيتم فيها تجهي 

ة الزمنية الت  الفي 
 للطالب. 

وبات 10 .أنشطة ترويجية أخرى يمكن استخدامها داخل المطعم لزيادة األرباح كبيع العصائر الطبيعية والمرسر

 الساخنة. 

 رة للمطعم. .عدد المطاعم المنافسة المجاو 11

ي سيتم تقديم الطعام بها )عىل الطاولة، توصيل، بوفيم مفتوح(12
 .الطريقة الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع القرار:   مصطلحات مشر

ز عدة خيارات ممكنة مع  . 1 ، من بي  ز القرار: هو عملية عقلية يقوم بها المرء الختيار طريقة القيام بفعل معي 
ي أغلب األحيان األهداف 

ز
ز االعتبار ف المنشودة، أو الطرق السليمة، أو اآلراء المناسبة لشخصية األخذ بعي 

ي تحدد إىل ماذا يهدف هذا القرار. )
 (ar.m.wikipedia :httpsمتخذ القرار الت 

ي واإلرادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وماال يجب فعلم للوصول 
 بأنم البت النهائ 

ً
ويعرف القرار أيضا

ز وإىل نتيجة محددة ونه  آخر يمكن أن يضاف إىل مفهوم القرار فأفعال كل منا لوضع معي 
ً
ائية، عىل أن هناك بعدا

، وقسم آخر ال شعوري  ن والحساب والتفكي 
ز وهما قسم ينتج من تزاوج التمعُّ ز رئيسي  يمكن أن تقسم إىل قسمي 

.)األشهب،  ي
ي إيحائ 

 (2015تلقائ 

ي علم النفس العملية الم . 2
ز
ز اتخاذ القرار: يعتي  اتخاذ القرار ف  عرفية الناتجة عن اختيار المعتقد، أو إجراء بي 

العديد من االحتماالت الممكنة، وهو عملية تحديد واختيار البدائل القائمة عىل القيم، التفضيالت 
ي تضم حل 

اتيجيات التفكي  الت 
والمعتقدات من صانع القرار، وتقع ضمن إسي 

 (ar.m.wikipedia :httpsالمشكالت.)
 

: هو أ . 3 ز الفرق المتعددة مخطط التأثي  داة بيانية تستخدم للسيطرة عىل جوهر المشكلة وتيسي  التواصل ما بي 
ي تحديد مصادر المعلومات وتقييم مشكلة القرار، ويأخذ 

تخصصا ومجلس القرار، ويقدم مدى نقاط القوة فز
 (101، ص2020مخطط التأثي  أشكاال مختلفة لتمثل عناض المشكلة.)أ.د.عمران، 

عبارة عن أداة تقدم تفصيالت ومعلومات للقيم المخبأة خلف العقد وتساعد عىل إيصال  شجرة القرار:  . 4
 (2020معلومات تفصيلية بشكل منظم ودقيق.)أ.د.عمران، 

وري للتقييم الكىمي للبدائل  . 5
نموذج القرار: هو نموذج يستخدم من مرحلة التنظيم إىل مرحلة التقييم، وهو ضز

 (2020ان، المطورة من قبل الفريق.)أ.د.عمر 
ي الظروف المحيطة بم،  . 6

ز طرأ عىل الفرد نتيجة تغي  فز مشكلة القرار: يطلق مصطلح المشكلة عىل وضع معي 
، وليست لديم القدرة عىل التوصل إىل الحل  فيصبح الفرد غي  قادر عىل التكيف مع هذا التغي 

 (mawdooe.comالمنشود.)

ي تحديد هدف القرار الذي تطوير القرار: القدرة عىل تحديد مزايا وعيوب  . 7
وتكاليف ومساهمة كل بديل فز

 سيتم اتخاذه. 
ء يريد صناع القرار الحصول عليم ومقايضتم.  . 8 ي

 القيمة المتوقعة: هي شر
 مواطن الريب: عدم الوضوح للمستقبل، وهي أشياء غامضة وغي  محددة المالمح بشكل واضح.  . 9
ي علم النفس عىل مصطلح . 10

ات عدة أهمها: النظر إىل الموضوع بوصفم  االستبصار: ينطوي هذا المصطلح فز
ي 
ز الوسائل والهدف واالستفادة من تلك الوسائل فز ي هذا الكل، وإدراك الروابط بي 

ز العالقة فز ، وتبي 
ًّ
كال

الوصول إىل الهدف، والتعلم أو الفهم الواضح والمبارسر للوضع من دون استخدام سلوك المحاولة والخطأ 
 (ar.m.wikipedia :httpsعىل نحو ظاهر.)

ي صناعة خدمة الطعام.  . 11
وبات للزبائن، وتشكل الجزء األكي  فز المطعم: هو مكان تقدم فيم المأكوالت والمرسر

(ar.m.wikipedia :https) 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع جديد للتمكن من تطبيق Feasibility Studyدراسة الجدوى: ) . 12 ( هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مرسر
وع ونجاحم، وتوضح دراسة الجدوى  االستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع، والمؤثرات الخارجية المرسر

(. ي
ي والفتز

ز الدولة، والتطور التقتز وع، مثل: المنافسة وقواني   (ar.m.wikipedia :https عىل المرسر

 :  
 
 الفصل الثان

وع:   اإلطار النظري للمشر

ي تخدم فئة الشباب من ا
ة أو المتوسطة من المشاري    ع الت  ي تخدم غتعتي  المشاري    ع الصغي 

ايات لمشاري    ع الت 
، وخاصة طالب الجامعات، وهو التوجم المستقبىلي لهم، حيث يخفف من  وطموحات المستثمرين بشكل كبي 

