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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 : الملخص

مع   الكالسيكية  الحقيقية  الحكومة  عن  اضية  اإلفي  النسخة  هي  ونية  اإللكي  ي الحكومة 
فز تعيش  االوىل  أن  فارق 

ي أجهزة الدولة
ي تتواجد بشكل مادي فز

 .الشبكات وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتحاكي وظائف الثانية الت 

ونية تهدف إىل تقديم الخدمات الحكومية    بشكل مبّسط : ”الحكومة اإللكي 
ً
 آخرا

ً
ومن أجل التسهيل نقدم تعريفا

نت واإلتصاالت". عىل إختالفها عير الوسائط   ونية وأدوات التكنولوجيا وأهمها اإلني   اإللكي 

 كما 
ً
ونية سوف تالمس حاجات الناس تماما ونية من حقيقة أن الحكومة اإللكي  وينطلق تعريفنا للحكومة اإللكي 

ي الفضاء اإللكي  
 عنها بل الوجه اآلخر لها ولكن فز

ً
، ومن فعلت وتفعل الحكومات الكالسيكية وهي لن تكون بديال ي

وئز
و ي الذي تجري  - المفيد هنا أن نقوم بتعريف الفضاءات الحكومية ومنها الفضاء اإللكي 

حكومي وهو الكيان المنطق 
الفضاء  ويمثل  ي 

وئز اإللكي  الحكم  منظومة  عناض  جميع  فيه  وتحيا  جميعها  ونية  اإللكي  الحكومة  معامالت  فيه 
ي سياق حكومي جميع الكيانات المرتبطة بالحكومة الكال -المادي

سيكية وعالقاتها ببعضها البعض، ومن المهم فز
ز المذكورين إىل حدودها الدنيا ز الفضائي  ونية أن يتم تقليص نقاط اإلتصال بي  ي الحكومة اإللكي 

 .عملنا فز

Abstract : 

E-government is the virtual version of the classic real government, with the difference that the first lives 

in networks, information systems and technology, and simulates the functions of the second that exist 

physically in state agencies. 

For the sake of facilitation, we offer another definition in a simplified manner: “e-government aims to 

provide various government services through electronic media and technology tools, the most important 

of which are the Internet and communications.” 

Our definition of e-government stems from the fact that e-government will touch people's needs just as 

it did and does classic governments, and it will not be a substitute for it, but the other side of it, but in 

cyberspace. In it all e-government transactions take place and all elements of the e-government system 

live in it. The physical-governmental space represents all entities associated with the classical 

government and their relations with each other. In the context of our work in e-government, it is 

important that the points of contact between the two aforementioned spaces be reduced to their minimum 

limits. 
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 ـدمة: المق

ء بالحكومة التقلیدیة باعتبارها  ي
ز علینا التعریف بعض السر ونیة یتعي 

ي إعطاء مفهوم للحكومة اإللكي 
وع فز قبل الرسر

أنها الكیان التنظیىمي الذي تشكلها الدول من  ونیة. حیث تعرف عىل  القاعدة األساسیة لنموذج الحكومة اإللكي 
. واما أجل إدارة شؤون البالد واتخاذ القرارات   اتیجیة المتتعلقة بالمستقبل السیاسي واإلقتصادي واإلجتماغي األسي 

الخدمات  أداء  أسلوب  ز  لتحسي  واإلتصاالت  المعلومات  تكنولوجیا  استخدام  هي  ونية  اإللكي  الحكومة  تعريف 
ل والمال  الجهد  من  الكثي   یوفر  مما  نت  األني  شبكة  عير  سهلة  بطریقة  للمواطن  تقديمها  بهدف  ها  الحكومیة 

 األداء الحكومي ليصبح اكير كفاءة 
ز ونية هي وسيلة لتحسي  فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمة. الحكومة اإللكي 

اعتمادالحكومة   فإن  الدولة، وعليه  ادارة  ي 
فز والفعالية  الشفافية  زيادة  اىل  تؤدي  ونية  اإللكي  والحكومة  وفاعلية، 

