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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

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

ز بكليات  ز الجينات التنظيمية والسلوك اإلبتكاري لدى العاملي  ح للعالقة بي 
اح نموذج مقي  يهدف البحث إىل اقي 

ي باألسلوب المسخي كأحد أنماطة لمناسبته لطبيعة البحث،  
ة األهلية ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفز ز عني 

ة األهلية والبالغ عددهم) واشتمل   ز ز من الهيئة اإلدارية بكليات عني  (عامال 140مجتمع البحث عىل جميع العاملي 
ز عشوائيا  ة األهلية " حرص شامل" ، ومن ثم قامت الباحثة باختيار عينة التقني  ز ي ومنسوبات كليات عني  من منسوئ 

ز بالهيئ30ومن خارج عينة البحث األساسية وقوامها )  ة األهلية بنسبة  ( من العاملي  ز %، 21ة اإلدارية بكليات عني 
ز ) 10وتم استبعاد )  التقني  % ، وبذلك 14( بنسبة  20( منهم لعدم إكتمال تعبئة اإلستبانة ، ليصبح قوام عينة 

ة األهلية بنسبة  110أصبحت عينة البحث األساسية تشمل عىل )  ز ز بالهيئة اإلدارية بكليات عني  %، 79( من العاملي 
ز لالستبيان " من تصميمها " كأدوات لجمع البيانات ، وكانت أهم النتائج تصميم واستخدمت الب احثة استمارتي 

ة األهلية.  ز ز بكليات عني  ز الجينات التنظيمية والسلوك اإلبتكاري لدى العاملي   نموذج يوضح العالقة بي 

 

Abstract: 

The research aims to propose a proposed model for the relationship between 

organizational genes and innovative behavior among the employees of Onaizah private 

colleges. And the employees of Onaizah private colleges “a comprehensive inventory”, 

and then the researcher chose the legalization sample randomly and from outside the 

basic research sample and it consisted of (30) employees of the administrative board of 

Onaizah private colleges at a rate of 21%, and (10) of them were excluded because the 

questionnaire was not completed, to become the strength of The legalization sample 

(20) by 14%, and thus the basic research sample includes (110) employees of the 

administrative body of the Unaizah Private Colleges, at a rate of 79%, The researcher 

used two questionnaires “designed by her” as tools for data collection, and the most 

important results were to design a model that shows the relationship between regulatory 

genes and the innovative behavior of workers in Unaizah Private Colleges . 
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 مقدمة: ال

ة رؤية جديدة للمؤسسات قائمة عىلي مفهوم   وأول من    Organizational DNAشهدت السنوات األخي 
كة  ي الواليات المتحدة األمريكية  Booz Allen Hamibtonاستخدم هذا المصطلح هو رسر

لالستشارات اإلدارية فز
كة الجينات التنظيمية بأنه " مصطلح يوضح العوامل األساسية ال ي تحدد شخصية المنظمة وقد عرفت تلك الرسر
ت 

كة، ولن يتحقق ذلك إال من   اتيجية مشي  ك وإسي  أدائها ". وذلك من أجل تحقيق هدف مشي  ح  ي رسر
وتساعد فز

ي مجال  
االبتكار واإلبداع فز المؤسسات عىلي   بصفة عامة  ياإلدار العمل  خالل  ي 

فز أداء األعمال  يعد مرضيا  فلم   ،
ي أن تطور من نفسها باستمرار وتبحث عن التجديد  اختالف أنماطها وأنواعها بالطرق الروتينية  

التقليدية وإنما ينبغز
 والتغيي  لألفضل حت  تكون مؤسسة خالقة ومبدعة. 

ي جميع مجاالت و 
ز فز ز والدارسي  ة اهتمام الباحثي  ي السنوات األخي 

لقد أثار موضوع الجينات التنظيمية فز
ي أداء المنظمة 

ي ومن ثم التأثي  فز
ز ورضاهم الوظيفز ي التأثي  عىل سلوك العاملي 

ة فز اإلدارة، وذلك لما له من أهمية كبي 
نرسر  عاما  ز  خمسي  من   

أكير فمنذ  أهدافها،  تحقيق  ي 
فز من  ونجاحها  بقلم كال  مقاال  علمية  دورية   &Crick)ت 
Watson)    النووي الحمض  تركيب  نموذج  فيه  من   DNA (deoxyribonucleic acid)يصفان  تمكنا  الذي 

اكتشافه وأطلقنا عليه " رس الحياة " وقد أدى هذا االكتشاف إىل ثورة علمية بسبب وجود ثالثة مليارات شفرة 
ي 
 (2009المسدي،  . ) DNAوراثية فز

ي تنقل األوامر إىل كل مكونات الخلية ليكتب لها البقاء والحفاظ عىل 
ية هي الت  وحيث أن الجينات البرسر

ز  وتمي  واستمرار  بقاء  تتحمل مسئولية  المنظمة حيث  ي كل مستويات 
فز اإلدارة  تلعبه  الدور  فان هذا  خصائصها، 

ي بيئتها وهذا ما يسىم بالجينات التنظيمية للمنظمة، فالفر 
ق الوحيد أن حياة اإلنسان تنتهي بالموت أما المنظمة فز

ي دنيا األعمال إذا كانت جيناتها )مديري  ها( وكروموسوماتها )أنظمتها( قادرة 
المنظمة فيمكن أن يكتب لها الخلود فز

 (. ي إطار بيئتها ومناخها التنظيىمي
ي ،  عىل التحول إىل األفضل فز

 (2012العادلوئز

ن الجينات التنظيمية عبارة عن قاعدة بيانات مرنة يمكن ألي  أ   (Barnes ,2008)،  (Dos,2002)ويتفق  
قيات، شكل   فرد اجتيازها عندما يكون لديه معلومات عن المنظمة، الهيكل التنظيىمي واإلجراءات، والتعيينات والي 

ز   األقسام، القيادة، عمليات التخطيط، قياس األداء، السلطات الرسمية وغي  الرسمية، تنظيم التقارير، العالقات بي 
ي تشكل الجينات التنظيمية الجيدة  

القيم األساسية داخل المنظمة حيث أن المنظمات ذات األداء العاىلي هي الت 
ي تتكون عندما يكون هناك إدراك ووغي وتصور للمنظمة، فتلك الجينات تمكن كل فرد من فهم ما هي المهام  

والت 
ي معينة ومخترصة من خالل مجموعة  داخل المنظمة فهي عبارة عن نظام من الرموز والكلما

ز تعطي معائز ت والقواني 
ح أدائها.    من العناض وذلك لتحديد شخصية المنظمة ورسر

(Dos , 2002 )(Barnes ,2008) 
ي  ويعرف   ج  الجينات التنظيمية بأنها الهيكل الديناميكي ألي منظمة،   Sergey  ,  Ivanov   (2013    )" ايفانوف سي 

ي تمثل ديناميكية المنظمة سواء كانت داخل المنظمة أو خارجها،  
فهي تتكون من األدوار، العالقات، والتشابكات الت 

ي 
فز المنظمة  تحريك  فيمكن  للمنظمة  التنظيمية  الجينات  اكتشاف  عند  جيناتها وانه  تغيي   بواسطة  اتجاه  إي    

  ( Ivanov,Sergey,2013) تنظيمية. ال
تعتي  وسيلة لتخزين المعلومات الموروثة والمتقادمة بشكل تراكىمي    DNA( أن ال  2013ويري أشتيوي) 

عىل مستوى طويل األجل يتعلق بمرحلة تكوين النواة األوىل لفكرة وجود المنظمة، ويمكن تقسيم العناض المكونة 
 إىل عنرصين وهما:   DNAلل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

واألرض   -1 والسيارات  واألثاث  والميكنة  ي 
المبائز وتشمل  المادية:  ووسائل الموروثات  العامل  المال  ورأس 

 انجاز المهام الوظيفية. 
ز العمل والثقافة التنظيمية ) الدين، العادات، التقاليد، الرموز(  -2 الموروثات المعنوية: وتشمل أنظمة وقواني 

والبيئة التنظيمية ) اإلضاءة، الحرارة، الضوضاء، عدد ساعات العمل( والمناخ التنظيىمي )القيم اإلدارية، 
، خصائصاألحوال   ، حجم المنظمة، طبيعة العمل،   االقتصادية، نمط القيادة، الهيكل التنظيىمي ز العاملي 

ز لالتحادات العمالية(.   ( 2013) أشتيوي، مشاركة العاملي 

ي المنظمة من   John Barnes   (2008بينما يرى " جون بارينس "  
( أن الجينات التنظيمية تشمل كل ما يدور فز

  ، واإلجراءات  ،  السياسات  األداء  وقياس   ، التخطيط  عمليات   ، القيادة  وشكل  قيات  والي  السلطات التعيينات 
 . المنظمة  داخل  األساسية  والقيم   ، األقسام  ز  بي  والعالقات  التقارير  ،تنظيم  الرسمية  وغي   الرسمية 

 (117:29 )(Barnes , 2008) 

ة داخل المنظمة ال يمكن تكرارها 2015تعرفها " شاهيستا السعيد لبدة" )   و  ز ( بأنها عملية تفردية وسمة ومي 
بسهولة وأن إدراك وفهم واكتشاف تلك التفردية داخل المنظمة يكون بواسطة معرفة القيم األساسية والخدمات 

ي تقدم لألفراد خارج المنظمة . 
 ( 2015)لبدة ،  الت 

ها من المنظمات ( 2017الباحثة " نهال البيىلي صبح " ) بينما تعرفها  ز وتنفرد بت المنظمة عن غي  بأنها كل ما تتمي 
ي اتخاذ القرار والمعلومات والمحفزات والهيكل التنظيىمي 

 .  األخرى وذلك من خالل المشاركة فز

 (2017)صبح ، 
ي تشكل الجينات التنظيمية   (Flumerfelt, 2008)ويؤكد  

عىل أن تعلم المنظمة من العناض المهمة الت 
ي تتعلق بالعمليات واألخالقيات داخل المنظمة 

ات المستمرة والمعلومات الت  للمنظمة من خالل اكتساب الخي 
ي تطوير المنظمة واالرتقاء بمستوى أدائها إىل األفضل. 

