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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: دراسة   ية  البشر الموارد  إدارة  ي وحدة 
ن
ن ف العاملي  أداء  واثرها عىل  ية  البشر الموارد  ]نظم معلومات 

ن بن طالل[  ي جامعة الحسي 
ن
 تطبيقية ف
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 : الملخص

ي وحدة إدارة 
ز فز أداء العاملي  ية واثرها عىل  هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل نظم معلومات الموارد البرسر

ز  ز العاملي  ز االداريي  ز بن طالل، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفي  ي جامعة الحسي 
ية فز الموارد البرسر

ز بن طالل وعددهم   ي جامعة الحسي 
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ً
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 ( ي 
للتحليل اإلحصائ  ي خضعت 

الت  العينة  يكون حجم  ،وبذلك  ي
استبانة 412اإلحصائ  استبانة كأداة (  . وتم تطوير 

ات الدراسة، وتم استخدام المنهج 45قها وثباتها حيث تضمنت ) للدراسة بعد التأكد من صد  ( فقرة تقيس متغي 
 . التحليىلي ي 

والميدائز ي 
برمجية الوصفز الباحث  )  وقد استخدم  للعلوم االجتماعية  ي 

(. وقد SPSSالتحليل االحصائ 
ية عىل اتوصلت نتائج الدراسة إىل   ز وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظم معلومات الموارد البرسر . وأوصت داء العاملي 

ي الجامعة لتحقيق الفوائد المستقبلية المتوقعة    الدراسة أن تعمل الجامعة
ي تطبيق هذة النظم فز

عىل االستمرار فز
ز  نتيجة هذا التطبيق   . وكذلك أن تقدم الجامعة الدعم المادي والمعنوي للموظفي 
ية، : الكلمات المفتاحية ز بن طالل. نظم معلومات ادارة الموارد البرسر ، جامعة الحسي  ز  اداء العاملي 
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ABSTRACT: 

The study aimed to identify the human resources information systems and their impact on the 

performance of workers in the human resources management unit at Al-Hussein Bin Talal University. 

Choosing a sample of the comprehensive survey and its size was (465) male and female employees, a 

total of (412) questionnaires were returned and found to be valid for statistical analysis, and thus the 

size of the sample that was subjected to statistical analysis was (412) questionnaires. A questionnaire 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

was developed as a tool for the study after verifying its validity and reliability, as it included (45) items 

that measure the study variables, and the descriptive and analytical method was used. The researcher 

used the statistical analysis software for the social sciences (SPSS). The results of the study concluded 

that there is a statistically significant effect of human resource information systems on the performance 

of employees. The study recommended that the university work to continue applying these systems at 

the university to achieve the expected future benefits as a result of this application, as well as for the 

university to provide material and moral support to employees. 

Keywords: Human resource management information systems, Employee performance, Al-Hussein 

Bin Talal University. 

This research is supported by the Deanship of Scientific Research and Graduate Studies at Al-Hussein 

Bin Talal University, and the support decision number is 392/2021. 

 
 : المقدمة

مكانة واسعة ذات   المعلومات تحتل  التكنولوجية واالقتصادية والعولمة أصبحت نظم  للتطورات  نتيجة 
وتعددت   رسيعة،  بخىط  المعلومات  نظم  تطورت  حيث  اإلدارية،  المجاالت  وخاصة  المجاالت  ي كل 

فز أهمية 
ي جميع المستويات اإلد

ي واجهت بها المنظمات تطبيقاتها فز
ارية، حيث تعد هذه التطبيقات من انجح الوسائل الت 

بوية والتعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العاىلي  ات البيئية المحيطة بالمؤسسات الي  تحديات العرص،  وان المتغي 
ايد وما صاحب ذلك من ثورة معلوماتية ادت إىل ازديا ز ي العالىمي المي  د حاجة المنظمات وكذلك التطور التكنولوج 

إدارة  اهتمام  أصبح  ي  التكنولوج  التطور  هذا  ظل  ي 
وفز المعلومات.  إىل  بخاصة  العاىلي  التعليم  ومؤسسات  عامة 

الخاصة  والمعلومات  البيانات  ية  البرسر الموارد  إلدارة  يوفر  الذي  ية  برسر موارد  معلومات  نظام  بتوفي   الجامعات 
ي الجامعات )أعضاء هيئة التدريس و 

ز فز ( وتحليلها بهدف الوصول اىل معلومات واضحة يمكن بالعاملي  ز الموظفي 
ي الجامعات. 

ية فز  عىل أساسها اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالموارد البرسر

ز من اجل  ية نظام للمعلومات يزودها بالبيانات الحالية والمستقبلية للعاملي  لذلك تتطلب إدارة الموارد البرسر
مجيات واالفراد الذين التخطيط والرقابة واتخاذ ال  قرار، ويتطلب هذا النظام مجموعة التطبيقات واألدوات والي 

ية باعتبارها واحدة من النظم  يستخدمون المعلومات لذلك أصبح االعتماد عىل نظم معلومات إدارة الموارد البرسر
ي يحتاجها صاحب القرار)ا

 ( 2016لخث الن،القادرة عىل جمع ومعالجة وتصنيف وتحليل وحفظ المعلومات الت 

ي الوقت 
جاعها فز ي تنظيم وتصنيف وتخزين المعلومات واسي 

ا فز ية دورا كبي  حيث تودي نظم معلومات الموارد البرسر
ية عىل تقديمها لمتحذي القرارات التخاذ القرارات المناسبة   ي ادارة الموارد البرسر

ز فز المناسب من ما يساعد العاملي 
ي ,  ال سيما المتعلقة بالموارد  

ية ) العبادي والعارضز (. لذلك ال بد من توفي  نظام يعمل عىل مساعدة  2013البرسر
مجيات المطلوبة.  ي الجامعات وتوفي  ما يحتاجونة من اجهزة والمعدات والي 

ية العاملة فز  الموارد البرسر

 

 

 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  أيلول   – 15                                                                   (   -  3050: )ص ثالث البحث ال – الثالث  العدد  –  عشر  الرابعالمجلد 

 

32 
ن بن طاللنظم معلومات            ي جامعة الحسي 

ن
ية : دراسة تطبيقية ف ي وحدة إدارة الموارد البشر

ن
ن ف ية واثرها عىل أداء العاملي   المحتسب                  الموارد البشر

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

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ي مجال التكنو 

ي أن مواكبة التطور الكبي  فز
لوجيا أصبحت اليوم من أهم وظائف االدارة الحديثة تنبع مشكلة البحث فز

، وصار لزاما عىل الجامعات مواكبة هذا التطور لمنع حدوث فجوة  ي مؤسسات التعليم العاىلي
ي وقتنا الحاضز فز

فز
. ولهذا تسغ ادارة الجامعات للحصول عىل التكنولوجيا االزمة  ز ز التكنولوجيا االمتطورة باستمرار وأداء العاملي  بي 

ية فيها. لتط  وير عملها وتطوير عمل الموارد البرسر
الداخلية   عملها  بيئة  ي 

فز مستمرة  تحديات  المجتمع(  وكليات  )الجامعات  العاىلي  التعليم  مؤسسات  تواجه  حيث 
ي عالم التكنولوجيا بما يحقق الرسعة والدقة والكفاءة ولمواجهة 

ي احدثتها التطورات المتسارعة فز
والخارجية الت 

التحديات سع  )األجهزة، هذه  الخمسة  بمكوناته  ية  البرسر الموارد  إدارة  معلومات  نظام  استخدام  اىل  الجامعة  ت 
ي جامعة 

ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر
ز فز ز أداء العاملي  مجيات، الشبكات، البيانات، االفراد( من اجل تحسي  الي 

ز بن طالل    الحسي 

ي اإلجابة عىل
ن
ي تتمثل ف

:  ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة الت   التساؤل التالي

ز  مجيات، الشبكات، البيانات، االفراد( عىل تحسي  ية )األجهزة، الي  ما أثر مكونات نظام معلومات إدارة الموار د البرسر
ز بن طالل .  ي جامعة الحسي 

ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر
ز فز  أداء العاملي 

 التالية: وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية 

ي وحدة إدارة   -
ز فز ية عىل أداء العاملي  هل يوجد تأثي  لألجهزة كإحدى مكونات نظام معلومات ادارة الموارد البرسر

ز بن طالل؟ ي جامعة الحسي 
ية فز  الموارد البرسر

ي    -
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي  مجيات كإحدى مكونات نظام معلومات ادارة الموارد البرسر هل يوجد تأثي  للي 

ز بن طالل؟ ي جامعة الحسي 
ية فز  وحدة إدارة الموارد البرسر

ي وحدة    -
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي  هل يوجد تأثي  للبيانات كإحدى مكونات نظام معلومات ادارة الموارد البرسر

ز بن طالل؟  ي جامعة الحسي 
ية فز  إدارة الموارد البرسر

ي وحدة  هل يوجد تأثي  للشبكات كإحدى مكونات نظام    -
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي  معلومات ادارة الموارد البرسر

ز بن طالل؟  ي جامعة الحسي 
ية فز  إدارة الموارد البرسر

ي وحدة  -
ز فز ز  أداء العاملي  ية عىل تحسي  هل يوجد تأثي  لألفراد كإحدى مكونات نظام معلومات ادارة الموارد البرسر

ز بن ط ي جامعة الحسي 
ية فز  الل؟ إدارة الموارد البرسر

 أهمية الدراسة: 

ي تأ
ز   ئ  ية عىل أداء العاملي  أهمية هذه الدراسة لتوضح الدور الكبي  الذي يلعبه استخدام نظم معلومات للموارد البرسر

ي الجامعة 
ز فز ز بن طالل وانعكاسة عىل الخدمات المقدمة للعاملي  ي جامعة الحسي 

ية فز ي وحدة الموارد البرسر
 فز

ز بن طالل وقدرته عىل  وتكمن اهمية الدراسة من أهمية نظ ي جامعة الحسي 
ية فز ام معلومات إدارة الموارد البرسر

ي الوقت المناسب لمتخذ القرار. 
 توفي  المعلومات الدقيقة فز

ز بن طالل وقدرة الجامعة   ي جامعة الحسي 
ية فز وتكمن اهمية الدراسة من أهمية نظام معلومات إدارة الموارد البرسر

ات التكنولوجي   ة المتسارعة. عىل استيعاب التغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز أداء   ي تحسي 
ز بن طالل فز ي جامعة الحسي 

ية فز وتكمن اهمية الدراسة من أهمية نظام معلومات إدارة الموارد البرسر
ز بن طالل.  ي جامعة الحسي 

ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر
ز فز  العاملي 

ي  
ز فز ي كما تكمن أهمية الدراسة أيضا فيما ستقدمه من نتائج وتوصيات قد تفيد المعنيي 

ز بن طالل فز جامعة الحسي 
ز أدائها.    تحسي 

 أهداف الدراسة:  

 تهدف هذه الدراسة إل:  

ي    
ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر

ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي  التعرف عىل اثر نظام معلومات إدارة الموارد البرسر
ز بن طالل.   جامعة الحسي 

ي من الممكن االستناد عليها    
ية الت  ي وحدة إدارة الموارد البرسر

التعرف عىل النظام والتطبيقات واإلجراءات اإلدارية فز
ي تطوير وتحدي 

ز بن طاللفز ي جامعة الحسي 
ية فز  ث نظام معلومات إدارة الموارد البرسر

ي وحدة إدارة الموارد   
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي  التعرف عىل إثر مكونات نظام معلومات إدارة الموارد البرسر

ز بن طالل ي جامعة الحسي 
ية فز  البرسر

ز  ي تحسي 
ية    التوصل اىل نتائج والخروج بتوصيات من شانها ان تساعد فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر

ز فز أداء العاملي 
ز بن طالل.  ي جامعة الحسي 

 فز

 فرضيات الدراسة: 

 ولإلجابة عىل التساؤالت السابقة، تم تطوير الفرضيات التالية: 

 الفرضية الرئيسية األول: 

Ho1  -   (( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةP≤ 0.05  ية بمكوناتها لنظم معلومات الموارد ال برسر
ي 
فز ية  البرسر الموارد  إدارة  ي وحدة 

فز ز  العاملي  أداء  ز  تحسي  االفراد( عىل  البيانات،  الشبكات،  مجيات،  الي  )األجهزة، 
ز بن طالل.   جامعة الحسي 

 الفرضيات الفرعية:  

Ho1-1  -   (( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةP≤ 0.05  لومات لألجهزة كإحدى مكونات نظام مع
ز بن طالل.  ي جامعة الحسي 

ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي   ادارة الموارد البرسر

Ho1-2  –   (( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  نظام    P≤ 0.05ال  مكونات  مجيات كإحدى  للي 
ي  
فز ز  العاملي  أداء  ز  ية عىل تحسي  البرسر الموارد  ادارة  بن معلومات  ز  الحسي  ي جامعة 

ية فز البرسر الموارد  إدارة  وحدة 
 طالل. 

Ho1-3  -   (( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةP≤ 0.05   للبيانات كإحدى مكونات نظام معلومات
ز بن طالل.  ي جامعة الحسي 

ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي   ادارة الموارد البرسر

Ho1-4  -   (( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةP≤ 0.05   للشبكات كإحدى مكونات نظام معلومات
ز بن طالل.  ي جامعة الحسي 

ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي   ادارة الموارد البرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Ho1-5  -   (( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةP≤ 0.05   لالفراد كإحدى مكونات نظام معلومات
ز بن طالل.  ي جامعة الحسي 

ية فز ي وحدة إدارة الموارد البرسر
ز فز ز أداء العاملي  ية عىل تحسي   ادارة الموارد البرسر

 
 أنموذج الدراسة 

ية بأبعاده عىل  اداء   ي تتضمن توضيح اثر نظام معلومات ادارة الموارد البرسر
باالعتماد عىل فرضيات الدراسة الت 

ز .   العاملي 
ز الشكل)   ( نموذج الدراسة الذي تم تطويره بناءا عىل مشكلة الدراسة وأهدافها. 1-1يبي 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 الباحثان باالعتماد عىل الدراسات السابقة   اعداد المصدر من 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
ية    1-1  نظم معلومات ادارة الموارد البشر

ية )  ي ظل نظام معلومات الموارد البرسر
( وتطوير IT( هو مفهوم يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات ) HRISفز

ية )   ( من وظائف وتطبيقات. HRMخصائص اإلدارة الفعالة إلدارة الموارد البرسر
ية بمثابة إجراء منه  ي لجمع وتخزين وصيانة، واستعادة البيانات المطلوبة من يعتي  نظام معلومات الموارد البرسر خ 

ز والخصائص التنظيمية )  ية وأنشطة الموظفي   (. Kovach et al., 2002قبل المنظمات حول مواردها البرسر
ز المنظمات فيما يتعلق بحجمها  1999ويرى كوفاتش وكاثكارت )  ية يختلف بي  ( بأن نظام معلومات الموارد البرسر

ة. وبالنسبة للمنظمات ؛ يمكن أن   ي المنظمات الصغي 
يكون غي  رسىمي مثل سجالت الرواتب وسجالت الوقت فز

ية للمنظمة وتكنولوجيا المعلومات.  ز ادارة الموارد البرسر ة، ويعتمد نجاح المنظمات عىل التكامل والتنسيق بي   الكبي 

   االجهزة  •

 البرمجيات  •

 

 الشبكات  •

 البيانات   •

 االفراد   •

مكونات نظام معلومات إدارة  

 الموارد البشرية 

 البيانات الشخصية  •

  –الترقية  -البيانات الوظيفية  •

 النقل  –الترفيع 

 

البيانات الخاصة باإلجازات   •

 بأنواعها 

 سرعة العمل  •

 العالوات والمكافئات والحوافز  •

العاملين في وحدة  أداء 

   الموارد البشرية

 تابع المتغير ال المتغير المستقل 

Ho1-2 

 

Ho1-1 

Ho1-4 

 

Ho1-3 

 

Ho1-5 

 

Ho1 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  أيلول   – 15                                                                   (   -  3050: )ص ثالث البحث ال – الثالث  العدد  –  عشر  الرابعالمجلد 

