
   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  – آذار   –  15                                                            (   -  82 36) ص:    ثالثالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

36 
ي و 

ي                 مجلد البوشر
 
ونية: دراسة تحليلية تقييمية ف ي تدعم التجارة اإللكتر

ونية التر ونيةالمنصات اإللكتر ي لمنصة "معروف" اإللكتر
 البناء والمحتوى المعلوماتر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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ونية: دراسة تحليلية تقييمية ف ي تدعم التجارة اإللكتر

ونية التر المنصات اإللكتر
ونية  [ لمنصة "معروف" اإللكتر

 إعداد الباحثتان: 

ي ] 
                         [ الملك عبد العزيزكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ،  ماجستتر علم المعلومات، رهام سعود سليمان البوشر

 [ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الملك عبد العزيز  ،أستاذ مساعد بقسم علم المعلومات، د. رباب عبد الرحمن مجلد ] 

 

 الملخص: 

ونية األمر الذي دعت الحاجة معه لظهور مواقع رقمية تدعم        ايد لألعمال ، والتجارة اإللكي  ز نتيجة للنمو المي 
ي. حيث تعد   ز البائع والمشي  اف عليها لتقوية أواض الثقة بي  ونية ، وتعمل عىل تنظيمها ، واإلرسر التجارة اإللكي 

ي أي نشاط تجاري، لذا من المه 
م إيالء االهتمام لمثل هذه المواقع ، والعمل عىل تطويرها  الثقة هدف جوهري فز

ي تدعم التجارة 
حة لتقييم المواقع الت  ،وتحسينها باستمرار. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إىل وضع معايي  مقي 

ال بالمملكة  التجارة  لوزارة  التابعة  ونية  اإللكي  "معروف"  منصة  لتقييم  و  نت،  اإلني  ونية عىل شبكة  عربية  اإللكي 
ستخدام المنهج  

ُ
نت.  وقد تم ا ي تقدمها عير شبكة اإلني 

السعودية، من خالل التعرف عليها وعىل الخدمات الت 
ي دراسة الحالة وتحليل المحتوى إلعداد قائمة مراجعة معيارية وتقييم المنصة، حيث اشتملت  ي بأسلوئر

الوصفز
رئ  ٧٤القائمة عىل   أرب  ع محاور  .مقسمة عىل  للتقييم  ا  ً والبناء، مؤرسر التصميم   ، ي

المعلومائ  المحتوى   : يسية وهي
محور  أن  أبرزها:  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  التفاعلية.  الخدمات  االستخدام،  وسهولة  التنظيم 

ي بنسبة 87,5التصميم والبناء حصل عىل أعىل نسبة تطبيق، حيث بلغت  
%، ويليها محور المحتوى المعلومائ 

ي إطار تصميم جذاب ويخدم أصحاب %، وذلك يعكس مد84
ى حرص مسؤوىلي الموقع عىل تقديم محتوى مفيد فز

ي بعد ذلك عىل التواىلي محور التنظيم وسهولة االستخدام بنسبة  
% ومحور 61,11المصلحة بشكل فًعال. ويأئ 
بة تعكس %، وهي نس73,15%، كما أن نسبة التطبيق الكلية لمحاور التقييم بلغت  60الخدمات التفاعلية بنسبة

ي تم التوصل 
حجم قيام الموقع بشكل عام عىل تأدية  مهامه ، وأهدافه عىل النحو المطلوب. وبناًء عىل النتائج الت 

اف عىل عمليات الدفع   ورة تطوير وتوسيع إمكانات منصة معروف لتشمل مهمة اإلرسر إليها أوصت الدراسة بضز
مظل  تحت  ز  الطرفي  حقوق  حفظ  بهدف  ي  والمشي  البائع  ز  إضافة بي  من  ز  البائعي  ز  وتمكي  موثوقة،  حكومية  ة 

ا بأهمية إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول 
ً
المنتجات والخدمات وعرضها بشكل مفصل، وأوصت أيض

ونية وتقييمها.  ي تدعم التجارة اإللكي 
 المواقع الت 

المفتاحية:  العر   الكلمات  المملكة  ونية ، منصة معروف ، رؤية  ، التجارة اإللكي  التجارة الرقمية   ، بية السعودية 
نت .  ات تقييم منصات تجارية رقمية ، تقييم منصات عىل شبكة اإلني   مؤرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

]Electronic platforms that support e-commerce: an analytical and evaluative study 

in the construction and informational content of the "Maarouf" electronic 

platform[ 

Abstract: 

As a result of the increasing growth of business, and e-commerce, which has led to the need for the 

emergence of digital sites that support e-commerce, work on organizing and supervising them to 

strengthen the bonds of trust between the seller and the buyer. Trust is an intrinsic goal in any business, 

so it is important to pay attention to such websites, and work to develop and improve them constantly. 

Accordingly, this study aims to develop proposed criteria for evaluating sites that support e-commerce 

on the Internet, and for evaluating the “Maarouf” electronic platform of the Ministry of Commerce in 

the Kingdom of Saudi Arabia, by identifying them and the services they provide via the Internet. The 

descriptive approach was used in two methods of case study and content analysis to prepare a standard 

checklist and evaluate the platform. The list included 74 indicators for evaluation. It was divided into 

four main axes: information content, design and construction, organization and ease of use, and 

interactive services. The study found a number of results, most notably: that the design and construction 

axis got the highest application rate, reaching 87.5%, followed by the information content axis with 

84%, which reflects the keenness of the website administrators to provide useful content within the 

framework of an attractive design that serves the owners of the site. interest effectively. Then comes the 

axis of organization and ease of use by 61.11% and the interactive services axis by 60%, and the overall 

application rate of the evaluation axes amounted to 73.15%, a percentage that reflects the size of the site 

in general to perform its tasks and objectives as required. Based on the findings, the study recommended 

the need to develop and expand the capabilities of the "Marouf" platform to include the task of 

supervising the payment processes between the seller and the buyer in order to preserve the rights of 

both parties under a reliable government umbrella, and to enable sellers to add products and services 

and display them in detail, and also recommended the importance of conducting further studies The 

future about websites that support e-commerce and its evaluation. 

Keywords   : E-commerce, Maarouf platform, Vision of the Kingdom of Saudi Arabia , Digital 

commerce, Indicators for evaluating digital trading platforms, Evaluating platforms on the Internet. 

