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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  عرص التحول الرقم   البحث العلم  وأخالقياته]
 
 [ف

 
 إعداد الباحث

 [د. شاهر إسماعيل الشاهر]
 [كلية الدراسات الدولية  -أستاذ مشارك ]
 [جامعة صن يات سي   / الصي   ]

 
 الملخص: 

ي  مفهوم الثورة الصناعية الرابعة سوف تناقش هذه الورقة
ز
 التحول الرقىمي الشامل والتكامل ف

ز ي تجمع بي 
الت 

ي تواجم تطبيق تقنيات 
، والتحديات الت  ي سالسل القيمة. وعالقتها بالبحث العلىمي

ز
كاء ف المنظومة الرقمية مع الرسر

ي ضوء تلك الثورة، والمعضالت
ز
ي افرز  الثورة الصناعية الرابعة، وأولويات البحث العلىمي ف

تها تطبيقات االخالقية الت 
ي ضوء الثورة الصناعية الرابعة. 

 تلك الثورة، والحاجة إىل تجديد البحث العلىمي فز
وقد توصلت الدراسة إىل أن الكم الهائل من البيانات والمعلومات سيغي  من النموذج العلىمي التقليدي 

. وأن اإلنسللتفكي  أو ما يمكن أن نسميم "نهاية النظرية"، وبالتاىلي ن ان هاية البحث العلىمي حسب مفهومنا الحاىلي
ي مواقع التواصل االجتماغي عىل سبيل المثال.  

، بل أصبح هو السلعة ذاتها، وهو ما نراه فز
ً
ي عالم اليوم لم يعد زبونا

فز
ي 
. وأن الثورة الصناعية الرابعة تؤثر فز ي

ء مجائز ي
ريقة طوأن المادة قد سيطرت عىل المجتمعات، فلم يعد هناك شر

، وهو ما يتطلب صياغة معايي  قانونية وأخالقية 
ً
 وربما ممتعا

ً
صنع األشياء وفهم األشياء، والقادم سيكون مخيفا

 تتناسب مع ما هو قادم. 
 الكلمات المفتاحية: 
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 الرابعة. 

 
]Scientific Research and its Ethics ... In the Digital Age[ 

 

Summary: 

The greatest amount of growth and integration in the digital ecosystem with value partners. She wept 

about scientific research, the challenges facing the school of techniques of the fourth industrial 

revolution, the priorities of scientific research in light of that revolution, the ethical dilemmas created 

by the applications of that revolution, and the need to renew scientific research in the light of the 

industrial revolution. 

The study concluded that the vast amount of data and information will change the traditional scientific 

model of thinking, or what we might call "the end of the theory", and thus the end of scientific research 

according to our current concept. And that the person in today's world is no longer a customer, but has 

become the commodity itself, which is what we see on social media, for example. Matter has taken over 

societies, so nothing is free anymore. And that the Fourth Industrial Revolution affects the way things 

are made and things are understood, and the next will be frightening and perhaps fun, which requires 

the formulation of legal and ethical standards commensurate with what is to come. 

key words: Digital transformation - Artificial intelligence - The Internet of things - Big data - 

Innovations - The fourth industrial revolution. 
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 مقدمة: 
ي 
ز
ة ف ي تمتاز برسعة كبي 

ي مناحي الظهور والتطبيق، وقنعيش اليوم عرص الثورة الصناعية الرابعة الت 
ز
د أثرت ف

ي 
. فإذا كان من الممكن توقع التخصصات العلمية الت  ي التعليم والبحث العلىمي

ز
الحياة كافة، لكنها تؤثر بصورة أكير ف

ي هذا الموضوع أن تخصصات المستقبل 
ز
ي ستظهر، لكن الثابت ف

ول، فمن الصعوبة توقع التخصصات الت  ز سي 
ي تعجز اآلل

ة عن القيام بها. لذلك علينا أن نغي مقولة: "ال تربوا اوالدكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا ستكون تلك الت 
ي جديد 

ي    ع قانوئز نا، وسنحتاج إىل ترسر لزمان غي  زمانكم". فالروبوت سيحل محل البرسر والرقابة ستصل اىل تفكي 
 ينظم واقعنا الجديد. 

ي ضوء هذه الثورة ستظهر جامعات جديدة بسياق مختل
ز
ز هذه الجامعات هو الطابع وف ف عما عرفناه، ما يمي 

ز هذه   ستتمي 
ً
ي ظل ما يعيشم العالم اليوم من خطر وباء كورونا، والحقا

ز
ي الذي بدأ ينترسر بثقة وقوة ف

اضز االفي 
ز للطلبة هو  ي اعتدنا عليها، ليكون معيار النجاح والتمي 

الجامعات بغياب المناهج والمواد التدريسية بالطريقة الت 
بتكار والقدرة عىل تقديم فكرة جديدة أو منتج جديد، وكذلك التدريس سيتأثر بشكل كبي  نتيجة وجود منصات اال 

 تعليمية ستن ي دور المعلم "الناقل للمعلومة". 
ي 
وات النفطية، بل أصبحت المعرفة المصدر الحقيف  ي من الزراعة والصناعة والير

وة لم تعد تأئ  ي عالم اليوم الير
ففز

وة، وا اع، وما أكير للير ز والعلماء، فأصبحت الدول تركز عىل االبداع واالخي  ي عالم اليوم هم المبدعي 
ألثرياء فز

وة وهذا هو الدور الذي عىل  ي وطننا، لكنهم بحاجة إىل تحويل ابداعهم إىل منتج تجاري يجلب لهم الير
ز فز المبدعي 

ي هو االستثمار بالمستقبل
ول مبدعينا ، هذا المستقبل الذي ترسمم وتراه عقالدولة أن تتبناه. فاالستثمار الحقيف 

ة.   الني 

 قيد التشكل سيلعب اإلنسان 
ً
فلم يعد المستقبل قدر محتوم، عىل اإلنسان الخضوع لم، لكنم أصبح عالما

 
ً
ي الحقل السياشي منذ أيام افالطون الذي وضع تصورا

ي صياغتم. فعلم المستقبل علم قديم استخدم فز
 فز
ً
دورا

 لما 
ً
يجب أن تكون عليم الدولة. وكيف ننتقل من التنبوءات الخيالية )النابعة من أساس عقائدي ال قيمة  مستقبليا

اتيجية قابلة للتحقق والقياس. لذا فقد لجأت العديد من دول العالم المتحرصز إىل  علمية لم( إىل صياغة رؤى اسي 
تجاه هذا العلم. وكىلي أمل أن نسي  بهذا اال إنشاء جامعات ومراكز بحثية متخصصة بالدراسات المستقبلية، لمأسسة 

… 
 مشكلة البحث: 

ي سلم التنافسية العالمية، والثورة 
يعد البحث العلىمي أحد مرتكزات االبتكار، وركن أساشي للتقدم فز

ي مجال 
 فز
ً
ها الهائل صاعقا الصناعية الرابعة المعززة بقوة الذكاء االصطناغي ستغي  وجم التاري    خ وسيكون تأثي 

، حيث تعد من االبتكارات المدمرة للبحث العلىمي بطريقتم الحالية، فمنهجية البحث التعلي م العاىلي والبحث العلىمي
 تراجع 

