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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي البيئة التنافسية أصبحت الحاجة إىل حلول نظم ذكاء األعمال لتحليل البيانات والمعلومات بالوقت 
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اليوم ف
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ي عالم األعمال يتوجب عىل المنظمات معرفة مفهوم ذكاء األعمال من التطور ال
ز
عالىمي واإلتجاهات المعاضة ف

أجل أن يكون المستقبل أوضح لدى متخذي القرارات ، حيث أن لحظة توفر المعلومة الصحيحة يخترص الكثي  
  األعمال عىل دعم إتخاذ القرار  من الوقت عىل متخذ القرار  ، وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر نظم ذكاء

ي توصلت إليها الدراسة : أن المعلومات تعد من 
ي ، ومن أهم النتائج الت 

، وإعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصفز
ي رفاهية المنظمة ، وأن نظم ذكاء األعمال تعتير أدوات 

ز
أهم أصول المنظمة وهي تمثل ثروة قيمة يمكن أن تؤثر ف

ومات وتحولها إىل معرفة تزيد من قدرة المنظمة عىل إتخاذ القرارات بكل سهولة ويرس ، قوية تقوم بتحليل المعل
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وأن عملية إتخاذ القرارات جزء ال يتجزأ من أنشطة المنظمة الرئيسية والت 
ي المنظ

ز
ي اإلدارة العليا ف

ورة تبتز ال ، مة لحلول ذكاء األعمالمستقبلية ، ومن أهم توصيات الدراسة مايىلي : ضز
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 . عمالاإلسي 
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Abstract: 

Today in a competitive environment, the need for solutions of business intelligence systems to analyze 

data and information at the right time is urgent in order to predict future trends and improve  

performance  of organizations, and in order to keep up with the global development and contemporary 

trends in the business world organizations must know the concept of business intelligence in order to 

have a clearer future for decision makers, as the moment of availability of the correct information 

shortens a lot of time on the decision-maker, and this study aimed to identify the impact of Business 

intelligence  systems to decision making support , the study relied on the descriptive approach, and 

one of the most important findings of the study: the information is one of the most important assets of 

the organization and represents a valuable wealth that can affect the well-being of the organization, 

and business intelligence systems are powerful tools that analyze information and turn it into 

knowledge that increases the ability of organization to make decisions with easey way , and the 

decision-making process is an integral part of the organization's main activities that determine 

strategies and objectives. Among the most important recommendations of the study are the following: 

the need to adopt high management in organizations for business intelligence solutions, and the need 

to invest in data to provide information that helps to improve decision-making of various decisions 

(strategic, tactical, operational), and attention to raising the awareness of employees within 

organizations about the importance of business intelligence systems. 

Keywords: Business Intelligence, Support Decision Making 
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ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة : 
ان ،  ز ي فرانسيس بيكون ) بي  ز  من قول الفيلسوف اإلنجلي 

ً
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 معرفة تخدم هذه العملية . 

 

 

 

 

 

 

 



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                 (   -  346 313) ص:  سابع عشر البحث ال –الثان

 

316 
ي      ي دعم إتخاذ القرار                                                                                                     هوساوي و خان و قمير

 
 نظم ذكاء األعمال ودورها ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة الدراسة  : 

ي عالم األعمال تحتم عىل المنظمات معرفة 
ز
ي فإن اإلتجاهات المعاضة ف

ز
ي ظل الثورة التقنية واإلنفتاح المعرف

ز
ف

مفهوم ذكاء األعمال ، وحيث أن المعلومات تعد أهم أصول المنظمة وذات قيمة عالية إال أنم ال يزال هنا  نقص 
ي 
ز
 القرار اتخاذ عملية أن  الوسائل إلثبات عائد اإلستثمار من إدارة البيانات والمعلومات ششكل أفضل ، ويالح ف
ي 
ز
ة الحدس عىل مبنية عامة الزالت بصفة العربية المنظمات ف  األسس إىل والتجربة والخطأ وتفتقر والخير

( ، ويعتير ذكاء 146:  2014)ملكاوي ،  الحديثة التكنولوجيا استخدام ويعوزها السليمة والكمية المعرفية
ي تبنتها المنظمات والذي يقوم عىل جمع البيانات 

األعمال من أهم تلك الوسائل وهو من المداخل الحديثة الت 
ز إتخاذ القرارات وإضافة  ي تساعد عىل تحسي 

من مصادرها المختلفة ومعالجتها وتنظيمها وتوفي  المعلومات الت 
ة تنافسية ، وتطبيقات ذكاء األعمال تمكن المنظمات من التعلم والتكيفقيمة نوعية لألعمال وخ ز مع  لق مي 

ي تطوير وشفافية تدفق المعلومات وتعزيز عمليات إدارة المعرفة ، فقد تمثلت 
ز
األوضاع الجديدة وتساهم ف

ي التساؤل الرئيسي التاىلي 
ز
 : مشكلة الدراسة ف

 ؟ما أثر نظم ذكاء األعمال عل دعم إتخاذ القرار 

 أهمية الدراسة: 

ي : 
 
ي اآلن

 
ي أهميتها من الدور الذي تقوم به نظم ذكاء األعمال والذي يتجسد ف

 
 تأن

نظم ذكاء األعمال أصبحت حاجة ملحة للمنظمات المعاضة من أجل التنبؤ باإلتجاهات المستقبلية  -1
 والمخاطر والمشاكل قبل حدوثها . 

ي ذكاء األعمال ضمان لنجاح الم -2
ز
ي تواجهها والكم اإلستثمار ف

ي ظل التحديات الت 
ز
 ف
ً
نظمات وإستمرارها خاصة

ي تحتاج إليها إلتخاذ القرارات . 
 الهائل من المعلومات الت 

ي رفاهية المنظمة وتزيد من  -3
ز
نظم ذكاء األعمال أدوات قوية تقوم بتحليل البيانات وتحولها إىل معرفة تؤثر ف

 قدرتها عىل إتخاذ القرارات ششكل أفضل . 

اتيجية. ن -4 ي خططها اإلسي 
ز
 ظم ذكاء األعمال تعزز وتضبط أداء المنظمات وتدعمها ف

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إىل بيان أثر نظم ذكاء األعمال عل دعم إتخاذ القرار من خالل : 

 التعرف عىل مفهوم ذكاء األعمال .  -
 التعرف عىل عملية إتخاذ القرار .  -
 عىل إتخاذ القرار . التعرف عىل أثر ذكاء األعمال  -
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تساؤالت الدراسة : 

 لإلجابة عن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة, البد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية : 

 ماهية مفهوم ذكاء األعمال ؟

 ماهي عملية إتخاذ القرار ؟

 ماهو  أثر ذكاء األعمال عىل إتخاذ القرار؟

 منهجية الدراسة: 

 عىل األدبيات التم إستخدام المنهج 
ً
ي إلستعراض اإلطار المفاهيىمي لماهية التحول الرقىمي إستنادا

نشورة مالوصفز
 . المتعلقة بموضوع الدراسة

 الدراسات السابقة : 

  وأثرهما األعمال ذكاء ونظم القرارات دعم ( بعنوان " نظم2014دراسة )ملكاوي ، 
 
 اتخاذ عملية تحسير   ف

ي المستشفيات القرارات
 
 ، هدفت الجامعي " المؤسس هللا عبد الملك لمستشف   حالة دراسة : األردنية ف
ي  وأثرهما األعمال ذكاء ونظم القرارات دعم نظم عىل التعرف إىل الدراسة

ز
ز  ف ي  اتخاذ عملية تحسي 

ز
 القرارات ف

 من استبانة تطوير تم الدراسة أهداف تحقيق ولغرض الجامغي باألردن ، المؤسس هللا عبد الملك مستشفز 
ي  والجزء الدراسة، بعينة المتعلقة الشخصية البيانات عىل التعرف األول استهدف الجزء أجزاء ، ثالثة

 الثائز
ي  األعمال، ونظم ذكاء القرارات دعم نظم مستوى لقياس

ز
ز  ف  اتخاذ عملية مستوى الثالث الجزء يقيس حي 

ي  القرارات
ز
  .الجامغي  المؤسس هللا عبد الملك مستشفز  ف

ي  األعمال ذكاء ونظم القرارات دعم نظم أن إىل الدراسة وخلصت
ز
 الجامغي  المؤسس هللا عبد الملك مستشفز  ف

ي  القرارات اتخاذ عملية مستوى أن كما الكفاءة ، من عالية تتمتع بدرجة
ز
ز  أيضا، مرتفع المستشفز  ف  وجود وتبي 

ز  إحصائيا ودالة ارتباط إيجابية عالقة  القرارات وأوصت اتخاذ وعملية األعمال ذكاء ونظم القرارات دعم نظم بي 
ورة االهتمام الدراسة ي  رها دو يعزز بما وتطويرها األعمال ذكاء ونظم القرارات دعم بنظم برصز

ز
ز  ف  عملية تحسي 

ي  ودورها األعمال ذكاء ونظم القرارات دعم نظم حول البحوث من المزيد إىل إجراء إضافة القرارات ، اتخاذ
ز
 ف

ي  المنظمات
ز
ه الصحة قطاع ف  .من القطاعات وغي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( بعنوان ذكاء أعمال القطاع القومي الصحي للرعاية الصحية بإعتماد الحوسبة 2016دراسة )فضل هللا ، 
 السحابية

الدراسة إىل تطبيق ذكاء أعمال القطاع القومي للرعاية الصحية بإعتماد الحوسبة السحابية ، وكذلك  هدفت
ي متابعة حالة المرضز واإلطالع عىل هدفت إىل ربط المستشفيات بمركز رئيسي 

ز
للبيانات لمساعدة األطباء ف

كة المسببة لبعض  ي إكتشاف العوامل المشي 
ز
ي تساعد ف

تاريخهم الصخي ، وإىل تحليل البيانات الصحية الت 
ي أظهرتها الدراسة : 

ي التحليىلي ، ومن أهم النتائج الت 
 األمراض ، واعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصفز

 ذكاء أعمال القطاع القومي للرعاية الصحية بإعتماد الحوسبة السحابية تطبيق -1

كة المسببة لبعض األمراض  -2 ي ساعدت عىل إكتشاف العوامل المشي 
 تحليل البيانات الصحية الت 

 ربط المستشفيات بمركز رئيسي للبيانات .  -3

ز  -4 ي تحسي 
ز
مجة كخدمة سحابية ساعد ف   خدمات الرعاية الصحية. تصميم برنامج باإلعتماد عىل الير

 وأوصت الدراسة بما يلي : 

 خدمات القطاع القومي للرعاية الصحية باإلستفادة من تقنية الحوسبة السحابية  -
ز  تحسي 

ي  -
وئز  والبدء بتنفيذ نظام السجل الصخي اإللكي 

ً
ي تدريجيا

 
 التخلص من الملف الصخي الورف

ونية متكاملة عىل مستوى الد - ز بناء منظومة صحية إلكي  ولة تضمن التبادل اآلمن للمعلومات بي 
 المستشفيات 

،  "    Key Success Factors in Business Intelligence" بعنوان( Adamal & Cidrin , 2011)دراسة 

ي إطار عوامل النجاح الحاسمة ، 
ز
ي مشاري    ع ذكاء األعمال وتنظيمها ف

ز
وهدفت الدراسة إىل تحديد عوامل النجاح ف

ي جنوب أفريقيا لغرض جمع البيانات األولية عن مشاري    ع ذكاء األعمال وذلك حيث أجريت دراسة 
ز
إستطالعية ف

ي ، وأكدت نتائج الدراسة عىل أن مشاري    ع ذكاء األعمال تواجم العديد من المشاكل التقنية 
بإستخدام طريقة دلفز

 
ً
ي حل المشاكل غي  التقنية فضال

ز
 أطول ، عن أنها تستغرق وقتوغي  التقنية عىل حد سواء إال أن هنا  صعوبة ف

ً
ا

 ان عوامل النجاح الحاسمة لمشاري    ع ذكاء األعمال تختلف عن عوامل النجاح لمشاري    ع 
ً
وأظهرت الدراسة أيضا

 نظم المعلومات ششكل عام . 