من شأنها ان تساعد عىل  ونية يشكل عملية تغيي 
ي   اإللكي 

ز ورجال األعمال للمشاركة فز توسيع مجاالت المواطني 
مناقشة  ي 

فز المحىلي   والمجتمع 
ز المواطني  اك  امكانية إرسر توفر  والتكنولوجيا  المعرفة  القائم عىل  األقتصادالجديد 

ز  للمواطني   
اكير متفهم  بشكل  السياسات  القرارات,وصياغة  اتخاذ  ودعم  المبارسر  الحوار  خالل  من  السياسات 

وعواحتياجاته ونية بالتواجد عىل الشبكة العنكبوتية ثم مرحلة نرسر المعلومات  م. يبدأ تنفيذ أي مرسر حكومة إلكي 
 . ي
وئز  وصوال لمرحلة إيصال الخدمة للمواطن والدفع االلكي 

ونية  اإللكي  التعامالت  مفهوم  لتطبيق  الهاشمية  األردنية  المملكة  اهتمام  ونية  اإللكي  الحكومة  برنامج  ُيجسد 
ي تتبناها المملكة لتحقيق التنمية الحكومية  

نامج ضمن المبادرات والمشاري    ع التنموية الت  ي الير
، ويأئ  والتحول الرقىمي

ي جميع جوانب الحياة. 
 المستدامة والتطوير فز

ي العام  
ونية فز اتيجية الوطنية للحكومة اإللكي  طلقت مبادرة االسي 

ُ
برعاية ملكية سامية، وقد حملت هذه    2001أ

اتيجية  شجع  االسي 
ُ
 وتوجهات متعلقة بالتحول نحو مجتمع المعرفة المتمتع بظروف اقتصادية ديناميكية ت

ً
أهدافا

اتيجية من خالل استحداث منهجيات واقعية  الرؤى االسي  وإنفاذ  األردن إىل تحقيق  التنافسية، وقد سغ  عىل 
 تشجع التحول لكل من المجتمع واالقتصاد والحكومة. 

اإلل الحكومة  برنامج  رضز تابع  من  عاليٍة  بدرجٍة  ونية  اإللكي  الحكومية  الخدمات  تقديم  نحو  ته  مسي  ونية 
كي 

جودة   ز  تحسي  خالل  من  ونية 
اإللكي  الحكومية  الخدمات  استخدام  ونرسر  تدعيم  إىل  ويسغ  بها،  ز  المتعاملي 

المستخدم، ك رحلة  ز  المستفيدين،,وتحسي  إىل  الخدمة  إليصال  الالزم  الوقت  وتقليل  ودقتها  عمل  الخدمات  ما 
ونية عىل تطوير البنية التحتية الالزمة لمشاركة وتقديم الخدمات الحكومية.   برنامج الحكومة اإللكي 

ونية:   خصائــص الحكومة اإللكتر

نت.  • ي موقع الحكومة الرسىمي عىل اإلني 
 تجميع كافة األنشطة و الخدمات فز

ز   • الدوائر الحكومة ذاتها ولكل دائرة حكومية عىل تحقيق رسعة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واإلنجار بي 
 حدة. 

ز  •  طيلة إيام السنة.  7/ 24إتصال دائم بالمواطني 

ز كافة اإلحتياجات اإلستعالمية والخدمية للمواطن.  •  القدرة عىل تأمي 

ي كافة العناض، مع تحقيق عوائد أفضل من األنشطة الحكومية ذات العائد التجاري.  •
ي اإلنفاق فز

 تحقيق وفرة فز

. ت • ي
 حقيق اإلعتماد عىل العمل الورف 

ي التعامل.  •
 الشفافية فز
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 كرس الحواجز الجغرافية و تلك المتعلقة بالسكان و المهارة و المعرفة الفردية و القدرة عىل الدفع.  •
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ي التطور االقتصادي واالجتماغي من خالل استخدام تكنولوجيا االتصاالت  
والمعلومات مشارك أساسي وفاعل فز