ً
ي أيضا

. لذا فنحن بحاجة اىل فلسفة جديدة مختلفة، وهو ما يعتز وربما  -العلىمي بصيغتها الحالية ستنت ي
:  -انتهاء ز أمامنا السؤال التاىلي . وهنا يير

ز  أمامنا؟ دور األكاديميي 
ً
ء أصبح متاحا ي

 لماذا نتعلم؟ إذا كان كل شر
 أسئلة البحث: 

ي بحثم من التساؤالت التالية: 
 ينطلق الباحث فز

 البحث العلىمي كما عرفناه؟ وكيف يصبح البحث العلىمي  -
إىل أين ستصل الثورة الصناعية الرابعة؟ وهل سيبف 

 مدى الحياة ثقافة مجتمعية؟
ي س -

 فز
ً
ي  تلك الثورة؟ وهل سنحتاج إىل منظومة جديدة من المعايي  األخالقية هل سيمكن التحكم اخالقيا

 والقانونية؟
؟ -  كيف يمكن أن نقيس إنسانية خوارزميات الذكاء الصنغي
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف البحث: 

 : ي مشكلة البحث وأسئلتم السابقة تشكلت مجموعة من األهداف والغايات، وهي
ز
 بناًء عىل ما تقدم ف

، فاألمية لن تكون عدم   - ي مجال البحث العلىمي
ز
كيفية االستفادة من التحول الرقىمي والتقنيات المعاضة ف

اعها، فكل من  القدرة عىل القراءة والكتابة، والتدريس لن يكون مجرد إيصال للمعرفة ونقل للمعلومات دون اخي 
ي الت
ز
. وسيكون هناك صعوبة بالغة ف

ً
ء ايتوقف عن التعلم سيكون أميا ي

ز السر ز االنسان واآللة وبي  ز بي  لطبيغي ميي 
ي ظل انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتعاظم "رأسمالية 

ز
. كما أن أخالقيات العلم ستختلف ف واالصطناغي

ي أصبحت أثمن من الموارد الطبيعية )النفط 
الغاز.....إلخ(. فالبيانات الضخمة أصبحت تتحدث  –البيانات" الت 

 اىل النظريات أو النماذج أو الفرضيات.  عن نفسها دون الحاجة
 أهمية البحث: 

ل الرقمنة 
ِ
ل الرقمنة البسيطة، أما الرابعة فتمث

ِ
ي أن الثورة الصناعية الثالثة تمث

ز
تكمن أهمية البحث ف

 عن طريق خوارزميات مبتكرة. ف ي تتطور 
ً
اقات التقنية المتفاعلة تكافليا اإلبداعية القائمة عىل مزي    ٍج من االخي 

ي جميع االتجاهات، وسوف تؤثر عىل جميع التخصصات واالقتصادات والصناعات. فمعظم 
بخىط متسارعة وفز

الدراسات اليوم تبتز عىل استقراء ناقص حيث تبتز باالعتماد عىل عينة يعتقد الباحث أنها ممثلة للمجتمع 
ي طريقها اىل الالمدروس، بينما سيتيح الذكاء االصطناغي دراسة كامل مجتمع العينة، فالنظر 

موت عىل ية العلمية فز
 يد تحليل البيانات الضخمة. 

 منهج البحث: 
ي لدراسة مراحل تطور الثورة الصناعية واستعراض أخالقيات البحث العلىمي 

سيتم استخدام المنهج التاريخز
ي التحليىلي لدراسة البيانات والمعطيات وتحليلها واالستفادة منها. 

 وتطورها. وكلك المنهج الوصفز
اتها:  : مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وأسسها وممي  

ً
 أوال

ة تبادل المعلومات  ي الهائل الذي يشهده العالم، تضاعف انتاج المعارف وارتفعت وتي  مع التطور التكنولوحر
ي مجال علوم االتصال 

مجيات العلمية فز ز االفراد والجماعات والمؤسسات إىل مستويات قصوى. وساهمت الير بي 
ي خلق اقتصاد قوي يقوم عىل االعالم والمعرفة. 

ز
 والتواصل ف
وة وتوفي  فرص العمل وتحقيق التنمية وأمام هذ

 لخلق الير
ً
ا الرهان االقتصادي الجديد الذي أصبح مجاال

اتيجيات الواضحة الرؤية والمحددة المدى  المستدامة أصبحت الدول تتنافس فيما بينها لوضع الخطط واالسي 
ايد المضطرد للمعرفة.  ز  من أجل االنخراط بفعالية ضمن هذا الواقع المتسم بالي 

ي نتوفر عليها لالستفادة من هذا النوع من االقتصاد. 
وهنا يمكننا أن نتساءل عن طبيعة اإلمكانيات والموارد الت 

ي مجال االقتصاد 
وكيف تخطط المؤسسات الحكومية المسؤولة لخلق مناخ اقتصادي يشجع عىل االستثمار فز

؟ ي
 المعرفز

 مفهوم الثورة الصناعية الرابعة -أ 
ي ) (: Industrial Revolution 4.0ة )الثورة الصناعية الرابع ز (، 4IRوتعرف باالختصار اإلنجلي 

ي طورها الرابع من حيث استخدامها للتقنية، 
ي تستند عىل الصناعة فز

وُيقصد بها الموجة الصناعية الجديدة الت 
، والطباعة ثالثية ي مجاالت جديدة مثل الروبوتات، والذكاء االصطناغي

ألبعاد ا السيما التكنولوجيا الحديثة فز
ي الحياة اليومية. 

ها، واستخدام هذه التكنولوجيا فز نت األشياء وغي 
  وإني 

، وكانت الطاقة البخارية المحرك الرئيس لها.  الثورة الصناعية األوىل:  ي القرن الثامن عرسر
 بدأت فز
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ين، ١٨٧٠ظهرت أواخر القرن التاسع عرسر ) الثورة الصناعية الثانية:   ما قبل ( وحت  بدايات القرن العرسر
ً
وتحديدا

ع المحرك الذي يعمل عىل الطاقة ١٩١٨-١٩١٤الحرب العالمية األوىل ) (، حيث انطلقت صناعات جديدة واخي 
 الحرارية والطاقة الكهربائية. 