 Identifying Key Components of Business” “Intelligence systems and  بعنوان( Lioyd, 2011دراسة )

Their Role in Managerial Decision making  ، هدفت الدراسة إىل تحديد العناض الرئيسية األربعة األكير
ي نظام ذكاء األعمال وهي )تقنيات،مستودع البيانات ، تقنيات المعالجة التحليلية الفورية ،تقنيات 

ز
شيوعا ف

ي صناعة القرار ،
ز
دراسة كما تمحورت نتائج هذه ال  التنقيب عن البيانات( وعرضها لمتخذي القرار لمعرفة دورها ف

ز متخذي القرار من االستفادة من نظم ذكاء األعمال وكيفية  عىل مجموعة من المبادئ والتوجيهات لتمكي 
ز  ي تحسي 

ز
استخدام العناض األساسية بكفاءة وفعالة لتحليل البيانات مع إعطاء دليل باستخدام هذه العناض ف

( . القرارات المرتبطة بالمستويات اإلدا ي اتيخر
 رية الثالثة )التشغيىلي ، التكتيكي واإلسي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Knowledge – based Business Intelligence depends on"( بعنوان Khader , 2012دراسة )

data mining technique"  ، هدفت الدراسة إىل تطبيق نظام جديد لمعالجة البيانات بإستخدام أدوات
ح )أدوات إستخراج بيانات األعمال( للتعامل مع جميع متطلبات ذكاء األعمال ، وحيث صصم النظم  المقي 

ي إتخاذ القرار الصحيح بطريقة تتسم 
ز
ي تساهم ف

صناع ومتخذي القرار بإسلوب يحوي عىل العديد من التقارير الت 
ي مختلف قطاعات األعمال . 

ز
 بالكفاءة والفعالية ، وتوصلت الدراسة إىل أن النظام شامل ويمكن تطبيقم ف

 The Impact of Business Intelligence and Decision"( بعنوان Mohammad , 2012دراسة )

Support on the Quality of Decision Making An Empirical study on Five Stars 

Hotels in Amman Capital"  ، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر ذكاء األعمال ونظم دعم القرار عىل
ة ، وحيث أجريت الدراسة الفنادق المدرجة تحت فئة خمسة جودة صن ة أو غي  مبارسر اعة القرار بطريقة مبارسر

ي مدينة عمان العاصمة األردنية ، وكانت عينة الدراسة مكونةمن )
ز
 من اإلدارة الوسىط 150نجوم ف

ً
( موظفا

ي تم تحليلها ف
حصائية يما بعد بإستخدام أساليب إوالعليا ، وإستخدم الباحث أداة اإلستبانة لجمع البيانات الت 

 لدور نظم ذكاء األعمال عىل إتخاذ القرار من خالل 
ً
 واضحا

ً
مختلفة ، وقد توصلت الدراسة إىل أن هنا  أثرا

 تقديمها لتقارير تحتوي عىل معلومات ذات جودة عالية . 

 The Impact of using Business Intelligence on"( بعنوان Albawaleez , 2014دراسة )

Decision Quality of Jordan Telecom Group (Orange)"  هدفت الدراسة إىل إختبار  أثر
كات اإلتصاالت األردنية ، وإستخدمت الباحثة اإلستبانة كأداة  ي رسر

ز
إستخدام ذكاء األعمال عىل كفاءة القرار ف

ي تقيس أبعاد ذكاء األعمال ) التكنولوجيا واإلجراءات 
تم ( عىل جودة القرار ) ثبات القرار ودقلجمع البيانات، والت 

دة والقابلة للتحليل ) ي الوقت المحدد ( ، وحيث بلغ عدد اإلستبانات المسي 
ز
( وتوصلت الباحثة 166وإتخاذه ف

كة تعظيم اإلستفادة من   إلستخدام ذكاء األعمال عىل جودة القرار ، وكذلك أن عىل الرسر
ً
 إيجابيا

ً
إىل أن هنا  أثرا
 إلكتشاف الحقائق غي  الواضحة واإلجابة عن اإلستفسارات غي  الروتينية . ذكاء األعمال 

 The Impact of Business Intelligence on the( بعنوان "Wieder & Ossimits , 2015دراسة )

Quality of Decision Making – a mediation model" 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل التأثي  المبارسر وغي  المبارسر لنظم ذكاء األعمال عىل جودة القرارات اإلدارية 
ي جمع البيانات ، حيث تم توزيعها عىل )  PLSبإستخدام تحليل 

ز
( 44، وإستخدم الباحثان أداة اإلستبانة ف

اليا ، وتوصلت ال ي أسي 
ز
دراسة إىل نتائج من أهمها وجود أثر كىلي لجودة موظف من كبار مدراء تقنية المعلومات ف

 أثر جودة البيانات والمعلومات عىل أداء نظم 
ً
إدارة نظم ذكاء األعمال عىل جودة إتخاذ القرارات اإلدارية ، وأيضا

 ذكاء األعمال . 

 The Role of Implementing Business Intelligence "بعنوان  (Alhindi , 2016)دراسة 

dashboard Features in Decision making an Empirical study at Palt"  ، هدفت الدراسة
كة اإلتصاالت  ي أنظمة المعلومات الخاصة شرسر

ز
ات لوحة معلومات ذكاء األعمال ف ز إىل إستكشاف مدى تطبيق ممي 

مات من و الفلسطينية ، حيث تعتير لوحة معلومات ذكاء األعمال أدارة تقوم بعرض التقارير الرسومية والمعل
ي التحليىلي وإستخدم 

ي دراستم عىل المنهج الزصفز
ز
كة ، وإعتمد الباحث ف خالل ربط النظام مع قاعدة بيانات الرسر

كة الذين يستخدمون أنظمة  ي الرسر
اإلستابة كأداة رئيسة لجمع المعلومات ، حيث شمل مجتمع الدراسة موظفز

داد  ز تم إسي  ي حي 
ز
ي قطاع غزة ، ف

ز
كة ف وتوصل الباحث إىل ،  %90أي بنسبة  120أصل من  108معلومات الرسر

ي أنظمة معلومات 
ز
ي ف ات لوحة عرض معلومات ذكاء األعمال متوفرة ششكل نستر

ز عدة نتائج من أهمها أن ممي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عملية إتخاذ القرار ، وكانت توصيات الدراسة 
ز
ز بحاجة خصائص النظام لإلستفادة منها ف كة ، وأن الموظفي  الرسر

اتم . تطبيق النظام ليكون متك ز ز لإلستفادة من ممي   مع أنظمة المعلومات الحالية وتخصيصم لكل الموظفي 
ً
 امال

 Business Intelligence Systems Input : Effects on"بعنوان  (Naidoo , 2019)دراسة 

Decision-Making " ،  ،هدفت الدراسة إىل إختبار  أثر معلومات أنظمة ذكاء األعمال عىل ثقافة صنع القرار
ز ثقافة اتخاذ القرارات التحليلية وعوامل نجاح أنظمة ذكاء األعمال من خالل  كما  هدفت إىل قياس العالقة بي 

تكامل البيانات ، والقدرات التحليلية ، وجودة محتوى المعلومات ، وجودة الوصول إىل المعلومات ، واستخدام 
ي دراستم من

ز
ي العمليات التجارية ، إستخدم الباحث ف

ز
ي الكىمي لإلجابة عىل سالمعلومات ف

ؤال هج التحليل اإلحصائ 
 ، حيث كانت الردود عىل 

ً
ي واحد ، ومن ثم قياس عوامل النجاح الحاسمة باستخدام نموذج محدد مسبقا

بحتر
مشاركا ممن كانوا صناع القرار ، ومن أهم نتائج الدراسة أن هنا  درجة عالية من تكامل  227االستبيان من 

لتحليلية ، وجودة محتوى المعلومات ، وجودة الوصول إىل المعلومات ، واستخدام البيانات ، والقدرات ا
ي العمليات التجارية ، وثقافة صنع القرار التحليىلي داخل المنظمات ، والجدير بالذكر أن البيانات 

ز
المعلومات ف

ي تم تحميلها أظهرت أن تكامل البيانات والقدرات التحليلية وجودة محتوى المعلومات
بطة ششكل  لم تكن مرت الت 

ي العمليات 
ز
كبي  بثقافة اتخاذ القرارات التحليلية. ومع ذلك ، كانت جودة الوصول إىل المعلومات واستخدامها ف

ي بثقافة اتخاذ القرارات التحليلية.   التجارية مرتبطة ششكل كبي  وإيجائر

خالل اتخاذ القرارات التحليلية الرسيعة. مع النمو الهائل لذكاء األعمال ، يواجم المديرون تحديات قاسية من و 
ا معلومات مهمة عن عوامل نجاح 

ً
ز ، ولكنها قدمت أيض لذلك ، هذه الدراسة ليست مهمة فقط للممارسي 

ي والية الغرب األوسط. 
ز
 أنظمة ذكاء األعمال للمؤسسات ف

 التعليق عل الدراسات السابقة : 

الجوانب واإلتجاهات البحثية المتعلقة بموضوع الدراسة من خالل إستعراض الدراسات السابقة للتعرف عىل 
ز عربية و 10الحالية ، إستعرض الباحث ) دراسات أجنبية ، وقد تم عرض هذه  8( دراسات ، منها دراستي 

ي من األقدم إىل األحدث
ي كانت   الدراسات وفق ترتيب زمتز

، وحيث تنوعت اإلتجاهات البحثية للدراسات والت 
ي المقام ا

ز
ي عملية إتخاذ القرار ، تهدف ف

ز
ي المنظمات ودورها ف

ز
ألول إىل معرفة أثر تطبيق نظم ذكاء االعمال ف

ي 
ز
ي تقديم أنظمة جديدة لمعالجة البيانات كما ورد ف

ز
 ف
ً
ي ركزت وأبدت إهتماما

 بعض الدراسات الت 
ً
وهنا  أيضا
ي دراسة  khaderدراسة 

ز
رغم من تعدد اإلتجاهات ، وبال  Alhindi، وأدوات ) لوحات معلومات ( كما جاء ف

ي معظم الدراسات وخاصة العربية ، ومن الواضح 
ز
ي التحليىلي هو السمة السائدة ف

البحثية إال أن المنهج الوصفز
ي ظل ثورة تكنولوجيا 

ز
 أهمية المعرفة والمعلومات ف

ً
ز األجانب قد أدركوا مبكرا  أن الدراسات األجنبية والباحثي 

ً
أيضا

يات العالم والمنظمات ، حيث أن المعرفة والمعلومات سبب نجاح األفراد المعلومات وأثرها عىل إقتصاد
ي إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية 

ز
والمنظمات بل المجتمع بأكملم ، وقد إستفاد الباحث من تلك الدراسات ف

 . التعرف عىل أثر نظم ذكاء األعمال عىل دعم إتخاذ القرار حيث سيكون هدف الدراسة 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 األول : ذكاء األعمال:  المحور 

 النشأة والتطور :  -1-1

 يعود الظهور األول لمصطلح ذكاء األعمال ( كما أشار إليمFoote , 2017 إىل العام )م عندما 1865
ي كتابم

ز
ز ف  Cyclopaedia of Commerial andالذي كان يحمل عنوان ) إستخدمم الكاتب ريتشارد ديفييز

Business Anecdotesي ناجح ، من التغلب بنجاح ( لوصف كيف استف
ز
ز ، وهو مرصف ي فورني 

اد السي  هيز
عىل منافسيم ومعرفة وفهم السوق والقضايا السياسية وعدم اإلستقرار والظروف المحيطة من خالل ذكاء 

 األعمال . 

  ي عام
ز
كة 1956وف ي )  IBMم قامت رسر

ز
اع محركات األقراص الصلبة  (agilence , 2019 : 5كما ورد ف بإخي 

ي ت
 لتطبيقات ذكاء األعمال . والت 

ً
 سمح بالتخزين الرقىمي لكميات هائلة من البيانات تمهيدا

  بالرغم من أن المصطلح قد أستخدم من قبل إال أن اإلمكانات الحقيقية لذكاء األعمال لم يتم التعرف عليها
كة142:  2013م كما أشار )السلوم ، 1958حت  عام  ي رسر

ز
 IBM (Hanz ( إال عندما كتب عالم الكمبيوتر ف

Luhn كة ، حيث كانت تعتمد فكرتم عىل بناء ي مجلة الرسر
ز
 بعنوان "نظام ذكاء األعمال" نرسر ف

ً
 تاريخيا

ً
( مقاال

ز مختلف أقسام المنظمة ، ومع أن هذه الفكرة  ي للمعلومات بي 
نظام مؤتمت يستخدم تقنيات النرسر اإلنتقائ 

ي حينها إال أن ذلك المفهوم
ز
كات بتطوير  لم تطبق عىل أرض الواقع ف الحديث آنذا  أدى إىل قيام بعض الرسر

ز عملية صنع القرار فيها .   برامج متخصصة لتقديم وتفعيل أنظمة تمكن المنظمات من تحسي 

 ( ي  بعد المؤتمر الدوىلي  (Heinze , 2014بدأت المرحلة الحديثة لذكاء األعمال كمفهوم تكنولوجر
ً
ة مبارسر

ي روما  عام 
ز
ي عام  م والذي كان1988المنعقد ف

م ذكر 1989يهدف إىل تبسيط عمليات تحليل البيانات ، ففز
(Limp, 2019)   ي تعميم مصطلح ذكاء األعمال حيث إستخدمم

ز
أن هاورد درسيز من مجموعة جارتيز ساهم ف

ز عملية صنع القرار بإستخدام أنظمة الدعم القائمة  كمصطلح شامل لوصف المفاهيم واألساليب لتحسي 
( إىل أن بدايات ذكاء األعمال وصفت عىل أنها منتجات 20-18:  2018)الناض ،  عىل الحقائق ، ويشي  

جاع واإلحصائيات ،   إىل مجموعة من األنماط المتقدمة من خوارزميات اإلسي 
ً
حديثة ألسلوب إبداغي إستنادا

وحيث وصفت هذه المنتجات عىل أنها أدوات نظم دعم القرار ومن ثم تطورت نحو تطبيقات نظم 
 نظم ذكاء االعمال . المعل

ً
ا  ومات التنفيذية وبعد ذلك وصفت عىل أنها نظم للتنقيب عن البيانات وأخي 

 (agilence , 2019 :10 ( شهدت التسعينات )1990s نحو تطبيقات ذكاء األعمال وأصبح 
ً
ا  كبي 
ً
( تسارعا

ي تطوير أدوات ذكاء 
ز
كات ف ي عالم األعمال وبدأت الرسر

ز
تير األعمال . وتعالمصطلح يستخدم ششكل شائع ف

كة تطبق ذكاء األعمال .   مجموعة جارتيز أول رسر

  1.0ذكاء األعمال  ( ،Heinze , 2014 ي أواخر التسعينات وأوائل عام
ز
حيث   2000( أصبح عبارة معروفة ف

 كانت هنا  وظيفتان أساسييتان لذكاء األعمال وهي إنتاج التقارير وتنظيمها وعرضها بطريقة رائعة . 

