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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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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 البحث: ملخص 
ي مج               ال « FinTech» الرقمياااااااااااااااة التكنولوجياااااااااااااااا المالياااااااااااااااة تقني               ات يه               دف ه               ذا اللح               ث إىل دراس               ة     

ز
ف

 خأس              اليب التموي                التقليدي              ة  «CrowdFunding»التموياااااااااااااال الجماااااااااااااااعي 
 
 منافس              ا

 
وال              ذي أص              ب  ب              دي 

ي كان           ت تعتم            د ع            ىل المؤسس            ات ك           البنو  والحكوم            ات والرسر            كات االس            تثمارية. 
 معق           دة الرسر            و   وال            ت 

اتيجيات عم             منصااااااااااات التموياااااااااال يتط          رق اللح          ث إىل معرف          ة ،لي          ات التموي            القديم          ة والحديث          ة  واس          ي 
وني          ة والحص          ول ع          ىل  الجماااااااااااعي    رسر            كيفي          ة إط          الق مرسر          وع ن          اج  م          ن ي          الل المنص          ات اإللكي 

 
م          رورا

ة ال        دعم والتموي           باإلض        افة إىل رسد أه        م المنص        ات اخأجنبي        ة والعربي        ة  والح        ديث  ش           ي        ا  ع        ن ،لي        
 «.LaunchGood»عم  منصة 

ي دع        م المؤسس        ات 
ز
ي معرف        ة دور التكنولوجي        ا المالي        ة الرتمي        ة ف

ز
 ف
 
 متق        دما

 
وبالت        اىلي س        يقدم اللح        ث نمووج        ا

ي ه         ذا المج         ال  باإلض         افة 
ز
الريادي         ة  وزي         ادة ف         ر  العم           لري         ادية اخأعم         ال و ب         راز بع         ض تص         ص النج         ا  ف

ح            ة لتموي               ات وع            رض الحل            ول المقي  مس            تق  يتناس            ب م            ع ع              العولم            ة. ويق            دم لتق            ديم التفس            ي 
اللح        ث ع        دة نت        ائج وتوص        يات مهم        ة  مث          أهمي        ة رف        ع ال        وغي ح        ول العم          بأس        لوب التموي          الجم        اغي  
ي يجم          ع تح          ت مملت          م المؤسس          ات الريادي          ة لتق          ديم ال          دعم واإلرش          ادات 

ورة إنش          اء جس          م مؤسس          ائ  وضز
عي         ة تس         تفيد م         ن الط         رق التكنولوجي         ة ح         ول تموي           المش         اري    ع  والتح         ول إىل جه         ة تموي           اتتص         ادية ابدا

 الحديثة. 

التموي                 الجم               اغي  ري               ادة اخأعم               ال  التكنولوجي               ا المالي               ة  االتتص               اد ال               رتىمي   مفتاحياااااااااااااااة: الكلماااااااااااااااات ال
 المشاري    ع الريادية  تكنولوجيا المعلومات. 
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Abstract 

This research aims to study the use of digital financial technology (FinTech) in Crowdfunding, which 

has become a competitive alternative to traditional, complicated financing methods that have been 

dependent on institutions such as banks, governments and investment companies. The research 

addresses old and modern financing mechanisms and strategies of crowdfunding platforms. It also 

discusses how to launch a successful project through electronic platforms and obtain financial support, 

in addition to highlighting the most important foreign and Arab platforms, particularly LaunchGood 

platform. 

Therefore, the research is intended to present an advanced model of the role of digital financial 

technology in supporting entrepreneurial institutions and increasing job opportunities for 

entrepreneurs, highlighting success stories in this field. In addition, the research provides explanations 

and offers proposed solutions for independent financing in the era of globalization. Finally, the 

research presents certain important results and recommendations, such as the importance of raising 

awareness about working in crowdfunding and the need to create an institutional body that brings 

together under its umbrella the pioneering institutions to provide support and guidance on project 

financing, and to become a creative financing entity that benefits from modern technological methods. 

Keywords: CrowdFunding ,FinTech ,LaunchGood ,CrowdFunding Platforms ,Digital Financial 

Technology ,Entrepreneurial Projects ,Funding ,Digital Economy ,Information Technology. 

 الهيكل العام للدراسة: 

 خطة البحث: 

ي موضوع اللحث تكونت يطة اللحث وهي ل    
ز
م العام من النقا  الرئيسية لمنهجية اللحث العلىمي والمتمثلة ف

وأغراضم ومش لة اللحث ونطاق اللحث ومحتواه وحدود اللحث وأسئلتم  باإلضافة إىل أهمية اللحث والقيمة 
ي المتعلق باللحث وأهم الدراس ي اللحث  ووكر التحلي  اخأدئ 

ز
 ت السابقة. االذاتية  وكذلك المنهجية المتلعة ف

ي تقسيم اللحث إىل فصول 
ز
وحت  نتمكن من اإلجابة عىل اخأسئلة المطروحة و ثراء اللحث انطلق اللاحث ف

ي الجانب النمري للدراسة حول
ز
"التكنولوجيا المالية الرتمية و،ليات التموي  الجماغي ودعم  وملاحث تتحدث ف

ورة االستفادة المشاري    ع الريادية" ومن ثم الوصول خأهم النتائج  اف المستقل  وضز والتأكيد عىل أهمية استرسر
من التكنولوجيا المالية الرتمية والحر  عىل امتال  مهارات وتقنيات الغد  وهذا يتضمن إيجاد القواعد 

 سيقدم اللاحث العديد من التوصيات 
 
ي ظ  الواتع المتغي  الصعب. ويتاما

ز
واخأسس الواضحة القابلة للتطبيق ف

ي تتعلق  حول تنشيط
ي تموي  مشاري    ع المؤسسات الريادية  مع وكر أهم المراجع الت 

ز
دور التموي  الجماغي ف

 بموضوع اللحث. ومرفق أدناه الهي   العام ووكر للفصول الرئيسية والملاحث الفرعية. 

     

 

 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – تموز   – 15                                                              (   -  105 86) ص:  سادسالبحث ال –و  األالعدد  – سادسالمجلد ال

 

88 
اتيجيات                                                 النبيه      وعات CrowdFunding التمويل الجماعي   استر ي نجاح مشر

 
 ريادة األعما ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

 الفصل األو : "اإلطار العام" منهجية البحث العلمي 

 مقدمة: 

ز  سيدنا محمد عليم أفض  الصالة وأتم التسلي      ز  والصالة والسالم عىل سيد المرسلي   مالحمد هلل رب العالمي 
ز  وبعد..   وعىل ،لم وصحلم أجمعي 

ز التكنولوجيا المالية الرقمية َعالم  ز والشغوفي  ي ظ  وجود عدد كبي  من اللاحثي 
ز
 بعد يوم ف

 
 يوما
 
ا ز يزداد تمي 

ي تفاصيلم  والعم  بقدر اإلم ان عىل تقدمم وتطور ،ليات عملم للتعرف عليم أكير وال
ز
ز لإلبحار ف متشوتي 

ي 
ز
ي المتسارع ف للوصول إىل أعىل المستويات لتقديم الخدمات وتحقيق الغايات  ومع التقدم والتطور التكنولوج 

 ع نا الحاىلي نجد أن التموي  يعد من أهم المحركات الرئيسية للنمو االتتصادي. 

ت دراسة حديثة أن إجماىلي تيمة اخأصول المالية الكلية للتموي  اإلسالمي عىل مستوى العالم يص  إىل حيث أظهر 
ي اعتمدت  1.72تريليون دوالر  منها  2.43

فة اإلسالمية  ووفقا للدراسة الت  تريليون دوالر أصول للبنو  والصي 
  2023تريليونات دوالر بحلول عام  3.8 لتللغ  %56  فإن هذه اخأصول يتوتع أن ترتفع ب  2017عىل بيانات 

وتد نشأ هذا التطور االتتصادي  (2019)الجزيرة نت  تريليون دوالر أصول للمصارف اإلسالمية.  2.44منها 
ي ظ  تعدد عناض وأنواع 

ز
 ف
 
اكم مع التكنولوجيا المالية التمويل حديثا ي إرسر

ز
ي تنتهج ملدأ جديد ف

لرتمية  من اوالت 
يالل استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا االتصال والمعرفة واالبت ار  والسغي إىل التموي  و دارة المعلومات 
 . ي لم اخأثر الكبي  عىل االتتصاد الدوىلي  بكفاءة  فقد بات من اللدي ي اليوم أن ما نحياه من وا  التطور التكنولوج 

 موضوع البحث:  . 1

كنولوجية االتتصادية الحديثة وهو أهم تقنيات التكنولوجيا المالية ما أطلق عليم من أهم التطورات الت
،  مصطل  ي اخأفق كان من شأنها أن تغي ة العالم التمويل الجماعي أو التشاركي

ز
فعندما بدأت هذه الفكرة تلو  ف

ز  ي جاءت كمتنفس للملدعي 
ت 
ّ
ونية ال ة. تلك المواتع اإللكي  ل تواعد اللعلة المالية

ة
  ورواد اخأعمال  وال وتلد

ة
 ننس أن

ة.  ى النور لوال هذه الفكرة العلقرية ي ،لية  (2020)علدو   بعض المشاري    ع لم تكن لي 
ز
حيث كانت هنا  مش لة ف
و  معقدة وصعلة  وبسبب هذه  الحصول عىل التموي  لدعم المشاري    ع  فتلك العملية تحتاج إىل تلبية رسر

و  وت و » عقيداتها تموت الكثي  من اخأف ار  وبالطبع ليس لدينا مثال لذلك أفض  منالرسر ز مؤسس  «سجيف بي 
ي اللدايات  ونتيجة لهذه 

ز
موتع أمازون الذي لم يقل  أي من رجال اخأعمال الذين تدم لهم فكرتم لمساعدتم ف

ز رجال اخأعمال الذين يملكون رأس المال  ورواد اخأعمال الذين   يملكون اخأف ار  ظهرت فكرة ال الفجوة بي 
CrowdFunding  (2019)أحمد   .أو التموي  الجماغي 

ز عىل إبراز  ومنها منصات (CrowdFunding Platforms)منصات التمويل الجماعي وهنا  العديد من 
ّ
رك
ُ
ت

ي ،لية عملها 
ز
اخأعمال -عىل ثالثة ملادئ )اخأيالق اإلسالمية  القيم المذهلة للمجتمع اإلسالمي العالىمي  وتعتمد ف

ي جميع أنحاء العالم. -الريادية 
ز
ز ف   launchgood) التنمية االتتصادية( وترفع شعار التموي  الجماغي للمسلمي 

2020) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

 نطاق البحث ومحتواه:  . 2
 مشكلة البحث:  2.1

ي هذا الموضوع وجد اللاحث أن هنا       
ز
ي ،لية جلب بعد االطالع والتجربة ف

ز
إش الية و جراءات مشددة ف

ي كانت تعتمد 
و  وَصعلة الوصول. التموي  للمشاري    ع  والت   عىل جهات التموي  التقليدية القديمة ُمعقدة الرسر

ي لو أتيحت للمشاري    ع اإلبداعية و تلك امشاري    ع ريادة اخأعمال  ولو يصصنا الحديث أكير حول ما يواجم 
ها الت 

ت حياتنا نحو اخأفض . حيث يسغ اللاحث من يالل دراستم اللحثية لإلجابة عىل  فرصة التموي  لكانت غي 
 دور منصات 

 
ي الدعم والتطوير  ش   عام وتحديدا

ز
ي تتعلق بمساهمة التكنولوجيا المالية الرتمية ف

التساؤالت الت 
ي جلب

ز
حة  التموي  الجماغي ف التموي  لمشاري    ع المؤسسات الريادية  باإلضافة لمعرفة ماهية الحلول المقي 

لتنوي    ع مصادر الدي  والتموي   ومدى استخدام المؤسسات خأسلوب التموي  الجماغي واستفادتها من 
ي تقوم بإتاحتها تقنية التكنولوجية المالية الرتمية. 