 مادية طائلة عىل المدى البعيد. 
ً
 نسبة البطالة ويحقق أرباحا

 وذلك عائد إىل ظروف االحتالل وما ترتب عنم من 
ً
ز حديث نسبيا ي دولة فلسطي 

ز
اقات إعالتعليم العاىلي ف

ي تدرس لمدة 
ومحاوالت إليقاف العملية التعليمية بجميع مراحلها، فبداية وجدت الكليات المتوسطة، والت 

ز وتمنح درجة الدبلوم وذلك منذ العام  ي وتدريب 1950عامي 
، وقد ركزت هذه المؤسسات عىل التعليم التقتز

ز وتمت إدارتها من قبل الحكومة أو من قبل وكالة األمم ا ز المعلمي  ز الفلسطينيي   لمتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي 
 من 1970)األونروا(، أما الجامعات فقد نشأت منذ عام 

ً
، وكانت هذه مؤسسات جزءا ي ظل االحتالل اإلرسائيىلي

فز
ي الحفاظ عىل الهوية الوطنية الفلسطينية وكذلك توفي  فرصة للشباب 

ي فز
الجهد الجماغي الفلسطيتز

ز متابعة دراستهم  الجامعية بعد أن أصبح من الصعب عىل عدد كبي  منهم السفر للخارج، ويعرف الفلسطينيي 
: الحكومية والعامة والخاصة  قانون التعليم العاىلي ثالثة أنواع مختلفة من مؤسسات التعليم العاىلي وهي

 (WWW.mohe.Pns.Psواألنوروا.)

ي طولكرم، تعد أحد أكي  الجامعات  جامعة النجاح الوطنية جامعة
ي مدينة نابلس ولها فرع فز

فلسطينية فز
ي الحياة اليومية والسياسية، واالقتصادية 

 فز
ً
 هاّما
ً
الفلسطينية من حيث عدد الطالب، وقد لعبت دورا

 (ar.m.wikipedia :https الفلسطينية.)

ي مواقع أربعة)الحرم القديم، الحرم ا
لجديد، كلية هشام حجاوي، المستشفز تتوزع كليات جامعة النجاح فز

ي مدينة طولكرم)خضوري(، تبلغ مساحة الحرم القديم 
(، وهناك موقع خامس فز ، وحواىلي 34الجامغي

ً
دونما

ف، والمراكز 38 بوية، وكلية الرسر ألف مي  مرب  ع، ويضم كليات اآلداب واالقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الي 
ي العلمية، ومبتز اإلدارة، وعمادة 

القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة، ومركز اللغات، والدوائر اإلدارية فز
 (www.najah.eduالجامعة، ومكتبة الجامعة، وعيادات الطب العام، وطب األسنان، واألجهزة الطبية.)

 *الناحية التاريخية للمطاعم: 

ي األسواق لقد كانت المطاعم قديما تتخذ ش
ي أماكن ال يتوقع فيها اجتماع كثي  من الناس، فز

ة فز كل أكواخ صغي 
ي بداية األمر عىل جوانب طرق السفر ليتمكن المسافرون من التوقف 

ي الشوارع، وقد تم التشغيل للمطاعم فز
وفز

 للراحة واستعادة حيويتهم. 

ي الشوارع الهادئة 
ي كل مكان فز

ي الفنادق، والمطارات، أما اليوم فإن المطاعم تكاد تكون فز
والطرق المزدحمة، وفز

ي مراكز التسوق. 
ي تضم المكاتب وفز

ي الت 
هات والمبائز ز ي المني 

 ومحطات الحافالت، والقطارات، وكذلك فز

http://www.mohe.pns.ps/
http://www.najah.edu/


   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  114 85) ص:  خامسالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 

92 
  
وع تحليل القرار لتجهي   مطعم خاص مقابل حرم جامعة النجاح الوطنية/نابلس            و عمران حنين   عتماد عىل مخطط التأثي  وشجرة القرارباإل مخطط مشر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تقدم الطعام للناس خارج بيوتهم 
ي صناعة خدمة الطعام، وتشكل المحالت الت 

ز
تشكل المطاعم الجزء األكي  ف
 (2017يها المدارس والمستشفيات والسجون.)حمارشة، جزًءا من هذه الصناعة، بما ف

 من التصميم 
ً
، وتتطلب نوعا

ً
 سليما

ً
 علميا

ً
 وإعدادا

ً
 دقيقا

ً
لقد أصبح بيع الطعام تجارة عالمية تتطلب تخطيطا

ي كل جزء وركن من أركان الحياة وال تتصور وجود مجتمع أو مدينة أو حت  
ز
ت المطاعم ف الخاص بها، لقد انترسر

ي الجامعة والمدارس والعمل...الخ.  قرية بدون
ز
ي كل مكان ف

ز
ت المطاعم ف  وجود مطعم فيها، وانترسر

  العالم: 
 
 *أول مطعم ف

ي باريس عام 
ز
ي العالم ف

ز
 عىل رجال األعمال من  1765تم افتتاح مطعم للغاية ف

ً
عىل يد بوولنجر وكان مقترصا

ت المقاهي والحانات، ألن رجال 
كات المختلفة، وبعدها انترسر األعمال كانوا يركزون عىل الذهاب لتلك الرسر

ي المقام 
ز
ب الكحول وليس لتناول الطعام، وبعد ذلك أصبح سغي العمالء إلنشاء المطاعم ف

الحانات والمقاهي لرسر
، حيث كان السكان يتناولون وجباتهم  ي أوائل القرن الثامن عرسر

 فز
ً
 وغريبا

ً
 جديدا

ً
األول لتناول الطعام، وكان هذا أمرا

ي المناز 
 (2017ل.)حمارشة، فز

 *المطاعم من الناحية االقتصادية: 