، اعتمدت  الثورة الصناعية الثالثة:   العقد األول من القرن الحاىلي
ين واستمرت حت  بدأت مع ثمانينيات القرن العرسر

نت. عىل التكنولو   جيا الرقمية والحاسب الشخصي واالني 
ي العام  الثورة الصناعية الرابعة: 

ز
من قبل الحكومة  ٢٠١١هي ما نشهده اليوم، وقد بدأ ظهور المصطلح ألول مرة ف
ي دافوس بسويرسا عام 

ز
 . ٢٠١٦األلمانية ثم استخدم من قبل المنتدى االقتصادي العالىمي ف

  
نت األشيا : اال فالثورة الصناعية الرابعة تعن  ي عمليات التصنيع وتفعيل "إني 

ز
ء" ستخدام الكثيف للتكنولوجيا ف

 ." " والروبوت للتحول إىل ما يسىم "المصنع الذكي  و"الحوسبة السحابية" و"الذكاء االصطناغي
ل الرقمنة اإلبداعية القائمة عىل مزي    ٍج 

ِ
ل الرقمنة البسيطة، أما الرابعة فتمث

ِ
ن م فالثورة الصناعية الثالثة تمث

 عن طريق خوارزميات مبتكرة. 
ً
اقات التقنية المتفاعلة تكافليا  االخي 

 أسس الثورة الصناعية الرابعة:  -ب
،  تتبن  هذه الثورة العديد من التقنيات منها:  ي

 (١٨، ٢٠١٨)مرايائ 

ايد لألجهزة الرقمية، واألدوات والمنصات البيانات الضخمة:  -１ ز هي بيانات تولدت من خالل استخدامنا المي 
ي حياتنا اليومية. فعىل سبيل المثال: يقدر عدد مستخدمي الجوال اليوم بحواىلي 

نت فز  ٨المدعومة من شبكة اإلني 
ون ويستخدمون مواقع التواصل ويتصفحون االني   نتج عن نت ...الخ. يمليار مستخدم، يجرون االتصاالت ويشي 

ي مجموعها الجزء األكير من البيانات الضخمة. فحجم 
، هذه المعلومات الرقمية تشكل فز

ً
 رقميا

ً
ذه األنشطة أثرا

 .   (Gray,2012 )البيانات المخزنة يزداد بشكل كبي 

نت األشياء  -２ ي يعيرّ عن فكرة اتصال مختلف األجهزة المادية بشبكة اإل  : IoTانير نت، ني  مفهوم حاسوئر

 وقدرة كّل جهاز عىل التعريف بنفسم لألجهزة األخرى. 
ء"  ي
ة، فقد يكون "السر نت األشياء ال يقترص عىل الجماد واألجهزة الصغي 

ي إني 
وهنا نشي  إىل أن مصطلح "األشياء" فز

 يحمل جهاز تتّبع، سيارة مزّودة بأجهز 
ً
، أو طفال

ً
 لمراقبة نبضات القلب مثال

ً
 يحمل معم جهازا

ً
ستشعار، ة اشخصا

ء  ي
ها.... . باختصار يشمل المصطلح كّل شر ى، ماكينات البيع وغي  ي المنازل ومراكز التسّوق الكير

أنظمة اإلضاءة فز
 قد يخطر عىل البال. 

３-  : ي مجال  الذكاء االصطناع 
هو علم صناعة اآلالت الذكية، الروبوت أحد مظاهرها، ومما هو مطروح فز

ز والكتا ي األمور اإلبداعية، فمن المتوقعبحثنا: استبدال الصحفيي 
 ب بالروبوت، الذي أصبح يحل محل البرسر حت  فز

ي العام 
 سيكتب الذكاء االصطناغي أفضل الكتب ويجري العمليات الجراحية.  ٢٠٤٩أنم فز

نا،  ي جديد، فالرقابة ستصل إىل تفكي 
ي    ع قانوئز ، وهو ما يجعلنا نحتاج إىل ترسر ي عقول البرسر

وكذلك وضع رقائق فز
 ما يطرح تساؤل كبي  حول مستقبل الحريات بمفهومها التقليدي. وهو 

ز  (:Augmented Reality. ARالواقع المعّزز ) الواقع المعزز:  -４ تقنية حديثة تعتمد عىل المزج بي 

 عير صورة مركبة غنية بالمعلومات. 
ً
المعلومات الرقمية والمعلومات المستقاة من البيئة المحيطة، ثم تعرضها معا

ي )
اضز ز ال تعرض صورة اصطناعية بالكامل وإنما تدمج VRوعىل عكس تقنية الواقع االفي   تقنية الواقع المعزّ

ّ
(، فإن

ي تجربة مرئية واحدة. )الثورة الصناعية الرابعة، المعلومات الجد
، ٢٠١٩يدة مع المعلومات المستقاة من الواقع فز

٨) 

 عىل شكل أفكار وأبحاث، وتعد إحدى  40ظهرت الطباعة ثالثية األبعاد قبل  الطباعة ثالثية االبعاد:  -５
ً
عاما
بقات أجهزة الحاسوب، ويقّسم إىل طتقنيات التصنيع المتطورة، حيث يتم تصميم الشكل المراد طباعتم عير 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة، ومن ثم إرسالم إىل الطابعة. وتعتمد هذه التقنية عىل بناء نماذج أولية للمجسمات المراد تنفيذها،  متتالية صغي 
، وتتعدد استخداماتها  وع، ما يوفر الكثي  من الجهد واإلنفاق الماىلي

مع إمكانية التعديل عليها قبل تنفيذ المرسر
ي تسهيل العملية التعليمية. لتشمل العديد 

ز
 من القطاعات، أهمها التعليم، حيث تسهم ف

６-  :  
 
ان   األمن السيير

ً
ي تهدف عادة

امج من الهجمات الرقمية، الت  هو ممارسة حماية األنظمة والشبكات والير
ز أو مقاطع از المال من المستخدمي  ز

ها أو إتالفها أو ابي  عمليات ة الإىل الوصول إىل المعلومات الحساسة أو تغيي 
 التجارية. 

نت مع تسعي  التكلفة  الحوسبة السحابية:  -７
ي توفي  موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عير اإلني 

تعتز
اء مراكز البيانات الفعلية وامتالكها واالحتفاظ بها، يمكنك االستفادة من الخدمات   من رسر

ً
حسب االستخدام. فبدال

 التخزين، وقواعد البيانات. التكنولوجية، مثل إمكانيات الحوسبة، و 

تم استخدام مصطلح الحوسبة المعرفية لإلشارة إىل أجهزة و / أو برامج جديدة تحاكي الحوسبة المعرفية:  -８
ز قدرة اإلنسان عىل اتخاذ قرار.  ي وتساعد عىل تحسي   ( Ludwig ,2013 (عمل الدماغ البرسر

ددات الراديوية:  -９ ي تحديد الهوية باستخدام موجات راديوية، وهي عبارة عن تحديد  تحديد الير
تقنية تعتز
ي باالعتماد عىل جهاز يسىم "

" يمكن إدراج هذا الجهاز بالمنتجات أو الحيوانات أو RFID Tagsالهوية بشكل تلقائ 
ي يمكن من استقبال البيانات وإرسالها، وا

يحة من السيلكون وهوائ  عالمات من الستاإلنسان، وهو يحتوي عىل رسر
ي تونس(

 خالل موجات راديوية. )وزارة النقل فز

ي شبكة من أجهزة الكمبيوتر تسىم " العملة المشفرة:  -１０
" عىل blockchainهي عملة رقمية موجودة فقط فز

اضية غي  مركزية ومتواجدة خارج نطاق األعمال المرصفية التقليدية ولكن ال يزال يمكن 
نت. إنها عمالت افي  اإلني 

 1000هي العملة المشفرة األصلية والمعروفة، لكن هناك اآلن أكير من  Bitcoinداولها مثل أي عملة أخرى. وتعد ت
 عملة مشفرة أخرى، تعتمد عىل نفس التكنولوجيا. 