 المساحة الت 

ه المش لة حيث أن لمعرفة تقنيات التكنولوجيا المالية الرتمية وأسلوب وهنا جاء الدور الكبي  لمعالجة هذ
وريات من الواجب عىل المؤسسات الريادية تطبيقها لدعم مشاريعها وح  العديد  التموي  الجماغي الحديث ضز

ي تواجم  وبالتاىلي االستغناء عن عمليات التموي  القديمة. 
 من المشاك  الت 

 أسئلة البحث:  2.2

: السؤا    الرئيسي

ي تطوير المؤسسات الريادية ودعم مشاري    ع ريادة اخأعمال؟
ز
 كيف ساهمت منصات التموي  الجماغي ف

 األسئلة الفرعية: 

ي أسلوب التموي  الجماغي  وما هي نماوجم وأنواعم؟ . 1
 ماوا يعتز

وع ناج  من يالل منصات التموي  الجماغي للحصول عىل الدعم التموي ؟ . 2
 كيفية إطالق مرسر

ي تحقيق أهدافم؟ه  أصلحت  . 3
ز
 التكنولوجيا المالية مساندة لالتتصاد ف

ي تموي  مشاري    ع ريادة اخأعمال؟ . 4
ز
 كيف استفادت المؤسسات الريادية من التموي  الجماغي ف

 أغراض البحث:  2.3

ي جلب التموي      
ز
 إىل الوصول لمرحلة متقدمة ف

 
اكم بالتكنولوجيا المالية الرتمي يهدف اللحث أساسا   ةمع إرسر

ي ولك  ويمكن صياغة 
ز
:   األهدافومعرفة دور التموي  الجماغي ف  كالتاىلي

اكة  تطوير ،لية عم  نمام التموي  . 1 باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية الرتمية وتحقيق ملدأ الرسر
 بينهما. 

براز تصص  لريادية اخأعمال وأصحاب اخأف ار و  وزيادة فر  العم تقديم اإلرشادات حول تموي  المشاري    ع   . 2
 النجا . 

ي التخليص من سلطة المستثمرين . 3
ز
ة للمؤسسات الريادية  ومساعدتهم ف ة المالية ي زيادة الحرية

ز
 ،المساهمة ف

ز وسياساتهم.   واستقاللية التموي  عن أجندة الممولي 
 تحقيق التطور االتتصادي باستخدام التموي  الجماغي وتوفي  الدعم والتموي  للمشاري    ع.  . 4
ل لتموي  تادر عىل تقديم الخدمات وتلبية الحاجات المتعددة: اتتصادية  تكنولوجية  القدرة عىل الوصو  . 5

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

     حدود البحث:  . 3

ي مجال التموي  الجماغي  وتد تم تخصيص    
ز
ونية ف تمكن اللاحث من معرفة أشهر منصات المواتع اإللكي 

ي تموي  
ز
ة ناجحة ف ز  عن إحدى هذه المنصات العالمية كنمووج لتجربة متمي 

حدود اللحث والحديث أكير
ي كافة أنحاء العالم  باإلضافة لذكر رسي    ع خأ

ز
ز ف أنم  هم المنصات القائمة  حيثالمشاري    ع الريادية ودعم المسلمي 

ي هذا اللحث ليست مرتلطة بزمان وم ان محددين  وبالتاىلي ال 
ز
ي وكرناها ف

من المالحظ أن حدود المش لة الت 
ي الدول 

ز
ي وتتنا المعاض ف

ز
 ف
 
ة  ش   كبي   وتحديدا يمكننا وضع حدود زمانية محددة ب  وأنها واسعة ومنترسر

م تكنول
ُ
ي مجال نم

ز
 ف
 
ي استخدام تقنيات التكنولوجيا المالية اخأكير تطورا

ز
ة ف وجيا المعلومات ولديها القدرة الكبي 

  الرتمية لزيادة فر  الحصول عىل تموي  للمشاري    ع. 

 أهمية البحث والقيمة الذاتية:  . 4

ورة اإلحاطة بدراسة عم  منصات التموي  الجماغي وأنواعها باعتلار أنم يمكن     
تنبع أهمية هذا اللحث من ضز

من ياللها توفي  الدعم الماىلي لتكون وسائط مالية ال يمكن االستغناء عنها  وهذا ما دفع اللاحث اليتيار ولك  
ي المتابعة المتواصلة والمعرفة المعمقكدراسة تستحق اللحث  وتنبع كذلك مساهمة هذا اللحث بعد ا

ز
ة لقيام ف

 حول عم  المؤسسات 
 
 متطورا

 
ي الموضوع الحديث والمواكب لع  الرسعة  وبالتاىلي تقديم نمووجا

ز
ف

حة للتموي  واالتتصاد من يالل ربطم  والمنممات وأصحاب المشاري    ع المختلفة  وكذلك عرض الحلول المقي 
 رتمية. بتقنيات التكنولوجيا المالية ال

ة  وما إوا   ومن الواض  أن هنا  اتفاق ي دول العالم المتح ز
ز
عىل تدرة التقنيات الحديثة عىل تطوير التموي  ف

ي  كانت هذه التطورات   وكذلك إيجاد اآلليات المناسلة للعم  عىل تطبيقها بالش   النمووج 
 
 وتقدما

 
أكير ُعمقا

ي عىل الفرد    والذي يعكس بالش   اإليجائ 
ز وهذا ما يشجعنا للتطرق  (OUTA  2018)والمجتمع  المتمي 

ي ع  التكنولوجيا المالية الرتمية الحديثة حيث يتم تطبيق تواعد 
ز
ي هذا الموضوع وياصة أننا ف

ز
للحديث ف

ي تحد من 
. حيث يقل  التموي  الجماغي الحواجز الت  ي

ي الماضز
ز
اتتصادية تكنولوجية مختلفة عما كانت عليم ف
ي هم الوصول إىل التموي  ويطابق العرض والطلب  و 

ة إىل المشاري    ع الت  يسم  لألفراد بتقديم استثمارات ملارسر
ز لها.   (2019)عزت  متحمسي 

 منهجية البحث:  . 5
o  : ي

نركز من يالل هذه المنهج للحصول عىل معلومات عن الماهرة المدروسة  فالتجربة هي المنهج الوصف 
ي هذا اخأساس لتلك البيانات والمعلومات  فيمكن 

ز
ات الخاصة بتلك التجربة  حيث أنم ف ي المتغي 

ز
التح م ف

ات معينة  فال يقت  دوره عىل الوصف للماهرة فقط   المنهج يحدث تدي  من اللاحث بإحداث تغي 
ي 
ز
ات  فالهدف من هذا المنهج هو التعرف عىل دور وأثر ك  متغي  ف فيقوم بمالحمة النتائج بعد إحداث التغي 

ز  هذا المجال  بحيث ات المسؤولة عن حدوث هذه الماهرة  وبي  ز المتغي  يعم  عىل استكشاف العالتة بي 
ي ك  مرة

ز
  التأثي  فيها. لذلك يعم  اللاحث عىل تكرار التجربة عدة مرات  ويالحظ أثر عام  التغيي  ف

ز ،ليات التموي  القديمة والحديث   ةوسيستخدم اللاحث هذا المنهج  ش    سيط من يالل المقارنة بي 
ي جلب التموي  للمؤسسات الريادية. 

ز
 ومعرفة مدى مساهمة منصات التموي  الجماغي ف

" للوصول للنتائج المطلوبة  ي ي التجريت 
وسيقوم اللاحث باعتماد منهج اللحث العلىمي المذكورة أعاله "الوصفز

 والقيام بتنفيذ المراح  الست التالية: 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – تموز   – 15                                                              (   -  105 86) ص:  سادسالبحث ال –و  األالعدد  – سادسالمجلد ال

 

91 
اتيجيات                                                 النبيه      وعات CrowdFunding التمويل الجماعي   استر ي نجاح مشر

 
 ريادة األعما ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

o ي إجراء مقابالت ياصة معمقة مع ووي الشأن من اللا
ي بعض المؤسسات الريادية الت 

ز
ز ف ز والعاملي  حثي 

 .  حققت الدعم من يالل منصات التموي  الجماغي
o  ونية أو أصحاب مشاري    ع ي تأسيس مث  هذه المنصات اإللكي 

ز
التواص  مع أصحاب تجارب ناجحة سواء ف

ة بذلك كونم مختلط بهذا  ز لمشاريعهم عي  هذه  وعند اللاحث الخي  من تل   المجال ريادة اخأعمال المتقدمي 
ي تركيا. 

