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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ملخص البحث: 
ي دولة الكويت   وبيان 

ز
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر تطبيقات تكنولوجيا االتصال عىل تطاع السياحة ف

ات وتد اعتمدت الدراسة   للعض المتغي 
ً
وي    ج للمرافق السياحية تلعا الفروق خأثر هذه التطبيقات عىل التسويق والي 

ي التحليىلي  وشم  مجتمع الدراسة عين
ي دولة الكويتعىل المنهج الوصفز

ز
ز ف ز والمقيمي    ة عشوائية من المواطني 

( فقرة حول محاور الدراسة   وتم تحلي  النتائج  21ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استلانة اشتملت عىل ) 
باستخدام اخأساليب اإلحصائية المناسلة   وتم مناتشة سلوك السائ  عند استخدامم أحد وسائ  التكنولوجيا  

نت و وسائ  التواص  االجتماغي  كموتع تطاع
ز السياحة عىل اإلني  عند  باعتلارهم مصدًرا تيًما للمعلومات للسائحي 

  وإمكانيات الحجز ومعلومات التسويق اخأيرى .  اإلستعالم عن اخأماكن السياحية  التخطيط لرحالتهم و 
Abstract 
This study aims to identify the impact of communication technology applications on the tourism sector 

in the State of Kuwait, and to explain the differences of the impact of these applications on marketing 

and promotion of tourism facilities according to some variables, the study relied on the descriptive-

analytical approach, and the study community included a random sample of citizens and residents in 

the State of Kuwait And to achieve the goals of the study, a questionnaire was designed that included 

(21) paragraphs on the study's axes, the results were analyzed using appropriate statistical methods, 

and the tourist behavior was discussed when using one of the technology means such as the tourism 

sector website on the Internet and social media as a valuable source of information for tourists when 

planning For their trips and inquiries about tourist places, possibilities of reservation and other 

marketing information. 

Keywords: Information and communication technology ,electronic tourism ,social media ,website ,

virtual world ,electronic marketing. 

 
 

 المقدمة 
ي تحولت من االتتصاد  التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرتمية أهمية بالغةتشك  

ي اإلتتصاديات المتطورة الت 
ز
ف

ي  المرتكز عىل الموارد الطبيعية كالغار والنفطالتقليدي 
ز
ا المعلومات المرتكز عىل تكنولوجي إىل اإلتتصاد المعرف

ز يدمة الوطن والمواطن وزيادة دي  الفرد واالتصاالت  دفع التنمية االتتصادية   ومن أهم القطاعات  و لتحسي 
ي البد من تحويلها يدماتها اىل يدمات رتمية هو القطاع السياحي  الذي يعد من أحد 

الخدمية  الحيوية الت 
 المحركات االتتصادية للنمو والتنمية. 

ي تركز عىل السياحة هو حاجتها للمعلومات ال
ة الحجز محوسلة وأنممفإن التحدي الرئيسي للعديد من الدول الت 

ي هذه الدول هشة 
ز
كات العاملة ف والمتابعة والمراتلة والتحلي  للتنبوء بما يالئم ويحتاجم السائ    مما جع  الرسر

ي   وفيما يعد تطاع السياحة 
ي المجال التقتز

ز
ي حال لم تواكب التقدم الحاص  ف

ز
ايد للمنافسة العالمية ف ز بشك  مي 
 للدي   من يالل م

ً
 تويا
ً
محلية  كما يخفف حجم  ا يوفره من فرص عم  ضخمة وتنمية اتتصاديةمصدرا
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  من يالل استقطاب جزء من هذه اخأموال 
ً
اإلنفاق  الكبي  للموارد والمديرات  عىل السياحة الخارجية سنويا

بتحوي  بعضها إىل السياحة الدايلية   وإعداد يطط للتنمية السياحية الشاملة وزيادة عدد االحتفاالت 
فيهية واسضافة المعارض والمؤتمرات الدولية ووال اللطوالت الرياضية والمهرجانات االجتماعية    فعاليات الي 

ي من شأنها تطوير اخأنشطة 
يعات الت  ز والترسر وتوفي  الخدمات  وضمان جودتها   وإصدار اخأنممة والقواني 

ي الكويت  وبالتاىلي 
ز
اكة  يجب أن تكون هناك وزارة  للسياحة بالسياحية  ورفع نسلة نموها وزيادة استثماراتها ف الرسر

ي   ولتحقيق 
اتجية لالتتصاد الوطتز مع القطاع الخاص لمضاعفة الفائدة المادية و تبنيها من ضمن الخطة االسي 

ذلك ركزت هذه الدراسة عىل أهمية استخدام تطاع السياحة لوسائ  االتصاالت الحديثة وتقنية المعلومات 
ان لرفع كفاءة تطاع الس وس كورونا حول العالم وتوتف حركة الطي  ي في 

ي دولة الكويت   فضالعن تفسر
ز
ياحة ف

وي    ج   عىل الخدمات الرتمية والتسويق الرتىمي لألنشطة السياحية الدايلية والي 
ز كي 
العالمية لذلك البد من الي 

ي التاريخية والفنية والحدائق
تولوجيا جميع وسائ  التك والشاليهات باستخدام لزيارة المتاحف واآلثار والملائز

ون ساعة ) أيام(   يصوصا مع  توفر  7سا/  24واالتصاالت باالستفادة من يدماتها عىل مدار أربعة وعرسر
هات وحضور اخأنشطة والفعاليات والمؤتمرات   ولم  ز ي لمعمم الفنادق والمني 

وئز يدمات الحجز والدفع اإللكي 
نت يتوتف اخأمر عند هذا الحد ب  تعداه بأن ينتق   اىل المكان السياحي الموجود عىل شلكة االني 

ً
اضيا  السائ  أفي 

  والتجول فيم بصور ثالثية اخأبعاد الستكشاف يدماتم ومرافقم وبناء صورة ذهنية عن المكان تل  االنتقال 
ي إليم وذلك با

 ستخدام احدث التقنيات المعاضة . الحقيف 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : 
ً
 اإلطار النظري أوال

 مفهوم السياحة : 
ز حول ز اللاحثي  ( unwtoتعريف السياحة وتد عرفت المنممة العالمية للسياحة ) كان هنا عدة أيتالفات بي 

عىل أن السياحة هي  ظاهرة اجتماعية وثقافية واتتصادية تنطوي عىل انتقال الناس إىل دول أو أماكن داي  
 غراض شخصية أو تجارية   مهنية. الدولة تكون يارج بيئتهم المعتادة خأ 

ي عالمنا المعاض لدرجة أنم أصب  القطاع السياحي 
ز
وتعتير السياحة من أهم المواهر االتتصادية واالجتماعية ف

ي التنمية االتتصادية بالعديد من الدول المتقدمة والنامية عىل حد سواء  وفضال 
ز
من أهم القطاعات المؤثرة ف
ي تقري
ز
ي نق  التقنيات الحديثة وتنمية عن مساهمة السياحة ف

ز
ب المستويات االتتصادية اإلتليمية وتساهم ف

ي  
ز
ان المدفوعات   ودعم القطاعات االتتصادية اآليرى   كما تقوم بدور عام ف ز ز مي  المهارات اإلدارية وتحسي 

ز وتعرفهم بلالدهم وبالعالم .  ز المواطني  ي واالجتماغي ودعم الروابط بي 
ز
 زيادة الوغي الثقاف

ة بالسائ    و  ي يقوم بها الزوار  وهذا يشم  اخأنشطة المتعلقة ملارسر
تشي  السياحة بشك  أساسي إىل اخأنشطة الت 

كة النق   ة   مث  رسر . كما تشم  اخأنشطة غي  الملارسر ي فندق أو طلب وجلة أو زيارة معلم سياحي
ز
مث  اإلتامة ف

ي تنق  الطعام إىل المطعم الذي يأك  فيم السائ  أو رسر 
ي لديها عقد مع الفندق لتنميف الت 

كة الغسي  الت 
 ..Invalid source specifiedالغرف

 األهمية األقتصادية للسياحة : 
ي سيؤدي إىل االعتماد عىل القطاع السياحي كأحد الموارد 

ي االتتصاد الوطتز
ز
أن إدراك أهمية دور السياحة ف

ي اخأتتصادية للدولة   مث  
ز
انية الدولة وف ز ي مي 

ز
 ف
ً
 ايجابيا

ً
الموارد النفطية أو الزراعية أو الصناعية وبالتاىلي يلعب دورا

ي العالم 
ز
مكافحة اللطالة   وتد أعلن )المجلس العالىمي للسفر والسياحة( أن السياحة أصلحت أضخم صناعة ف

ي عام 
ونيات   ففز ( ترليون دوالر 3.4تج اإلجماىلي )م  وص  النا 1994متخطية صناعة السيارات والصلب واإللكي 

ي التنمية 
ز
ات العلمية وتجارب الدول تشي  إىل زيادة الدور الذي يلعلم تطاع السياحة ف أمريكي  وجميع المؤرسر

 ..Invalid source specified الشاملة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

فيهية :   السياحة الت 
ي متناول الجميع لم تعد السياحة مقترصة عىل فئات 

ز
محددة من المجتمع أوالعائالت الغنية   ب  أصلحت ف

ز العم  ويعتير هذا النوع من السياحة من   عن صخب المدن وروتي 
ً
فيم  بعيدا ه والي  ز ي التنق  والتيز

ز
لتمارس حقها ف

ز يمارسون هذا النوع  وكثي  من المواطني 
َ
 شعبيا

ً
 ويمتاز بأن لم طابعا

ً
ياحة  وهذه من الس أهم أنواع السياحة شيوعا

ي يحص  عليها الموظف 
السياحة تكون مرتلطة عادة بأوتات اإلجازات اخأسبوعية أو اخأعياد أو اإلجازة السنوية الت 

ة و مستمرة عىل مدار السنة ونالحظ ازدياد  ة زمنية تصي 
حسب تانون العم    وتكون هذه السياحة عادة لفي 

ائ  التواص  االجتماغي وتلادل المعلومات عن اخأماكن السياحية االتلال عىل هذه السياحة بعد انتشار وس
 والمطاعم مما سه  الحصول عىل هذه الخدمات السياحية باإلضافة لنتيجة عدة عوام  : 

 تحسن مستويات المعيشة ونوعية الحياة نتيجة زيادة وارتفاع الدي  .  -
ائ  المجتمع  - ي التنوي    ع واالطالع والمعرفة بمختلف رسر

ز
 ارتفاع مستويات التعليم   والرغلة ف

ي الرسي    ع  -
 التنمية االتتصادية والتطور التقتز

ائ  المجتمع  - ز جميع رسر  انتشار وسائ  االتصاالت الحديثة وسهولة استخدامها بي 
ي التطور لمفهوم السيا

ز
ي ساعدت ف

 ومن يالل هذه العوام  الت 
ً
 أساسيا

ً
 وجزءا

ً
 حياتيا

ً
حة الذي أصب  يمث  أسلوبا

فيهية باستمرار بغرض الخروج من  من طبيعة الناس ,فأصلحت الناس تفكر وتخطط للرحالت االستجمامية والي 
 اليومي وتجديد الطاتة والحيوية 

ز  ..Invalid source specifiedالروتي 
 التسويق : مفهوم 

لقد ظهرت التجارة مع نهاية االتتصاد العائىلي وظهور فائض اإلنتاج ومن ثم تيام اخأفراد بمقايضة الفائض من 
ي ال يستطيعون إشلاعها بإنتاجهم الخاص 