ي  
ز بغض النظر عن موقعهم الجغرافز ز الوصول الميرس للخدمات والمعلومات الحكومية لكافة المستخدمي  لتكمي 

ي قدراتهم الفنية. 
 او وضعهم االقتصادي فز

 الرسالــة: 

ي الخدمات الحكومية
ز عىل ارضاء متلق  كي 

ي الحكومة والي 
ي ادارة التحول فز

ونية فز ،  تتلخص رسالة الحكومية االلكي 
وإدارة  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  باستخدام  الخدمة  لتوصيل  المختلفة  القنوات  خالل  من  ذلك  وتحقيق 
ونية ومبادراتها بحيث تكون   ات والكفاءات والكادر المؤهل لتطبيق برنامج الحكومة االلكي  المعرفة وتوظيف الخير

ي االردن. 
ز فز  سهلة ومقبولة للمواطني 

ي التطوير و التحول االداري للحكومة األردنية. إن برنامج الحكومة االلك 
ونية يساهم مساهمة فاعلة فز  ي 

ونية عىل تطبيق مفهوم التحول الرقمي عتر العديد من  ولتحقيق هذه الرسالة، يعتمد برنامج الحكومة االلكتر
 المحاور أهمها: 

 تحديد الخدمات الحكومية ذات االولوية بالمؤسسات.  •

 اإلجراءات بطريقة فاعلة وتحقق كفاءة. إعادة هندسة  •

 بناء و أتمته الخدمات الحكومية.  •

ونية.  •  ضمان جودة الخدمات اإللكي 

ونية.  •  تسهيل إستخدام الخدمات اإللكي 

 تعريف و إيجاد وتطوير بنية تحتية تكنولوجية آمنة و مناسبة.  •

يعية و تنظيمية مالئمة.  •  تعريف و إيجاد وتطوير هيكلية لبيئة ترسر

 قنوات تقديم الخدمة. تطوير  •

ية.  •  بناء و تطوير القدرات البرسر

وي    ج   •  التوعية والي 

ونية  عىل النهوض    ترتكز الحكومة اإللكي 
ً
ي المملكة عىل عدد من المرتكزات بحيث تعمل هذه المرتكزات معا

فز
ز حياة المواطن.   :وهي ببيئة األعمال ورفع األداء الحكومي وتحسي 

ونية. الخدمات  -  اإللكي 
 البي   ئة التحتية.  -
يعات.  - ز و الترسر  القواني 
 الحاكمية المؤسسية.  -
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ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ز حياة المواطن .   •  تعمل هذه المقومات معا عىل النهوض ببيئة األعمال و رفع األداء الحكومي و تحسي 
 

ونية،   اتيجية الوطنية للحكومة اإللكي  ثمانية عناض  وتتكون من  وتمثل البنية التحتية أحد أهم ممكنات االسي 
 أساسية تشتمل عىل: 

 تراس              ل.   ❖
 الشبكة الحكومية اآلمنة.  ❖
❖  . ي

 نظام الربط ا لبيتز
 منصات الحوسبة السحابية.  ❖
ونية.  ❖  بوابة الحكومة اإللكي 
 منص  ة تطوير التطبيقات الحكومية.  ❖
 برامج أمن و حماية المعلومات.  ❖
 البطاقات الذكية.  ❖

     داف األه              

، حيث أّوىل جاللة  ي
ة لالقتصاد الوطتز ، وذلك لما يقدمه من فوائد كبي   للتحول الرقىمي

ً
ا  كبي 

ً
وىلي المملكة اهتماما

ُ
ت

ونية   اإللكي  الحكومة  برنامج  ي 
الثائز عبدهللا  عام   الملك  بادر جاللته  عندما  الالزم  عن   2001االهتمام  باإلعالن 