 

35 
ن بن طاللنظم معلومات            ي جامعة الحسي 

ن
ية : دراسة تطبيقية ف ي وحدة إدارة الموارد البشر

ن
ن ف ية واثرها عىل أداء العاملي   المحتسب                  الموارد البشر

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

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

؛ حيث يسا وفوائد مختلفة  استخدامات  له  ية  البرسر الموارد  معلومات  ية  نظام  البرسر الموارد  معلومات  نظام  عد 
ي تسجيل وتحليل وثائق 

ية. كما أنه يساعد فز ي إدارة جميع معلومات الموارد البرسر
المحدث المنظمة بشكل عام فز

ي حاالت الطوارئ وإجراءات السالمة  
ز وإجراءات اإلخالء فز ز التنظيمية ,مثل كتيبات الموظفي  ومعلومات الموظفي 

 (. Ball ،2001؛ Lee ،2008؛ Fletcher ،2005؛ Martinsons ،1994العامة  ) 
ي العديد من المنظمات لدعم عمليات 

ية قد تم استخدامه فز لذلك, تظهر األبحاث أن نظام معلومات الموارد البرسر
ية اليومية )  ، Ngai and Wat؛  Hussain et al.  ،2007؛  Barron et al.  ،2004؛  Ball 2001إدارة الموارد البرسر

ية لألغراض Delorme and Arcand  ،2010؛  2006 ي استخدام نظام معلومات الموارد البرسر
(.ومع ذلك,ال ينبغز

 . ي اتيخ   اليومية اإلدارية فحسب ، بل أيضا ألغراض صنع القرار االسي 
وبالتاىلي ، تسغ هذه الدراسة إىل تحقيق الكثي  من األهداف المهمة. أوال ، تهدف إىل اكتشاف القضايا المحيطة 

ز بن طالل أو تبنيها باستخدامات   ية ؛ ثانيا دراسة مدى تطبيق جامعة الحسي  وفوائد نظام معلومات الموارد البرسر
ي تحول دون 

ية محدث؛ ثالثا الكتشاف االستخدامات الحالية والفوائد والحواجز الت  لنظام معلومات للموارد البرسر
ية .   تنفيذ نظام معلومات الموارد البرسر

ي المعرفة عىل المستوى العمىلي من خالل مساعدة  لذلك ، يمكن القول أن هذه ا
لدراسة هي من المتوقع أن تسهم فز

ية البرسر الموارد  مجال  ي 
فز ز  نظام  \ العاملي  لتطبيق  الحالية  والحواجز  واالستخدامات  الفوائد  فهم  ي 

فز ز  الموظفي 
ز بن طالل بحيث يمكنهم إدارة نظام معلومات المو  ي جامعة الحسي 

ية فز ية بشكل  معلومات الموارد البرسر ارد البرسر
ي المستقبل. 

 أفضل فز
ية  ونظام معلومات الموارد   ز إدارة الموارد البرسر باإلضافة إىل ذلك ، من المتوقع أن تمأل هذه الدراسة الفجوة بي 
ي الجامعات األردنية حيث يحتاج حقا إىل  

ية فز ي لتنفيذ نظام معلومات الموارد البرسر ية من خالل مسح تجريت 
البرسر

ي هذه القضايا ) المزيد من األ 
ي سيتم إجراؤها فز

 (. 2010؛  Altarawneh  ،2009عمال البحثية الت 
 

ية   2-1  أهمية وفوائد نظام معلومات الموارد البشر

 ( اتيجية  ية االسي  البرسر الموارد  إدارة  نهج  الموارد  SHRMظهور  ( كحاجة حقيقية للحصول عىل معلومات حول 
ز الموارد الب ية. لذلك ؛ كان ممارسي  ي استخدام تكنولوجيا المعلومات، بحجة أن  البرسر

ية يشجعون عىل االبتكار فز رسر
ية   البرسر الموارد  إدارة  عن  الناتجة  الجديدة  ؛  \ األدوار  داخىلي  ومستشار  ؛  للمعلومات  ز كمركز  الموظفي  شؤون 

 (. Ball,2001ومستشار؛  ) 

 ( المتناقضة  األدلة  بعض  عن  النظر  بغض  هنالك  Hall and Torrington  ,1998و  التأثي   (  بزيادة  احات  اقي 
معلومات  لنظام  حتمية  أدوار  إىل  ية  البرسر الموارد  ممارسات  تحول  واستمرار  ية  البرسر الموارد  إلدارة  ي  اتيخ  االسي 

ية  ي الحفاظ عىل قسم الموارد البرسر
ية فز  (. Ball,2001وزيادة أهميتها للمنظمة ) الموارد البرسر

ي تحليل استخدام نظام  
تباينا فز ز عىل األقل من أقىص درجات تظهر األبحاث  اثني  ية مع  البرسر الموارد  معلومات 

ي هذا الشأنBall  ،2001االستخدام )  
( بأن 2002)   (and Kovach, etl ,1999) كوفاتش وكاثكارت  يرى  (. وفز

التكاليف والوقت ؛ ويستخدم  إدارية تقلل  ية يمكن استخدامها ألغراض  البرسر الموارد  معلومات نظام معلومات 
ي دعم عملية اتخاذ القرار. 

ية ايضا فز  نظام معلومات الموارد البرسر

ية بناء عىل ( نوعا مختلفا من استخدامات نظام معلومات الموارد البرسر 1994عالوة عىل ذلك ، حدد مارتنسون ) 
ونيا عىل أنه   ز والغياب إلكي  درجة التطور. حيث قام بتصنيف إدارة الرواتب والفوائد ، وحفظ سجالت الموظفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

. من جهة أخرى  ية ؛ كما يصف هذا بأنه أتمتة بسيطة التفكي  استخدام غي  متطور لنظام معلومات الموارد البرسر
ز مارتنسون )  ي التوظيف واالختيار والتدريب والتطوير ) ( استخدام نظام معلومات الم1994مي 

ية فز ( T&Dوارد البرسر
ية وتقييم األداء المتطور.   ، وتخطيط الموارد البرسر

ي من شأنها أن 
ز من الفوائد الت  ية إال إذا كانوا مقتنعي  دد المنظمات لتطبيق نظام معلومات الموارد البرسر عمليا, تي 

لمنظماتهم   الNgai And Wat  ،2006  (تجلبها  ية تشمل  (.  البرسر الموارد  معلومات  لنظام  األكير شيوعا  فوائد 
ي الوقت المناسب إىل المعلومات ، وتوفي  التكالي

ز الدقة ، وتوفي  الوصول الرسي    ع وفز  Will 1973)          فتحسي 
and Teze)   ي سياق مماثل

ر لماذا يجب عىل المنظمات استخدام نظام معلومات   هنالك وفز خمسة أسباب مما يي 
المنظمات: المو  تساعد  ي 

الت  ية  البرسر الموارد  معلومات  نظام  بحقائق  تتعلق  األسباب  وهذه  ية,  البرسر ارد 
Hammond, 1981; Lederer, 1984; Ngai And Wat 2000, Beckers and Bsat) ,2006  .) 