ي للدراسة:  : اإلطار المنهج 
ً
 أوال

 تمهيد 

ي تطور جميع        
نت كان له أثر كبي  فز مما ال شك فيه أن تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وظهور اإلني 

مجاالت الحياة المختلفة وتوسع أعمالها، كالصناعة والتجارة والتعليم والميادين الطبية وحت  ألغراض التسلية 
ك فيه، لذا كان من األحرى لقطاعات األعمال والرسر ي مثل هذه والي 

ات والمؤسسات الحكومية منها والخاصة تبتز
ي عالم االقتصاد واألعمال، للمنافسة عىل الصعيد المحىلي  

التقنيات الكتساح حدود المكان والزمان والدخول بقوة فز
 .  أو العالىمي

نت إفادة واستفادة، وساهمت بش       ي تأثرت باإلني 
ونية أحد المجاالت الت  ي تغيي   وتعتير التجارة اإللكي 

كل كبي  فز
مستقبل العمل التجاري وتطوير األسواق التجارية وجعلها أسواق مفتوحة أمام العمالء لتتعدى الحدود المكانية 
ونية مما  اء وجعلها إلكي  ي تعيق حركة التعامالت التجارية،  وعملت عىل تسهيل عمليات البيع والرسر

والزمانية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

كات ودعم حد ي زياد كفاءة الرسر
تها التنافسية، كما سهلت عملية الحصول عىل المنتجات والخدمات من ساهم فز

ي الوقت والرسعة المحددة من خالل خلق بيئة مناسبة تمكنهم من التحكم بشكل 
ز فز قبل العمالء أو المستهلكي 

ي يحتاجون إليها، باإلضافة ساعدت التجارة اإلل
اء والحصول عىل المعلومات الت  ي عملية الرسر

ونية أكير فعالية فز كي 
ي تخفيض تكاليف التسويق إىل أدئز حد ممكن. ) 

( 2020فز  ،الزيلغي

ونية حققت نموا ملحوظا عام         م،  2020وبينت األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( أن التجارة اإللكي 
)كوفيد   وس  في  الحركة بسبب  المفروضة عىل  القيود  من  التجزئ19  –بالرغم  مبيعات  نسبة  أن  ة عير  (، حيث 

ي عام  
نت فز % 15,1تريليون دوالر، بالمقارنة مع زيادة بنسبة    2,495%، لتبلغ  22,4م ازدادت بنسبة  2020االني 

ز  ورة أن تملك الدول 2019م و2018بي  نت، وضز ايدة لألنشطة عير اإلني  ز
م، وتظهر هذه اإلحصاءات األهمية المي 
ي وقت تعيد 

 الدول النامية فز
ً
ق 2021(. ) 19  –بناء اقتصاداتها بعد وباء )كوفيد    مثل هذه المعلومات وخصوصا ،الرسر

 األوسط(.  

ي عام       
ونية بشكل كبي  حت  بلغ فز

م  2020وعىل نطاق المملكة العربية السعودية فقد نما حجم التجارة اإللكي 
ي 45مليار ريال، وهي تشكل بنسبة  33 ق األوسط والعالم العرئر

ي الرسر
ونية فز ، كما بلغت % من حجم التجارة اإللكي 

حواىلي   ونية 
اإللكي  المتاجر  مجال   25501عدد  من  نت  اإلني  عير  اة 

المشي  والخدمات  السلع  أبرز  وكان   ،
ً
متجرا

لية. )  ز ات التجميل، والسلع الميز ي والشيخ( 2021المالبس واألحذية، ومستحضز  ،الحرئر

ونية وأهميتها،         ونية تدعم   ونتيجة لهذا النمو المطرد لألعمال والتجارة اإللكي  دعت الحاجة لظهور مواقع إلكي 
ي، حيث تعد الثقة   ز البائع والمشي  اف عليها لبناء أواض الثقة بي  ونية، وتعمل عىل تنظيمها واإلرسر التجارة اإللكي 
ونية إىل تحقيقها لتقوية التواصل مع  ي أي نشاط تجاري، ويسغ رواد األعمال والمتاجر اإللكي 

هدف جوهري فز
والت تطويرها  العمالء  عىل  والعمل  المواقع  هذه  لمثل  االهتمام  المهم  من  لذا  اء،  والرسر البيع  عمليات  نحو  ز  حفي 

ي تدعم التجارة 
حة لتقييم المواقع الت  وتحسينها باستمرار. وبناًء عىل ذلك هدفت هذه الدراسة إىل وضع معايي  مقي 

نت، وتقييم أحد هذه المواقع اإللكي   ونية عىل شبكة اإلني  ي التابع لوزارة اإللكي 
وئز ونية، وهو موقع "معروف" اإللكي 

ي جرى تقسيمها إىل أرب  ع محاور رئيسية: 
 لتلك المعايي  المحددة الت 

ً
التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا

لتطوير  محاولة  ي 
فز التفاعلية.  الخدمات  االستخدام،  وسهولة  التنظيم  والبناء،  التصميم   ، ي

المعلومائ  المحتوى 
ز و  البائعي  من  ز  المستهدفي  ز  للمستخدمي  أفضل  بشكل  فعالة  خدمات  وتقديم  ي 

وئز اإللكي  الموقع  تحديث 
 . ز يي 

 والمشي 

 مشكلة الدراسة:  1/ 1

مع الثورة التقنية وتسارع صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عمدت المملكة العربية السعودية إىل         
الوط ي خدمة 

المعلومات فز ي االستجابة تسخي  تقنيات 
المعرفة والرسعة فز القائم عىل  المجتمع  ن وتحقيق فكرة 

ي المجاالت 
ونية فز ونية للتعامالت واألعمال، وتسهيل التعامالت اإللكي  والتفاعل، من خالل دعم التحوالت اإللكي 
ونية وحماية المستهلك، حيث أطلقت وزارة التجارة الم ي مجال التجارة اإللكي 

ي المختلفة، والسيما فز
وئز وقع اإللكي 

، وربط تبادل المنفعة  ي
وئز ز البائع والمتسوق اإللكي  ونية بي 

ي التعامالت اإللكي 
منصة " معروف"، لتعزيز الثقة فز

ي محاولة تحليل 
التجارية تحت مظلة موثوقة ترتبط بشكل مبارسر بوزارة التجارة، من هنا جاءت هذه الدراسة فز

ي لمنصة
ي   وتقييم البناء والمحتوى المعلومائ 

ونية، للوقوف عىل جوانب القوة والضعف  للموقع فز معروف اإللكي 
  : ي السؤال التاىلي

، ويمكن إيجاز مشكلة الدراسة فز ي
وئز ما مدى تطابق منصة سبيل تعزيز كفاءة وفعالية الموقع اإللكي 
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ونية: دراسة تحليلية تقييمية ف ي تدعم التجارة اإللكتر

ونية التر ونيةالمنصات اإللكتر ي لمنصة "معروف" اإللكتر
 البناء والمحتوى المعلوماتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

للتجارة  الداعمة  المنصات  لتقييم  حة  المقتر التقييم  ات  مؤشر مع  السعودية  ونية  اإللكتر معروف"   "
ونية؟ ا  إللكتر