وزارة   وتكليف  نامج  وزارة الير بتنفيذه  تقوم  والذي  الوقت  ذلك  ي 
فز بتنفيذه  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

اتيجيات الخاصة بالتحول الرقىمي بالعمل عىل   نامج عير تطبيق االسي   حيث يقوم الير
ً
االقتصاد الرقىمي والريادة حاليا

ي  خدمات رقمية متكاملة موثوقة من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوف   دعم االقتصاد الرقىمي 
ز العام والخاص، وتوفي  قنوات رقمية ذكية كبوابة  ز القطاعي  اكة بي  ترفع من كفاءة الجهاز الحكومي وذلك بالرسر

ونية   وي    ج لها   الحكومة اإللكي  وإعداد سياسة   وتطبيقات الهاتف الذكي ورفع وغي المواطن بالخدمات الرقمية والي 
ونية   كات المشاركة اإللكي  وتوفي  بنية تحتية رقمية متطورة يسهل الوصول لها واستخدامها من قبل األفراد والرسر

ز النمو االقتصادي. 
ّ
 مما يساهم بتوسيع الفرص، ويحف

ونية إىل:   حيث يهدف برنامج الحكومة اإللكتر

ز مست  وى تقديم الخدمات.  .1  تحسي 
 تطوير المهارات و اإلنجار.  .2
ز مستوى أمن و حماية المعلومات  .3 ونيا تحسي 

توفي  البنية التحتية و التكنولوجية الالزمة لتقديم الخدمات إلكي 
 . 

 رفع إنتاجية و كفاءة القط   اع  .4
 تقديم خدمات أفضل لألفراد و قطاع األعمال .  .5
ي الوقت المناسب .  .6

 توفي  المعلومات المطلوبة بدقة عالية فز
 زيادة عائدات اإلستثمار.  .7
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المختلفة   والتكنولوجيا  االتصال  وسائل  باستخدام  وذلك   
ً
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ً
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ً
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 مهما

ً
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ة، اقي ُ  اآلونة األخي 
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ونية   عوائق تنفيذ الحكومة اإللكتر

كة والبنية  ونية بعض الصعوبات التكنولوجية مثل اإلفتقار إىل المعايي  المشي  عوائق تنفيذ مبادرات الحكومة اإللكي 
المس ومن  الحكومية،  والهيئات  اإلدارات  ز  بي  المتوافقة  اإلتصاالت التحتية  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  أن  به  لم 

نت  ونية، حيث يتطلب األمر تشغيل اإلني  المعلومات واإلتصاالت هي أحد التحديات الرئيسية للحكومة اإللكي 
ز المشاركة المناسبة للمعلومات وفتح قنوات جديدة لإلتصال وتقديم الخدمات الجديدة.    لتكمي 

ونية بأكمله تطوير بنية تحتية فعالة لالتصاالت,و فضال عن ذلك فإن التنفيذ  يتطلب تنفيذ إطار الحكومة اإل لكي 
 الناجح للحكومة يعتمد عىل كيفية بناء قدرات البتز التحتية المختلفة و كيفية هكلتها بنحو متكامل. 

 الخصوصية   ➢

ي تنفيذ الحكومة  
ي األهمية فز

ز بالغت  ز وتتطلب تمثل الخصوصية واألمان عقبتي  ي إطار اهتمام المواطني 
ونية فز اإللكي 

الخصوصية ضمان مستوى مناسب من الحماية فيما يخص المعلومات المنسوبة إىل االفراد، وإن عىل الحكومة  
ألغراض  وجمعها  الشخصية  البيانات  ومعالجة  بالخصوصية،  يتعلق  فيما  ز  المواطني  حقوق  بضمان  م  ز

تلي  أن 
وعة فقط.   مرسر

الخا المخاوف  إساءة إن  أو  الخاصة  المعلومات  عن  واإلفصاح  المعلومات  ومشاركة  نت  اإلني  مواقع  بتتبع  صة 
لرصد  تستخدم  نفسها سوف  ونية  اإللكي  الحكومة  أن  من  قلق  أيضا  وهناك   .