ز
 ولديم المعارف كونم مقيم ف

o  ي تجاوز أصحاب
ز
استطالع عىل أهم منصات التموي  الجماغي اخأجنبية والعربية  ومعرفة مدى المساهمة ف

ي تفرضها المؤسسات التقليدية وطرتها المعقدة. 
 مشاري    ع ريادة اخأعمال لصعوبات التموي  والت 

o  ات ومنها عرض حة للتموي  من يالل دراسة اخأسلوب الحديث "التموي  تقديم التفسي  الحلول المقي 
"  . الجماغي

o  ي ولك عىل منصة
ز
ز ف كي 

ي تهتم بمجال التموي  الجماغي  والي 
دراسة نمووج عم  منصة التموي  الجماغي الت 

ي شت  أنحاء العا LaunchGoodالتموي  الجماغي العالمية 
ز
ز لدعم مشاريعهم ف ي تستهدف المسلمي 

م لوالت 
ي تموي  المشاري    ع. 

ز
 ومعرفة ،لية عملها ف

وبالتاىلي إعداد دراسة شاملة تركز عىل جانب االتتصاد والتموي  من جهة والتكنولوجيا المالية من جهة أيرى  
ي جلب التموي  ودعم وتطوير 

ز
ي التموي  الجماغي  ومعرفة مدى مساهمتم ودوره الفاع  ف

ز
ومخصص ف

 المؤسسات الريادية. 

ي المتعلق بموضوع البحث: . التحليل 6  األدب 

ي لها صلة بموضوع اللحث  هذه أهم الدراسات السابقة لذلك: 
 بعد اللحث حول أهم الدراسات واخأبحاث الت 

   ي مجال التموي
ز
ى ف وعات عرض تجربة سلطة لندن الكي  "منصات التموي  الجماغي كآلية مبتكرة لتموي  المرسر

وعات العمومية" د. عمران  علد الحكيم  د. ت   ريد مصطفز  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة  الجماغي للمرسر
 (2018)عمران و تريد   بحث مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالتتصادية  الجزائر

ي بعض الدول 
ز
 ف
 
 حديثا

 
 ماليا
 
قدمة  وعىل المت"حيث تطرتت هذه الدراسة إىل التموي  الجماغي كونم يش   نشاطا

ة.  ة اخأيي 
ز بالمحدودية إال أنم يعرف معدالت نمو هامة يالل الفي  الرغم من أن سوق التموي  الجماغي يتمي 

ورة االستفادة من   بالنسلة لعديد الدول اخأيرى ضز
 
ة تد يكون من المفيد جدا وعىل ضوء هذه التطورات اخأيي 

ي مالتطبيقات المعاضة للتموي  الجماغي  رسر  توف
ي تعائز
وعات الت  ن ي  مصادر تمويلية غي  تقليدية للمرسر

وعات  ي تسم  بالتموي  المالئم للمرسر
صعوبات الحصول عىل التموي  المالئم  أو تصد تطوير المالية المحلية الت 

وعات العمومية  ي ك  ما يتعلق بعمليات تنفيذ و دارة المرسر
ز
ي المجتمعات المحلية ف

العمومية عي  مشاركة مواطتز
 (2018)عمران و تريد   تابعتها". وم

ي لم تتعرض لها هذه الدراسة تتمث  بأنها لم تتطرق  ش   ملارسر 
ليط الضوء عىل لتسأما بالنسلة للفجوة الت 

إحدى منصات التموي  الجماغي الناجحة ووكر تجربتها و،لية عملها  وكيف حققت التموي  للمشاري    ع المتنوعة 
ي بحثم الحاىلي  وكذلك و 

ز
كز عليم اللاحث ف الدراسة  تتفق هذهياصة مشاري    ع المؤسسات الريادية  وهذا ما سي 

ي اخأعوام 
ز
ي أنها تعرضت للتموي  الجماغي ووكرت النسب التفصيلية للتموي  الجماغي ف

ز
مع هذا اللحث ف

ة ا ي يصصت للدراسة ضمنالسابقة  ووكرت مدى تحقيقها لمفهوم التنمية االتتصادية  وشملت الفي 
حدود  لت 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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  وزارة
"  اللاحثة: رتية العائز ي التنمية من منمور اسالمي

ز
ة وأثرها ف وعات الصغي  رسالة دكتوراه بعنوان "المرسر

 جامعة بغداد.  -كلية العلوم اإلسالمية    -تخصص اتتصاد إسالمي  -التعليم العاىلي واللحث العلىمي 
ي دراستها 

ز
ي  "حيث تطرتت اللاحثة ف

ز
 للتنمية االتتصادية  حيث وصفت ف

 
 إسالميا

 
ي تحقق منتجا

إىل المشاري    ع الت 
ي التنمية 

ز
الدراسة ماهية المشاري    ع واهميتها وكيفية  دراسة جدواها وطرق تمويلها وجهات التموي  وأثرها ف
ي دراستها لمناتشة

ز
ات أيرى نمري االجتماعية واالتتصادية  وك  ولك من يالل المنمور اإلسالمي  ولم تتطرق ف

  ."
 
عا  رسر
 
ي التموي  الربوي او التقسيم النقدي او النمريات اخأوربية و نما فقط تناولت ولك كمنتج اسالمي مقبوال

ز
ف

ي  
 (2018)العائز

ي التأما ا
ز
ة وأثرها ف ي أنها ركزت عىل المشاري    ع الصغي 

ز
ي لم تتعرض لها هذه الدراسة تتمث  ف

مية دون نلفجوة الت 
ي ولك تل  الوصول لمرحلة التنفيذ 

ز
التطرق لكيفية حصول تلك المشاري    ع عىل التموي  وه  واجهت إش اليات ف

ي جاءت 
ي الحالية من يالل التطرق لذكر منصات التموي  الجماغي والت 

ي دراست 
ز
وهذا ما سأعم  عىل وكره ف

ي أنها تعرضت لذكر التتفق هذه الدرافكرتها لتوفي  التموي  لتلك المشاري    ع  وكذلك 
ز
مشاري    ع سة مع هذا اللحث ف

 عن التموي  الربوي. 
 
 ومدى جلب التموي  لها  وتد تناولت ولك من منمور إسالمي بعيدا

 
 Nicolò, tefani, Master’s Degree Thesis "THE CROWDFUNDING IN THE ITALIAN MARKET" 

Opportunities advantages and risks of collective financing, University Ca' Foscari, Italy. Academic 

Year 2014 / 2015.  

   

 

 Islam, Md Zulfiqur, Master’s Degree Thesis "Driving factors behind Crowdfunding growth from both 

Investors and Entrepreneurs perspective", LUT, School of Business and Management, Lappeenranta 

University of Technology, 2017. 

 
 : إضافة البحث المتوقعة عن الدراسات السابقة  6.1
ي       

ز
الحظ اللاحث أنم ال يوجد هنا  الكثي  من المصادر اخأكاديمية الرئيسية واخأبحاث والدراسات المكتوبة ف
ي نفس الموضوع مح  اللحث وتراءة أهم 

ز
تب ف

ُ
مجال التكنولوجيا المالية الرتمية  ومع ولك تم استعراض ما ك
ي هذه ال

ز
دراسة الجديدة المزايا بدتة واإلضافة العلمية المقاالت واخأبحاث والدراسات السابقة  حيث نذكر ف

ي أن الدراسات المشار إليها لم تتعرض لحجم ونسلة 
ز
ي تتمث  ف

تب من دراسات سابقة  والت 
ُ
المتوتعة عىل ما تد ك

ي زيادة فر  التموي  للمشاري    ع  
ز
ي دعم وتطوير المؤسسات الريادية ف

ز
مساهمة ودور التكنولوجيا المالية الرتمية ف

ونية عربية كانت أم أجنبية  وبالتاىلي وكانت در 
اسة شمولية عىل التموي  الجماغي دون التطرق للمنصات اإللكي 

ي تحول من اخأداء بالش   المطلوب  ولذلك تعرض هذا اللحث الجديد لمعرفة 
هنا  الكثي  من المعيقات الت 

ي التموي   ومعرفة أ
ز
ي دعم مشار الدور الكبي  لتقنية التكنولوجيا المالية الرتمية ف

ز
ي    ع هم اآلليات واخأدوات ف

قة الستخال  أهم النتائج والحلول والتوصيات. 
ة
ز عىل محتوى البيانات الموث كي 

 المؤسسات الريادية  والي 
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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 
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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 دعم المشاريااااع الريادية
 
: "الجانب النظري" آليات التمويل الجماعي ف ي

 
 الفصل الثاب

 المبحث األو : التمويل الجماعي 

: بزوغ فكرة   التمويل الجماعي

ي اخأفق منذ عام       
ز
ل  2008بدأت فكرة التموي  الجماغي تلو  ف

ة
ي كان من شأنها أن تغي ة العالم  وأن تلد

والت 
ا  ة. نتحدث هنا عن التموي  الجماغي أو ما ُيعرف اصطالح 

  اخأسلوب Crowdfundingتواعد اللعلة المالية
ي ،لية عملم عىل تلك 

ز
ي جاءت  الحديث الذي يستند ف

" الت  ونية "منصات التموي  الجماغي
المواتع االلكي 

ة   تهم المالية ي زيادة حرية
ز
 ساهمت ف

 
ها أوًل

ة
ة والمشاري    ع الريادية  خأن ز ز أصحاب اخأف ار المتمي  كمتنفس للملدعي 

ى النو   بعض المشاري    ع لم تكن لي 
ة
ي تخليصهم من سلطة المستثمرين  هذا وال ننس أن

ز
ها ساعدت ف

ة
ا خأن  ر وثاني 

ة   (2020)علدو   .لوال هذه الفكرة العلقرية
 
 تتي  فرصا

 
 مثاليا

 
ق اخأوسط  سوتا وللوهلة اخأوىل تلدو منطقة الرسر

ي 
ز
ي جزء من ولك عىل اللطء ف

ز
ة بطيئة وُيلف  اللوم ف توية لنمو اتتصاد تموي  الند للند. ويلدو ان النمو يسي  بوتي 

مة لم. وضع اللوائ  ال
ِّ
 (Bricker  2019)منم

والمنطق الذي يقوم ورائم التموي  الجماغي هو أن صاحب الفكرة يطلب المساعدة من الناس لتمويلم ليصب  
 عىل تنفيذ فكرتم ونقلها من الورق إىل أرض الواتع. لجوء صاحب الفكرة إىل هذه العملية  ليس من تبي  

 
تادرا

مثال  والسبب يعود إىل أمرين  اخأول  2000ولم يخرج تل  ولك بعد العام  2008الصدفة! فلماوا يرج بعد العام 
ي حلت كنذير شؤم عىل العالم عام 

ي ملحث التموي    2008يتعلق باخأزمة المالية العالمية الت 
ز
 ف
 
كما تحدثنا سابقا

ة وهبو  اخأسهم وانهي و،لياتم القديمة  ويرجع ولك  سبب أزمة الديون البنكية ي أدت إلفالس بنو  كثي 
ي والت 