 مهما من عناض 
ً
، حيث تشكل عنرصا  مهما من أركان السياحة وأحد واجهات البلد السياجي

ً
 أساسيا

ً
المطاعم ركنا

ي زيادة الدخل القومي 
 فز
ً
 مهما
ً
ي يلعب دورا جذب السياح، ألن السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاج 

ا ز ز مي  ي حياة اإلنسان فإنم يعتي  مهنة وتحسي 
ي حاجة رئيسية وأساسية فز نية البلد، إضافة إىل أن المطعم يلت 

ة إذا أحسن إدارة  ي تدر عىل صاحبها مبالغ كبي 
ا عىل الناحية االقتصادية والت  ا كبي  تجارية ويؤثر ويؤثر تأثي 

والمواد الخام وفق عوامل منها؛ واستغالل المطعم بطريقة علمية وعملية مناسبة، وتتغي  تكلفة األطعمة 
ات السياسية والقانونية، وارتفاع أو انخفاض تكلفة المواد األولية، ولهذا  ات الجوية المفاجئة، والتغيي  التغي 

السبب نرى أن أسعر المواد األولية ترتفع وتنخفض باستمرار وهذا يؤدي إىل ارتفاع وانخفاض األرباح، والمطاعم 
ي قسم  ال تستطيع رفع أو خفض

األسعار باستمرار ألن ذلك يؤثر عىل سمعة المطعم، وأن حجم المبيعات فز
 للظروف الجوية أو السياسية، ولكن كلف 

ً
اب ممكن أن تتغي  بصورة غي  متوقعة من يوم آلخر تبعا الطعام أو الرسر

ار تخفيض األسعالطعام يجب أن تعدل حسب المواسم، كما ال يمكن تقليل إيجار المطعم أو ترسي    ح العمال أو 
 (2017من يوم آلخر.)حمارشة، 

  إنجاح المطعم أو فشله: )حمارشة، ص
 
  تساهم ف

 (2017، 21العوامل الن 

1 .  . ز  مستوى النظافة العامة للمطعم ونظافة العاملي 
ة والمؤهالت العلمية والشهادات الفنية.  . 2 ز من حيث الكفاءة والخي   مستوى العاملي 
ي إعداد الوجبات. جودة المواد الغذائية األولية  . 3

 المستخدمة فز
 نوعية اللحوم والدواجن مثل الطازج والمجمد والبلدي والمستورد.  . 4
ي وكافة مستلزمات خدمة المستهلك.  . 5

ات واألوائز ز  نوعية األثاث والتجهي 
ات.  . 6 ز ي واألرضيات والتجهي 

ي تنظيف وتعقيم األوائز
 نوعية المطهرات والمنظفات المستخدمة فز

 الجو الجيد وموقع المطعم.  . 7
اب جيد والحصول عىل القيمة الغذائية( . 8  الخدمة الجيدة )طعام ورسر
 توفي  الدعاية واإلعالن والتصميم المناسب والرقابة اإلدارية الجيدة وحسن التخطيط.  . 9
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الفصل الثالث: 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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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 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع وتتم كتابة دراسة ال جدوى بتحديد الفئة المستهدفة وطبيعة الخدمات المقدمة، حيث سيقدم هذا المرسر
، والكادر األكاديىمي  وجبات رسيعة وجاهزة، والفئة المستهدفة هنا طالب الجامعة وطالب السكن الجامغي

 والهيئة اإلدارية داخل الجامعة. 

ي 
ات الت  ز وزية  يتطلبها المطعم، سواء أكانت تتعلق بجهوعند دراسة الجدوى تتم دراسة كافة المستلزمات والتجهي 

المبتز والمطبخ الذي سيتم تحضي  الطعام فيم، وتكاليف المرصوفات الرئيسة واإلضافية، باإلضافة إىل المواد 
ة زمنية  الخام، والفواتي  وحساب إجماىلي التكاليف غي  الثابتة للمطعم بحسب مجموع التكاليف خالل في 

 محددة. 

ة زمنية محددة، إذ من الممكن اختالف نسبة والبد من درا وع خالل في  سة اإليرادات المتوقعة من هذا المرسر
ي 
ز
ي بداية العام الدراشي عن اإلقبال ف

ز
، فمثال يختلف إقبال الطالب عىل المطعم ف اإلقبال خالل العام الدراشي
ي فصل الشتاء يقل اإلقبال، كما ال ننس أيام العطل الرسمية واإل 

ز
ابات وشهر رمضان المباركنهايتم، وف الذي  ضز

 . امن مع منتصف الفصل الدراشي
ز  قد يي 

ي الوصول لقرار استثمار مبلغ من 
كاء القرار فز ي سيقوم بها المستثمرون رسر

وهنا ستوضح الباحثة الخطوات الت 
اء المتخص ؛ المادية والمعنوية، فاجتمع المستثمرون مع مجموعة من الخي  ز وع يحمل قيمتي  ي مرسر

ز صالمال فز ي 
 :  وطرحوا أمامهم الهدف التاىلي

ز المادية)أرباح(،  . 1 المطلوب بناء مخطط تأثي  لتوضيح المسار األفضل لتحقيق الهدف الذي يحمل القيمتي 
 .)  والمعنوي)مردود اجتماغي

 المطلوب بناء شجرة قرار لتوضيح القيمة المادية للقرار الذي سيتم التوصل إليم.  . 2

 (2020خطوات العمل: )أ.د.عمران، 

ح الهدف:  . 1  الخطوة األوىل: شر

)المادية والمعنوية( ز ح الهدف للفريق المختص لتوضيح المنفعتي   سيقوم المستثمرون برسر

وع بالقرب من جامعة النجاح.   الهدف هو استثمار مبلغ من المال بمرسر

 الخطوة الثانية: تحديد الهدف:  . 2

 وهنا يتم تحديد الهدف بالتعاون مع الفريق من خالل طرح سؤال: 

؟ كيف ز وع قريب من جامعة النجاح يستهدف الطالب والعاملي  ي مرسر
 يمكن استثمار مبلغ من المال فز

ي بناء معد 
ز مطعم فز ز مستوصف خاص، وتجهي  ز وهما: تجهي  وعي  وهنا ظهرت اثنتان من الريب، تتمثل بمرسر

 مسبقا. 

