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ي                                                                       الطراونة               
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  فت  
اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 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 فتر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعان 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

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

 
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجيات التسويق اإل    [ ي استر
 
ي وفعاليتها ف

 
ون  ] المؤسساتلكتر

  [ ريما سليم الطراونة: ةالباحث ] 
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 للدراسة  الملخص

نت  وريات الحياة وأهميتها، حيث يوجد أعداد هائلة من المستخدمي   يتصلون بشبكة االنتر ي اليوم من ض 
ون  يعتتر التسويق االلكتر

 من جميع أنحاء العالم، ما جعليومي
ً
وي    ج المنتجات  ها فرصة تسويقيةا يمكن استغاللها وتحويلها إىل سوق مفتوح متنوع الجمهور لتر

كات.   والسلع والخدمات لكثت  من المؤسسات والرسر

 وتطوير أداءها التنافسي وقادرة عىل 
 تسويقية واسعة، وتصبح قادرة عىل تحسي  

ً
ي يفتح أمام المؤسسات فرصا

ون  إن التسويق االلكتر

ي ترسيخ عمليات التسويق التقليدي. فوظيفة التسويق من أهم الوظائف اإلدارية ألي تحقيق أقل التكاليف، حتر إ
 
ذا لم تنجح ف

ي تقدم 
ي أنشطة كافة المؤسسات سواء تلك التر

 
مؤسسة تريد النجاح وتحقيق أهدافها العامة، وهذا للدور األساسي الذي يلعبم ف

ي ت
ي تقدم خدمات، سواء تلك التر

 ومنتجات مادية أو التر
ً
ي ال تهدف إىل الرب  ح. سلعا

 هدف إىل الرب  ح أو التر

ي تطور المجتمعات المتقدمة أو النامية عىل حد سواء وإن كان 
 
تعتتر تكنولوجيا المعلومات واالتصال أحد أهم العوامل المؤثرة ف

ق الطرق إ كيف مع ما ما أن تتبمعدالت متفاوتة، حيث تقف الدول النامية والمؤسسات العاملة فيها وخاصة الحديثة منها عىل مفتر

 بعيدة عن ذلك، وبالتاىلي تهمش. 
ي الجو الحديث، وإما أن تبقر

 
ات عالمية وتندمج ف  يحدث من تغت 

نت، التسويق التقليدي.، التسويق.  مصطلحات البحث:  ، شبكة اإلنتر ي
ون   التسويق االلكتر

Abstract 

Electronic marketing today is one of the necessities and importance of life, as there are huge numbers of users who connect 

to the Internet daily from all parts of the world, which made it a marketing opportunity that can be exploited and 

transformed into an open market for the diverse public to promote products, goods and services for many institutions and 

companies. 

E-marketing opens up to organizations wide marketing opportunities, becomes able to improve and develop their 

competitive performance and is able to achieve the lowest costs, even if they do not succeed in establishing traditional 

marketing operations. The marketing function is one of the most important administrative jobs for any organization that 

wants to succeed and achieve its general goals, and this is the primary role that it plays in the activities of all institutions, 

whether those that provide goods and material products or that provide services, whether those that aim at profit or not for 

profit. 
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Information and communication technology is considered one of the most important factors affecting the development of 

developed or developing societies alike, albeit at varying rates, as developing countries and the institutions working in 

them, especially modern ones, stand at the crossroads, either to adapt to the global changes that take place and integrate 

into the modern atmosphere, or To stay away from it and thus marginalize. 

Keywords: E-Marketing, Internet, Traditional Marketing, Marketing 

 

 ةالمقدم

ي طالت ميدان التسويق سواء فيما يتعلق بالجوانب 
ي من أهم التطورات التر

ون  وانب العملية، النظرية أو الجيعتتر التسويق االلكتر

نت  ي والفرق بينم وبي   التسويق التقليدي. إن تطور بيئة االنتر
ون  وري التعرف عىل التسويق االلكتر لذلك بات من الض 

ي من إدارة التفاعل بي   منظمة األعمال والمستهلك من أجل تحقيق المنافع 
ون  والتكنولوجيات المرافقة لها مكنت التسويق االلكتر

ي تجاوز موضوع البيع إىل إدارة العالقات بي   المنظمة المش
ون  كة من خالل عمليات التبادل، من جهة أخرى فإن التسويق االلكتر تر

وي    ج الخدمات وإدارة أعمال  نت لتر ونية عىل استخدام االنتر والمستهلك بصفة خاصة والبيئة بصفة عامة. فقد بنيت األعمال االلكتر