فالتسويق هو  ٬فالتسويق إذن فن تديم ولكنم علم حديث  ٬السلع الت 
ز  ز أو العمالء المهتمي  بمنتجات ويدمات و يشم  التسويق اللحث عن منتجات عملية جذب العمالء المحتملي 

ز  وي    ج لها وبيعها وتوزيعها  و يركز التسويق الحاىلي عىل دراسة سلوكيات السوق والمستهلكي 
أو يدمات والي 

كات من أج  جذب العمالء واكتسابهم واالحتفاظ بهم  من يالل تلبية رغلاتهم  ويحل  اإلدارة التجارية للرسر
 الخاصة التسويق هو العملية   بإنAMA للتسويق  اخأمريكية العامة الجمعية د عرفتواحتياجاتهم   وت

 التلادل عمليات إلتمام الالزمة والخدمات أو السلع اخأفكار وتوزي    ع وتروي    ج وتسعي   ويلق وتنفيذ بتخطيط
ي 
 (. 2ص   2018المنممة )  شعابنية  يالد   أهداف وتحقيق اآلفراد حاجات إشلاع إىل تؤدي والت 
 
 

 السياح   التسويق مفهوم
اتيجية  ي مجال التسويق للخدمات السياحة وهو كاسي 

ز
التسويق السياحي هو تطبيق ملادئ وتقنيات التسويق ف

ي تعزيز مناطق الجذب السياحي والخدمات  السياحية 
ز
منهجية مبنية عىل احتياجات السوق وتوتعاتم  تساهم ف

ي تقدمها منطقة معينة
فيهية الت   .والي 

ي السياحي من يالل المنتج السياحي وهو يتكون من العديد من المكونات  
و يمكننا تحديد عناض التسويف 

ي عدة 
ز
ي وجهة سياحية واحدة أو ف

ز
ز ف ي نشاط معي 

ز
ي تمكن السائ  من االنخراط ف

الملموسة وغي  الملموسة الت 
في ي يالل الوجهات سياحية متتالية باإلضافة إىل تسهي  النق  إىل تلك الوجهة واإلت

نامج الي  رحلة   امة والير
وتنطلق عملية تصميم الخدمات السياحية  من دراسة السوق السياحي ومن ثم تشخيص يصائص ومواصفات 
الزبون السياحي عن طريق دراسة احتياجاتم ورغلاتم ودوافعم مع مراعاة القدرات المالية المتاحة لم  و يعتير 

ي تؤثر عىل إنجا  المؤسسة السياحية ليس فقط فيما يتعلق بكونم التسعي  أحد أهم القرارات اإلسي  
اتيجية الت 

ي ربحيتها أيضا.فالسعر السياحي يعير عن كافة مصاريف اإلنتاج 
ز
ي وإنما مساهمتم ف

أحد عناض مزيجها التسويف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ها من الخدمات السياحية المرافقة   ويتدي  ف ه عدة تحديد السياحي من تكاليف اإلطعام النق  اإليواء وغي 

عوام  دايلية كتكلفة المنتج وعوام  يارجية كالوضعية االتتصادية للللد ومدى مرونة الطلب بالنسلة للعرض 
 ..Invalid source specifiedحسب طبيعة السوق السياحي 

 العالقة بي   تكنولوجيا المعلومات والقطاع السياح  
ي يستخدمها المستهلكون لللحث عن 

نت كوسيلة بحث من أنج  الوسائ  الت  ي مجال السياحة أصب  اإلني 
ز
ف

ان وغرف الفنادق ويدمات تأجي  السيارات و  ييارات السفر ومقارنة اخأسعار وإجراء الحجوزات لتذاكر الطي 
ز ا  معرفة المعلومات عن اخأماكن السياحية   لذلك يعد تطاع السياحة من بي 

ا
 لقطاعات االتتصادية اخأكير تقلل
نت جزًءا ال يتجزأ  ونية وتطبيقاتها    وأصلحت تقنية اإلني  لفكرة اعتماد تكنولوجيا المعلومات مث  التجارة اإللكي 
كات عىل تحديد اخأسواق المستهدفة    ي المستقل  يعتمد عىل تدرة هذه الرسر

ز
من صناعة السياحة   لكن النجا  ف

اتي جية المتاحة للقاءها ونموها  وتطبيق التكنولوجيا المتاحة بشك  صحي    حيث إن مجرد والفرص االسي 
ورية  ي عالم السياحة    ولكنم يطوة أولية ضز

ز
ي النجا  وديول المنافسة ف

نت ال يعتز وجود موتع عىل شلكة اإلني 
كات عىل زيادة حصتها  ي السوتية   والديو للديول إىل عالم تكنولوجيا المعلومات بحيث  تساعد هذه الرسر

ز
ل ف
ي جذب العمالء   ويفض التكاليف 

ز
أسواق جديدة   وإمكانية تطويرها الخدمات ورفع مستواها للمنافسة ف

وي    ج بشك  أفض  للقطاعات المستفيدة من تطبيق تكنولوجيا المعلومات عىل القطاع السياحي 
واخأسعار   والي 

Invalid source specified.. 
   السياح   مفهوم التسويق

 
ون  اإللكت 

وع  برصف النمر عن المجال الذي ينتىمي لم  ولقد ظ  التسويق 
التسويق هو عنرص أساسي لنجا  أي مرسر

ي وسائ  اإلعالن التقليدية كالمجالت والجرائد والقنوات التليفزيونية  وكانت هذه هي 
ز
 ف
ً
السياحي لعقود محصورا
ي عرصنا القنوات التسويقية 

ز
ء وف ي

نت و تكنولوجيا االتصاالت وتغي  ك  سر
 وفاعلية حت  ظهور  اإلني 

ً
اخأكير تطورا

الحاىلي التسويق السياحي الرتىمي يعتمد عىل وسائ  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة ولع  أهمها وسيلة 
نت. وهي تقوم عىل تحلي  وتصميم وتنفيذ وتطبيق حلول تكنولوجيا المعلوم

ي ات والتجارة اإلاإلني 
ز
ونية ف لكي 

ز والتأثي  عىل يياراتهم فيما يتعلق بالوجهات السياحية  صناعة السياحةو السفر  من أج  إبالغ السيا  المحتملي 
ونية اىل بداية التسعينات وذلك مع ديول  ونها  وتعود بداية السياحة االلكي  ي يشي 

ونوع المنتجات السياحية الت 
ي سوق التجارة

ز
نت ف  ..Invalid source specifiedالعالىمي  االني 

 

 
ونية   الخدمات السياحية اإللكت 

  يمكن يوفرها استخدام وسائل التكنولوجيا : 
ونية الت   من أهم الخدمات السياحية اإللكت 

ونية للسفر  - ي لتذاكر السفر : تسم  للسائ   بتوفي  التذاكر اإللكي 
وئز ي عير الجوي أالحجز اإللكي  و الير

كات خأيتيار اخأفض  .  ز الرسر نت ومقارنة اخأسعار بي 
 اإلني 

ي : تسم  للسائ   بحجز أماكن اإلتامة مث  الفنادق والشقق والشاليهات ومعرفة  -
 
ي الفندف

وئز الحجز اإللكي 
 أوتات توفر اخأماكن وأوتات العروض . 

ي عىل السفر : تسم  للسائ  بربط سجال  -
وئز ز اإللكي  ز عىل االتأمي  لسفر ت ومعلومات الرعاية الصحية كالتأمي 

ي مناطق محددة. 
ز
   وتقييم المخاطر الصحية للسفر ف

ي لوجلات غذائية: تسم  للسائ  باخأطالع عىل الوصفات وتائمة الطعام واخأسعار الخاصة  -
وئز الحجز اإللكي 

 بالعديد من المطاعم حت  يتمكن من ايتيار طلب الوجلة المفضلة عند الوصول. 
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  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف

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

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

فيهية  : يسم  للسائ  بحجز أماكن محددة حسب رغبتم داي  المرس  أو  - ي لألماكن الي 
وئز الحجز اإللكي 

ي رحالت بحرية أو ألعاب تسلية ووسائ  
ز
السينما أو اخأستعالم عن توفر االماكن تل  الذهاب أو المشاركة ف

فيم اخأيرى .   الي 
 :  السما  للسيا  بإدار  -

ً
ة  وتنسيق الخدمات اللوجستية للسفر بأنفسهم و بناء إدارة عالتات العمالء رتميا

ز العمالء والموردين وتسهي  تقديم يدمات وتخصيصها حسب رغلة العمالء.   عالتة موثوتة بي 
ي من يالل صورة بانورامية ملتقطة بتقنية استخدام  -

اضز درجة لتسويق بعض االماكن  360العالم االفي 
 السياحية لجذب السيا  لزيارتها . 

ي تجذب العمالء وتقدم لهم الراحة والتسهيالت  باإلضافة إىل عام  الجودة هذا 
بعض من الجوانب الخدمية الت 

ي زيارة هذا المقصد او ذاك  وبالطبع  والعام  اخأهم هو 
ز
ي البيئة المحيطة و الذي يشجع العمالء عىل االستمرار ف

ز
ف

 وبالتاىلي ال
ز ز هذه الخدمات عن المنافسي  ز وجذب عمالء االبتكار الذي يمي  حفاظ عىل العمالء الحاليي 

ز   ..Invalid source specifiedمحتملي 
ات الخدمات الرقمية السياحية   ممت  

 أيام( 7سا/  24الخدمات متوفرة  وتابلة للوصول ) -1
امج السياحية حسب التوتيت والسعر اخأنسب -2  تسهي  عمليات اللحث عن الير
ز أنواع الخدمات وأسعارها  -3  مقارنة بي 
 تسهي  العمليات اإلدراية وتقلي  التكاليف  -4
 زيادة حجم العمالء من يالل سهولة الحجز وجودة الخدمات  -5
 مشاركة الخدمات والعروض عير ارسالها اىل اخأصدتاء والمعارف .  -6
 الساعة . حجز فندق أو سيارة  مع أمكانية مقارنة اخأسعار والمواصفات عىل مدار  -7

  أهمية المعلومات عىل مواقع قطاع السياحة الختيار الوجهة
ي تسويق أو بيع  منتج سياحي   بغض النمر عما إذا كانوا 

ز
ز ف أن دراسة سلوك المستهلك هو مجال حيوي للراغبي 

ي سوق السياحة أمًرا ب
ز
كات تروي    ج سياحي  وُيعد فهم سلوك المستهلك ف

لغ امزودين للمنتجات السياحية أو رسر
اخأهمية خأنم يقدم رؤية أوض  لما يلحث عنم المستهلكون ومن المهم أن يتعرف المسوتون المقصدون عىل  

كيفية وأين يلحث الزائرون المحتملون عن معلومات حول الوجهة   ومدى أهمية مصادر المعلومات المختلفة 
ي يختارونها وجهة للعطلة أ

ا إىل العوام  الت 
ً
فيم   خأن صنع القرار عملية مبالنسلة لهم   واستناد عقدة و أماكن الي 

ي مرحلة 
ز
ونية بعناية فائقة النها تساهم بشك  ملارسر  ف ومتعددة المراح  لذلك يجب تصميم المواتع اإللكي 

 جمع المعلومات اليتيار وجهة السفر والعطالت. 
  الكويت

 
نت ف  أنتشار استخدام اإلنت 

إحصائيات وترتيب مواتع ائ  التواص  االجتماغي و يقدم ( وهو منصة إلدارة وسهوت سوتحسب موتع )
نت حول العالم   فقد   ي يناير  4.20كان هناك اخأني 

ز
ي الكويت ف

ز
نت ف   وتد ارتفع  2020مليون مستخدم لإلني 

ي الكويت بمقدار 
ز
نت ف ز ٪0.6ألف )+  24عدد مستخدمي اإلني    فيما بلغ معدل انتشار  2020و  2019( بي 