 الخطوة الثالثة: تحديد القيمة المطلوب تحقيقها بدقة:  . 3

ي هذه العقدة يتم تحديد 
ي فز

ي القيمة المطلوبة، ويتم تحديدها باألرقام، والقيمة المعنوية الت 
عقدة صافز
ي عىل المجتمع. 

 تعود بمردود إنسائز
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تحليل الخيارات )مناطق الريب أو مواطن الريبة الرئيسة( وتحديدها:  . 4
 تم تحليل الخيارات الثالثة وتحليل الريب واالحتماالت الممكنة ومن ثم تحديدها. 

ي تم اختيارها بشكل تفصيىلي وتجزئتها إىل أجزاء: تحديد مناطق ال . 5
 ريب للخيارات الت 

ي هذه الخطوة نقوم بتجزئة الريب ومناطقها، حت  نصل للحل. 
ز
 ف

 تفصيل مناطق الريب الفرعية المتعلقة بكل منطقة ريبة رئيسية وتجزئتها كاملة:  . 6
 هنا بعد تجزئة الريب الفرعية نفرع عددا آخر لعدة أجزاء. 

 ق)مواطن( الريب، وتحديد المهم ذو العالقة وحذف غي  المهم: مراجعة مناط . 7

ها أهمية. وهنا وجدت  وع القرار وأكير  بمرسر
ً
ع عدد كبي  من الريب نقوم بتحديدي الريب األكير اتصاال بعد تجمُّ

ض تحاشيها وتجنبها،  ي يفي 
وع المطعم وهي من الريب الت 

ي قد تفشل مرسر
الباحثة أهمية الرجوع لألخطاء الت 

ات المستخدمة مث ز ، والتجهي  ز ات الفنية للعاملي  ز وقلة الخي  ل: مستوى النظافة العامة للمطعم والعاملي 
والخدمات المقدمة للزبائن وجودة المواد الغذائية فإذا قلت ستكون عامل طرد للزبائن، وهل تكون الخدمة 

ي صاالت مغلقة؟، أم ساحات مفتوحة؟
 مقدمة عىل الطاوالت فز

 (2ية المبسطة لعملية اتخاذ القرار: شكل رقم )العملية اإلجرائ

 

 

 

                                   

 

 

 

 *مبدأ العقالنية المحدودة: 

البحث عن تعظيم المكاسب أو تحقيق أكي  قدر ممكن من المنافع، باعتبار أن   Rationalityيقصد بالعقالنية 
م  اقتصادي التوجُّ

ً
 وسلوكيا

ً
 اإلنسان كصانع للقرار يتبع منطقا

 Homo _ Economicus  ي
يتخذ قراره وفق تقديرات الرب  ح والخسارة وهذا ما تقوم بم غالبية نماذج األمثلية فز

ي تعتمد األد
اضية(بحوث العمليات الت   وات الرياضية بشكل مكثف.)منشورات الجامعة السورية االفي 

 : طي   ض العقالنية تحقق شر  وتفي 

ي  . 1
توفر المعلومة كاملة: يصعب توفر المعلومة الكاملة بسبب عوامل عديدة أهمها الوقت والتعتيم والشك فز

: عدم القدرة عىل حرص البدائل أو حرص تأثي  منظومة قيم 
ً
 متخذ القرار، أو الحصول عىلمصداقيتها، مثال

 المعلومة الصحيحة. 

مشكلة حقيقية من 

 البيئة

فعل حقيقي وتأثير 

اتخاذ  تقييم صياغة على البيئة

 قرار

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ط األمثل للبديل األفضل، ومنها القدرة   . 2 ي تحقيق الرسر
ز
التقدير األمثل للبديل األفضل: والصعوبة هنا تتمثل ف

ي يواجهها متخذ القرار ضمن الوقت 
اإلدراكية لمتخذ القرار، وذلك يختص باستيعاب كامل حالة المشكلة الت 

جة ذهنية لكم هائل من المعلومات أو الصعوبات المتعلقة بمنظومتم الثقافية والمعرفية ألنها المتاح لم لمعال
اضية(.   قد تحول دون رؤية كاملة لعناض المشكلة.)منشورات الجامعة السورية االفي 

 الفصل الرابع: 

وع القرار ومناقشتها:   نتائج مشكلة مشر

  هذا الفصل نتائج البحث من 
 
 خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: ستتناول الباحثة ف

 : ما مفهوم نماذج تحليل القرار المتمثلة بمخطط التأثي  وشجرة القرار؟1س

وع وتنظيم معطياتم، وتمر بعدة مراحل حت  تصل بنا إىل مرحلة التقييم،  تبدأ عملية اتخاذ القرار بهيكلية المرسر
ي ، خالل عملية التقييم تتم عملية تطوير نماذج القرار التقييم البدائل والخيارات واختيار أفضلها وأقلها خطورة

ت 
ي يتم توليدها خالل عملية وضع األساس 

وع القرار، فهناك الكثي  من القضايا الت   للمشكلة مرسر
ً
تقدم لنا أسسا

، فعند اكتمال عملية التقييم
ً
 فشيئا

ً
قوم ي لنموذج تحليل القرار، إن ذلك يبعدنا عن التعقيد ويبدأ بحل العقد شيئا

ي طيات كل بديل الختيار األفضل واألقل خطورة. 
 صانع القرار بتحديد البدائل، ونسبة المخاطر فز

ي حال 
ي يتطلب فيها حاالت من التأكد أو عدمم، والمخاطرة، وفز

إن نماذج تحليل القرار تتعامل مع المواقف الت 
اح القيم وتعظيمها أو تقليلها مثل تعظيم األربُوِجدت الخيارات والبدائل أم لم توجد يسغ متخذ القرار إىل إعطاء 

 وتقليل نسبة التكاليف. 