. )ياسي   وال
ً
كات حاليا ق، الرسر

ّ
 م(2004عال

 إىل أن أصبح واسع النطاق عتر األسواق العالمية وخلق أسواق جديدة كان من المتعذر 
ّ
 فشيئا

ّ
ي يتسع شيئا

ون  أخذ التسويق االلكتر

، إضافة إىل أنم  ي ظل التجارة التقليدية، حيث أصحبت لمنتجات والسلع متاحة ألكتر عدد من ممكن من المستهلكي  
 
إيجادها ف

ي المنتجات المعروضة وأصبحت عوامل التمت   واالختيار أكتر  ساعد عىل ظهور 
 
منتجات وخدمات جديدة مما زاد من التنوع ف

. )األسطل، 
ً
 م(2009وضوحا

كة،  اضية من أجل تحقيق المنافع المشتر ي فضاء البيئة االفتر
 
ي عن التفاعل بي   المنظمة والمستهلك ف

ون  ويعتر التسويق اإللكتر

اض ي ال تركز عىل وتعتمد البيئة االفتر
ون  ، فعملية التسويق االلكتر نت بشكل أساسي

ي عىل تكنولوجيا االنتر
ون  ية للتسويق االلكتر

 عىل إدارة العالقات بي   المنظمة والمستهلك من جانب وبي   عناض البيئة 
ً
عمليات بيع المنتجات إىل المستهلك فقط بل تركز أيضا

 م(2010ان، الداخلية والبيئة الخارجية من جهة أخرى. )زيد
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبت 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة    %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الت  

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
 
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ً
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  : ي
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  .ي مجال التوزي    ع
 
 ف

  .ي مجال خدمة العمالء
 
 ف

  : ي
 
ون  أهمية التسويق اإللكتر

:)المحرزي وفوزي، تكمن أهمية  ي عدة نقاط وهي
 
ي ف
ون   م(2016التسويق االلكتر

  نت وأصبح من السهل الحصول ي ورسعة التصفح عتر اإلنتر
 للتطور التقت 

ً
نت واسعة االنتشار، ونظرا أصبحت بيئة اإلنتر

 عىل أية معلومات تخص منتج أو خدمة ما عىل هذه الشبكة. 

 ي فتح المجال أم
 
ي ف
ون  كات يساهم التسويق اإللكتر ام الجميع للتسويق لمنتجاتهم أو خدماتهم وذلك دون التميت   بي   الرسر

ة محدودة الموارد والفرد العادي.  كات الصغت  ة العمالقة ذات رؤوس األموال الفخمة والرسر  الكبت 

 ي التنفيذ مقارنة بآليات التسويق التق
 
ي بالتكلفة المنخفضة والسهولة ف

ون  يدي. مع لتمتاز آليات وطرق التسويق اإللكتر

ي حلة النشاط التجاري التقليدي. 
 
ي حي   يبدو ذلك صعب التطبيق ف

 
انية المحددة لم ف  إمكانية المت  

   ،ي عمليات الدعاية اإلعالن
 
امج المصاحبة لها ف ي يمكن استخدام مجموعة من التقنيات والتر

ون  ي ظل بيئة التسويق اإللكتر
 
ف

ي أي حملة إعال 
 
 نية وتحديد نقاط القوة والضعف. كما يمكن تقييم وقياس درجة النجاح ف

  : ي
 
ون رات المساعدة عىل انتشار التسويق االلكتر  العوامل والمتر

 ، ي
 
ف :)الصت  ي

نت لالستفادة منم عىل النحو اآلنر ة نحو التسويق عتر االنتر ة والكبت  كات والمنظمات الصغت   م(2008اتجهت الكثت  من الرسر

  نت، أي تو ي عتر االنتر
ون  كة وأنشطتها. تحقيق التواجد االلكتر  فت  موقع للمؤسسة بم العديد من البيانات عن الرسر

  .كة دون عناء ي توفت  معلومات للزبائن عن الرسر
 
 توفت  المعلومات عن المنظمة، ما يسهم ف

  .الوصول إىل السوق العالمية طون حدود 

  .تقديم خدمات واسعة 

  .ونية  استخدام عنض اإلثارة لجذب انتباه مستخدم الرسائل االلكتر

  .نت بدون أي تكاليف إضافية  توفت  الكتالوجات والصور والفيديو واألصوات بالموقع عىل االنتر