 2.0ل ذكاء األعما  ( ،Heinze , 2014 ي تاري    خ ذكاء
ز
ة ف ز ين نقطة تحول ممي  ( يمثل فجر القرن الحادي والعرسر
ي التطور لمعالجة قضايا التعقيد وسهولة اإلستخدام والرسعة . 

ز
 األعمال ، حيث إستمرت التقنيات ف

 2005( ، 
ً
 Jessica , 2017م فصاعدا

ً
 أساسيا

ً
طا للحفاظ عىل ( علمت المنظمات أن ذكاء األعمال كان رسر

 المنافسة . 

 2010( ، م الجيل القادم من ذكاء األعمالKateeb & others , 2014 ا ذكاء
ً
( والذي يطلق عليم أيض

ي تم 
األعمال المحمول ، حيث تقوم تقنية ذكاء األعمال المحمول والرسي    ع بأخذ كل المعلومات األساسية الت 

ي األجهزة المحمولة ، م
ز
ي ودمجها ف

ي الماضز
ز
ز . إنشاؤها ف  ما يتيح اكتشاف البيانات المرئية للمستخدمي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 2018  مVertical Business Intelligence، (agilence , 2019 :18  ي حلول تحليل
ز
 ف
ً
(  شهد تحوال

 أرسع لتقدير وتقليل موارد تكنولوجيا VBIالبيانات والبيانات ذات النظاق الواسع ، حيث توفر حلول )
ً
( وقتا

 فيذ والصيانة. المعلومات المطلوبة للتن

ومن المالحظ أن مصطلح ذكاء األعمال يشابه أغلب المصطلحات األخرى له تاري    خ صنع منه ، والشكل 
ي لنظم ذكاء األعمال : 

ي تمثل التطور التاريح 
 أدناه يوضح أهم المراجل الت 

 

 المفهوم :  -1-2

ز حيث عرف )الشحادة ، وحميدان  ( ذكاء األعمال 12:  2011لقد تعددت وتنوعت المفاهيم بحسب الباحثي 
 )للنقري , 

ً
ي إستخراج معلومات دقيقة لحظية ذات 2007وفقا

ز
( بأنم توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات ف

ة متوفرة من عدة مصادر وتطبيق ما  قيمة ونوعية عالية متعلقة بمجال العمل نفسم ، وبيانات ذات إعتمادية كبي 
ز وتطوير  ات بهدف تحسي  ي تم إكتسابم من خير

ز
ي يجب إتخاذها بناًء عىل هذه المعلومات ، ف

جودة القرارات الت 
ز نرى أن ) ( قد أشاروا إليم بأنم فئة واسعة من التطبيقات والتقنيات لجمع وتخزين Khader, 2012: 28حي 

ي المنظمة عىل إتخاذ أفضل القرارات ، ويصفم 
ز
ز ف وتحليل وتوفي  الوصول إىل البيانات لمساعدة المستخدمي 

(Wider and others,2012 :9( بأنم نظام معلومات لغرض خاص وهو دعم القرار ، كما أشار إليم )Fares , 
 ل )565: 2012

ً
ز عملية صنع القرار Dresner , 1989( وفقا ( بأنم عبارة عن مفاهيم وأساليب لتحسي 

  54:  2013بإستخدام أنظمة الدعم القائمة عىل الحقائق ، وعرفم ) العزاوي ، 
ً
 Yeoh & Koroniosل )( وفقا

مجيات المستخدمة إلستكشاف المعلومات وتبسيطها 2009, ( بأنم مجموعة األدوات المتكاملة والتقنيات والير
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ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عن ) 82:  2013وتحليها من المصادر المختلفة ، أما ) يوسف وزكر ، 
ً
ون إليم Zhou et al.,2007( نقال ( يشي 

ت البيانات والمعالجة التحليلية الفورية والتنقيب عن البيانات بأنم حزمة من التقنيات الجديدة مثل مستودعا
ي تستخدم لمعالجة البيانات الهيكلية وتحليها ، ويشي  إليم )

( عىل Al khameesy and El nad, 2014: 5الت 
ي مجال تنفيذ األعمال والعمليات التجاري

ز
ز عملية إتخاذ القرار ف  ةأنم مجموعات من األدوات والمنهجيات لتحسي 

( بأنم مجموعة من المكونات المادية واألدوات وقواعد  152:  2014وزيادة قيمة المنظمة ، وعرفم ) ملكاوي ، 
ي تهدف إىل تسهيل الوصول إىل البيانات من خالل إجراء التحليالت 

البيانات وأدوات التحليل والمنهجيات الت 
ي النهاية إىل أعمال حقيقية عىل أرضالمختلفة ، إنم بإختصار تحويل البيانات إىل معرفة ومن ثم 

ز
 إىل قرارات وف

ز ,    ل )404: 2014الواقع ، ومن وجهة نظر )صالح و حسي 
ً
ز جمع  (Negash , 2004( وفقا فهو الجمع بي 

ز ومتخذي  البيانات وتخزينها وإدارة المعرفة مع أدوات تحليلية لتقديم المعلومات الداخلية الالزمة للمخططي 
ي , القرارات داخل الم ( بأنم وظيفة تحليل بيانات البيئة الداخلية والخارجية 11:  2015نظمة ، فيما يرى ) العتيتر

الخاصة بالمنظمة وتحويلها إىل معلومات تشكل معرفة لدى المنظمة بهدف دعم القرارات المتخذة فيها ، وهو 
بجمع وتحويل البيانات  ( بأنم عملية تحليلية تقومWieder and Ossimits , 2015:1164ما أتفق عليم )

 لما 163:  2015المتفرقة إىل معلومات أو معرفة حول أهداف المنظمة ، ويصفم )صليحة ، وتواري ، 
ً
( وفقا

ز األحداث الحالية من أجل توجيم اإلجراءات   Hans , 1985أورده  بأنم القدرة عىل فهم اإلرتباط الموجود بي 
 ل ) 62:  2016ليم ) ابراهيم ، المطلوبة نحو تحقيق األهداف ، وقد أشار إ

ً
( Reynolds & Stair , 2010( وفقا

ي الوقت المناسب وبطريقة قابلة لإلستخدام والتحليل ، وأن 
ز
ي من المعلومات الصحية ف

بأنم عملية جمع ما يكفز
اتيجية األعمال والتكتيكات والعمليات ، ويعرفم ) بدر ،  ي عىل إسي   ل )( وف 12:  2017يكون لها أثر إيجائر

ً
 Vittقا

and others , 2002 بأنم منهجية إدارية تمكن المنظمات من تعريف وتحديد المعلومات المفيدة وذات )
 لتعريف )Gronwald , 2017الصلة إلتخاذ القرارات ، فيما يشي  إليم )

ً
( عىل أنم Gartner 2013( طبقا
ممارسات للوصول إىل البيانات مصطلح شامل يتضمن التطبيقات والبنية التحتية واألدوات وأفضل ال

ات التنافسية ، ومن  ز ز األداء لتحقيق المي  اتيجية وتحسي 
والمعلومات وتحليلها من أجل إتخاذ القرارات اإلسي 

( بأنم صنع أفضل قرار باإلعتماد عىل تطبيقات متوسعة من نظم إدارة  19:  2018وجهة نظر ) العمرو , 
خزين والتحليل وتوفي  النفاذ للبيانات ، فهو صناع قرار أفضل من خالل المعلومات والتكنولوجيا للتجميع والت

 لتعريف جارتيز الذي  183:  2019إستخدام المعلومة وبالوقت المناسب ، فيما يرى ) صويص وعابدين , 
ً
( وفقا

ي تحول المعلومة الخام إKimball ,2005أورده )
مة ىل معلو ( بأنم مجموعة من المناهج والعمليات والتقنيات الت 

ي المؤسسات ، ومما سبق 
ز
اتيجية والتكتيكية والتشغيلية وصنع القرار ف ي دعم الخطط اإلسي 

ز
نهائية تستعمل ف

يشي  )الباحث( بأن ذكاء األعمال هو عبارة عن منهجيات وعمليات وتقنيات تقوم بتحويل البيانات األولية 
ز جودة األعمال وتنفيذ المتوفرة من المصادر المختلفة إىل معلومات ذات قيمة عال ي تطوير وتحسي 

ز
ية تساعد ف

اتيجيات الفعالة وتدعم إتخاذ القرارات داخل المنظمة .   اإلسي 

 الخصائص :  -1-3

 ( عل النحو التاىلي : 22:  2016يمكن تلخيص خصائص ذكاء األعمال )صالح  , 

  : ي تجمعها كل يوم ، لذا فإتتخذ المنظمات قراراتها الحاسمة بناًء عىل البيانات  موثوقية البيانات
ن الحصول الت 

ي غاية األهمية
ز
شيد القرار الذي سيتم إتخاذه أمر ف  .  عىل بيانات دقيقة  موثوقة لي 

  : ي المنظمة وتكامل  تفاعل النظام مع النظم األخرى المتاحة
ز
ز ذكاء األعمال والنظم األخرى ف التفاعل بي 

 اح ذكاء األعمال وضمان الحصول عىل نتائج مرضية. البيانات واألدوات المرتبط بها هو عامل حاسم لنج
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  : اتيجيات الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة .  التأثير الفعال ي صياغة وتطوير اإلسي 
ز
 تقديم المعرفة المطلوبة ف

 األهمية :  -1-4

ى تع ي أعمال المنظمات ولم أهمية كير
ز
 بأن ذكاء األعمال من المداخل الحديثة ف

ً
 كسكما تمت اإلشارة سابقا

ي بذلت من أجل تطويره وتطبيقم كمفهوم حديث لرفع كفاءة األداء ودعم إتخاذ القرار ، ويرى 
جميع الجهود الت 

ي ، 
ز ، والحديتر ابط قوة ( إن205:  2016)حسي  ز  الصحيح الجذري الي  اإلدارة  وطريقة المنظمة عمل مجال بي 

ي  الرسي    ع المطرد التغي   بوجود نجاحها رس للتقنيات هو الناجح الفعال والتوظيف والتحكم
ز
فيما  .السوق آلية ف

ي تقديم الخدمات ششكل 26:  2018ذكرت )العمرو ، 
ز
 ما تسغ للمحافظة عىل مستوياتها ف

ً
( أن المنظمات دائما

ي 
ز
، األمر الذي يتطلب إتخاذ قرارات رسيعة وصائبة بناًء عىل معلومات دقيقة ، وف ز جيد وذلك للمنافسة والتمي 

ات الغي  متوقعة مما يجعلها تحت ضغوط هائلة من ظروف وأوقات مختل فة قد تواجم المنظمات بعض التغي 
ي إستيعاب الوضع الراهن لبيئة العمل 

ز
ز أهمية نظم ذكاء األعمال حيث أنها تساهم ف ز . ومن هنا تير المنافسي 

ات  ات الرسيعة من خالل المراقبة اللحظية والرسيعة للمعلومات والتنبؤ بالمتغي  ي قد توالتغي 
ؤثر عىل أداء الت 

ي تقدمها نظم ذكاء األعمال تستطيع المنظمات إتخاذ أفضل 
المنظمة ، ومن خالل هذه المعلومات الدقيقة الت 

ات تنافسية .  ز ز األداء وخلق مي  ي تحسي 
ز
 القرارات والحصول عىل حلول تسهم ف

ي ،   12:  2015أما )العتيتر
ً
 محوريا

ً
ي ششكل خاص  ( أشار بأن نظم ذكاء األعمال تلعب دورا ي تطوير العنرص البرسر

ز
ف

ز الذين يتعاملون مع األنظمة والمعلومات ششكل يجعلهم أكير  ، حيث أنها تقوم بتطوير كفاءة وأداء الموظفي 
ي هو العنرص األهم وهو الذي يتعامل مع البيانات  قدرة عىل التعامل مع هذه األنظمة ، فالعنرص البرسر

ي النقاط التالية) والمعلومات ويقوم بتحليلها واإلس 
ز
تفادة منها ، ويمكن تلخيص أهمية نظم ذكاء األعمال ف

 (:  13:  2011النداوي ، 

جاعها وإستخدامها من خالل أنظمة  -1 ي تحتاجها المنظمة وخزنها وإسي 
توفي  المعلومات والبيانات الت 

 المعلومات . 