 أهمية الدراسة:  2/ 1

 : ي
ي اآلتر

 
 تتمثل أهمية الدراسة ف

ي تدعم   •
ونية الت  ي تهتم بتقييم المواقع اإللكي 

من خالل مراجعة اإلنتاج الفكري يتضح عدم وجود دراسات الت 
ونية بشكل خاص ونية بشكل عام، ومنصة "معروف" اإللكي  ز - التجارة اإللكي  ، لذا تعد  -عىل حد علم الباحثتي 

ي المجال و الموضوع. ه
 ذه الدراسة إضافة جديدة لإلنتاج الفكري فز

ونية لتوضيح ما يجب عليه أن تكون مثل هذه  • ي تحليل وتقييم منصة " معروف" اإللكي 
تساهم الدراسة فز

ي مفيد يخدم 
نت، من تصميم وبناء ومحتوى معلومائ  ونية عىل شبكة اإلني  المنصات الداعمة للتجارة اإللكي 

ز وتطوير الموقع الفئة المس ي تحسي 
 فز
ً
حات بغية ، وتقديم التوصيات والمقي  ز تهدفة من التجار والمستهلكي 
 والخدمات المقدمة من خالله، وبالتاىلي تحقيق الهدف المنشود منها بشكل أفضل. 

تقييم   • ي 
حة يمكن استخدامها فز ونية بمعايي  مقي 

الداعمة للتجارة اإللكي  المواقع  الدراسة مسؤوىلي  تمد هذه 
ونية لرفع مستوى كفاءتها وفعاليتها. م  واقعهم اإللكي 

ا وانطالقة لدراسات وبحوث أخرى تتناول هذا الموضوع من نواحي أخرى.  •
ً
 قد تكون هذه الدراسة تمهيد

 أهداف الدراسة:  3/ 1

 تسىع الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية: 

ي 1
ونية والخدمات الت  نت. .التعرف عىل منصة "معروف" اإللكي   تقدمها عير شبكة اإلني 

ونية من اإلنتاج الفكري العالىمي المنشور. 2  .رصد وحض عناض التقييم المختلفة للمواقع اإللكي 

ي تندرج تحت المحاور التالية )المحتوى 3
ات التقييم الت  ونية لمؤرسر .تقييم مدى مطابقة " منصة معروف " اإللكي 

/التصميم والبناء/التنظيم وسهو  ي
 لة االستخدام/الخدمات التفاعلية( المعلومائ 

ي 4
أن تساعد فز يمكن  ي 

والت   ، ي
المعلومائ  البناء والمحتوى  تقييم  بأهم عناض  حة  ات  مقي  بقائمة مؤرسر .الخروج 

ونية.  ونية الداعمة للتجارة اإللكي   تطوير المواقع اإللكي 

 تساؤالت الدراسة:  4/ 1

 لألهداف السابقة تسىع الدراسة لإلجابة عىل ال
ً
 تساؤالت التالية: وفقا

نت؟ 1 ي تقدمها عير شبكة اإلني 
ونية؟ وماهي الخدمات الت   .ماهي منصة "معروف" اإللكي 

ونية من اإلنتاج الفكري العالىمي المنشور؟2  .ماهي أهم عناض ومعايي  تقييم المواقع اإللكي 

ات تقييم البناء والمحتوى المع3 ونية لمؤرسر ؟.ما مدى مطابقة منصة "معروف" اإللكي  ي
 لومائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ي تطوير المواقع  4
ي يمكن أن تساعد فز

، والت  ي
حة لعناض تقييم البناء والمحتوى المعلومائ  ات  المقي  . ما هي المؤرسر

ونية.  ونية الداعمة للتجارة اإللكي   اإللكي 

 منهج الدراسة:  5/ 1

تق  عناض  أهم  لرصد  المحتوى،  وتحليل  الحالة  دراسة  ي  بأسلوئر ي 
الوصفز المنهج  الدراسة  البناء اعتمدت  ييم 

"معروف"  منصة  ودراسة  حة،  مقي  ات  مؤرسر قائمة  وإعداد  المنشور  الفكري  اإلنتاج  من  ي 
المعلومائ  والمحتوى 

حة.  ات المقي  ونية ،والجوانب المتعلقة بها ،وجمع معلومات عنها، ومطابقتها مع عناض قائمة المؤرسر  اإللكي 

 أدوات جمع البيانات:  6/ 1

ة المبارسر المالحظة  استخدام  بمراجعة   تم  الدراسة  قامت  البيانات، كما  لجمع  أولية  الموقع كأداة  مع  ،والتعايش 
ي 
وئز ية حول الموضوع إلعداد قائمة مراجعة مناسبة لتقييم الموقع اإللكي  ز ز العربية واإلنجلي  اإلنتاج الفكري باللغتي 

ا للتقييم، ومقسمة عىل أرب  ع محا  ٧٤وتفسي  النتائج. حيث شملت القائمة عىل   ً : المحتوى مؤرسر ور رئيسية وهي
، التصميم والبناء، التنظيم وسهولة االستخدام، الخدمات التفاعلية.  ي

 المعلومائ 

 حدود الدراسة:  7/ 1

ي المملكة    الحدود الموضوعية: 
ي "معروف " التابع لوزارة التجارة فز

وئز اقتضت الدراسة عىل تقييم الموقع اإللكي 
 العربية السعودية. 

نت.  المكانية: الحدود  ونية المتاحة عىل شبكة اإلني   تمت الدراسة عىل منصة "معروف" اإللكي 

ي  الحدود الزمانية: 
ونية حت  تاري    خ االنتهاء من الدراسة فز  ه  1443/  6/ 27تم تقييم منصة معروف اإللكي 

 مصطلحات الدراسة:  8/ 1

 
 
ونية  :  Electronic Platformالمنصة اإللكتر

ا من صفحات تعرف المنصة اإللكي  
ً
نت يتضمن عدد ي عىل اإلني 

وئز ي عىل أنها ماهي إال موقع إلكي 
ونية بشكل إجرائ 

جاعها عند طلبها من  الويب المرتبطة مع بعضها البعض من خالل روابط معينة، ومخزنة عىل خادم ويب السي 
ون نت، وتعمل عىل تقديم خدمات تفاعلية بشكل أكير عن المواقع اإللكي  ية العادية، مما يزيد من متصفحات االني 

 تفاعل المستخدم مع الموقع وتحقيق الفائدة المرجوة منها. 