 (Flumerfelt, 2008)مما يساهم فز
ي داخل المنظمة هو فهم سمات    (Neilson et al,2010)بينما يري  

أن أول خطوة لحل أي اختالل وظيفز
ي تحدد سلوك األفراد وتؤثر عىل أداء األعمال وذلك عن طريق استخدام مفهوم الجينات 

وخصائص المنظمة الت 
ي أربعة  التنظيمية والذي يضع مجموعة من اإلرشادات الدقيقة المطلوبة لخلق منظمة فريدة، ويمكن ح 

رصها فز
(.  –المعلومات  –المحفزات  –قواعد أساسية وهي ) حقوق اتخاذ القرار   الهيكل التنظيىمي

(Neilson et al,2010) 
أنه يمكن تحليل الجينات التنظيمية للمنظمة من خالل ثالثة عناض    Louisiana   (2013 )ويؤكد لويسيانا  

للمنظمة   المستقبلية  الرؤية  أهدافها  Visionوهي  تنجز  من  واىل  المنظمة  تنجز  ماذا  وهي  المهام   ،Mission  ،
ي تقود المنظمة إىل تحقيق أهدافها ومهامها، حيث أن الجينات التن

ظيمية فلسفة المنظمة وهي القيم األساسية الت 
ي تحدد  

ات، االتجاهات، المعلومات الت  ليست مجرد اسم أو شعار للمنظمة وإنما هي خليط من المهارات، الخي 
ي سوق العمل. 

    (Louisiana , 2013)القدرة عىل خلق القيمة فز
اىل   قيمة  يضيف  قد  تقديم شر  جديد  بواسطة  فعال  موجود  ي شر  

فز تغيي   إحداث  بأنه  االبتكار  ويعرف 
ي إدارة المعرفة بالمنظمة ، وكما عرفت األمم المتحدة  المستهلك  

ي القطاع   2006والمشاركة فز
االبتكار اإلداري فز

العام بأنه " قيام المؤسسات العامة بوضع تصاميم جديدة لسياسات وإجراءات عمل موحدة جديدة لمعالجة 
 المشاكل المتعلقة بالسياسات العمومية وإيجاد الحلول اإلبداعية لها. 

 (2000()الربيعان ، 2008،  محمد ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ، ماجد عبد العزيز الجريري" )  ي تتضمن  2007ويعرف كال من " عىلي فالح الزغت 
( اإلبتكار بأنه العملية الت 

ي تعالج هذه المشكالت واختبار مدى صحة 
اإلحساس بالمشكالت ، ثم تحديد بعض األفكار ووضع الفروض الت 

ي والجريري ، )  آخرين . أو خطأ هذه الفروض وتوصيل النتائج إىل  (2007الزغت 
ة األهلية  ات المتنوعةوتحتل اإلدار  ز ولذلك تسغي لتحقيق أهدافها من خالل أهمية بالغة ،    بكليات عني 

 وبالتاىلي 
ز ي التنظيم اإلداري والوسائل واألساليب اإلدارية المتبعة مما يؤثر عىلي سلوك العاملي 

التطوير المستمر فز
ي إنتاجية العمل  

ي من أهم العناض المؤثرة فز ة أداء اإلدارة سلبا أو إيجابا، حيث يعتي  العنرص البرسر يؤثر عىل مسي 
ي أداء عمله فالبد أن تتوفر لديه عناض الجينات التنظيمية المتمثلة ولكي تت

وفر لديه القدرة عىل اإلبداع واالبتكار فز
ي 
ي اتخاذ القرار، وتوافر المعلومات، والحصول عىل المحفزات، والتمتع بهيكل تنظيىمي جيد والت 

ي حق المشاركة فز
فز

لكي   ها  توفي  إىل  العمل  رؤساء  يسغي  جاذبة  وسيلة  السلوك تعد  وأنماط  والمثل  القيم  ز  العاملي  نفوس  ي 
فز يبثوا 

ي تجعلهم يشعرون بالرضا عن عملهم مما يؤثر بشكل واضح
ي االبتكاري الت   واإلنتاجية الطموح مستوى عىل االيجائ 

 واألداء. 

 مشكلة البحث وأهميته: 

ي   
ي العمل عىل التطبيق وأسلوب التنفيذ داخل المنظمة، والذي يعتز

يعتمد نجاح أو فشل المنظمات اآلن فز
المنظمة  داخل  القرارات  إىل  النظر  فيجب  المهام  انجاز  ي 

فز مشكلة  هناك  يكون  فعندما  بالنتائج،  األهداف  ربط 
decision right  ز للعاملي  المقدمة  المحفزات   ،motivationا المعلومات  المنظمة ،  داخل  لموجودة 

information  وهيكل المنظمة ،structure   حت  نتمكن من معرفة ما هي المشكلة داخل المنظمة، وتشكل تلك
 .  DNA Organizational العناض األربعة الكيان األساشي للجينات التنظيمية

كة    دوله    100ىلي شمل  عندما قامت باستقصاء دو  2002عام    Booz Allen Hamibtonوهذا ما أكدته رسر
أقسام وبعض البيانات المرتبطة بالقيادات والمستويات اإلدارية المختلفة    8إدارات مختلفة و  10قطاعا و  24و

كة، حيث قامت بتوزي    ع حواىلي   استمارة استقصاء خاصة بالحمض النووي للمؤسسة حيث   30000داخل كل رسر
ي تجعل

ي تعمل  جاءت النتائج بأن لكل منظمة خصائصها الفريدة الت 
ها من المنظمات حت  الت  ها مختلفة عن غي 

ي نفس المجال. 
 (Aguirre , 2005)معها فز

قام كال    كة    (Gary, Prose)وبناء عىل ذلك  ي رسر
فز اإلدارية  االستشارات  ي مجال 

فز تهما  لخي   Boozنظرا 
Allen Hamibton    ي تمثل الحمض النووي

ز عاما، إىل محاولة معرفة تلك الخصائص الت  ي تصل إىل خمسي 
والت 

الهيكل   المعلومات،  المحفزات،  القرار،  اتخاذ  حقوق  وهي  ات  متغي  أربعة  ي 
فز حرصها  أمكن  ي 

والت  للمنظمات 
  .  ( Gary, Prose,2004)التنظيىمي

ا ايج   ي توافرها بشكل متكامل حت  تؤثر تأثي 
ي ينبغز

ز االبتكارية، وهذا يتفق مع  والت  ابيا عىل قدرات العاملي 
ومنها   الدراسات  من  العديد  ،      scheier,2012  ،Zhou, Montoro,2011 ،,2008   Dibrell,el alنتائج 

Alice,2011ِ,Lam ، 2015،  لبدة. 

ة االهلية خاصة وجامعة القصيم عامةولكن ال يوجد أي دراسة   ز تتعلق بموضوع   تم إجرائها بكليات عني 
الجينات التنظيمية، ولذلك قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية عىل عينة ممثلة لمجتمع البحث ومن خارج 

 ( وقوامها  األساسية  البحث  ز  20عينة  العاملي  من  اإلدارية  (  الهيئة  اعضاء  األهليةمن  ة  ز عني  بمستوياتهم   بكليات 
(، بهدف التعرف عىلي تأثي  الجينات التنظيمية عىلي 1رفق رقم ) اإلدارية المختلفة، وذلك بطرح بعض األسئلة م

ز  100السلوك االبتكاري لديهم، وقد جاءت نتيجة الدراسة االستطالعية بأن )  ليس   بالكليات%( من آراء العاملي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( نسبة  اتفق  التنظيمية، حيث  الجينات  مفهوم  أو  ماهية  عن  خلفية  ال 85لديهم  أنهم  العينة عىل  آراء  من   )%
ي وضع األهداف واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة العمل، كما اتفق نسبة ) بشكل واضح  ركون  يشا

%( من آراء 95فز
هم عندما يتم انجاز األعمال بشكل جيد، كما اتفق نسبة )  ز %( من آراء العينة عىل 100العينة عىل انه ال يتم تحفي 

ورة توافر المعلومات الالزمة ألداء العمل بشكل صحيح ومن ث م تحقيق األهداف المطلوبة، كما اتفق نسبة  ضز
العمل  80)  يتناسب مع طبيعة  التنظيىمي ال  الهيكل  أن  العينة عىل  الكليات%( من آراء   بمختلف اإلدارات داخل 

ز بها قليل  ز بكل إدارة ال يتناسب مع المهام المطلوب انجازها فهناك إدارات أعداد العاملي  حيث أن عدد العاملي 
ي العمالة وبالتاىلي تتفاخم  وأخرى بها عدد ك

ي من عجز فز
ي تعائز

ز ولألسف يتم توزيعهم عىل اإلدارات الت  بي  من العاملي 
ز بانجاز مهام ال تتفق مع تخصصاتهم وان تم انجازها   المشكلة نظرا لتداخل االختصاصات حيث يكلف العاملي 

ي 
ي وبالتاىلي ليس هناك ما يدفعهم لالبتكار فز

 العمل.  فلن تتحقق األهداف بشكل مرضز

ز   وهذا ما دغي الباحثة للقيام بهذا البحث للتعرف عىل ي   العالقة بي 
الجينات التنظيمية من " مشاركة فز

، معلومات، هيكل تنظيىمي "  ز ز و اتخاذ القرارات، تحفي  ة األهلية السلوك االبتكاري لدى العاملي  ز  .  بكليات عني 

 أهداف البحث: 

اح نموذج للعالقة بيهدف البحث إىل    ز إقي  ز    و الجينات التنظيمية    ي  بكليات السلوك االبتكاري لدى العاملي 
ة األهلية ز  -وذلك من خالل:  عني 

ز  التعرف عىل   -1 ة األهليةاستجابات العاملي  ز ي محاور استبيان الجينات التنظيمية )حقوق اتخاذ   بكليات عني 
فز

(.  –المعلومات  -المحفزات–القرار   الهيكل التنظيىمي

ز  -2 ة األهليةالتعرف عىل استجابات العاملي  ز ي استبيان السلوك االبتكاري.   بكليات عني 
 فز

ة   -3 ز ز بوحدات وإدارات كليات عني  ز استجابات العاملي  ي محاور استبيان الجينات التعرف عىل الفروق بي 
األهلية فز

 التنظيمية . 