ز تأثي  العوامل  )مخطط( لوضع القرار المراد اتخاذه، وهذا المخطط يبي  إن مخطط التأثي  تمثيل تخطيطي
تبة عليم، مع وضع  ز لنا القيم الكمية والكيفية للقرار، والتبعات المي  ي اتخاذ القرار، ويبي 

حتمالية االمختلفة فز
وع، حت  يتم تحديد جوهر المشكلة، وتكون بدراسة  ي وقت مبكر من المرسر

نجاحها، ويتم تطوير هذا المخطط فز
، حت  يتم استثناء كل  ز اء المختصي  ي تشكل مناطق الريب، من قبل المستثمرين وفريق العمل والخي 

العقد الت 
وع القرار.  ي ال عالقة لها بمرسر

 مناطق الريب والت 

( مع معايي  القرار المكتوبة لمنتصف لوحة Value Nodeالتأثي  تبدأ بعقدة تسىم عقدة القيمة) أن مخططات
 من )
ً
 (. NPVالعرض بدءا

 عىل القيم المتوافرة، 
ً
ومن ثم يقوم الفريق بتطوير مجموعة من األسئلة إليجاد حلول لمواطن الريب، اعتمادا

حات إلزالة ويتم حل كل موطن ريبة بمشاركة متخذ القرار، وهذه  ، تقدم المقي  ي
 للعصف الذهتز

ً
األداة تشكل أداة

 بإزالة مواطن الريب. 
ً
 أكير وضوحا

ً
 الريب، وتعطي خيارات أوسع، كما أنها تقدم لنا مستقبال

ز مستوصف بخدمات ذي جودة عالية(  ة وهو)تجهي  ي هذه الدراسة باستثناء خيار ريبم كثي 
وقد قامت الباحثة فز

ة وقد توصل المستثمرون إ ز ز مطعم بمعدات ممي   معنوية ومادية عالية هو تجهي 
ً
وع الذي يحمل قيما ىل أن المرسر

 وحديثة. 

: )شكل رقم   (                                                 3مخطط التأثي 

وجود عدد من 
مرين يرغبون تثالمس

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ي توضيح مشكلة القرار. 
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د ا عدة فروع يتم من خاللها تحديتعد شجرة القرار أداة عن طريق رسم مخطط يبدو عىل شكل شجرة تتفرع منه
مسار العمل، وتوضيح االحتماالت الممكنة، وكل فرع من تلك الفروع يمثل االحتمال ومن خالل تلك الشجرة 
يظهر للفريق كيف ولماذا أدى كل خيار لآلخر، مع مراعاة استقاللية الخيارات عن بعضها البعض، وهي وسيلة 

المحتملة ونتائج كل خيار، ويجب أن يكون فريق العمل عىل اطالع كامل وأداة يتم من خاللها فهم الخيارات 
)الوقت( والقيمة،  ي

وإحاطة بالنتائج المتوقعة بكل وضوح، وهذه الشجرة يمكن من خاللها أن نوضح البعد الزمائز
، وذلك تز ويمكن تتبع مواطن الريب من خاللها أيضا، وتبدأ عملية رسم الشجرة من الجهة اليرسى إىل الجهة اليم
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( والت 
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ي مقارنة األداء الماىلي للبدائل 
 المتوقعة. القرار كأداة الوسيلة األقوى فز

ويجب قبل القيام برسم تلك الشجرة المرور بعدة مراحل وخطوات تساعدنا عىل سهولة التفسي  والتحليل 
؛ تحديد المشكلة وتشخيصها، وجمع البيانات والحقائق والمعلومات حول المشكلة  وتحديد البدائل وهي
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ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

80%×1,000.000$+20%  ×50,000 =810.000 

وع.  ي نهاية البحث توضح التفاصيل المالية للمرسر
ز
 مالحظة: يوجد دراسة جدوى مرفقة ف

 :  
 
 إجابة السؤال الثان

  تحليل مشكلة القرار 
 
 للوصول إىل القيمة المتوقعة؟ ما دور نماذج القرار ف

 مخطط التأثي  وشجرة القرار هي عالقة تكاملية تشاركية، فمخرجات المخطط تمثل 
ز ي تربط بي 

إن العالقة الت 
المدخالت للشجرة، وصوال إىل قرارات تخلو من الريب والغموض وحاالت عدم التأكد، ومخطط التأثي  هنا هو 

 صحيح. الخطوة األوىل بال شك نحو القرار ال

عىل متخذي وصانغي القرار القيام بتحليل للبدائل عن طريق االستبصار بحيث تتضح الفرص الصائبة وأيها 
يمكن حذه أو اإلبقاء عليم، ومن ثم يتم حرص بالبدائل من خالل تجزئة االحتماالت للوصول إىل الهدف 

 المطلوب، وبالتاىلي تحقيق القيمة المرغوب بها. 
ي فقد عرضت الباحثة مشك

ي مبتز
لة واجهها مجموعة من المستثمرين الذين ينوون استثمار مبلغ ماىلي ضخم فز

ي وقف عندها المستثمرون المستوصف والمطعم، وبعد دراسة المنافع 
ز الخيارات الت   ومن بي 

ً
منشأ مسبقا

، المادية والمعنوية وجد المستثمرون أنفسهم كمتخذي قرار أمام عدد هائل من القيم المعنوية والمادي
 معنوية كتقديم العالج وخدمات صحية ذات جودة عالية، وبالمقابل قد 

ً
فالمستوصف يقدم بال شك قيما

 للمستثمرين ولن يجلب لهم 
ً
 ماديا
ً
ي هذا المستوصف لن يكون مجديا

تنخفض نسبة المنافع المادية ألن العمل فز
ي يحلمون بها. 