 أو تكامل النظم:  -１１
ً
امج ماديا هي عملية ربط نظم الكمبيوتر المختلفة مع بعضها البعض وتطبيقات الير

 لتعمل 
ً
 كوحدة منسقة واحدة. وظائفيا

ً
 معا

 ومن األمثلة عىل منتجات الثورة الصناعية الرابعة: 
 السيارة ذاتية القيادة.  -
ي محل  -

وئز (، حيث سيحل الخبي  االلكي  ي والخبي  الزراغي
ي والخبي  القانوئز  )الخبي  الطتر

ز اء الصناعيي  أنظمة الخير
ز وال ز والمصممي  ز سيستبدل عمل الكثي  منهم بالحاسوب. الكثي  من األطباء، وكذلك فإن المهندسي   معماريي 

 بنوك المعلومات الضخمة، فمن المتوقع أن تصبح البيانات المركزية تعرف عنا أكير مما نعرف عن أنفسنا.  -
ء الطبيغي  - ي

ز السر ز االنسان واآللة، وبي  ز بي  المعلومات الجينية الهائلة. وبالتاىلي سيكون هناك صعوبة بالغة للتميي 
ء  ي
. والسر  االصطناغي
ات الثورة الصناعية الرابعة:  -ج  ممي  

ات، أهمها:   تتمي   الثورة الصناعية الرابعة بعدة مي  
التطور الطبيغي للحضارة اإلنسانية، ودمج التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وطمس الخطوط الفاصلة  -

 بينها. 
نت األشي –الطباعة ثالثية األبعاد.  - - اضية.  –اء. الواقع المعزز. اني  . الموظف الر  -مقرات العمل االفي   –قىمي

 اقتصاد العمل الحر. 
التحكم األفضل بالموارد الطبيعية، فعىل الرغم من اعتماد هذه الثورة عىل البنية التحتية وتقنيات الثورة  -

 ال يتجز 
ً
، بحيث تصبح التكنولوجيا جزءا

ً
 تماما
ً
 جديدة

ً
ح طرقا ن المجتمع وحت  أ مالصناعية الثالثة، إال أنها تقي 
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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ي األوعية ا
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية كأفراٍد، مثل: المدن الذكية وارتباط حركة الفرد والمجتمع بالشبكة وتكنولوجيا الفضاء  من أجسامنا البرسر
 . ي  الخارحر

-  . ي
ي متوسط عمر االنسان نتيجة لتقنيات التعديل الجيتز

ز
 الزيادة ف

ي ظل التعلم المتعمق لآللة واألشكا -
ز
ية، ف  . ل الجديدة للذكاء االصطناغي تناقص االعتماد عىل القوة البرسر

 (. Blockchainمقاربات جديدة للحوكمة تعتمد عىل طرق تشفي  مبتكرة مثل سلسلة الكتل ) - -
 تحقيق المزيد من الرفاهية واندماج أكير للخيارات الفردية والجماعية للناس، بحيث:  -
 هي فقط ما يطّور التقنيات الجديدة.  -

ز عي 
ز والمخي  ز والمصممي   لن تكون خيارات الباحثي 

ي الحياة اليومية  -
ز
يصبح المستثمرون والمستهلكون والمواطنون الذين يتبنون ويستخدمون هذه التقنيات ف

ي صنعها وتطويرها. 
ز
كاء ف  رسر

  ظل الثورة الصناعية الرابع
 
: مستقبل البحث العلم  ف

ً
 ة: ثانيا

ي األمور اإلبداعية، لدرجة أنم 
ز
ي ظل الثورة الصناعية الرابعة أصبح يحل محل البرسر حت  ف

ز
بما أن الروبوت ف

ع االقتصاديون وعلماء المستقبليات بشكل جيد 
 ة
ز والكتاب بالروبوت، فقد توق من الممكن استبدال الصحفيي 
دة بخطر االختفاء. لكنهم لم يكونوا كذلك بال

 ة
ي ستظهر، بسب تعلق ذلالوظائف الُمهد

ك نسبة إىل الوظائف الت 
ز االعتبار الحقائق التالية:   بواقع التعليم ومستقبلم، الذي يجب أن يأخذ بعي 

ي كثي  من القطاعات والمجاالت • 
ي الظهور والتطبيق، كما أنها تؤثر فز

ز برسعة عالية فز الثورة الصناعية الرابعة تتمي 
 نية وتؤثر بصورة أقوى عىل التعليم. التجارية والصحية والزراعية والقانو 

 باألتمتة، وعليم أن يلحق بالتطورات • 
ٌ
 آخذ
ً
يرتكز النظام التعليىمي الحاىلي قائم عىل االقتصاد الصناغي الذي هو حاليا

 الحاصلة والمرتقبة. 
 "نحن ال نستطيع تعليم أوالدنا أن ينافسوا اآلالت"، كما يقول جاك ما مؤسس مجموعة "عىلي بابا". • 
ي ال تستطيع اآللة القيام بها.  •

 إن وظائف المستقبل ستكون تلك الت 
من الممكن أتمتة العمل وأنسنة الوظائف، من خالل ثالثة مجاالت رئيسة سيبف  البرسر يتغلبون فيها عىل اآللة • 

 : ي المدى المنظور، وهي
 فز
 ال. الشؤون الخالقة، مثل االكتشاف العلىمي والكتابة اإلبداعية وريادة األعم• 
ي الذي يتمتع بم • 

ي المدى المنظور نوع الذكاء العاطفز
العالقات االجتماعية التفاعلية، ألنم لن يكون للروبوتات فز

 .  البرسر
ي الطويل والسباحة • 

اعة البدنية والحركة الرياضية، فاإلنسان مفطور منذ القدم عىل تسلق الجبال والمسر الير
 والرقص. 

 فيقوم عىل "إب  داع  قيام النظام القديم عىل "حقائق• 
ً
 ل حاليا

ّ
تقابلها إجراءات"، أما النظ ام الذي هو قي  د التشك

اح الحلول".   المعرفة المطابقة الجي 
تستطيع اآلالت الذكية الحلول محل أسات ذة النظام التعليىمي القديم إذا استمر كما هو، والمطلوب تحولم. ولن • 

. فالكتب المدرسية والجا
ً
عد يكون األمر سهال

ُ
 ألنها ت

ً
، وأصبحت عتيقة معية متجذرة منذ أواخر القرن التاسع عرسر

 من تصميمها وإبداعها. 
ً
 التدريس مجرد إيصال المعرفة من خالل توجيهات، بدال

ين لن يكونوا أولئك الذين •  ي القرن الحادي والعرسر
ز فز ي كتابم "صدمات المستقبل": "إن األميي 

ز توفلي  فز يقول ألفي 
اءة والكتابة، ولكن أولئك الذين ال يستطيعون التعلم، أو ال يستطيعون التخىلي عما تعلموه، أو ال ال يعرفون القر 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كثي  من القطاعات والمجاالت 
ز
ي الظهور والتطبيق، كما أنها تؤثر ف

ز
ز برسعة عالية ف فالثورة الصناعية الرابعة تتمي 

 نية وتؤثر بصورة أقوى عىل التعليم. التجارية والصحية والزراعية والقانو 
، فالعبقرية من وجهة نظري ليست 

ً
ي مدارسنا عىل تعليم الطالب كيف يصبح عبقريا

ز
لذا يتوجب علينا أن نركز ف

ة اقتنعت أنها لم تخلق  سوى اهتمام زائد ال جينات وراثية كما كنا نتوهم، وهو ما سبب تكلس عقول أجيال كثي 
 لتبدع. 