ي إستيعاب وضع بيئة العمل وتحدياتها والفرص المتاح -2
ز
 ة . المساهمة ف

 إنسيابية المعلومات والبيانات ششكل سلس وواضح .  -3

ي اإلستثمار األمثل للوقت .  -4
ز
 المساهمة ف

ي أنظمة إدارة  -5
ز
ز المعلومات المخزنة والموجودة ف تساعد عىل التفسي  الصحيح للمعلومات من خالل الدمج بي 

 المعرفة . 

ي تحقيق التكامل لنظام األداء اإلداري .  -6
ز
 تساهم ف

 اعد عىل إتخاذ القرارات الصحيحة وتوفر الشفافية . تس -7

 تقليل اإلعتماد عىل األفراد وتعزيز عملية إتخاذ القرار .  -8

ي زيادة قدرة المنظمة عىل إيجاد الحلول للمشاكل اإلدارية المختلفة .  -9
ز
 المساهمة ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الكثي  من حاالت  ( ف ي Ranjan,2009 :64وتوفر نظم ذكاء األعمال العديد من الفوائد للمنظمات )
تلغز

 المنظمات من 
ً
كة ، وتمكن أيضا ز وتعزز تواصل اإلدارات فيما بينها أثناء تنسيق األنشطة والمهام المشي  التخمي 
ات اإلقتصادية ، كما تحسن من األداء العام للمنظمة .   اإلستجابة الرسيعة للظروف والمتغي 

 المهام األساسية:  -1-5

ة أصبحت  ي اآلونة األخي 
ز
( تهيمن عىل قائمة  Yeoh & Koronious , 2010 : 23تطبيقات ذكاء األعمال )ف

أولويات مدراء تقنية المعلومات ، وتتضمن المهام األساسية لنظم ذكاء األعمال اإلستكشاف الذكي ، التكامل ، 
 التجيمع والتحليل متعدد األبعاد للبيانات الناشئة من مصادر المعلومات المختلفة. 

ي تساعد المنظمات 56:  2013عزاوي ، وأشار )ال
( إىل أن نظم ذكاء األعمال تقوم بعدد من المهام األساسية الت 

 ( أدناه يوضح هذه المهام : 2عىل إتخاذ القرارات ودعم موقفها التنافسي ، والشكل )

 

ح يلي  وفيما  : المهام لهذه مخترص شر

ي  : البيانات جمع -1-5-1
ز
الداخلية  المصادر من البيانات بجمع األعمال ذكاء انظمة تقوم المرحلة هذه ف

 .القرار اتخاذ عملية يخدم وبما منها المرجوه االغراض حسب وذلك ، والخارجية

ي  : البيانات تقييم -1-5-2
ز
ي  البيانات لتحديد البيانات تقييم يتم المرحلة هذه ف

 االستفادة منها الممكن من الت 
ي 
ز
ي  تلك واستبعاد القرار اتخاذ عملية ف

 .منها االستفادة يمكن ال الت 

ي  يتم : البيانات تحليل -1-5-3
ز
التخاذ  المطلوب المعلومات عىل للحصول البيانات تحليل المرحلة هذه ف

 . التنافسي  موقفها يعزز وبما للمنظمة المختلفة القرارات

ي  المعلومات تخزن : المعلومات خزن -1-5-4
ي  عىل الحصول تم الت 

ز
ي  السابقة المرحلة ف

ز
 لكي  قواعد البيانات ف

ز  القرار لمتخذي جاهز تكون  .طلبها حي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  : التنافسي  الموقف ودعم القرارات اتخاذ -1-5-5
ز
جاع يتم المرحلة هذه ف ي قواعد المخزونة المعلومات اسي 

ز
 ف

ي  منها لالستفادة البيانات
ز
ي  المختلفة القرارات اتخاذ ف

ي  تساهم والت 
ز
ي  التنافسي للمنظمة الموقف دعم ف

ز
 ظل ف

ي  البيئة
 . فيها تعمل الت 

 المكونات واألدوات :  -1-6

 2015بمراجعة األدبيات ششكل عام نجد أن هنا  شبم إتفاق عىل تصنيف مكونات ذكاء األعمال ، إال أن )شبي  ، 
ي بيئة األعمال يجعل نطاق مكونات ذكاء األعمال غي  محصور بعدد أو أنواع 22: 

ز
( يرى أن التطور الكبي  ف

 محددة . 

( أن معمارية ذكاء األعمال تعتير إطار لتنظيم البيانات وإدارة المعلومات Kumar , 2016 : 41ويضيف )
 
ً
والمكونات التقنية المستخدمة لبناء أنظمة ذكاء األعمال من أجل إعداد التقارير وتحليل البيانات ، وتلعب دورا

ي مشاري    ع ذكاء األعمال ألنها تؤثر عىل قرارات التطو 
ز
 ف
ً
 )فضل هللامهما

ً
ي ذات السياق أيضا

ز
 ير والتنفيذ ، ويذهب ف

ي تحديد أدوات ذكاء األعمال ، حيث هنا  من حددها مثل 56:  2016، 
ز
(  بأن الباحثون والكتاب قد إختلفوا ف

(Kelly , 2005 ، ي البيانات ، بطقات الدرجات الموزونة
ز
( عىل أنها ) ألواح القياس ، متاجر البيانات ، التنقيب ف

ز ، الم ز أشار إليها )شاهي  ي حي 
ز
( عىل أنها خمسة 2007عالجة التحليلية الفورية ، تقنية مستودعات البيانات ( ، ف

 إىل ما سبق ) إنشاء التقارير ، العمالء األذكياء ، إدارة أداء األعمال ، متابعة نشاط األعمال ، 
ً
عرسر أداة منها إضافة

خمسة عناض رئيسية ضمن معمارية نظم ذكاء األعمال ، وهي النحو أنظمة المعلومات الجغرافية ( ، إال أن هنا  
 :  التاىلي

 :  Data Warehouseمستودعات البيانات  -1-6-1

ة لما لها من   ، وتكتسب أهمية كبي 
ً
 جديدا

ً
 تقنيا
ً
توصف بأنها أحدث مفاهيم حقل نظم المعلومات وتعد إتجاها

ي إدارة الموارد المعلوماتية للمنظمة  
ز
 عملية صنع القرار فيها ، وهي تقوم عىل أساس دور فاعل ف

ز ي تحسي 
ز
وف

ة والموزعة عير مختلف قواعد البيانات والنظم والبيانات  ز بيانات المنظمة المنترسر تحقيق التكامل فيما بي 
الخارجية ذات الصلة بأعمال المنظمة ، ومستودع البيانات هو نظام تخزين بيانات تحليىلي موجم نحو دعم 

 . رار الق

 :  ETLعمليات )إستخالص ، نقل ، وتحميل البيانات(  -1-6-2

هي أدوات مصممة إلستخالص وتكامل البيانات من مصادرها المختلفة وتحويلها إىل الصورة المطلوبة وذلك 
 قبل نقلها إىل مستودع البيانات ، وتعد من أهم تقنيات التكامل. 

 :  OLAPالمعالجة التحليلية الفورية  -1-6-3

ي تعد إحدى األ 
ز
ي تواجم عملية تحليل البيانات ف

دوات الرئيسية لذكاء األعمال وظهرت نتيجة للصعوبات الت 
 عىل اإلتصال مع مستودع البيانات من خالل أي واجهة . 

ً
قواعد البيانات ، وهي طريقة تجعل المستخدم قادرا

ة من البيانات من خالل عدة مناظي  وإنتاج  وعة . البيانات بأشكال متن وتمتاز بقدرتها عىل تحليل كمية كبي 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي البيانات  -1-6-4
 
 :  Data Miningالتنقيب ف

ز اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، ويعتير العلم المسئول عن أساليب وطرق إنتاج  مصطلح يجمع ما بي 
ي يتم التنقيب فيها وربطها بأساليب علمية 

توليد لالمعلومات وقواعد المعرفة من خالل كم كبي  من البيانات الت 
 معرفة جديدة . 

 :   Review of the informationتقنيات إستعراض المعلومات  -1-6-5

هي تقنيات مهمة لنجاح ذكاء األعمال حيث تقوم بإيصال المخرجات للمحللير  ومتخذي القرار ، وهناك 
 أنواع ومنها تستخدم بحسب الهدف وهي كالتاىلي : 

ي تعرض ملخصات يمكن يمكن أن تكون هذه التقارير  التقارير : 
شسيطة مثل الجداول أو معقدة مثل التقارير الت 

 التعامل معها للحصول عىل التفاصيل . 

ات األداء الرئيسية الحالية من أجل تفعيل اإلستجابة  لوحة القياس :  أداة عرض مرئية تزود بصورة بيانية لمؤرسر
ي بعض الجوانب . 

ز
ات ف  للتغي 

ي تزود اإلدارة العليا بنظرة رسيعة وقابلة للفهم عن األعمال ، وتعد من مجموعة من المقاي بطاقة األداء : 
يس الت 
ي قياس األداء . 

ز
 أحدث المداخل الشائعة ف

  :دورة الحياة  -1-7

( أن دورة حياة ذكاء األعمال تتألف من عدة مراحل ، يمكن تلخيصها  129:  2017)حسير  والشمري ،  ذكر 
ي الشكل أدناه : 

 
 كما هو موضح ف

 

 

 ( دورة حياة ذكاء األعمال3الشكل )
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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ز
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ُ
فّية". وت ز ف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، : المصدر ، حمامي  مجلة  -للمعلوماتية السورية العلمية الجمعية أسس ومراح ، األعمال ذكاء ، 2007 سمي 
 http://infomag.news.s .  3-1( ، ص 19) العدد ايلول ، سوريا، شهر دمشق، المعلوماتية ،

 وفيما يلي توضيح لهذه المراحل : 

 تحديد المتطلبات :  -1-7-1

  . الوصول إىل أهداف المنظمة 

  . اتيجية للمنظمة  تحقيق الرؤية اإلسي 

  . إحتياجات العمل الحالية والمستقبلية 

  . ي يجب تعديلها أو حذفها أو إضافتها
 إجراءات العمل الت 

  ي زيادة عوائد اإلستثمار . هل بنية نظام المعلومات المستخدم تساعد عىل دعم
ز
 المنظمة بطريقة فعالة ف

ز بعض األسئلة المهمة :  -1-7-2  جمع البيانات والمعلومات المناسبة :وهنا تير

 ؟ 
ً
 صحيحة وكافية لتحليل ومراقبة العمل لحظيا

ً
 هل المعلومات المتوفرة حاليا

 ي نحتاج إىل إضافتها للمعلومات المتوفرة ؟
 ماهي المعلومات الت 

 كن تغيي  شكل المعلومات الواردة لتكون أشد فعالية ؟هل يم 
ز أهمية مرحلة عملية اإلستخالص والتحويل والتحميل   ETLوهنا تير

ز قادرين عىل إنشاء تقارير إستخدام أدوات تحليل البيانات والمعلومات :  -1-7-3 وذلك لجعل الموظفي 
 ئدة أعظم . مختلفة ومتنوعة حسب الحاجة بحيث تكون ذات فعالية أشد وفا

 للنتائج ، وقياس األداء بعد إجراء الفعل .  القيام بالفعل المناسب :  -1-7-4
ً
 تبعا

 التطبيقات :  -1-8

ي يمكن تطبيق ذكاء األعمال فيها سواًء   11:  2015أورد ) النداوي ، 
( أنه يوجد العديد من المجاالت الت 

القيادة ، الرقابة ( أو مجال إتخاذ القرارات , وهنا كانت عمليات المنظمة اإلدارية ) التخطيط ، التنظيم ، 
 بعض األمثلة عل هذه التطبيقات: 

 ( إعداد تقارير تخطيط الموارد العامةERP) 

 ( ات األداء الرئيسية  ( KPIمؤرسر

  معرفة أكير المنتجات ربحية 

 إدارة المخاطر 

 تحليل المبيعات 

  التنبؤ بالمبيعات وتقسيمها حسب فئة معينة 

  تحليالت( أنظمة إدارة عالقات الزبائنCRMومعرفة أكير الزبائن ربحية ) 

 ي المنظمة
ز
 إنجاز العمليات اإلدارية المختلفة ف

 ي مختلف مجاالت عمل المنظمة
ز
 إتخاذ القررات ف

http://infomag.news.s/
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ف للوظائ عام ت
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ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مجال دراسة وتحليل البيانات ألنظمة ذكاء األعمال 
 
امج واألدوات الرائدة ف  & Aziz)ومن أشهر الير

Sarsam , 2013 : 27) : 

SAS Business Intelligence 

IBM Cognos Business Intelligence 

Microsoft BI tools 

SAP BusinessObjects 

QlikView BI tool 

Style Intelligence 

Pentaho BI 

Tableau Software 

WebFOCUS Business Intelligence 

Jaspersoft 

Microstrategy BI tool 

Oracle BI Enterprise Edition 

Hyperion System 9 

SAP NetWeaver BI 

BizzScore EFM Software 

Board Intelligence Toolkit  

 أنواع ذكاء األعمال :  -1-9

( ، Lockman et. al.,2000( أن هناك ثالثة أنواع رئيسية لذكاء األعمال كما أشار )25:  2015ذكر )صالح ، 
 وهي : 

ي  -1-9-1 اتيحر ويستخدم إلدارة خطط وأهداف األعمال طويلة األجل ، ويستخدم المدراء  : ذكاء األعمال اإلسي 
( والمنتجة بواسطة ذكاء األعمال لمتابعة مقدار KPI’sالتنفيذيون مصفوفة أداء األعمال ذات المستوى العاىلي )

اليف التكتحسن األعمال ، وهي تعمل بإتجاه أهداف األعمال طوية األجل مثل : نمو الحصة السوقية ، تخفيض 
 ، زيادة اإليرادات . 