ونية   :  E-Commerceالتجارة اإللكتر
اء الِسلع والخدمات والمعلومات،  نت حركات بيع ورسر ونية عىل أنها نظام ُيتيح عير اإلني 

يمكن تعريف التجارة اإللكي 
ي تدعم توليد العوائد مثل: عمليات تعزيز الطلب عىل تلك الِسلع والخدمات ويتيح أيضا الحركات  

ونية الت  اإللكي 
نت تتيح عمليات دعم المبيعات وخدمة العمالء. ويمكن  ونية من خالل اإلني  والمعلومات، حيث أن التجارة اإللكي 

م
َّ
قد
ُ
ون، وت ي يتواصل فيه البائعون والوسطاء والمشي 

وئز ي صيغة  تشبيهها بسوق إلكي 
فيهال منتجات والخدمات فز

ونية. )  اضية أو رقمية، كما يمكن دفع ثمنها بالنقود اإللكي   ،العوايشة( ٢٠٠٤افي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 الدراسات السابقة:  9/ 1

ي تهتم بتحليل 
ية  الت  ز ي هذا الجزء مجموعة من الدراسات العربية، واألجنبية باللغة اإلنجلي 

تستعرض الدراسة فز
تيب وتقييم المواقع  ي عرضها عىل الي 

ونية ، وبعض المواقع التجارية لمعرفة اهتمامها وتوجهاتها، معتمدة فز اإللكي 
ي من األحدث لألقدم لخدمة أغراض الدراسة. 

 الزمتز

 الدراسات العربية:  1/ 9/ 1

ي البناء والمحتوى" ٢٠٢٠)الجوهري ومحمد، 
 
 ( بعنوان "مواقع األكفاء عىل الويب: دراسة ف

ي بلغت  هدفت هذه الدراس 
، وذلك باالعتماد   ٣١ة إىل تقييم عينة من مواقع األكفاء عىل الويب والت 

ً
ونيا  إلكي 

ً
موقعا

وسهولة  التصميم  الفكرية،  المسئولية  العامة،  المعلومات   : وهي محاور  خمس  تضمنت  مراجعة  قائمة  عىل 
، والخدمات التفاعلية.  ي

 االستخدام، المحتوى المعلومائ 
ي تطبيق وتوصلت الدراسة إىل  

ي حصلت عىل المرتبة األوىل فز عدة نتائج من أهمها: أن موقع شبكة الكفيف العرئر
بنسبة التقييم  بنسبة  ٨٥,٢عناض  الثانية  المرتبة  ي 

فز األلوكة  ورة ٧٤,١٪ ، ويليه شبكة  الدراسة بضز ٪ ، وأوصت 
الموقع وخدم تجاه  ز  المستخدمي  آراء  لمعرفة  منتظم  بشكل  ونية 

اإللكي  المواقع  أن تقييم  المهم  من  وأيضا  اته، 
هم من أصحاب  ز سواء كانوا أكفاء أو غي  يحتوي الموقع عىل خدمات معلوماتية بصورة تالئم جميع المستخدمي 

 االحتياجات الخاصة. 

 ، ي
ي ضوء معايتر سهولة االستخدام"٢٠١٩دراسة )الجهت 

 
ونية ف  ( بعنوان "تقييم منصة ادمودو اإللكتر

س مدى  تقييم  إىل  الدراسة  الطالبة هدفت  نظر  وجهة  من  التعليمية  ونية  اإللكي  ادمودو  منصة  استخدام  هولة 
بية بجامعة طيبة، وذلك بتوزي    ع االستبيانات عليهن لجمع البيانات المرتبطة بأرب  ع جوانب   ي كلية الي 

المعلمة فز
الدرا  وتوصلت   . ز المستخدمي  رضا  األخطاء،  التذكر،  الكفاءة، سهولة  التعلم،  سهولة   : وهي أن رئيسية،  إىل   سة 

 ( ز  بي  تراوحت  مرتفعة  متوسطات  حققت  الدراسة  ي 
فز المستخدمة  ي  ٤,١٧المعايي  

حظز الذي  الكفاءة  لمعيار   )
ورة القيام بورش عمل ودورات ٣,٧٥بالمرتبة األوىل، و)   ة، وأوصت الدراسة بضز ( لمعيار األخطاء بالمرتبة األخي 

سهولة االستخدام ليتمكنوا من تقييم أي منصة تعليمية   تدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول كيفية تطبيق معايي  
للطالب  الدراسية  المقررات  تضم  أن   

ً
وأيضا آخر،  بديل  عن  البحث  أو  استخدامه  حول  المناسب  القرار  وأخذ 

بية مواضيع مفصلة عن معايي  سهولة االستخدام وتدريبهم عىل  
ي كليات الي 

والطالبات الخاصة بتقنيات التعليم فز
ي الميادين العملية. تطبيقها ل

 الستفادة منها فز

ي الجزائر" 2018دراسة )الفقون، 
 
نت البنكية ف  ( بعنوان "تقييم مواقع االنتر

ي الجزائر ومدى توفر الوظائف 
نت البنكية فز عمدت هذه الدراسة إىل تحليل وتقييم استخدام وتنظيم مواقع االني 

( بنكا مختلفا سواء كانت خاصة أو عمومية وسواء  ٢٠التسويقية عىل هذه المواقع، وطبقت هذه الدراسة عىل ) 
كانت جزائرية أم أجنبية، من خالل استبانة أعدت لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة، حيث شملت االستبانة عىل  
أرب  ع   نت بشكل عام، ويتم قياسه من خالل  ز للتقييم، األول خاص باستخدام تنظيم موقع االني  محورين رئيسي 

ي الموقع، المقروئية والرسومات، إمكانية الوصول للموقع، مرئية الموقع. أما المحور   أبعاد رئيسية
: اإلبحار فز وهي

االتصال  وظيفة   : وهي رئيسية  أبعاد  أرب  ع  خالل  من  أيضا  قياسه  ويتم  التسويقية  بالوظائف  خاص  فهو  ي 
الثائز

قيمة، وظيفة   المنتوج، وظيفة خلق  الموجه نحو  االتصال  ، وظيفة  ي
المعلومات، وقد توصلت  المؤسسائ  جمع 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

الوظائف  لمحور  المكونة  األبعاد  ز  بي  إحصائية  داللة  ذات  فروقات  وجود  أهمها:  النتائج  من  عددا  إىل  الدراسة 
، اذ كانت النتائج متحققة بدرجة  نت البنكي ز األبعاد المكونة لمحور استخدام وتنظيم موقع االني  التسويقية، وبي 

المق الخدمات  أبرز  وأن  ة،  الخدمات كبي  تقديم  ي 
فز تتلخص  التجارية  للبنوك  ونية  اإللكي  المواقع  دمة من خالل 

المعلوماتية حيث يتم من خاللها عرض المنتجات والخدمات وتسويقها، وأيضا تقدم الخدمات االتصالية للتواصل 
ي تسمح للعمالء بالقيام ببعض العمليات البنكية. 