  ضوء الثورة الصناعية الرابعة: الحاجة إىل  -أ
 
 تجديد البحث العلم  ف

ي تطور البلدان وتقدمها، فهو الطريق إىل تطور شت  العلوم بطريقة علمية 
ز
ة ف يعد البحث العلىمي ذا أهمية كبي 

رصينة، فالباحث يتبع خطوات محددة، ويسغ للحصول عىل نتائج وأجوبة خاصة بدراستم، ويقوم بإدراجها حت  
رئ ذلك البحث متابعة التطور من خالل الموضوع الذي قام الباحث بدراستم. كما يحاول تغيي  بعض يتيح لقا

ي إطارها الصحيح. وتسغ األبحاث العلمية إىل توضيح وصياغة مفاهيم جديد 
ز
المفاهيم واألفكار وجعلها تستخدم ف

ي يحا
ي إثراء المعرفة لدى القارئ، وتعىطي توضيح شامل للقضايا الت 

ز
ذلك تعىطي ول أبناء المجتمع فهمها، وكتسهم ف

حات لحل مشكلة أو ظاهرة معينة.   ها. ويقدم البحث العلىمي مقي  ي يحاول القراء تفسي 
مفهوم وتحليل للظواهر الت 

 كما تقودنا األبحاث العلمية إىل التعرف عىل المجتمعات األخرى وزيادة المعرفة والثقافة. 
ي قدمتها الدراسات والتجارب السابقة. ويعتير البحث العلىمي ونتعرف من خالل األبحاث عىل أحد الدرا

سات الت 
ي تواجم المشكالت بدراستها دراسة 

طريقة سليمة تسغ نحو تحديد فكر المجتمع وذاتم. وهو من أهم الوسائل الت 
 وافية شاملة. 

 االبتكار العالىمي لعام 
ي جم2017وبحسب مؤرسر

ي العالم فز
 فز
ً
، هي ت، فإن أكير البلدان ابتكارا

ً
لك يع المجاالت تقريبا

ي المجموع أو من حيث اإلنفاق. 
ي تنفق أكير قدر من ناتجها المحىلي اإلجماىلي عىل البحث العلىمي والتطوير، سواء فز

الت 
وتشمل هذه البلدان: سويرسا والسويد وهولندا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والدنمارك 

، هو من يقرر، وهم مجموعة من االفراد وسنغافورة وفنلندا وألمان يا وأيرلندا. وبالتاىلي فإن من يمول البحث العلىمي
كات العمالقة.  ي الرسر

 فز
  ظل الثورة الصناعية الرابعة يجب العمل عىل: 

 
 لتطوير البحث العلم  ف

ي تطوير البحث العلىمي  -
ي الثورة الصناعية الرابعة فز

 االستفادة من التقنيات المعاضة فز
ز عىل االعمال اإلبداعية ال الروتينية الي   -  كي 
 العمل عىل البحث الجماغي وتشجيع الدراسات المتعددة التخصصات -
 البحث العلىمي وتكنولوجيا المعلومات وسوق العمل ومشكالت العالم -

ز  الربط بي 
ي المواد الجامعية والتخصصات المختلفة، وتطوير  -

 عىل تدريس الذكاء االصطناغي فز
ز كي 
 ج المناهالي 
ي مجال البحث العلىمي  -

 االستفادة من التحول الرقىمي فز
ي ال -حل المشكالت المعقدة -التفكي  الناقد -إعادة تشكيل مهارات الباحث العلىمي )التفكي  اإلبداغي  -

 -ذكاء العاطفز
 اتخاذ القرارات( -التواصل العلىمي  -الذكاء االجتماغي 

، أي أن عىل الباحث أن إن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تساع - ي تحقيق خطوات البحث العلىمي
ز فز د الباحثي 

 بعرصه. 
ً
ا  يكون خبي 

 علينا التفكي  بالتوجم 
ً
ي تعيش ما يمكن أن نسميم "اقتصاد اليأس"، بات لزاما

ي المجتمعات العربية، والت 
وفز

ة األساسية القتصاد  ز ز أهمية التعليم الذي يعد الركي  ز أما نحو اقتصاد المعرفة، وهنا تير منا تحدي المعرفة. ويير
ي لن 
ي بعض التخصصات الت 

ي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اىل جانب االنحسار فز
ي التعليم التقتز

التوسع فز
. فما نحتاجم اليوم هو إرادة سياسية حقيقية  يكون لها مستقبل بكل تأكيد، وهذا كلم بالنهاية هو قرار سياشي
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كات، مع التأكيد عىل قيمة وأهمية رأس لتحقيق التنمية، والتنمية هي م سؤولية الجميع دول وافراد وحكومات ورسر
ي.    المال البرسر

إننا اليوم مطالبون بتطوير أدواتنا التحليلية ومحاججاتنا المنطقية، باستخدام مفردات علمية منهجية، ال 
ي عالم اليوم نوعان: دول تحركها التكن

ز
ئة، فالدول ف يا، وكل ولوجيا، ودول تحركها االيدلوجعبارات ايديولوجية مهي 

، إىل التقدم أو السقوط. لذا يتوجب علينا العمل عىل التواجد الفكري والعلىمي  نوع من هذه الدول يعرف إىل أن يسي 
اضية، لنقدم وجهة نظرنا ونسمع العالم صوتنا، فالنخبة االكاديمية مهمتها  ي مختلف المنابر والساحات االفي 

ز
ف

 إىل النضج انتاج الخطاب 
 
، ال يرف ز اتيجيات، وغي  ذلك ليس إال تعبي  عن مستوى تعليىمي معي 

وبناء االسي 
ي كثي  من األحوال. 

ز
، فما نحتاجم هو مثاقفة مشكالتنا السياسية، ال تسييس مشكالتنا الثقافية كما نفعل ف  األكاديىمي

  ضوء الثورة الصناعية الرابعة -ب
 
 أخالقيات البحث العلم  ف

ي العام من المت -
ز
نت.  ٪ ١٠فإن  ٢٠٢٥وقع أنم ف  من البرسر سيلبسون ألبسة مرتبطة باإلني 

ي العام  –
ز
..  -سيكتب الذكاء االصطناغي أفضل الكتب ٢٠٤٩وف ي عقول البرسر

ز
والعمليات الجراحية. وضع رقائق ف

ي جديد 
 نحتاج جانب قانوئز

ي  -
يعات أخالقيات العمل العلىمي فز

ية الجامعات وتنسيق الجهود العلمية الساعبناء مرجعية علمية لدراسات وترسر
 يفرضم عالم اليوم. 

ً
اتيجيا  اسي 

ً
 بل متطلبا

ً
، إذ لم ُيعد ذلك خيارا ي

 إىل تعزيز العمل األخالف 
ي ورسقة  -

نت مثل االعتداء عىلي الخصوصيات والتجسس المعلومائ 
االستخدامات الغي  أخالقية لشبكة االني 
امج الهويات الشخصية وانتهاك الملكية ا ي ورسقة الير

وئز لفكرية ورسقة األرصدة البنكية عير التمويل اإللكي 
 الحاسوبية وتدمي  أجهزة الكمبيوتر. 