ي ال
ز
نت ف ي يناير  ٪99كويت اإلني 

ز
 . 2020ف

ي الكويت كان هناك 
ز
مليون مستخدم لوسائ  التواص   4.20أما مستخدموا وسائ  التواص  االجتماغي ف

ي يناير 
ز
ي الكويت ف

ز
ي الكويت بمقدار  2020االجتماغي ف

ز
وتد ارتفع عدد مستخدمي وسائ  التواص  االجتماغي ف

ز أبري  ٪3.8ألف )+  155 ي    2020ويناير  2019( بي 
ز
حيث بلغ معدل انتشار وسائ  التواص  االجتماغي ف

ي يناير  ٪99الكويت 
ز
 . 2020ف
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  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 
 (1رتم )جدول 

ي الكويت حت  تاري    خ يناير  
ز
ي تمت زيارتها ف

 2020أكير المواتع الت 
 (/https://hootsuite.comهوت سوت )المصدر: موتع 

ي الكويت  حيث يحت  موتع  1رتم )من يالل الجدول أعاله 
ز
( نالحظ شعبية وسائ  اإلعالم االجتماغي ف

(Facebook تيب اخأول بعدد زيارات تتجاوز ز وسائ  التواص  بينما  17( الي   شعبية بي 
 وهو اكير

ً
مليون شهريا

ي بعدد زيارات تتجاوز  YouTubeحص  
تيب الثائز  بينما ) 11الي 

ً
يب يحت (Twitterمليون زيارة شهريا   الي 

يب الرابع  بعدد زيارات تتجاوز  10الثالث بعدد زيارات شهرية تتجاوز   موتع االنستغرام يحت  الي 
ً
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ي المجتمع الكويت 

ز
   وتؤكد  هذه النتائج عىل االستخدام الفعال لوسائ  اإلعالم االجتماعية ف

ً
مليون زيارة شهريا

ي التسويق ا
ز
ورة أستخدامها ف ي الكويت  كما تساعد ومن الرصز

ز
لسياحي والتنمية من تل  هيئات السياحة المختلفة ف

ي الكويت عىل تحقيق المزيد من 
ز
إضافة رابط وسائ  التواص  االجتماغي إىل مواتع الويب الرسىمي للسياحة ف

 الزيارات إىل صفحات وسائ  التواص  االجتماغي حيث يلحث المستخدمون عن المزيد المعلومات برصف النمر 
 عن تلك المتوفرة عىل الموتع . 

  قطاع السياح   آليات
 
    تطبيق التكنولوجيا ف

 الكويت 
نت  اتها   وتوضي  حالة أنتشار اخأني  ز ونية والمتطللات العامة لتطبيقها وممي 

بعد التعرف لمفهوم السياحة اإللكي 
ي يتم من ياللها رسم السما

وري اتخاذ القرارات الت  ي الكويت   يصب  من الرصز
ز
حدث ت اخأولية لنموذج تطبيق أف

ي المناسب للعم  أو 
ي بلدنا   سواء فيما يتعلق بإيجاد اإلطار القانوئز

ز
ي القطاع السياحي ف

ز
وسائ  التكنولوجيا ف
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ز
ونية   والتقدم ف يغي الذي ينمم السياحة اإللكي 

ي يجب أن تؤثر عىل الوضع الترسر
ات الت  ا  بعض التغيي 

اتي 
 تساعد عىل تقل  المجتمع لفكرة التسوق السياحي الرتىمي و  تكنولوجيا المعلومات 

 البنية الثقافية الت 
ً
ا وأيي 
 مجملها

ز
ونية ف  .التجارة االلكي 

 توافر إطار تنميىم  -1
وري لتطوير وتسويق أي وجهة تنافسية   ويتعلق هذا الجانب بأهمية إنشاء  الهيك  التنميىمي السياحي القوي ضز

اكة مع  ي الكويت لتخطيط وتنفيذ مشاري    ع سياحية جديدة  وجذب االسثمارات وتأسيس لرسر
ز
وزارة للسياحة ف

ز  القطاع الخاص والمجتمع عن طريق إبراز المزايا الت  تعود من االستثمار السياح. فوجود حوار بناء ما بي 
وعات  حيث يمكن المؤسسات وبعضها اللعض يساعد عىل  يلق بيئة أستثمارية مناسلة لتنفيذ المرسر

 وزارة السياحة أن تعم  مع المستثمرين والمنممات لتطوير المشاري    ع القائمة . تتطلب 
ز
للحكومات ممثلة ف

 للوضع الحاىلي لمعرفة ما يعم  وما يمكن تحسينم  كما يجب عىل وزارة السياحة أن 
ً
 دتيقا

ا
عملية التغيي  تحليل

https://hootsuite.com/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مجال  تقدم
ز
نت ف ز من أج  استخدام  تطبيقات االني  ز المختلفي  كات والوسطاء السياحيي  ي للرسر

الدعم التقتز
ونية  عملها  وكذلك توفي  تواعد بيانات تفصيلية عن الموارد السياحية والمنتج السياح ودعم المواتع اإللكي 

ة  ز كات القطاع الخاص المتمي  ز يمكن لرسر اتها مع تكنولوجيا الخاصة بتلك الصناعة. عىل حي  من يالل يير
ونية أن تقدم نصائ  واستشارات لصانغ القرار  .المعلومات والتسويق والتجارة االلكي 

 محدد عىل المستويي   المحىل و الدوىل -2
 
 وجود إطار قانون

 إطار االتفاتية العا
ز
 ال يتجزأ من التجارة الدولية والت  تعم  ف

ً
ونية جزءا  متعتير السياحة االلكي 

ز
ة لتحرير التجارة ف
 
ز
الخدمات بمنممة التجارة العالمية  وهو اخأمر الذى جع  معمم الدول العربية تدرج الخدمات السياحية ف

 الخدمات  وذلك بهدف التحرير التدريخر للقطاع 
ز
اماتها الملحقة باالتفاتية العامة لتحرير التجارة ف ز جداول الي 

. ومن ثم تكون االتفاتية العامة لتحرير السياح لتحقيق أهداف التنمية المرجو  ي ة وجذب االستثمار اخأجنتر
 الخدمات ه اللداية الحقيقة لللحث عن المتطللات القانونية لتنشيط السياحة بصفة عامة 

ز
التجارة ف

ونية بصفة ياصة الدايلية أو السياحة الخارجية)أحمد    (. 2006والسياحة اإللكي 
 :المعلومات تطوير قطاع  بنية تكنولوجيا  -3

ات التكنولوجية ومعالجة  كات السياحة ومؤسسات تسويق الوجهات السياحية مواجهة التغي  ز عىل رسر يتعي 
ي ومشاركة الموارد   إن تطوير البنية التحتية السياحية 

ات التنميمية   وتطبيق ملادئ العم  التعاوئز التأثي 
فيهية( هي 

ي ذلك المرافق الي 
ز
ي غاية اخأهمية تتعلق هذه المتطللات بحالة اوصيانتها وتشغيلها )بما ف

ز
لبنية ف

ونية. ويشم  ذلك ما يىل:   مجال السياحة االلكي 
ز
 التقنية الموجودة  وكيفية تطويرها واستثمار الموجود منها ف

نت  تنمية البنية اخأساسية لوسائ  االتصال والمعلوماتية الحديثة إلتاحة فرصة أوسع لالتصال بخدمات اإلني 
 
ز
 . دولة المنتج السياح أو الدول المستهدفة بالتسويق السياحسواء ف

ونية  ز عىل إتامة شلكة من المواتع  تشجيع أستخدام التطبيقات اإللكي  كي 
 تطاع السياحة  وهذا من يالل الي 

ز
ف

ان  ووكاالت   تطاع السياحة   سواء مجال الفنادق  ويطوط الطي 
ز
ز ف ونية الموازية لجميع العاملي 

لسفر ااإللكي 
 مجال 

ز
ها من تطاعات العم  السياح. ويتم ذاك بالتعاون مع الوسطاء التقليدين ف المكاتب السياحية  وغي 

 لآلير
ا
 .السياحة فكالهما مكمل

 عملها عىل المواتع 
ز
أنشاء أنماط جديدة من المؤسسات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة والت  تعتمد ف

ونية المتقدمة عىل شلكة نت  وتوفي  الدعم الفتز والمعلومائ  لهذه المواتع. ويلزم أن يتم تصميم  االلكي 
االني 

ها من المواتع  هذه المواتع وفق المعايي  العالمية المتعارف عليها  وذلك حت  يمكن لها التنافس مع غي 
ة ات ملارسر  الدول اخأيرى فالبنية التحتية للوجهة السياحية تولد تأثي 

ز
ة عىل و  السياحية المنافسة ف غي  ملارسر

 العروض السياحية والتنمية السياحية 
Invalid source specified.. 

 المعامالت المختلفة -4
 
ونية ف  استخدام التجارة االلكت 

 المجاالت المرتلطة بالسياحة 
ز
ونية ف نت والتجارة االلكي  ونية  اويشم  ذلك استخدام تطبيقات االني  اللكي 

كات النق  وتأجي  السيارات  والمطاعم السياحية. ويتعلق  ان  والخدمات الفندتية  ورسر كتذاكر ويدمات الطي 
 إتاحة 

ز
ان وغرف الفنادق  وف اء تذاكر الطي   حجز ورسر

ز
نت ف ذلك باستخدام أنممة الحجز اآلىلي من يالل االني 
ز الطائرا نت سواء أثناء السفر عىل مي   الفنادق. فعىل سبي  المثال يتي يدمات االني 

ز
 ت أو أثناء إتامة السائ  ف

 تحديد يطر السي  الذى يريده  
ز
نت حرية أكير للسائ  ف

ونية من يالل االني  ان االلكي  اء تذاكر الطي  حجز ورسر
ى إمكانية تعدي ان الكير كات الطي    ومكان جلوسم ونوع الوجلات الغذائية الت  يحص  عليها. كما تتي  بعض رسر

ونية أو حت  بيعها إىل آيرين يالل  ساعة فقط من تاري    خ  24الحجز وتعدي  يط السي  عىل التذاكر االلكي 
 (. 2006السفر)أحمد  
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 :توفت  البيئة الثقافية الرقمية المساندة -5

ونية والمعامالت المرتلطة بها  ورى لتطبيق السياحة االلكي  شأنها شأن جهود تطبيق الحكومة  –من الرصز
ونية   برام  السياحة  –االلكي 

ز
 ف
ً
وجود بيئة ثقافية مهيئة لمث  هذا النوع من التعامالت. فمن شأن المضز تدما

ز نمم العم  الجديدة  ز الحاليي  ر بالهيئات الحكومية والخاصة الت  يقاوم فيها الموظفي  ونية إلحاق الرصز
االلكي 

ت الالزمة لسوق العم  أو بسبب اإلجراءات الروتينية وميكنة الخدمات المقدمة كنتيجة لعدم إلمامهم بالمهارا
 سيادية عىل من حولهم. 