ي محاور استبيان السلوك   -4
ة األهلية فز ز ز بوحدات وإدارات كليات عني  ز استجابات العاملي  التعرف عىل الفروق بي 

 االبتكاري . 
ز  -5 ات المساهمة للجينات التنظيمية عىل السلوك االبتكاري للعاملي  ة األهلية التعرف عىل المؤرسر ز  .  بكليات عني 

 

 تساؤالت البحث: 

ز   -1 ة األهليةما هي استجابات العاملي  ز –فز محاور استبيان الجينات التنظيمية )حقوق اتخاذ القرار    بكليات عني 
( ؟ الهيكل  –المعلومات  -المحفزات   التنظيىمي

ز   -2 ة األهليةما هي استجابات العاملي  ز  فز استبيان السلوك االبتكاري ؟ بكليات عني 

هي   -3 الجينات ما  استبيان  محاور  ي 
فز األهلية  ة  ز عني  وإدارات كليات  بوحدات  ز  العاملي  استجابات  ز  بي  الفروق 

 ؟التنظيمية 

ة  ما هي  -4 ز ز بوحدات وإدارات كليات عني  ز استجابات العاملي  ي محاور استبيان السلوك االبتكاري   الفروق بي 
األهلية فز

 ؟

ات المساهمة للجينات التنظيمية عىل السلوك االبتكاري   -5 ز  لدى  ما ه نسب المؤرسر ة األهلية العاملي  ز  بكليات عني 
 ؟

ز الجينات التنظيمية والسلوك اإلبتكاري -6 ح للعالقة بي 
ة األهلية  ما هو النموذج المقي  ز ز بكليات عني    ؟ لدى العاملي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مصطلحات البحث: 

 : DNA  Organizationalالجينات التنظيمية 

ز وتنفرد ب  ها من المنظمات األخرى وذلك من خالل   هالجينات التنظيمية هي كل ما تتمي  المنظمة عن غي 
 ) ي
. )تعريف إجرائ  ي اتخاذ القرار والمعلومات والمحفزات والهيكل التنظيىمي

 المشاركة فز

 إجراءات البحث: 
 منهج البحث: 

ي باالسلوب المسخي كأحد أنماطة لمناسبته لطبيعة البحث. 
 استخدمت الباحثة المنهج الوصفز

 البحث: مجتمع 
ز  ة األهلية  من الهيئة اإلدارية  يشتمل البحث عىل جميع العاملي  ز (عامال 140والبالغ عددهم)   بكليات عني 
ة األهلية .  ز ي ومنسوبات كليات عني   من منسوئ 

 عينة البحث:  
شامل  قامت حرص  بعمل  ز  ل  الباحثة  العاملي  اإلدارية  جميع  الهيئة  األهليةمن  ة  ز عني  والبالغ   بكليات 

ة األهلية  (عامال  140عددهم)  ز ي ومنسوبات كليات عني  ز  ، ومن ثم قامت الباحثة  من منسوئ  باختيار عينة التقني 
ز 30عشوائيا ومن خارج عينة البحث األساسية وقوامها )  ة األهلية بالهيئة اإلدارية( من العاملي  ز بنسبة  بكليات عني 

ز ) عينة  قوام صبح ستبانة ، ليإكتمال تعبئة اإل ( منهم لعدم 10، وتم استبعاد ) 21% ،  %  14بنسبة   ( 20التقني 
ز  110وبذلك أصبحت عينة البحث األساسية تشمل عىل )  ة األهلية  بالهيئة اإلدارية( من العاملي  ز بنسبة    بكليات عني 

79 .% 
 (1جدول )

 توصيف عينة البحث 

ز بالهيئة اإلدارية العينة  ة  العاملي  ز  األهلية بكليات عني 
 النسبة  العدد 

 %14 20 نة التقني   ـــــيـــع

 %79 110 العينة األساسية 
 %93 130 ي ـــــــــــالــمـــ اإلج

 أدوات جمع البيانات:   
ز لالستبيان )من تصميم الباحثة (  أستخدمت  الباحثة استمارتي 

 . استمارة استبيان خاصة بالجينات التنظيمية  -1
 . بالسلوك االبتكارياستمارة استبيان خاصة  -2

 وذلك من خالل إتباع الخطوات اإلجرائية التالية: 

 إجراء مسح للدراسات النظرية والبحوث العلمية والمراجع المتصلة بالموضوع.   •

 تحديد محاور االستبيان حسب األهداف الموضوعة.   •

ي تعي  عن كل محور من محاور االستبيان.   •
 تحديد العبارات الت 

 الستمارة االستبيان :  اإلحصائيةالمعامالت  -
    : ) ز   صدق المحتوى )المحكمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي صورتها األولية  قامت الباحثة بعرض االستمارة  
اء وعددهم ) فز ا 10عىل السادة الخي  ي مجال 2)مرفق رقم    ء( خي 

( فز
ط   العبارات، لمعرفة مدى مناسبة المحاور و إدارة األعمال و علم النفسالرياضية و    اإلدارة ، وقد وضعت الباحثة رسر

ز لقبول المحاور وا  األقل% عىل  75موافقة   اء المحكمي  حيث اشتملت االستمارة ،    لعباراتمن اتفاق السادة الخي 
ي : 4عىل ) 

 ( محاور وتتمثل فز

 ( عبارات. 9ويشتمل عىل )  قوق اتخاذ القرار ح : ولالمحور األ •

ي  •
 ( عبارات . 7: المحفزات ويشتمل عىل ) المحور الثائز

 ( عبارة . 11المحور الثالث : المعلومات ويشتمل عىل )  •

 ( عبارة. 13المحور الرابع: الهيكل التنظيىمي ويشتمل عىل )  •

•  ( العبارات  عدد  إجماىلي  يكون  ،  40وبذلك  عبارة  للتعرف عىل    و (  لم  -ذلك  المحاور  وضوع مناسبة 
 كفاية وشمول وموضوعية العبارات .   -محاورارتباط العبارات الخاصة بال -البحث 

 يتضح ذلك من خالل الجدول التاىلي :  و 
 )2جدول )

 (               10)ن = استمارة االستبيان عباراتالمحكمي   حول محاور و  آراءنسبة اتفاق 

 المحاور  م

المئوية التفاق   اء عل   آراءالنسبة    الختر
 عبارات المحاور وال

 النسبة المئوية %  العدد 

 % 100 10 حقوق اتخاذ القرار   المحور األول:  

ي  1
ي صنع واتخاذ القرارات الخاصة بإدارئ 

 % 100 10 أشارك فز

ي وضع خطط وأهداف العمل   2
 % 100 10 أشارك فز

ي   3
ي صياغة محتوى وظيفت 

 % 100 10 أساهم فز

 % 100 10 أختار الطريقة المناسبة ألداء مهام عمىلي  4

ز   5 ي العمل بعض سلطاته للعاملي 
 % 100 10 يفوض رئيسي فز

ي للوصول إىلي قرار   6
 % 100 10 أتبادل اآلراء واألفكار مع زمالئ 

 % 100 10 الطالب يوجد مركزية للقرارات داخل اإلدارة العامة لرعاية  7

ام به  8 ز ز لتنفيذ القرار وااللي   % 100 10 يؤثر النمط القيادي لمتخذ القرار عىل استجابة العاملي 

ي الوقت المناسب  9
 % 100 10 يتم اتخاذ القرار السليم فز

  : المحفزات  
 % 100 10 المحور الثان 

ي العمل  10
 % 100 10 الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع الجهد المبذول فز

ة    11  % 100 10 يرتبط الراتب بالمؤهل العلىمي وسنوات الخي 

ي مجال عمىلي  12
ي للحصول عىلي دبلومه متخصصة فز

ي تدفعتز ي زيادة راتت 
ي فز
 % 100 10 رغبت 

ي العمل لتحقيق المزيد من المكافآت والحوافز  13
 % 100 10 أبذل قصارى جهدي فز

ي باإلحباط ربط الحوافز والمكافآت بأساشي المرتب  14
 % 100 10 يصيبتز

ي  15
ي اشعر بعدم الرضا الوظيفز

 % 100 10 انخفاض مستويات الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة يجعلتز

ز باإلدارات المختلفة لرعاية الطالب   16 ي توزي    ع المكافآت عىل العاملي 
 % 100 10 توجد عدالة فز

 % 100 10 المحور الثالث : المعلومات  

 % 100 10 احصل عىل المعلومات الالزمة ألداء العمل بسهولة ويرس  17

ة لتنفيذ مهام عمىلي  18  % 70 7 أعتمد عىل المعلومات المتوفرة بدرجة كبي 

ي بمدى توافر المعلومات الصحيحة المتعلقة بالعمل   19
ي الوظيفز

 % 100 10 يتأثر أدائ 

ي  20
ي لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف إدارئ 

 % 100 10 توافر المعلومات يدفعتز

 % 100 10 تتسم المعلومات المطلوبة ألداء العمل بالدقة والشمول والموضوعية   21

 % 90 9 المعلومات المتاحة تتفق مع طبيعة العمل ومتطلباته  22
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الوقت المناسب  23
ز
 % 100 10 أحصل عىل المعلومات المطلوبة ألداء العمل ف

 % 80 8 جودة المعلومات مرتبطة بتوقيت الحصول عليها  24

 % 100 10 سهولة تحليل ومعالجة وتبويب وتخزين المعلومات  25

ي عملية اتخاذ القرار 26
ز
 % 100 10 توافر المعلومات يساعد ف

ي متكامل إلدارة األنشطة المتنوعة داخل إدارات رعاية الطالب بالجامعة   27
 % 100 10 يوجد نظام معلومائ 

 
 (               10)ن = استمارة االستبيان عباراتالمحكمي   حول محاور و  آراءنسبة اتفاق تابع 

 المحاور  م
التفاق   المئوية  اء عل   آراءالنسبة   الختر

 عبارات المحاور وال

 النسبة المئوية %  العدد 

 % 100 10 المحور الرابع : الهيكل التنظيم   

 % 100 10 يحدد مديري اإلدارة العامة لرعاية الطالب شكل الهيكل التنظيىمي لإلدارة  28

29 
يشملها   ي 

الت  والمسئولية  السلطة  خطوط  الطالب  لرعاية  العامة  اإلدارة  مديري  يضع 
 الهيكل التنظيىمي لإلدارة 

10 100 % 

 % 80 8 يحدد مديري اإلدارة العامة لرعاية الطالب درجة مركزية أو ال مركزية السلطة    30

ي تحقيق األهداف 31
 % 100 10 تقسيم العمل باإلدارة العامة لرعاية الطالب يساعد فز

ز  32 ز االختصاصات ووظائف العاملي   % 100 10 يوجد تناسق بي 

 % 70 7 طبيعة العمل باإلدارة العامة لرعاية الطالب الهيكل التنظيىمي يتناسب مع  33

ي خطوط السلطة والمسئولية  34
 % 80 8 يوجد وضوح فز

ز تتناسب مع المهام المطلوب انجازها  35  % 100 10 تخصصات العاملي 

 % 70 7 الهيكل التنظيىمي باإلدارة العامة لرعاية الطالب مصمم بشكل جيد 36

ز الهيكل  37 ز اإلدارات وبعضها يتمي   % 80 8 التنظيىمي بخطوط اتصال بي 

ي تحقيق األهداف 38
 % 100 10 الهيكل التنظيىمي يساهم فز

ي االختصاصات 39
 % 100 10 يوجد تداخل وازدواجية فز

ي ال يقل عن ) 40
ز بإدارئ   % 80 8 ( أفراد 5العدد الفعىلي لعدد العاملي 

ز    عبارات( أن محاور و 2يتضح من جدول )  ، %  100% إىل  70االستمارة قد حازت عىل نسبة إتفاق تراوحت مابي 
اء  رأيوقد توصلت الباحثة من خالل استطالع   ما يىلي :  إىلالسادة الخي 

