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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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امج   ز للير هدفت هذه الدراسة إىل تطبيق تجربة عملية لتقديم نموذج تنبؤي لعملية ترشيح المتقدمي 
ي أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجامعات و 

ز
ية ف ي تقدمها اإلدارة العامة للموارد البرسر

التدريبية الت 
 , و استعانت الدراسة بالمنهج التجر 

ً
 و دوليا

ً
ي من خالل التجربة العملية و ذلك المعاهد المعتمدة محليا يتر

امج التدريبية  ز عىل الير ز المتقدمي  ي البيانات عىل عينة من بيانات الموظفي 
ز
بتطبيق خوارزميات التنقيب ف

ي  ي األمانة للعام التدريتر
ز
ية ف ـه حيث اشتملت العينة عىل 1442المقدمة من اإلدارة العامة للموارد البرسر

ز ( متقدم , حيث قدمت التج1657) ربة التطبيقية نموذج تنبؤي لدعم متخذي القرار لقبول الموظفي 
ية, حيث يعتير التدريب أحد أهم أنشطة  ي تقدمها اإلدارة العامة للموارد البرسر

امج التدريبية الت  ز للير المرشحي 
ي بأمانة العاصمة المقدسة , و من أبرز نتائج التجربة التطبيقية أن  المعرفة  كتشافتطبيق ا تنمية العنرص البرسر

ي التحول الرقىمي و هو من ضمن الركائز األساسية لتحقيق رؤية المملكة 
ز
من خالل تنقيب البيانات يساهم ف

, كما يؤثر تطبيق اكتشاف المعرفة من خالل تنقيب البيانات عىل فعالية القرارات المتخذة لتحقيق  2030
ي تحقق رؤية األمانة , كم

ا يساهم تطبيق اكتشاف المعرفة من خالل أهداف أمانة العاصمة المقدسة و الت 
ي وقت أرسع و بجهد أقل , كما 

ز
ي تقليص دورة اتخاذ القرار و بالتاىلي اتخاذ القرارات ف

ز
ؤثر تتنقيب البيانات ف

النتائج المتحصل عليها من اكتشاف المعرفة بتنقيب البيانات عىل توجهات جميع المستويات اإلدارية 
اتيجية و التنفيذية و  ي الرقابة و التصحيح لإلنحرافات عن االسي 

ز
التشغيلية و ذلك باإلستفادة من كل ما يسهم ف

ي البيانات, و 
ز
ي تعتمد عىل تقنيات التنقيب ف

تحقيق األهداف و ذلك عن طريق مخرجات تقارير األنظمة الت 
ي األمانة لتوجهات التحول الرقىمي أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها 

ز
ي اإلدارة العليا ف

وعية أو  و التتبتز
ي , و أوصت بتصميم و تنفيذ نظام آىلي محوسب 

ز للمستويات األدئز و األفراد لهذا التوجه الوطتز التحفي 
امج  شيح عىل الير

ي تطرحها أمانة العاصمة المقدسة لتسهيل إجراءات الي 
امج التدريبية الت  شيح عىل الير

للي 
ض به أنالتدريبية, و ضمان دقة البيانات, و إنشاء مستودع لل  بيانات الخاصة بجميع بيانات األمانة , الذي يفي 

ها , و  ي األمانة مثل المشاري    ع و الخدمات و الطرق و غي 
ز
يحتوى عىل عدة متاجر للبيانات لمختلف األنشطة ف

ية عىل وجه الخصوص.   إنشاء قاعدة بيانات مخصصة لبيانات الموارد البرسر

 يب البيانات , أمانة العاصمة المقدسة. اكتشاف المعرفة , تنق الكلمات المفتاحية: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

[A Predictive Model for Nominating Applicants for Training Programs in Holy 

Makkah Municipality by Discovering Knowledge through Data Mining] 

Abstract: 

This study aimed to apply practical experience to provide a predictive model for the process of 

nominating applicants for training programs provided by general administration of human resources 

in Holy Makkah Municipality by cooperation with universities and institutes accredited locally and 

internationally. The study used the experimental method through practical experience by applying 

data mining algorithms in a sample of applicant employee data on training programs provided by HR 

in municipality for training year 1442\2020, where the sample included (1657) applicants, where the 

applied experience provided a predictive model to support decision-makers to accept employees 

nominated for training programs provided by HR , Where training is considered one of the most 

important activities for developing human element in the holy Makkah municipality, and one of the 

most important results of the applied experiment is that the application of knowledge discovery 

through data mining contributes to digital transformation and is among the main pillars of achieving 

the Kingdom's vision 2030, and the application of knowledge discovery also affects Data exploration 

on the effectiveness of the decisions taken to achieve the objectives and visions of the Holy Makkah 

municipality, and the application of knowledge discovery through data mining contributes to 

reducing the decision-making cycle and thus making decisions in a faster time and with less effort. 

The results obtained from knowledge discovery by data mining also affect the directions of all 

strategic, executive, and operational administrative levels by making use of everything that 

contributes to monitoring and correcting deviations from achieving the goals through the outputs of 

the reports of systems that rely on data mining techniques, and the study recommended several 

recommendations, the most important of which is the adoption of the senior management in 

municipality of the directions of digital transformation and awareness or motivation of levels . Also 

it recommended the design and implementation of an automated computerized system for the 

nomination of the training programs offered by the Holy Makkah Municipality to facilitate the 

nomination procedures for training programs, ensure the accuracy of the data, and establish a data 

warehouse for all the municipality’s data, which is supposed to contain several Data Marts for 

various activities in the municipality, such as projects, services, roads, etc., and the creation of a 

database dedicated to human resources data in particular. 

Keywords: Knowledge discovery, Data mining, Holy Makkah Municipality. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة: ال

  
ً
تسغ المنظمات و الكيانات إىل الحصول عىل المعرفة بشت  صورها و أشكالها من مصادرها المتعددة نظرا

ي إتخاذ القرارات من الناحية اإلدارية أو المالية و زيادة الكفاءة بشكل عام. حيث تتعدد المصادر 
ز
ألهمية المعرفة ف

ي حالة المعرفة للمعرفة  
ز
ي حالة المعرفة الرصيحة . أما ف

ز
كالوثائق و اللوائح و التقارير و قواعد البيانات , هذا ف

ي تستدغي 
اعات و الت  اكمة و براءات االخي  ات الوظيفية المي  ي مثل الخير الضمنية فهنالك رأس المال الفكري البرسر

ي و دراسة سلوكه باإلضافة إىل ا ي تحليل و تخزينالتعامل مع العنرص البرسر
ز
 إلعتماد عىل األنظمة الحاسوبية ف

(. و من األمثلة عىل المعرفة الضمنية ما يتم إكتشافه من األنماط عير دراسة 2007هذه المعرفة )الدوري و أحمد 

ز لكيان ما مثل مجموعة طالب, ز  سلوك معي  ز من قواعد البيانات لدى منظمة معينة, أو منَخ معي  أو جزء معي 

نظام ما , حيث ينتج عن دراسة و تحليل هذا المنخ معرفة يتم اكتشافها و الحصول عليها بطرق الستخدام 

ي إتخاذ قرار بناًء عىل المعرفة المكتشفة 
ز
وال )فرنانديز و سابي  علمية و إحصائية محوسبة معينة تساعد ف

ي البيانات و المعلومات الناتجة عن اإلنتشا . (2014
ز
 للزيادة المضطردة ف

ً
ر الواسع لألنظمة و صفحات ونظرا

وري  ي قواعد بيانات أصبحت مع مرور الزمن بيانات "ضخمة", و أصبح من الرصز
ز
ي يتم تخزينها ف

الويب و الت 

كات من زيادة كفاءتها و نمو أرباحها )الطيب و الرباغي  ن المنظمات و الرسر
ّ
اإلستفادة منها عىل النحو الذي يمك

2019 .) 

ي  
ز
ا من العديد من المجاالت بما و يعتير اكتشاف المعرفة ف

ً
قواعد البيانات من خالل تنقيب البيانات مستمد

ة ، والتعلم اآلىلي ، وقواعد البيانات الذكية ، واكتساب المعرفة ، واالستدالل القائم عىل  ي ذلك النظم الخبي 
ز
ف

 (. Piatetsky-Shapiro 1989الحاالت واإلحصاءات )

خالل تنقيب البيانات يعتير عملية مرتبطة بتحليل البيانات من  الجدير بالذكر أن اكتشاف المعرفة من 

ي زيادة اإليرادات 
ز
ي معلومات مفيدة، ومن ثم يمكن استخدام المعلومات ف

ز
وجهات نظر مختلفة ودمجها ف

ي 
ز
ز إدارة العمليات و جدولة المشاري    ع و التخطيط ف والتقليل من التكاليف و زيادة الحصة السوقية و تحسي 

ي يتشاركها الفرد مع اآلخرين، المنظمات, 
و بالتاىلي تتم عملية اتخاذ القرارات عىل أساس أفضل المعلومات الت 

فاألفراد عادة بحاجة إىل الدعم عند اتخاذ القرارات ويتم ذلك من خالل تقديم المعلومات حول الخيارات 

ث ت تكون من البساطة بحيوالمخاطر، والمعلومات المطلوبة تختلف باختالف نوع االستخدام فبعض القرارا

ي معلومات بسيطة ألخذ القرار، لكن عندما يتعلق األمر بقرارات حاسمة فهنا تختلف طبيعة المعلومات 
تكفز

 (. 2013المستخدمة التخاذ القرار )سيد 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة الدراسة : 

ي األغلب، وهو ما يجعلها  
ز
الكثي  من  تفقد تمتلك المنظمات الكثي  من البيانات بكمية ضخمة وغي  منظمة ف

العوائد من هذه البيانات إىل أنها غي  مصنفة وليست منظمة وال يوجد لدى تلك الجهات برمجيات متخصصة 

ي 
ز
جاع الفعال ف ي إدارة محتوى تلك البيانات الضخمة وتحليلها، وال يوجد محرك بحث قادر عىل البحث واالسي 

ز
ف

ن متخذ القرار يحتاج بانتظام إىل توفر نتائج تحليل البيانات هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات، وال شك أ

ي   (. 2019الضخمة لتكون مالئمة له وتناسب حاجاته عند اتخاذه للقرار )األكلتر

ورة استخدام تكنولوجيا التنقيب عن البيانات بمفاهيمها   و بناًء عليه أوصت العديد من الدراسات برصز

من أساليب وأدوات لتعزيز ثقافة المؤسسة المعرفية ، وتوفي  كل ما يلزم من المعرفية والتقنية مع ما يلزم لذلك 