 األرباح الت 
ز المطعم يحقق عددا من القيم ي أوقات  بالمقابل تجهي 

، دعم بعض الطلبة الذين يرغبون بالعمل فز المعنوية وهي
وع المطعم من  فراغهم تحصيل مبلغ من المال لتغطية مصاريفهم الجامعية اليومية، وكذلك فإن فكرة مرسر

ي نهاية 
ي تحقق المرابح المالية عىل المدى البعيد واتضح ذلك أيضا من خالل دراسة الجدوى المرفقة فز

األفكار الت 
 ذا البحث. ه

 إجابة السؤال الثالث: 

ي حل مشكلة القرار؟
ي تحليل القرار )مخطط التأثي  وشجرة القرار( فز  نموذج 

ز  ما هي العالقة بي 
 مخطط التأثي  وشجرة القرار هي عالقة تكاملية ارتباطية، 

ز ي تربط ما بي 
 فالعالقة الت 

ً
كما وضحت الباحثة مسبقا

ي بلورة جوهر ا
ة، فمخطط التأثي  كأداة فالنموذج األول يساعد فز وع القرار من خالل االستبصار والخي  لمشكلة مرسر

ي تقوم بتطوير مسار العمل المناسب، 
ز عىل المعطيات الت  كي 

تساعد فريق العمل عىل إدارة التعقيد من خالل الي 
ي شجر 

 إىل رؤية واضحة ومن ثم تأئ 
ً
ز الريب والقرار، وصوال ي ة اوذلك باستخدام مخطط يظهر العالقة بي 

لقرار الت 
تحدد مسار العمل وتظهر للفريق االحتماالت الممكنة، وقد تم توجيم تلك األدوات لخدمة الخيار الذي يتوقع 

ز المادية والمعنوية.   منم الفريق القيمتي 
ز القيمة المتوقعة، لكل بديل أو خيار من الخيارات  ز االحتماالت بالربط بينها وبي  ا تتم عملية المقارنة بي  وأخي 

 الممكنة، والذي بدوره يحقق لنا النجاح الذي نتوق إليم. 
و  ز المستوصف كبي  وع المستوصف نجد ريب تجهي  وع المطعم ومرسر ز احتمالية نجاح مرسر  نقارن بي 

ً
فمثال

 الصخي المدفوع 
ز ة؛ من بينها أن الكادر األكاديىمي واإلداري والطالب تتم تغطية مصاريفهم الصحية بالتأمي  وكثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، فل
ً
وع ذي جدوى اقتصادية تحقق قيمة مادية ومرابح عىل المدى البعيد؛ دورّيا ن تكون نسبة نجاح إقامتم كمرسر

 بالمنافع المادية. 
ً
ه ستكون ضخمة قياسا ز ز الريب أيضا أن تكلفة تجهي   ألن من بي 

يا والمطا ز المطعم وعىل الرغم من وجود عدد من الريب من بينها َمْيل الطالب للكفتي  وع تجهي  م عأما مرسر
 ما، و تأثر المطعم بالظروف السياسية واالقتصادية للدولة مثل 

ً
ي تقدم الوجبات بسعر أقل نوعا

الداخلية الت 
انقطاع الرواتب الذي يؤدي إىل تقليل الطالب لنفقاتهم، وتؤثر أيضا عىل عدد الطالب الذين يسجلون للدراسة 

 . ي الفصل الدراشي
ز
 ف

 مناقشة النتائج: 
عىل نماذج القرار)مخطط التأثي  وشجرة القرار( باإلضافة إىل دراسة الجدوى إىل نتائج  وتوصل هذا البحث بناء

وع المطعم الذي سيقدم الوجبات الرسيعة بالساحات المفتوحة، بعد دراسة كافة جوانبم  ؛ اعتماد مرسر وهي
ة، فالطالب و  ز المادية والمعنوية، واستبعاد المطعم المغلق لما لم من ريب كبي  ادة رواد المطاعم عوالقيمتي 

ي بداية 
ز
وع المستوصف ف ي الساحات المفتوحة، وأيضا تم استثناء مرسر

ز
يميلون إىل الجلسات المفتوحة الخارجية ف

، لما لم من ريب تقلل من قيمتيم المادية والمعنوية.   التخطيط بمخطط التأثي 
ي   ومن نتائج هذا البحث أيضا نجاح نماذج القرار مخطط التأثي  وشجرة القرار 

كأدوات ساعدت فريق العمل فز
ِشُل 
ْ
ف
ُ
ي قد ت

ي األخطاء الت 
ي طياتم القيم المادية والمعنوية، كذلك محاولة تحاشر

الوصول إىل قرار سليم يحمل فز
 
ً
 موفقا

ً
ز مطعم لتقديم الوجبات الرسيعة بساحات خارجية مفتوحة خيارا وع المطعم، لقد كان تجهي  مرسر

ز ومن خالل دراسة وع استثماري سيحقق الرب  ح  للمستثمرين حيث تبي  وع أنم كمرسر الجدوى وتفاصيل المرسر
 التصاعدي عىل مدار خمس سنوات متتالية. 