 . عبارات حذف بعض ال -

 .  عباراتبعض ال دمج -

 .   عباراتتعديل بعض ال -

ي تم  عبارات( توضح ال5( ، )  4( ، )  3وجداول ) 
ي تم حذفها والت 

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (  3جدول )

  تم حذفها من عبارات ال
 لالستمارة  األولية الصورة التر

  تم حذفها  عباراتال أرقام المحاور م
 عباراتعدد ال التر

 1 18 المحور الثالث 1

 2   36، 33 المحور الرابع  2

 3 المجموع

ي تم حذفها بعد عرض    عبارات( والخاص بال3يتضح من جدول )         
اء وبلغ عدد ال  االستمارة الت   عبارات عىل الخي 

ي تم حذفها من المحور الثالث ) 
ي عباراال  إجماىلي ، وبذلك يكون  عبارة  (  2، والمحور الرابع ) ة  واحد  عبارة(  1الت 

ت الت 
ي االستمارة ) 

ز اقلقد حصلت عىل ن عباراتالن هذه ال عبارات  ( 3تم حذفها فز  %. 75من  سبة اتفاق المحكمي 
 

 ( 4جدول ) 
  تم  عباراتال

اء تعديلها التر  من قبل الختر

قبل  المحاور البيان  رقم 
 التعديل 

 ل بعد التعديرقم البيان  عباراتال

  المحور الثا
ي  12 ن 

ي للحصول عىلي دبلومة متخصصة فز
ي تدفعتز ي زيادة راتت 

ي فز
رغبت 

 مجال عمىلي 
12 

ي ال يقل عن )العدد الفعىلي لعدد  40 الرابع المحور 
ز بإدارئ   ( أفراد 5العاملي 

36 

تم تعديل  4يتضح من جدول )   ي تنتىمي للمحور الثا12رقم )   العبارات( انه 
ي ( الت 

ي تنتىمي   (40رقم )   العبارة،  ئز
الت 

ي تم تعديلها )  إجماىلي ، وبذلك يكون  رابعللمحور ال
 .  عبارة( 2البيانات الت 

 ( 5جدول )
  تم  عباراتال

اء   دمجها التر  من قبل الختر

 م
  تم  عباراتال أرقام المحاور

 عباراتعدد ال دمجها التر

 2 34،  29 رابع المحور ال 1

 2 المجموع

ي تم    عبارات( والخاص بال5يتضح من جدول )  
اء    االستمارةبعد عرض    دمجها الت  ز عىل الخي  انه تم دمج العبارتي 

 الدمج . ( بعد 28( لتصبح عبارة واحدة رقم ) 34( ، ) 29) 

ي عددها  ) الجينات التنظيمية (  موزعة عىل محاور استمارة    عبارة(  36)   عباراتإجماىلي عدد ال  أصبحوبذلك  
والت 

 ور. موزعة عىل النحو التاىلي : ا( مح4) 

 . عبارات ( 9بعدد )  حقوق اتخاذ القرار :  األولالمحور 

ي : 
 .  عبارات( 7بعدد ) المحفزات المحور الثائز

 . عبارات ( 10بعدد )  المعلوماتالمحور الثالث : 

 . عبارات( 10بعدد ) الهيكل التنظيىمي المحور الرابع : 
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ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز
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النهائية )مرفق رقم  استمارةوبذلك تم وضع   ي صورتها 
( ، وتصبح االستمارة قابله للتطبيق حيث  4  االستبيان فز

ز عىل بيانات االستمارة معيارا  ت الباحثة نسبة اتفاق المحكمي   .  لصدقها  اعتي 
 
 

 )6جدول )

اء حول عبارات استمارة السلوك االبتكاري  ( 10)ن=  نسبة اتفاق آراء السادة الختر

 عباراتال م

اء  آراءالنسبة المئوية التفاق   عل    الختر
 عباراتال

 النسبة المئوية % العدد 

ز عىل التجديد واالبتكار  1 ي اعمل بها تشجع العاملي 
 % 10 10 اإلدارة الت 

ز   2 ز العاملي  ي أعمل بها توفر بيئة تنافسية ايجابية بي 
 % 10 10 اإلدارة الت 

 % 10 10 أجد مؤازرة من أعضاء جماعة العمل عندما أعرض عليهم أفكاري  3

ي عمىلي  4
ي عىل التجديد واالبتكار فز

ي يساعدئز
 % 10 10 شعوري باألمان الوظيفز

ي لالطالع عىل كل  5
ي يحفزئز

ي وظيفت 
ز فز ي مجال عمىلي شعوري بالتمكي 

 % 10 10 ما هو جديد ومحاولة تطبيقه فز

ي مسئول عن التغيي  والتجديد لالرتقاء بمستوى األداء  6
ي اتخاذ القرارات تجعلتز

ي فز
 % 10 10 مشاركت 

ي مجال عمىلي  7
ي أبدع فز

ي العمل يجعلتز
ي فز
ز رئيسي وزمالئ  ي وبي 

 % 10 10 روح األلفة واالنسجام بيتز

ي مجال   8
ي لإلبداع واالبتكارعمىلي بحب فز

 % 10 10 تخصصي يدفعتز

ي عىل االبتكار  9
ي مجال تخصصي  يساعدئز

 % 10 10 حصوىلي عىل العديد من الدورات التدريبية فز

االستبيان   استمارةوبذلك تم وضع  ،  %  100االستمارة قد حازت عىل نسبة إتفاق    عبارات( أن  6يتضح من جدول ) 
ي صورتها 

 النهائية . فز
 االتساق الداخل  الستمارة االستمارة االستبيان : صدق 

قامت الباحثة بحساب معامل صدق االتساق الداخىلي الستمارة االستبيان عن طريق تطبيق االستبيان عىل بعض 
ز   ة األهليةمن أعضاء الهيئة اإلدارية  العاملي  ز ( عامال ممثال لمجتمع البحث وذلك 20والبالغ عددهم )   بكليات عني 

ز كل بغرض تقدي ز كل عبارة والمحور وبي  ر صدق عبارات االستبيان ، وقد تم ذلك بحساب معامالت االرتباط بي 
من   ة  الفي  ي 

فز وذلك   ، للمحاور  الكىلي  والمجموع  المحور   
ز وبي  للمحاور  الكىلي  والمجموع  إىل    2/1/2022عبارة 

 ( يوضح صدق االتساق الداخىلي الستمارة االستبيان : 7م ، والجدول رقم )  30/1/2022
 (    7جدول )   

 نصدق االتساق الداخل بي   العبارة والمحور وبي   العبارة والمجموع الكل لمحاور استمارة استبيا
ة األهلية  " الجينات التنظيمية لدى العاملي      (   20ن =  )  "بكليات عنت  

 المحور الرابع  المحور الثالث المحور الثان   األولالمحور 

 م
مع   العبارة 

 المحور

 العبارة
مع  

 المجموع

العبارة  م
مع  

 المحور

 العبارة
مع  

 المجموع

 م
العبارة مع  

 المحور

 العبارة
مع  

 المجموع

 م
العبارة مع  

 المحور

 العبارة
مع  

 المجموع

1 0.82 0.88 1 0.79 0.74 1 0.91 0.86 1 0.90 0.86 

2 0.77 0.82 2 0.81 0.85 2 0.87 0.91 2 0.88 0.91 

3 0.71 0.78 3 0.82 0.79 3 0.82 0.89 3 0.78 0.83 

4 0.83 0.90 4 0.91 0.87 4 0.90 0.88 4 0.80 0.86 

5 0.75 0.82 5 0.74 0.83 5 0.88 0.83 5 0.73 0.78 

6 0.86 0.90 6 0.82 0.77 6 0.87 0.92 6 0.85 0.91 

7 0.74 0.79 7 0.81 0.76 7 0.73 0.84 7 0.89 0.84 

8 0.86 0.92    8 0.88 0.78 8 0.92 0.88 

9 0.83 0.90    9 0.90 0.83 9 0.75 0.70 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

      10 0.92 0.86 10 0.84 0.90 

 0.444=0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية      

ز العبارة والمجموع الكىل للمحاور مما ( وجود ارتباط ذو داللة  7يوضح جدول )  ز العبارة والمحور وبي  إحصائية بي 
اىل صدق االتساق الداخىلي الستمارة استبيا ز باإلدارة العامة لرعاية الطالب   نيشي  " الجينات التنظيمية لدى العاملي 
ز العبا  0.05جامعة كفر الشيخ "وذلك عند مستوى معنوية   رة والمحوراالول حيث أن صدق االتساق الداخىلي بي 

ز )  اوح ما بي 
ز )   0.86إىل    0.71يي  اوح ما بي 

 العبارة والمجموع الكىلي يي 
ز إىل    0.78( وأن صدق االتساق الداخىلي بي 

 ( مما يؤكد أن العبارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحور وكذلك بالمجموع .  0.92

ي ما ب  
ز العبارة والمحورالثائز اوح صدق االتساق الداخىلي بي 

ز ) كما يي  ( وأن صدق االتساق الداخىلي    0.91إىل    0.74ي 
ز )  اوح ما بي 

 العبارة والمجموع الكىلي يي 
ز ( مما يؤكد أن العبارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحور وكذلك   0.87إىل    0.74بي 

 بالمجموع . 

ز )  ز العبارة والمحورالثالث ما بي  اوح صدق االتساق الداخىلي بي 
االتساق الداخىلي ( وأن صدق    0.92إىل    0.73كما يي 

ز )  اوح ما بي 
 العبارة والمجموع الكىلي يي 

ز ( مما يؤكد أن العبارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحور وكذلك   0.92إىل    0.78بي 
 بالمجموع . 

ز )  ز العبارة والمحورالرابع ما بي  اوح صدق االتساق الداخىلي بي 
( وأن صدق االتساق الداخىلي   0.92إىل  0.73كما يي 

ز العبارة   ز ) بي  اوح ما بي 
( مما يؤكد أن العبارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحور وكذلك   0.91إىل    0.70والمجموع الكىلي يي 

 بالمجموع . 