ية.  (1  لزيادة القدرة التنافسية من خالل تطوير وتعزيز إجراءات وأنشطة الموارد البرسر

ية .   تكوين أو إنشاء (2  أكي  مجموعة من تقارير إدارة الموارد البرسر

اتيجية  (3 ية االسي  ية من المعامالت إىل إدارة الموارد البرسر  .  SHRMلتحويل دور إدارة الموارد البرسر

ية   (4 ز    \ إعادة هندسة قسم إدارة الموارد البرسر ي المنظمات. عالوة عىل ذلك ، لتقييم    \ شؤون الموظفي 
كاملة فز

امج أو السياسا  (. Kundu et al ,.2007ت ، أو لدعم عمليات التشغيل اليومية ) الي 

 (, ي سياق مؤسسات التعليم العاىلي
الجودة من نظام معلومات -( تنص عىل أن الكفاءة والفعاليةRawat  ,2008فز

ية سيمكن الجامعات من تنسيق ملف تعريف لموظفيها نقاط القوة والضعف لديهم, لذلك سوف -الموارد البرسر
. وفقا لذلك ، سوف تكون قادرة عىل هيكله مناسبة لموظفيهم  ز ي قطاع  الموظفي 

تتوفر لديهم المعلومات الكافية فز
ي الوقت المناسب. م

ي المكان المناسب فز
ز فز  ن تطوير وتعزيز التدريب والتوظيف. لذلك سيكون األشخاص المناسبي 

ية   1-3  حواجز تنفيذ نظام معلومات الموارد البشر

 (. Ngai and Wat ,2006( نقص رأس المال والمهارات الكافية ) 1

ية ) ( تكلفة إنشاء وصيانة نظام معلومات الموارد 2  (. Bekers and Bsat ,2002البرسر

3 .  (عدم كفاية الدعم الماىلي

امها. 4 ز  (عدم دعم اإلدارة العليا والي 

ية من قبل مصمىمي النظام. 5  ( نقص المعرفة بالموارد البرسر

ية ) 6  (. Kovach and Cathcart ,1999( نقص التطبيقات لمستخدمي الموارد البرسر

ز لنظام معلومات ال7 ز مؤهلي  ية. ( نقص موظفي  انية لنظام معلومات الموارد البرسر ز ية ؛ نقص مي   موارد البرسر

 ( عدم التعاون مع اإلدارات األخرى. 8
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( نقص دعم تكنولوجيا المعلومات. 9

ية:   1 -4  مكونات نظام معلومات الموارد البشر

مج ية من خمسة موارد رئیسیة ھي : االفراد، واألجھزة، والي  یات، والبیانات، یتكون نظام معلومات الموارد البرسر
وتعتي  ھذه الموارد المكونات األساسیة لنظم المعلومات  ) (Saunders & Pearlson  ,2010) والشبكات

ي تعمل  
لتنفیذ األنشطة والفعالیات المختلفة مثل المدخالت والمعالجة واالخراج، والتخزین، والسیطرة الت 

ي واضحة 
 )Marakas & Brien’O) 2011 ,االستخدام. عىل تحویل البیانات إىل معلومات ذات معائز

ز  :  االفراد   -1 ز والمتخصصي  المعلومات حیث یشمل المستخدمي  ي نظم 
العملیة فز العنرص األساسي لنجاح  ھو 

ز أو الزبائن وھم االفراد الذین یستخدمون  - .بنظم المعلومات ز وتسىم أیضا المستخدمي  ز النھائیي  المستخدمي 
ي ینتجھا النظامنظام المعلومات أو المعلومات ال
المتخصصون بنظم المعلومات ھم االفراد الذین یقومون   - .ت 

بتطویر   المختصون  النظم،  محلىلي  تشمل  الفئة  وھذه  وإدامتھا.  المعلومات  نظم  وتشغیل  وتصمیم  بتطویر 
ز  ھا باإلضافة اىل اإلداریي  مجیات ومشغىلي النظام وغي   الي 

والمواد االجهزة   -2 المادیة  األجھزة  جمیع  ي 
تعتز الحاسب   :  أجھزة  مثل  المعلومات،  معالجة  ي 

فز المستخدمة 
ھا من المعدات والوسائط ي وغي 

 والمسح الضوئ 
مجيات -3 لمعالجة   : البر واألوامر  التعلیمات  من  مجموعة  وكذلك  االجھزة  تشغل  ي 

الت  امج  والي  النظم  وھي 
ب للعمل  أو  ما  مھمة  أداء  لغرض  للحاسوب،  المادیة  المكونات  توجھ  ي 

والت  وفق المعلومات  معینة  طریقة 
ي توجھ وتحكم 

تعلیمات دقیقة للحصول عىل النتائج المطلوبة ویتضمن مجموعات من تعلیمات التشغیل، الت 
مجیات عىل   أجھزة الحاسب وتشمل موارد الي 

النظام-   تشغیل  ي : Systems Operating برمجیات 
نظام    الت  ي 

فز ودعمھا  العملیات  عىل  السیطرة  عىل  تعمل 
نامج نظام التشغیل نظام مایكروسوفت ویندوز    Windows  الحاسب وتجعلھ قادر عىل تشغیل البیانات كي 

ة عند استخدام أجھزة الحاسب من قبل   - ي تعمل وتشغل وتعالج البیانات مبارسر
برمجیات التطبیقات: الت 
، مثل ز ز النھائیي   برامج معالجة النصوص وبرامج التحلیل الماىلي  المستخدمي 

البيانات موارد ذات قيمة البيانات -4 المعلومات. وتعتي   المواد األولية لنظم   من أن تكون 
أكير : فالبيانات هي 

ي 
فز ي 
النهائ  للمستخدم  فائدتها  تؤمن  لكي  فعال  بشكل  وتدار  تستثمر  أن  ي 

ينبغز فإنها  لذا  المنظمة،  ي 
فز عالية 

والبيا تمثل المنظمة.  ي 
الت  التقليدية،  والرقمية  النصية  البيانات  بأي شكل، ومن ضمنها  تكون  أن  يمكن  نات 

 وتوصف تعامالت األعمال، واألحداث والعناض األخرى. 
نتالشبكات -5 اإلني  مثل  والشبكات  االتصاالت  تقنیات   :(Internet) ،   الداخلیة  ، (Intranet)والشبكات 

ونیة (Extranet) والشبكات الخارجیة وریة لعملیات األعمال اإللكي  ونیة (E-Business) ضز  والتجارة اإللكي 
(E- Commerce) ي نظم المعلومات لمختلف المنظمات
 وسائط االتصاالت :وتشمل موارد الشبكات عىل .فز

(Media Communication) : ذل عىل  األمثلة  ومن  البیانات  نقل  خاللھا  من  یتم  ي 
الت  الوسائل  ك  وھي 

الصناعیة واألقمار  الالسلكیة،  والتقنیات  البرصیة،  وااللیاف  والكابالت،  للشبكة   - .األسالك،  التحتیة  البنیة 
امج، والبیانات واالفراد، لدعم التشغیل واستخدام شبكة االتصاالت،   ودعمھا:  تتضمن العدید من األجھزة، الي 

 . (Modem) ومن األمثلة عىل ذلك معالجات االتصاالت أجھزة المودم
ا عن نظم المعلومات االدارية االخرى، حيث يتكون  ية اختالفا كبي  وال يختلف نظام معلومات الموارد البرسر

ي المدخالت، والعمليات 
ي تتمثل فز

ية من االبعاد الرئيسية ألي نظام، والت   نظم معلومات الموارد البرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز بتعدد التشغيلية والمخرجات، مع وجود عنرص التغذية الراجعة، إال أن  ية بتمي  نظام معلومات الموارد البرسر
 ، ي ي يشملها، ويعمل عىل خدمتها ) المغرئ 

 (. 2009االنشطة الت 
 يتأثر بكافة العوامل البيئية الداخلية والخارجية؛     

ً
 ديناميكيا

ً
ية نظاما  ويعتي  نظام معلومات الموارد البرسر

ي بدورها تؤثر عىل عناض النظام )أبو رحمة،    
 (  2005الت 
البي    او  الشخصية  البيانات  سواء  بااالفراد  المتعلقة  البيانات  جميع  من  تتمثل  ي 

والت  النظام  انات                    مدخالت 
ي المنظمة.  

 الوظيفية والوظائف المتاحة فز
    ، ز ي تنقسم بدورها اىل معلومات وتقارير تحقق االهداف الشخصية لالفراد العاملي 

 اما مخرجات النظام والت 
، إىل جانب تحقيق االهداف      ي

ي النمو، والتطور الوظيفز
 وتعمل عىىل تحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم فز

    .  التنظيمية المتعلقة باالمحافظة عىل االنتاجية، واستمرار نمو المنظمة و تطورها التنظيىمي
ي تشمل عىل البيانات      

ية والت   اما عمليات التحويل والتشغيل المتعلقة بتكوين قاعدة بيانات الموارد البرسر
 فية، وبيانات الرواتب والحوافز، الشخصية، وبيانات االجازات، وبيانات تقييم الداء، والبيانات الوظي   
ي المنظمة من خالل برامج تخطيط المسار     

ز فز ي رفع إنتاجية االفراد العاملي 
ي تفيد جميعها فز

 والت 
ي    

األداء، والرواتب، والحوافز، والربامج التشجيعية، إضافة اىل فائدتها فز ز والتدريب، وتقييم  ، والتحفي  ي
الوظيفز

، وإجراءات المحافظة عىل االنتاجية، و   رفع كفاءة االداء التنظيىمي من خالل التطوير اإلداري، والتنظيىمي
 الصحة والسالمة. 