 التوصيات: 

 استخدام مخططات التأثي  وشجرة القرار للوصول إىل مشاري    ع ناجحة ماديا ومعنويا عىل المدى البعيد.  . 1
ي تتناسب  . 2

ز مطعم للوجبات الرسيعة بكافة المعدات الحديثة الت  ز واإلداريتجهي  ز مع مستوى األكاديميي  ي 
ي جامعة النجاح، والطالب بحاجة إىل رأس مال يتناسب مع مستوى الخدمات والمكان. 

ز فز  العاملي 
، وقيمة  . 3

ً
 ومعنويا

ً
وع المطعم بالساحات المفتوحة بالقرب من الجامعة من المشاري    ع المجدية ماديا مرسر

 $2450000التكلفة اإلجمالية 
ً
ي  ، واألرباح تتخذ شكال

، وتصل ألعىل قيمة لها فز
ً
تصاعديا

ي $1489398)2024العام
(، أما القيمة المعنوية فتتحقق باستغالل بعض الطالب ألوقات فراغهم والعمل فز

 المطعم، وتحصيل مصاريفهم اليومية. 
ي تستخدم نماذج القرار)مخطط التأثي  وشجرة القرار( وسائل وأدوات  . 4

إجراء العديد من الدراسات الت 
ي اتخاذ القرارات. مساعدة 

 للوصول إىل دقة فز
 

 

 جداول دراسة الجدوى: 

 :( بيان التدفقات النقدية1جدول رقم )

Statement of Cash Flow 2020 2021 2022 2023 2024  
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Operating Activities 
     

Net Income 2020 284,801.80 439,082.00 747,701.00 1,179,165.
70 

1,489,398.
40 

Change in Wrking Capital 1,391,359.
70 

451,385.40 532,427.40 641,914.30 678,980.80 

Add: Depreciation 560,416.80 560,416.80 560,416.50 393,750.00 375,000.00 

Net cash flow from 
operating activities 

2,236,578.
30 

1,450,884.
20 

1,840,544.
90 

2,214,830.
00 

2,543,379.
10  

Investing Activities 
     

Less: Capital Expenditures -
2,450,000.

00 

- - - - 

Net Cash Flow from 
Investing Activities 

-
2,450,000.

00 

- - - - 

 

Financing Activities 
     

Add: cash injection 3,000,000.
00 

-
1,000,000.

00 

-
1,000,000.

00 

-
1,000,000.

00 

- 

Less: Dividend -
142,400.90 

-
219,541.00 

-
373,850.50 

-
589,582.80 

-
744,699.20 

Net Cash Flow from 
Financing Activities 

2,857,599.
10 

-
1,219,541.

00 

-
1,373,850.

50 

-
1,589,582.

80 

-
744,699.20 

 

Begening Cash Balance - 2,644,177.
40 

2,875,520.
60 

3,342,215.
00 

3,967,462.
20 

 

Net Cash Flow 2,644,177.
40 

2,875,520.
60 

3,342,215.
00 

3,967,462.
20 

5,766,142.
10 

وع، أي مجمل النقد) وع، والنقد الخارج cashيمثل هذا الجدول قائمة التدفق النقدي للمرسر ( الذي دخل للمرسر
وع الناجح يجب أن يكون التدفق النقدي الداخل إليم أعىل   من الخارج منم. منم أيضا، حيث أن المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مجمل تدفقم 
ز
وع من ثالثة أقسام، عمليات التشغيل أو النشاط التشغيىلي وهو ف

يقسم النشاط النقدي ألي مرسر
ي النشاط االستثماري، والقسم الثالث النشاط 

النقدي الداخل أكير من الخارج حسب الجدول، والقسم الثائز
، وعند جمع جميع األقسام معا تكون النتيجة   موجبة. التمويىلي

 ( بيان الدخل الشامل: 2جدول رقم )

Comprehensive Income 
Statement 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

Sales 8,291,4
66.30 

10,410,
972.40 

12,805,4
96.10 

15,504,6
54.60 

18,540,9
82.70 

Total 
Sales 

8,291,4
66.30 

10,410,
972.40 

12,805,
496.10 

15,504,6
54.60 

18,540,9
82.70 

  

Cost of Good Sold 
     

Begening Inventory - 109,687
.50 

144,612.
70 

182,108.
70 

225,621.
50 

Plus: Purchases 5,389,4
53.10 

7,105,4
88.70 

8,947,84
0.40 

11,085,8
28.00 

13,558,0
93.60 

Less: Sales Return & 
Allowance 

-
269,47

2.70 

-
355,274

.40 

-
447,392.

00 

-
554,291.

40 

-
677,904.

70 

Less: Ending Inventory -
109,68

7.50 

-
144,612

.70 

-
182,108.

70 

-
225,621.

50 

-
275,937.