  ( ز  اوح مابي 
العبارة والمحور يي  ز  الداخىلي بي  ( وأن صدق االتساق   0.92إىل    0.71وبذلك يكون صدق االتساق 

ز  اوح ما بي 
 العبارة والمجموع الكىلي يي 

ز ( مما يؤكد أن العبارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحور   0.92إىل    0.70 ) الداخىلي بي 
ي بناء االستبيان وتقيس ما وضعت من أجله ، ولذلك 

وكذلك بالمجموع الكىلي لالستبيان ، ولذلك فهي تساهم فز
ي . 
 فهي تتسم بالصدق الذائ 

 (8جدول  )  
 ن ستمارة استبياصدق االتساق الداخل بي   المحور والمجموع الكل للمحاور ال 

ة األهلية "" الجينات التنظيمية لدى العاملي     (20ن= )   بكليات عنت  

 م
 معامل االرتباط  المحاور

 0.80 حقوق اتخاذ القرار 1

 0.85 المحفزات 2

 0.81 المعلومات  3

 0.83 الهيكل التنظيم   4

 0.444= 0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية      

 ( للمحاور الستمارة   ( 8يوضح جدول  الكىل  المجموع  ز  المحور وبي  ز مجموع  بي  ارتباط ذو داللة إحصائية  وجود 
ز   ناستبيا ة األهلية" الجينات التنظيمية لدى العاملي  ز  0.05"  وذلك عند مستوى معنوية  بكليات عني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز )   المحاور والمجموع الكىلي تراوح مابي 
ز ( مما يؤكد أن   0.85إىل    0.80حيث نالحظ أن معامل االتساق الداخىلي بي 

ي بناء االستبيان وتقيس ما وضعت 
المحاور ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجموع الكىلي لالستبيان ، ولذلك فهي تساهم فز

ي .  من أجله ، ولذلك فهي 
 تتسم بالصدق الذائ 

ة األهليةثبات استبيان" الجينات التنظيمية لدى العاملي     " :  بكليات عنت  

، حيث تطبيق   Test Retestتم حساب معامل الثبات الستمارة االستبيان عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق  
ز االستبيان وقوامها )  ز  20االستمارة عىل عينة تقني  ة األهلية( من العاملي  ز وهي ممثله لمجتمع البحث   بكليات عني 

ي قدرة ) 
( يوم ، 15، وقد تم إعادة التطبيق لالستمارة عىل نفس العينة للتأكد من ثبات االستمارة وكان بفاصل زمتز

م ، والجدول التاىلي يوضح معامل االرتباط   15/2/2022م وإعادة التطبيق  1/2/2022حيث كان التطبيق األول 
ي . 
ز التطبيق األول والثائز  بي 

 (  9جدول  )  
   نمعامل االرتباط  بي   التطبيق األول والتطبيق الثان  لبيان  معامل الثبات الستمارة استبيا

ة األهلية "" الجينات التنظيمية لدى العاملي      (20) ن=  بكليات عنت  
 المحور الرابع  المحور الثالث المحور الثان   المحور األول

 م
 معامل 

 االرتباط
 م

 معامل 
 االرتباط

 م
 معامل 

 االرتباط
 م

 معامل 
 االرتباط

1 0.85 1 0.88 1 0.84 1 0.92 

2 0.89 2 0.84 2 0.88 2 0.89 

3 0.87 3 0.89 3 0.90 3 0.84 

4 0.90 4 0.86 4 0.89 4 0.82 

5 0.82 5 0.90 5 0.91 5 0.90 

6 0.84 6 0.88 6 0.87 6 0.88 

7 0.91 7 0.82 7 0.83 7 0.89 

8 0.80   8 0.82 8 0.92 

9 0.83   9 0.90 9 0.89 

    10 0.87 10 0.85 

 0.444=0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية      

ز 9يوضح جدول )  الجينات    نالستمارة استبيا  التطبيق األول والتطبيق الثائز  ( وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بي 
ز   ة األهليةالتنظيمية لدى العاملي  ز ز    بكليات عني  ( وه معامالت 0.92-0.80) حيث تراوح معامل االرتباط  مابي 

 ارتباط ذو داللة عالية مما يشي  إىل ثبات استمارة االستبيان . 

كما قامت الباحثة بحساب معامل الثبات الستمارة االستبيان باستخدام التجزئة النصفية ومعامل ألفا ، ويتضح 
 ذلك من الجدول التاىلي : 

 
 (  10جدول )

 الجينات التنظيمية    نلبيان معامل الثبات الستمارة استبياالتجزئة النصفية ومعامل ألفا 
ة األهليةلدى العاملي     ( 20)ن=  بكليات عنت  

 المحاور م

 معامل ألفا  اختبار التجزئة النصفية 

مان   جتمان  براون -سبت 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

 0.863 0.867 0.855 حقوق اتخاذ القرار 1

 0.765 0.873 0.784 المحفزات 2
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 0.862 0.849 0.847 المعلومات  3

 0.864 0.864 0.886 الهيكل التنظيم   4

 0.869 0.865 0.897 الدرجة الكلية  

مان  10يوضح جدول  ) براون  و جتمان  وكذلك معامل الفا )كرونباخ( لبيان معامل  -(  اختبار التجزئة النصفية بطريقتر سبت 
ويتضح وجود دالالت إحصائية قوية تشت  إىل ثبات االستبيان    باإلضافة إىل اجماىل االستبيان    لمحاور استمارة االستبيانالثبات  

. 

مان   ي اختبار التجزئة النصفية لسبي 
ز )   –ففز ( وكانت الدرجة   0.886إىل    0.847براون نالحظ أن القيم تراوحت مابي 

 ( . 0.897الكلية لالختبار ) 

ز )  ز    0.873إىل    0.849وبالنسبة الختبار التجزئة النصفية أيضا لجتمان نالحظ أن القيم تراوحت ما بي  ي حي 
( فز

 ( . 0.865كانت الدرجة الكلية لالختبار ) 

ز ) أما بالنسبة لمعامل   ( مما  0.869( ومعامل ألفا لالستبيان بلغ )   0.864اىل  0.765ألفا فقد تراوحت القيم ما بي 
ي بناء االستبيان . 

 يؤكد أن المحاور متجانسة فيما بينها وتتسم بالثبات وأنها متكاملة تسهم فز
 

ز باإل  دارة العامة لرعاية بعد ذلك قامت الباحثة بحساب معامل الصدق الستمارة "السلوك االبتكاري لدى العاملي 
الطالب جامعة كفرالشيخ"  من خالل حساب معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لالستمارة ، ويتضح ذلك من 

ي : 
 خالل الجدول اآلئ 

 ( 11جدول    )
 معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكلية الستمارة استبيان السلوك االبتكاري

ة األهليةلدى العاملي     ( 20)ن =  لبيان معامل الصدق بكليات عنت  

 م
 معامل االرتباط  العبارات

Corrected Item Total Correlation 

 ٭ 0.901 1 1

 ٭ 0.872 2 2

 ٭ 0.815 3 3

 ٭ 0.911 4 4

 ٭ 0.878 5 5

 ٭ 0.831 6 6

 ٭ 0.876 7 7

 ٭ 0.924 8 8

 ٭ 0.843 9 9

 0.444=0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية      

ز العبارة والدرجة الكلية الستمارة استبيان السلوك االبتكاري 11يوضح جدول )  ( وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بي 
ز باإلدارة العامة لرعاية الطالب جامعة كفر الشيخ مما يشي  إىل صدق عبارات االستبيان   ويتضح أن لدى العاملي 

( مما يشي  إىل 0.05(  وجميعها دال عند مستوى  معنوية )   0.924( إىل )     0.815معامالت االرتباط تمتد من )  
 صدق عبارات االستبيان . 

ز باإلدارة العامة لرعاية  ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبات الستمارة استبيان السلوك االبتكاري لدى العاملي 
لشيخ عن طريق استخدام اختبار التجزئة النصفية و ألفا )كرونباخ( ، ويتضح ذلك من الجدول الطالب جامعة كفر ا

ي : 
 اآلئ 

 ( 12جدول  )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التجزئة النصفية و معامل ألفا )كرونباخ( لبيان معامل الثبات الستمارة استبيان السلوك االبتكاري

ة األهلية لدى العاملي    ز  بكليات عني 

                   

 معامل االرتباط  االختبار االحصان   م

 0.864 التجزئة النصفية لجوتمان  1

 0871 ألفا )كرونباخ(  2

 حالة عدم تساوى نصف  االختبار   12يوضح جدول  )
 
مان / براون  ف  (  التجزئة النصفية  لسبت 

(   0.871( كما حقق معامل ألفا )كرونباخ( معامل ثبات كىل قدرة ) 0.864وقد حقق االستبيان معامل ثبات قدرة ) 
 مما يشي  إىل تمتع االستبيان بمعامل ثبات قوى . 

 (  13جدول ) 
 ألراء عينة البحث  2سبة المئوية والوزن النستر  واألهمية النسبية وقيمة كاالتكرار والن

  المحور األول الخاص 
 
 (      110ن= ) بحقوق اتخاذ القرار ف

 
 م

 
 العبارة

الوزن  ال  إىل حد ما  نعم 
 النستر  

 األهمية  
 النسبية 

 
 2كا    

 % ك % ك % ك

1 1 42 38.18 48 43.63 20 18.18 242 73.33 11.85 

2 2 61 55.45 42 38.18 7 6.36 274 83.03 40.92 

3 3 15 13.63 75 68.18 20 18.18 215 65.15 60.45 

4 4 66 60.00 25 22.72 19 17.27 267 80.90 35.69 

5 5 55 50.00 32 29.09 23 20.90 252 76.36 14.85 

6 6 60 54.54 38 34.54 12 10.90 268 81.21 31.49 

7 7 62 56.36 33 30.00 15 13.63 267 80.90 30.67 

8 8 53 48.18 36 32.72 21 19.09 252 76.36 13.98 

9 9 50 45.45 39 35.45 21 19.09 249 75.45 11.69 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 

ي جميع عبارات المحور    13يتضح من الجدول رقم )   
( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ألراء عينة البحث فز

 األول الخاص بحقوق اتخاذ القرار . 