ز
ار ف
كات بفص   ي االتتصاد  وتامت بعض الرسر

ز
أسواق المال  واتخذت الحكومات إجراءات تقشفية  سبب الركود ف

ي 
ز
 كما كان ف

 
ة    كما أن البنو  لم تعد تعطي تروضا  لتخفيض الت اليف بعد تكلدها يسائر مالية كبي 

ز موظفي 
ي فقط ب  وعىل العالم بأكملمالسابق  واخأ   (2017)تومان   .مر ال يقت  عىل الوطن العرئ 

ا من 
 
ة عىل الشلاب العاط  عن العم  والمتخرج حديث واخأمر اآلير هو أن هذا الحال فرض صعوبات كثي 

لقت حاجة ماسة عند أولئك الشلاب ليأيذوا هم زمام 
ُ
ي الجامعات  فخ

ز
الملادرة ويخلقوا فر  عم  خأنفسهم ف
طر  اخأف ار اإلبداعية و عداد المشاري    ع لجلب التموي  لم  و ال فإن الفقر واللطالة ينتمرهم  لذلك لم يكن 
ي المجتمع وهي "الت اف  االجتماغي 

ز
اع" فعادوا إىل أهم تيمة يمكن استثمارها ف  "لديهم ييار  ف "الحاجة أم االيي 

 عة من اخأشخا  من يالل دفع ملالغ تليلة لجمع التموي  الالزم لتنفيذ تلك المشاري    ع. بحيث يشار  مجمو 
 (2017)تومان  

ونيات مفتوحة  أصلحت فر  الحصول عىل تموي  جماغي لتوفي  رأس المال 
ي ظ  توفر منصات إلكي 

ز
وف

ه من المصادر   سهولة من غي 
التقليدية لرأس المال  كما أنم يتسم بمزيد من الفاعلية وجذب االستثمارات أكير

والشفافية. وليس الغرض من هذا النمووج هو أن يح  مح  المستثمرين المال  أو أصحاب رؤوس اخأموال 
ة  ي المشاري    ع الصغي 

ز
المغامرة  ولكن الهدف من التموي  الجماغي هو أن يكون أداة ُيعتمد عليها لالستثمار ف

 إىل جنب مع مستثمرين ،يرين أو ربما مستثمرين أصغر. فمن وجهة نمر المستثمر  يسم  والمتوسطة  جن
 
لا

ة. كما أنم يتي  إم انية االستثمار  ي أحد المشاري    ع بدون المخاطرة بملالغ كبي 
ز
التموي  الجماغي بالمشاركة ف

ز المستثم نت من القدرة عىل مخاطلة ماليي 
. وما أتاحم اإلني  يحة س انية أكي  ي ،نلرسر

ز
ز ف واحد  رين المحتملي 

جع  التموي  الجماغي يحت  صدارة أنما  التموي  اللدي   وأصب  من الجوانب الواعدة للتكنولوجيا المالية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

 إىل 
 
ي تطاع التموي  الجماغي تص  حاليا

ز
  .مليار دوالر 6.9وتشي  اإلحصاءات إىل أن تيمة المعامالت العالمية ف

(Bricker  2019) 

 : ة التنافسية للتمويل الجماعي  المتر 

 عن       
 
 منافسا

 
ة تنافسية أكير استدامة  وبدي  ز التموي  الجماغي يعتي  من أدوات التموي  الحديثة لمن  مي 

ي 
ز
و   حيث يعتي  جزء من الرغلة والدافعية خأصحاب المشاري    ع  لمساعدتهم ف اخأساليب التقليدية معقدة الرسر

ز والمستثمرين  وعىل ا لرغم من تعدد أنواع التموي  الجماغي إال أن هنا  استقاللية التموي  عن أجندة الممولي 
ي االنتشار  واستقطاب المنصات خأصحاب اخأف ار االبداعية. 

ز
ي العم  وتوسع كبي  ف

ز
 مالئمة ف

ات التموي  الجماغي استقطاب رؤوس اخأموال والقدرة عىل بناء شلكة عالتات محلية ودولية  
ز كما وأنم من مي 

اكة مع المؤسسات ا ي انخفاض نسلة اللطالة وتوفي  فر  وتحقيق الرسر
ز
لدولية المانحة  وكذلك هنا  مساهمة ف

ي تحقيق دي  
ز
ي حصلت عىل تموي   وتد ساعد ولك ف

العم  لريادي اخأعمال من يالل تنفيذ المشاري    ع الت 
ز عىل توفي   ي جلب التموي  لمشاري    ع أيرى. لذلك هنا  تركي 

ز
ي لهم  مما يشجع بعد ولك عىل االستمرارية ف

 ُمرضز
 ساهد بأدواتم 

 
ة المدى. والتموي  الجماغي أيضا  من المشاري    ع تصي 

التموي  للمشاري    ع طويلة المدى أكير
ي إيجاد حلول اتتصادية أكير 

ز
ي المقاب  فقد ساعد ف

ز
ي تواجم التموي   وف

ي الحد من المعيقات الت 
ز
المتعددة ف

ي التطبيق. 
ز
 إم انية ف

 :  (2020)عبدو، أنواع التمويل الجماعي

عون        ذين يتي 
ّ
ة من اخأشخا  ال ا عىل مجموعة كبي  كرة مواتع التموي  الجماغي  سيطة للغاية  وهي تائمة غالل 

 يعطيك  
ة
ا من المال  فإوا استطعت إتناع مليون شخص بأن ا كبي  

 
ة مللغ بملالغ تليلة  وبالتاىلي تكون النتيجة النهائية

ا وا ي النهاية مليون دوالرك  منهم دوالر 
ز
ا  فستمتلك ف

 
ا هكذا بدون  .حد عون ال ينفقون أموالهم غالل  لكن المتي 

عون حسب نوع يدمة  ي ينتمرها هؤالء المتي 
ت 
ّ
 لهذا اإلنفاق  وتختلف النتيجة ال

 
مقاب   ب  ينتمرون نتيجة

ء من اإليجاز ي
 :التموي  الجماغي  حيث يوجد أربعة أنواع لهذه الخدمات نذكرها  سر

: تمويل جماعي للحصو  عىل التت  
ً
 Donationعات أوال

عات من جموع الناس دون أي مقاب  لخدمة مشاري    ع متنوعة مث    يهدف هذا النوع إىل الحصول عىل التي 
ي هذا النوع أي جوائز أو فوائد من عملية 

ز
عون ف اإلغاثة والمشاري    ع االنسانية  المشاري    ع االبداعية  وال ينتمر المتي 

ة ع  وال يطالبون كذلك بأموالهم بعد في  ي حاالت الكوارث  والحروب التي 
ز
. وُيستخدم هذا النوع  ش   أساسي ف

ي الحصول عىل دي  
ز
رين. كما ُيستعم  هذا النوع ف  مللغ ماىلي  ش   رسي    ع لتخفيف معاناة المت ز

ز بهدف تأمي 
ز  ز والفناني   .شهري من تل  الملدعي 

عات ليحتفظ صاحب ي صورة تي 
ز
 يتي  للجمهور تموي  المشاري    ع ف

 
وع بملكيتم هذا النوع أيضا وع  المرسر للمرسر

عون فقط  ويتحصلون نمي  الدفع عىل منتج فعىلي من  ون متي    فهؤالء اخأشخا  يعتي 
ز اكة من الممولي  دون رسر
وع كهدية  .صاحب المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

: تمويل جماعي للحصو  عىل مقابل ما/مكافأة 
ً
 Rewardثانيا

اري    ع لتموي  المش ريادي األعما يهدف هذا النوع إىل تموي  مشاري    ع التصنيع التجارية. ويفيد  ش   يا  
ة  وهي مرحلة عادة  الناشئة لمساعدتهم عىل االنتقال من مرحلة النمووج اخأوىلي إىل مرحلة التصنيع ب ميات كبي 

 من الم
 
ي هذا النوع مللغا

ز
. يدفع الشخص ف

 
ا  صغي 

 
ن ال مقاب  الحصول عىل المنتج عند االنتهاء متتطلب تموي 

ي مراحلم اخأولية. 
ز
وع ف ي تموي  المرسر

ز
 كم افأة للمساهمة ف

 
 تصنيعم  سعر مخفض جدا

ز  وولك  عي  وعم  بتقديم مجموعة من الجوائز للمتي  وع بعد نجا  تموي  مرسر ي هذا النوع يقوم صاحب المرسر
ز
ف

عم. تختلف الجوائز بايتالف المرسر  ي  حسب حجم تي 
ا إىل نمووج من المنتج النهائ  او  من كلمة شكر  وع  وهي تي 
وع  و وا   عة من صاحب المرسر

ة
ع عىل نسخة موت وع يتمحور حول كتابة كتاب ما  فيحص  المتي  فإوا كان المرسر
ع عىل نسخة منم  وهكذا ي يحص  المتي 

وع علارة عن جهاز تقتز  .كان المرسر

ي تأسيس 
 
: تمويل جماعي للمساهمة ف

ً
كة ثالثا  Equityمؤسسة/شر

ة من عدد كبي  من  يهدف هذا النوع إىل الحصول عىل رأس مال المؤسسة من يالل مساهمات بملالغ صغي 
ي المؤسسة وبالتاىلي عىل نسلة من اخأربا  عند نمو المؤسسة وتحقيق 

ز
الناس. يحص  المساهم هنا عىل حصة ف

ي المستقل . ويلجأ 
ز
 لهذا ال ريادي األعما نجاحها ف

 
نوع عندما يريد أن يجمع رأس مال ليلدأ مؤسستم عادة

ي المستقل 
ز
ي هذه الحالة كمستثمرين  ولهم نصيب من أربا  المؤسسة ف

ز
عون ف  .الناشئة  ويعتي  المتي 

: تمويل جماعي للحصو  عىل قروض 
ً
 Lendingرابعا

الناس وليس من يهدف هذا النوع إىل الحصول تروض من جموع الناس. ومصدر التموي  هنا يكون من جموع 
وع  عون بجمع اخأموال ومن ثم يستلمها صاحب المرسر ة. ويقوم المتي  المؤسسات كما هو بنو  القروض الصغي 
فق عليها  فوائد هذا النوع التخلص من 