ي تطوير أداء المؤسسة, فلذلك 
ز
ي تكوين معارف جديدة من شأنها أن تساعد ف

ز
مخازن ومستودعات البيانات ف

ي نجاح نظم دعم القر 2017أوصت دراسة  )بلعباس و آخرون 
ز
ي المفاهيم الحديثة ف

ي ا( باالهتمام بموضوع تبتز
ز
ر ف

ي اتخاذ القرارات السليمة, و 
ز
ي الوقت المناسب، للمساعدة ف

ز
المؤسسة، ولغايات توفي  المعلومات المناسبة ف

ورة عقد العديد من الندوات والمؤتمرات فيما يتعلق بالتنقيب عن البيانات، مع توضيح أوجه االستفادة طبقا  ضز

ز عىل كي 
ي المجال, والي 

ز
ات  تدريب وتطوير متخذي القرار عىل مثل هذه التقنيللتطورات التكنولوجية الحادثة ف

نامج والتوصل إىل المعلومات المطلوبة ف ي اتخ اذ ق راراتهم , كما  الحديثة لكي يسهل عل يهم استخدام أو تطبيق الير

( بأن إطار تنقيب البيانات و إدارة المعرفة يجب عىل جميع المنظمات Lawal et al. 2015أوصت دراسة )

ة التنافسية, و كذلك أدوات التنقيب عن البيانات من أهم المحفزات االستف ز ادة منه إىل الحد األقىص لرفع المي 

ة التنافسية وبناء إدارة عالقات عمالء  ز ي الربحية والمي 
ز
كات استخدامها لتحقيق أهدافها المتمثلة ف ي يمكن للرسر

الت 

ي فعالة.  اتيجيات لتنمية العنرص البرسر  واسي 

ز  و بناًء عليه  شيح المتقدمي 
ي التساؤل الرئيسي التاىلي : ما هو النموذج تنبؤي لي 

ز
تمثلت مشكلة الدراسة ف

امج التدريبية بأمانة العاصمة المقدسة من خالل اكتشاف المعرفة بتنقيب البيانات ؟  للير

 أهمية الدراسة : 

خالص منظورات مختلفة و استعملية اكتشاف المعرفة من خالل تنقيب البيانات تقدم تحليل للبيانات من 

ي زيادة الربحية، أو تخفيض 
ز
عالقات بينها وتلخيصها إىل معلومات مفيدة، مثل معلومات يمكن أن تسهم ف

اسية من الركائز األس التكاليف، أو لحل مشكلة معينة من منظور المستفيد , و كذلك اتخاذ القرار الذي يعتير 

ي تح
ز
 ف
ً
 أساسيا

ً
ي من للمؤسسات، فهو يلعب دورا اتيخر اتيجيات المؤسسة، كما يعتير القرار اإلسي  قيق أهداف واسي 

ي تحقيق أهداف 
ز
ي تعتمد عليها كثي  من المؤسسات المهنية، وذلك ألنها تنصب بشكل أساسي ف

القرارات الت 

ي و تنميته و تطويره فهو يمثل اليوم كأحد أهم  المؤسسة , و كذلك تستمد الدراسة أهميتها من العنرص البرسر

ي الوظائف األخرى كاإلنتاج والعقود والتسويق وذلك لما للعنرص 
 
ي ال تقل أهمية عن باف

الوظائف اإلدارية الت 

 بغية تحقيق أهدافها من أرباح مالية ورفع 
ً
ي تسغ حثيثا

ه عىل الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت الت  ي من تأثي  البرسر

 إىل دخول عالم اإل 
ً
. جودة المنتج والخدمات المرتبطة وصوال ز  بداع والتمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ستطبق عليها الدراسة, حيث تمتلك أمانة  ;كما تستمد الدراسة أهميتها التطبيقية 
من المنظمة الت 

ي األمانة لخدمة 
ز
العاصمة المقدسة مركز بيانات يحتوي عىل بيانات ضخمة بناًء عىل األنظمة المستخدمة ف

ية و الرخص التجارية و اإلن ها( منذ المستفيدين )مثل الموارد البرسر  20شائية و البالغات  و غي 
ً
عام تقريبا

( تعتمد عليها األنظمة اإلنشائية و الهندسية , و باعتبار أن البتز التحتية SDIباإلضافة لقاعدة بيانات مكانية )

ي قواعد البيانات مصدر أساسي من مصادر المعرفة, حيث بادرت اإلدارة 
ز
التقنية و ما تحتويه من بيانات مخزنة ف

ات قياس األداء العا ي منهجيات و ممارسات مثل مؤرسر
مة لتقنية المعلومات بأمانة العاصمة المقدسة إىل تبتزّ

(KPI’s لمتخذ القرار 
ً
( باإلعتماد عىل أدوات و برمجيات التحليل المختلفة لهذه البيانات و تقديم نتائجها لحظيا

ي اإلدارة العليا الستخدام هذه المعرفة. 
ز
 ف

 أهداف الدراسة: 

ي أمانة العاصمة المقدسة.  تعرف عىل األساس الذي يقوم عليه اكتشاف المعرفة بتنقيب البياناتال . 1
ز
 ف

امج التدريبية المقدمة  . 2 ز عىل الير شيح المتقدمي 
التعرف عىل المراحل األساسية لتصميم النموذج التنبؤي لي 

ي أمانة العاصمة المقدسة . 
ز
ية ف  من اإلدارة العامة للموارد البرسر

ح. التعرف عىل . 3   المعايي  العلمية المناسبة للتحقق من دقة النموذج التنبؤي المقي 
 تساؤالت الدراسة : 

 تحاول الدراسة اإلجابة عىل السؤال الرئيسي من خالل التساؤالت التالية : 

ي أمانة العاصمة المقدسة.  ما هو األساس الذي يقوم عليه اكتشاف المعرفة بتنقيب البيانات . 1
ز
 ف

امج التدريبية المقدمة من المراحل األ ما هي  . 4 ز عىل الير شيح المتقدمي 
ساسية لتصميم النموذج التنبؤي لي 

ي أمانة العاصمة المقدسة . 
ز
ية ف  اإلدارة العامة للموارد البرسر

ح. ماهي  . 2  المعايي  العلمية المناسبة للتحقق من دقة النموذج التنبؤي المقي 
 منهج الدراسة: 

ي و ذلك من خالل التجربة العملية لتطبيق  خالل  اكتشاف المعرفة مناستعانت الدراسة بالمنهج التجريتر

امج  ز عىل الير ز المتقدمي  ي البيانات عىل عينة من بيانات الموظفي 
ز
اتباع أسلوب التصنيف بخوارزميات التنقيب ف

ية بأمانة الع اصمة المقدسة , و مالحظة دقة البيانات قبل التدريبية المقدمة من اإلدارة العامة للموارد البرسر

اح النموذج التنبؤي  ي من أهمها إقي 
تطبيق الخوارزميات و بعد تطبيقها و ذلك للوصول إىل أهداف الدراسة و الت 

امج التدريبية بأمانة العاصمة المقدسة من خالل اكتشاف المعرفة بتنقيب البيانات.  ز للير شيح المتقدمي 
 لي 

 ة : الدراسات السابق

ي مؤسسات 2018دراسة )أبو قرون 
 
( بعنوان " مقارنة خوارزميات تنقيب البيانات التعليمية لدعم القرار ف

جامعة  –التعليم العالي السودانية حالة دراسية )أداء الطالب بكلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات 

ي  الزعيم األزهري( "
ز
ي تستخدم لد, و تناولت الدراسة استخدام تقنيات التنقيب ف

عم البيانات التعليمية الت 

ي مؤسسات التعليم العاىلي السودانية بإستخدام تقنيات )التجميع ، قواعد اإلرتباط وأشجار 
ز
اتخاذ القرار ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

القرارات( , و توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها تقديم طريقة توضح كيفية االستفادة من خوارزميات 

ي تنقيب البيانات واستخدامها لدع
ز
ي مؤسسات التعليم العاىلي , كما توصلت إىل الخروج بنتائج تساعد ف

ز
م القرار ف

ي بعض 
ز
ي جانب التنبؤ باألداء االكاديىمي للطالب , وأوصت بعدة توصيات من أهمها معالجة الخلل ف

ز
اتخاذ القرار ف

ي الفصول السابقة , توفي  البيانات بصورة جيدة 
ز
مشاكل جودة  وخالية منالخوارزميات الموضح بنتائج المقارنة ف

ي جميع مؤسسات التعليم العاىلي السودانية لإلستفادة منها 
ز
البيانات ، و أوصت كذلك ببناء مستودعات بيانات ف

ي عمليات صنع القرارات. 
ز
ي تحليل البيانات بدقة للمساهمة ف

ز
 ف

و  , تقييمية " ( بعنوان " أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر دراسة تحليلية2017دراسة )سيد 

تناولت الدراسة موضوع أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر , حيث هدفت الدراسة إىل توضيح ماهية 

التنقيب عن البيانات ومهامه وتطبيقاته، وتحليل أدوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر وتقييمها، ومن 

ز أدوات التنقيب عن البيانات مف توحة المصدر , حيث انتهجت الدراسة المنهج التحليىلي ثم عقد مقارنة بي 

ي البيانات مفتوحة المصدر المختلفة, حيث توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من 
ز
لدراسة أدوات التنقيب ف

ح معايي  لتقييم أدوات التنقيب عن البيانات سواء التجارية أو 
ي تقي 

أهمها أن هناك العديد من الدراسات الت 

المصدر أو المجانية , و أبرز ما أوصت به الدراسة عقد العديد من الندوات والمؤتمرات فيما يتعلق  مفتوحة

ي مجال علوم المكتبات والمعلومات، مع توضيح أوجه االستفادة طبقا للتطورات 
ز
بالتنقيب عن البيانات ف

ورة استخدام التنقيب عن البيانا  ضز
ً
ي المجال, و أيضا

ز
ي العديد من المجاالت لسالتكنولوجية الحادثة ف

ز
هولة ت ف

ي البيانات. 
ز
ي ظل التضخم الهائل ف

ز
 تنظيم المعلومات والوصول إىل المعرفة بسهولة ف

ي البيانات واكتشاف المعرفة كآلية لتحسي   جودة 2017دراسة )بلعباس و آخرون 
 
( بعنوان " التنقيب ف

ي المؤسسة االقتصادية " 
 
ي البيانات واكتشاف المعرفة كآلية , و تناولت الدراسة موضوع الالقرار ف

ز
تنقيب ف

ي البيانات 
ز
ي المؤسسة االقتصادية و هدفت الدراسة إىل عرض مفهوم وأهمية التنقيب ف

ز
ز جودة القرار ف لتحسي 

اكمة وغي  مفهومة إىل معلومات قّيمة 
من اجل اكتشاف المعرفة، و ذلك بتحويل البيانات من مجرد معلومات مي 