ً
وتراطية المعوتة الت  يلعب فيها موظفو الخدمة العامة أدورا  والبي 

ونية   اتيجية جديدة لهؤالء الوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق بالسياحة اإللكي  ورة بناء إسي  وهذا ما يدفع إىل ضز
امج ا ونية من يالل الير ونية وارتلاط السياحة االلكي  لتدريبية الت  تهدف للتوعية بأهمية الوغ بالتجارة اإللكي 

  ..Invalid source specifiedبها  وتزويدهم بالمهارات الالزمة لذلك
وي    ج السياح   -6  التسويق والت 

ي عملية النهوض والنمو  أن التسويق أصب  محرك اإلتتصاد الرئيسي للدول  
ز
فالتسويق هو  العنرص اخأهم ف

وي    ج  السياحي بشك  ياص  ولع  ما يثلت ذلك هو ظهور أسماء دول  لم نكن نسمع 
االتتصادي بشك  عام والي 

    عىل الرغم 
ً
   لكنها بالتسويق إستطاعت أن تنافس دول  عريقة  ومصنفة سياحا

ً
عنها ولم تكن مصنفة سياحيا

نتج السياحي الذي تقدمم   ولع  أهم تحديات  التسويق الناج  هو القدرة عىلي فهم الخصائص من  ضعف الم
ز السلع والخدمات التسويقية.  ز   وااليتالفات الجوهرية بي   الفريدة ودوافع وسلوكيات المستهلكي 

ات نت ممت    تواصل مع العمالء كوسيلة االنت 
ت منتصف التسعينات بلداية عرص التسويق عير  ي عبرسر

ز
ونية ثورة ف نت  وتد أحدثت التجارة اإللكي  الم اإلني 

ي 
ز
ء آير. بدأ مقدموا الخدمات السياحة والضيافة ف ي

المبيعات   وربما أثرت عىل صناعة  السياحة أكير من أي سر
. كإدارة الحجوزات   تسهي  المعامالت  جمع  ز ز التسويق للمستهلكي  االستفادة من هذه التكنولوجيا لتحسي 

ي التواص واستخراجها وتحليلها وبيعها ومتابعة طللات  العمالء و  البيانات
ز
نت ف ات العامة لالني  ز   مع من الممي 

 العمالء . 
ائ  مختارة من الجمهور وهي  -1

القدرة للوصول إىل مجموعات مستهدفة من االفراد  ومن هنا يتم تحديد رسر
ي هذه الحالة يتم تصمي

ز
ها, وف ي يهتم بها المعلن دون غي 

ات م المواتع واعدادها بحيث تقاب  احتياجات ورغلالت 
ز المحددين.   هؤالء االفراد المستهدفي 

تصميم رسائ  محددة نتيجة لوجود جمهور مستهدف ومحدد بدتة فانم يمكن تصميم وتفصي  الرسائ  كي  -2
نت  .  تتوافق مع احتياجات ورغلات الجمهور المستهدف عير وسائ  االني 

كات السياحية القدرة عىل التفاع -3 ز الرسر ي  التفاع  عن فعالة وينتج  المستهدف  كوسيلة وجمهورها   بي 
ز
 ف

ز  العالتة بناء االتصال ز  بي   ومشاركة المعلومات ومعرفة رغلات العمالء.   الطرفي 
وي    ج لها  -4  وتعريف العمالء بك  ماهو جديد  رسعة االعالن عن المنتجات السياحية والي 
نت يعتير التكلفة المنخفضة حيث -5 ويجية الحمالت لوضع رييصة وسيلة االني  المعلومات  واليصال الي 

 وأريص وأكير فعالية من الوسائ  التقليدية . 
 والزمن الزيارة موتع ووتت ك  زوار عدد معرفة يمكن الجمهور المستهدف حيث وحجم نوع عىل التعرف -6

  الزائر يستغرتم الذى
ز
 .  الزيارة تاري    خ عىل عالوة , الموتع هذا ف

ز جودة العم .   -7  القيام بدراسة تحليلية لمعرفة أراء الجمهور المستهدف والعم  عىل تحسي 
ي االستخدام بحيث يسم  بسهولة التغيي   -8

ز
بمايتوافق مع أي   والتعديألو اخألغاء للحجوزات المرونة ف

 مستجدات طارتة للعمي  حسب المروف المتاحة . 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث ا – األولالعدد  –سادس لالمجلد ا

 
  م 2020 –تموز   – 15                                                                        (   49 - 23) ص:  لثان

 

31 
  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
ونية للسياحة   أهمية المواقع االلكت 

ي الدولة أو المنطقة للسيا  ومنمىمي 
ز
وي    ج للسياحة ف ي الي 

ز
تلعب منممات إدارة الوجهات السياحية دوًرا حيوًيا ف

نت إىل تغيي  عملية االتصال بشك  كبي   وأن مواتع الويب 
الرحالت السياحية والوسطاء   وتد أدى ظهور اإلني 

ي عملية جمع المعلومات من أج  تحديد تعد مصدًرا تيًما ل
ز
ز عند التخطيط لرحالتهم ف لمعلومات للسائحي 

وري لنجا   وي    ج السياحي مطلب ضز
وجهة السفر أو مكان اإلجازة   لذلك يعد االهتمام بمواتع التسويق والي 

كة الم ي الكويت نجد موتع رسر
ز
ي تروج للسياحة ف

و تطاع السياحة   ولو استكشفنا عدد المواتع الت  عات رسر
 ولم يتم  2018وهو موتع تديم لم يتم تحديثة منذ  السياحية

ً
ء جدا   وموتع تطاع السياحة وهو موتع بطي

ي الكوي  2017تحديثم منذ عام 
ز
  2010ت وتد تم أير تحديث لم عام   باإلضافة اىل موتع الخدمات السياحية ف

  والخليج   باألرقام 
 السوق السياح  الكويت 

واحد محدد لجذب السيا   لزيارة وجهة محددة   ولكن القدرة التنافسية للسياحة مرتلطة ال يوجد عام  
ات مختلفة تحاول تلخيص القدرة التنافسية للوجهة    بمجموعة من العوام . ونتيجة لذلك   تم تطوير مؤرسر

ز الدول ا ي صناعة السياحة لكي تعرف موتعها بي 
ز
حت  تتمكن لمنافسة و مما يحتم عىل الدول اإلهتمام بالتنافس ف

ي عىل القدرة  ات الدول المنافسة لها مما لم التاثي  االيجائر من تحقيق التطور والتقدم واالستفادة من يير
ات المستخمة لقياس التنافسية للسياحة والسفر .   التنافسية   ومن المؤرسر

 سياسيات السياحة والسفر والمروف المناسلة للدولة . 1
 بيئة اخأعمال الجاذبة  . 2
 نية التحتية للدولة الب . 3
 البنية التحتية للخدمات السياحة  . 4
 المطارات   . 5
 الموارد الثقافية  . 6
 الموارد الطبيعية  . 7
 اخأمن واخأمان  . 8

ز القدرة التنافسية لك  دولة ومن أهم هذه التقارير   تقرير  ي تير
ولقد تم إصدار العديد من التقارير الدولية الت 
ي عام التنافسية للسياحة والسفر  الذي نرسر خأ

ز
. وتد استمر  2007ول مرة ف بواسطة المنتدى االتتصادي العالىمي

ات فرعية رئيسية: ) ز  و يتكون المؤرسر العام من ثالثة مؤرسر ي اإلصدار بشك  دوري ك  سنتي 
ز
( اإلطار 1ف

ية والثقافية والطبيعية   ويعتير هذا 3( بيئة اخأعمال والبنية التحتية؛ و )2التنميىمي ؛ ) رير التق ( الموارد البرسر
كات والقطاعات التكميلية لدفع التنمية المستقللية لقطاع  اتيجية لصناع السياسات والرسر بمثابة أداة تياس اسي 

ي أصداره اخأيي  لعام 
ز
ي نقاط القوة ومجاالت التنمية لك  بلد   وف

ز
 2019السياحة من يالل تقديم رؤية فريدة ف
كما يشي  الجدول   96لة حول العالم وتد أحتلت الكويت المركز دو  140تم تياس القدرة التنافسية السياحية ل   

 ( . 2رتم )
  تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 

 
 2019ترتيب السوق السياح  لدول الخليج العرن    ف
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 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 (2019البنية التحتية للدول المشاركة ) (2019التصنيف الدوىل  للسياحية )

  
 (3جدول رقم ) (2جدول رقم )

 
ز  96( نالحظ أن دولة الكويت حصلت المركز 2من يالل الجدول رتم ) ي مؤرسر التنافسية  بي 

ز
 ف
ً
دولة  140عالميا

   حيث احتلت دولة االمارات العربية المركز اخأول 
ً
متنافسة بالقدرة السياحية واحتلت المركز اخأيي  يليجا

ي يليج 33والمركز 
  بينما تطر حصلت عىل المركز الثائز

ً
 وعالميا

ً
  ومن يالل الجدول ) 51يا

ً
( الذي حدد 3عالميا
 بينما حصلت  13عام  البنية التحتية لك  دولة فقد حصلت دولة اخأمارات عىل المركز 

ً
 واخأول يليجيا

ً
عالميا

.  77الكويت عىل المركز 
ً
 و اخأيي  يليجيا

ً
 عالميا

 
 (2019البنية التحتية للنقل الجوي ) (2019بيئة األعمال  الجاذبة )

  
 (5جدول رقم ) (4جدول رقم )

 2019تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام  المصدر : 
 

 8( للقدرة التنافسية لعام  بيئة اخأعمال الجاذبة نالحظ أن دولة تطر حصلت عىل المركز 4من يالل الجدول )
 والمركز اخأول يليجيا بينما احتلت الكويت المركز 

ً
 و   55عالميا

ً
   أما الجدول رتم عالميا

ً
المركز االيي  يليجيا

( يمهر القدرة التنافسية لعام  البنية التحتية للمطارات لك  دولة وتد أحتلت دولةاالمارات المركز الرابع 5)
 بينما حصلت الكويت عىل المركز 

ً
 وعربيا

ً
 واخأول يليجيا

ً
.  77عالميا

ً
 والمركز االيي  يليجيا

ً
 عالميا
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  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف

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

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 البنية التحتية للخدمات السياحية احة األعمالالموارد الثقافية وسي
 

  

 (7جدول رقم ) (6جدول رقم )
 2019تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام  المصدر : 

( للقدرة التنافسية لعام  الموارد الثقافية وسياحةاخأعمال فقد حصلت دولة اخأمارات 6من يالل الجدول رتم )
 واخأول  45عىل المركز 

ً
 بينما احتلت الكويت المركز عالميا

ً
   وفيما  127يليجيا

ً
 و المركز االيي  يليجيا

ً
عالميا
( حصول دولة اخأمارات العربية 7يتعلق بعام  البنية التحتية للخدمات السياحية نالحظ من يالل الجدول )

 بينما حصلت الكويت عىل  المركز  22عىل المركز 
ً
 واخأول يليجيا

ً
 والم 79عالميا

ً
 . عالميا

ً
 ركز اخأيي  يليجيا

 
 (8جدول رتم )

 
ي المنافسة  140من أص   33( ترتيب اخأمارات  8الجدول ) يمهر

ز
دولة مشاركة ونتيجة ترتبيها المتقدم ف

مليار دوالر أمريكي   و عدد السيا   $  21السياحية كانت  عائدات السياحة الدولية لدولة االمارات تد تجاوزت   
 .مليون سائ 15.790000الذين زاروا دولة االمارات المتحدة  = 
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  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف

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

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (9جدول رتم )
ي دولة تطر =    140من أص   51(ترتيب تطر  9يمهر جدول )

ز
دولة مشاركة أما عائدات السياحة الدولية ف

 سائ  .  2,256,500روا تطر  = مليار دوالر أمريكي   و عدد السيا  الذين زا $ 5,970.9

 
 ( 10جدول رتم )

 2019تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام  المصدر : 
 من أص   64(ترتيب اللحرين10يمهر جدول رتم )

ً
ي  140عالميا

ز
دولة مشاركة أما عائدات السياحة الدولية ف

 4,372,000مليار دوالر أمريكي   و عدد السيا  الذين زاروا مملكة اللحرين  =  $ 3,642.1اللحرين =    مملكة
 .2019سائ  يالل عام 

 

 
 (11جدول رتم )

 2019تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام  المصدر : 
ي دولة الكويت =    140من أص   96يمهر ترتيب الكويت 

ز
 $ 313.2دولة مشاركة أما عائدات السياحة الدولية ف

  .سائ    203,000=    2019مليون دوالر أمريكي  و عدد السيا  الذين زاروا دولة الكويت عام 
 

  وال 
ً
ي حصلنا عليها  أن الكويت تد احتلت المركز اخأيي  يليجيا

 96نالحظ من يالل البيانات والدراسات الت 
  ضمن تقرير تنافسية وجهات السياحة والسفر العالمية الصادر ع

ً
ن المنتدى االتتصادي العالىمي  عالميا

ي نالحظ أن الكويت تد حلصت عىل أت  العوائد السياحية نتيجة  وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليخر
ي تطاعها السياحي لرفع كفاءة

ز
ي استثمرت ف

ي تطوير تطاعها السياحي ومواكلة دول الخليج الت 
ز
االتتصاد  تأيرها ف

ي   وأصلحت تعتمد عىل السياح
ي  بينما الكويت التزال تعتمد الوطتز

ة كقطاع حيوي وهام لرفد الدي  الوطتز
ي اتتصادها عىل الرغم من  تدراتها  وتوفر اخأماكانات الالزمة لتعود الكويت لؤلؤ الخليج . 