ا الخدمات البنكية الت  ي ضوء النتائج   مع هذه البنوك، وأخي 
وفز

ي ووظيفة االتصال الموجه نحو المنتج أو الخدمة  
ز فقط عىل وظيفة االتصال المؤسسائ  كي 

أوصت الدراسة بعدم الي 
واالهتمام بوظيفة خلق القيمة ووظيفة جمع المعلومات حول الزبائن، واهتمام إدارة البنوك أكير بتطوير مواقعها  

نت وإدارتها بكفاءة و   فعالية. عىل شبكة اإلني 

 ( بعنوان "معمارية معلومات مواقع الهيئات الحكومية السعودية: دراسة تقييمية"٢٠١٧دراسة )البنيان، 

السعودية، وذلك من خالل  الحكومية  الهيئات  تقييم  معمارية معلومات مواقع  الدراسة بشكل رئيسي  تناولت 
: معيار تنظيم المعلومات، معيار تصميم نموذج قياسي لتقييم المواقع، حيث شمل عىل ثالث معايي  أ  ساسية وهي

ونية. وقد اعتمدت الدراسة عىل قائمة المراجعة واإلبحار  الوصول إىل المعلومات، معيار تقديم الخدمات اإللكي 
ي مواقع الهيئات الحكومية لجمع المعلومات المطلوبة لتقييمها. وقد تم التوصل إىل عدة نتائج أهمها: أن معيار  

فز
ي المواقع بنسبة    الوصول إىل

ونية تم تطبيقه فز ٪  وهي األعىل، ويليه معيار تنظيم المعلومات ٤٦الخدمات اإللكي 
المعلومات بنسبة  ٤٣بنسبة   ي ٤٠٪ ، ومن ثم معيار الوصول إىل 

بأهمية إنشاء معيار وطتز الدراسة  ٪ ، وأوصت 
ل  إضافة  المعلومات،  تدفق  وسهولة  السعودية  الحكومية  المواقع  تقييم  لتطوير هدفه  اتيجية  اسي  خطة  وضع 

نت.   المواقع الحكومية وإدارتها عىل اإلني 

  ، ي
 باتنة" -( بعنوان " تقييم موقع الويب لوكالة تيمقاد للسفر والسياحة ٢٠١٧دراسة )حامدي وعيسات 

ي 
الوصفز المنهج  باتنة، وتم االعتماد عىل  بوالية  للسفر والسياحة  تيمقاد  تقييم موقع  إىل  الدراسة   هدفت هذه  

ز والتطوير،  التحسي  ي للوكالة لغرض 
وئز بالموقع اإللكي  المتعلقة  حات  النتائج والمقي  المعلومات وتقديم  لتحليل 

ي لوكالة تيمقاد للسفر والسياحة طبقت المعايي  
وئز وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أن الموقع اإللكي 

ز  تبي  نت، كما  اإلني  مواقع  ي 
فز توافرها  االزم  بخدماتها  العامة  التعريف  هو  الوكالة  موقع  من  الرئيسي  الهدف  أن   

احات  االقي  من  عددا  الدراسة  وقدمت  األجانب،  والسياح  األخرى  الوكاالت  الستقطاب  الزبائن  مع  والتواصل 
ونية   ز أداء الموقع، منها: دعم الموقع بلغات أخرى كالعربية واإلسبانية و األلمانية، وتقديم خدمات إلكي  لتحسي 

تحديث إض والعمل عىل  السياح،  من  مزيدا  ان الستقطاب  الطي  تذاكر  السياحية وحجز  امج  الير مثل حجز  افية 
ي 
أن موظفز ي حال 

للقيام بذلك فز  باإلعالم اآلىلي 
ز ز متخصصي  الموقع بشكل مستمر كما يمكن االستعانة بموظفي 

بالشبكات   الموقع  وربط  بالتحديث،  للقيام  ي 
الكافز الوقت  لديهم  ليس  كة  بالوكالة  الرسر للتعريف  االجتماعية 

والخدمات السياحية، وأيضا استخدام المنتديات الجزائرية واألجنبية للتعريف بالوكالة والتسويق لها الستقطاب 
 أكير عددا من العمالء. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 ، نت: دراسة تقييمية" ٢٠١٦دراسة )منسي  ( بعنوان "مواقع مؤسسات الطوافة عىل شبكة اإلنتر

الت إىل  الدراسة  الشبكة  سعت  عىل  األهلية  الطوافة  مؤسسات  مواقع  قبل  من  المقدمة  الخدمات  عىل  عرف 
، وقائمة  ي

ي هذه المواقع، واستخدمت الدراسة المنهج المسخي الميدائز
العنكبوتية، وإبراز نقاط القوة والضعف فز

محا أرب  ع  إىل  المراجعة  قائمة  وقسمت  المعلومات،  لجمع  الشخصية كأدوات  والمقابالت  رئيسية: المراجعة  ور 
نتائج من  إىل عدة  الدراسة  التفاعلية. وتوصلت  الخدمات  والعرض،  التصفح  المحتوى،  معايي   العامة،  المعايي  
ي 
اليا عىل أعىل نسبة فز ي حجاج تركيا ومسلىمي أوروبا وأمريكا وأسي 

أهمها: حصول موقع المؤسسة األهلية لمطوفز
ي بلغت  

ي تحديث ٤٦،٥االتفاق مع معايي  قائمة المراجعة والت 
٪ ، كما يوجد إهمال من قبل مؤسسات الطوافة فز

جاع مواقع  ي تعتير جدا مهمة لتكشيف واسي 
ونية، وإهمالها للميتاداتا الت  المعلومات المتاحة عىل صفحاتها اإللكي 

ي تخدمها، 
الويب، وأوصت الدراسة بأهمية إتاحة لغات مختلفة لمواقع مؤسسات الطوافة وذلك حسب الدول الت 

ز مواقعها وخدماتها المقدمة. وأه  مية االستعانة بقائمة التقييم المعدة لتطوير وتحسي 

نت: دراسة مقارنة مع  ٢٠١٥دراسة )بركات،   ان العربية عىل شبكة اإلنتر كات الطتر ( بعنوان "تقييم مواقع شر
كتر  عىل موقع الخطوط الجوية الكويتية"

 التر

ي يمكن
ان، وتحديد    هدفت الدراسة إىل تحديد المعايي   الت  كات الطي  ونية لرسر استخدامها لتقييم المواقع اإللكي 

، والبالغ عددها )  ان العربية مع تلك المعايي  كات الطي  ز عىل ٨مدى مطابقة مواقع رسر كي 
ونية، مع الي  ( مواقع إلكي 

ان من ي باسيفيك ولوفتهانزا( واللذان يعتير
)كائر كات   موقع الخطوط الجوية الكويتية، ومقارنتها بموقغي أكير مواقع رسر

ان العالمية، واعتمد الباحث عىل قائمة مراجعة كأداة رئيسية لجمع بيانات الدراسة، حيث تضمنت القائمة  الطي 
 (١٠٠ ( عىل  ومقسمة  ان،  الطي  كات  رسر مواقع  لتقييم  معيار  كة،  ١٠(  بالرسر التعريف   : وهي رئيسية،  مجاالت   )