ات أخالقيات العمل العلىمي لكافة الجامعات.  -
ورة متابعة تطبيق إحصاء وقياس وتقييم ومعايرة مؤرسر  ضز

:  -ج  الثورة الصناعية الرابعة ونهاية العرص األكاديم 
 تعد الثورة الصناعية الرابعة من االبتكارات المدمرة للبحث العلىمي بطريقتم الحالية، لألسباب التالية: 

ء، كما أننا لن نحتاج إىل أخذ عينة للدراسة ومن ثم التعميم، فجمع  - ي
لم نعد بحاجة إىل بحث أو استبيان أو أي شر

ي الكالود الحوسبة البيانات أصبح ال حاجة لم، فهو عرص نهاية البيانات األو 
ز
لية، فالبيانات أصبحت موجودة ف

السحابية. كما أن أدوات التحليل كانت تتيح لنا تحليل عدد قليل من العينات بالمئات ربما، بينما الذكاء الصنغي 
 عىل إعطاء النتائج. 

ً
ز العينات وبرسعة فائقة يكون قادرا  يتيح تحليل ماليي 

رتباطية )العالقة السببية(، ويمكن أن يتقدم العلم حت  بدون نماذج متماسكة كمية بيانات ضخمة تحل العالقة اال  -
 او نظريات موحدة. 

انتهت فكرة القراءة، ومن ثم التلخيص للخروج باألفكار الهامة، فالذكاء االصطناغي يلخص بشكل رسي    ع ويكتب  -
 إمكانات االنسان وإمكانات الذكاء االصطناغي 

ز ة بأهم الكتب، وال مقارنة بي  ز ، وبالتاىلي سيكون هناك فجوة كبي  ي 
، ومن المتوقع أنم بحلول عام   ٨٠٠ستحل الروبوتات محل  ٢٠٣٠ما يكتبم االنسان وما يكتبم الذكاء االصطناغي

 . ي العالم وفق تقرير لمؤسسة ماكنسي
 مليون عامل فز

ي كتبم حاسوب باستخدام الذكاء الصنغي نرسر عام  -
 . Springerعن دار  ٢٠١٩أول كتاب بحتر
 Lithium-Ion Batteries: A Machine-Generated Summary of Currentعنوان الكتاب: 

ي ظل النموذج الجديد للثورة الصناعية الرابعة بثالثيتم: الذكاء الصناغي  -
نت األشياء، لم ا -البيانات الضخمة-فز ني 

ز  ء أ تعد النظرية العلمية الكالسيكية تتسق مع هذه األدوات، وهنا يير ي
صبح أمامنا سؤال لماذا نتعلم؟ إذا كان كل شر

 أمامنا. وعندما تصبح أجهزة الكمبيوتر قادرة عىل فهم واستيعاب االدب والفن والتاري    خ، فهل ستكون نهاية 
ً
متاحا

؟  العرص األكاديىمي
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ة، وهذه الميادين ه  ات كبي   وهناك ثالثة ميادين سيحدث فيها تغي 

 البيانات: حيث أصبحت  -１
ً
البيانات بمثابة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز، بل هي أهم من ذلك، وتحقق عائدا

اليا  ي اسي 
ز
ي توضع عىل األشجار لتنذر بالحريق ف

، تجمع البيانات من الطبيعة وتحتاج إىل مجسات كالت  أكير بكثي 
ي تجمع عن ميول زبائنها 

كات الت  ، البيانات تحتاج اىل تحليالت ذكية كالرسر
ً
بحث عن منتج ورغباتهم، فعندما نمثال

 عىل الفيس بوك، نجده يبدأ بعرض المنتجات المماثلة لما نبحث عنم. 
ً
ز مثال رية، بل فالحروب لم تعد عسك معي 

 حرب بيانات ومعلومات فمن يمتلك المعلومة يمتلك القرار. 

نت، وقدرة كّل جها -２ نت األشياء: فاألشياء ستحصل عىل المعلومات من االني  م لألجهزة ز عىل التعريف بنفساني 
 (٤١، ٢٠١٨األخرى. )عواد،

ة، كالصيانة االستباقية، أي أن األالت لن تعطل، حيث سيتم تحديد تاري    خ  -３ األلة المفكرة: ولها تطبيقات كثي 
 األعطال وتداركها قبل وقوعها. 

  أفرزتها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة: 
: المعضالت األخالقية النر

ً
 ثالثا

، ويعود ذلك إىل:   
 من الثابت أن هناك تناسب عكس  بي   االخالق والتقدم التقن 

ي وهو ما سيتسبب بالعديد من  - مجة ودون أي تدخل برسر ي تعمل بالير
التقدم العلىمي يؤدي إىل تطوير األسلحة الت 

ية.   مآشي للبرسر
ي هو الكسب المادي دون مراعاة ألي اعت -

 بار آخر. أصبح الهدف الرئيس للتطور التقتز
ي المستقبل.  -

 األبحاث الجينية وما تسببم من مآشي أخالقية ستظهر فز
ي المعالجة وتحمل المسؤولية.  -

 تلويث البيئة من قبل الدول المتقدمة الغنية ورفضها المساهمة فز
 ال نعرف إىل أين ستصل الثورة الرابعة، فسقف العلم غي  محدود.  -
ي سي   -

 فز
ً
 الثورة الصناعية الرابعة، وماذا لو تعارض العلم مع الدين أو مع األخالق؟هل سيمكن التحكم أخالقيا

 التعلم اآلىلي يمكن أن يقود اىل مأشي أخالقية، ويضعف العالقات االجتماعية.  -
يعات جديدة:  ز وترسر ي ستحتاج إىل وضع قواني 

، والت 
ً
ي يجب البحث بها مستقبال

 ومن القضايا الت 
ي 
 رسقة األرصدة البنكية الكي   -انتهاك الملكية الفكرية -عىل الخصوصيات االعتداء -)التجسس المعلومائ 

ً
 -ونيا

امج الحاسوبية ذكاء قضايا ال -ازدياد البطالة -الطائرات بال طيار  -حوادث السيارات ذاتية القيادة -رسقة الير
....إلخ(.   االصطناغي

 : الثورة الصناعية الرابعة وإطالة عمر اإلنسان -أ
ة الخلود حقيقة، فخلود االنسان مرتبط بعطائم الفكري ال ببقائم العضوي، وتشي  المعطيات إىل لقد أصبحت فكر 

ي إطالة عمر اإلنسان من خالل: 
 أن الذكاء الصنغي سيساهم فز

 يستخدم الذكاء الصنغي إلجراء الفحوصات الطبية المعتمدة عىل آالف المعاِمالت.  -١
 عالجية أفضل من اإلنسان. يعىطي الذكاء الصنغي تشخيص ووصفات  -٢
 الذكاء الصنغي والشبكات االجتماعية واألدوات الطبية المحمولة يعىطي إمكانية مراقبة دائمة  -٣

ز ك بي 
العمل المشي 

 للصحة. 
ية المختلفة.  -٤  يستطيع الذكاء الصنغي فهم النصوص المكتوبة باللغات البرسر
. يعزز الذكاء الصنغي إمكانية إبداع أفكار جديدة و  -٥ ي  المجتمع الطتر