ز
 عىل النفط ف

   التحديات أبرز
 
   السياحة قطاع ف

 الكويت 
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  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  معمم  . 1 ي  ازدواجية اىل تؤدي كفؤة وغي   محدثة غي   القطاع السياحي  وأنممة تواني 
ز
ز تطاع  اخأدوار ف بي 

 .  السياحة وزارة االأعالم 
اثية والمواتع السياحة لخدمة المالئمة  السياحي  النق  وسائ  نقص . 2   الي 
 الوطنية للزائر  السياحية واإلحصاءات واخأبحاث المعلومات نقص . 3
وي    ج الستقطاب  ضعف . 4 ز .  المستثمرين الي  ز والدوليي   المحليي 
ي  الوغي  افتقار  . 5 اثية السياحية المواتع عىل الحفاظ بأهمية الشعتر  .والطبيعية منها الي 
ء السياحية المخدمة  بك  احتياجات السائ .  تلة . 6 اء والشواطي

هات الخرصز ز  المني 
ي  السياحي  التعليم ضعف . 7

 
ي  ال والذي والفندف  .الخاص القطاع احتياجات يلتر

وي    ج الرتىمي  . 8
ي التواص  مع الزائرين واستقطابهم عدم اخأهتمام بالتسويق السياحي  والي 

ز
 لما لم دور حيوي ف

 والتبنؤ بحاجاتهم . 

: الدراسات السابقة 
ً
 ثانيا

 دراسات عربية 
1)Invalid source specified. (ي 2016دراسة حياة  حليمة  طهاري

ز
( بعنوان : " دور االتصال السياحي ف
ي تنشيط 

ز
تنشيط الخدمة السياحية "الجزائر   حيث هدفت هذه الدراسة إىل  إبراز أهمية و دور االتصال ف

 عىل االتصال السياحي و الت
ز كي 
ورة الي  رف عالخدمة السياحية باإلضافة اىل تنبيم المؤسسات السياحية عىل ضز

ي تؤثر عىل سلوكيات و ترارات السيا    وتد توصلت الدراسة إىل أن 
عىل وسائ  االتصال المستخدمة الت 

ي مساهمة تنشيط الخدمة السياحية 
ز
ي يدمة السياحية ولم دور ف

ز
لالتصال السياحي ومختلف وسائلم دور مهم ف

ي  المزي    ج دور بصفة عامة و الخدمة الفندتية بصفة ياصة  وركزت عىل
ي  التسويف 

ز
 الخدمات تنشيط او ترتية ف

ي تنشيط الخدمة 
ز
ي تناولت دور االتصال ف

السياحية . وتد واجهت الدراسة بعض الصعوبات مث  تلة المصادر الت 
ي 
السياحية بشك  مفص  و ملارسر و تحفظ المؤسسة بلعض المعلومات و البيانات و عدم توفر وسائ  النق  الت 

 يقية. ؤدي إىل مكان الدراسة التطبت
2  )Invalid source specified.( ز   ماهر الشمايلة ز تكنولوجيا 2013دراسة عىلي الضالعي  ( العالتة بي 

 المعلومات و أداء تطاع السياحة: دراسة تحليلية عن اخأردن
ي اخأردن وتد بنيوتد هدفت هذه الدراسة لتحديد أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات عىل تطاع السي

ز
ت احة ف

ا أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة لتغيي  
ً
ا وثيق

ً
ي ترتلط ارتلاط

اضات الت  هذه الدراسة عىل العديد من االفي 
ي المنطقة تطوير يدماتها ؛ مث  زيادة حصة السوق   وسهولة الوصول إىل الخدمة   

ز
كات السياحية ف تدرة الرسر
 وتقلي  الوتت والجهد

ز استخدام إنفاته تية   وسعر الخدمة  وتد  توصلت الدراسة إىل أن هناك عالتة وثيقة بي 
ا وسهولة الخدمة والي 

ي تطوير يدماتها برسعة 
ز
كة وكالء السفر والسياحة   حيث ساهمت ف تكنولوجيا المعلومات كأداة لتغيي  أداء الرسر

ي زيادة فعالية تعزيز الخدمات   و 
ز
ي السوق. وسهولة التقديم   كما ساهمت ف

ز
 زيادة حصة هذه المنممات ف
ونية  ي بعض أنواع تكنولوجيا المعلومات مث  التجارة اإللكي 

ورة تبتز  وتد أوصت الدراسة برصز
ي أدائها . كأداة التغيي  من تل  المنمما

ز
ز ف ي تريد التحسي 

 ت الت 
3 )Invalid source specified.ي 2012السميع ) علد فراج دراسة محمد

ز
( دور مواتع التواص  االجتماغي ف

 .  تسويق مرص كمقصد سياحي دوىلي
ي التسويق السياحي وتنشيط 

ز
نت ف هدفت الدراسة لمعرفة دور استخدام مواتع التواص  االجتماغي عير اإلني 

ي مرص بصفة عامة ولتنشيط السياحة الوافدة بصفة ياصة وتد وصلت الدراسة اىل عدة توصي
ز
ت االسياحة ف
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  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة استخدام آليات جديدة للتواص  االجتماغي   ومن بعض التوصيات بشأن طبيعة 
ومن تلك التوصيات   ضز

المتخصصة   وتد كان هناك مقي   إلتامة تسم  االجتماغي  التواص  التخطيط للتنشيط السياحي عير مواتع
  إنشاء رابطة لصفحات التواص  االجتماغي المعنية 

للتنشيط السياحي عير مواتع التواص  االجتماغي   ومقي 
مجيات  كات الير   الدراسة أن تقوم وزارة السياحة بالتعاتد مع إحدى رسر

ي مرص   و تقي 
ز
بالتنشيط السياحي ف

ز بحيث تتضمن اللعلة عالم إف نت متعددة الالعبي 
اضز للعض المناطق السياحيةلتصميم ألعاب اني  ي مرص   ي 

ز
ف

نت بالمجان عير أنحاء العالم مما تد ينعكس عىل 
ي زيارة المكان الحقيف  وتتا  اللعلة عىل اإلني 

ز
 .  رغبتم ف

 دراسات  أجنبية
ي مانديك   النا كورديتش )1

ي  2018( دراسة انت 
ز
فيهية وتنمية السياحة ف ( البنية التحتية السياحية والمرافق الي 

 .Invalid source specifiedرواتيا ك
ي التنمية 

ز
فيهية ودورها ف ز البنية التحتية السياحية والمرافق الي  ابط بي 

هدفت الدراسة اىل الستكشاف مدى الي 
ي الو 
ز
ي تطوير البنية التحتية للمرافق ف

ز
هة جالسياحة و وركزت الدراسة عىل استكشاف دور القطاع الخاص ف

ي الوجهة 
ز
ايدة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق ف ز السياحية و تد أشارات  النتائج إىل أن الطلب والتوتعات المي 

 مرحلة التطوير السياحي وحالة 
ز ي تم فحصها يمكن أن تكون مرتلطة بشك  كبي  و يختلف مستوى االمتثال بي 

الت 
ز الوجهات ي المراح  اخأولية والنضوج من التنمية السياحية و يرتلط البنية التحتية والمرافق بشك  ياص بي 
ز
 ف

موتع الوجهات السياحية بأهمية أنواع معينة من البنية التحتية والمرافق لوجهة معينة  و بسبب القيود المالية 
ي الغالب   المديرين ليسوا عىل استعداد لتحم  المسؤولية لتطوير البنية التحتية السياحية   وتد شكلت 

ز
لبنية اف

ي  
ي وجهة السياحة المعاضة   وهي علارة عن مجموعة من المرافق السياحية الت 

ز
التحتية عنرًصا ال غتز عنم ف

ز إىل جانب التكنولوجيا والعناض المادية اخأيرى    ي السابق عىل تلبية احتياجات الزوار والمقيمي 
ز
كانت تركز ف

. ف ي سمة مرئية للمنتج السياحي الذي يؤثر عىل المقص  د السياحي
ي  فنلندا 2012دراسة    برادهان )

ز
نت ف  .Invalid source specified( "   التسويق للسياحة باستخدام اإلني 

ي يلحث عنها 
هدفت الدراسة اىل مراجعة جودة المعلومات عن السياحة الرسمية و اكتشاف نوع المعلومات الت 

ي كيفية إدراك السيا  للتكنولوجيا أثناء السفر وذلك من يالل دراسة موتع السيا  كما هدفت اىل 
ز
التحقيق ف

وي    ج لوجهات مع مواتع الويب خأنها أريص  ي لزيارة مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا   وكان االتجاه هو الي 
وئز اإللكي 

ي جميع أنحاء العالم عىل الرغم من الحدود 
ز
. وتد  الجغرافية والسياسيةويمكن الوصول إليها بسهولة لألشخاص ف

كانت النتائج إذا   أن العالم يركز بشدة عىل تكنولوجيا الهاتف المحمول هذه اخأيام   و تقول النتائج أن السياحة 
والسياحة تسي  جنلا إىل جنب مع التكنولوجيا.وأن السيا  يستخدمون تقنية المعلومات واخأجهزة أثناء السفر 

ا لهذا االستطالع  وتد 
ً
اعتاد الناس عىل استخدام أجهزة كمبيوتر سط  المكتب من تل    ثم الكمبيوتر  وفق

ي الغالب. هذه النتيجة تقول بوضو  أن السيا  
ز
المحمول و اآلن يستخدمون الهواتف الذكية واخأجهزة اللوحية ف

المواتع  ت  يعتمدون تقنية جديدة برسعة وتطبيقها أثناء السفر )تقنية الهاتف المحمول أثناء السفر(. ح
السياحية تم تصميمها لتكون صديقة للهاتف المحمول   أي أن المواتع السياحية مصممة يصيًصا للهواتف 
اض الذي تدمم المؤلف صحي  وبالتاىلي فمن 

الذكية. هذه النتائج واخأمثلة المذكورة أعاله تثلت أن االفي 
 ا. الصحي  أن السيا  وصناعة السياحة يلقيان مواكلة التكنولوجي