، بناء وتصميم الموقع، المحتوى، خدمات الحجز والمراجعة  المسؤولية، إمكانية الوصول واالستخدام والتصفح
أمن  والتسويق،  وي    ج  الي  سياسات  الطائرة،  عىل  المتاحة  الخدمات  اإلضافية،  والخدمات  التسهيالت  ة،  المبارسر
ورسية المعلومات. وتوصلت الدراسة إىل عددا من النتائج أهمها: أن هناك اختالفات ذات داللة معنوية وبدرجة  

التسهيالت والخدمات ٩٩ثقة   البعض من حيث  العربية بعضها  ان  الطي  كات  ي محتوى وتصميم مواقع رسر
٪   فز

وي    ج والتسويق، وأيضا وجود  اإلضافية، والمعلومات المتاحة عن مستوى الخدمات عىل الطائرة، وسياسات الي 
ز  العربية وبي  ان  كات الطي  ز محتوى وتصميم مواقع رسر  محتوى وتصميم مواقع اختالفات ذات داللة معنوية بي 

ي المحتوى، والمعلومات المعروضة 
نت، وركزت أبرز هذه االختالفات فز ان العالمية عىل شبكة اإلني  كات الطي  رسر

كة  وي    ج لخدمات الرسر ي التسويق والي 
 عن الخدمات المتاحة عىل الطائرة، ومدى االستفادة من الموقع فز

)أحمد،     ا ٢٠١٣دراسة  المواقع  "تقييم  بعنوان  للواقع  (  دراسة  نت:  اإلنتر وموارد  وخدمات  ونية  إللكتر
 واالتجاهات الستنباط معايتر عربية موحدة" 

ونية بغض النظر  سعت هذه الدراسة إىل تحليل الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بتقييم جودة المواقع اإللكي 
الوص سبيل  ي 

فز وذلك  الموقع،  يقدمها  ي 
الت  ونية  اإللكي  الخدمات  طبيعة  شامل عن  ي  عرئر ح 

مقي  نموذج  إىل  ول 
موقع   أي  لتقييم  المجاالت  مختلف  ي 

فز وتطبيقه  استخدامه  يمكن  بحيث  والمرونة،  بالسهولة  ويمتاز  ومتكامل 
 ( عىل  ح  المقي  النموذج  واشتمل   . ي

وئز األهداف، ١٢إلكي   : وهي نت،  اإلني  وموارد  المواقع  لتقييم  أساسي  معيار   )
الدقة، الحداثة، الرسعة، البحث، الوسائط المتعددة، الفعاليات، الروابط،   مسؤولية الموقع، التصميم، المحتوى،

أمن المعلومات. وتوصلت الدراسة إىل جملة من النتائج والتوصيات، أهمها: عدم وجود مبادرات عربية تتصف 
وال الهيئات  أن  نت، كما  اإلني  شبكة  عىل  والخدمات  المواقع  لتقييم  معتمدة  معايي   لتحديد  مؤسسات بالجدية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

لتقييم  عربية  موحدة  معايي   قائمة  اعتماد  إىل  ي حاجة 
فز ونية  إلكي  مواقع  لها  ي 

والت  العربية،  الدول  ي 
فز والوزارات 

مواقعها وخدماتها المقدمة، لذا فمن المهم تكليف وتوحيد الجهود العربية من قبل الهيئات العلمية والجامعات 
ي هذه الدراسة وتطويره واالستفادة  المعتمدة لوضع معايي  موحدة للتقييم، ويمكن ا

ح فز الستعانة بالنموذج المقي 
ونية  ات الدول المتقدمة فيهذا المجال العتماد قائمة معايي  عربية موحدة تساعد مسؤوىلي المواقع اإللكي  من خير

ونية عىل الشبكة العنكبوتية.  ي تقييم المواقع اإللكي 
ز فز  والباحثي 

ونية: دراسة استطالعية لبعض ( بعنوان "معا ٢٠٠٩دراسة )عبيدي،   التجارة اإللكتر يتر تقييم جودة مواقع 
 مواقع التجارة لمؤسسات جزائرية" 

التجارة  مواقع  جودة  تقييم  ي 
فز المستخدمة  المعايي   حول  ح 

مقي  ي  نموذحر إطار  وضع  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
ونية، وتم تقييم بعض المواقع التجارية باالعتماد عىل أداة   ح اإللكي  االستبانة، وتوصلت الدراسة إىل نموذج مقي 

ح عىل أرب  ع  اتها التابعة لها، حيث يشمل هذا المقي  امتاز بالشمولية باحتوائه عىل عناض الجودة الرئيسية ومؤرسر
: جودة المحتوى، جودة التصميم، جودة التنظيم، جودة سهولة التعامل. كما توصلت الدراسة   معايي  رئيسية وهي

: تنظيم الموقع وتوفره عىل وسيلة تفاعل   إىل إمكانية ي
ات التقييم إىل ثالث مركبات أساسية تمثلت فز تقليص مؤرسر

، جاذبية وتحديث وأمان الموقع وسهولة التعامل معه، محتوى الموقع ورسعة تصفحه. وعير   ز مع المستخدمي 
ي آخر بكل سهولة وفعالية. 

وئز  هذه المركبات يمكن تقييم جودة أي موقع إلكي 

 الدراسات األجنبية  2/ 9/ 1

ونية الديمقراطي Lee, et al.,2021دراسة ) ( بعنوان "التحقق من صحة نموذج تقييم موقع الحكومة اإللكتر
 المعدل" 

جائحة   انتشار  عىل   COVID-19مع  للحصول  نت  اإلني  عير  المنصات  عىل  ايد  ز
مي  بشكل  المواطنون  اعتمد    ،

ونية   ز المواقع الحكومية من أجل الحوكمة اإللكي  المعلومات ، وطلب الخدمات العامة ، وأصبح من المهم تحسي 
تحقق من نموذج الديمقراطية للتغلب عىل أزمة الصحة العامة، لذا سعت هذه الدراسة إىل القيام بعملية تنقيح وال
 ( بواسطة  إنشاؤه  تم  إطار مفاهيىمي  الديمقراطية، وهو  ونية  اإللكي  للحوكمة  الويب  (، Lee-Geillerتقييم موقع 

 
ً
ا وصقًل

ً
واختباره تجريبيا من خالل سلسلة من إجراءات تطوير المقياس، وقدمت النتائج نموذج تقييم أكير إيجاز

: الشفافية، مالءمة المعلومات، جودة الخدمة، األمن، مشاركة  عوامل رئيسية وهي   ٥عنًضا تحت    ٢٥يتكون من  