ز جودة القرار, كما هدفت بيان مهام تنقيب البيانات و آلياته و مزاياه يمكن استغاللها و اال  ي تحسي 
ز
ستفادة منها ف

و عناضه و مجاالته, و بينت الدراسة مفاهيم المعرفة و مشاركتها و اكتشافها, كما أوصت الدراسة بعدة توصيات 

ورة استخدام تكنولوجيا التنقيب عن البيانات بمفاهيمها المع ك من رفية والتقنية مع ما يلزم لذلمن أهمها: ضز

ي تكوين 
ز
أساليب وأدوات لتعزيز ثقافة المؤسسة المعرفية ، وتوفي  كل ما يلزم من مخازن ومستودعات البيانات ف

ي المفاهيم 
ي تطوير أداء المؤسسة, و أوصت كذلك االهتمام بموضوع تبتز

ز
معارف جديدة من شأنها أن تساعد ف

ي نجاح نظم دعم الق
ز
ي الوقت المناسب. الحديثة ف

ز
ي المؤسسة، ولغايات توفي  المعلومات المناسبة ف

ز
 رار ف

( بعنوان " تحسي   اكتشاف المعرفة باستخدام تطبيقات التنقيب عن البيانات  2017دراسة ) الكردي و حنا 

ز اكتشاف المعرفة باستخدام تطبيقات التنقيب عن البيانات حيث هدفت الدراس "  ة, و تناولت الدراسة تحسي 

ي البيانات عىل موقع ويب مختص بتجارة القطع 
ز
إىل التطبيق العمىلي آلليات اكتشاف المعرفة بالتنقيب ف

ي اكتشاف المعرفة 
ز
ونية ومعدات الحواسيب , و هدفت الدراسة لتوضيح بعض اآلليات المستخدمة ف اإللكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 باستخدام برامج 
ً
ابط )حاسوبيا عدد من  إدارة قواعد البيانات( لجمعبتنقيب البيانات مثل : استخدام تقنية الي 

اؤها معا,  ي تم رسر
جداول قاعدة البيانات الخاصة بالمنتجات و جداول المبيعات و تهدف إىل إظهار المنتجات الت 

ي إىل تحقيق استنتاجات, و أوصت الدراسة 
ز البيانات وجعلها ذات ارتباطات تقىصز وكذلك إيجاد روابط بي 

كات والمؤسسات االنتاجية الحكومية, كما أوصت بتوظيف البحث وخدمات التنقيب ع ي الرسر
ز
ن البيانات ف

ات تساعد المنظمات عىل توقع أنشطتها  ز باعتماد آليات اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات لما تقدمه من ممي 

ة زمنية مستقبلية.  ي في 
ز
 مثل التخزين و التوزي    ع ف

ي تطوير عملية صنع القرارات ( بعنوان "أثر تقنية تنق2015دراسة )موىس و عبد الحسن 
 
يب البيانات ف

ي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية"
 
ي , و تناولت الدراسة موضوع الدور التأث دراسة استطالعية ف ي 

ي وزارة التعليم العاىلي و البحث العلىمي العراقية, 
ز
ي تطوير عملية صنع القرار ف

ز
الستخدام تقنية تنقيب البيانات ف

ي رفع مستوى قدرة وزارة التعليم العاىلي و البحث العلىمي العراقية عىل حيث هدف
ز
ت الدراسة إىل المساهمة ف

ي تمكنها من اكتساب المزيد من المعرفة , كما 
اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل استخدام التقنيات الحديثة الت 

ي فاعليتها لدى متهدفت إىل التعرف عىل عملية صنع القرارات و مدى تأثي  تقنية تنقيب ا
ز
خذي لبيانات ف

ي وزارة التعليم العاىلي و البحث العلىمي العراقية , حيث انتهجت الدراسة المنهج المسخي لمعرفة أثر 
ز
القرارات ف

تقنية تنقيب البيانات عىل عملية صنع القرار , حيث توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أهمها أن حاجة 

يب البيانات تزداد كلما كان هناك كم كبي  من البيانات ناتج من طبيعة حجم النشاط المنظمات إىل تقنية تنق

ي 
ز
الذي تمارسه تلك المنظمات , و أن االستخدامات التقليدية لتكنولوجيا المعلومات أصبحت اليوم غي  كفؤة ف

ي ظل الحاجة إىل رفع قيمة المعلومات لتوفي  قدرات إلسناد عملي
ز
 . ة صنع القرار جعل المنظمات منافسة ف

ي و عبدالمحسن  ( بعنوان " اكتشاف المعرفة و مشاركتها باستخدام لوحات عدادات 2013دراسة )الديوهجر

ي كلية اإلدارة و االقتصاد بجامعة الموصل "
 
, و تناولت اكتشاف المعرفة و مشاركتها بكفاءة , حيث  األعمال ف

حة لتعزيز نقاط القوة  ي توفرها لوحات عدادات األعمال المقي 
أشارت الدراسة إىل أهمية المعلومات و المعرفة الت 

ز المستفيدين عن طريق تطوير لوحة العدادات المستندة عىل  و الحد من نقاط الضعف عير مشاركة المعرفة بي 

كاء األعمال و استخدمت الدراسة منهجية التطوير الرسي    ع للتطبيقات حيث توصلت الدراسة بأن نظم ذ 

استخدام تقنيات عدادات األعمال يقدم تحليالت قّيمة و ذات جودة لكونها مشتقة من بيانات قد تم تهيئتها 

ي كفاء
ز
 أن لوحات عدادات األعمال ساعدت ف

ً
 لمتطلبات المستفيد و توصلت أيضا

ً
ة من ة وفاعلية أداء الكليوفقا

ي و أوصت الدراسة بزيادة استخدام 
ات التحديث التلقائ  ز ي الوقت المناسب من خالل مي 

ز
خالل إيصال المعرفة ف

ي تطوير عدادات األعمال كتلك المستندة عىل االبداع أو المستندة عىل متاجر 
ز
تقنيات و أساليب متقدمة ف

 عىل تدريب المستفي
ً
ز عىل ثقافة القياس للوصول إىل المستويات المرغوبالبيانات و أوصت أيضا ة دين النهائيي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Semantic Web in data mining and ( بعنوان " Ristoski and Paulheim 2016دراسة )

knowledge discovery: A comprehensive survey "  ي استخراج
ز
, و تناولت الدراسة الويب الدالىلي ف

ز اكتشاف المعرفة ,  البيانات واكتشاف ي تجمع بي 
حيث هدفت الدراسة إىل تقديم مسح شامل لألساليب الت 

ز األساليب المستندة إىل الويب   لبيان العالقة بي 
ً
المعرفة و تنقيب البيانات و الويب الدالىلي , و هدفت أيضا

ك ركزت تشاف المعرفة, و كذلالداللية ، وتقنيات الويب الداللية ، والبيانات المفتوحة المرتبطة لدعم عملية اك

, و توصلت الدراسة إىل العديد من  ي الويب الدالىلي
ز
الدراسة عىل أساليب اكتشاف المعرفة بتنقيب البيانات ف

ي قواعد البيانات 
ز
ي تفسي  األنماط الموجودة ف

ز
النتائج من أهمها : أنه يمكن أن تساعد بيانات الويب الدالىلي ف

ي عمليات اكتشاف المع
ز
 بأنه للمساعدة ف

ً
رفة ، ال سيما بالنسبة للتنقيب باألساليب الوصفية , وتوصلت أيضا

ي 
ز
ي مجال اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات , و كذلك التطبيقات موجودة ف

ز
هناك الكثي  من األعمال البحثية ف

 بأنه ال تزال
ً
عض هناك ب العديد من المجاالت مثل التقنيات الطبية و الحيوية و التجارية , و توصلت أيضا

ي الويب الدالىلي .  
ز
ي مجال اكتشاف المعرفة ف

ز
 ف

ً
 بالشكل المناسب خاصة

ً
ي لم يتم تغطيتها بحثيا

 المجاالت الت 

 " Data Pre-processing for knowledge discovery ( بعنوان "Hamad & QADER 2014دراسة )

ي متخصص حيث هدفت 
الدراسة لبيان أهمية تهيئة و , و تناولت الدراسة اكتشاف المعرفة من منظور تقتز

ت مرحلة ما قبل المعالجة خطوة مهمة  معالجة البيانات كخطوة أساسية من خطوات اكتشاف المعرفة و اعتير

لعملية اكتشاف المعرفة ولها تأثي  كبي  عىل الدقة التنبؤية كما هدفت لبيان نتيجة استخدام طرق متعددة 

ا عىل مستودع بيانات يحتوي عىل سمات غي  متسقة للمعالجة المسبقة هما )االتساق ، التخف
ً
يض( اعتماد

ا عىل سجالت مكررة و من أهم ما توصلت إليه الدراسة بأن المعالجة المسبقة للبيانات مرحلة 
ً
ويحتوي أيض

ورية الكتشاف المعرفة ألن المعالجة المسبقة للبيانات تؤدي إىل إنشاء مستودع بيانات يكون جاهًزا  مهمة وضز

ا الكتشاف المعرفة باستخدام تقنية تنقيب البيانات أو أي طريقة تحليل تؤثر عىل جودة ودقة تفكيك ومست
ً
عد

المعرفة كما توصلت إىل أن تطبيق الخوارزميات الرياضية مثل خوارزمية التناسق و خوارزمية التكرار عىل 

الية من السجالت والسمات البيانات أدى  إىل إنشاء مستودع بيانات نظيف يحتوي عىل سمات متسقة وخ

ا وتوفي  بيانات عالية الجودة الستخراج البيانات واكتشاف المعرفة. 
ً
 المكررة خالل وقت قصي  جد

 From Data Mining to Knowledge Discovery in( بعنوان " Fayyad et al. 1996دراسة )

Databasesي قواعد البيان
 
م , و قد تناولت الدراسة مفاهي ات"" "من تنقيب البيانات إل اكتشاف المعرفة ف

 ببعض 
ً
ز اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات , و عالقتهما معا اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات و العالقة بي 

م اآللة و اإلحصاء و قواعد البيانات , و ذكرت الدراسة التطبيقات الواقعية الكتشاف 
ّ
المجاالت األخرى مثل تعل

ي هذا المجال, كما هدفت الدراسة لبيان أهمية المعرفة ,كما ناقشت الد
ز
راسة التحديات و التوجهات البحثية ف

ي استخراج المعلومات ذات األهمية "المعرفة" من أحجام البيانات الرقمية المتنامية برسعة 
ز
مساعدة البرسر ف

ت عنه ا ي قواعد البيانات و هو ما عير
ز
 لدراسة بمصطلحهائلة, من خالل نظريات و أدوات اكتشاف المعرفة ف