ي العبارة رقم ) وكانت أعىل نسبة مئو 
ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) نعم ( فز

%( وكانت 48.53( بنسبة ) 6ية فز
ي العبارة رقم ) 

ي آراء عينة البحث الذين 30.88( بنسبة ) 2( ، ) 1أقل نسبة مئوية فز
%( ، وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 
ي العبارة رقم ) %( وكانت أقل ن 48.53( بنسبة ) 33اختاروا ) إىل حد ما ( فز

( بنسبة 7( ، ) 4سبة مئوية فز
ي العبارة رقم ) 36.76) 

ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) ال ( فز
% 27.94( بنسبة ) 1%( ، وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 
 %( . 10.29( بنسبة )8( ، وكانت أقل نسبة مئوية فز

ي ) 8ومثلت العبارة رقم )  ز عبارات المحور ، بينما مثلت  78.92وأكير أهمية نسبية ) (  161( أعىل وزن نست  %( بي 
ي ) 1العبارة رقم )  ز عبارات المحور . 67.65( وأقل أهمية نسبية ) 138( أقل وزن نست   %( بي 

( ليس 9( ، ) 7( ، )5( ، ) 4( ، )1فان العبارات رقم )  5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية    2وبما أن قيمة كا  
لهذه العبارات   2( ذات دالله إحصائية حيث أن قيمة كا8( ، )6( ، ) 3( ، )2دالله إحصائية ، بينما العبارات ) لهم  

ي عملية اتخاذ القرار   5.99أكي  من  
ي اتخاذ القرارات و أن الغموض وعدم الوضوح فز

، مما يؤكد أهمية المشاركة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

أداء الكفاءة العمليات اإلدارية وعىل كفاء  يؤثر بشكل كبي  عىل يتفق معة  المنظمة، وهذا  ي 
ز فز  ,scheier" عاملي 

 .   " 2008، ،" محمد  " 2012، ،" اسكندر  " 2002، ،" البكري  ”  2012
 

 (  14جدول ) 
 ألراء عينة البحث  2التكرار والنسبة المئوية والوزن النستر  واألهمية النسبية وقيمة كا

  المحور الثان  الخاص 
 
 (110ن=) بالمحفزات ف

 
 م

 
 العبارة

الوزن  ال  إىل حد ما  نعم 
 النستر  

 األهمية  
 النسبية 

 
 2كا    

 % ك % ك % ك

1 10 15 13.63 75 68.18 20 18.18 260 65.15 60.45 

2 11 66 60.00 25 22.72 19 717.2 240 80.90 35.69 

3 12 55 50.00 32 29.09 23 20.90 242 76.36 14.85 

4 13 60 54.54 38 34.54 12 10.90 274 81.21 31.49 

5 14 62 56.36 33 30.00 15 13.63 215 60.90 30.67 

6 15 53 48.18 36 32.72 21 19.09 267 76.36 13.98 

7 16 60 54.54 30 27.27 20 18.18 252 78.78 23.63 

   5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 

ي جميع عبارات    14يتضح من الجدول رقم )  
المحور ( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية الراء عينة البحث فز

ي الخاص بالمحفزات . 
 الثائز

ي العبارة رقم ) 
ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) نعم ( فز

%( وكانت 95.59( بنسبة ) 15وكانت أعىل نسبة مئوية فز
 ( العبارة رقم  ي 

فز مئوية  ) 10أقل نسبة  بنسبة  الذين  20.59(  البحث  آراء عينة  ي 
فز مئوية  ، وكانت أعىل نسبة   )%

ي العبارة رقم ) اختاروا ) إىل حد ما  
ي العبارة رقم ) 45.59( بنسبة ) 11( فز

( بنسبة  15%( وكانت أقل نسبة مئوية فز
ي العبارة رقم ) 4.41) 

ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) ال ( فز
% 38.24( بنسبة ) 10%( ، وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 
 . %( 0.00( بنسبة ) 15( ، ) 14( ، وكانت أقل نسبة مئوية فز

ي ) 15ومثلت العبارة رقم )  ز عبارات المحور ، بينما مثلت  98.53( وأكير أهمية نسبية ) 201( أعىل وزن نست  %( بي 
ي ) 10العبارة رقم )  ز عبارات المحور . 60.78( وأقل أهمية نسبية ) 124( أقل وزن نست   %( بي 

( ليس لهم 16( ، )12( ، ) 10)  فان العبارات رقم  5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية    2وبما أن قيمة كا  
لهذه العبارات   2( ذات دالله إحصائية حيث أن قيمة كا15( ، )14( ، ) 13( ، ) 11دالله إحصائية ، بينما العبارات ) 

من   هيكل  5.99أكي    " مع  يتفق  وهذا  المحفزات  أهمية  يؤكد  مما  شنيق   ”2000،،   "،    ،2008"    "،Zhou, 
Montoro, 2011    ز الحوافز الداخلية حيث أكدت نتائج هذ ه الدراسات عىل أن هناك عالقة ايجابية وسببية بي 

 . ز اإلبداغي  والخارجية وسلوك العاملي 
 (  15جدول ) 

 ألراء عينة البحث  2التكرار والنسبة المئوية والوزن النستر  واألهمية النسبية وقيمة كا
  المحور الثالث الخاص 

 
 ( 110ن= )  بالمعلومات ف

 
 م

 
 العبارة

الوزن  ال  إىل حد ما  نعم 
 النستر  

 األهمية  
 النسبية 

 
 2كا    

 % ك % ك % ك

1 17 45 40.90 40 36.36 25 22.72 268 72.72 5.90 

2 18 42 38.18 48 43.63 20 18.18 267 73.33 11.85 

3 19 61 55.45 42 38.18 7 6.36 252 78.78 40.92 

4 20 42 38.18 48 43.63 20 18.18 242 73.33 11.85 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

5 21 61 55.45 42 38.18 7 6.36 274 83.03 40.92 

6 22 15 13.63 75 68.18 20 18.18 215 65.15 60.45 

7 23 66 60.00 25 22.72 19 17.27 267 80.90 35.69 

8 24 55 50.00 32 29.09 23 20.90 252 76.36 14.85 

9 25 60 54.54 38 34.54 12 10.90 268 81.21 31.49 

10 26 62 56.36 33 30.00 15 13.63 267 80.90 30.67 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 

ي جميع عبارات المحور   15يتضح من الجدول رقم )    
( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ألداء عينة البحث فز

 الثالث الخاص بالمعلومات . 

ي العبارة رقم ) 
ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) نعم ( فز

%( وكانت 69.12( بنسبة ) 25وكانت أعىل نسبة مئوية فز
 ( العبارة رقم  ي 

فز مئوية  ) 26أقل نسبة  بنسبة  الذين  20.59(  البحث  آراء عينة  ي 
فز مئوية  ، وكانت أعىل نسبة   )%

ي العبارة رقم ) 
ي العبارة رقم ) 52.94( بنسبة ) 21اختاروا ) إىل حد ما ( فز

(  25( ، )18%( وكانت أقل نسبة مئوية فز
ي العبارة رقم ) 23.53بنسبة ) 

ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) ال ( فز
( بنسبة  26%( ، وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 45.59) 
 %( . 5.88( بنسبة ) 19% ( ، وكانت أقل نسبة مئوية فز

ي ) ( أعىل وز 25ومثلت العبارة رقم )  ز عبارات المحور ، بينما مثلت  87.25( وأكير أهمية نسبية ) 178ن نست  %( بي 
ي ) 26العبارة رقم )  ز عبارات المحور .  58.33( وأقل أهمية نسبية ) 119( أقل وزن نست   %( بي 

( ليس لهم 24( ، )22( ، ) 20فان العبارات رقم )  5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية    2وبما أن قيمة كا  
( ذات دالله إحصائية حيث أن  26( ،) 25( ،) 23(، ) 21( ، ) 19( ، ) 18( ، )17له إحصائية ، بينما العبارات ) دال

،    شعالن  ، ""  2015،    ، مما يؤكد أهمية المعلومات وهذا يتفق مع" صبح  5.99لهذه العبارات أكي  من    2قيمة كا
،  البنائز  "، "2002، لطفز  " ،  "2004،  وىلالف و عبد السميع  "،"2009،الحكيم ، "   "2009،  عقل " ، "2010
حيث أكدت نتائج هذه الدراسات عىل أن هناك عالقة     Dibrell,el al  2008,، "  "2001،   الهادي  "،  "2001

ز االبتكارية .  ز توافر المعلومات وقدرات المرؤوسي   قوية بي 
 (  16جدول ) 

 ألراء عينة البحث  2التكرار والنسبة المئوية والوزن النستر  واألهمية النسبية وقيمة كا
  المحور الرابع الخاص 

 
 ( 110)ن=  بالهيكل التنظيم  ف

 
 م

 
 العبارة

 ال  إىل حد ما  نعم 
الوزن 
 النستر  

 األهمية  
 النسبية 

 
 2كا    

    % ك % ك % ك

1 27 62 56.36 33 30.00 15 13.63 215 60.90 30.67 

2 28 53 48.18 36 32.72 21 19.09 267 76.36 13.98 

3 29 60 54.54 30 27.27 20 18.18 252 78.78 23.63 

4 30 61 55.45 42 38.18 7 6.36 252 78.78 40.92 

5 31 42 38.18 48 43.63 20 18.18 267 73.33 11.85 

6 32 62 56.36 33 30.00 15 13.63 267 80.90 30.67 

7 33 53 48.18 36 32.72 21 19.09 252 76.36 13.98 

8 34 50 45.45 39 35.45 21 19.09 249 75.45 11.69 

9 35 25 22.72 51 46.36 34 30.90 211 63.93 9.50 

10 36 27 24.54 48 43.63 35 31.81 212 64.24 6.12 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2يمة كا ق
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي جميع عبارات المحور    16يتضح من الجدول رقم )   
( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ألداء عينة البحث فز

 الرابع الخاص بالهيكل التنظيىمي . 