ز   الممارسي  تزويد  وبالتاىلي  الحكومية،  الويب  مواقع  تقييم  أبحاث  تعزيز  ي 
فز الدراسة  هذه  وتساهم   . ز المواطني 

نموذج  تعميم  قابلية  ز  ولتحسي  نت.  االني  عىل  مواقعهم  ز  لتحسي  ومفيدة  موثوقة  بإرشادات  ز  العامي  والمديرين 
ي هذه  الت

ي الدراسات المستقبلية إىل تنفيذ المراحل المتعددة لتطوير المقياس المستخدم فز
قييم، دعا الباحث فز

ي تم 
ي بيئات سياسية واجتماعية وبيئية أخرى ومن بلدان أخرى، ألنه من الممكن أن تشمل البيانات الت 

الدراسة فز
، يمكن للدراسات المستقبلية أن تتحرى جمعها من بلدان أخرى عىل تباينات، مما يؤدي إىل نتائج مختل فة.  وبالتاىلي

ما إذا وكيف تؤثر الظروف المختلفة عىل نتائج المسوحات. كما أن التكرار عير البلدان يمكن أن يعزز إمكانية تطبيق 
 .  نموذج التقييم عىل المستوى الدوىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ونية لمBehmane et al., 2019دراسة ) ي ( بعنوان "تقييم المواقع اإللكتر
 
قدمي خدمات الرعاية الصحية ف

 منظور السياحة الطبية" -التفيا 

ي مدينة التفيا، 
ونية الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية فز

هدفت هذه الدراسة إىل تقييم محتوى وأداء المواقع اإللكي 
ي سبيل تحديد ا

ز الوافدين من الخارج، وذلك فز ز الطبيي  لوضع والذين يقدمون خدمات الرعاية الصحية للسائحي 
ز تصميم مواقع الويب. وتم تصميم إطار عمل يتضمن معايي   الراهن لتلك المواقع وتحديد الفرص المتاحة لتحسي 

 ( الويب والمحتوى ١٠تندرج تحت  الوصول إىل موقع  إمكانية  أبعاد تشمل  أرب  ع  ( عوامل رئيسية ومقسمة عىل 
 ٢١والتسويق والتكنولوجيا، لتقييم وتحليل محتوى ) 

ً
ا بالسياحة العالجية وتقديم خدمات ( موقًعا نشط

ً
ا مرتبط

ونية كقناة اتصال  ي للمواقع اإللكي 
الرعاية الصحية للمرضز األجانب. أشارت نتائج الدراسة إىل وجود استخدام جزئ 

أساسية للمرضز األجانب، ممن يبحثون عن معلومات حول خدمات الرعاية الصحية والسياحة العالجية، كما أشار 
ز وظيفة تغيي  الباحثون إىل  أن مجال التحسينات الرئيسية يجب أن تتعلق بُبعد إمكانية الوصول من خالل تمكي 

ز التجربة للمرضز الذين يعانون من ضعف البض ، وُبعد المعلومات من خالل تطوير قسم  حجم النص لتحسي 
ي من خال

ز رئيسي منفصل يضم معلومات حضية للمرضز األجانب، وأيضا   البعد التسويف  ل زيادة فعالية تحسي 
ز أفضل بكثي  SEOمحرك البحث )  ( للكلمات الرئيسية المتعلقة بالسياحة الطبية ، وبالتاىلي ترتيب موقع ويب معي 

 . Yandex.ruو  Google.comعىل محركات البحث األكير شيوعا مثل 

: تقييم المستخدم من منKhashman & Large,2013دراسة ) ي " ( بعنوان "تصميم موقع عرت  ي
 
 ظور ثقاف

ي   ي عرئر
وئز ز وتفضيالتهم لتصميم موقع إلكي  هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف ما إذا كانت توقعات المستخدمي 

واعتمدت   للثقافة،  هوفستد  نموذج  ي 
فز العربية  للبلدان  وصفها  تم  ي 

والت  العربية،  الثقافية  السمات  مع  تتطابق 
مشاركا عربيا متحدثا باللغة   ٢٠لجمع البيانات، وتم اختيار    الدراسة عىل المقابالت الشخصية واالستبيانات كأدوات

ز   اوح أعمارهم ما بي 
ي األردن، وتي 

نت فز ز   ٦٥-٢٠العربية من مستخدمي اإلني  ز عربيي    لتقييم تصميم موقعي 
ً
عاما

ز من بلد مستبعد من نموذج هوفستد )أي األردن( إىل موقع ويب من بلدهم ومقارنت  ه  لمعرفة كيف ينظر المشاركي 
ي عىل اآلخر 

ز فضلوا الموقع األردئز ي النموذج )أي لبنان(.أظهرت النتائج أن المشاركي 
بموقع آخر من بلد مدرج فز

مع سهولة  بسيط  تصميم  ويمتلك  البالد  ي 
فز ز  لهم كمواطني  مالءمة   

وأكير االستخدام  أنهم وجدوه سهل  بسبب 
ز لم يكن لديهم الوصول إىل المعلومات، واألهم من ذلك أنه تم تقديمه باللغة ال عربية، بالرغم أن غالبية المشاركي 

ز عىل  الباحثي  نوه  ية. وكدراسات مستقبلية  ز اإلنجلي  باللغة  الويب  مواقع  المعلومات عىل  البحث عن  ي 
فز مشكلة 

ونية متنوعة، لما قد يكون  ، وتوسيع نطاق البحوث لتشمل بلدان أخرى ومواقع إلكي  ز أهمية زيادة عدد المشاركي 
  النتائج النهائية. له تأثي  عىل

ونية عىل الويب: Davidavičienė &Tolvaišas,2011دراسة ) ( بعنوان "قياس جودة مواقع التجارة اإللكتر
ي ليتوانيا" 

 
 دراسة حالة ف

التجارة  مواقع  جودة  تقييم  ي 
فز استخدامها  يمكن  ي 

الت  بالمعايي   حة 
مقي  قائمة  وضع  إىل  الدراسة  هذه  سعت 

، ومن ثم العمل عىل تقييم  ز ي االعتبار سلوكيات المستهلكي 
ي ليتوانيا مع األخذ فز

نت فز ونية عىل شبكة اإلني  اإللكي 
ونية اللتوانية، ولتحقيق الهدف ت   ٦ م استخدام المنهج المسخي وتحليل الدراسات  والنماذج مواقع للمتاجر اإللكي 

المقارنة  المنظمة وطرق  ونية، كما تم استخدام االستبانة  التجارة اإللكي  للكشف عن معايي  تقييم جودة مواقع 
وتوصلت   الدراسة،  ي 

فز تحديدها  تم  ي 
الت  ونية  اإللكي  المواقع  وتطبيقها عىل  التقييم  معايي   لتحديد  والمالحظة  