(KDD"  للتعبي 
ً
", كما هدفت الدراسة لبيان عالقة تنقيب Knowledge Discovery in Databases( اختصارا

البينات باكتشاف المعرفة حيث أفادت الدراسة بأن عملية اكتشاف المعرفة هي العملية الرئيسية للحصول عىل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تنقيب البيانات هو عملية جزئية أو فرعية من عمليات  المعلومات ذات المعتز و المفيدة من البيانات , بينما 

اكتشاف المعرفة , حيث تهتم عملية تنقيب البيانات بتطبيق خوارزميات محددة الستخراج األنماط من البيانات 

, و أنها تعتمد عىل عمليات فرعية أخرى من عمليات اكتشاف المعرفة مثل إعداد البيانات و اختيار البيانات و 

البيانات , و توصلت أنه إن لم يتم اتباع عمليات اكتشاف المعرفة بشكل صحيح ال تنجح عملية اكتشاف تنظيف 

المعرفة و من ضمنها عملية تنقيب البيانات , مما يؤدي إىل اكتشاف أنماط ال معتز لها و غي  صالحة, و توصلت 

ي قواعد البيانات مثل تخزين ا
ز
ية لبيانات و طريقة الوصول إليها و كيفالدراسة لبيان مهام اكتشاف المعرفة ف

تجزيئها لكي تعمل بكفاءة و كذلك تفسي  البيانات الناتجة و عرضها و كيفية تعامل المستخدم معها ,كما أوردت 

ي مجال اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات مثل 
ز
م تالدراسة بعض التحديات و المجاالت المستقبلية ف

ّ
ضخ

ي المعرفة و المعلومات, و فقد و تشوش البيانات, و من أهم التطبيقات قواعد البيانات, و التغي  
ز
الرسي    ع ف

ي تطرقت إليها الدراسة : تنقيب اللغات الطبيعية و االستخبارات الذكية , و تمثيل المعرفة و 
المستقبلية الت 

 األنتولوجيا. 

 التعليق عىل الدراسات: 

ي تناولت تنقيب البيانات عىل أهمية تنقيب البيانات نظر اتفقت معظم الدراسات سواًء العربية و األجنبية ال
 ت 

ً
ا

ز عىل  كي 
ي قواعد البيانات المختلفة من خالل الي 

ز
ايد من البيانات بغرض الوصول إىل المعرفة ف ز للكم الهائل والمي 

ي رسد وتوضيح بعض آليات و أدوات التنقيب المختلفة. 
ز
، كما اتفقت ف ي العمىلي

 الجانب التقتز

اإلطالع عىل الدراسات العربية و األجنبية المتعلقة بمجال اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات لوحظ من خالل 

, فقد ساهمت Fayyad et al. 1996أنها ال تخلو من اإلشارة أو اإلقتباس من دراسة )
ً
( بالرغم من قدمها نسبيا

ي مجال اكتشاف المعر 
ز
ي توضيح المفاهيم و النماذج األساسية ف

ز
م فة من قواعد البيانات, و من أههذه الدراسة ف

 تلك النماذج : "نموذج إجراءات اكتشاف المعرفة من قواعد البيانات " كما هو موضح أدناه : 

 

 (Fayyad et al. 1996نموذج إجراءات اكتشاف المعرفة من قواعد البيانات )



   
   

                                             المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – التاسعالمجلد 

 
ي عشر البحث ا –الثان

 
  م 2021 – أيار  – 15                                                   (   -  202228) ص:  لثان

 

211 
امج التدريبية بأمانة العاصمة المقدسة من خالل اكتشاف المعرفة بتنقيب  جنموذ     خان                   شيح المتقدمي   للتر  لبياناتاتنبؤي لتر

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز اكتشاف المعرفة و تنقيب  ز مدى العالقة بي  داخل البيانات حيث يوجد تو من خالل الدراسات السابقة تبي 

ي كيفية التسمية 
ز
ز اختلفوا ف ز مصطلخي تنقيب البيانات و اكتشاف المعرفة, خاصة و أن المختصي  ملحوظ بي 

أيهما يشمل اآلخر, اكتشاف المعرفة أم تنقيب البيانات , و بطريقة تبادلية يمكننا القول إن تنقيب البيانات هو 

ية تحليل البيانات من منظورات مختلفة و استخالص عالقات بينها اكتشاف المعرفة من البيانات وهي عمل

ي زيادة الربحية، أو تخفيض التكاليف، أو لحل 
ز
وتلخيصها إىل معلومات مفيدة، مثل معلومات يمكن أن تسهم ف

 مشكلة معينة من منظور المستفيد. 

كما أكدت الدراسات أن اكتشاف المعرفة هي عملية الكشف والعثور عىل معلومات ذات فائدة من خالل 

 ما تكون 
ً
استعمال مجموعة من األدوات المعقدة مثل أدوات اإلحصاء والذكاء االصطناغي والرسوم البيانية وغالبا

ي قواعد بيانات أو مستودعات ضخمة , و تمتاز هذه البي
ز
 انات بأنها غي  مهيكلة مثل الصور و هذه البيانات ف

 .  الفيديو و محادثات منصات التواصل االجتماغي

ي ناقشت اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات عىل أن  
ة هي عملية اكتشاف المعرفاتفقت معظم الدراسات الت 

ات هو عملية ب البيانالعملية الرئيسية للحصول عىل المعلومات ذات المعتز و المفيدة من البيانات , بينما تنقي

جزئية أو فرعية من عمليات اكتشاف المعرفة , حيث تهتم عملية تنقيب البيانات بتطبيق خوارزميات محددة 

الستخراج األنماط من البيانات , و أنها تعتمد عىل عمليات فرعية أخرى من عمليات اكتشاف المعرفة مثل إعداد 

نات , و أنه إن لم يتم اتباع عمليات اكتشاف المعرفة بشكل صحيح ال البيانات و اختيار البيانات و تنظيف البيا

 . تنجح عملية اكتشاف المعرفة و من ضمنها عملية تنقيب البيانات

 المحور األول: اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات: 

 إدارة المعرفة : 

إدارة المعرفة بأنها " مصطلح جديد وغريب إىل حد ما , خالفا لمصطلح إدارة  (136، 2015)عليان عرف  

ي إدارة 
ز
ين ف ي تعتير شائعة نسبيا, ورغم تزايد االهتمام بالعقدين األخي 

المعلومات ونظم المعلومات اإلدارية الت 

ي إلدارة المعرفة حيث أن البعض يتص
فة ور إن إدارة المعر المعرفة فإنه الزال هناك جدال حول المفهوم الحقيف 

ز يرى آخرون أنها مفهوم يتمركز عىل الجهود الخاصة عير الشبكات,  ي حي 
ز
مرادف لمصطلح إدارة المعلومات, ف

ز بهدف بيع حلولهم  ي تقنية المعلومات واالستشاريي  ويرى فريق ثالث أن إدارة المعرفة هي آخر ضعات منتخر

ز ألية أدا ي تحقيق الربحية والتقدم التنافسي ". المبتكرة إىل رجال األعمال المتلهفي 
ز
 ة يمكن أن تسهم ف

ز كما عرف   إدارة المعرفة بأنها " تسغ بشكل أساسي  إىل تقديم حلول إىل قضايا  و  (45، 2007)ياسي 

ز األفراد  و الجماعات و    المنظمات  و داخل المنظماتمشكالت إستقطاب  و إنتاج المعرفة  و المشاركة   فيها بي 

ي أنها تنحو   إىل اإلهتمام  بإستثمار الموارد  المعرفّية  و بناء ذاكرة  للمنظمة ترتكُز باألساس  
ي حد ذاتها  ما يعتز

ز
ف

 عىل تبادل المعرفة  و المشاركة فيها من خالل عملّية منهجّية ُمستمرة". 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عمليات إدارة المعرفة: 

 لما ذهب إليه  
ً
وال )فرناوفقا اللذين اوردا نموذج يوضح عمليات إدارة المعرفة  (93، 2014نديز و سابي 

 إىل تعريف نوناكا )
ً
حيث تعتمد إدارة المعرفة عىل أربعة ( , 1996( و تعريف جرانت و جوشال )1994استنادا

 فة. عمليات رئيسية هي : إكتشاف المعرفة , و إمتالك المعرفة , و مشاركة المعرفة , و تطبيق المعر 

ي اعتمدها  
حيث تتفرع هذه العمليات لتصبح سبعة عمليات , أربعة من هذه العمليات تستند عىل العمليات الت 

نوناكا و هي : التفاعل اإلجتماغي , والتجسيد , و التذويب , و التجميع. و الثالث األخرى و هي التبادل و التوجيه و 

ز تستند عىل رأي جرانت (. و فيما يىلي شكل يوضح عمليات (Grant and Ghoshal 1998و جوشال  الروتي 

ح أعاله :   إدارة المعرفة حسب ما رسر

 

 

وال ( : عمليات إدارة المعرفة 1شكل )  (2014)فرنانديز و سابي 

  

 مفهوم اكتشاف المعرفة كعملية من عمليات إدارة المعرفة : 

وال( عملية اكتشاف المعرفة و العمليات ( و الذي يوضح فيه الباحثان )فرناند1إشارة إىل الشكل )  يز و سابي 

الفرعية لها , حيث يضيف الباحثان بأنه " يمكن تعريف اكتشاف المعرفة بأنه تطوير معرفة ضمنية أو ضيحة 

جديدة من البيانات والمعلومات أو من خالل دمج المعرفة السابقة. و يعتمد اكتشاف المعرفة الرصيحة الجديدة 

ز يعتمد اكتشاف المعرفة الضمنية الجديدة بشكل مبارسر  [combination]ىل التجميع بشكل مبارسر ع ي حي 
ز
، ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز ، يتم اكتشاف المعرفة الجديدة من خالل تجميع [socialization]عىل التفاعل االجتماغي  ي كلتا الحالتي 
ز
. و ف

ز تم  ين أو أكير مع معرفة ضيحة من مستمدة من مجالي  ز ز متمي  التوفيق بينهما من خالل المعرفة من مجالي 

ز يتم تجميعهما من خالل التنشئة االجتماعية".   التجميع ، بينما المعرفة الضمنية من مجالي 

 مفهوم التجميع الكتشاف المعرفة : 

و هو من العمليات الفرعية الكتشاف المعرفة الرصيحة , حيث يعّرف عملية التجميع الباحثان )فرنانديز و  

وال   عن ( ن94، 2014سابي 
ً
ي يتم من خاللها تجميع أجزاء متعددة  بأنها (Nonaka 1994)قال

تلك العملية الت 

ا من المعرفة 
ً
من المعرفة الرصيحة )و / أو البيانات و / أو المعلومات( إلمتالك مجموعات جديدة أكير تعقيد

 الرصيحة. 