الموارد                                انشطة  فاعلية  عىل  تؤثر  ي 
الت  ات  المتغي  تمثل  ي 

الت  البيئية  ات  التاثي  النظام.وهي  مخرجات  ا  واخي 
ي منها ما يتعلق بالجهات الحك

ية، والت  ات االقتصادية،  البرسر ي المنظمة ، والمتغي 
يعات فز ، والترسر ز ومية، والقواني 
ات االخرى  .  ها من المتغي   واالجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، وغي 

2-  1 : ن  اداء العاملي 
ي تحقيق أهدافها ومن هنا 

اهتم الفكر اإالداري بموضوع االداء نظرا الرتباطة بكفاءة وفعالية المنظمات فز
ز فيها الن نجاح أي منظمة  زاد   ي للعاملي 

الوظيفز ي مستوى االداء 
ية وتحستز البرسر الموارد  بإدارة  االهتمام 

 مرتبط بمستوى أداء أفرادها . 
ي إعطائهم مفهوما واحدا و لعل مرد ذلك يرجع اىل منطلقاتهم  

ز فز تعددت مفاهيم االداء وفقا الراء الباحثي 
ي  الفكرية و تصوراتهم، فمنهم من يعرف االدا 

ي يتم انجازها فز
ء بأنه مدى مطابقة العمليات اإالنتاجية الت 

ة زمنية محددة للخطط الموضوعة مسبقا، والتعرف عىل أوجه القصور ونقاط الضعف، وااالتحراف  في 
ي  
ي تكفل تجاوز القصور، وتجنب االنحراف فز

عن الخطط املوضوعة، ووضع الحلول العلمية والعملية الت 
( وعند مراجعة الدرسات السابقة نجد أن هناك العديد من مستويات    2008وابكة،  االنتاج مستقبال ) الش

االداء فمنها ما يكون عىل مستوى املنظمة ككل، ومنها ما يكون عىل مستوى الوحدة اإلدارية، و منها ما  
 .( 2000يكون عىل المستوى الفردي للموظف )صالح،

 ( األداء  Wheelen & Hunger, 2000أما  عرفا  فقد  بها  (  تقوم  ي 
الت  لألعمال  النهائية  "النتائج  أنه  عىل 

ي يتم تحديد المعايي  عندها ومقارنتها بالنتائج المتحققة". 
 المنظمة والت 

األداء  لقياس  المعتمدة  والمقاييس  المعايي   ي 
فز االختالف  إىل  األداء  مفهوم  تحديد  حول  االختالف  ويعزى 

ي دراستهم لألداء.  ودراسته، وكذلك إىل تعدد وتنوع أهداف واتجاهات
ز فز  الباحثي 

وعىل مدى العقود الثالثة الماضية كانت هناك عدة محاوالت لتحديد األداء بشكل عام، وتطبيق مفهوم  
ي االقتصاد عىل أنواع مختلفة من المنظمات. وقد أجمعت معظم الدراسات المتعلقة باألداء التنظيىمي عىل 

األداء فز
 (. Pintea,2010مجموعة من النقاط، من أهمها: ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي جميع المنظمات يرتبط بأهداف المنظمة.  •
 أن األداء فز

ي تستخدمها المنظمة.  •
 يعكس األداء اإلنجازات فيما يتعلق بالموارد الت 

ي تعمل فيها المنظمة.  •
ي االعتبار عند قياس األداء البيئة الت 

 تؤخذ فز
تدير المنظمة مواردها، أما النقطة    تعكس النقطة األوىل مهمة المنظمة، بينما تعكس النقطة الثانية كيف

 الثالثة فتشي  إىل قدرة المنظمة عىل التكيف مع العوامل الخارجية المحيطة بها. 
انھ مدى تحقیق األفراد   تم تعریف األداء عىل  ولما لھذا الموضوع من أھمیة ولغایات ھذه الدراسة فقد 

ي المنظمة للنتائج واألھداف والمعایي  كما ھي  
ز فز ز بن طالل وكیفیة  العاملي  محددة لھم من قبل إدارة جامعة الحسي 
 ..تحقیقھا 

 الدراسات السابقة  
 الدراسات العربية 

)تبيدي،    إىل  2017دراسة  ي هدفت 
والت  الخطط (  وتنفيذ  اعداد  ي 

فز االدارية  المعلومات  نظم  دور  التعرف عىل 
ي الخرطوم وتوصلت الدراسة اىل  

ي وزارة المالية فز
اتيجية فز العديد من النتائج من اهمها ان هنالك ادراك واقتناع االسي 

توفي  كافة  ورة  برصز الدراسة  واوصت  الوزراة  ي 
فز ز  والعاملي  ز  المسوولي  قبل  من  المعلومات  نظم  تطبيق  باهمية 

 المستلزمات واالحتياجات من قبل االدارة العليا . 

دام منظومة معلومات للوظائف االدارية هدفت الدراسة اىل بناء اسس سليمة الستخ   ( 2017دراسة )ابو درويش،  
المعلوماتية  االدارية  االنظمة  ادارة  اهمية  عن  المنظمات  ادارات  لدى  الوغي  لزيادة  المنظمات  ي 

فز عالية  بفاعلية 
ي 
لتحقيق االهداف التنظيمية كما هدفت اىل تناول التطورات الحديثة من حيث االهداف والقدرات والتكاليف الت 

ز االداء . يستطيع كل طرف تحم ز العلمليات االدارية وتحسي   لها لتحسي 

أداء 2012،  دراسة ) المرشدي ية عىل  أثر تطبيق نظم معلومات الموارد البرسر ( هدفت هذه الدراسة إىل معرفة 
ي مؤسسات التعليم العاىلي السعودية. وطبقت الدراسة عىل ) ѧالم

ز فز ي إدارة الموارد  ٥٣وظفي 
( موظفا يعملون فز

ية بثالث ج الدراسة  البرسر الملك سعود، وجامعة تبوك. ولتحقيق الغرض من  امعات: جامعة القصيم، وجامعة 
. وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية  ات الدراسة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي طورت استبانة لقياس متغي 

ي مؤسسات التعليم العاىلي السعودي وهي 
ية فز ة مرتفعة، وأن تطبيق إن درجة تطبيق نظم معلومات الموارد البرسر

ية بالرتبة األخي   ز جاء تطبيق نظم تدريب الموارد البرسر ي حي 
ية احتلت المرتبة االوىل، فز ز الموارد البرسر  نظم تحفي 

ي مؤسسات التعليم العاىلي السعودية مرتفع 
ز فز  .• .وان مستوى أداء الموظفي 

 الدراسات االجنبية 
الدراسات   من  العديد  األبحاث  ان  تظهر  ومع  ؛  ية  البرسر الموارد  معلومات  نظام  باستخدام  الصلة  ذات  السابقة 

ي 
فز المتقدمة  البلدان  ي 

فز عنها  الكشف  تم  ي 
الت  الدراسات  أجريت جميع   ، ذلك  إىل  باإلضافة  نظريا  معظمها كان 

 (Ngai And Wat, 2006المنظمات والمواقع المختلفة ) 
ي منظمات هونغ  وقام بتنفيذ دراسة استقصائية هدفت معرفة اثر تن

ية فز فيذ وتطبيق نظام معلومات الموارد البرسر
الرسيعة   االستجابة  ية كانت  البرسر الموارد  معلومات  نظام  لتنفيذ  الفوائد  أكي   أن  الدراسة  نتائج  واظهرت  كونغ، 

  . ز توصلت نتائج الدراسة اىل أن أكي  عائق هو عدم كفاية الدعم الماىلي ي حي 
 Ngai Andوالوصول إىل المعلومات فز

Wat, 2006 . ) 
ي دراسة مارتنسون ) 