 :التعليق عىل الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية
ي تطوير الخدمات 

ز
ي  أهمية أستخدام تكنولوجيا المعلومات ف

ز
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف

ز السياحية و  ركزت  عىل أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات   بأنها السابقة الدراسات استعراض يالل من يتبي 
ي تطوير يدماتها   مث  زيادة حصة السوق   وسهولة الوصول إىل الخدمة 

ز
كات السياحية ف كأداة لتغيي  تدرة الرسر

ي وجهة السياحة المعاضة  كما ركزت 
ز
  وتقلي  الوتت والجهد   وتد شكلت البنية التحتية عنرًصا ال غتز عنم ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تؤثر عىل سلوكيات و ترارات عىل أهمية االتصال السياحي و التعرف عىل وسائ  االتصال ا
لمستخدمة الت 

 السيا  و أن السياحة تسي  جنلا إىل جنب مع التكنولوجيا. 
 منهج البحث وأدواته واجراءاته: 

 منهجية الدراسة
ي التحليىلي   الذي ال يقترص عىل وصف الماهرة أو 

نمرا لطبيعة الدراسة   استخدم اللاحث المنهج الوصفز
ها وتحليلها المشكلة المطلوب دراستها  تقييمها وربط تداعياتها    ب  جمع المعلومات المتعلقة بها وتفسي 

ي فهم الواتع وتنميتم. 
ز
 للوصول إىل استنتاجات تساهم ف

 المنهجية المكتبية : االعتماد عىل الكتب والدراسات السابقة 
 .   المنهجية العملية : تم عم  استبيان وتوزيعم عىل الفئات المهتمة بمجال السياحة

 فروض الدراسة 
ي السياحة    α = 05.0التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

ز
( عند استخدام التكنولوجيا  ف

 تعزى لمتغي  الجنس. 
ي السياحة  α = 05.0التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) . 1

ز
( عند استخدام التكنولوجيا  ف

  تعزى لمتغي  العمر. 
 :الدراسة مشكلة
تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عىل الخدمات السياحية  واتع عىل الضوء إللقاء الدراسة هذه جاءت

ي الرسي    ع المرافق لم  ووجود رغلة حقیقیة وجادة 
ي ظ  تنامي دور العولمة واخأزدهار االتتصادي والتطور التقتز

ز
ف

ي  اال ان  من تل  ادارات الهيئة العامة للسياحة بتطوير  السياحية عامة و مواكلة مختلف انواع التطور التكنولوحر
 اىل ذلك 

ً
العم  بها ال یزال محدود  ولیس بمستوى الطمو  الذي یجب ان تكون علیم تلك الهيئة  واستنادا

  :یمكن بلورة مشكلة اللحث من يالل التساؤالت االتیة
 الدراسة تساؤالت 

ي رفع كفاءة السياحة الدايلية؟ 
ز
 ماهي اهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ف

ي تطویر الخدمات السياحية ؟-
ز
 كیف یمكن لتكنولوجیا المعلومات ان تساهم ف

ي لقطاع السياحة  -
وئز ي یمكن العم  بها لرفع مستوى االداء االلكي 

حات الت   ما هي المقي 
ز مستوى الخدما -  ت الرتمية لقطاع السياحة وزيادة اخأتلال عىل السياحة الدايلية ه  يوجد تأثي  بي 

ز :  ز التاليتي  ز اخأساسيتي    دراسة النقطتي 
 لإلجابة عىل هذا اإلشكال نقي 

 : 
ً
 معرفة الخدمات السياحية  أوال
 :
ً
ز الخدمات السياحية   تكنولوجيا المعلومات  ثانيا .  .معرفة مدى التفاع  بي  ي

 المجتمع الكويت 
  الدراسة أهداف

 :  
 
  المشكلة من خالل االن

 
 یسىع الباحث لالجابة عن التساؤالت المطروحة ف

 . ي
 
ي مجال العم  السیاحي والفندف

ز
 التعرف عىل مفهوم تكنولوجیا المعلومات واالتصال واهمیتها ف
 التعرف عىل مستوى الخدمات المقدمة من موتع تطاع السياحة  

ي جودة الخدمات المقدمة وتوفي  النفقات المتعلقة بخدمة الزبائن 
ز
 التعرف إىل دور الخدمات الرتمية ف

ي دولة الكويت 
ز
ي تطوير السياحة الدايلية ف

ز
 التعرف عىل أثر الخدمات الرتمية لقطاع السياحة ف

ي ال
ز
ي رفع كفاءة الخدمات الرتمية  ف

ز
حات یمكن ان تساهم ف كات السیاحة والفتقدیم مجموعة من المقي  ندتة رسر

كات والمؤسسات  ي تقدمها هذه الرسر
فيم والفعاليات السياحية بما یضمن تطویر للخدمات الت  كات الي  والرسر

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 

 الدراسة أهمية
ي 
ي دعم اخأتتصاد الوطتز

ز
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية القطاع السياحي الحيوي لما لم دور مهم وكبي  ف

ي نجاحم عىل مايقدمم من  منتجات عالية الجودة تحطز بتقدير كبي  من تل  
ز
 والقطاع السياحي الناج  يعتمد ف

ي النجا  البد من استخدم أحدث وسائ  ا
ز
لتكنولوجيا واالتصاالت لتسهي  وترسي    ع السوا     ولالستمرار ف

ز جودة  الخدمات السياحية  وي    ج والتواص  المستمر مع العمالء لتحسي 
ومراتلة اخأداء ,عمليات التسويق والي 

ي التواص  مع وتحلي  بيانات العمالء للتنبؤ بما يريده
ز
 العمي    حيث أصب  االعتماد عىل الوسائ  التقليدية ف

ي سلاق عالم االعمال  العمالء غي  مجدي وغي  
ز
ورة للمنافسة ف   فعال   فأصب  استخدام التكنولوجيا الحديثة ضز

ي  متخصصة وهذه الدراسة 
ز
ي تسغ لتحقیقها من يالل   ف

تتناول تطوير النشاط السياحي الدايىلي واالهداف الت 
 النقاط االتیة: 

وي    ج ا - ي الي 
ز
ي نجا  القتوضی  أهمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ف

ز
ها ف طاع لسياحي وتأثي 

ي الكويت. 
ز
 السیاحي ف

ي  -
ز
ي استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واهمیة ذلك ف

ز
ي ف
تسلیط الضوء عىل امكانیة المجتمع الكويت 

كات السياحية وزیادة حصتها السوتیة من  تطویر الخدمات المقدمة من تل   الهيئة العامة للسياحة و الرسر
. الزبائن الحالی ز ز والمستقللیي   ي 

 االستفادة من نتائج الدراسة وتوصیاتها وامكانیة تعمیمها عىل إدارة القطاع السياحي  -
 حدود الدراسة

 .السائ  المستهلك سلوك ٬ الفندتية و السياحية المتعلقةبالخدمات الجوانب دراسة : الموضوعية الحدود
 مناتشة موتع تطاع السياحة التابع لوزارة اخأعالم 

ونية  الدراسة هذه تطبيق تم: المكانية الحدود ي الكويت من يالل توزي    ع استلانة االلكي 
ز
 ف

ة يالل الدراسة هذه اجريت : الزمانية الحدود  ( 2020حزيران  –)أذار  من الفي 
ية الحدود ي  وتم توزي    ع  من الدراسة عينة ايتيار تم :البشر

ونية  بشك   120المجتمع الكويت  استلانة االلكي 
ي وتمت اخأستجابة عىل 

 استلانة وتم تحلي  جميع الردود .  82عشوائ 
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها

 عن مكان إتامتم اخأصىل   ويختلف الدافع  السياحة : 
ً
أي نشاط يقوم بم اإلنسان باخأنتقال من مكان إىل أير بعيدا

ي  سواء كان بمفرده او بشك  
ي   أو ترفي ي  أوديتز ي   أو عالحر

ي  أو رياضز
ز
من هذا النشاط سواء كان دافع ثقاف

 جماغي . 
ونية :  وي    ج هي استخدام جميع وسائ  التكنولو  السياحة اإللكت  نت إلنجاز والي  جيا المتاحة المرتلطة باخأني 

هات واستئجار السيارات أو الشاليهات   ز وتقديم الخدمات السياحية من يالل الحجز الملارسر للفنادق والمني 
ز مقدم الخدمة  كات باخأضافة اىل التواص  الملارسر بي  ز الرسر وتحلي  ومقارنة اخأسعار والخدمات السياحة بي 

 والعمالء . 
ي الحياة اليومية لمعمم  ع المعلومات الرقم  : مجتم

ز
ز بمستوى عال من كثافة المعلومات ف مجتمع يتمي 

كة أو متوافقة لمجموعة واسعة من اخأنشطة   والقدرة عىل إرسال  ز  من يالل استخدام تقنية مشي  المواطني 
 البيانات الرتمية واستالمها . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  التسويق الرقم  : 
كاتيشم  جميع وسائ  التسويق الت  نت  وتستفيد الرسر ونًيا أو اإلني  ا إلكي 

ً
  تستخدم جهاز

ي ومواتع 
وئز يد اإللكي  والمنممات من القنوات الرتمية مث  محركات اللحث ووسائ  التواص  االجتماغي والير

 . ز ز والمحتملي   الويب اخأيرى للتواص  مع العمالء الحاليي 
 خطة البحث

ي وأنواعم نلدأ بجمع المعلومات عن السياحة عامة ومن  ثم عن أهمية وكيفية استخدام التطور التكنولوحر
ة والمتاحة لك  افراد المجتمع  ليتم التواص  مع ادارة تطاع  واستخدام وسائ  االتصاالت الحديثة المنترسر

ة ومتنوعة  وي    ج خأفض  الخدمات السياحية ومتابعة العمالء وذلك من مصادر علمية كثي 
السياحة لتقديم والي 

ي السياحة . لتحديد أف
ز
ي استخدام التكنولوجيا ف

ز
 ض  الطرق المتلعة ف

نت  استبيان عت  اإلنت 
ي 
ز
ي يقولها السيا  ويلحثون عنم ف

ي هذا اللحث يلعب دوًرا مهًما تماًما خأنم مصمم للتحقق من المعلومات الت 
ز
ف

ي الوصول إىل موتع تطاع السياحة و من يالل وسائ  التواص  االجتماغي   ومن هنا يساعد هذا االستبيان
ز
 ف

ي موتع ويب تطاع السياحة ومعرف 
ز
ي يمكن للسائ  أن يجدها ف

هدف اللحث وهو "معرفة المعلومات الت 
ي الكويت   ولإلجابة عىل االستبيانات تم أيتيار 

ز
الوسائ  المستخدمة لللحث عن أماكن ونشاطات سياحية ف

ز  ز والمقيمي  ز بالسياحة من المواطني  ي تطاع السياحة  مجموعة عشوائية من المهتمي 
ز
الذين يهتمون أو يعملون ف

ي مجال السياحة . 
ز
ز ف ي دولة الكويت والمهتمي 

ز
ز لألنشطة السياحية الحالية ف  والمتابعيي 

 عينة الدراسة : 

( 82نمًرا خأن المجتمع كبي  وواسع النطاق   فقد تم اعتماد العينة العشوائية البسيطة عن طريق التوزي    ع )
ي 
ز
 المجموع.  استبيان وتم تشكيلهما ف