اح جديد للعميل ، يمكن  ات البيان -تجميع-دمج  حيث يفرس الباحثان ذلك بمثال " أنه عند عرض اقي 

اح الجديد. حيث يمكن استخدام تقنيات تنقيب  ي االقي 
ز
حات السابقة ف ي المقي 

ز
الرصيحة والمعلومات والمعارف ف

ي قد تؤدي إىل إنشاء نماذج تنبؤية أو تصنيفية 
ز البيانات الرصيحة الت  البيانات للكشف عن عالقات جديدة بي 

 لخلق معرفة جديدة". 

 جتماعي الكتشاف المعرفة : مفهوم التفاعل اال 

ديز و )فرنانيعرف الباحثان و هو من العمليات الفرعية الكتشاف المعرفة الضمنية داخل المنظمة , حيث  

وال  هو حرص المعرفة الضمنية لدى األفراد ، و عادة يتم ذلك من  ( التفاعل االجتماغي بأنه "95، 2014سابي 

 من التعلي
ً
كة بدال مات المكتوبة أو الشفهية فعىل سبيل المثال ، من خالل نقل األفكار خالل األنشطة المشي 

ي 
ز
ز الجدد عىل معرفة طريقة تفكي  اآلخرين و أساليب التعامل ف والصور ، حيث تساعد هذه األنشطة الموظفي 

 . ز ز الموظفي    المنظمة" حيث أورد الباحثان عدة ممارسات من ضمنها االحاديث الجانبية بي 

ي األبحاث و الدراسات العلمية : نشأة و تطور مصطل
 
 ح اكتشاف المعرفة ف

ي مجال اكتشاف المعرفة , تم  من خالل 
ز
ي األبحاث و الدراسات العلمية ف

ز
البحث و االستقصاء للمصطلح ف

ي : 
 التوصل إىل اآلئ 

  ي العام
ز
 بمجال Piatetsky-Shapiroم قام الباحث "1987ف

ً
ي طرق اكتشاف األنماط تلقائيا

ز
" بالبحث ف

هندسة قواعد البيانات حيث حرصز ورشة العمل المهتمة بمجال البيانات بعنوان "استخراج المعرفة من 
ي حينها كانت أول ورشة عمل كانت ضمن مؤتمر دوىلي تقوم بعرض تحليل البيانات التاريخية 

ز
البيانات", ف

ي ستانفورد  50000لعدد 
ز
 و تبحث عن اآلثار الجانبية لألدوية.     مريض ف

  ي العام
ز
ي الورقة Knowledge Discoveryم ظهر مصطلح "اكتشاف المعرفة أول مرة " "1989ف

ز
", و ذلك ف

ي أقيمت ضمن المؤتمرات  "Piatetsky-Shapiro"المقدمة من الباحث 
خالل مناقشته لورشة العمل الت 

كة حول الذكاء االصطناغي   IJCAI-89 "International Joint Conferences on " الدولية المشي 
Artificial Intelligence " ي كانت بعنوان

 Knowledge Discovery in Real Databases: A, و الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Report on the IJCAI-89 Workshop"   ي قواعد البيانات
ز
, حيث تمت اإلشارة بأن مصطلح اكتشاف ف

ا 
ً
ا لالهتمام ، مستمد ً ة ، والتعلم اآلىلي ، موضوًعا مثي  ي ذلك النظم الخبي 

ز
من العديد من المجاالت بما ف

-Piatetsky) وقواعد البيانات الذكية ، واكتساب المعرفة ، واالستدالل القائم عىل الحاالت واإلحصاءات
Shapiro 1989) . 

  ي العام
ز
 عن نوناكا م حسبما أورد الباحثان فرنانديز و سابي  1994تم إيراد مصطلح اكتشاف المعرفة ف

ً
وال نقال

ي تضمنت "أن إدارة المعرفة تعتمد عىل أربعة عمليات رئيسية هي : إكتشاف المعرفة , 1994)
ي دراسته الت 

ز
( ف

وال   (. 2014و إمتالك المعرفة , و مشاركة المعرفة , و تطبيق المعرفة )فرنانديز و سابي 

  ي العام
ز
ي لفتت انتباه المجتمع  دراسة من أهم  (Usama Fayyad)م , قدم الباحث 1996ف

الدراسات الت 
ي كانت بعوان " 

ي بمجال اكتشاف المعرفة و الت 
 From Data Mining to Knowledgeالعلىمي و التقتز

Discovery in Databases ي كانت
ي قواعد البيانات" و الت 

ز
" "من تنقيب البيانات إىل اكتشاف المعرفة ف

ي توضيحIJCAI-96ضمن مؤتمر 
ز
ي ساهمت ف

ز  , و الت  العديد من المفاهيم من أهمها : توضيح العالقة بي 
اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات و لمحة عامة عن عملية اكتشاف المعرفة من قواعد البيانات , وأساليب 

 (. ijcai.org  2019استخراج البيانات األساسية )
 المحور الثالث : تنقيب البيانات: 

 مفهوم تنقيب البيانات : 

( تنقيب البيانات "أحد تكنولوجيات الذكاء االصطناغي باإلضافة إىل Avison & Shah  1997يعتير ) 

ز المنظمة من االستغالل األمثل لبياناتها فهي تحاول إيجاد  ة والشبكات العصبية وي  هدف اىل تمكي  االنظمة الخبي 

ي قد ال تعلم المنظمة بوجودها وك
ة الت  ي مجاميع البيانات الكبي 

ز
ذلك إيجاد العالقات وعمل المعلومات ف

 التنبؤات". 

( تنقيب البيانات بأنه "تقنية أو اسلوب يمكن من خالله  Romney & Steinbart 2000كما عرف )  

ي 
ي مستودع ويتضمن استخدام أنواع من التحليالت منها التحليل االحصائ 

ز
الوصول اىل المعلومات المخزونة ف

ي البيانات". 
ز
 الكتشاف العالقات الخفية ف

عملية متطورة تقوم باشتقاق البيانات المطلوبة والفعالة  ( تنقيب البيانات بأنه "2015و يعرف )سيد   

والشاملة من كم هائل من البيانات طبقا ألهداف مسبقة تجارية، ويعد البعض التنقيب عن البيانات مصطلحا 

ز يضع البعض التنقيب عن البيانات كخطو  ي حي 
ز
ي عملية اكتششائعا الكتشاف المعرفة، ف

ز
اف ات أساسية ف

 ". المعرفة

 Han 2000  & Kamberو يشي  ) 
ً
ي أواخر الثمانينات والذي كان مجاال

ز
( بأن " التنقيب عن البيانات ظهر ف

ي دراسة قواعد البيانات والذكاء الصناغي وتكنولوجيا قواعد البيانات وتعلم اآللة 
ز
حديثا مع قيمة بحثية مرتفعة ف

ها من المجاالت النظرية و التقنية". و اإلحصائيات وعرض   البيانات وغي 

خري تضيف )سيد  
ُ
( بأن تنقيب البيانات" عملية مرتبطة بتحليل البيانات من 2013و من وجهة نظر أ

ي زيادة اإليرادات 
ز
ي معلومات مفيدة، ومن ثم يمكن استخدام المعلومات ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز باحتوائها عىل والتقليل من التكاليف أو االث ز معا. ولقد تم تصميم برامج خاصة بالتنقيب عن البيانات تتمي  ني 

ي تحليل البيانات، حيث تمكن المستفيد من تحليل البيانات من أبعاد 
ز
مجموعة من أدوات التحليل تستخدم ف

 وزوايا مختلفة مع إمكانية تصنيفها وتلخيص العالقة بينهم". 

( حيث عرف تنقيب البيانات Kantardzic 2003نظر الباحث , ما ذكره ) ومن التعريفات الشاملة من وجهة 

ي 
ة من البيانات من خالل جهد تعاوئز ي كميات كبي 

ز
بأنه " هو البحث عن معلومات جديدة و قيمة و غي  بديهية ف

ز المعرفة لدى ا ز البرسر و أجهزة الكمبيوتر حيث يتم تحقيق أفضل النتائج من خالل تحقيق التوازن بي  نسان إل بي 

 و قدرات البحث لدى أجهزة الكمبيوتر". 

 مفهوم تنقيب البيانات و إدارة المعرفة: 

بأن "إدارة المعرفة تعتز  بالقيام بما هو مطلوب للحصول عىل أقىص استفادة من  (75، 2014)فرنانديز ذكر  

كة  ي تشجع عىل اكتشاف معرفة الرسر
موارد المعرفة كما تعتير إدارة المعرفة أحد المتطلبات البالغة األهمية الت 

 والتقاطها ومشاركتها وتطبيقها". 

ح )أبو بكر  
ّ
ي هذا السياق يوض

ز
و عمليات إدارة المعرفة:  عملية إكتشاف المعرفة و  ( أن من أنشطة2017و ف

هي خالصة عملية التنقيب عن البيانات حيث أن عملية التنقيب هي البحث عن المعرفة من البيانات دون 

 فرضيات مسبقة عما يمكن أن تكون هذه المعرفة. 

ح )الكردي 
ّ
ي البيانات يوض

ز
ز اكتشاف المعرفة و عملية التنقيب ف ( بأن عمليات 2017و حنا  و لكي نربط بي 

 اكتشاف المعرفة تشتمل عىل أو تتضمن عملية التنقيب عن البيانات من خالل العمليات التالية : 

 البيانات :  اكتشاف -1
 وهي مرحلة جمع البيانات وتشمل كشف وتحديد وتوصيف البيانات. 