ي 
ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) نعم ( فز

%( 42.65( بنسبة ) 35( ، ) 34العبارة رقم ) وكانت أعىل نسبة مئوية فز
ي العبارة رقم ) 

ي آراء عينة 20.59( بنسبة ) 36( ، ) 32وكانت أقل نسبة مئوية فز
%( ، وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 
ي العبارة رقم 47.06( بنسبة ) 30البحث الذين اختاروا ) إىل حد ما ( فز

%( وكانت أقل نسبة مئوية فز
ي العبارة رقم ) 35.29( بنسبة ) 36) 

ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) ال ( فز
(  36%( ، وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 44.12بنسبة ) 
 %( . 13.24( بنسبة ) 35% ( ، وكانت أقل نسبة مئوية فز

ي ) 35ومثلت العبارة رقم )  ز عبارات المحور 76.47( وأكير أهمية نسبية ) 156( أعىل وزن نست  ، بينما مثلت  %( بي 
ي ) 36العبارة رقم )  ز عبارات المحور . 58.82( وأقل أهمية نسبية ) 120( أقل وزن نست   %( بي 

( ليس 36( ، )32( ، ) 29( ، )28فان العبارات رقم )  5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية    2وبما أن قيمة كا  
( ذات دالله إحصائية حيث أن قيمة 35( ،)34(، ) 33( ، ) 31( ، ) 30( ، ) 27لهم دالله إحصائية ، بينما العبارات ) 

، ، " الشقحاء   "2010،    ، مما يؤكد أهمية الهيكل التنظيىمي وهذا يتفق مع " سعيد   5.99لهذه العبارات أكي  من    2كا
ي     "2003

ي ترتبط   Lam, 2011،    "2003،  ،" زنائ 
ي توصلت إىل أن الهياكل التنظيمية األكير مالئمة هي الت 

، والت 
وقدرات بتطبي التنظيىمي  الهيكل  ز  بي  طردية  عالقة  هناك  فان  عليه  وبناء  المنظمات  ي 

فز ز  العاملي  عىل  اإلبداع  ق 
ز االبتكارية .    المرؤوسي 

 
 

 وبذلك تكون الباحثة قد حققت اإلجابة عل التساؤل األول : 

ة األهليةما ه  استجابات العاملي     -  محاور استبيان الجينات التظيمية )حقوق اتخاذ    بكليات عنت  
 
ف

( ؟ –المعلومات  -المحفزات –القرار   الهيكل التنظيم 
 

 (  17جدول ) 
 ألراء عينة البحث  2التكرار والنسبة المئوية والوزن النستر  واألهمية النسبية وقيمة كا

  استبيان السلوك االبتكاري
 
ة األهلية لدى العاملي     ف  ( 110ن=)بكليات عنت  

 
 م

 
 العبارة

الوزن  ال  إىل حد ما  نعم 
 النستر  

 األهمية  
 النسبية 

 
 2كا    

 % ك % ك % ك

1 1 29 26.36 46 41.81 35 31.81 214 64.84 4.05 

2 2 53 48.18 34 30.90 23 20.90 250 75.75 12.56 

3 3 74 67.27 26 23.63 10 9.09 284 86.06 60.50 

4 4 53 48.18 36 32.72 21 19.09 252 76.36 13.98 

5 5 71 64.54 33 30.00 6 5.45 285 86.36 58.16 

6 6 42 38.18 48 43.63 20 18.18 267 73.33 11.85 

7 7 53 48.18 36 32.72 21 19.09 267 76.36 13.98 

8 8 60 54.54 38 34.54 12 10.90 268 81.21 31.49 

9 9 50 45.45 39 35.45 21 19.09 249 75.45 11.69 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي جميع عبارات استمارة    17رقم )   يتضح من الجدول  
( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية آلراء عينة البحث فز

 السلوك االبتكاري . 

ي العبارة رقم ) 
ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) نعم ( فز

%( وكانت 86.76( بنسبة ) 8وكانت أعىل نسبة مئوية فز
ي العبارة رقم ) 

ي آراء عينة البحث الذين اختاروا    %( ، 33.82( بنسبة ) 1أقل نسبة مئوية فز
وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 
ي العبارة رقم ) 47.06( بنسبة ) 4) إىل حد ما ( فز

%( 11.76( بنسبة ) 8%( وكانت أقل نسبة مئوية فز
ي العبارة رقم ) 

ي آراء عينة البحث الذين اختاروا ) ال ( فز
( ، وكانت % 26.47( بنسبة ) 1، وكانت أعىل نسبة مئوية فز

ي العبارة رقم ) 
 %( . 1.47( بنسبة ) 8أقل نسبة مئوية فز

ي ) 8ومثلت العبارة رقم )  ز عبارات المحور ، بينما مثلت  95.10( وأكير أهمية نسبية ) 194( أعىل وزن نست  %( بي 
ي ) 1العبارة رقم )  ز عبارات المحور . 69.12( وأقل أهمية نسبية ) 141( أقل وزن نست   %( بي 

( ليس لهم دالله إحصائية 3( ، ) 1فان العبارات رقم )   5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية    2قيمة كا  وبما أن  
لهذه العبارات أكي    2( ذات دالله إحصائية حيث أن قيمة كا9( ، ) 8( ،)7(، ) 6( ، ) 5( ، ) 4( ، ) 2، بينما العبارات ) 

ي ، مما يؤكد أهمية السلوك االبتكاري لدى العامل   5.99من    باإلدارة العامة لرعاية الطالب ، وهذا يتفق مع " الزغت 
ز  ي 

"    2015،"،" لبدة  2010،  "، " مصابيح2008،  " ،" محمد 2000،  الربيعان  ،    "2009،    ، " االبراهيم  "2007،  
ز  ات الجينات التنظيمية عىل قدرات المرؤوسي  ي لمتغي  ي توصلت إىل وجود تأثي  معنوي ايجائ 

 االبتكارية .  والت 

  : وبذ
 لك تكون الباحثة قد حققت اإلجابة عل التساؤل الثان 

ة األهليةما ه  استجابات العاملي    -  استبيان السلوك االبتكاري ؟  بكليات عنت  
 
 ف

 
 

 (  18جدول ) 

ة األهلية  إداراتالعاملي   بوحدات و  استجابات تحليل التباين بي    ز  البحث   قيد  كليات عني 

 متغت  استبيان الجينات 
 
 التنظيميةف

 قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات  درجة الحرية  مصدر التباين  المحاور م

 حقوق اتخاذ القرار 1

 67.586 337.931 5 بي   اإلدارات
15.636 

 
 4.322 267.986 62 داخل اإلدارات

  605.918 67 المجموع

 المحفزات 2

 33.078 165.391 5 بي   اإلدارات
11.263 

 
 2.937 182.080 62 داخل اإلدارات

  347.471 67 المجموع

 المعلومات  3

 89.839 449.195 5 بي   اإلدارات
17.497 

 
 5.135 318.346 62 داخل اإلدارات

  767.541 67 المجموع

 الهيكل التنظيم   4

 33.991 169.956 5 بي   اإلدارات
1.617 

 
 21.021 1303.324 62 داخل اإلدارات

  1473.279 67 المجموع

 االجماىل 

 244.852 1224.261 5 بي   اإلدارات

 26.782 1660.489 62 داخل اإلدارات 9.142

  2884.750 67 المجموع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 2.37= 0.05ومستوى معنوية  62،  5عند درجتر حرية    ةقيمة ف الجد ولي

ز  18 يوضح جدول )  ز بوحدات و  استجابات( داللة الفروق بي  ة األهلية  إداراتالعاملي  ز  البحث  قيد  كليات عني 

ز    إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ويتضح    0.05عند مستوى معنوية  فز استبيان الجينات التنظيمية   اإلدارات بي 
 الستة باستثناء محور الهيكل التنظيىمي .  

 وبذلك تكون الباحثة قد حققت اإلجابة عل التساؤل الثالث : 
     العاملي   بوحدات وإدارات  هل توجد فروق دالة إحصائيا بي   استجابات -

 
ة األهلية ف محاور  كليات عنت  

( –المعلومات  -المحفزات–)حقوق اتخاذ القرار  استبيان الجينات التنظيمية   ؟الهيكل التنظيم 
 
 (  19دول ) ج

ة  إدارات استجابات تحليل التباين بي     البحث   قيد  األهلية كليات عنت  
 متغت  استبيان السلوك االبتكاري

 
 ف

 قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات  درجة الحرية  مصدر التباين  االستبيان  م

1 

 السلوك االبتكاري 

 69.765 348.827 5 بي   اإلدارات

 6.184 383.409 62 داخل اإلدارات 11.282

  732.235 67 المجموع

 2.37= 0.05ومستوى معنوية  62،  5عند درجتر حرية    ةقيمة ف الجد ولي

ز    19  يوضح جدول )  ز بوحدات و    استجابات( داللة الفروق بي  ة األهلية  إداراتالعاملي  ز فز البحث    قيد   كليات عني 
ز  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ويتضح   0.05عند مستوى معنوية استبيان السلوك االبتكاري    اإلدارات  بي 

 وبذلك تكون الباحثة قد حققت اإلجابة عل التساؤل الرابع : 
استجابات - بي    إحصائيا  دالة  فروق  توجد  و   هل  بوحدات  األهلية    إداراتالعاملي    ة  عنت     كليات 

 
ف

 استبيان السلوك االبتكاري ؟
 ( 20) جدول

 السلوك االبتكارى  عل – الجينات التنظيمية محاور استبيان   مصفوفة االرتباط البسيط بي   
ة األهليةإدارات  وحدات و ل  110ن= كليات عنت  

 م
 المحاور 

اتخاذ   حقوق 
 القرار

 المعلومات المحفزات
الهيكل  

 التنظيم  

     حقوق اتخاذ القرار  1

    0.638 المحفزات 2

   0.866 0.714 المعلومات 3

  0.854 0.763 0.848 الهيكل التنظيم   4

 ٭ 0.964 ٭ 0.967 ٭ 0.973 ٭ 0.925 السلوك االبتكاري 

 0.22= 0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

     ( ز  (  20يوضح جدول  بي  البسيط  االرتباط  االبتكاري  مصفوفة  السلوك  التنظيمية و  الجينات  استبيان  محاور 
تراوحت  وقد  األربعة  المحاور  مع  ارتباط   معامالت  أرب  ع  فز  موجب  احصائ  طردى  دال  ارتباط  ويتضح وجود 

ز ) معامالت اال  ( 0.973إىل  0.925رتباط ما بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (  21جدول )
ة األهلية إدارات  وحدات و السلوك االبتكاري لعل – الجينات التنظيمية االنحدار لمحاور تحليل   كليات عنت  

ات المساهمة   المؤشر
الخطأ  

 المعيارى 
المقدار 
 الثابت

 معامالت االنحدار  قيمة ف
 التفست   نسبة

Adjusted R2 

 52.80    0.930 749.175 0.133 0.105 المعلومات 

 72.50   0.614 0.554 557.032 1.860 0.148 +المحفزاتالمعلومات 

اتخاذ  +حقوق  +المحفزات  المعلومات 
 85.30  0.242 0.471 0.392 421.987 0.642 0.085 القرار

اتخاذ  +حقوق  +المحفزات  المعلومات 
 96.10 0.164 0.216 0.404 0.299 398.583 0.893 0.068 القرار+الهيكل التنظيم 

 

ويعرض الجدول مرب  ع معامل االرتباط    stepwise( ملخص لنموذج االنحدار المتعدد بطريقة    21يوضح جدول )  
 األربعة حاالت ويتضح أن الحالة األوىل قد حددت متغي  المعلومات 