 النسبة التكرار الفئات المتغي  

 النوع االجتماغي 
 78.0 64 ذكر
 22.0 18 أنتر 

 الجنسية
ي 
 84.1 69 كويت 

ي 
 15.9 13 غي  كويت 

 العمر

 2.4 2 30أت  من 
30-40 21 25.6 

41-50 48 58.5 

51-60 11 13.4 

 المؤه  العلىمي 

 3.7 3 ثانوية

 12.2 10 دبلوم

 84.1 69 جامغي 

 الدي  الشهري

500-1000 6 7.3 

1000-2000 26 31.7 
2000-3000 50 61.0 

ز توزع12جدول رتم )  نوع المتغي   حسب الدراسة عينة افراد ( يبي 
ز الذكور بلغ  12يالحظ من الجدول رتم) من عدد  %78بنسلة  64( أعاله أن أفراد العينة من عدد المشاركي 

ي االستبيان من االناث 
ز
ز بينما بلغ عدد المشاركات ف ي االستبيان  %22وبنسلة  18المشاركي 

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وبنسلة 
ز  % 84.1كويت  ز غي  الكويتي  ز كانت   % 15.9وبنسلة 13بينما عدد المشاركي    أما عن اعمار المشاركي 
ز  58.5% ز من ناحية االهتمام بالسياحة الدايلية   أما  50-41أعمارهم بي  ز المشاركي  وهذه نسلة جيدة بي 

 من حامىلي المؤه  العلىمي فقد كانت 
ز من حامىلي الشهادة الجامعية وهذه نسلة جيدة يمكن  % 84.1المشاركي 

ز االعتلار من ناحية  معرفة استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها   أما فيما يتعلق بالدي  الشهري فكانت أيذها بعي 
ز  %61النسلة اخأعىل  دينار وهذا مؤرسر جيد يمكن االعتماد عليم من ناحية توفر  3000-2000ديلهم بي 

 السيولة والمقدرة عىل دفع تكاليف السياحة فيما كانت دايلية او يارجية. 
 

  واإلجراءاتأداة الدراسة 

الالزمة اليتلار فروض  تم تصميم استمارة االستقصاء بحيث تتوافق مع معطيات اللحث وان تتضمن اخأسئلة
ز  , الجزء االول ي االسئلة المتعلقة  الدراسة, وتد تسمت االستمارة اىل جزئي 

االسئلة الشخصية , والجزء الثائز
ات الدراسة بحيث د تم توجيهها اىل مختلف الطلقات العمرية والثقافية سؤاال ت  21شملت االستمارة  بمتغي 

وتم . مفردة  100تتكون من  عىل مدار شهر وذلك عىل عينة  2020عىل مستوى الكويت من شهر أذار  
نامج   وتد تم 82االستجابة عىل االستبينات بعدد  امج لتحلي  وتفري    غ االستمارات كير االستعانة بلعض الير

SPSS  لمتحص  عليها من عينة الدراسة . لتحديد النتائج ا 

  :قسمي    من الدراسة أداة  تكونت
 الجنسية  العمر المؤه  االكاديىمي   االجتماغي  النوع( المستجيب  عن شخصة معلومات :األول القسم -

 .)الدي  الشهري
-  :  

 
 تم استخدام أداة للتعرف عىل مشكالت اللحث العلىمي  القسم الثان

 
 صدق أداة الدراسة: 

 الصدق والثبات ألداة الدراسة )االستبيان(:  
ي شكلم اخأوىلي البد من إيضاعم اليتلاري الصدق والثلات. 

ز
 بعدما تمت صياغة االستبيان ف

تم اخأيذ  وتد أوال: صدق االستبيان: يقصد بصدق أداة الدراسة؛ أن تقيس علارات االستبيان ما وضعت لقياسم  
ز  فتم تعد  .ي  صياغة  الفقرات وحذف بعضها اآليربمالحمات اخأساتذة المحكمي 

ز باستخدام طريقة التقسيم.  ثبات االستبانة:   ز المجيبي   تم تقدير ثلات االستبيان بي 
ي االستبيان وعالمات اخأسئلة الزوجية 

ز
ز درجات اخأسئلة الفردية ف منتصف المدة   حيث يوجد معام  االرتلاط بي 

ي تم جمعها من المقابالت عن طرق اللحث النوعية والكمية دوًرا مهًما 
ي عملية اللحث هذه. تشتم  البيانات الت 

ز
ف

 . نت النهج الكىمي
ي المقابالت واالستبيانات عير اإلني 

ز
هم ف ز وتأثي  ز يمث  عدد المشاركي  ي حي 

ز
عىل تحلي  نوغي ف

 وكما تم احتساب معام  الثلات بطريقة االتساق الدايىلي للفقرات باستخدام معادلة ألفا كرونلاخ
(Cronbach’s alpha) ( ي أن النتائج تؤدي إىل نتائج مماثلة عندما 0.874حيث بلغ معام  الثلات

(و ذلك يعتز
ي ظ  نفس المروف   وبطريقة التجزئة النصفية وفقا لهذه الطریقة یتم تجزئة 

ز
نعيد نفس إجراءات االستبيان  ف

ز االسئلة ذات االرتام الفردیة واالسئلة ذا ت االرتام الزوجیة وذلك لحساب تیمة فقرات االيتلار اىل جزئي 
 ( وبذلك تعتير االستلانة ذات ثلات جید. 0.75االرتلاط بینهما  فللغ )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 

 قسم النتائج والمناقشة
ز تج  اه - ي لقطاع السياحة التابع لوزارة اإلعالم لمعرفة المرافق التعرف عل ى آراء الملح  وثي 

وئز زيارة الموتع اإللكي 
ي الكوي

ز
 تالسياحية ف

ي لقطاع السياحة التابع لوزارة اإلعالم لمعرفة المرافق السياحية 
وئز ه  تقوم بزيارة الموتع اإللكي 

ي الكويت ؟
ز
 ف

 النسلة  التكرار  اخأجابات 

 11.0% 9 نعم
 89.0 % 73 ال

 %100 المجموع 
 (13جدول رتم )

ز أن غالبية الملحوثون بنسب تزيد عن 13من يالل الجدول ) ي  % 89( يتبي 
وئز اليقومون بزيارة الموتع اإللكي 
ي لهذا الموتع بشك  مناسب   وهذا الموتع يعتير الواجهة 

ز
وي    ج  الكاف لقطاع السياحة  وهذا يدل عىل عدم الي 

ي عىل تطاع السياحة ي الكويت فهذه ذات تاثي  سلتر
ز
 الرئيسية لقطاع السياحة ف

ز تج  اه- نت  التعرف عل ى آراء الملح  وثي  ي الكويتأستخدم االني 
ز
ي اللحث عن اخأماكن السياحية ف

ز
 ف

 

ي الكويت ؟
ز
ي اللحث عن اخأماكن السياحية ف

ز
نت ف  ه  تستخدم االني 

 اخأجابات  التكرار النسلة

 نعم 61 %74.4
 ال 21 %25.6

 المجموع 82 %100.0

 (14جدول رتم )

ي الكويت وهذا  %74.4( نالحظ 14من  يالل الجدول )
ز
نت لللحث عن االماكن السياحية ف يستخدمون االني 
ي الكويت 

ز
 مؤرسر جيد عىل االهتمام المجتمع بالحصول عىل معلومات تتعلق باالماكن السياحية ف

ز تج  اه ه  الكويت تمتلك مقومات سياحية لتكون وجهة -   سياحية أتليميةالتعرف عل ى آراء الملح  وثي 
 اخأجابات  التكرار النسلة

 نعم 50 %61.0

 ال 32 %39.0
 المجموع 82 100.0

 (15جدول رتم )
كانت أيجاباتهم أيجابية وهذا مؤرسر جيد لفرص جع  الكويت وجهة   %61نالحظ  15من يالل الجدول 

ي .  ي الخليج العرئر
ز
 سياحية تنافسية ف

ز - ي الكويت  تج  اهالتعرف عل ى آراء الملح  وثي 
ز
ي حجز الفنادق والمطاعم ف

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 

 األجابات التكرار النسبة
 نعم 54 %65.9

 ال 28 %34.1

 المجموع 82 100.0
 (16جدول رتم )

نت لحجز الفنادق  والطلب من   % 65نالحظ  16من يالل الجدول  من أفراد العينة يجيدون استخدام االني 
وي    ج للخدمات السياحة من تل  تطاع السياحة خأن المجتمع  المطاعم وهذا مؤرسر يمكن االعتماد عليم للي 

وي    ج لألماك ي واغي خأهمية هذه الخدمات وتطاع السيا  يحتاج فقط للي 
ي الكويت 

ز
ن والخدمات السياحية ف

 الكويت . 

ز تج  اه   أستخدام التكنولوجيا التعرف عل ى آراء الملح  وثي 

 االجابات التكرار النسبة
 نعم 70 %85.4

 ال 1 %1.2

 محايد 11 %13.4
 (17جدول رقم )

ونية يستخدمون التكنولوجيا من أفراد العينة  كالمواتع  %85.4نالحظ أن  17من يالل الجدول  االلكي 
ي الكويت االعتماد 

ز
والتطبيقات الموباي  ووسائ  التواص  االجتماغي وهذا يدل عىل أنم بأمكان تطاع السياحة ف

وي    ج للفعااليات والنشاطات السياحية من يالل استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها   بشك  رئيسي عىل الي 
يحة واسعة من الم  ويص  اىل رسر

ً
 واسعا

ً
يستخدمون ويجيدون  %85.4جتمع لطالما نسلة وسيحقق انتشارا

 أستخدام التكنولوجيا الحديثة . 
 :البحث فروض من التحقق

 ( ( α ≥ 0.05عرض نتيجة الفرض اخأول الذي نصم "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ز استجابات عينة الدراسة نحو استخدام التكنولوجيا  لمتغي  الجنس ؟ "  بي 

لحساب  استجابات أفراد العينة حول  (ANOVA)اخأحادي  التلاين تحلي  استخدام تم الفرض هذا من لتحققول
  رتم )( يوض  ذلك  والجدولاستخدام التكنولوجيا بالنسلة للجنس 

 اخأنحراف المعياري المتوسط  العدد الجنس

 76708. 3.5134 64 ذكر

 71045. 3.5635 18 أنتر 
ز  المتوسطات   Tأيتلار  ي الفروق لمساوة بي 

ز
 ايتلار للمساواة ف

Sig. (2-tailed) df t Sig. F 
.804 80 -.249- .619 .250 

.797 29.130 -.260-   



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  البحث ا – األولالعدد  –سادس لالمجلد ا

 
  م 2020 –تموز   – 15                                                                        (   49 - 23) ص:  لثان

 

43 
  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف

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

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (18جدول رقم )

 وهي  تيمة غي  داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.804أن تيمة الداللة ) ( 18يتض  من الجدول رتم )   
ز  (α ≥ 0.05)  و نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α ≥ 0.05) الداللة  بي 

ي 
ي السياحة  والت 

ز
ي تعكس اتجاهاتهم نحو أهمية أستخدام التكنولوجيا ف

متوسطات استجابات أفراد العينة  والت 
 تعزى لمتغي  الجنس . 

ز فئا ي التوجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
ت العمر واستخدام تكنولوجيا المعلومات لللحث عن الفرض الثائز

 :وكانت النتائج كالتاىلي  ( ANOVA)الخدمات السياحية وللتأكد من صحة الفرض تم استخدام تحلي  التلاين 

ي الكويت ؟
ز
ي اللحث عن المناطق السياحية ف

ز
نت ف  ه  تستخدم االني 

 العمر:  المتوسط  اخأنحراف المعياري  النسلة 

 30أت  من  1.5000 70711. 2.4%

25.6% .51177 1.4762 30-40 
58.5% .37662 1.1667 41-50 

13.4% .40452 1.1818 51-60 
 اخأجماىلي  1.2561 43916. 100.0%

 (19جدول رقم )

 

  مجموع المربعات درجة الحرية تيمة F الداللة 

0.467 .857 3 1.459 
  78 44.227 

  81 45.686 
 

 (20جدول رتم )
ي استخدام وسائ  تكنولوجيا 

ز
ز فئات العمر ف  بي 

ً
 من الجدول السابق مايىلي : التوجد فروق دالة إحصائيا

ز يتبي 
ي اللحث عن يدمات سياحية . 