 تصفية البيانات :  -2
 .المهمة وغي   المتضاربة البيانات حذف

 البيانات :  تكامل -3
ي  البيانات تجميع

 .متعددة مصادر من تكون قد الت 

 البيانات :  اختيار -4
جاع  ي  البيانات كل اسي 

 قاعدة البيانات.  من التحميل بمهمة عالقة لها الت 

 البيانات :  تحويل  -5
 .التجميع بواسطة عمليات مخصصة للتنقيب نماذج إىل البيانات تحول

 البيانات :  تنقيب -6
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  .البيانات أنماط الستخالص تطبق ذكية طرق استخدام  

 النمط :  تقييم -7
ز األنماط  ببعض المقاييس المهمة.  المعرفة قاعدة تمثل حيث المهمة تميي 

 عرض أو تمثيل المعرفة :  -8
 لتقديم المعرفة المنقب عنها للمستفيد.  تستخدم والرؤية المعرفة تمثيل تقنيات  

ي البيانات من العمليات
ز
ي المنظمات ,  و أعتير البعض عملية التنقيب ف

ز
المهمة ضمن مراحل تشارك المعرفة ف

ي 2011حيث يشي  )راتب و آخرون 
 :( بأن مهام تشارك المعرفة تشتمل عىل اآلئ 

 الداخلية الشبكة إنشاء :األول

 .بالمنظمة المعرفة وتبادل الوصول لدعم وتستخدم

 المعرفة/البيانات مستودع إنشاء :الثانية

 .  المرمزة  المعلومات الرصيحة كل من يتشكل المعرفة مستودع ان 

 القرار أدوات تنفيذ :الثالثة

ي  متاحة المعرفة ثروة جعل أن
ز
كة أنحاء جميع ف كة منفعة حقيقة يحقق الرسر ي  للرسر

ي  ترغب الت 
ز
ز  ف  قدرة تحسي 

ز   .القرار صنع عىل العاملي 

 التشارك لدعم الجماعي  التشارك تحقيق :الرابعة

 به تسمح مما بأكير  للمعرفة الحر للتدفق وطريقة األفكار وسيلة لتقاسم انه عىل إليه ينظر الجماغي  التشارك أن

 وتقاسمها ونقلها للمعرفة الجماغي  للتوليد بقوة مستخدم أن التشارك القرار دعم أنظمة أو المعرفة مستودعات

كات من الكثي   وان ي  الرسر
ز
ي  التشارك فضاءات لتحقيق التكنولوجيا تستخدم هذه الممارسة سياق ف

ز
ي  وقت أي ف

ز
 وف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المجاالت و المفاهيم المرتبطة بتنقيب البيانات: 

ي منظمات األعمال نذكر 2017يشي  ) مليك و صباح  
ز
ي البيانات ف

ز
( بأنه هناك عدة ميادين لتطبيق التنقيب ف

 منها : 

 التسويق:  -
ي ذلك الحصص السوقية. و قد ساعدت 

ز
هذه األساليب التسويق عىل دراسات التسويق المستهدف بما ف

استخدام نهج تحصيص الزبائن وفقا إىل الحقائق الديمغرافية )السكانية( األساسية مثل الجنس والعمر 

ائية .   والمجموعات وكذلك أنماطهم الرسر

 التجزئة:  -

ي التنبؤ بالمبيعات حيث أخذت العديد من  -
ز
ي البيانات بصورة فعالة ف

ز
لقد استخدمت أساليب التنقيب ف

ي الم
ز
ات السوق المتعددة، قدرات الزبائن المستندة عىل العادات المتبعة ف ي الدراسات مثل متغي 

ز
ات ف تغي 

ا عىل إيجاد أي من المنتجات  ائية أو السلة السوقية كثي  اء. كما ساعدت أساليب مثل تحليل السلة الرسر الرسر
ى سوية من قبل الزبائن .  ي يمكن أن تشي 

 الت 

 البنوك:  -
ي البيانات. وقد  لقد أثبتت تنبؤات

ز
ي تطبيقات أساليب التنقيب ف

ز
األعمال والمالية عىل أنها األساليب الممتازة ف

ي إيجاد األسعار المضمونة وتنبؤات السعر المستقبلية وأداء األسهم. كما وقد حققت 
ز
استخدمت هذه األساليب ف

ي تح
ز
ي تطوير أنظمة القياس الرقمية ف

ز
ديد مخاطرة القروض استخدامات مثل هذه األساليب النجاح ف

 واالحتياالت المالية . 

-  : ز  التأمي 
ي تحصيص 

ز
ز وخاصة ف كات التأمي  ي مجال رسر

ز
ي البيانات كذلك وبصورة واسعة ف

ز
لقد استخدمت أساليب التنقيب ف

مجاميع الزبائن بهدف تحديد أسعار البوليصة وذبذبات المطالبات المتوقعة مستقبال، وتحديد المطالبات 

 . المزيفة

ي عمليات التخطيط والجدولة وإدارة المشاري    ع إدارة ال -
ز
عمليات: حيث استخدمت الشبكات العصبية ف

 . باإلضافة إىل إدارة الجودة

ي : أساليب و طرق تنقيب البيانات : 
 
 المحور الثان

ي البيانات واكتشاف المعرفة كآلية 2017ذكر )بلعباس و آخرون 
ز
ي ناقشت التنقيب ف

( من خالل الدراسة الت 

ي المؤسسة االقتصادية عدد من الطرق لتنقيب البيانات . من أهمها ما يىلي : 
ز
ز جودة القرار ف  لتحسي 

 :  Classificationالتصنيف  . 1
ي تفسي  أو التنبؤ بخاصية فرد ما من خال

ز
 ل خصائص أخرى. يتمثل ف

 :  Regressionاالنحدار  . 2
ي التنبؤ بالقيم الجديدة باالعتماد عىل القيم الموجودة . 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:تتنبأ بالقيم غي  المعروفة باالعتماد عىل سالسل تأخذ  Analysis Series Timeتحليل السالسل الزمنية  . 3

ة للزمن .  ز  بالحسبان الخواص الممي 
 :  Predictionالتنبؤ  . 4

التنبؤ التصنيف أو التقدير، ما عدا أن البيانات تصنف عىل أساس التنبؤ بسلوكها المستقبىلي أو يشبه 

 تقدير قيمتها المستقبلية . 

ي مجتمع من األفراد .  Clusteringالتجميع العنقودي  . 5
ز
 :البحث عن مجموعات متجانسة ف

 :  Summarizationالتلخيص  . 6
 ات وعالقاتها. تفتيت كتل البيانات وتقديم وصفا عاما للمتغي  

ز عدة خصائص .  Rules Associationقواعد االرتباط   . 7  :البحث عن عالقات موجودة بي 
ي البيانات.  Discovery Sequenceاكتشاف التسلسل  . 8

ز
 :تستخدم لتحديد نماذج متسلسلة ف

 مراحل تنقيب البيانات : 

ح  ي البيانات الكتشاف المعرفةHan 2000  & Kamber)أقي 
ز
 , و تتلخص هذه المراحل عىل ( مراحل للتنقيب ف

ي : 
 النحو اآلئ 

 .تنقية البيانات: تختص هذه العملية بحذف البيانات غي  المهمة والمكررة -1

 تكامل البيانات: وتعمل هذه المرحلة عىل جمع البيانات من المصادر المختلفة.  -2

ي هذه المرحلة يتم إختيار البيانات الت  سيتم علي -3
ز
 .ها التحليلإختيار البيانات: وف

ي أشكال محددة مناسبة حت  تكون مهيئة لعملية التنقيب/تحويل البيانات : عملية توحيد -4
ز
 . إدماج البيانات ف

التنقيب عن البيانات: وتعد الخطوة الجوهرية حيث يتم استخدام التقنيات الذكية الستنباط أنماط مفيدة  -5

 .من المعلومات

ي تمثل المعرفة وفق المقاييس المعطاة. تقييم األنماط : أي تحديد  -6
 األنماط الت 

ي هذه المرحلة يتم استخدام  -7
ز
ة حيث يتم اكتشاف المعرفة الجديدة، وف تمثيل المعرفة : وهي المرحلة األخي 

  فهم وتفسي  النتائج المستخرجة. لمساعدة المستفيدين عىلVisualization  التقنيات المصورة

 و من خالل استعراض و مراج 
ً
عة الدراسات و اإلهتمامات البحثية المتعلقة بتنقيب البيانات, وجد أنه غالبا

ما يرتبط مصطلح تنقيب البيانات بمصطلح البيانات الضخمة , فبالنظر إىل تعريفات مصطلح تنقيب البيانات 

ة أو هائلة أو ض ي مجموعه كبي 
ز
ي اإلشارة بأن عمليات التنقيب تتم ف

ز
ز أتفقوا ف من البيانات ,  خمةنرى أن الباحثي 

فقد عرفت عدة مؤسسات و جهات مصطلح البيانات الضخمة حسب رؤيتها و أنشطتها و من أبرز من عرف 

 البيانات الضخمة مؤسسة غارتيز لألبحاث و االستشارات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

شيح  المحور الثالث : خطوات تصميم التجربة الكتشاف المعرفة بتنقيب البيانات لتقديم نموذج تنبؤي لتر

امج التدريبية :   المتقدمي   عىل التر

ي ضوء معطيات  
ز
بعد االطالع عىل األدبيات، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وف

وتساؤالت الدراسة وأهدافها تم تصميم التجربة بطريقة المجموعة الواحدة ، وفيما يىلي عرض لكيفية تصميمها، 

 دقة النموذج التنبؤي الناتج عنها. واإلجراءات المتبعة للتحقق من 

تم تقسيم مراحل تصميم التجربة إىل ثالثة مراحل رئيسية تتفرع منها عدد من المهام الفرعية.  الشكل التاىلي 

 يوضح المراحل األساسية لتصميم التجربة : 

 

 )من تصميم الباحث(  المراحل األساسية لتصميم التجربة

 :  المرحلة األول : إعداد البيانات

ورية لجعل البيانات متاحة و مناسبة لعمليات التنقيب و تحقيق أهداف  تشتمل هذه المرحلة عىل المهام الرصز

الدراسة , ولكي تتم هذه المهمة البد من الحصول عليها من مصادرها المعتمدة من متخذ القرار , و بالرغم من 

ي المراحل و الم
ز
هام الالحقة. و تشمل هذه المرحلة عدة مهام ذلك قد تحتوي هذه البيانات مشاكل قد تعيق ف

 أساسية و هي : 

 مهمة فهم البيانات :  -1

ي هذه المهمة : 
ز
 ومن أهم العمليات ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  امج التدريبية من المصادر المختلفة لدى ز و الير جمع البيانات : حيث تم جمع البيانات الخاصة بالمرشحي 
 اإلدارة المعنية بالقرار. 

  ز و الحقول الخاصة بهم. توصيف البيانات : و هي  البيانات الخاصة بالمرشحي 
ز البيانات :  -2  مهمة تجهي 

ي هذه المهمة : 
ز
 ومن أهم العمليات ف

  .ي جدول البيانات
ز
 اختيار البيانات: مثل اختيار األعمدة و الصفوف ف

 ؤه , مثل اتنسيق البيانات: من خالل فحص الخاليا للجداول و جعلها متناسبة مع النموذج التنبؤي المراد بن
ها(.   أنواع البيانات ) للتاري    خ , المرتبة و غي 

 مهمة تهيئة البيانات :  -3

 قبل 
ً
وذلك باختيار البيئة أو المنصة المستخدمة إلعداد البيانات , باإلضافة إىل استعراضها و معالجتها مسبقا

ي هذه المهمة : 
ز
ي المراحل الالحقة ,  ومن أهم العمليات ف

ز
 استخدامها ف

  ح  , و هي : رسر
ً
ي تجهي البيانات و بناء النموذج الحقا

ز
امج المستخدمة ف  البيئة و الير

  منصةgoogle colaboratory  .لتنفيذ الخوارزميات الخاصة بتنقيب البيانات عىل البيانات عينة الدراسة 

  لغة برمجةPython  .مجية الخاصة بخوارزميات تنقيب البيانات  لكتابة األوامر الير

 ي منصة )تحميل البيان
ز
ز ف  googleات : و يقصد بهذه العملية تحميل ملف البيانات بعد مهمة التجهي 

colaboratory .) 