ة
ة معينة مت

ة
ز بعد مد عي  عىل ش   ترض  ويجب عليم إعادة أموال المتي 
ي أغلب

ز
ة ف ية ز وطها المعقدة والتعجي   .اخأحيان الحاجة للبنو  ورسر

 : : منصات التمويل الجماعي ي
 
 المبحث الثاب

ي باتت واحدة من أكير أساليب تموي   «CrowdFunding Platforms» منصات التمويل الجماعي       
والت 

ن التموي  الجماغي المشاري    ع  
ِّ
ر تيمة سوق التموي  اللدي  بالمليارات عىل مستوى العالم  حيث ُيمك

 ة
قد
ُ
إو ت

ة من اخأشخا  حول العالم "الوصول المؤسسات وأصحاب المشاري    ع  من سهولة الوصول إىل مجموعة كبي 
وع ما. كما وتسغ المنصات إ ة لدعم مرسر يحة ممكنة" وطلب ملالغ مالية صغي  لتوجيم ىل توفي  يدمات اخأكي  رسر

ز فر  التموي  من يالل االبت ار  ش   دوري  ي تت واإلرشاد  وتحسي 
ة  والت  ي لتحقيق النتائج  رسعة كبي 

ز
لخص ف

ي تطوير تدراتهم وطر  االبت ارات الحصول عىل تموي  للمشاري    ع بأت  وتت وأت  جهد  
ز
ومساعدتهم ف

 الل تنفيذ مشاري    ع إبداعية. الجديدة  وتقديم الخدمة والفائدة للمجتمع من ي

كما وتعتي  فكرة التموي  الجماغي بطراز "نمام الم افآت" الذي تعتمده بعض المنصات لكونها ال تنطوي عىل 
 ما 
 
وع ويريدون دعم صاحلم  وهم يأيذون م افأة غاللا مخاطر  فالممولون يقدمون المال خأنهم مؤمنون بالمرسر

وع  كما أن أصحاب المشاري    ع ال يعيدون اخأموال تكون رمزية أو المنتج واتم  لكنهم  ي المرسر
ز
لن يحموا بحصة ف

ي 
ز
ي حال فشلها ف

ز
ي أن إطالق حملة ال يتضمن أية يسارة حت  ف

ي تجمعها حمالتهم وال أجزاء منها  وهذا يعتز
الت 

 (2016)أبو الخي    .جمع المللغ المطلوب
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

: األساسيات العشر لعمل   منصات التمويل الجماعي

 ونجا  التموي  للمشاري    ع عي  منصات التموي  الجماغي  فال من االطالع والمعرفة الكاملة 
ز ة لتحقيق التمي 

 لعم  منصات التموي  الجماغي 
ي النقاط األساسية التالية: لألساسيات العرسر

 
ي اخترصها الباحث ف

 والتر

 ورة. التسجي  عي  إحدى منصات التموي  الجماغي المشه . 1
وع.  . 2  التحضي  واإلعداد المسبق لحملة المرسر
ة.  . 3 ز وع وفكرتم الممي  ي يلخص المرسر

ز
اف  إنتاج فيديو احي 

4 .  . وع إلدارة منصة التموي  الجماغي
 إرسال المرسر

5 .  ." وع "المللغ الماىلي
 تحديد هدف المرسر

وع.  . 6  تحديد المدة الزمنية الالزمة لجمع مللغ المرسر
ي الجيد لحملة  . 7

وئز وع. التسويق والنرسر اإللكي   المرسر
8 .  .  معرفة رسوم وعمولة منصات التموي  الجماغي
9 .  .

 
ونية والتحويالت المالية. واستالم المللغ الماىلي من المنصة بعد جمعم كام 

 معرفة طرق الدفع اإللكي 
وع وتحقيق أهدافم.   . 10 ي تنفيذ المرسر

ز
 االنطالق ف

وع ناجح من خال  منصات التمويل الجماعي ؟!   كيفية إطالق مشر

ي العم  وولك لجلب التموي  للمشاري    ع        
ز
هنا  عدة مراح  تستند عليها منصات التموي  الجماغي ف

ي تطلبها تل  تقديم 
ي المنصة وتقديم اخأوراق الت 

ز
وتتلخص تلك المرتح  بعدة نقا  بداية من يالل التسجي  ف

ي تفرضها منصات التموي 
الجماغي ولذلك ربما تكون  حمالت المشاري    ع  حيث هنا  وجود بعض القيود الت 

إجراءات التسجي  عند اللعض معقدة وليست سهلة  أما بالنسلة لريادية اخأعمال فال بد من التغلب عليها 
وع لجلب التموي  بمللغ محدد ومدة زمنية  و عداد ك  ما يلزم تل  التسجي   حت  يتم إطالق حملة مرسر

ي إدارة المشاري    ع والتخطيط والتحضي  واضحة  كما وتحتاج حمالت التموي  الجماغي إىل ج
ز
هود ومهارات ف

ز حول  عي  ز والمتي  يحة ممكنة الداعمي  واالتناع وصناعة اخأفالم والعالتات العامة  بهدف الوصول إىل أكي  رسر
 .
 
ها ودعمها ماليا  العالم إلتناعهم بأهداف الحملة وفوائدها وحثهم عىل نرسر

ي من فر 
 للعديد من المشاري    ع الناجحة وبالتأكيد فإن شهرة المنصة لن يأئ 

 
اغ  و نما هي نتيجة أن تكون مصدرا

ى النور من يالل عملية التموي  الجماغي عي  المنصة  كما أنم هنا  أسلاب عديدة تجعلك شغوف 
ي سي 
والت 

وعك  وليس عليك أي وصايات من  باستخدام هذه المنصة  حيث ستضمن أنك مالك لنسلة كاملة من مرسر
. وبالطبع فال تعم  ك  منصات التموي  الجماغي بنفس ،لية التنفيذ  فلك  منصة طريقة صاحب رأس المال

 عم  ياصة بها حيث يوجد عدة مواتع تطبق فكرة التموي  الجماغي للمشاري    ع ولكن تختلف طريقة التنفيذ. 

ي المنطقة العربية: 
 
 منصات التمويل الجماعي ف

ي العام تعتي  فكرة التموي  الجماغي حديثة إىل      
ز
ي المنطقة العربية  حيث أطلقت أول منصة ف

ز
  2011حد ما ف

ز بتشجيع الريادة المجتمعية   ي دعم أصحاب المشاري    ع الفنية  ومنها ما تمي 
ز
ومن هذه المنصات ما تخصص ف

ومنصات ياصة بدعم وتموي  المشاري    ع التجارية واالستثمارية  وتقدم بجانب ولك يدمات تتعلق 
هاباالستشارات القانو   .نية والمالية والتسويقية وغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

 إىل اللوائ  
 
ي المنطقة العربية يسي  بلطء  ويرجع ولك جزئيا

ز
ويلدو أن انتشار منصات التموي  الجماغي ف

ي 
ز
كات الناشئة. وفيما يتعلق بما تشهده المنطقة بأرسها من تأير ف  من الرسر

 
الم فية والمالية المحلية. وخأنها أيضا

ي منصات التموي  
  (Bricker  2019) .الجماغي  حيث يرجع إىل العزوف عن المخاطرة وغياب الوغي تبتز

ي المنطقة العربية 
ز
ي  ياصة ف

ي أو اإلنسائز
ي أو اإلغائر و وا أيذنا جانب الدعم المقدم إىل مؤسسات العم  الخي 

ي حرف أهداف المؤسسات عن مسارها 
ز
ز ف ي خأجندة الممولي   مدى التأثي  السلت 

 
عىل سبي  المثال  ندر  تماما

 لهذه المش لة فهو يتي  استقالليةوتجنيدها لغي  أهدافها اإلنسانية. هنا يقدم التموي  الجماغي ح
 
 جذريا

 
  

التموي   وتجاوز صعوبات التموي  الممنو  من المؤسسات التقليدية وتعقيداتها  ويفت  المجال للحصول عىل 
ها من اخأسواق الناشئة ليست مستعدة  نت حول العالم  وغي 

عات الجمهور عي  االني  التموي  الالزم من يالل تي 
 الغتنام 

 
 (LTD  2019)هذه الفرصة". تماما

ي العام 
ز
ي ف ي العالم العرئ 

ز
 تم تطبيق فكرة التموي  الجماغي ف

 
حيث تم تأسيس المنصة العربية منصة  2015وفعليا

ي مجاالت أيرى من أنواع التموي  الجماغي  وال
ز
تزال نتائجها متواضعة  "ووو مال" ومنصات أيرى مختصة ف

ي تحقيق  مقارنة
ز
مع منصات التموي  الجماغي اخأجنبية إن تطرتنا لحجم التموي  ونوعية المشاري    ع والرسعة ف

ي المنصة. 
ز
 (2017)تومان   اإلنجاز وجلب التموي   باإلضافة لنوعية منتجات المشاري    ع المعروضة ف

كات عربية مث  ل ي لتوفي  ييار وهذا اخأمر فت  المجال والفرصة لرسر ي دئ 
ز
ي اخأردن و يوري ا وسمارت كراود ف

ز
يوا ف

ي تلحث عن رأس المال  كما 
ة والمتوسطة الت  ي تأسيس م ان يا  لجلب التموي  ودعم المشاري    ع الصغي 

ز
بدي  ف

ي استيفاء تواعد و جراءات تنميمية معقدة لدى ك  من الجهات التنميمية العقارية والكيانات المالية 
ز
ونجحت ف

ي 
. الت   تنمم التموي  الجماغي

نت  ش   أكي   وهذا 
ي منطقتنا  هو انتشار االني 

ز
ي النهاية فإن ما يح م تطور هذا الش   من التموي  الحديث ف

ز
وف

نت مرتفع  والنقطة اخأيرى تعتمد  ي انتشار واستخدام االني 
ز
ا ما بدلي  أن النمو ف ء تجاوزتم الدول العربية نوع  ي

سر
ونية  إضافة إىل اخأمر اخأهم وهو انتشار ثقافة عىل انتشار التسوق االلكي   ي واستخدام بطاتات الدفع اإللكي 
وئز

ا وأن الدول  وع من الورق إىل الواتع  يصوص  ة لنق  المرسر ي التموي  بملالغ مالية صغي 
ز
المشاركة والمساهمة ف

ي حاجة السوق المحلية وتشجع الشل ة ومتوسطة تلت  قافة اب عىل ثالعربية جميعها بحاجة لمشاري    ع صغي 
ي منطقتنا العربية يمكن توظيفم خأهداف 