ز ها علميا بي   إجراء تجارب مختلفة ثم نرسر
٦-  . ي خدمة القطاع الصخي

 فز
ً
 يمكن استخدام الذكاء الصنغي إلنشاء نظم ذكاء صنغي أكير تقدما

ي.  -٧ ي رسم خريطة للدماغ البرسر
 يساعد الذكاء الصنغي فز

ي عملية نقل مشاعر اإلنسان ووعيم ليتم تخزينه -٨
ي الحاسوب. يساعد الذكاء الصنغي فز

 ا فز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الثورة الصناعية الرابعة وخطر اختفاء الوظائف -ب
ي تعمد عىل المهارات البسيطة كقيادة السيارات أو 

 المهن المهددة باالختفاء واالنقراض هي المهن الت 
لعل أكير

ي والسيارات واللباس، وكذلك التدريس سيتأثر بشكل كبي  نتيجة وجود منصات تعلي
 ية. معمليات تنظيف المبائز

ي فيها جانب نفسي واجتماغي )الرعاية 
: مطوروا الخوارزميات، مهندسوا البيانات، المهن الت 

ً
أما أقل المهن تأثرا
ز  التمريض(، األطباء النفسيون، التمريض، التدريس والصحافة، والمهن السياسية. لذا فإنم ال  -لألطفال والمسني 

 . ز  بد من إعادة صياغة مهارات المهنيي 
ي ظل ا

ي كل مكان حول اختفاء ففز
ز
ي يعد الروبوت أحد مظاهرها، أصبح هناك قلق يخيم ف

لثورة الصناعية الرابعة والت 
ي 
. فهل من أساس لهذا الخوف؟ وما هي نسبة هذه الوظائف الت  الوظائف لصالح الروبوتات والذكاء االصطناغي

 يمكن أن تقوم بها اآللة؟
ي اختفت من الصناعة والزراعة، خالل الثورة يجدر هنا االنتباه إىل حقيقٍة صعبٍة، وهي أ

ن نسبة الوظائف الت 
 ال نعرفم اليوم يستطيع أن يستوعب مئ ات ماليي ن 

ٌ
الصناعية الثالثة، استوعبها قطاع الخدمات. فهل سيظهر قطاع

ع؟
 ة
 العاطلي  ن من العمل كما هو متوق

ننا جولة عىل بعض الدراسات من مالحظة التا
ّ
  كل األحوال تمك

 
: ف  ىل 
ز دراسة وأخرى حول نسبة الوظائف القابلة لالختفاء. •  ي اإلحصاءات بي 

 هناك تفاوت ملحوظ فز
ي جامعة أكسفورد عام • 

ي أمريكا، اآلالت  702م، وشمل ت 2013استخلصت دراسة أجريت فز
وظيفة مختلفة فز

.  47ستستطيع القيام بنحو % ز ي العقد أو العقدين المقبلي 
 منها فز

ي دراسة أخرى أج• 
ي عام فز

دولة معظمها من الدول الغنية،  34م، وشملت 2015رتها منظمة التعاون االقتصادي فز
ز أن هناك % ، و% 14تبي ّ  لخطٍر كبي 

ٌ
ي بلدان المنظمة معرضة

 لخطٍر أقل. وخلصت  32من الوظائف فز
ٌ
معرضة

ي  210الدراسة إىل أن 
ز وظيفة فز  للخطر.  32ماليي 

ٌ
 دولة معرضة

 تشي  مقارنة اختفاء • 
ٌ
ي الدول النامية معرضة

مة والدول النامية، إىل أن الوظائف فز
ِ
ز الدول المتقد الوظائف بي 

وي    ج.  ي ستخرسها اليز
مة. فجمهورية سلوفاكيا قد تخرس ضعف الوظائف الت 

ِ
ي الدول المتقد

لخطٍر أكير من تلك فز
ز ال  بي 

ٌ
مة منذ وكوريا الجنوبية ستخرس وظائف أقل من كندا، ألن إدارة اإلنتاج مختلفة

ِ
ي  بلدين، فاألوىل متقد

اآلن فز
ٍ من الدول.   مسألة األتمتة عن كثي 

اتها االجتماعية  -ج  سلبيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثي 
اتها، إال أن هناك ثالثة مجاالٍت تثي  قلق    بداية هذه الثورة وال نعرف بالتحديد تأثي 

 
عىل الرغم من أننا ال نزال ف

 : ، وه   المراقبي  
 ال مساواة الناتجة خاصة عن: ال• 
ي نشاطنا االقتصادي عىل • 

ي الدول النامية، إذ إن اعتمادنا األساشي فز
ز عن العمل وخاصة فز ازدياد عدد العاطلي 

 عن الال مساواة والبطالة. )تأثي  
ً
المنصات الرقمية، يزيد من فقدان فرص العمل، وبالتاىلي فقدان األمن الناتج أساسا

ي الدول العربية، الثورة الصناعية ا
 (٢٠١٩لرابعة عىل التنمية فز

 • .
ً
 االستعمال الجائر للموارد الطبيعية واعتم اد الوظائ ف عىل مهارات عالية جدا

كات الضخمة متعددة الجنسيات مثل غوغل وأمازون ...إلخ. •  ي يد الرسر
 المركزية الهائلة فز

ابط، سينت  ج 2016يشي  تقرير المنتدى االقتصادي لعام  م، إىل أن الال مساواة هذه معطوفة عىل عالم شديد الي 
ز نشاط المنظمات الخارجة عن أطر الحكومات والدول.   وفص ٌل عنرصٌي واضطراٌب تعزِ

ٌ
 عنه ا تفتت

 العالم الرقىمي والتقنيات الناشئة، يغي ِ الفضاء اال • 
ز ي للرصاع، حيث يوسع الوصول إإن الجمع بي  اتيخر

ىل سي 
ة ويخلق ساحات ضاع جديدة ويجعل مسألة الحوكمة أصعب وأصعب.   التقنيات المؤذية والمرصز

 • . ي
وئز ي جدي  د للرصاع هو الفضاء اإللكي  اتيخر

 إضافة إىل الب  ر والبح  ر والج  و، هناك مرسح اسي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 للرصاعات حسبما يقول جايمز ازدياد االنتهاكات األخالقية، حيث سيكون الدم• 
ً
 جديدا

ً
ي المستقبل مرسحا

ز
اغ ف

ز  ي جامعة جورج تاون، ويضيف أن تقنيات السيطرة عىل األدمغة لن تقترص عىل الالعبي 
ز
جيوردانو من كلية الطب ف

؟ ، والمسألة هي مت 
ً
ز بل عىل اآلخرين أيضا  الدوليي 

 ع المنظمات غي  الحكومية سوف تفاقم الوضع. صعوبة التوصل إىل اتفاقياٍت ومعايي  للحلول السلمية م• 
 الهوية ومسألة االنتماء • 
ي الثورة الثالثة، من خالل االعتماد الكبي  عل منصات رقمية محدودة )مثل • 

ز
ة ف ات كبي  ض لتأثي  بدأت الهوية تتعر ة

 من هذه المنصات ستواصل استقطابها 
ً
ا ...إلخ(. وتشي  الدراسات إىل أن عرسر

ي الثورة  للناس فايسبوك، تويي 
ز
ف

 وسلوكيات مختلفة. 
ً
 الصناعية الرابعة، وتفرض أعرافا

ي الثورة الصناعية الرابعة، وستطرح أسئلة • 
ز
، ستتوسع أكير ف ي ي المجال البيولوحر