  ي تحتوي عىل شوائب أو قيم غي  مفهومة أو مفقودة و إزالة التكرارات , و
تنظيف البيانات : عزل البيانات الت 

ورة موائمة  ي معظم المراحل الالحقة لرصز
ز
 البيانات لكل عملية. تعتير هذه العملية مستمرة ف

 ( ي إطار البيانات
ز
 ( المراد العمل عليه. dataframeإدراج البيانات ف

  ي التجربة أنشطة دمج بعض السمات مع بعضها البعض , أو تغيي  صيغة
ز
تكامل البيانات: و يقصد به ف

ات الرياضية البسيطة الستنتاج بعض قيم المعايي  و وضعها  ي  التاري    خ أو استخدام بعض التعبي 
ز
 متغي  جديد ف

ي المراحل و األنشطة الالحقة. 
ز
 الستخدامه ف

 المرحلة الثانية : بناء النموذج التنبؤي : 

تشمل هذه المرحلة أسلوب تنقيب البيانات المستخدم و هو أسلوب التصنيف باستخدام خوارزمية شجرة 

 : لمرحلة عدة مهام أساسية و هي ذه االقرارات و األسلوب المناسب للتحقق من دقة النموذج التنبؤي , و تشمل ه

 مهمة اختيار الخوارزمية :  -1

ي هذه المهمة : 
ز
 ومن أهم العمليات ف

ي الدراسة.  -
ز
 تعريف خوارزمية شجرة القرارات و تحديد متطلبات تطبيقها ف

مجية لبناء النموذج و ذلك بتطبيق  -2 ي هذه المهمة تم تفصيل التعليمات الير
ز
مهمة بناء النموذج التنبؤي : ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

شيح ليتم Feature Engineeringعملية هندسة السمات ) - ( و يقصد بها موائمة المعايي  الخاصة بالي 
ي النموذج. 

ز
 تطبيقها ف

ز , إىل بيانات تدريب ) - ( , و هي testing data( و بيانات إختبار )training dataتقسيم بيانات المرشحي 
 التنبؤي و تدريبه عىل سمات البيانات. الطريقة المثىل للتعامل مع النموذج 

ي تم تقسيمها classifierتدريب النموذج التنبؤي ) -
( training dataبيانات تدريب ) -( بواسطة البيانات الت 

.  –( testing dataو بيانات إختبار )
ً
 تباعا

مجية الخاصة بدقة النموذج التنبؤي.  -  تطبيق التعليمة الير
ي هذه المهمة تم تطبيق األساليب العلمية المتبعة لقياس دقة النموذج التنبؤي  تقييم دقة النموذج التنبؤي -3

ز
: ف

ز القيم الحقيقية  مجة بايثون , و ذلك بتطبيق ما يعرف بالخطأ التنبؤي و هو الفرق بي   باستخدام لغة الير
ً
برمجيا

ي تم التنبؤ بها , حيث تم ذلك بناًء عىل عدة معايي  و 
ي الواقع( و القيم الت 

ز
 هي : )ف

( :  و هي جدول يحتوي عىل Confusion Matrix( باستخدام مصفوفة اإلرتباك )Accuracyالدقة ) -
ي تم تصنيفها بطريقة غي  صحيحة. الجدول التاىلي 

ي تم تصنيفها بطريقة صحيحة و الحاالت الت 
الحاالت الت 

 يوضح آلية عمل هذا المعيار : 

 

 (R. Ahmed  2019شكل مصفوفة اإلرتباك )

 أن : حيث 

TRUE Positive (TP)  .ي الموجب
ي تم التنبؤ عنها عىل أنها موجبة وه ضمن الصنف الحقيف 

 : هي األمثلة الت 

TRUE Negative(TN)  .ي السالب
ي تم التنبؤ عنها عىل أنها سالبة وه ضمن الصنف الحقيف 

 : هي األمثلة الت 

FALSE Negative (FP) ي تم التنبؤ عنها عىل أ
ي الموجب. : هي األمثلة الت 

 نها سالبة وه ضمن الصنف الحقيف 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

FALSE Positive (FN)  .ي السالب
ي تم التنبؤ عنها عىل أنها موجبة وه ضمن الصنف الحقيف 

 : هي األمثلة الت 

 ( بتطبيق العملية الرياضية التالية : ACCحيث يتم حساب الدقة )

 𝐴𝐶𝐶 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁/(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁) 

 : (Error Rateمعدل الخطأ ) -
 و هو تقييم النموذج عن طريق النسبة المئوية للتنبؤات غي  الصحيحة بتطبيق العملية الرياضية التالية : 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁/(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁) 

 :  True Positive Rate أو  Recallفعالية التصنيف  -
ي صنفت بصورة صحيحة

ية عىل إنها موجبة و تحسب بالعملية الرياض و هي الحاالت التنبؤية الصحيحة الت 

 التالية : 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 (𝑇𝑃 𝑅𝑎𝑡𝑒) = 𝑇𝑃/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁) 

 المرحلة الثالثة : نتائج النموذج : 

 مهمة مناقشة النتائج :  -1

ي هذه المرحلة تم مناقشة النتائج المتحصل عليها من النموذج التنبؤي و تفسي  البيانات و دقة النموذج بال
ز
سبة نف

 و ذلك بحساب القيم التالية :   للحاالت الصحيحة و الحاالت الخاطئة

Precision:  

ي عملية التصنيف للحاالت أو معدل الحاالت الصحيحة لفئة معينة, وتنبئها 
ز
و هو معدل جودة النموذج ف

ي ( للحاالت ا%93المصنف بشكل صحيح ,  حيث دلت المتحصل عليها بأن جودة المصنف كانت بنسبة )
لت 

ي فئتها ) 293عددها )
امج التدريبية و الت  ي الير

ز
ي عدم القبول ف

ي تعتز
(. و حيث دلت المتحصل 0مرشح(  و الت 

ي عددها )%87عليها بأن جودة المصنف كانت بنسبة )
امج  205( للحاالت الت  ي الير

ز
ي القبول ف

ي تعتز
مرشح(  و الت 

ي فئتها )
 بتطبيق المعادلة التالية : (.وقد تم حساب هذا المعدل 1التدريبية و الت 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
=

270

270+27
=  0.93 = 93%  
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ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Recall  :  

ي صنفت بصورة صحيحة  True Positive Rat و هو فعالية التصنيف أو 
و هي الحاالت التنبؤية الصحيحة الت 

ي عددها %91عىل إنها موجبة , حيث دلت المتحصل عليها بأن فعالية المصنف كانت بنسبة )
( للحاالت الت 

ي فئتها ) 293)
امج التدريبية و الت  ي الير

ز
ي عدم القبول ف

ي تعتز
(. و حيث دلت المتحصل عليها بأن 0مرشح(  و الت 

ي عددها )%90لمصنف كانت بنسبة )فعالية ا
امج التدريبية  205( للحاالت الت  ي الير

ز
ي القبول ف

ي تعتز
مرشح(  و الت 

ي فئتها )
 (. و تحسب بالعملية الرياضية التالية : 1و الت 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 (𝑇𝑃 𝑅𝑎𝑡𝑒) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
=

270

270 + 21
= 0.91 = 91% 

 

f1-score  :  

ز جودة النموذج ي عملية التصنيف للحاالت , حيث دلت المتحصل عليها  و هو معدل اإلنسجام بي 
ز
و فعاليته ف

ي عددها )%92بأن معدل اإلنسجام للمصنف كانت بنسبة )
ي عدم القبول  293( للحاالت الت 

ي تعتز
مرشح(  و الت 

ي فئتها )
امج التدريبية و الت  ي الير

ز
(. و حيث دلت المتحصل عليها بأن معدل اإلنسجام للمصنف كانت بنسبة 0ف

ي عددها )88%)
ي فئتها ) 205( للحاالت الت 

امج التدريبية و الت  ي الير
ز
ي القبول ف

ي تعتز
(.وقد تم 1مرشح(  و الت 

 حساب هذا المعدل بتطبيق المعادلة التالية : 

𝑓1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
= 2 ∗

0.93 ∗ 0.91

0.93 + 0.91
=  0.92 = 92% 

accuracy  : 

ي تمثلها بيانات اإلختبار بما يعادل بيانات )
مرشح( ,  498و هو معدل الدقة العامة للنموذج لجميع الحاالت الت 

(. و قد تم حساب هذا المعدل %90حيث دلت المتحصل عليها بأن معدل الدقة العامة للنموذج كان بنسبة )

 بتطبيق العملية الرياضية التالية : 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑒𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
=

270 + 180

270 + 180 + 27 + 21
=  0.90 = 90%   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نتائج الدراسة: 

 من أهم نتائج الدراسة ما يىلي : 

ي أي  -
ز
ي مهمة فهم البيانات نستنتج أن األساس الذي تقوم عليه مشاري    ع اكتشاف المعرفة و تنقيب البيانات ف

ز
ف

وع و ذلك عن طريق جمع البيانات منظمة يقوم عىل الفهم الواضح للمشكلة أو الغرض  األساسي من المرسر
باستخدام عدة وسائل مثل المقابالت و االستبيانات , حيث أن فهم المجال لتحديد نوع المعرفة المطلوبة 
ي اختيار 

ز
ز اتخاذ القرار المناسب ف ي قواعد البيانات مما يسهل عىل المستخدمي 

ز
من عملية اكتشاف المعرفة ف

 اسبة. وسيلة التنقيب المن

ية  - ي تطبيق تخطيط و تطوير الموارد البرسر
ز
ي مهمة فهم البيانات اعتماد األمانة عىل سياسات واضحة ف

ز
ساهم ف

ي ومن أهم المظاهر لهذه السياسات وجود رؤية واضحة لألمانة فيما يتعلق بتنمية  لرفع كفاءة العنرص البرسر
ي و الذي انعكس عىل الهيكل التنظيىمي لإلدارة ا ية , من حيث وضوح المهالعنرص البرسر ام لعامة للموارد البرسر

 الرئيسية لإلدارات و األقسام الفرعية بها. 

ي اإلدارة , حيث  - عملية جمع البيانات من اإلدارة المختصة تمت عن طريق المقابالت غي  المقننة مع منسوئر
ي 
وئز يد اإللكي  عها من عدة مصادر بعد تجميتم تزويد الباحث بجميع البيانات الالزمة لتطبيق التجربة عير الير

امج التدريبية و اعتماد  شيح للير
, وهذ يفرس عدم وجود نظام مؤتمت خاص بالي  ز لدى اإلدارة من عدة موظفي 

ز أو أي  اإلدارة عىل الجهود الذاتية لمنسوبيها و بالتاىلي من الممكن ضياع هذه البيانات بانتقال أحد المنسوبي 
 سبب آخر. 