ي هدفت إىل مقارنة درجة التطور  1998وفز
ي كندا وهونغ كونغ والمملكة المتحدة والت 

( اجريت فز
ز كندا وهونغ كونغ والمملكة المتحدة; ووجد أن استخدام نظام  ي استخدام تكنولوجيا المعلومات بي 

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ية كان أقل انتشارا  ز تم تطبيق تكنولوجيا المعلومات إلدارة   معلومات الموارد البرسر ي حي 
ي هونغ كونغ من كندا ، فز

فز
ي المملكة المتحدة; اىل أن  

ز كانت النتائج تشي  فز ي حي 
ي كندا. فز

ي هونغ كونغ أكير مما كانت عليه فز
ية فز الموارد البرسر

ية.  ة هم أقل احتماال الستخدام نظام معلومات الموارد البرسر  المنظمات الصغي 
ي دراسة

اتيجية لنظام معلومات الموارد    Dundonو    Burbach  2005)   وفز ( هدفت إىل تقييم اإلمكانيات االسي 
ي  
ية لتسهيل أنشطة إدارة األشخاص فز ي جمهورية أيرلندا. واظهرت نتائج الدارسة بان المنظمات   520البرسر

منظمة فز
ية إىل ح ة المملوكة من الخارج تعتمد نظام معلومات الموارد البرسر ة  الكبي  د كبي  من المنظمات األيرلندية الصغي 

ية تستخدم  ألغراض اتخاذ  المملوكة من الخارج.ووجد الباحثون أيضا أن تكنولوجيات نظام معلومات الموارد البرسر
اتيجية.   القرارات اإلدارية وليس االسي 

ي دراسة أخرى أجرتها  
تهدف إىل توضيح تطوير األدوار والمسؤوليات لممارسي   ( arcandو(Delorme2010وفز

ي و  اتيخ  ية من منظور تقليدي إىل منظور اسي  ي    اظهرت نتائج الدراسة اىلالموارد البرسر
أن إدخال تقنيات جديدة فز
ية وبقية المنظمة.  ي إنجاز مهامهم داخل قسم الموارد البرسر

ية فز ز الموارد البرسر  المنظمة تؤثر عىل طريقة مهنيي 

ي   هدفتكريشنان وسينغ( دراسة  2006(   
ي تواجهها تسعة منظمات هندية فز

إىل اكتشاف القضايا والعوائق الت 
ي نظام معلومات الموارد  

ية. واظهرت نتائج الدراسة اىل وجود مشاكل فز تنفيذ وإدارة نظام معلومات الموارد البرسر
ية   ي إدارة الموارد البرسر

ز فز ية كانت  نقص معرفة العاملي  ية ونقص األهمية البرسر حول نظام معلومات الموارد البرسر
ز  بي  المطلوب  التعاون  مستوى  نقص  وجود  اىل  ايضا  واشارت  المنظمات.  ي 

فز ية  البرسر الموارد  لقسم  الممنوحة 
ية.   مختلف وظائف وأقسام المنظمة إىل التنفيذ والتطبيق السليم لنظام معلومات الموارد البرسر

 منهج الدراسة 
 الدراسة وعينتها مجتمع 

ز بن طالل والبالغ عددهم )  ي جامعة الحسي 
ز فز ز اإلداريي  ز العاملي  (  465تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفي 

 ( بتاري    خ  الجامعة  ي 
فز ية  البرسر الموارد  )بحسب سجالت  وموظفة   

ً
المسح 2022  / 1/1موظفا عينة  اختيار  تم   ،)

 وموظفة أعيد منها  465الشامل بلغ حجمها ) 
ً
( استبانة وجدت أنها صالحة للتحليل 412ما مجموعه ) ( موظفا

ي ) 
ي خضعت للتحليل اإلحصائ 

،وبذلك يكون حجم العينة الت  ي
%( من عينة 91,6( استبانة بنسبة ) 412اإلحصائ 

ات الشخصية والوظيفية: 1الدراسة، والجدول رقم )   لخصائص عينة الدراسة وتوزيعهم حسب المتغي 
ً
ز وصفا  ( يبي 

 (1)الجدول 
 لخصائصهم الشخصية والوظيفية 

ً
 يوضح توزي    ع أفراد عينة الدراسة تبعا

 النسبة المئوية%  التكرار  فئات المتغب   المتغب  

 النوع  

 50.0 206 ذكر 

 50.0 206 أنتر 
 100.0 412 المجموع 

 6.8 28 سنة  30أقل من  العمر 
 56.6 233 سنة  40أقل من -30

 27.4 113 سنة  50أقل من -40

 9.2 38 سنة   50أكير من 
 100.0 412 المجموع 

 21.8 90 دبلوم أو أقل  المؤهل العلمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 69.2 285 بكالوريوس 

 ماجستي  
29 

7.0 
 

 1.9 8 دكتوراه 
 100.0 412 المجموع 

ي 
 3.2 13 مدير  المستوى الوظيفن

 8.9 37 مساعد مدير 

 26.7 110 رئيس شعبة 

 61.2 252 موظف 

 100.0 412 المجموع 

 الصدق الظاهري: 
للتأكد من صدق أداة الدراسة، إي أنها تصلح لقياس ما وضعت من أجله، فقد تم عرضها عىل مجموعة من  من 
ي موضوع الدراسة ذلك للتحقق 

ة واالختصاص فز ي مجال إدارة األعمال من أصحاب الخي 
ز فز ز المختصي  المحكمي 

ي تسغ إىل تحقيقهامن مدى مالئمة فقرات االستبانة لألهداف 
 . الت 

 ثبات أداة الدراسة 
 لمعامل كرونباخ ألفا للتأكد من االتساق الداخىلي بصيغته النهائية الكلية ولكل  

ً
جرى استخراج معامل الثبات طبقا

( وتعد هذه النسبة مرتفعة وتدلل عىل الثبات 0.939متغي  بجميع أبعاده، وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكىلي ) 
ز فقرات األداة )  ات الدراسة  2( ، والجدول رقم ) Hair et al.,2006واالتساق بي  ز قيم معامالت الثبات لمتغي  ( يبي 

 المستقلة والتابعة: 
 ( (2جدول 

ات الدراسة المستقلة والتابعة   يوضح قيم معامل الثبات لالتساق الداخىلي لمتغب 

 أسم البعد  رقم الفقرة 
 معامل الثبات 
 )كرونباخ لفا( 

 0.871 العدالة التنظيمية 1-7
ز  8-12  0.893 سلوك القادة لمساندة المرؤوسي 

ي اتخاذ القرارات  13-17
 0.899 المشاركة فز

ز  18-23  0.818 دعم وتأكيد الذات لدى العاملي 

 0.934 المتغي  المستقل: الدعم التنظيىمي المدرك 1-23
 0.843 الحيوية  24-28

ي  29-33
 0.870 التفائز

 0.801 االستغراق  34-38
ي  24-38

 0.909 المتغي  التابع: االرتباط الوظيفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
 نتائج التحليل اإلحصائ 

يةأوال: أبعاد المتغب  المستقل )  (: نظم معلومات الموارد البشر
 متغب  االجهزة :  

 ( 3) الجدول 
تيب  يوضح فقرات     واألهمية النسبية لفقرات الدراسةاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والب 