ويستخدم من قبل كبار المدراء ومحلىلي األعمال ومديري خطوط األعمال  ذكاء األعمال التكتيكي :   -1-9-2
 لقياس فاعلية األداء لمبادرات األعمال ، وهو يقوم بتحليل العمليات عىل مدى أيام ، أسابيع ، أو شهور . 
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كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تخدم إلدارة العمليات اليومية وتحسينها من خالل تسليم المعامالت ويس ذكاء األعمال التشغيلي :  -1-9-3
وط  ي الوقت المناسب لمستخدمي األعمال لتمكينهم من الرد شرسعة لحل المشاكل وتنفيذ رسر

ز
المالئمة ف

 المتطلبات الجديدة . 

 عوامل نجاح ذكاء األعمال :  -1-10

جلب للمنظمة نتائج مذهلة إذا ما تم تطبيقم ( يمكن أن يAdamala & Cidrin , 2011 : 1ذكاء األعمال )
ي من مشاكل . وكما أشار )

 ما يعائز
ً
 Hawking andبالشكل الصحيح ،  ولكن تنفيذ مثل  هذه المشاري    ع غالبا

Sellito ,2010 :3 ي
ز
( أن عوامل النجاح الحاسمة ألي عمل هي النتائج ، فإذا كانت مرضية فإن العمل يسي  ف

( 29:  2015جب أن يكون هنا  إهتمام دائم ودقيق من قبل اإلدارة . ويضيف )شبي  ، اإلتجاه الصحيح ، لذا ي
 لما أشارت 

ً
ز اإلعتبار وفقا ي يجب أخذها بعي 

ي نجاح تطبيقات ذكاء األعمال والت 
ز
بأن هنا  عدة عوامل تساهم ف

 (، نذكر منها : Gabriela,2002إليم دراسة )

 دعم اإلدارة العليا :  -1-10-1

: ويعد أهم  ي التاىلي
 
وع نظم ذكاء األعمال ،إذ يتمحور هذا الدعم ف  عوامل نجاح مشر

  . توفي  الدعم الماىلي الالزم للفريق المتكفل بإدارة ذكاء األعمال 

  . وع ي تنفيذ جميع مراحل المرسر
ز
 إلزام جميع أعضاء فريق العمل بالمشاركة ف

  . وع ي تحد من نجاح المرسر
 تذليل العقبات والصعوبات الت 

وع :  -1-10-2  التسيي  الجيد من اإلدارة المكلفة بتنفيذ المرسر

فة عليه ، ويتطلب ذلك العمل عل :  ه من قبل اإلدارة المشر وع ذكاء األعمال مرتبط بنجاح تسيير  نجاح مشر

  إقتناء التقنية ذات الكفاءة العالية 

 ز الجيد لمشاري    ع ذكاء األعمال  الحرص عىل التوطي 

  وع نحو النجاح باأل  سلوب الذي يضمن تحقيق أهدافم قيادة المرسر
وع :  -1-10-3  تحديد التوقعات المنتظرة من تنفيذ المرسر

ي غاية األهمية ، ومن هذه التوقعات ما 
 
وع ذكاء األعمال أمر ف تحديد ما تحمله التوقعات المرجوة من مشر

 يلي : 

  : فالمعلومة تزداد  يجب تحديد وظيفة كل مكون من مكونات كاء األعمال عىل حده التوقعات الوظيفية ، 
 أهميتها كلما توجهنا من قاعدة النظام إىل أعىل مستوياتم ، فكل مستوى إداري بحاجة إىل معلومات معينة . 

  : يجب تحديد مستخدمي مختلف تطبيقات ذكاء األعمال مع وضع قيود أمنية لغي   توقعات الحماية
ز  النظام شسهولة الوصول الشفاف إىل جميع المرصح لهم بالدخول عىل النظام ، كما يجب أن يتمي 

ي كافة النظام. 
ز
 المعلومات ف

  : يجب تحديد مقاييس األداء لتطبيقات ذكاء األعمال لمعرفة تحقيقم ألهدافم ، مع إمكانية  توقعات األداء
ي نوع البيانات المجمعة. 

ز
 التوسيع ف

  : والتقارير  يجب تحديد معايي  الجودة الخاصة بالبيانات توقعات خاصة بالجودة 
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ُ
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل          ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016).         الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
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ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  : يجب مقارنة النتائج الفعلية لعمل ذكاء األعمال مع أهدافم التقديرية ) خفض  توقعات عمل النظام
 التكاليف ، وزيادة األرباح ( . 

 قيود ومعوقات ذكاء األعمال :  -1-11

جود ( ان تطبيق ذكاء األعمال ليس مهمة سهلة ، ومع  أن هنا  وغي بو Al Bawaleez  , 2014 :21أشارت )
ي أنشطة وعمليات المنظمة ، إال أن العديد من 

ز
ة يمكن اكتسابها من دمج ذكاء األعمال ف قيمة محتملة كبي 

ي قد تقلل من 
ي هذا المجال غي  متأكدين من كيفية القيام بذلك ، فهنا  العديد من القيود الت 

ز
ز ف المتخصصي 

 اإلستفادة من تطبيق ذكاء األعمال مثل: 

 وعإرتفاع التكلفة المبدئ  ية للمرسر

 ترقية وصيانة النظام تكون عىل نطاق واسع 

 اء  الحاجة إىل الخير

  تكاليف التدريب باهظة الثمن وتستغرق وقتا طويال 

  ز ز المؤهلي   نقص الموظفي 

  ي
 تشغيل االستعالمات من ذكاء األعمال تؤثر عىل وقت المستخدم النهائ 

ي : عملية إتخاذ القرار : 
 
 المحور الثان

 والتطور : النشأة -2-1

ي تعتير  190:  2012يشي  ) عرقوب ،  
( إىل أن الجذور الفكرية لنظرية القرار ترجع إىل المدرسة الكالسيكية الت 

ز وتؤكد عىل رشادة وعقالنية متخذي القرار وصناعم ، وسادت هذه النظرية خالل  ي كل حي 
ز
المعلومة متوفرة ف

ي حت  الرب  ع األول منم ، حيث ك
ي بداية القرن الماضز

انت تعرف بنظرية القرار الرشيد ولكن مع التطور التقتز
ي عالم األعمال ظهرت نظريات مفندة لهذه النظرية كالنظرية 

ز
ي والمنافسة اإلقتصادية ف

واإلنفتاح المعلومائ 
 إذ أنها تتأثر 

ً
 وليس مطلقا

ً
 نسبيا

ً
تها مفهوما ي أكدت عىل محدودية الرشادة واعتير

السلوكية والموقفية والت 
ي تطرأ عىل المنظمة وبيئتها الداخلية والخارجية ، وأستبدلت نظرية القرار ششخصي

ات الت  ة متخذ القرار والتغي 
ي تطور نظرية القرار الحديثة إىل المفكر والباحث اإلقتصادي 

ز
الرشيد بنظرية الرشادة المحدودة . ويرجع الفضل ف

ينها ) كعلم اإلجتماع وعلم النفس وعلم اإلقتصاد األمريكي هربرت سايمون الذي أدخل العديد من العلوم ومازج ب
ي عملية صنع القرار والذي نال بموجبم جائزة نوبل لإلقتصاد 

ز
 إىل المعلوماتية ليؤسس الفكر الحديث ف

ً
( إضافة
ي ، 228:  2013م ، ويعد القرار كما أشار )رزق ، والسيد ، 1987سنة   عن )حخر

ً
 ييمر 2005( نقال

ً
 جديدا

ً
( مولودا

ي إتخاذ القرار فحسب ولكن يعد بمثابة عملية معقدة تتداخل فيها  بمراحل
قبل أن يولد ، وصنع القرار  ال يعتز

ي مراحلها 
ز
عدة عوامل منها السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية فعملية إتخاذ القرار عملية ديناميكية تتضمن ف

ز ت ى لجميع اإلداريي  ي القرار وتنت ي لالمختلفة تفاعالت متعددة ، وتعد مسئولية كير
ز
يس فقط بدأ بالتفكي  ف

 بتنفيذه بل بمتابعتم وتقويمم . 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المفهوم :  -2-2

إختلف الكتاب والباحثون حول مفهوم إتخاذ القرار ، فهنا  عدة تعاريف ومفاهيم تصف عملية إتخاذ القرار 
ي توضيح ما هو 17:  2013بحسب وجهات النظر المختلفة ، ) الفضل ،

ز
المقصود باتخاذ القرار ( وقبل الدخول ف

ز ص نع الق رار ي البداية م ن التميي ز ب ي 
ز
واتخ اذ   Decision Making والعملية المرتبط ة باتخ اذ القرار ال بد لنا ف

ي الفك ر اإلداري إىل اعتماد التفسي  القائل بأن Decision Taking القرار 
ز
ز ف ، حيث ي ذهب ال بعض م ن المهتم ي 

ي مرحل ة صناعة القرار تتضمن  
ز هذا األخي  يعتز ي حي 

ز
ي من شأنها أن تق ود إىل عملية اتخاذ القرار، ف

كافة المراحل الت 
ي الشكل التاىلي 

ز
ي ص ناعة القرار كما هو واضح ف

ز
 :االختي ار والتنفي ذ ف

 

 (4الشكل )

 2013المصدر : الفضل ، 

ي الفكر اإلداري تسمية عملية اتخاذ ا
ز
ز ف لقرار عىل كافة المراحل والخطوات ويطلق البعض اآلخر من المهتمي 

ي النهاية إىل اتخاذ القرار .إن الرأي األرجح هنا هو مع اعتماد مصطلح 
ز
ي تقود ف

ي الشكل أعاله والت 
ز
المشار إليها ف

ي 
ز
عن مفهوم التواصل المستمر والسلسلة المنتظمة من الخطوات الت   تق ود ف عملية اتخ اذ الق رار، لكون م يع ير

ي النهاية إىل النهاي ة إىل ا
ز
تخاذ القرار ، وبناًء عىل ما تقدم تعرف بأنها مجموعة خطوات شاملة ومتسلسلة تهدف ف

إيجاد حل لمشكلة معينة أو لمواجهة حاالت طارئة او مواقف معينة محتملة الوقوع او لتحقيق أهداف مرسومة 
 لما ذهب إليم )بدر ، 118:  2011، ويعير عنها ) شيحان ، 

ً
( بأنها تحليل وتقييم كافة 194 :  1982( وفقا

ي تخضع للقياس العلىمي من خالل المعادالت والنظريات العلمية واألساليب الكمية 
كة الت  ات المشي  المتغي 

واإلحصائية لغرض الوصول إىل حل أو نتيجة والخروج بالتوصيات واإلستنتاجات لتطبيق هذه الحلول ، وأشار 
 عن296:  2013إليها )شباح ، 

ً
( بأنها اإلختيار الحذر من جانب متخذ القرار لترصف 2003)العويسات ،  ( نقال

ز أكير من ترصف يمكن إتخاذه ، أما )بوغليطة ،  ز دون آخر من بي  ( فقد أشار إليها بأنها األختيار 2013معي 
ز  ي حي 