  .نت أو الويب ي يمكن عرضها عىل االنتر
 ال توجد قيود غت  التكلفة عىل كمية المعلومات التر

  24القيام بخدمة المستهلك  .
ً
 ساعة يوميا

  ة التغيت  متاحة  بسهولة ويرس للمستهلك. جعل المعلومات الحديثة والكثت 
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  : ي
 
ون  أنواع التسويق االلكتر

ي العديد من التصنيفات، حيث ذكر )الخض  وترجمان، 
ون  : 2006للتسويق االلكتر ي ثالث أنواع وهي

ون   م( أن للتسويق االلكتر

 ي )المنتج
: وهو مرتبط بوظائف التسويق التقليدية كتصميم وتنفيذ المزي    ج التسويقر ي -التوزي    ع-لسعرا-التسويق الخارجر

وي    ج(.   التر

  وهو مرتبط بالعاملي   داخل المؤسسة حيث أنم يجب عىل المؤسسة أن تتبع سياسات فعالة لتدريب : التسويق الداخىلي

ي 
 
هم لالتصال الجيد بالعمالء ودعم العاملي   للعمل كفريق يسغ إلرضاء حاجات ورغبات العمالء، فكل فرد ف العاملي   وتحفت  

ي عملم بالعمالء.  المؤسسة يجب أن يكون موجم
 
 ف

  : ي
 
ون  مزايا ومنافع التسويق االلكتر

ي ضمن سياق العالقة 
ون  ي يقدمها التسويق االلكتر

ي العديد من المزايا للمنظمة والمستهلك، فمن المزايا التر
ون  يوفر التسويق االلكتر

 ، :)الخت  والمصطق   المنظمة والعميل ما يىلي
 م(2015بي  

  ي الدخول بسهولة ألسواق جديدة وامكانية الوصول إىل توسيع قاعدة العمالء: يساهم
 
ي ف
ون  امتالك المنظمة لموقع الكتر

ي أي مكان نتيجة إمكانية الدخول 
 
ي الوصول إىل العمالء ف

 
جميع األسواق العالمية والتعرف عىل منتجاتها، كما يساعد ف

ي والدائم. 
 اللحظ 

 ي لوجود م
ون  ي بعض أنواع المضوفانخفاض التكاليف: ال يحتاج التسويق االلكتر

ات تجر مادي للتعامل معم، وبالتاىلي تختق 

 مثل اإليجار، والكهرباء وأجور العمالة. 
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  ي إمكانية تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات
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المرونة والرسعة ف

وبتكلفة محدودة وهذا بدوره يعظي العميل إمكانية الوصول إىل أدق  والمنظمة مع تحديث المعلومات المعروضة برسعة
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 . ونيي  
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  فت  
اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 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 فتر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعان 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

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

 
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  : ي
 
ون  مهارات التسويق االلكتر

نت يتطلب معظمها مهارات ومؤهالت محددة ال غت  عنها ومنها:)المحرزي وفوزي،  ي قطاع لتسويق عتر االنتر
 
 م(2016إن الوظائف ف

  .نت  اإللمام بمهارات التعامل مع األدوات التكنولوجية باإلنتر

  .اإللمام ومعرفة كيفية تصميم المواقع 

  ورة اتقان اللغة اإل ية. ض   نجلت  

  ي من متابعة ما يحدث من تطورات
ون  القدرة عىل المتابعة والقيام برد الفعل الرسيعة بما يمكن العاملي   بالتسويق االلكتر

ونية.  ي المواقع اإللكتر
 
 متالحقة ف

  .التمتع بمهارة التطوير بشكل رسي    ع 

  .الحاجة إىل فهم احتياجات الزوار 

  ورة اإللمام بمشاكل التسويق عتر اال نت من حيث العملة وطريقة الدفع. ض   نتر

  .نت ورة إدراك دالالت البيع والتسويق عىل االنتر  ض 

  : ي
 
ون  معوقات التسويق االلكتر

:)الصباغ،  ي تواجم عمليات التجارة والتسويق بما يىلي
 م(2016تتلخص الصعوبات والمعوقات التر

  .ونية  صعوبة توفت  البنية التحتية للتجارة االلكتر

   يعية بالشفافية والمرونة. صعوبة توفت  بيئة قانونية وترسر

  .ونية وسالمتها  وجود الحاجة الدائمة إىل اتخاذ التدابت  الالزمة لضمان أمن المدفوعات االلكتر