ز
 ف
 
اإلنتاج والعم . بمعتز ،ير  نستطيع بهذا اخأسلوب أن نؤمن تموي 

ا الت ف واستغالل هذه الطريقة. 
ة
 (2017)تومان  مختلفة إن أحسن

 :  أرقام وإحصائيات أهم منصات التمويل الجماعي

: أهم
ً
 المنصات األجنبية:  أوال

ية        ي دعم مشاري    ع الحمالت الريادية والخي 
ز
ي تركز مساعداتها ف

من أهم المنصات اإلسالمية العالمية والت 
ي جميع أنحاء العالم هي منصة 

ز
ز ومؤسساتهم ف ز لدعم " LaunchGoodللمسلمي  النش جود" وهي م ان ممي 

ز التفكي   ش   أكي  إلطالق  اخأف ار العميمة  وتهدف إىل رفع رو  اإلبداع وريادة اخأعمال  وتعم  عىل تحفي 
ز  امج والمشاري    ع المجتمعية سواء كانت لمؤسسات ريادية ومنممات تائمة أم خأفراد فاعلي  و نشاء الحمالت والي 

. وهي منصة دولية تم
 
. مجتمعيا ي ي الوسط العرئ 

ز
ز ولها انتشار واسع ف   launchgood)تلك فريق عم  متمي 

ي هذا اللحث يا  بنمووج عم  منصة  (2020
ز
 النش جود". "وسيخصص اللاحث ملحث كام  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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 العام 
ز
ي تأسست ف

ومنصة "كيك  2008وكذلك من أبرز المنصات اخأجنبية هي منصة "اندياجوجو" والت 
ي العام 

ز
ي العالم وتم استنساخ التجربة بعد  2009ستارتر" تأسست ف

ز
ز ف ي الواليات المتحدة  وهما أكي  منصتي 

ز
ف

 . ة من منصات التموي  الجماغي
ز ي الكثي  من الدول  وبالتأكيد يرجت نماوج أيرى متمي 

ز
 ولك ف

ايلها أيقونة ياصة منصة "اندياجوجو" هي منصة مخصصة بدعم مشاري    ع ريادة اخأعمال  حيث أنم يوجد بد
لتلك المشاري    ع الريادية  ولكن ليس من السه  الوصول لهم وعرض حمالت المشاري    ع وتقديمها والحصول عىل 
تموي  ودعم!! باإلضافة لعدم الحصول عىل معلومات وافية وكافية حول طبيعة و،لية عم  المنصة  ولذلك لم 

ي ايتيار نم
ز
ز عىل هذه المنصة ف كي 

. يتطرق اللاحث للي   ووج عم  منصة التموي  الجماغي

ي 
ز
ة  وتمكنت ف وبالنسلة لمنصة "كيك ستارتر" ف ي منصة تقل  المشاري    ع الضخمة وات الملالغ المالية الكبي 

ي تم تنفيذها حسب  300من يلق أكير من  2016العام 
ي بفض  المشاري    ع الت 

ألف فرصة عم  بدوام كام  وجزئ 
ي العام دراسة صدرت عن جامعة بنسلفانيا 

ز
 .مليار دوالر 5.3وبلغت تيمة تلك المشاري    ع نحو  2016اخأمريكية ف

ا
 
ي العام  19.235ألف من أص   12.098من تموي   وتمكنت منصة كيك ستارتر أيض

ز
وتم إطالق  2016ألف ف

ي مختلف االيتصاصات  بنسلة  57.515
ز
وع جديد عىل المنصة ف من اخأشخا  ممن بدأوا  %80ألف مرسر

وتشي   (2017)تومان   .منهم سبق وأن أطلقوا أعمال سابقة عىل المنصة %20رة اخأوىل و أعمالهم للم
ي تموي  تلك المشاري    ع بلغ  19.235اإلحصائيات أن 

ز
ي حملتم التمويلية  وعدد من ساهم ف

ز
وع نج  ف ألف مرسر

ز العديد من القطاعات  من ونصف مليون من ك  أنحاء العالم. أما المشاري    ع ا 4حواىلي  ي تم تمويلها فتعدد بي 
لت 

ة أيرى  (2017)تومان   .صناعة اخأفالم للكتابة والتصميم والتكنولوجيا وأشياء كثي 

: أهم المنصات العربية: 
ً
 ثانيا

ي عملها عىل Zoomaalأما بالنسلة خأهم منصات التموي  الجماغي العربية هي منصة "وومال" )
ز
ي تركز ف

(  والت 
ي اإلبداغي  حيث تقول ليىل مروة  القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة وومال  إن االفتقار إىل "االتتصاد العرئ 

ي ولك  عىل الرغم من أن سوق التموي  اللدي  تتجاوز تيمتها 
ز
االبت ار التنميىمي والوغي والبنية التحتية لم دور ف

ها من اخأسواق مليار دوالر عىل 300 ق اخأوسط وشمال أفريقيا  وغي   مستوى العالم. ويلدو أن منطقة الرسر
 الغتنام هذه الفرصة

 
ة  ش   كبي    ."الناشئة ليست مستعدة تماما ويرى اللعض أن منصة "وومال" كانت منترسر

ة تلت نسلة فاعليتها وانتشارها وعرض أصحاب المشاري    ع من ياللها  و  ي هذه الفي 
ز
لمنصات  التوجمولكنها ف

 تموي  جماغي أيرى أكير فاعلية وجدوى. 

ي هي منصة " كيفا"   من عالمنا العرئ 
 
ي تغطي جزءا

 الت 
 
ي  Kivaومن أشهر المنصات أيضا

ز
وهي أول منصة لإلتراض ف
ي بدء دورة إيجابية وتغيي  العالم لألفض . ومنصة كيفا هي 

ز
 ف
 
ي ترفع شعار مع ك  ترض  سنساهم معا

العالم والت 
نت للتخفيف من حدة  ي سان فرانسيسكو تهدف إىل ربط الناس من يالل اإلتراض عي  اإلني 

ز
منممة غي  ربحية ف

ي  300الفقر باستخدام شلكة عالمية من 
ز
يك ف دوالر  25تمكن منصة كيفا اخأفراد من إتراض مللغ  بلد.  86رسر

ي يلق فر  عم  حول العالم  حيث أنها مكنت أكير من 
ز
مليون شخص حول العالم من تقديم  1.3للمساهمة ف
ي  1.6مليون دوالر من القروض إىل  700أكير من 

ز
ض ف متوفر  Kiva.org وبما أن موتع .تارات 5مليون مقي 

ي تطر   باللغة
ز
ية فقط  تامت المنصة بالتعاون مع منصة "نروي"  وهي منصة غي  ربحية يقع مقرها ف

ز االنجلي 
ي منتصف هذا العام. 

ز
ز باللغة العربية. وسيتم إطالق الموتع ف   kiva)إلنشاء موتع مخصص للزوار المتحدثي 

2020) 

ي التموي  الجماغي مقاب  أسهم  فإن ما يص  إىل 
ز
ي والمتخصصة ف ي دئ 

ز
 لمنصة "يوري ا" الكائنة ف

 
من  %50وطلقا

ي اإلتلال عىل 
ز
ة زيادة ف ي اآلونة اخأيي 

ز
ي من معارف رائد اخأعمال. كما وشهدت منصة "يوري ا" ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

 ن 24413نمووج التموي  اللدي   حيث أصب  لديها 
 
 عىل منصتها ويص  متوسط حجم مستثمرا

 
شطا

ي عدد  5800االستثمارات إىل 
ز
 ف
 
ي غالبية أعمالها من دولة اإلمارات العربية المتحدة  بينما شهدت نموا

دوالر. وتأئ 
ي  
ز االستثمارات الثمانية عرسر المدرجة بمنصة "يوري ا" العام الماضز الحمالت من اخأردن وم  وتركيا. ومن بي 

  13ت ل  
 
ي عام  استثمارا

ز
كة 2017منها بالنجا . وف   12  أدرجت الرسر

 
 (Bricker  2019) .استثمارا

 :  إيجابيات وسلبيات منصات التمويل الجماعي

ي 
ز
ة خأصحاب المشاري    ع ف ز إنم ومن المتعارف عليم أن منصات التموي  الجماغي ومع ما تقدمم من يدمات متمي 

ي من بعض اإلش اليات المختلفة  وتل  أن نتطرق  الحصول عىل تموي  إال 
أنها تحتوي عىل عدة سلبيات وتعائز
 لتلك السلبيات ال بد من وكر اإليجابيات والتأكيد عليها. 

ات منصات التمويل الجماعي  : إيجابيات ومتر 
ً
 (scopeer ،2020)أوال

كات  . 1 الناشئة والمؤسسات الريادية الطريقة السهلة للحصول عىل توفر منصات التموي  الجماغي للرسر
التموي  للمشاري    ع  وولك من يالل تطبيق أكير الطرق الموثوتة لجمع االستثمارات وجلب التموي  من 
ي وتت تياسي ستغطي حملة التموي  الجماغي مرحلة االستثمار والتموي  الخاصة 

ز
الجمهور  وبالتاىلي ف

وعك وبطريقة أسه   و  ا عىل إطالق حملتك لجمع التموي  ومساعدة عملك عىل النمو بمرسر ستكون تادر 
  ش   أرسع من طرق التموي  التقليدية القديمة. 

وعك عي  التموي  الجماغي  سيكون بإم انك الوصول إىل اآلالف من المستثمرين  . 2
من يالل عرض مرسر

وعك. المستعدين لالستثمار وترسي    ع الجولة االستثمارية التمويلية الخاص  ة بمرسر
ي الحصول عىل تجربة رائعة  . 3

ز
ز رواد اخأعمال أفض  دعم مستمر ومتواص  يساعدهم ف توفر للمستخدمي 

ي العم . للحصول عىل التموي  بالطريقة اخأسه  واخأكير موثوتي
ز
 ة وضمان االستمرارية ف

ي التحقق من صحة نمووج عملك . 4
ز
ويطة  سوف يساعد  جمع اخأموال من يالل نمووج التموي  الجماغي ف

ة من االشخا  الذين  كة الناشئة الخاصة بك  وولك عي  عرضها عىل مجموعة كبي  اتيجية الرسر
عملك واسي 

وعهم  يقيمونها بالطرق العلمية والعملية  وبالتاىلي يتمكن أصحاب المشاري    ع من معرفة ه  سيحقق مرسر
 التموي  من عدمم. 