ز
ز عدة بدائل لحل مشكلة معينة بإستخدام بعض المعايي  الموضوعية ، ف  المدر  لبديل مناسب من بي 

 عن )كنعان ، 483:  2014نرى أن )عبد الرحمن ، وتادرس ، 
ُ
( قد أشاروا إليها بأنم إختيار أحسن 2007( نقال

ي تحقيق األهداف المطلوبة  ، كما وصفتها 
ز
تبة عن كل بديل وأثرها ف البدائل المتاحة بعد تقييم النتائج المي 

نارد بأنه157:  2015)صليحة ، وتواري ،   لتعريف بي 
ً
ي ال ( وفقا

ا عملية تقوم عىل اإلختيار المدر  للغايات الت 
ي الغالب إستجابات اتوماتيكية أو رد فعل مبارسر ، ويشي  ) خلف ، 

ز
( أنها خالص  ة م  ا يتوص  ل 21:  2015تكون ف
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( عىل أنها 129:  2015إلي  م صانع  و الق  رار م  ن معلوم  ات وأف  كار ح  ول المش  كلة القائمة ، وأشار إليها )لطرش ، 
ز بالذات يجعلم  ي عندها يكون توقع متخذ القرار بالنسبة لعمل معي 

عملية تقييم البدائل المتعلقة بالهدف والت 
 يوجم إليم قدراتم وطاقاتم لتحقيق غاياتم ، ويعرفها )اعسيلة ، 

ً
 لما ذهب إليم ) 33:  2015يعتمد إختيارا

ً
( وفقا

ي إتخاذ القرار مما يؤدي إىل إحراز مستوى ( بأنها تشار  عدد كبي  2007أبو هميس ، 
ز
ي المنظمات ف

ز
ز ف من العاملي 

ز وصفها ) ي حي 
ز
( بأنها وظيفة إدارية مهمة Istra and others , 2016 : 44جيد من النتائج المطلوبة ، ف

(  2016ومعقدة للغاية وتتطلب أساليب وتقنيات تسهل عملية إختيار البديل األفضل ، وقد ذهب ) العباسي ،
ز مجموعة البدائل 2006ا أشار ) شبي  ، كم ي يتم من خاللها إختيار بديل واحد من بي 

( إىل أنها العملية الت 
ي ضوء معطيات البيئة الداخلية 

ز
ة زمنية معينة ف الممكنة لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف خالل في 

( عملية إتخاذ القرار  كما أشار 36:  2016والخارجية والموارد المتاحة للمنظمة ، وعرف )عامر ، والمرصي ، 
ز الوجود ، وتتضمن خطوات التعرف 2003)كنعان ،  ي يتطلبها ظهور القرار إىل حي 

( بأنها جميع الخطوات الت 
اح الحلول  عىل المشكلة وتحديدها وتحليل المشكلة وتقييمها ووضع معايي  للقياس وجمع البيانات وإقي 

( كما أورد )ال دوري 2016ختيار أفضل الحلول ، ويضيف ) عابدين ، المناسبة وتقييم كل حل عىل حدى ثم إ
ي المنظمة ، بصفتها 91:  2009وآخ رون، 

ز
( بأن عملي ة اتخ اذ الق رار ه   عملي ة م ن اخت صاص اإلدارة العلي ا ف

 صاحبة السلطة العليا والمسئولة عن تحثيث أهداف المنظمات من خالل استعراض الحل ول البديلة مقدمة
ز ، وشهيد ،  ( أنها نتاج عملية منهجية 10:  2017نتيجة عملية صنع الق رار وتقي يم الب دائل ، ويعرفها )بوسهمي 

ز مجموعة  عقالنية مبنية عىل الدراسة والتفكي  الواغي للوصول إىل حل مشكلة معينة وإختيار الحل األمثل من بي 
ومما تقدم من التعاريف والمفاهيم السابقة يشي  ) من البدائل المحتملة بقية تحقيق األهداف المرجوة ، 

ز  الباحث ( إىل أن عملية إتخاذ القرار هي المحصلة النهائية إلجراءات الوصول والحصول عىل أفضل حل من بي 
 عدة حلول . 

 الخصائص :  -2-3

 عن )حس (73:  2009تتمير  عملية إتخاذ القرار بعدة خصائص أوردها )صالح ، والنعيمي ، 
ً
ن ، والساعد نقال

 ( ، ونذكر منها ما يلي : 2001،

 تتصف بالواقعية حيث أنها تقبل بالوصول للحد المعقول وليس األقىص .   -
 تتأثر بالعوامل اإلنسانية النابعة من سلوم الفرد الذي يقوم بإتخاذ القرار .  -
 من الحاضز إىل المستقبل ،  -

ً
ي تتصف باإلستمرارية ، إذ البد أن يكون القرار إمتدادا

ز
 فمعظم القرارات ف

ي . 
 المنظمات هي إمتداد وإستمرار للماضز

 عامة وشاملة لمعظم المنظمات عىل إختالف تخصصاتها وجميع مناصبها اإلدارية .  -
 تتكون من مجموعة خطوات متتابعة وتتأثر بعوامل البيئة المحيطة .  -
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 األهمية :  -2-4

ي المنظمات 
ز
 من وظائفها 99:  2015)بوغازي ، تعد اإلدارة الحلقة الرئيسة ف

ً
 منسجما

ً
( ف ي تمثل نظاما

ي التخطيط ، التنظيم ، التوجيم والرقابة ، فالعمل اإلداري بهذه الوظائف يقوم عىل عملية 
ز
األساسية المتمثلة ف

الوظيفة األساسية للمدير ، وقد تؤثر عملية إتخاذ القرار كما أشار )كمال ،  ي تعتير
عز الدين ، و إتخاذ القرارات والت 

 عىل أداء 316:  2017
ً
ا ة تمتلك تأثي  ة أو كبي  ي أن جميع القرارات سواًء كانت صغي 

( عىل بقاء المنظمة ، ما يعتز
ي عىل مدى تحقيق الفعالية التنظيمية ، 

ي أي منظمة المؤرسر الحقيف 
ز
المنظمة ، وتعتير جودة القرارات المتخذة ف

ذ القرار تستمد أهميتها من كونها تمثل حجر الزاوية ونقطة البدء ( أن عملية إتخا12:  2015وأضاف )بالل ، 
لجميع نشاطات المنظمة والتوقف عنها يؤدي إىل شلل العمل واألنشطة فيها ، لذلك تعتير جوهر العملية 
 بإزدياد حجم المنظمة 

ً
 وتعقيدا

ً
 وصعوبة

ً
اإلدارية ، وهي تحتاج إىل قدرات ومهارات فنية وعلمية وتزداد أهمية

ي العملية اإلدارية من خالل تكاملها مع 
ز
وتعدد أهدافها ومهامها . وكما أسلفنا فإن عملية إتخاذ القرار تتمحور ف

الوظائف اإلدارية المختلفة ، فعىل سبيل المثال التخطيط ال يتم إال بإتخاذ القرار األول وهو أن تخطط ثم تتخذ 
ي تهتم بما يىلي : 

 مجموعة من القرارات الت 

 لألهداف المراد تحقيقها التخطيط  -
 الموارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف -
 طريقة تنفيذ األعمال وتحديد النشاطات الالزمة لتحقيق األهداف -
 مكان وزمان تنفيذ التخطيط -

 أما بالنسبة للتنظيم فقراراته تختلف عن التخطيط ، منها : 

ي تمنح لكل منصب إداري -
 نوع ومستوى الصالحية الت 

 السلطةدرجة تفويض  -
 المسئولية وأسس توزي    ع العمل عىل المناصب -
ز األقسام واإلدارات وتنسيق طرق التواصل فيما بينهم -  العالقات بي 

ي : 
 
ي حير  أن وظيفة التوجيه تتخذ سلسلة من القرارات تبير  اآلن

 
 ف

ي التوجيم وإصدار األوامر والتعليمات -
ز
 األسلوب األفضل ف

ز المستخدمة سواًء مادية أ -  و معنويةوسائل التحفي 
ز  - ز العاملي  اعات وحل المشاكل بي  ز

 طرق فض اليز
 : ي توضح ما يلي

ي ال يمكن أن تتم بدون إتخاذ مجموعة من القرارات ، والت 
 وظيفة الرقابة الت 

ً
ا  وأخير

ي تخضع للرقابة -
 النشاطات والمهام الت 

 تحديد أنواع ومعايي  الرقابة -
 تحديد الوقت المناسب لتصحيح اإلنحرافات -
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عنارص إتخاذ القرار :  -2-5

 أن هناك أربعة عنارص إلتخاذ القرار ، تتمثل فيما يلي :   (Mirahmadi and others , 2014يرى )

ز .  متخذ القرار :  -2-5-1  وهو الفرد أو النظام الذي يقرر حيال مشكلة أو موضوع معي 

  واإلهتمام بالمحتوى. وتشمل إطار هيكلة مبادئ متخذي القرار ،  المبادئ والقواعد :  -2-5-2

تحديد جوهر وصلب الموضوع المراد إتخاذ قرار ششأنم ، وتحديد حالتم الماضية  تحديد الموضوع :  -2-5-3
 والحالية . 

وتتضمن تحديد الهدف ، تحليل المشكلة ، تحديد الحلول ، تقييم الحلول ، عملية إتخاذ القرار :  -2-5-4
 تقييمم . إختيار أفضل الحلول ، تنفيذ القرار و 

 مراحل وخطوات إتخاذ القرار :  -2-6

ز 10:  2016أشار )أبو عيد ،  ي دراستم أن مراحل عملية إتخاذ القرار  تعتير موضع جدل وإختالف لدى الباحثي 
ز
( ف

ز   للباحثي 
ً
ي اإلدارة ، وأهم ما يثار فيها هو مدى صحة ترتيب هذه المراحل ألنها تختلف وتتباين وفقا

ز
ز ف والدارسي 

 فيها . 

 عن )عبوي ، 54:  2011أضاف )قاسم ، و 
ً
(  أن البعض من العلماء يعتقد أن مراحل 242:  2010( نقال

ي 
ي النهاية إىل الوصول إىل القرارات الصائبة الت 

ز
ي أن تكون منطقية وتهدف ف

وخطوات عملية إتخاذ القرار ينبغز
( أن عملية صنع أو Al-ma’aitah,2013 :26يمكن أن تعالج المشكالت القائمة بالكفاءة المطلوبة ، وأضاف )

ات المتأثرة بها ، وحيث يتم  إتخاذ القرار  تبدأ من الحاجة إىل حل مشكلة عن طريق تحديد هذه المشكلة والمتغي 
 إتخاذ القرارات عىل جميع مستويات اإلدارة التشغيىلي ، المتوسط و التنفيذي وذلك لتحقيق أهداف العمل. 

 ( هذه المراحل عل النحو التاىلي : 65:  2015 وقد أوردت ) األشهب ،

 :تشخيص المشكلة -2-6-1
ي عىل المدير إدراكها وهو بصدد التعرف عىل المشكلة األساسية وأبعادها، هي 

ي ينبغز
ومن األمور المهمة الت 

ز أعراضها وأسب بها، اتحديده لطبيع ة الموق ف ال ذي خل ق المش كلة، ودرج ة أهمي ة المشكلة، وعدم الخلط بي 
  .والوقت المالئم للتصدي لحلها واتخاذ الق رار الفعال والمناسب ششأنها

 : جمع البيانات والمعلومات -2-6-2
اح بدائل مناسبة لحلها يتطلب جم ع البيان ات والمعلومات ذات الصلة  إن فهم المشكلة فهما حقيقيا، واقي 

ي الحصول عىل أكير قدر ممكن من بالمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخ اذ الق رار الفع ال ي
ز
عتم د ع ىل قدرة المدير ف

البيانات الدقيق ة والمعلوم ات المحاي دة والمالئمة زمنيا من مصادرها المختلفة، ومن ثم تحديد أحسن الط رق 
اتللحص ول عليه ا، ث م يق  وم بتحليله  ا تحل  يال دقيق  ا ويق  ارن الحق  ائق واألرق  ام ويخ  رج م  ن ذل    ك بم  ؤرسر

 .ومعلومات تساعده عىل الوصول إىل القرار المناسب
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : تحديد البدائل المتاحة وتقويمها -2-6-3
ي تطبقها، والفلس فة  :ويتوقف عدد الحلول البديلة ونوعها عىل عدة عوامل منها

وضع المنظمة، والسياسات الت 
أمام متخذ القرار، واتجاهات المدير   متخذ الق رار   وقدرت م  الت   تلت زم به ا، وإمكانياته ا المادي ة، والوقت المتاح

ي والمبدع، الذي يعتمد عىل التفكي  االبتك اري ال ذي يرتك ز ع ىل التص ور والتوق ع وخلفم 
ع ىل التفك ي  المنطف 