 بيان الفقرة  الفقرة 
الوسط 
ي   الحسائر

األنحراف  
 المعياري 

تيب  األهمية  الب 
 النسبية 

1-1 
ي 
فز الحاىلي  المعلومات  نظام  يعتمد 
 الجامعة بشكل أساسي عىل الحاسوب

 مرتفعة  1 1.011 4.01

1-2 
احتیاجات   مع  تتناسب  اجهزة   تتوفر 

ي الجامعة 
 العمل  فز

 مرتفعة  2 1.105 3.80

1-3 
ز االجهزة المتوفرة بسهولة االستخدام  تتمي 

ي الجامعة
 النجاز  المهام فز

3.68 .979 4 
 مرتفعة 

1-4 
الجامعة   ي 

فز  
ً
حاليا المتوفرة  االجهزة  ز  تتمي 
 بقابلیتھا   للتطویر والتحدیث 

3.56 1.015 6 
 متوسطة 

1-5 
ي  تعتي  

فز حالیا  المستخدمة  االجهزة 
ي  
فز تكنولوجیا متوفرة  أفضل  الجامعة من 

 السوق
3.14 1.108 9 

 متوسطة 

1-6 
لألجهزة   تؤدي التخزينية  القدرة 

الحفظ   أغراض  الجامعة  ي 
فز المستخدمة 

 بكفاءة 
3.47 1.046 8 

 متوسطة 

1-7 
المفاتيح،   لوحة   ( تتوفروحداتإدخال 
عمليات  ي 

فز تساعد  كافية  الفأرة،..إلخ( 
 اإلدخال بكفاءة 

3.76 .997 3 
 مرتفعة 

1-8 
إخراج  وحدات  تتوفر 
ي  
فز تساعد  )الشاشة،الطابعة،..إلخ( 

 عمليات اإلخراج بكفاءة 
3.62 1.044 5 

 متوسطة 

1-9 
تعمل الجامعة عىل تطوير البنية التحتية 

 لنظم المعلومات 
3.48 1.016 7 

 متوسطة 

المتوس
 ط العام 

 متوسطة    3.613 

ز من الجدول )   ي ) (، بأن  3يتبي  ( وانحراف 3.613األهمية النسبية لمتغي  االجهزة كانت متوسطة، وبوسط حسائ 
ي الجامعة بشكل أساسي عىل 1-1(. وجاءت الفقرة الرقم ) 0.770معياري ) 

( : يعتمد نظام المعلومات الحاىلي فز
ي )  ز ( وبأهمية نسبية  1.011( وانحراف معياري ) 4.01الحاسوب( بالمرتبة األوىل بوسط حسائ  ي حي 

مرتفعة.  فز
ي السوق( 5-1جاءت الفقرة الرقم ) 

ي الجامعة من أفضل تكنولوجیا متوفرة فز
( : ) تعتي  االجهزة  المستخدمة حالیا فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي )  ة وبوسط حسائ  ي المرتبة األخي 
( وبأهمية نسبية متوسطة. حيث اتفقت  1.108( وبانحراف معياري ) 3.14فز

 ,Nieuwenhuisو )  (Leidner, Pan, & Pan, 2009)( و:(Kamolvej, 2006هذه النتائج مع الدراسات التالية  
2007 .) 

مجيات:   متغب  البر
 (4الجدول )

تيب واألهمية النسبية لفقرات الدراسةيوضح فقرات     األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والب 

 بيان الفقرة  الفقرة 
الوسط 
ي   الحسائر

األنحراف  
 المعياري 

تيب  األهمية  الب 
 النسبية 

2-1 
بسهولة   الجامعة   ي 

فز المطبقة  امج   الي  تتميز 
 االستخدام 

 مرتفعة  1 1.044 3.68

2-2 
مجيات المستخدمة من احدث البرامج  تعتبر الي 

ي مجال عمل الجامعة  
 المتوفرة فز

 متوسطة  9 1.119 3.27

2-3 
كافة   المستخدمة  البرمجيات  تغطي 

 النشاطات المتعلقة بالجامعة 
3.27 1.070 10 

 متوسطة 

2-4 
المرن  التبادل  من  المستخدمة  البرامج  تمكن 

 للمعلومات بين مستخدىمي النظام 
3.37 1.075 8 

 متوسطة 

2-5 
الالزمة    التعليمات  جميع  للمستخدم  يتوفر 

 لتشغيل البرامج 
3.40 1.074 5 

 متوسطة 

2-6 
بالدقة   المطلوبة  المعلومات  البرامج  توفر 

 المناسبة 
3.38 1.096 7 

 متوسطة 

2-7 
استرجاع  عىل  المستخدمة  البرامج  تساعد 

 المعلومات بسرعة 
3.63 1.021 2 

 متوسطة 

2-8 
األجهزة تتوافق   مع  المستخدمة  البرمجيات 

 والشبكات المتوفرة 
3.62 .983 3 

 متوسطة 

2-9 
ي  
فز إدارة  كل  لعمل  متخصصة  برامج  توجد 

 الجامعة  
3.50 1.054 4 

 متوسطة 

 متوسطة  6 1.126 3.40 توجد برامج حمایة لمنع االختراق والتسلل   2-10

المتوس
 ط العام 

 متوسطة    3.452  

   
ز من الجدول )   ي ) 4يتبي  مجيات كانت متوسطة، وبوسط حسائ  (  3.452(، بأن األهمية النسبية لمتغي  موارد الي 

ي الجامعة  بسهولة االستخدام(  1-2(. وجاءت الفقرة الرقم ) 0.820وانحراف معياري ) 
امج  المطبقة فز ( : تتميز الي 

ي )  ز جاءت الفقرة 1.044( وانحراف معياري ) 3.68بالمرتبة األوىل بوسط حسائ  ي حي 
( وبأهمية نسبية مرتفعة.  فز

ة  2-2الرقم )  ي المرتبة األخي 
ي مجال عمل الجامعة( فز

مجيات المستخدمة من احدث البرامج المتوفرة فز ( : تعتبر الي 
ي )  (  3-2( وبأهمية نسبية متوسطة. كذلك جاءت الفقرة الرقم ) 1.119( وبانحراف معياري ) 3.27وبوسط حسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ) تغطي البرمج ة وبوسط حسائ  ي المرتبة األخي 
(  3.27يات المستخدمة كافة النشاطات المتعلقة بالجامعة( فز

 ,Jones( وبأهمية نسبية متوسطة. حيث أتفقت هذه النتائج مع الدراسات التالية: ) 1.070وبانحراف معياري ) 
 (. Nieuwenhuis, 2007(  و) 2006

 البيانات:  متغب   -3
 (5الجدول )

تيب واألهمية النسبية لفقرات الدراسةيوضح فقرات     األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والب 

 بيان الفقرة  الفقرة 
الوسط 
ي   الحسائر

األنحراف  
 المعياري 

ت  الب 
 يب 

األهمية 
 النسبية 

 متوسطة  2 970. 3.62 متطورة  بيانات قاعدة يتوفر 3-1

3-2 
االشخاص   صالحية  تحديد  يتم 

 بالدخول اىل قواعد البيانات 
 مرتفعة  1 938. 3.72

3-3 
 قواعد وتطوير بتحديث اإلدارة تقوم

 باستمرار  البيانات
3.49 .969 4 

 متوسطة 

3-4 
بیانات مركزیة   یتم االستناد إىل قاعدة 

ي الحصول عىل المعلومات 
 فز

3.57 .948 3 
 متوسطة 

3-5 
البيانات  قواعد  وتشغيل  إدارة  تتميز 

 بالكفاءة 
3.43 1.010 6 

 متوسطة 

3-6 
لعملية  كافية  مساحات  النظام  يوفر 

 تخزين المعلومات 
3.47 1.037 5 

 متوسطة 

3-7 
ي  
تساعد قواعد البيانات المستخدمة فز
 التعرف عىل المشكالت غي  المتوقعة  

3.24 1.035 7 
 متوسطة 

المتوسط 
 العام 

 متوسطة    3.507 

  
ز من الجدول  )  ز موارد البيانات كانت متوسطة، وبوسط 5يتبي  (، بأن األهمية النسبية لمتغي  التأثي  عىل العاملي 

 ( ي  وانحراف  3.507حسائ   ) ( ) 0.778معياري  الرقم  الفقرة  وجاءت  االشخاص 3-2(.  صالحية  تحديد  يتم   :  )
 ( ي  بوسط حسائ  األوىل  بالمرتبة  البيانات(  قواعد  اىل  ) 3.72بالدخول  معياري  وانحراف  نسبية 938.(  وبأهمية   )

ز جاءت الفقرة الرقم )  ي حي 
ي التعرف عىل المشك7-3مرتفعة.فز

الت غي   ( : تساعد قواعد البيانات المستخدمة فز
ي )  ة وبوسط حسائ  ي المرتبة األخي 

نسبية متوسطة. حيث    ( وبأهمية1.035( وبانحراف معياري ) 3.24المتوقعة ( فز
 . (Neubauer, 2007)اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

 
 