كات الناشئة والمؤسسات  . 5 ي الحصول عىل سفراء للعالمات التجارية يساعد التموي  الجماغي الرسر
ز
الريادية ف

كات والمؤسسات أنفسهم  حيث يقومون بنرسر المعلومات والعم  كجهات تسويق  من يالل مستثمري الرسر
 .لمؤسستك بعد االستثمار بها

 : : سلبيات منصات التمويل الجماعي
ً
 ثانيا

ها  . 1 ي حال أن كانت المنصة أمريكية مث  منصة "النش جود" وغي 
ز
فرض عليها ف

ُ
ي ت
فهنا  بعض الدول الت 

 وعرض مشاريعهم عي  تلك المنصات  وعليم ُيحرم 
 
عقوبات أمريكية وتحرم تلك الدول من التقديم أص 

أصحاب اخأف ار والمشاري    ع من تقديم مشاريعهم عي  المنصات الدولية وعدم تمكنهم من جلب التموي   
ي استالم مللغ ال

ز
ي بعض الدول هنا  صعوبة ف

ز
ز وأجزاء أيرى من العالم وف ي فلسطي 

ز
وع  كما هو الحال ف مرسر

وع. وهنا  بعض منصات التموي  الجماغي تتعام  مع بعض الدول 
 عىل تنفيذ المرسر

 
ي  مما يؤثر سللا العرئ 

 .
 
ي الجنسية مث  وع أوروئ 

 أن يكون صاحب المرسر
 
 فقط دون الدول اخأيرى  واللعض يشي   أيضا

ي الرد من تل  إدارة المنصة بعد التواص  معهم عي  يواجم بعض أصحاب المشاري    ع م . 2
ز
ي التأير ف

ز
ة ف ش لة كبي 

ي الموافقة عىل عرضم عي  
ز
وع لتقييمهم ومعرفة النتيجة لم والمتمثلة ف ي و رسال المرسر

وئز يد اإللكي  الي 
 المنصة أو رفضم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

وع بعض رفض المنصة لعرض الم . 3 وع  عدم إرسال بعض المنصات أي من المالحمات لصاحب المرسر رسر
وع ومحاولة التقدم مرة أيرى.  ز من التعدي  والتطوير عىل المرسر  للتمكي 

ي حال تم الطلب  . 4
ز
وع ف وع لحمة عرض المرسر ي يدفع من ِتل  صاحب المرسر

ز
هنا  منصات تطلب مللغ إضاف

ي  وهذا الرسر  
وئز ي الواجهة الرئيسية لموتع المنصة اإللكي 

ز
وع ف من إدارة المنصة بأن يتم ظهور حملة المرسر

وعهم  ش   واسع عي   انية ولو تليلة من انتشار مرسر ز ال يساعد أصحاب المشاري    ع الذين ال يملكون مي 
 المنصة. 

  نموذج وتجربة عمل منصة

LaunchGood is a crowd funding platform focused on the Muslim community worldwide 

ي عملها عىل المجتمع اإلسالمي  LaunchGoodمؤسسة 
ز
ركز ف

ُ
ي ت
هي من أهم مواتع التموي  الجماغي العالىمي والت 

ع  ي تعم  بنمام التي 
ي جميع أنحاء العالم  والت 

ز
ز من يالل  "Donation Crowdfunding"ف لدعم المسلمي 

ي إلحياء رو  
مساعدتهم عىل جمع اخأموال لحمالتهم ومشاريعهم  حيث بدأ العم  فيها كمجتمع ونمام بيت 

ز عىل مستوى العالم لعدة ترون ي رفعت المسلمي 
 .اإلبداع وريادة اخأعمال الت 

ي الثامن من شهر أكتوبر لع
ز
ي 2013 اموتم إطالق المنصة للمرة اخأوىل ف

ز
 لها ف

 
ي تتخذ مقرا

الواليات المتحدة    والت 
ي 
ز
 ف
 
ويت وميشيجان وأتالنتا وجورجيا  اخأمريكية وتحديدا ز    (Detroit, Michigan, U.S)ديي  ز اخأولي  ي العامي 

ز
وف

ز دوالر من أج  مساعدة وع مسلم  370 لها تمكنت من جمع ثالثة ماليي  ي  مرسر
ز
دولة مختلفة  وتقوم   30ف

بمد مستخدمي فيسبو  و تويي   Kanoute4SevilleMosque# المؤسسة بتنشيط يومي لهاشتاج يحم  عنوان
 (launchgood  2020)باخأيلار الخاصة عن الحملة.  

Chris Blauvelt  مسلم والذي تحول اسمم إىل   شاب أمريكي "كريس بيفولت" مؤسس المنصة الرئيسي وهو
ي ظ  أرسة كاثوالكية  وتد كرس 

ز
ي الجامعة  بعد أن عاش ف

ز
كريس علد الرحمن بعدما اعتنق اإلسالم أثناء دراستم ف

ي تأسيس المنصة ك  من 
ز
ز بآليات إبداعية جديدة  وتد ساعده ف  Amany)جهوده لخدمة اإلسالم والمسلمي 

Killawi - Omar Hamid) شجع الدعم لتلك المشاري    ع ابتكر كريس تلك وبعد االستفادة م
ُ
ي ت
ز الت  ن القواني 

 " ز طلق عليم بعد ولك لقب "رج  الماليي 
ُ
ية والريادية  وأ عات لخدمة المشاري    ع الخي  المنصة الرائدة لجمع التي 

ي جمع 
ز
 ف
 
 باهرا
 
ي مدة أت  من  37بعد أن حقق نجاحا

ز
عىل  أعوام  وكانت انطالتة المنصة 4مليون دوالر أمريكي ف

ي أمري ا 
ز
ي دول أوروبا والعديد من الدول العربية واإلسالمية  وتم تكريمم ف

ز
مستوى نطاق أمري ا ولتنترسر بعد ولك ف
  (TRT, 2018)ويارجها ونال جائزة رائد اخأف ار المبتكرة 

 ،لية عم  منصة 
 
ا   ولكن لك  عن ،لية عم  المنصات ا LaunchGoodوال تختلف كثي 

 
ي وكرها اللاحث سابقا

لت 
 . ي منصات التموي  الجماغي

 
ها من باف ها عن غي  ز    منصة طريقة عم  ياصة تمي 

ة وغي  تقليدية  ويختار منشئو  LaunchGoodوتقوم منصة  ز بالحصول عىل التموي  من الجمهور بطرق ممي 
ز عىل مختلف   للتموي   وعادة ما يقدمون م افآت أو مزايا للمساهمي 

ا أدئز
 
ا وهدف ا نهائي 

 
وع موعد المرسر
 (launchgood  2020)المستويات. 

ز  عي  ع وتديم التموي  ال بد من االطالع الجيد من تل  أصحاب رؤوس اخأموال "المتي  وتل  عملية التي 
ز منها ويرجع ولك لمدى  وع الممي  " ومعرفتهم ب افة المشاري    ع المعروضة عي  المنصة  وايتيار المرسر ز والمانحي 

وعم وما سيحققم من أهداف  وع بإتناع المان  بفكرة مرسر وغايات يرجع أثرها للمجتمع  هنا تدرة صاحب المرسر

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_world
https://en.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

  ومن ثم تيامم 
 
وع ثانيا ي المرسر

ز
 واهتماماتم ووجهة نمره ف

 
ع حسب تناعتم أوال ي التي 

ز
يص  المان  إىل القرار ف

وع.  ع بم للمرسر  بتحديد المللغ المراد التي 

ي الخا 
وئز عات المقدمة عن طريق المنصة والمعروضة عىل الموتع اإللكي  ة حت  بالمنص وتجاوزت تيمة التي 

( حملة ومؤسسة 16.600( مليون دوالر أمريكي  ودعمت أكير من )148حواىلي ) 2020نهاية شهر يونيو من عام 
ي أكير من )

ز
ية  ف  ( ألف مستخدم حول العالم.  847( دولة ومنطقة جغرافية  ويتجاوز عدد مستخدميها )143يي 

 المشاريااااع"األعما  وآليات تمويل  المبحث الثالث: "حاضنات ريادة

ي مجا  التمويل الجماعي 
 
 خصائص حاضنات ريادة األعما  العاملة ف

ي تموي  المشاري    ع من يالل استخدام أسلوب 
ز
ي هذا الخصو  حول المؤسسات الريادية ف

ز
ولو ركزنا أكير ف

  مالتموي  الجماغي حيث أنهم استطاعوا تدر االم ان استثمار هذه الطريقة اإلبداعية  ولديهم القدرة للتعا
ي عرض حمالت المشاري    ع عي  المنصات المختلفة  فإنم من المالحظ أن المؤسسات الريادية لديها 

ز
بحرفية ف

عالتة جيدة مع العديد من منصات التموي  الجماغي  ويمتلكوا المعرفة الكاملة بمزايا ك  منصة  وولك لتحقيق 
ي جلب التموي  للمشاري    ع. 

ز
 ملدأ الرسعة ف

تلدأ مرحلة حصول المؤسسات الريادية عىل التموي  الجماغي من يالل اللحث عن أفض  منصة وموتع 
ة حول  ز الكثي  من المواتع المنترسر وع والجهة المنفذة  وايتيار منصة من بي  ي مالئم لفكرة وطبيعة المرسر

وئز إلكي 
ير  منصات التموي  الجماغي اخأكالعالم حت  يتطلب الجهد الكبي   ولكن تذهب أغلب المؤسسات الريادية إىل

ي جلب التموي   وهذا يغنيهم عند جهد اللحث عن المنصة المناسلة  ومن ثم إطالق جملة 
ز
شهرة وسهولة ف

ز حول العالم  إلتناعهم  عي  ز والمتي  ة من الداعمي  يحة كبي  وع من يالل المنصة بهدف الوصول إىل رسر المرسر
ها ودعمها م . بأهداف الحملة وحثهم عىل نرسر
 
 اليا

ي التخطيط 
ز
حمالت التموي  الجماغي تحتاج إىل جهود ومهارات عديدة من المؤسسات الريادية تتمث  ف

والتحضي  للمشاري    ع واالتناع بالفكرة  باإلضافة إىل مهارات تتعلق بالتواص  والتسويق واإلتناع وصناعة اخأفالم 
افية  فال بد أن يكون هنا  إ عداد مسبق لحمالت المشاري    ع من يالل إنتاج فيديو وكتابة القصص المؤثرة واالحي 

وع. واخأمر اخأير  هو  ي كام  لتنفيذ المرسر
وع وأهدافها  مع وضع مخطط زمتز ي مخت  يوض  فكرة المرسر

ز
اف احي 

ز إىل تلك المنصات  بمعتز أنم يجب أن يكون هنا   عي  بذل الجهد من المؤسسات الريادية لجلب جمهور المتي 
وع  من جمهور يا  ومواتع  تواص  اجتماغي نشطة وفاعلة ياصة بالمؤسسات الريادية صاحلة الفكرة والمرسر

وري عىل أغلب المؤسسات الريادية تطبيق لملدأ  ها عىل أوسع نطاق. كما وأنم من ال ز أج  تسويق الفكرة ونرسر
ي المؤسسة  والتعا

ز
ي م  بملدأ الالرتابة والتقييم من عىل اخأداء الماىلي والتشغيىلي لتموي  المشاري    ع ف

ز
شفافية ف
عرض المشاري    ع  باإلضافة للقيام بتحديث معلومات المشاري    ع والتموي   ش   دائم من يالل الموتع 

ي وصفحات التواص  االجتماغي الخاصة ب   مؤسسة عىل حدا. 
وئز  االلكي 

ات من المنص ومن الواض  أن هنا  اتلال من المؤسسات الريادية عىل منصات التموي  الجماغي اخأجنبية أكير 
ي 
ز
ز المعتاد عليم ف العربية  ويرجع ولك إىل عدم تطور ،لية عم  أغلب المنصات العربية واللقاء عىل نفس الروتي 
العم   لذا فال بد من مواكلة ك  جديد والتحديث المستمر والتطور الدائم لمنصات التموي  الجماغي المختلفة.  