ً
عالميا متكرر  أمر  استخدامها هي 

ونية وري أن تتعامل الحكومة اإللكي  ز والتجسس عىل خصوصياتهم؛ لذا بات من الضز بمراعاة شديدة    المواطني 
 وتقوم بحماية الخصوصية الفردية. 

ي استخدام خدمات 
ي الشبكات من أجل زيادة ثقة المواطن فز

وهناك حاجة لالستجابة بفعالية لقضايا الخصوصية فز
كة مع  ي الخصوصية والتعامل الحذر مع أي معلومات شخصية مشي 

ونية، إذ إن ثقة المواطن فز الحكومة اإللكي 
ونية. المنظمات الحكومي وري لتطبيقات الحكومة اإللكي   ة أمر ضز

ي البلدان النامية مثل األردن، يهتم الناس بشدة بقضايا الخصوصية والرسية مما قد يجعلهم 
وتجدر اإلشارة إىل أنه فز

ي أن تحدد سياسة الخصوصية الشاملة حقوق 
ونية؛ ولذا ينبغز يقررون فيها التخىل عن استخدام الحكومة اإللكي 

ز  وعة.  المواطني   وتكفل جمع البيانات الشخصية ومعالجتها فقط لألغراض المرسر

 حماية المعلومات  ➢

ز حماية المعلومات والنظم ضد الكشف العارض أو المتعمد ،للوصول إليها بنحو غي    إن أمن نظام المعلومات يعي 
ي ذلك أصول 

مضح به أو التعديالت او التخريب غي  المضح به أيضا، ويشمل ذلك حماية بنية المعلومات بما فز
ي الوصول إىل المعلوم

مجيات والتحكم فز  ات نفسها. الشبكة و األجهزة والير

ونية ألنه   ي يمثل تحديا مهما للحكومة اإللكي 
ائز وفضال عن ذلك فإن  أمن المعلومات المعروفة بإسم األمن السيير

ي تلب توقعات 
 والحكومة، وبالتاىلي تعد السياسات والمعايي  االمنية الت 

ز ز المواطني  ي عالقة الثقة بي 
مكون حيوي فز
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز خطوة مهمة نحو معالجة هذه ا ( إىل عنضين المواطني  ي
ائز لمخاوف، ويمكن تصنيف أمن المعلومات )األمن السي 

 هما : أمن الشبكة  وأمن المستندات. 

ونية حماية و حدود عىل اولئك الذين  ي شكل جدران إلكي 
ونية فز ي أن تشمل حماية البنية التحتية و البنية اإللكي 

ينبغز
ي ذلك التوقعيات الرقمية   لديهم إمكامنية الوصول إىل البيانات، وفضال عن ذلك فإن
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ها من البيانات  لحماية هوية المستخدم وكلمات المرور، وأرقام بطاقات االئتمان وأرقام الحسابات المضفية وغي 

ونية  ي التطبيقات الحكومة اإللكي 
وريا لتحقيق أهداف األمان فز نت وتخزن أمرا ضز ي تنقل عير االني 

 . األخرى الت 

 السياسات و التشــريعات   ➢

ونية ليست قضية تقنية فقط، وإنما هي مسألة تنظيمية باألساس وتتطلب تنفيذ   يجب إدراك أن الحكومة اإللكي 
والتعديالت  ز  والقواني  والسياسات  القواعد،  من  مجموعة  مع  وظائفها  وتحديد  ونية  اإللكي  الحكومة  وظائف 

لمعالجة   اإلجراءات  ي 
فز الجديدة  والتوقيعات الحكومية  ونية  اإللكي  األرشفة  ذلك  ي 

فز بما  اإللتكرونية  األنشطة 
 اإللتكرونية ونقل المعلومات وحماية البيانات والجريمة الحاسوبة وحقوق الملكية الفكرية وقضايا حقوق النقل. 