 
 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  أيلول   – 15                                                                   (   -  3050: )ص ثالث البحث ال – الثالث  العدد  –  عشر  الرابعالمجلد 

 

45 
ن بن طاللنظم معلومات            ي جامعة الحسي 

ن
ية : دراسة تطبيقية ف ي وحدة إدارة الموارد البشر

ن
ن ف ية واثرها عىل أداء العاملي   المحتسب                  الموارد البشر

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

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 متغب  الشبكات: 
 (6الجدول )

تيب  يوضح فقرات   واألهمية النسبية لفقرات الدراسة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والب 

 بيان الفقرة  الفقرة 
الوسط 
ي   الحسائر

األنحراف  
 المعياري 

ت  الب 
 يب 

األهمية 
 النسبية 

4-1 
 تمتاز الشبكة المتوفرة بسرعة االتصال  

3.49 1.130 3 
متوسط 

 ة 

4-2 
مع  المتوفرة  الشبكة  تتناسب 

 احتياجات العمل   
 مرتفعة  1 977. 3.69

4-3 
مرتبطة   محلیھ  اتصال  شبكة  تتوفر 

 بجميع االدارات 
3.41 1.067 5 

متوسط 
 ة 

4-4 
تتعرض  أثناء للتحریف المعلومات ال 
 انتقالھا 

3.47 .999 4 
متوسط 

 ة 

4-5 

 متنوعة   اتصاالت  نظم اإلدارة توفر 
نت، تلكس،  فاكس، تليفون،(  اني 

، الستخدام السلكي  مايكرويف( 
 األخرى   تعطل عند إحداها

3.52 1.079 2 

متوسط 
 ة 

المتوسط 
 العام 

متوسط    3.516 
 ة 

  
 ( الجدول  من  ز  موارد6يتبي  لمتغي   النسبية  األهمية  بأن   ،)  ( ي  متوسطة، وبوسط حسائ  (  3.516الشبكات كانت 
تتناسب الشبكة المتوفرة مع احتياجات العمل( بالمرتبة  ( : 2-4الفقرة الرقم ) (. وجاءت  0.845وانحراف معياري ) 

ي )  ز جاءت الفقرة الرقم ) 977.( وانحراف معياري ) 3.69األوىل بوسط حسائ  ي حي 
  3-4( وبأهمية نسبية مرتفعة. فز

 ( ي  ة وبوسط حسائ  األخي  المرتبة  ي 
فز االدارات(  بجميع  مرتبطة  اتصال محلیھ  )تتوفر شبكة  وبانحراف 3.41(:   )

 ,Leidner, Panنسبية متوسطة. حيث اتفقت هذه النتائج مع الدراسات التالية : )    ( وبأهمية1.067معياري ) 
& Pan, 2009 (و )Nieuwenhuis, 2007 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 متغب  األفراد: 
 (7الجدول )

تيب واألهمية يوضح فقرات   النسبية لفقرات الدراسة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والب 

 بيان الفقرة  الفقرة 
الوسط 
ي   الحسائر

األنحراف  
 المعياري 

ت  الب 
 يب 

األهمية 
 النسبية 

5-1 
مستخدمي نظام المعلومات مؤهلين  

 للعمل عىل النظام 
3.56 1.015 

 متوسطة  1

5-2 
ات  یوجد خبر لدیها  ية   بشر كوادر 
   إداریة

3.53 .977 
 متوسطة  2

5-3 
ي  وصف یتوفر

الوظائف   لكل وظیفن
 العاملة 

3.32 1.031 
 متوسطة  5

5-4 
عىل تدریب یتوفر ن   النظام للعاملي 
 دوري  بشكل

3.08 1.118 
 متوسطة  6

5-5 
القسم  ي 

ن
ف العاملون  لدى  يوجد 

المختص بالنظام القدرة عىل معالجة  
ن   ي تواجه المستخدمي 

 المشكالت الت 
3.43 .997 

 متوسطة  3

5-6 

المختص  بالقسم  العاملون   يعمل 
تلبية  عىل  المعلومات  بنظام 
نظام  من  المختلفة  االحتياجات 

 المعلومات 

3.42 1.010 

 متوسطة  4

 المتوسط 
 العام 

 
3.392  

 متوسطة  

    ( الجدول  من  ز  ي 7يتبي  حسائ  وبوسط  متوسطة،  األفراد كانت  موارد  لمتغي   النسبية  األهمية  بأن   ،)
( : مستخدىمي نظام المعلومات مؤهلين للعمل 1-5(. وجاءت الفقرة الرقم ) 0.830( وانحراف معياري ) 3.392) 

ي )  ز 1.015( وانحراف معياري ) 3.56عىل النظام: بالمرتبة األوىل وبوسط حسائ  ي حي 
( وبأهمية نسبية متوسطة.  فز

 ( یتوفر4-5جاءت الفقرة الرقم  ز عىل تدریب (:  ي  بشكل النظام للعاملي  ة وبوسط حسائ  المرتبة األخي  ي 
دوري( فز

( وبأهمية نسبية متوسطة. حيث اتفقت هذه النتائج مع الدراسات التالية:   1.118( وبانحراف معياري ) 3.08) 
 (Jia, Shi, Jia, & Li, 2012 و )(Amailef & Lu, 2011) . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ن ) المتغب  التابع(   متغب  أداء العاملي 
تيب واألهمية النسبية لفقرات الدراسة 8الجدول  )   (  االوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية والب 

 بيان الفقرة  الفقرة 
الوسط 
ي   الحسائر

األنحرا 
ف 

 المعياري 

ت  الب 
 يب 

األهمية 
 النسبية 

 متوسطة  2 1.158 3.16  6-1

6-2 
ية     لدى يتوفر البشر الموارد  وحدة 

 االجهزة والمعدات المطلوبة 
3.06 1.167 6 

 متوسطة 

6-3 
الوقت  ي 

ن
ف المطلوب  العمل  انجاز  يتم 

 المحدد  
3.14 1.165 3 

 متوسطة 

6-4 
المعلومات   عىل  الحصول  يمكن 

ن بشعة   الخاصة بالعاملي 
3.11 1.080 4 

 متوسطة 

6-5 
الخاصة  البيانات  جميع  تتوفر 
ن عىل نظام  بالشهادات والوثائق للعاملي 

ية   الموارد البشر
3.01 1.101 8 

 متوسطة 

6-6 
ية   ي نظام معلومات الموارد البشر

ن
يوجد ف

 معايب  واضحة خاصة باالجازات 
3.03 1.142 7 

 متوسطة 

6-7 
ن  العاملي  معلومات  جميع  تحاط 
والحوافز   واالجازات  قية  بالب  الخاصة 

 بشية تامة  
3.10 1.122 5 

 متوسطة 

6-8 
ية   البشر الموارد  معلومات  نظام  لدى 
ن  العاملي  عدد  عن  الكاملة  المعلومات 

 ومراكزهم الوظيفية  
3.26 1.039 1 

 متوسطة 

المتوسط 
 العام 

 متوسطة    3.109 المقياس العام 

ز من الجدول )   (، بأن األهمية النسبية لمتغي  مرحلة اكتشاف اشارات األنذار كانت متوسطة، وبوسط  8يتبي 
ي )  ( : يتم االخذ بجدية عند ما يشي  احد 8-6(. وجاءت الفقرة الرقم ) 9800.( وانحراف معياري ) 3.109حسائ 

ي )  ز اىل وجود بعض المشاكل( بالمرتبة األوىل وبوسط حسائ  ( وبأهمية 1.039( وانحراف معياري) 3.26الموظفي 
ز جاءت الفقرة الرقم )  ي حي 

ات وتحليل جمع ومؤهل عىل مدرب ( : يعمل طاقم5-6نسبية متوسطة.  فز  مؤرسر
ي )  حدوث ة وبوسط حسائ  ي المرتبة األخي 

ي الجامعة( فز
( وبأهمية  1.101( وبانحراف معياري ) 3.01األزمات فز

 ( Desouza & Hensgen, 2006الدراسات التالية: )  عنسبية متوسطة. حيث اتفقت هذه النتائج م 
 (Nieuwenhuis, 2007).و
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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 الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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ُ
فّية". وت
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