ي عرض حمالت التموي  دون استخدام كما ويمي  أصحاب المشاري    ع لالعتماد عىل منص
ز
ة عم  محددة ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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 دعم مشاريااااع ريادة األعما 
 
 دور منصات التمويل الجماعي ف

ي تحوي  مشاريعهم وأف ارهم الملدعة إىل حقيقة واتعية؟    تم ولك 
ز
كيف تساعد المنصة المؤسسات الريادية ف

:  3من يالل   (reeshe  2020)نقا  أساسية ثالث وهي

 تقديم محتوى 1/ 
ي مواتع تقليدية. لذلك فال بد 

ز
ليس هنا  الوتت والجهد لتوفي  معلومات وات جودة منخفضة يمكن إيجادها ف

من المؤسسات الريادية عىل العم  ب   جد واجتهاد عىل أن يكون المحتوى واتغي يجع  من ك  صانع مستقل  
ا. وك   ات أكير إبداع  ي عىل تجارب عملية ويي 

ملدع يستطيع الوصول إىل محتوى منصات التموي  الجماغي المبتز
ونية وصفحاتها عىل السوشال ميديا  .علمية من يالل الموتع االلكي 

 خدمات استشارية / 2
منصات التموي  الجماغي تساعد المؤسسات الريادية وأصحاب المشاري    ع عىل تبسيط الخطوات المعقدة  

وع او تخطيط خأي فكرة  والوصول ي اللدء بأي مرسر
ز
ء  سيط ليتم اللدء بتلمس طريقنا بعملية وشجاعة ف ي

إىل سر
ي بعض المنصات من يالل تقديم يدمات استشارية مجانية بواسطة 

ز
إبداعية نريدها  وممكن أن يتوفر ولك ف

نت. وتغطي هذه الخدمات االستشارية مراح  مختلفة من ا
وع  مث  فكرة اتصال م المات عي  اإلني  لمرسر

وع ز  ويطة العم   والخطة المالية  وبحث السوق  وتسجي  المرسر وع  وتحلي  المنافسي   .المرسر
 التوعية بمعلومات التمويل الجماعي  / 3

وع جديد من يالل الوسائ  التقليدية.  ز التموي  لمرسر  مدى صعوبة تأمي 
 
منصات التموي  الجماغي تعرف جيدا

ز ا  مع ما يسىم التموي  ومع ولك تعتقد أن تأمي 
 
لتموي  والحصول عليم لم يكن أسه  من السابق  ياصة

ويد بالمعلومات الالزمة حول بدء حملة تموي  جماغي ناجحة  وتوفي  
ز . لذلك تقوم بعض المنصات بالي  الجماغي

ز من ا  العم  بالتوازي بي  ا إرشادات فردية لضمان سي  الحملة ب   يرس. ومع ولك ال بد من إرسر
 
ات صأيض

التموي  الجماغي والمؤسسات الريادية أصحاب المشاري    ع  فال تقوم بإدارة حمالت التموي  الجماغي هذا العم  
 .بأنفسهم فقط
 الخاتمة:    

ل ي توصَّ
وصيات.  ويتم فيها ذكر ألهمُّ النتائج التر

َّ
 إليها البحث، وأبرز الت

 النتائج: 
" وما أتا         ونية "التموي  الجماغي

بناء  عىل ما سبق وما لخصم اللاحث حول أحد أهم أساليب التموي  اإللكي 
ي وجود 

ز
ي ع  رتىمي يتمث  ف

ز
من فرصة غي  مسبوتة لمشاري    ع ريادة اخأعمال  ش   يا   حيث أننا بالفع  ف

  والوصول لدرجة االستغ
 
ونيا ي جلب التموي  إلكي 

ز
ة ناء عن أساليب التموي  التقليدية القديمأسلوب حديث ف

و  وتعقيداتها تموت الكثي  من أف ار المشاري    ع والملادرات  و  وصعلة الوصول  وبسبب هذه الرسر معقدة الرسر
تها نحو اخأفض . كما واستنتج اللاحث أن من  ي لو أتي  لها فرصة التموي  لكانت أثرت حياتنا وغي 

الرائعة الت 
وري معرفة كافة  وع ال ز مراح  و جراءات عرض المشاري    ع عي  منصات التموي  الجماغي لنجا  حملة المرسر

وري   حول منصات التموي  الجماغي إال أنم ومن ال ز
 
ي وكرها اللاحث سابقا

وتحقيق التموي   ورغم السلبيات الت 
ز نتائج تلك  ها  وتجاوز تقديم نصائ  إلنجا  حملة التموي  الجماغي لمشاري    ع حاضنات ريادة اخأعمال  وتحسي 

ي التموي  والتوجم الملارسر إىل جموع الناس 
ز
ة ف ات واإليجابيات الكبي  ز المعيقات واإلش اليات واالستفادة من الممي 

ي حياتنا. 
ز
ة ف  وبالطرق السليمة  وهذا بحد واتم يح  مشاك  كثي 

ي جلب التموي  أن يكون هنا  عالتة جيدة مع المستثمرين
ز
ز المتي   ومن المهم لتحقيق النجا  ف ز والمانحي  عي 

وع و رسال   وي لحمة التسجي  وعرض حملة المرسر وع والي  ز للمرسر لضمان نجا  الحملة  باإلضافة لإلعداد الممي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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   

 

وع وتفضيلم  و  الخاصة اليتيار مرسر كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وانتمار رد المنصة فهنا  بعض الرسر
وع ،ير. ومع ولك فال بد من المعرفة  ي تقديم حمالت المشاري    ع عن مرسر

ز
الشاملة و تلاع اإلجراءات اخأساسية ف

ز اخأمور المطلوبة تل  إطالق الحملة ومنها إعداد المحتوى و نتاج  من يالل المنصة  واإلعداد الجيد وتجهي 
وع من الحصول عىل  وع  وبذلك يتمكن صاحب المرسر ي كام  لتنفيذ المرسر

فيديو تصي  ووضع مخطط زمتز
ي عرض 

ز
وع عي  منصات التموي  الجماغي وجلب التموي  بأرسع طريقة ممكنة. موافقة ف

 المرسر

وبالرغم من ولك كلم فإن العديد من حاضنات ريادة اخأعمال وبعض المنممات القائمة ال تستخدم أسلوب 
ي جلب التموي  للمشاري    ع  ومن ممكن أن يص  الحد إىل عدم المعرفة بهذا النمووج 

ز
" ف   أ"التموي  الجماغي

 
ص 

ي ولك
ز
 . ويرجع ولك لعدم وجود التوعية الكاملة ف

 التوصيات: 

ونية الحديثة وياصة للمؤسسات العم  بأسلوب حول الوغي  زيادة . 1  التموي  الجماغي ونرسر للنماوج اإللكي 
ي التموي .  ونرسر الفوائد الريادية الناشئة 

ز
ي تحققها ف

 الت 
اإلرشادات وأهم الخطوات لمعرفة ،ليات جلب  بها  وتقديم النجا  والتعريف تصص إبراز عىل العم  . 2

 التموي  الحديثة للمشاري    ع. 
ي النهوض واالرتقاء بمستوى عم  المؤسسات الريادية والمنممات المختلفة.  . 3

ز
 المساهمة  ش   كبي  ف

ز  الفعال التواص  تسهي  . 4 ي تطاع  المستثمرين بي 
ز
ز وأصحاب المشاري    ع واخأف ار اإلبداعية وياصة ف التأسيسيي 

ونية طريق المنصات عن وولك اخأعمال  ريادة ا  الجهات مع واللقاءات الفعاليات وتنميم اإللكي   إرسر
ها وجامعات أعمال حاضنات من المعنية  .وغي 

ي عرض حمالت التموي  دون استخدام منصات  منصة عىل لالعتماد المشاري    ع اصحاب يمي  . 5
ز
عم  محددة ف

ة  ي بعض المنصات من كير
ز
ي أيرى  مما يش   ضغط ف

ز
المشاري    ع المعروضة من ياللها  وتلة المشاري    ع ف
ي استخدام منصات التموي  الجماغي وعدم اعتماد منصة واحدة 

ز
منصات أيرى  لذا فال بد من التنوي    ع ف

ي بحاجة إىل دعم وتموي . 
ي تمتلك العديد من المشاري    ع الت 

 لذلك وياصة للمؤسسات الريادية الت 
ورة امتال  حسابات بنكية لألشخا   . 6 ي دعم المشاري    ع  حيث تشي  بيانات البنك الدوىلي إىل أن ضز

ز
ز ف الراغبي 

نت إىل شخص  69% من س ان المنطقة ليست لديهم حسابات م فية  ولذلك فإن تحوي  اخأموال عي  اإلني 
ي جلب التموي . 

ز
 ف
 
ا  كبي 
 
 يمث  تحديا

 
 م فيا

 
 ال يمتلك حسابا

ه عىل االستثمار للتشجيع الجماغي  للتموي  توي تنميىمي  إطار وضع . 7 ز  .وتحفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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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