 .األفكار م ما يس اعد ع ىل تص نيف الب دائل المت واترة وترتيبه ا والتوص ل إىل ع دد محدود منها
 : إختيار البديل المناسب لحل المشكلة -2-6-4

ز الب دائل المتاح ة واختي ار الب ديل األنس ب وفق ا لمع ايي  واعتبارات موضوعية يستند  وتتم عملية المفاضلة بي 
 : ي عملية االختيار وأهم هذه المعايي 

ز
 إليها المدير ف

 ي تحقيق البديل للهدف أو األهداف المحددة ، فيفضل البديل ا
ز
ها مساهمة ف لذي يحقق لهم األهداف أو أكير

 تحقيقها . 
  اتفاق البديل مع أهمية المنظمة وأهدافها وقيمها ونظمها وإجراءاتها. 
  قبول أفراد المنظمة للحل البديل واستعدادهم لتنفيذه. 
  ز أفراد التنظيم  .درجة تأثي  البديل عىل العالقات اإلنسانية والمعامالت الناجحة بي 
 ي الحل البديل والموعد الذي يراد الحصول فيم النتائج المطلوبة. درجة ال

ز
 رسعة المطلوبة ف

  . مدى مالئمة كل بديل مع العوامل البيئية الخارجية للمنظمة مثل العادات والتقاليد 
   القيم وأنماط السلو  واألنماط االستهالكية وما يمكن أن تغ رزه ه ذه البيئ ة م ن عوامل مساعدة أو معوقة

 .كل بديلل
 المعلومات المتاحة عن الظروف البيئية المحيطة. 
  كفاءة البديل، والعائد الذي سيحققم إتباع البديل المختار. 
 :متابعة تنفيذ القرار وتقويمه -2-6-5

  يجب عىل متخذ القرار اختيار الوقت المناسب إلعالن القرار حت  ي ؤدي الق رار أحسن النتائج .وعندما يطبق
ي القرار 

ز
ى درجة فاعليتها، ومقدار نجاح الق رار ف المتخذ، وتظهر نتائجم يق وم الم دير بتق ويم هذه النتائج لي 

 .تحقي ق اله دف ال ذي اتخذ من أجلم
  ي التحليل أثناء

ز
عملية المتابعة تنىمي لدى متخ ذ الق رارات أو مس اعديهم الق درة ع ىل تح ري الدقة والواقعية ف

اح سبل عالجهاعملية التنفيذ مما ي  .ساعد عىل اكتش اف مواق ع القصور ومعرفة أسبابها واقي 
  ز ويض  اف إىل ذل  ك أن عملي  ة المتابع  ة لتنفي  ذ الق  رار تس  اعد ع  ىل تنمي  ة روح المسؤولية لدى المرؤوسي 

ي اتخاذ القرار
ز
 .وحثهم عىل المشاركة ف
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أنواع القرارات :  -2-7

ي ا
ز
وع ف لحديث عن انواع القرارات البد أن نتطرق لمفهوم القرار ، حيث عرفم سايمون بأنم اختيار بديل قبل الرسر

، وهو يمثل جوهر النشاط  من البدائل المتاحة إليجاد الح ل المناسب لمشكلة حقيقية ناتجة عن عالم متغي 
ي األعمال . 

ز
 التنفيذي ف

 Pranjic , 2018: 604وأشار )
ً
ز  ( بأن القرار يعد إختيارا ي حي 

ز
ز ، ف ي حالة عدم التقي 

ز
ز مسارات العمل البديلة ف بي 

ي مسارات الخيارات المتاحة . 
ز
 أن عملية إتخاذ القرار هي عملية التفكي  ف

( أن القرار  يختلف بإختالف المركز اإلداري الذي يشغلم متخذ القرار والصالحيات 129:  2015وذكر )لطرش ، 
ي يتمتع بها والبيئة المحيطة بم ،

وهنا  معايي  عدة يمكن إتخاذها كأساس لتصنيف القرارات ، ومن أهم هذه  الت 
 المعايي  : 

 لطبيعة القرار : ويتم تصنيف القرارات هنا إىل ثالثة أنواع :  -2-7-1
ً
 القرارات وفقا

  : ي يتم تنفيذها بمجموعة محددة ومعروفة من اإلجراءات وال تتطلب تدخل  القرارات المنمطة
وهي الت 

 فيها . المدير 
ً
ا  كبي 
ً
ي تنفيذها ، وتلعب نظم المعلومات التقليدية دورا

ز
 ف

  : وال توجد إجراءات مقننة لتنفيذها ، ومن طبيعة هذه  القرارات الغير منمطة 
ً
ا ي ال تتكرر كثي 

وهي الت 
ذكاء  ةالقرارات اإلعتماد عىل القرارات السابقة وكفاءة المدير أو متخذ القرار ، وهنا يمكن اإلستفادة من أنظم

 األعمال. 
  : ز ، وتوجد إجراءات محددة ومعروفة لتنفيذها  القرارات شبه المنمطة ز السابقي  ز النوعي  ي تقع بي 

وهي الت 
 ولكنها ليست كاملة ، وهنا يمكن اإلستفادة من أدوات ونماذج التحليل المعاضة . 

 ألهميتها : وهي مصنفة إىل نوعير  ، هما :  -2-7-2
ً
 القرارات وفقا

 اتيجية :  القرارات امج  اإلسي  ي تخص المنظمة بمحيطها وطبيعتها ، أي أنها تعتز بتحديد الير
وهي الت 

 والخطط المستقبلية للمنظمة وعادة ما تعىط مدة زمنية طويلة 
  : ي تنشأ عىل أساس يومي دون تغيي  المبادئ  القرارات التكتيكية

ي تهدف إىل حل المشاكل الت 
وهي الت 
 ة . التوجيهية العامة للمنظم

 أساليب إتخاذ القرارات :  -2-8

  . ي أي منظمة وعىل جميع المستويات
ز
بما أن صنع وإتخاذ القرار هو جزء ال يتجزء من العملية اإلدارية ف

(Zamani & Maeen , 2017 :5 ، هم  من غي 
ي إتخاذ القرارات أكير

ز
 ألن بعض المديرين ينجحون ف

ً
( ونظرا
ي إتخاذ القرار ، وضح )فقد إجريت العديد من الدراسات لتقييم 

ز
 & Roveاألسباب العناض الفعالة ف

Bolgharidz . ي إتخاذ القرار
ز
ز هو دراسة أساليبهم ف  ( بأن أفضل طريقة للتعرف عىل المديرين الناجحي 

  ، ( أن أساليب إتخاذ القرارات تتعدد وتتدرج من األسهل إىل األصعب من حيث 56:  2011وذكرت)قاسم
 الجهد والتكلفة ، وي

ً
توقف إستخدامها عىل طبيعة المشكلة والظروف المحيطة واإلمكانات المتوافرة ، ووفقا

ز :   لذلك ف ي تنقسم إىل قسمي 
 2-8-1-  : ي تفتقر للتدقيق والتمحيص العلىمي وال تتبع المنهج العلىمي  األساليب النظرية غير الكمية

 وهي الت 
ي إتخاذ القرارات وتشمل : 

ز
 ف
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كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  : ي إتخاذ القرارات ، وبتوافرها تصبح القرارات المتخذة ذات جذور قوية وتعد قواعد ممتا الحقائق
ز
زة ف

 ومنطقية . 
  : ي  البديهة والحكم الشخصي

ز
وهو أسلوب إستخدام المدير لحكمم الشخىصي وإعتماده عىل رسعة البديهة ف

ي تعرض لم . 
 إدرا  عناض المشكلة الت 

  : ة ة المدير أو متخذ القرار ،و  الخير ات اآلخرين ال تقترص عىل خير لكن عىل إمكانية التعلم واإلستفادة من خير
ي حل المشاكل وإتخاذ القرارات الصائبة 

ز
 وتجارب  هم ف

  : ز اإلعتبار جميع العوامل الملموسة وغي  الملموسة  إجراء التجارب يجب عند إجراء التجارب األخذ بعي 
 واإلحتماالت المرتبطة بالمشكلة محل القرار . 

  : ي هذا األ  اآلراء
ي تقدم إليم حول يعتز

حات الت  سلوب بأن يعتمد المدير عىل البحث ودراسة اآلراء والمقي 
 المشكلة ليتمكن من إختيار البديل األفضل . 

 2-8-2-  : األساليب الكمية : ومن أهمها 
  تعتمد عملية إتخاذ القرار األمثل عىل قياس اإلحتماالت ، حيث أن إختيار البديل األفضل اإلحتماالت :

 إختيارات الحقة .  سيتبعم
  : ي يمكن إتخاذها تجاه مشكلة معينة  بحوث العمليات

ز البدائل الت  ي المفاضلة بي 
ز
تعتمد الطريقة العلمية ف
 من خالل المقاييس الرياضية والمنطقية . 

  : ي يواجهها متخذ  نظرية المباريات
اتيجيات الت  ي تمكن من تحديد اإلسي 

تشمل مجموعة من النماذج الت 
اتيجية.  القرار كأحد  ي مباريات المنافسة وكيفية وصولم ألفضل إسي 

ز
ز ف  المشاركي 

  : مجة الخطية ي تحديد اإلستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد المتاحة .  الير
ز
 أسلوب يستخدم ف

  : ) تستخدم من خالل التكنولوجيا الحديثة إلختيار صالحية النماذج الرياضية  التماثل ) المحاكات
ي تقييم

ز
 البدائل وتوقعات نتائج القرارات .  والمسارات ف

 مهارات إتخاذ القرار :  -2-9

ي يمكن إكتسابها وتطبيقها وتقويمها ، )رزق ، والسيد ، 
عملية إتخاذ القرار  تتطلب مجموعة من المهارات الت 

 ما تكون النتائج مقنعة ويكون لدى متخذ القرا233:  2013
ً
حرية  ر ( فإذا ما تمت العملية بمهارة عالية فغالبا

ي 
ز
شخصية أكير ألن إحتمال إيجاده لبدائل جديدة تكون أكير ويحد من درجة تدخل الصدفة أو األفراد اآلخرين ف
تحديد قراره ، فإكتساب مهارات إتخاذ القرار تزيد من إحتمال تحقيق كل فرد لما يراه ذا قيمة وذهبت )الفواعي  ، 

ض إمتالك43-44:  2015  .Black and Hها عند إتخاذ القرار  كما أشار )( إىل أن هنا  مهارات يفي 
Gregresen , 2005 : وهي ، ) 

 تحليل إتخاذ القرار :  -2-9-1

ي اإلستعانة بالمنهجيات واآلخرين لتوليد أفكار جديدة وجمع معلومات ذات صلة بكل اإلحتماالت 
وتعتز

تبة عليها ليتم   إختيار أفضل مسار للعمل المطلوب . والخيارات الموجودة ومدى صالحيتها والنتائج المي 

 اإلجماع عل القرارات :  -2-9-2

إتخاذ القرار المناسب بإسلوب المشاركة وإعطاء الجميع حق التعبي  عن رأيم ، ومناقشة القضية من جميع 
 جوانبها اإليجابية والسلبية . 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وقت إتخاذ القرار :  -2-9-3

ي  يجب اإلهتمام بتوقيت إتخاذ القرار حيث أنم نق
ه ، ففز  وال يمكن تأخي 

ً
يا طة اإلنطالق وقد يكون القرار مصي 

 كثي  من األحيان يكون القرار الذي يؤخذ شرسعة هو األفضل . 

 دراسة كل اإلحتماالت الموجودة :  -2-9-4

ي العناية بدراسة جميع الخيارات . 
ز أو إحتماالت متعددة ، لذا ينبغز  بعض القرارات تندرج ضمن إحتمالي 

 ا عملية إتخاذ القرار : مزاي -2-10

 القرارات ، وهي :  إتخاذ عملية مزايا أهم تلخيص ( يمكن13:  2015)النسور ، وحمادة ، 

ابطة تكون ما عادة القرارات - ز  قرار يؤثر فقد البعض ، بعضها مع مي  األفراد و المجموعات  من العديد عىل معي 
 .المنظمة داخل

 . البدائل لتنمية اإلبتكاري التفكي   عىل اإلعتماد تتضمن القرارات إتخاذ عملية -

 .القرار ونتخذ نتوقف مت   تحديد الصعب من لهذا مكلفا، يكون وقد وقتا وتحليلها البيانات جمع يستغرق -

تبة المخاطر بإتجاه القرار متخذ موقف عىل القرار إتخاذ عملية تعتمد -  .القرار هذا عن المي 

ورية عملية الراجعة التغذية عملية - ي  األخطاء تجنب عىل لمساعدتها ومهمة، ضز
ز
 .المستقبل ف

ي إتخاذ القرار :  -2-11
 
 العوامل المؤثرة ف

(Shollo,2011 : 3 ي أجريت إال أن إتخاذ القرار ال يزال أحد أكير
( عىل الرغم من الكم الهائل من األبحاث الت 

ي عملية إتخاذ ( أن هنا  157:  2015التحديات ، وذكرت )صليحة ، وتواري ، 
ز
مجموعة من العوامل تؤثر ف

القرار داخل المنظمة وذلك بحسب نوع القرار ومستواه وحجم المنظمة ونشاطها ، وبعض هذه العوامل داخلية 
مصدرها المنظمة كفعالية متخذ القرار ومهارتم ، ومدى وفرة وجودة الموارد وثقافة المنظمة وأنماط القيادة فيها 

ي تتفرع منها ، وبعضها خارجية مص
اتيجية الت  درها البيئة المحيطة بالمنظمة حيث أنها تؤثر عىل القرارات اإلسي 

 ، ي
ز نجد أن ) الحستز ي حي 

ز
ي المنظمة ، ف

ز
ي ، 51:  2013القرارات األخرى ف

( قد حدد بعض العوامل كما أشار الفف 
 ، وهي :  2012

ي النهاية إىل تحقيق أهداف مما ال شك فيم أن أي قرار يتم إتخاذ أهداف المنظمة :  -2-11-1
ز
ه البد وأن يؤدي ف

 المنظمة أو المجتمع الذي تم إتخاذ القرار  فيم . 