70 

Cost of Good Sold ( COGS ) 5,010,2
93.00 

6,715,2
89.10 

8,462,9
52.40 

10,488,0
23.80 

12,829,8
72.80  

Gross Profit 3,281,1
73.40 

3,695,6
83.40 

4,342,5
43.70 

5,016,63
0.80 

5,711,11
0.00  

Administrative, Sales & 
Marketing Expenses 

     

Salaries 525,00
0.00 

577,500
.00 

635,250.
00 

698,775.
00 

768,652.
50 

Rent 600,00
0.00 

600,000
.00 

600,000.
00 

600,000.
00 

600,000.
00 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Transportation 36,000.
00 

37,800.
00 

39,690.0
0 

41,674.5
0 

43,758.2
0 

Vehicle Expenses 60,000.
00 

63,000.
00 

66,150.0
0 

69,457.5
0 

72,930.4
0 

Advertising Expenses 300,00
0.00 

330,000
.00 

363,000.
00 

399,300.
00 

439,230.
00 

Untilities 21,000.
00 

24,150.
00 

27,772.5
0 

31,938.4
0 

36,729.1
0 

Consumables 360,00
0.00 

414,000
.00 

476,100.
00 

547,515.
00 

629,642.
30 

Uniform 21,000.
00 

24,150.
00 

27,772.5
0 

31,938.4
0 

36,729.1
0 

Hygienic & Cleaning Material 360,00
0.00 

414,000
.00 

476,100.
00 

547,515.
00 

629,642.
30 

Depreciation Expenses 560,41
6.80 

560,416
.80 

560,416.
50 

393,750.
00 

375,000.
00 

Maintenance Expenses 28,020.
80 

32,224.
00 

37,057.6
0 

42,616.2
0 

49,008.6
0 

Government Expenses 30,000.
00 

33,000.
00 

36,300.0
0 

39,930.0
0 

43,923.0
0 

Total Expenses 2,901,4
37.60 

3,110,2
40.70 

3,345,6
09.10 

3,444,40
9.90 

3,725,24
5.50  

Eerning Befor Interest & Tax ( 
EBIT ) 

379,73
5.80 

585,442
.70 

996,934
.70 

1,572,22
0.90 

1,985,86
4.50  

Tax 25% 94,933.
90 

146,360
.70 

249,233.
70 

393,055.
20 

496,466.
10  

Net 
Profit 

284,80
1.80 

439,082
.00 

747,701
.00 

1,179,16
5.70 

1,489,39
8.40 

ي األعوام)
 (2024-2020الرب  ح فز

 2020 =284801$ 

2021=439082$ 

2022=747701$ 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

2023=1179165$  

ي أعىل قيمة لم 1489398$=2024
ز
 وهو ف

انية العمومية: 3جدول رقم)  ( المي  

Balance Sheet 2020 2021 2022 2023 2024 

  

Current Assets           

Cash & Cash equivalent 2,644,17
7.40 

2,875,52
0.60 

3,342,21
5.00 

3,967,46
2.20 

5,766,1
42.10 

Inventory 109,687.
50 

144,612.
70 

182,108.
70 

225,621.
50 

275,93
7.70 

Prepaid Expenses 600,000.
00 

600,000.
00 

600,000.
00 

600,000.
00 

600,00
0.00 

Total Current Assets 3,353,86
4.90 

3,620,13
3.30 

4,124,32
3.70 

4,793,08
3.70 

6,642,0
79.80 

  

Fixed Assets           

Ketchin Equipment 1,000,00
0.00 

750,000.
00 

500,000.
00 

250,000.
00 

- 

Ketchin Tools 56,250.0
0 

37,500.0
0 

18,750.0
0 

- - 

Appliances & Electricals 200,000.
00 

150,000.
00 

100,000.
00 

50,000.0
0 

- 

Decoration 333,333.
30 

166,666.
50 

- - - 

Air Conditioners 180,000.
00 

135,000.
00 

90,000.0
0 

45,000.0
0 

- 

Vehicles 120,000.
00 

90,000.0
0 

60,000.0
0 

30,000.0
0 

- 

Total Fixed Assets ( Net Book 
Value ) 

1,889,58
3.30 

1,329,16
6.50 

768,750.
00 

375,000.
00 

- 

Total Assets 5,243,44
8.10 

4,949,29
9.80 

4,893,07
3.70 

5,168,08
3.70 

6,642,0
79.80 

  

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Suppliers 1,347,36
3.30 

1,776,37
2.20 

2,236,96
0.10 

2,771,45
7.00 

3,389,5
23.40 

Notes Payable 600,000.
00 

600,000.
00 

600,000.
00 

600,000.
00 

600,00
0.00 

Accrued Expenses 58,750.0
0 

64,625.0
0 

71,087.5
0 

78,196.3
0 

86,015.
90 

Other Current Liabilities 94,933.9
0 

146,360.
70 

249,233.
70 

393,055.
20 

496,46
6.10 

Total Current Liabilities 2,101,04
7.20 

2,587,35
7.80 

3,157,28
1.30 

3,842,70
8.50 

4,572,0
05.40 

  

Owners Equity           

Shareholders Accounts 3,000,00
0.00 

2,000,00
0.00 

1,000,00
0.00 

- - 

Dividend -
142,400.

90 

-
361,941.

90 

-
735,792.

40 

-
1,325,37

5.20 

-
2,070,0

74.40 

Retaind Earning 284,801.
80 

723,883.
80 

1,471,58
4.80 

2,650,75
0.50 

4,140,1
48.80 

Total Owners Equity 3,142,40
0.90 

2,361,94
1.90 

1,735,79
2.40 

1,325,37
5.20 

2,070,0
74.40 

  

Total Liabilities & Owners 
Equity 

5,243,44
8.10 

4,949,29
9.80 

4,893,07
3.70 

5,168,08
3.70 

6,642,0
79.80 

ي هذا الجدول 
 القاعدة الهامة فز

 الموجودات + المطلوبات=األصول

ة، أما الثابتة فإنها تشتمل عىل  ؛ أصول ثابتة وأصول متغي  ز لمصاريف النقد والكاش أي ااألصول تقسم إىل نوعي 
وع.  ، واألصول الثابتة، فتتضمن األثاث واألدوات، والمعدات والمركبات الخاصة بالمرسر

ً
 المدفوعة مسبقا

وع(4جداول رقم )  (: األصول الثابتة )موجودات المرسر

Fixed Assets Breakup for 2020 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
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