ز
 ف
ً
إن التقنيات الناشئة، خاصة

 ال يتجزأ من داخلنا وت
ً
، حيث ستصبح األدوات التكنولوجية جزءا

ً
ا  من غي  عمجديدة حول معتز أن نكون برسر

ً
دا

 خالل جيل واحد فقط. )زمان، 
ً
. ومن المتوقع أن تصبح هذه متاحة ي

 (٥١، ٢٠١٨نكون عىل مستوى تركيبنا الجيتز
داد •  ز ي دول العالم، ألن المهارة ستكون أهم من الرأسمال المادي. ولذلك سي 

ي وباف 
ز الغرب الغتز ازدياد الفجوة بي 

ي الدول، وسينقسم 
: تحكم الغرب المتقدم بباف  ز  سوق العمل بشكل حاد بي 

ي أمن المعلومات
، وسيكون البحث العلىمي فز

ً
ة متخلفة تقنيا ي الغتز ومجتمعات فقي 

ي مفرط فز
البحث  -مجتمع تقتز

 تجارة المعلومات من أرب  ح -من يمتلك المعلومات سيكون هو المتحكم -العلىمي الرقىمي من أهم مواضيع األبحاث
(، البحث العلىمي العسكري...الخ. التجارات اليوم )واقع االحتكار الرق  ىمي

وسيفاقم ذلك الرصاعات االجتماعية، فعىل سبيل المثال: القارة االفريقية الزالت تعيش الثورة الصناعية الثانية، 
ي العالم حواىلي ١٣٠٠حيث أن هناك / 

نت.  ٤/ مليون إنسان بال كهرباء، كما أن هناك فز  مليار نسمة ليس لديهم اني 
ين، لماذا وتفرس هذه الظا ي الرب  ع األخي  من القرن العرسر

 مع مراحل نضج الثورة الثالثة فز
ً
ي بدأت عمليا

هرة الت 
مة: إنها التكنولوجيا، طلب مرتفع عىل الذين هم فوق 

ِ
ي البلدان المتقد

انخفضت مداخيل غالبية السكان فز
 ومنخفض عىل الذين هم تحت، والنتيجة فراغ الوسط. 

حة للت -د اتيجيات مقير اتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعامل مع الثورة الصناعية الرابعة: )اسير ، عةاسي 
٢٠١٢) 
ز مخرجات قطاع التعليم الذي يرتكز عىل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة،  -1 "إنسان المستقبل" من خالل تحسي 

 .  ومنها الهندسة الحيوية، تكنولوجيا النانو، والذكاء االصطناغي
ي  -2

ز مستويات تبتز ، والسياحة الطبية الجينومية عير تحسي  ي مجال الطب الجينومي
اتيجيات فز الخطط واالسي 

 .  الرعاية الصحية، وتطوير حلول طبية وأدوية جينومية شخصية حسب حاجة المرضز
ز عىل الرعاية الصحية الروبوتية، واالستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو، لتعزيز إمكانا -3 كي 

تقديم  تالي 
خدمات الرعاية الصحية والجراحية عن بعد، وتقديم حلول طبية ذكية عىل مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا 

ي.  ي الجسم البرسر
 القابلة لالرتداء، والزرع فز

4-  ، ي
ي والغذائ 

ي عير منظومة متكاملة ومستدامة لألمن المائ 
ي والغذائ 

"أمن المستقبل" من خالل تحقيق األمن المائ 
 عىل توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة.  تقوم
، وتكنولوجيا التعامالت الرقمية.  -5 ي االقتصاد الرقىمي

 تعزيز األمن االقتصادي عير تبتز
ي أبحاث الفضاء والعمل عىل تعزيز مكانة الدولة كمنصة عالمية للجهات  -6

"ريادة المستقبل" من خالل االستثمار فز
ي مجال دراسة وأبحاث ومشاري    ع واستثمار الفضاء. 

 الطموحة فز
ي مجال علوم الدماغ واألعصاب،  -7

ي الجامعات والمراكز المتخصصة فز
تشجيع األبحاث والتطبيقات الوطنية فز

اكة مع الجهات العالمية المتخصصة.  ي واإلدراكي بالرسر
 والتعزيز البرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الخاتمة والنتائج: 
 مما تقدم يمكننا القول: 

اتيجية  ، يشمل االبتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب االسي 
ً
 واسعا

ً
إن التحول الرقىمي يعد نظاما

 :  واالستثمار، ومن أهم سمات هذا العرص، ما يىلي
ي تواجم المشكالت وتقدم الحلول دون الرجوع إىل االنسان.  -

 هذا العرص هو عرص اآللة المفكرة الذكية الت 
ياء الكونية  - ز ، مثل: الفي 

ً
 وفروعا

ً
، أما اليوم فقد أصبح هناك تداخال ي

ياء ونكتفز ز تداخل العلوم: حيث كنا ندرس الفي 
ز علم النفس وعلم االجتماع، وعلم االجتماع والسياسة  ياء والرياضيات، وكذلك التدخل بي  ز نتيجة تداخل الفي 
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ز
 بإتقان مهارات العرض  ف

ً
 مثال
ً
ي يجب عىل االنسان اتقانها، فأصبح الجميع مطالبا

المهارات الت 
  . ز  كان ذلك يقترص عىل المختصي 

ً
 وااللقاء واستخدم الكمبيوتر، بينما سابقا

ي العرص الجدي  -
ز
ي مكان أفضل وأقوى ف

ز
. د كلما تمكنا من إدارة التحول الرقىمي بشكل أفضل، فإننا سنضع أنفسنا ف

. والمعرفة الحقيقية ال تكون باالستماع إىل األخبار وثقافة الببغاوات، بل  ي هذه الحياة هو التغيي 
فالثابت الوحيد فز

 بامتالك المهارات الالزمة لتوظيف المعلومة واستثمارها لصياغة غد أفضل... 

 التوصيات: 
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ي ذلك إىل مصاف الدول المتقدمة. 
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 العمل عىل زيادة االهتمام بأمن المعلومات واالتصاالت.  -
ي التعليم والتدريب والتعليم العا -
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ها وتوليدها من خالل تالتوسع ف ، واألخذ بمتطلبات نقل المعرفة ونرسر طوير ىلي

ز  ي البحث والتطوير، وتحسي 
ز واألساتذة، واعتماد برامج متخصصة لزيادة جهودها فز المناهج، وتدريب المعلمي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدول العربية
ز
ي ، األمم المتحدة: اللجنة االقتصادية واالجتماعيتأثي  الثورة الصناعية الرابعة عىل التنمية ف ة لغرئر

 . ٢٠١٩آسيا، 
ي عرص الثورة الرابعة، الكويت: مجلة التقدم ٢٠١٨زمان، صفاء)

ز
، العدد (، أمن المعلومات ف ، أكتوبر، ١٠٣العلىمي

 . ٥١ص
اتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة، بوابة حكومة االمارات، تاري    خ   ، عىل الرابط: ٢٠٢١يناير  ٢٨اسي 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-

plans/the-uae-strategy-for-the-fourth-industrial-revolution 
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