  . ي
ون  اف بالتوقيع أو اإلمضاء االلكتر  تحديد إطار واضح لالعتر

 حقوقم. وضع سياسات أو قواعد عامة يكون الهدف منها حماية المستهلك والمحافظة عىل  

    . ي
ون   كلفة إقامة الموقع االلكتر

  .ونية ي وسائل الدفع االلكتر
 
 عدم الثقة ف

  .ض التفاعل بي   المنظمة وكثت  من العمالء
ي تعتر
 عوائق اللغة والثقافة والتر

 

  :ي والتسويق التقليدي
 
ون  الفرق بي   التسويق االلكتر

ي والتسويق التقليدي م
ون  :)أبو النجا، يوجد بعض الفروق بي   التسويق االلكتر  م(2012ن هذه الفروق ما يىلي

  .ي التكلفة منخفضة أما التسويق التقليدي فتكلفتم عالية
ون  ي التسويق االلكتر

 
 ف
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  .ي الرسعة غت  محدودة وعالية، أما التسويق التقليدي فالرسعة محدودة
ون  ي التسويق االلكتر

 
 ف

 ي السوق مفتوح وواسع وقد يصل إىل العالمي
ون  ي التسويق االلكتر

 
. ف  ة، أما التسويق التقليدي فالسوق فيها محدود ومحىلي

  يحة المستهدفة من الناس ، أما التسويق التقليدي حجم الرسر يحة المستهدفة من الناس كبت  ي حجم الرسر
ون  ي التسويق االلكتر

 
ف

 .  معي  

 ي أهم أطراف عملية التبادل الزبون، أما التسويق التقليدي أهم أطراف عملية
ون  ي التسويق االلكتر

 
 . التبادل السوق ف

  ي طرق التواصل مع الزبائن سهل وعتر تكنولوجيا المعلومات، أما التسويق التقليدي طرق التواصل مع
ون  ي التسويق االلكتر

 
ف

 ما فهو محدد بزمان ومكان. 
ً
 الزبائن صعب نوعا

 

  :نت  مفاتيح النجاح للتعامل مع التسويق عتر االنتر

نت، أن التسويق يحتاج إىل عدة أمور يجب تبي   من خالل دراسة العديد من تجارب الرسر  ي تعاملت مع التسويق عتر االنتر
كات التر

ي وآخرون،  :)الكتتر ي
م بها المستخدم للنجاح وهي كاآلنر

 م(2002أن يلتر 
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ون  اتيجيات التسويق اإللكتر            لمؤسساتااستر

www.ijssp.com                                                                                                                                                                   International Journal of Scientific Studies Publishing                                                                                                                                                                                    

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

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 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 فتر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعان 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

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

 
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الخاتمة

ي العالم برسعة مذهلة خاصة وأن تكلفتم منخفضة، وهناك فرصة 
 
ي ف
ون  ي انطالق التسويق االلكتر

ون  شهد توظيف التسويق االلكتر

ي وهذه الطريقة 
ون  ي التسويق االلكتر

 
كات المخصصة ف ن التسويق أتاحت مالزدياد قدرتم عىل توسيع السوق إذ تم تأسيس آالف الرسر

نت قد أزالت الحواجز والحدود  كة، حيث أن الشبكة العالمية لإلنتر للعمالء الحصول عىل المعلومات بغض النظر عن موقع الرسر

 الجغرافية. 

افقة مع    للتسويق التقليدي مضاف إليم الخصائص الجديدة المتر
 
ي مكاف

ون  كل هذه التطورات تجعل النظرة إىل التسويق اإللكتر

ي اال 
 
نت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، حيث إن هذا التحول أدى إىل الرفع من مستويات أداء المؤسسة من خالل التخفيض ف نتر

ة  التكاليف وتحسي   جودة الخدمات المقدمة للزبائن والوصول إىل أسواق جديدة كان من الصعب عىل المؤسسات الصغت 

. والمتوسطة الوصول إليها، وهذا لتحقيق أهداف ي
ي تدعيم االقتصاد الوطت 

 
 ها من استمرار وزيادة النشاط، وبالتاىلي يساهم ف

ي تمنحها 
ونية، وذلك من خالل الضمانات التر لذلك فعىل المؤسسات خلق نوع من ثقة لدى المستهلك عتر الوسائل االلكتر

 من خالل الجوائ
ً
ونيا ي ذلك وسائل تنشيط المبيعات إلكتر

 
 ز والمسابقات والخصومات. المؤسسة لمستهلكيها مستخدمة ف
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ون دراسة -م(، "أثر تقنيات التسويق االلكتر
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