ز
 واالتصاالت ف

ليكرت الخماسي وذلك للحص ول عل ى معلوم ات ع ن يص ائص ومالم   عين ة الدر   كما ت  م االعتماد عىل مقياس
االس اليب) التك رارات  النس ب المئوي ة  المتوس طات الحس  ابية  تحلي  التلاين   معام   اس ة وتض منت ه ذه

 االرتلاط( . 
ي اطار نتائج الدراسة المیدانیة: 

ز
ات الملحوثة ف  وصف االجابات للمتغي 

ي ضوء نتائج استخدام بعض االسا 21ویتضمن الجدول)
ز
یب ل(وصف االجابات المتعلقة بالمتغي  االول للدراسة ف

االحصائیة الوصفیة )االوساط الحسابیة  االنحرافات المعیاریة  النسلة المئوية (  ومن يالل مقارنة الفقرات 
ونية  ي تتبع هذا المتغي   نجد ان السؤال السادس والذي یتضمن)أستخدم  التكنولوجيا )كالمواتع اإللكي 

 -الت 
( فان ذلك یشي  اىل وجودرغلة  %85.4تیمتم ) سوشيال ميديا(( حقق أعىل نسلة   بلغت -تطبيقات موباي 

ي استخدام تكنولوجيا المعلومات و وسائ  التواص   الحديثة  لللحث عن االماكن 
ز
ز  ف ة لدى المشاركي  كبي 

السياحية و التعرف عىل أماكن جديدة  اما السؤال الذي سج  ات  نسلة هو السؤال الثالث  والذي یتضمن)أتوم 
ي لقطاع السياحة التابع لوزارة اإلعالم( وبقیمة )بزيارة الموتع اإللكي  
وي    ج %11وئز عىل ضعف الي  ( وهذا مؤرسر

ي الكويت
ز
ي لقطاع السياحة ف

وئز  . والتسويق للموتع االلكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

 

 النسبة المئوية  الفقرات 

ي الكويت 1
ز
ي اللحث عن المناطق السياحية ف

ز
نت ف  %74.4 أستخدم  االني 

نت  لتكون وجهة الكويت تمتلك مقومات سياحية  2 وي    ج لها عىل اخأني  منافسة للي 
 سياحية إتليمية

61.0% 

ي لقطاع السياحة التابع لوزارة اإلعالم لمعرفة المرافق  3
وئز أتوم  بزيارة الموتع اإللكي 

ي الكويت 
ز
 السياحية ف

11.0% 

ي الكويت  4
ز
ي حجز الفنادق والمطاعم ف

ز
نت ف  %65.9 أستخدم  اإلني 

نت للفنادق والمطاعم أت  من الحجز الملارسر  5  %51.2 أسعار الحجز من يالل االني 
ونية  6  %85.4 يديا(سوشيال م -تطبيقات موباي  -أستخدم  التكنولوجيا )مواتع اإللكي 

 ( 21جدول )
 اجابات عینة الدراسة عن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 من إعداد اللاحث المصدر: 
ز أن  ومن ي الكويت ؟ تبي 

ز
 الستكشاف السياحة ف

ً
ي تستخدمها غاللا

يالل سؤال ما هي الوسائ  الحديثة الت 
ي وسائ  التواص  االجتماغي و 68.3%

ز
ي اللحث عن معلوماتهم ف

ز
ز يعتمدون ف يعتمدون  % 18.3من المشاركي 

ي تحتوي بيانات سياحية و 
ي اللحث عن %13.4عىل تطبيقات الموباي  الت 

ز
معلومات سياحية عىل  يعتمدون ف

ونية السياحية .   المواتع االلكي 

 
 (1الشك  رتم )

 من إعداد اللاحث المصدر: 
 

  الكويت
 
  لقطاع السياحة ف

 
ون   : جاذبية الموقع اإللكت 

 
 المحور الثان

 
 المتوسط الفقرات 

 الحسان   
 االنحراف
 المعياري

ي الكويت  1
ز
ونية الخاصة بقطاع السياحة ف  1.11247 2.8537 أتصف  المواتع اإللكي 

وي    ج السياحي   2
ي ذات أهمية للي 

وئز  946400. 4.2805 التسويق اإللكي 

ي  3
ز
ي لقطاع السياحة مالئم للتسويق السياحة ف

وئز ه  تصميم الموتع اإللكي 
 الكويت

3.3659 1.02454 

ز الصور والنصوص للتعبي  عن الخدمات السياحية  4  1.00443 3.4024 يتسم التصميم بالتوازن بي 
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  الكويت                                                                                                             الرشيد    

 
  رفع كفاءة الخدمات السياحة ف

 
 أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 1.03862 3.3049 يتسم الموتع باإلثارة بحيث يجعلك متحمسا لزيارتم والتفاع  معم.  5

ز تصميم الموتع بسهولة اخأستخدام  6  1.09087 3.5366 يتمي 

 (22جدول )
 من إعداد اللاحث المصدر: 
ي لللحث والذي یتكون من )22يالل االطالع عىل الجدول )  ومن

( أسئلة    ومن يالل 6( والمتعلق بالمتغي  الثائز
ي  المتضمن )التسويق 

ي حققم السؤال الثائز ي تتبع هذا المتغي    یتض  ان اعىل وسط حسائر
مقارنةالفقرات الت 

( بقیمة) وي    ج السياحي
ي ذات أهمية للي 

وئز (  مما یشي  اىل اخأهمية 0 94640.ف معیاري بلغ )(وبانحرا 4.2805اإللكي 
ي تعريف الناس بأهم الخدمات السياحية 

ز
وي    ج لم مما يسهم ف ي  للقطاع السياحي والي 

وئز ة للتسويق اإللكي  الكبي 
ونية  ي فقد سجلم السؤال اخأول  والمتضمن )أتصف  المواتع اإللكي  ومناطق توزعها و  تطویرها   اما ات  وسط حسائر

ي الكويت ( بقیمة )الخاص
ز
ي (   مما یشي  اىل ضعف وتلة الموا 2.8537ة بقطاع السياحة ف

ز
ي تروج للسياحة ف

تع الت 
 الكويت 

ي السياحية المحور الثالث : 
وئز  يدمات موتع تطاع السياحي  اإللكي 

 المتوسط الفقرات 
 الحسان   

 االنحراف
 المعياري

وي    ج للمواتع السياحية باللغة 1 ي يراغي الموتع الي  ز ة للسوا  االنجلي 
 اخأجانب

3.5610 1.03157 

يسم  الموتع بالتعبي  عن الراي حول الخدمات السياحية  2
 المقدمة

3.3315 1.00884 

وي    ج السياحي  3
 1.04412 3.4512 يقدم الموتع يدمات تركز عىل تقديم العروض والي 

 1.02101 3.3415 يراغي يدمة الرد عىل تساؤالت العمالء والتواص  معهم 4

ز التواص  مع الزوار 5 ي لتأمي 
وئز يد اإللكي   1.06518 3.5854 يراغي توافر الير

ي الكويت 6
ز
 962090. 3.7073 يراغي توافر عناوين وأسماء لمناطق سياحية ف

ي السياحية
وئز  (23جدول ) يدمات موتع تطاع السياحي  اإللكي 

 من إعداد اللاحث المصدر: 

( أسئلة ومن يالل 6( والمتعلق بالمتغي  الثالث لللحث والذي یتكون من )15)  ومن يالل االطالع عىل الجدول
ي حققم السؤال السادس  المتضمن ) ي تتبع هذا المتغي    یتض  أن أعىل وسط حسائر

راغي توافر يمقارنةالفقرات الت 
ي الكويت

ز
مما یشي  اىل  ( 962090.(وبانحراف معیاري بلغ )3.7073( بقیمة)عناوين وأسماء لمناطق سياحية ف

ي تعريف الناس بأهم الخدمات 
ز
ز  بالمناطق السياحية ومعرفة أسمائها وعناوينهامما يسهم ف اخأهتمام الكبي   للمواطني 

ي  والمتضمن )
ي فقد سجلم السؤال الثائز م  الموتع يسالسياحية ومناطق توزعها و طرق تطویرها   اما ات  وسط حسائر

(   مما یشي  اىل عدم وجود ياصية التقييم  3.3315( بقیمة )سياحية المقدمة بالتعبي  عن الراي حول الخدمات ال
ي الكويت وهذا يقل  من ثقة العمي  بالخدمات 

ز
ي تروج للسياحة ف

ونية الت  ي المواتع اخألكي 
ز
للمناطق السياحية ف

 السياحية. 
ي الكويت

ز
ز  ه  تؤيد إنشاء وزارة السياحة ف  ؟ ومن يالل سؤال المشاركي 

 مقياس ليكرت التكرار مئويةالنسلة ال
 غي  موافق بشدة 7 8.5

 غي  موافق 1 1.2
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 محايد 11 13.4

 موافق 23 28.0
 موافق بشدة 40 48.8

 (24جدول رتم )
ز يؤيدون بشدة فيما  %49من يالل الجدول أعاله نالحظ      يؤيدون إنشاء وزارة  %28من المستجيبي 

ي  للسياحة تعتز 
ز
ي  %77الكويت وبنسلة أجمالية بالنشاط السياحي ف

ز
ز تؤيد تخصيص وزارة للسياحة ف من المستجيبي 
ز   ي    ع تواني  اف والمتابعة والتطوير وتسويق صناعة السياحة وترسر الكويت  لكي تكون  مسؤولة عن التخطيط واإلرسر

فيهية والشواط    .وجذب المستثمرين وتنمية تطاعات السياحة الي 
 احة نتائج تحليل موقع قطاع السي    
نت  الوصول      الموتع تم تصميمم بشك  مناسب وهو متوفق  لمستخدمي الجوال   و بأمكان مستخدموا اإلني 

ء وأداءه ضعيف بسبب سوء التصميم,إىل موتع الويب من مجموعة من اخأجهزة المختلفة وهو   ولكن الموتع بطي
ز    وتد تام اللاحث بقياس رس مصمم باللغة العربية فقط واليمكن التواص  واالستجابة عن استفس عة ارات المهتمي 

ي الشك  )
ز
 (   2تحمي  الموتع من يالل استخدام أدوات ياصة لذلك  كما هو موض  ف

 
 (2الشك  رتم )
 لتحلي  اداء المواتع  /https://www.dareboost.comموتع  المصدر : 

نت  المنخفضة   حيث تد حجم  الصفحة مرتفع   عند رسعة االني 
ا
ي التحمي    ياصة

ز
ء ف ا   مما يؤدي إىل بطي

ً
جد

ز  وتد أشار  مؤرسر الرسعة ) (   أن مؤرسر الرسعة لموتع speed indexيؤدي ذلك إىل اإلحلاط لدى المستخدمي 
ي الكويت هو 

ز
كة وهذه دلي  6849تطاع السياحة ف جوج  عىل أن   عىل اللطت   الشديد للموتع حيث تنص  رسر

 .  1000مؤرسر رسعة تحمي  الموتع يجب أن يكون أت  من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dareboost.com/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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 
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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