كأكي  وأفضل   المتعدد أو معامل التحديد فز
ه عىل لتأثي  )   متغي  مساهم   بنسبة قدرها  االبتكارى   ى  52.80السلوك  لمتغي  الثانية   الخطوة  بينما حققت   )%

ز نسبة   تفسي  قدرها )  %( من التباين الكىل وبذلك حقق متغي  المحفزات  72.50المعلومات و المحفزات مجتمعي 
  ( قدرها  مساهمة  و    19.70نسبة  المعلومات  وهم  الثالثة  ات  للمتغي  الثالثة   الخطو  أو  الحالة  توضح  %( كما 
ز نسبة   تفسي  قدرها  ) المحفزات و حقوق اتخ %( من التباين الكىل وبذلك حقق متغي  85.30اذ القرار مجتمعي 

ات األربعة وهم   12.80حقوق اتخاذ القرار نسبة مساهمة قدرها )  %(  كما توضح الحالة أو الخطو الرابعة  للمتغي 
ز نسبة     المعلومات و المحفزات و حقوق اتخاذ القرار و الهيكل التنظيىم %( من 96.10تفسي  قدرها )   مجتمعي 

%( عىل المتغي  التابع كما يوضح   10.80التباين الكىل وبذلك حقق متغي  الهيكل التنظيىمي  نسبة مساهمة قدرها ) 
ات المستقلة    للمتغي 

الجدول نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للنماذج األربعة ويتضح وجود تأثي  دال احصائ 
وقيمة )ف(وداللتها      Bمعادلة االنحدار المتعدد والت  تتمثل فز قيمة المعامل البائ     كما يوضح الجدول معامالت

ز عىل التنبؤ بدرجة المتغي  التابع   وكذلك قيمة المقدار الثابت ويمكن صياغة معادالت االنحدار المتعدد الت  تعي 
ات المستقلة بالصورة التالية  بمعلومية درجات المتغي 

y               لمتغي  التابع= ا 
A                المقدار الثابت= 
B                معامل االنحدار= 
X                المتغي  المستقل = 

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4 

 حقوق اتخاذ القرار( +) ×  0.216 المحفزات( +) ×  0.404 المعلومات(+) ×  0.299+) 0.893السلوك االبتكاري =
( الهيكل × 0.164  التنظيىمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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  المعلومات : لثالثالمحور ا

 المحاور

 الهيكل التنظيمي:  رابعالمحور ال

 

 احصل على المعلومات الالزمة ألداء العمل بسهولة

 يتأثر أدائي الوظيفي بمدى توافر المعلومات الصحيحة

المعلومات يدفعني لبذل مزيد من الجهد لتحقيق توافر 

 أهداف إدارتي

أحصل على المعلومات المطلوبة ألداء العمل في 

 الوقت المناسب

 جودة المعلومات مرتبطة بتوقيت الحصول عليها 

سهولة تحليل و معالجة و تبويب و تخزين 

 المعلومات

 القرارتوافر المعلومات يساعد في عملية اتخاذ 

يوجد نظام معلوماتي متكامل إلدارة األنشطة 

 المتنوعة

يحدد مديري اإلدارات و الوحدات بكليات عنيزة  

 األهلية شكل الهيكل التنظيمي لإلدارة أو الوحدة  

يضع مديري اإلدارات و الوحدات بكليات عنيزة  

األهلية خطوط السلطة و المسؤولية التي يشملها  

 الهيكل التنظيمي لإلدارة أو الوحدة بشكل واضح  

يحدد مديري اإلدارات و الوحدات بكليات عنيزة  

 األهلية درجة مركزية أو ال مركزية السلطة  

تقسيم العمل داخل كل إدارة أو وحدة يساعد في  

 تحقيق األهداف 

يوجد تناسق بين اإلختصاصات ووظائف العاملين  

 ارات و الوحدات المختلفة داخل الكليات  باإلد

تخصصات العاملين في كل إدارة تتناسب مع  

 المهام المطلوب انجازها  

يتميز الهيكل التنظيمي بخطوط اتصال بين  

 اإلدارات و الوحدات و بعضها   

الهيكل التنظيمي لكل إدارة يساهم في تحقيق  

 األهداف المنشود تحقيقها   

يوجد تداخل و ازدواجية في اإلختصاصات بين  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 

 

 

 

تابع العالقة بين الجينات التنظيمية و السلوك اإلبتكاري لدى العاملين بكليات عنيزة 

 السلوك اإلبتكاري: خامسالمحور ال

 المحاور

 التجديد و اإلبتكاراإلدارة التي أعمل بها تشجع العاملين على 

 اإلدارة التي أعمل بها توفر بيئة تنافسية ايجابية بين العاملين

 أجد مؤازرة من أعضاء جماعة العمل عندما أعرض عليهم أفكاري

 شعوري باألمان الوظيفي يساعدني على التجديد و اإلبتكار في عملي

 هو جديد و محاولة تطبيقه في مجال عملي شعوري بالتمكين في وظيفتي يحفزني لإلطالع على كل ما 

 مشاركتي في اتخاذ القرارات تجعلني مسؤول عن التغيير و التجديد لالرتقاء بمستوى اآلداء

 روح األلفة و اإلنسجام بيني وبين رئيسي و زمالئي في العمل يجعلني أبدع و أبتكر في مجال عملي

 لإلبداع و اإلبتكارعملي بحب في مجال تخصصي يدفعني 

 حصولي على العديد من الدورات التدريبية في مجال تخصصي يوسع دائرة أفكاري مما يساعدني على اإلبتكار

  

 اتتستخدم إدارة اللوجيستيات بالكلي يجب أن    -14

قاعدة بيانات تتضمممن فا ا اشنشمملا اللوجيسممتيا 

 والمستفيدين من ممارستها

 المعايير العلمية    بكليات عنيزة األهليةيجب أن تتبع  -15

 في تخطيط المعلومات والبيانات الصحيحة لصياغة  

  أهداف لوجيستية مالئمة للرؤية والرسالة واألهداف  

يجب أن تنفذ الخطط اللوجيستتية بما يتمايتي مع تنمي     -16

العالمات واإليتتتا ات وتصتتتحيا األلطات المعتمدة عالميا 

(logistic label & signs regulation) 
المعتايير التدوليتة لممتا ستتتتة    بكليتات عنيزة األهليتةينبغي أن تطبق   -17

 االنشطة وتقدي  الخدمة اللوجيستية
و ش عمل لترستي     بكليات عنيزة األهليةيجب أن تعقد   -18

 ثقافة جودة الخدمة اللوجيستية والعمل بها

للعتاملي  بتالمشتتتتا  تة في   اإلدا ة العليتا بتالكليتاتيجتب أن تستتتتما   -19

تلتز     -20 وضع السياسات الكفيلة بتحقيق جودة الخدمة اللوجيستية أن  العليتتا  يجتتب  األهليتتة اإلدا ة  عنيزة    بكليتتات 

 األنشطة اللوجيستيةبعمليات تحسي  جودة  افة  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :  سادسوبذلك تكون الباحثة قد حققت اإلجابة عل التساؤل ال

ح للعالقة بي   الجينات التنظيمية والسلوك االبتكاري لدى  ما   - ة  هو النموذج المقتر العاملي   بكليات عنت  
 ؟ األهلية

 

 نتائج البحث : 
ة األهلية  -1 ز ز بكليات عني  ز الجينات التنظيمية والسلوك االبتكاري لدى العاملي  اح نموذج يوضح العالقة بي 

اقي 
 . 

)المعلومات  -2 ي
( تؤثر   –حقوق اتخاذ القرار  –المحفزات  –ان الجينات التنظيمية متمثلة فز الهيكل التنظيىمي

ز .  ي عىل السلوك االبتكاري لدى العاملي   بشكل إيجائ 
ز  -3 ي استجابات العاملي 

 باالدارات داخل الكليات بالنسبة لمحاور الجينات التنظيمية . يوجد اختالف فز
ها يعتمد بشكل كبي  عىل مدى توافر المعلومات والمحفزات وحقوق اتخاذ   -4 ز القرار  نجاح المؤسسة وتمي 

 والهيكل التنظيىمي . 
ز بالسلوك االبتكاري كلما   -5 من تحقيق  المؤسسة  وتمكنت    ارتف  مستوى األداء المؤسسي كلما تمتع العاملي 

ي ظل بيئة تنافسية . أهدافها 
 فز

 التوصيات : 

 :   من عرض ومناقشة النتائج واالستخالصات توض الباحثة باآلئ  

اإل   للمسئولي   :    أوال  عىل  ي 
ينبغز العليا     األهليةدارة  ة  ز عني  ورة  بكليات  ح    ضز المقي  النموذج  ز تطبيق  بي  للعالقة 

ة األهلية وذلك من خالل :  ز ز بكليات عني   الجينات التنظيمية والسلوك االبتكاري لدى العاملي 
ي تطبيق عناض الجينات التنظيمية داخل   -1

ة  دارات  الوحدات واإل تبتز ز حيث أثبتت نتائج   األهليةبكليات عني 
ز  ي ومنسوبات الكليات   البحث مدي تأثي  الجينات التنظيمية عىل السلوك االبتكاري لدى العاملي    من منسوئ 

 . 
ز   -2 ة األهليةحرية إبداء الرأي لجميع العاملي  ز ي اتخاذ القرارات مما   بكليات عني 

حيث إتاحة حق المشاركة فز
ي أداء األعم

 ال من أجل تحقيق األهداف المطلوبة . يدفعهم لالبتكار واإلبداع فز
المبتكرين   -3 ز  العاملي  ز  ة األهليةتحفي  ز بالعديد من    –بشكل مستمر )مادي    بكليات عني  معنوي( وإلحاقهم 

ي مجال العمل . 
ي تنىمي مهاراتهم فز

 الدورات التدريبية الت 
داخل   -4 العمل  تخدم  ي 

الت  المعلومات  واإل توفي   األهليةدارات  الوحدات  ة  ز عني  نظم    بكليات  خالل  من 
ي الوقت المناسب . وحدة أو معلومات متكاملة لكل 

تب علية اتخاذ القرارات السليمة فز  إدارة مما يي 
اف وحجم اإلدارة .   -5  زيادة االهتمام بالهيكل التنظيىمي من حيث التفويض ونطاق اإلرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ْ
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ثاٌر ُمخزِ
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 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا  لدى  االبتكاري  السلوك  التنظيمية عل  الجينات  الطالب جامعة أثر  لرعاية  العامة  باإلدارة  لعاملي   
بية الرياضية للبنات بالجزيرة ،  كفرالشيخ ، بحث منشور بالمجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، بكلية التر

 مرص ، عدد أكتوبر . 
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