ي مهام المرحلة األوىل , حيث نتج عنها تحديد المعايي  عملية توصيف البيانات تع -
ز
تير من أهم العمليات ف
امج التدريبية.  ز الير ز و ترمي   المطلوبة لتقييم المرشحي 

ي عملية التنقيب ,  -
ز
ز لدى الباحث أهمية المعرفة المسبقة لألسلوب المتبع ف ز البيانات تبي  من مهمة تجهي 

ي التنقيب التن
ز
بؤي يتطلب المعرفة المسبقة للمدخالت و المخرجات حسب حيث أن أسلوب التصنيف ف

اف ) ي تزويد supervised learningمفهوم التعلم الخاضع لإلرسر
ز
( و هو أسلوب من أسليب التنبؤ يتلخص ف

 عن طريق تدريبه عىل هذه البيانات ثم يتم إختباره بنفس 
ً
النموذج التنبؤي بالمدخالت و المخرجات مسبقا

, و هذا يتطلب الفحص و التنسيق للخاليا و الصفوف و  الطريقة و لكن بجزء
ً
من البيانات تم عزله مسبقا

 األعمدة للبيانات. 

صعوبة فهم البيانات بمعزل عن اإلدارة المختصة حيث أن األساس الذي تقوم عليه مشاري    ع اكتشاف  -
ي أي منظمة يقوم عىل الفهم الواضح للبيانات أو الغر 

ز
وع. ض األساسي من الالمعرفة و تنقيب البيانات ف  مرسر

صعوبة جمع البيانات من اإلدارة المختصة و الحصول عليها من األفراد بطريقة يدوية , و التخوف من انتهاء  -
 . ز  خصوصية األفراد المبحوثي 

ي  -
ز
ي تطرحها أمانة العاصمة المقدسة ساهم ف

امج التدريبية الت  شيح عىل الير
عدم وجود نظام آىلي محوسب للي 

.  بطء الحصول عىل ز ي إدخال البيانات من قبل المختصي 
ز
 البيانات , كما أدى ذلك إىل عدم الدقة ف

نستنتج من خالل مرحلة بناء النموذج التنبؤي أن األسلوب األمثل للتصنيف هو أسلوب خوارزمية شجرة  -
ها من خالل بيانات الدراسة.   القرارات , حيث أن معظم المتطلبات الالزمة لتطبيقها تم توفي 

تحديد متطلبات تطبيق خوارزمية شجرة القرارات مهام أساسية لنجاح عمل الخوارزمية مثل وضوح نتج عن  -
ز هما ) ي قيمتي 

ز
ي تتمثل ف

ي بها هنا القيم المستهدفة و الت 
 0( و )Accepted=  1الفئة المستهدفة و نعتز

=Not Acceptedرزمية. ( و كذلك نتج عن ذلك وضوح السمات و المعايي  المعتمدة لتطبيق الخوا 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
ز
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
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ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف
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( و هي آلية للتعامل مع إطارات البيانات feature engineeringنتج عن تطبيق هندسة السمات ) -
(dataframes .خط األساس الذي سوف يتم قياس مدى دقة النموذج التنبؤي بناًء عليه ,) 

( و هي من آليات التعامل مع إطارات البيانات one hot encodingاستعان الباحث بتقنية ) -
(dataframes( ي

مجية مع البيانات 0,1( لإلستعاضة عن القيم الفئوية بقيميت  ( لصعوبة تعامل البيئة الير
و ..( , و هي نفس الفكرة 3و2و1الفئوية مثل ) القبول و عدم القبول و كذلك األرقام المتسلسلة مثل 

ي مثل بر 
ي برامج التحليل اإلحصائ 

ز
ات اإلستبانة ف ز متغي  ي عملية ترمي 

ز
 (. SPSSنامج )المعتمدة ف

 بدقة النموذج التنبؤي من خالل تطبيق  -
ً
تمتاز آليات عمل نماذج التصنيف بأنه يمكننا اإلطمئنان مسبقا

ي الذكاء اإلصطناغي و 
ز
ز ف  من المختصي 

ً
ي تم إقرارها بعد إثباتها علميا

بعض المنهجيات العلمية اإلحصائية و الت 
ي تم تطبيقها عىل بيانات holdout methodتنقيب البيانات و من أهم تلك المنهجيات منهجية )

( و الت 
ز و تحقيق العشوائية.   الدراسة لضمان عدم التحي 

ي تمثل دقة النموذج التنبؤي نحو بيانات اإلختبار )scoreبالنظر إىل نتيجة ) -
ي وصلت test data( و الت 

( و الت 
ي ( و هي نسبة عالية بالنسبة للنماذج التنبؤية ألسلوب شجرة ا%90لنسبة )

 لقرارات حسب النتيجة الت 
 (. 2018توصلت لها دراسة )أبو قرون 

( التوصل إىل معايي  Qualitative Errorنتج عن استخدام منهجية التحقق بالخطأ التنبؤي أو النوغي ) -
مهمة للتحقق من دقة النموذج التنبؤي و مدى فعالية نتائجه , هذه النتيجة وافقت ما توصلت إليه دراسة 

(Kumar & Singh 2017 حيث أفادت الدراسة بأن استخدام هذه المنهجية تضمن صحة التنبؤ و من )
ي تضمن ذلك  

ي تم التنبؤ بها و الناتجة من  (FN), (FP) , (TN) , (TP)أهم المعايي  الت 
و هي فئات األمثلة الت 

 تطبيق هذه المنهجية. 

ي التأكد من دقة التنبؤ بمنهجية  و هي من المعايي  المستخدمة -نتج عن استخدام مصفوفة اإلرتباك  -
ز
ف

ي التأكد من سالمة و دقة التنبؤ الناتج  –)الخطأ التنبؤي( 
ز
ي ف

مخرجات ساعدت الباحث بشكل علىمي و إحصائ 
 إىل الدراسات العلمية و الممارسات العملية ذات الصلة بتقنيات 

ً
من تطبيق النموذج بنسبة عالية استنادا

ي البيانات و من أهم ا
ز
ي وافقت ما توصل إليه الباحث دراسة )التنقيب ف

 Kumar & Singhلدراسات الت 
ي عدة منصات 2018(, و دراسة )أبو قرون 2017

ز
ي مجتمعات التخصص ف

ز
(, و كذلك الممارسات المعتمدة ف

 من أهمها )
ً
ة علميا  (. stack overflowو  githubو  Kaggleإجتماعية معتير

ز قبل - عد تطبيق النموذج التنبؤي و مقارنتها بنتيجة للقبول أو عدمه ب نتيجة القبول و عدم القبول للمتقدمي 
(  و نتيجة القبول %60=  0.605618تطبيق النموذج , حيث تظهر أن نتيجة عدم القبول تمثل )

( , و مقارنتها بالنتيجة بعد التنبؤ ببيانات اإلختبار حيث كانت النتيجة لعدم القبول ) 40%=  0.393482)
ي يمثلها %41مرشح بنسبة  205( و نتيجة القبول )%59مرشح بنسبة  293

( و الذي يوضح الدقة الت 
, و قابلية تطبيقه %90النموذج التنبؤي المستنتج من التجربة التطبيقية حيث بلغت الدقة بنسبة تزيد عن 

امج التدريبية , باإلضافة ال  ز عىل الير ي ترشيح الموظفي 
ز
 ف
ً
ي سوف تستخدم مستقبال

ي األنظمة الت 
ز
تخدامه س ف

ها من أنشطة تنمية العنرص  قيات و غي  ي مختلف المجاالت كالتنبؤ باألداء أو الي 
ز
بحسب البيانات المدخلة ف

ي أمانة العاصمة المقدسة. 
ز
ي ف  البرسر

ي  -
ز
امج التدريبية ف شيح للير

ال يقترص أثر تطبيق اكتشاف المعرفة من خالل تنقيب البيانات عىل عمليات الي 
ي من ترقيات و  ية فحسب , بل يشمل جميع جوانب و أنشطة تنمية العنرص البرسر إدارة تطوير الموارد البرسر

ز بتن ول قيب البيانات فعله هو الحصقياس لألداء و عمليات التدوير و االستقطاب , كل ما عىل المختصي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عىل البيانات الالزمة و فهمها و معالجتها و إعدادها بالشكل العلىمي الصحيح لإلستفادة من النموذج التنبؤي 
 المعد لهذه األنشطة. 

 توصيات الدراسة: 

 من أهم توصيات الدراسة ما يىلي : 

انات ض به أن يحتوى عىل عدة متاجر للبيإنشاء مستودع للبيانات الخاصة بجميع بيانات األمانة , الذي يفي   -
ها , و إنشاء قاعدة بيانات مخصصة  ي األمانة مثل المشاري    ع و الخدمات و الطرق و غي 

ز
لمختلف األنشطة ف

ية عىل وجه الخصوص.   لبيانات الموارد البرسر

ي تطرحها أمانة العاصمة  -
امج التدريبية الت  شيح عىل الير

لمقدسة اتصميم و تنفيذ نظام آىلي محوسب للي 
امج التدريبية, و ضمان دقة البيانات.  شيح عىل الير

 لتسهيل إجراءات الي 

ي األمانة و وضع برامج  -
ز
تكثيف الجهود للتعريف بمجال تنقيب البيانات و اكتشاف المعرفة لمتخذي القرار ف

ي األمانة لتطوير قدراتهم بهذا المجال. 
ز
ي تقنية المعلومات ف

ز
ز ف  تدريبية للمتخصصي 

شيح عىل تطبيق  -  بأنظمة جديدة أو أنظمة قائمة مثل أنظمة للي 
ً
النموذج التنبؤي من خالل دمجه برمجيا

ها.  قيات و اإلستقطاب و غي  ز من اتخاذ  برامج تدريبية , و أنظمة للي  ز المدراء والمسؤولي  و ألغراض تمكي 
ي تطوير عدة أنظمة حيوي

ز
ح الدراسة تطبيق النموذج التنبؤي ف ي أمانة العاصقراراٍت أفضل تقي 

ز
مة ة ف

 المقدسة. 
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ز عجالن ) ي منظمات األعمال(. 2008حسن ,حسي 
ز
اتيجيات اإلدارة المعرفية ف  . عّمان: إثراء للنرسر والتوزي    ع. اسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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, متاح عىل :  2019/ 11/ 3العلوم الهندسية تاري    خ الدخول 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األو 
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية 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 الد
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم ف

ز
ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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