اف بها رسميا يحىمي ه ي    ع قانون يضمن حمايتها واالعي  ونية عير ترسر
ي التعامل مع الحكومة اإللكي 

ذه األنواع ويعتز
يعات تخص التجارة اإللتكرونية أو الحكومة   ي الكثي  من البلدان ال توجد ترسر

ويؤمنها من األنشطة واإلجراءات وفز
اف   الخصوصية واألمن واإلعي  القانونية، لضمان  الحماية واإلصالحات  توفي   تحتاج إىل  إنها  إال  بعد  ونية 

اإللكي 
ونية و التو  ونية. القانونية بالتفاعالت اإللكي   قيعات اإللكي 

 التحديات المعرفية  ➢

ونية.  ي الخدمات اإللكي 
ز و المشاركة فز ز المواطني   عدم وجود وغي بي 

 التحديات الثقافية و اإلجتماعية   ➢

وري بالنسبة للحكومة األردنية   ونية هناك . ونتيجة لذلك، فمن الضز ال يوجد نموذج عالىمي لتنفيذ الحكومة اإللكي 
ي اإلعتبار  

ات الثقافية والديموغرافية والسياسية واإلقتصادية وهذا من ِانه مساعدة البلدان بما فيها أن تأخذ فز التأثي 
ي إطار السياق الخاص لكل بلد. 

ز التصميم واقع تنفيذ نظم المعلومات فز  تقليص الفجوة بي 

ي بدا تنفيذها بحماس عال و ك
ونية مثله مثل العديد من المشاري    ع الت  وع الحكومة اإللكي  بي  عىل مستوى كافة مرسر

وع الذي يعتير أحد أهم  اجع هذا المستوى، وتهبط المعنويات لدرجة إنها قتلت المرسر أجهزة الدولة، وفجأة يي 
ي الدولة. 

 مرتكزات عملية اإلصالح  اإلداري فز

غياب المتابعة الحكومية عىل مدى السنوات الماضية وعدم تقييمه بشكل دوري وحثيث حسب األهداف االدارية 
ز الموازنات العامة للسنوات الماضية.  ي مشاري    ع قواني 

 الموجودة فز

اتيجية ال تقل  ي مشاري    ع إسي 
ونية، وإنما فز وع الحكومة اإللكي  ي مرسر

أوصلنا إىل تلك الحالة السلبية ليس فقط فز
ي   ي الوقت الذي بدأت فيه حكومات متعددة حول العالم والعالم العرئر

ونية. وفز بالتحول أهمية عن الحكومة اإللكي 
الوقوف عىل   اء عىل  ز حكوميون وخير الذكية" ويؤكد مسؤولي  "الحكومة  ونية" إىل 

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي منذ إنطالقته بدايات 
ونية األردئز ي شهدها برنامج الحكومية اإللكي 

أسباب "تباطؤ" وحالة الهبوط واإلخفاقات الت 
 . ي
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ي الجزائر. 2019عبد العزيز فطيمة زهرة. ) 
ونية للحالة المدنية فز  (. اإلدارة اإللكي 

ز الواقع و االفاق. 2019براهيىمي سميحة. )  ي الجزائر بي 
ونية فز  (. االدارة االلكي 

ي األردن: ٢٠١٧، و. ي. ) الحقبان ، د.أ ، الحايك  
ونية فز (. التحديات والفرص المؤثرة عىل نجاح الحكومة اإللكي 

تكنولوجيا  و  الهندسية  العلوم  مجلة  باألردن.  ونية  االلكي  الحكومة  نجاح  عىل  المؤثرة  والفرص  التحديات 
 . 58-71(، 2)  1المعلومات، 

ي تواجه تطبيق الخ٢٠١٠موس سالمة اللوزي، ) 
ي أجهزة (، الصعوبات الت 

ونية كما يراها العاملون فز دمات اإللكي 
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