ي المجتمع :  -2-11-2
 
ي تتصل بعملية إتخاذ القرار.  الثقافة السائدة ف

 تعتير من األمور المهمة الت 

ز اإل  الواقع ومكنوناته من الحقائق والمعلومات المتاحة :  -2-11-3  عتبار الحقيقة والواقع وما يجب األخذ بعي 
 ترجحم من وسيلة أو بديل عىل بديل آخر . 

ي إنجاز المطلوب  العوانل النفسية :  -2-11-4
ز
دد لها تأثي  كبي  ف

ة والي  إزالة التوتر والضغط النفسي والحي 
 وتحقيق األهداف والطموحات . 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 12:  2015وأضاف )النسور ، وحمادة ، 
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 كل أفضل . القرار فيها بكل سهولة ويرس وبش
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 النتائج : 

 من أهم نتائج الدراسة : 

ي رفاهية المنظمة .  -1
ز
 المعلومات من أهم أصول المنظمة وهي تمثل ثروة قيمة يمكن أن تؤثر ف

قدرة المنظمة عىل إتخاذ ذكاء األعمال أدوات قوية تقوم بتحليل البيانات وتحولها إىل معرفة تزيد من  -2
 . القرارات

اتيجيات واألهداف عملية إتخاذ ا -3 ي تحدد اإلسي 
لقرار جزء ال يتجزء من أنشطة المنظمة الرئيسية والت 

 المستقبلية . 

ي إتخاذ القرارات .  -4
ز
ي ف  نظم ذكاء األعمال تقلل اإلعتماد عىل الكادر البرسر

ي التعرف عىل سلو  العمل والمساعدة عىل اإلحتفاظ بم أو تطويره .  -5
ز
 تساهم نظم ذكاء األعمال ف

ي إتخاذ القرارات .  -6
ز
 نظم ذكاء األعمال تجعل صناع القرار أكير كفاءة وأكير قوة ودقة ف

 التوصيات : 

 ومن أهم التوصيات : 

انيات المالئمة لها.  -1 ز ي المنظمة لحلول ذكاء األعمال وتخصيص المي 
ز
ي اإلدارة العليا ف

ورة تبتز  ضز

ي إدارة البيانات لتوفي  المعلومات  -2
ز
ورة اإلستثمار ف ز إتخاذ القراراتضز ي تساعد متخذي القرار عىل تحسي 

 الت 
اتيجية ، التكتيكية ، والتشغيلية ( .   بكافة أشكالها المختلفة ) اإلسي 

ز داخل المنظمة بأهمية ذكاء األعمال .  -3  اإلهتمام برفع وغي العاملي 

اتيجية .  -4  يجب عىل المنظمة أن تراغي المخاطر عند إتخاذ القرارات اإلسي 

ي إتخاذ القرارات وأن تكون عىل رؤية واضحة . ال -5
ز
 واقعية ف

ات األداء .  -6  التطبيق الفعال لعملبات إدارة المعرفة واإلستفادة القصوى من مؤرسر

ورة توافر البنية التحتية القوية والكوادر المؤهلة لتطبيق حلول ذكاء األعمال .  -7  ضز
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ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المراجع العربية : 

و  .  ي ، ط2012) ابراهيم ، السعيد مير اتيخر
ي دعم إتخاذ القرار اإلسي 

ز
، المجموعة  2( . المعلومات ودورها ف

 العربية للتدريب والنرسر ، القاهرة . 

كات اإلتصاالت الفلسطينية ، 2015اعسيلة ، حكم رشيد . ) ي رسر
ز
ة عىل جودة القرارات ف ( . أثر األنظمة الخبي 

 ية . رسالة ماجستي  ، كلية األعمال ، جامعة عمان العرب

، دار أمجد للنرسر  1( . إتخاذ القرارات اإلدارية : أنواعها ومراحلها ، ط2015األشهب ، نوال عبد الكريم . )
 والتوزي    ع. 

ي مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات 2013السلوم ، عثمان إبراهيم . )
ز
(. تطبيقات أنظمة ذكاء األعمال ف

 .  1، ع 25اإلدارية ، مجالعلوم  –اإلنسانية ، مجلة جامعة الملك سعود 

 ( . رسالة ماجستي  ، كلية المال واألعمال ، جامعة آل البيت ، األردن . 2015الشديفات ، عىلي محمد . )

( . تطبيقات ذكاء األعمال وتحقيق 2011الشحادة ، عبد الرزاق قاسم و الحميدان ، عبد الناض أحمد . )
ي ، مجل  .  3ة اإلقتصاد والتنمية ، عالمفهوم التكامىلي لجودة النظام المحاستر

ي عملية إتخاذ القرارات اإلدارية 2016العباسي ، عالء عبد السالم . )
ز
( . دور نظم المعلومات المحاسبية ف

ي محافظة ميسان بالعراق ، 
ز
 Journal ofالرشيدة : دراسة تطبيقية عىل عينة من المنظمات الحكومية العاملة ف

Economics and Business Studies , Vol.22 , Issue.4 , PP.122-134 

ي .)
 
ي : دراسة إستطالعية 2013العزاوي ، غانم رزف ي تنمية رأس المال البرسر

ز
(. إستخدام أنظمة ذكاء األعمال ف

ي وزارة الصحة , مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية ، ع
ز
ز ف  .  74-49، ص.  28لعينة من الموظفي 

ي القطاع ( . دور 2017العش ، آالء مصطفز . )
ز
تطبيق متطلبات نجاح ذكاء األعمال عىل جودة القرارات ف

ي ، رسالة ماجستي  ، كلية األعمال ، جامعة عمان العربية . 
ي األردئز

ز
 المرصف

ي دوائر تطبيقات 2018العمرو ، رزان عابد . )
ز
ز ف (. مفهوم ذكاء األعمال ومعوقات تطبيقم من وجهة نظر العاملي 

امعات األردنية الحكومية ، رسالة ماجستي  ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الحاسوب ومدراء مكتبات الج
 األردنية ، األردن . 

ي ، ناض محمد . ) كات 2015العتيتر ي الرسر
ز
ي ضبط جودة التدقيق الداخىلي ف

ز
( . أثر تطبيقات ذكاء األعمال ف

ق األوس  ط ، األردن . الصناعية الكويتية ، رسالة ماجستي  ، كلية االعمال ، جامعة الرسر

ز .)  ، دار المناهج للنرسر والتوزي    ع : عمان 1(. نظريات إتخاذ القرارات ، ط2013الفضل ، مؤيد عبد الحسي 

كة األردنية 2015الفواعي  ، لما مصلح .) ي الرسر
ز
(. أثر إستخدام نظم دعم القرارات عىل جودة القرارات اإلدارية ف

ان : دراسة حالة ، رسالة ماجستي  ، كلية  األعمال ، جامعة عمان العربية .  للطي 

، دار  1. نظم ذكاء األعمال لوحات عدادات األعمال كمعمارية متكاملة ، ط (2018الناض ، عامر عبد الرزاق .)
 اليازوردي للنرسر والتوزي    ع : عمان . 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي منظما2011النداوي ، عبد العزيز بدر . )
ز
ت األعمال بناء ( . ذكاء األعمال منهجية لتطوير العمليات اإلدارية ف

 ، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الزيتونة األردنية .  2نموذج ، مجلة الدراسات المالية والتجارية ، ع

ي المؤسسة اإلقتصادية ، المؤتمر 2015بالل ، رحالية . )
ز
ي دعم نظم إتخاذ القرارات ف

ز
ة ودورها ف ( . األنظمة الخبي 

الفرص والتحديات والتطلعات ، جامعة البلغاء التطبيقية ومركز  –األعمال العلىمي الدوىلي األول : منظمات 
ية.   البحث وتطوير الموارد البرسر

ي إتخاذ القرارات : دراسة ميدانية لمؤسسات مجمع سوناطرا  2015بوغازي ، فريدة .)
ز
 –( . إستخدام تقنيات ف
ي إدارة األعمال ، مج

ز
 .  1، ع 11سكيكدة ، المجلة األردنية ف

ز  ( . توظيف بعض أدوات ذكاء األعمال لدعم نظام 2017، ليث سعد هللا والشمري ، فراج نغيمش . ) حسي 
ح ، مجلة جامعة كركو  للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ، مج ي أنموذج مقي  اتيخر

 .  2، ع 7المعلومات اإلسي 

ي ، عماد صالح . )
ز ، سطم صالح و الحديتر ي ت2016حسي 

ز
حديد ربحية المنتجات : ( . إستخدام ذكاء األعمال ف

كة ألبان وعصائر تكريت المحدودة ، مجلة كركو  للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ، ع  . 1دراسة تطبيقية عىل رسر

ي المنشآت 2015خلف ، احمد محمود . )
ز
ي دعم إتخاذ القرارات اإلدارية ف

ز
( . دور نظم المعلومات اإلدارية ف

 ، القاهرة . ، مكتبة القانون واإلقتصاد  1التجارية، ط

ي وعالقتها بمهارات إتخاذ القرار 2013رزق ، راشد مرزوق والسيد ، محمد سعيد . )
(. مكونات الذكاء الوجدائز

بوية ، ع بية ، جامعة جنوب الوادي ، مرص .  34لدى مديري المدارس ، المجلة الي   ، كلية الي 

ز العقالنية المط2013شباح ، مريم . ) لقة والعقالنية المحدودة ، مجلة المؤسسة ( . عملية إتخاذ القرار بي 
ية ، ع  .  41العربية لإلستشارات العلمية وتنمية الموارد البرسر

ي 2015شبي  ، محمد مني  عودة . )
ز
ي القطاع المرصف

ز
ي ف ي تنمية رأس المال البرسر

ز
( . دور أنظمة ذكاء األعمال ف
ز ، رسالة ماجستي  ، كلية ال ي : دراسة حالة بنك فلسطي 

 تجارة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة . الفلسطيتز

ز . ) ي الجامعات األردنية : 2016صالح ، بالل حسي 
ز
( . أثر تطبيقات ذكاء األعمال عىل جودة التدقيق الداخىلي ف

ز الجامعات الرسمية والخاصة ، رسالة ماجستي  ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة  دراسة حالة مقارنة بي 
 الهاشمية ، األردن . 

ز ، باسم محمد . )صالح  ي 2016، سمي  أبو الفتوح و حسي 
ز
ي نظم ذكاء األعمال ف

ز
( . دور عوامل النجاح الحاسمة ف

 40دعم نظم المعلومات المحاسبية ألغراض داخلية : دراسة ميدانية ، المجلة المرصية للدراسات التجارية ، مج
 ، كلية التجارة ، جامعة المنصورة , مرص .  2، ع

ي عىل جودة القرارات ، رسالة 2009هللا . ) صالح ، فاتن عبد 
(. أثر تطبيقات الذكاء اإلصطناغي والذكاء العاطفز

ق األوسط ، عمان .   ماجستي  ، كلية األعمال ، جامعة الرسر

( . ذكاء األعمال : القيمة المضافة الجديدة للمعلومات من أجل إتخاذ 2015صليحة ، كاريش وتواري ، سهام . )
ي المؤسس

ز
 .  10، ع 6ة ، مجلة دفاتر إقتصادية ، مجالقرار ف

اعةالتنظيمية : 2019صويص ، محمد إبراهيم وعابدين ، إبرايهم عيد .) ي بناء الير
ز
(. دور نظم ذكاء األعمال ف

ز ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية واإلدارية ، ع ي فلسطي 
ز
 .  1بالتطبيق عىل البنو  العاملة ف
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

ز
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي 
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ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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