ح يتضمن ) الدر  ونية، كما بينت أن هناك خمس ١٢٩اسة إىل نموذج مقي  ( معيارا لتقييم جودة مواقع المتاجر اإللكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

، واألمان.   ي الوقت الفعىلي
: المحتوى، سهولة االستخدام ، والتصفح ، ،والمساعدة فز معايي  رئيسية للتقييم وهي

ا لسلوك إضافة لمعايي  أخرى يمكن اختيارها حسب بيئة البلد كالموثوق
ً
ية واالبتكار ووقت التحميل، وأيضا وفق

الرسىمي   تيب  الي  هو  الموقع  لجودة  األول  المؤرسر  أن  إىل  التوصل  تم  والتصميم. كما  السهل  المستهلك كالبحث 
ا، فيجب عىل مسؤوىلي المواقع إعطاء المزيد من االهتمام  

ً
تيب منخفض ي حال كان هذا الي 

للصفحة وعدد الزوار.  فز
. والجهود لتحل ي

وئز  يل الجودة ورفع مستوى وكفاءة الموقع اإللكي 

( الخليج  Alwahaishi et al., 2010دراسة  ان  لطتر تجريبية  دراسة   : ي
وت  اإللكتر الموقع  "تقييم  بعنوان   )

 " ي  العرت 

والمديرين  ز  الباحثي  لمساعدة  واختبارها  ان  الطي  كات  مواقع رسر لتقييم  ح  مقي  نموذج  تقديم  إىل  الدراسة  سعت 
ان من أجل واألشخاص ا كات الطي  ي مقارنة سمات ومكونات مواقع الويب الخاصة برسر

ان فز ز بصناعة الطي  لمهتمي 
  : ان وهي كة الطي  ح عىل أرب  ع فئات مهمة كأساس لرسر تحديد القيود والفرص وتطوير الموقع. واستند النموذج المقي 

ال واستمتاع   ، ي
المعلومائ  والمحتوى  المعامالت،  ومحتوى  الويب،  موقع  موقع  جودة  وتصميم  ودعمهم،  ركاب 

كة   ي شملت: رسر
، والت  ي ي دول مجلس التعاون الخليخر

ان فز كات طي  الويب. وتم تطبيق المقياس عىل أكير سبع رسر
ان اإلمارات، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط  ان الخليج، الخطوط الجوية الكويتية، طي  ان، طي  االتحاد للطي 

  . ي
ان العمائز ي الذي حصل عىل أعىل الدرجات الجوية السعودية، الطي 

وئز وتوصلت الدراسة إىل أن الموقع اإللكي 
ان  ان ، الطي  ان اإلمارات، يليها الخطوط الجوية القطرية ، االتحاد للطي  عند استخدام نموذج التقييم هو موقع طي 

ان الخليج ، ثم الخطوط الجوية السعودية ، وأقلها كانت الخطوط الجوية الكوي ي ، طي 
تية، كما اتضح أن  العمائز

ي تهم 
تصميم موقع الويب يعتير المقياس األساسي لشعبية موقع الويب، نظًرا ألنه يتضمن العديد من العوامل الت 

البحث  محرك  ز  وتحسي  الويب  موقع  شعبية  مثل  نت،  اإلني  عير  المعامالت  إجراء  عند  أساسي  بشكل  الركاب 
اللغات   وعدد  الويب  موقع  وأمن  الويب  موقع  تم وتخصيص  مستقبلية  وكدراسات  الويب.  موقع  يدعمها  ي 

الت 
ي دول 

ان األمريكية واألوروبية ومقارنتها مع مثيالتها فز كات الطي  ح عىل أفضل رسر التوصية بتطبيق المقياس المقي 
ي البلدان 

ان فز كات الطي  ز جودة موقع الويب الخاص برسر ، الستكشاف مدى االختالف بي  ي مجلس التعاون الخليخر
ي الدول النامية.  المتقدمة وب

كات فز ز جودة موقع الويب للرسر  ي 

"Stockdale & Borovicka ,2006دراسة ) ي
وت  ي تقييم المواقع اإللكتر

 
 ( بعنوان "استعمال أبعاد الجودة ف

بالمرونة  األداة  تتسم هذه  بحيث  السياحية،  الويب  لتقييم مواقع  أداة  إىل تصميم وتطوير  الدراسة  سعت هذه 
السابقة تم تحديد الكافية لخدمة مجمو  الدراسات  ونية، ومن تحليل  بالسياحة اإللكي  ز  المهتمي  عة متنوعة من 

بعد  ويضم كل  المقدمة.  الخدمة  وجودة  المعلومات  وجودة  النظام،  جودة   : وهي للتقييم،  رئيسية  أبعاد  ثالثة 
ي النمسا، حيث تم اختيار  مجموعة من المعايي  المختلفة. ولتطوير األداة وفحص مرونتها تم إجراء دراسة تجريبية  
فز

ي منطقة سياحية مركزية، وتم تقييم المواقع بشكل فردي من قبل أربعة أشخاص باستخدام 
خمسة عرسر مطعًما فز

ز للتأكد من وضوح ما يجب عليهم تقييمه. كانت نتيجة التقييم  أداة التقييم)االستبيان( بعد وضع سيناريو للمقيمي 
ز أداة التقييم من خالل إعاد ات مع  تحسي  ة تعريف بعض المعايي  والعوامل، وتعديل االستبيان بعد مناقشة التغيي 

جودة   ُبعد  من  تقييًما كانت  األعىل  المعايي   أن  وجد  . كما  ي
المعائز وتوضيح  الوضوح  تحقيق  لضمان  ز  المقيمي 

بأن العديد   المعلومات، ووجد أن جودة الخدمة هي أضعف مجاالت التطوير، وبشكل عام أكدت الدراسة التجريبية
من المواقع السياحية ذات جودة غي  كافية. وبينت الدراسة من التجارب السابقة مع أدوات التقييم أن سوء الفهم 
ي جملة واحدة، لذلك فإن 

ا أو عندما تحاول تغطية العديد من النقاط فز
ً
يحدث عندما تكون األسئلة واسعة جد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ي ضوء النتائج
ط أساسي لألداة. وفز السابقة تم التوصية بأهمية إجراء المزيد من الدراسات التجريبية   البساطة هي رسر

ي مجاالت السياحة األخرى. 
 الختبار أداة التقييم بشكل كامل وتوسيع البحث الستخدام األداة فز

 التعليق عىل الدراسات السابقة  3/ 9/ 1

ز ركزت الدراسة عىل الدراسات الحديثة قدر اإلمكان حيث انحضت جميع الدراسات ال ة الزمنية بي 
ي الفي 

سابقة فز
ي عدة جوانب منها تحديد مشكلة 2021م حت  عام  2009عام 

م، وقد استفادت الدراسة من الدراسات السابقة فز
الدراسة وأهدافها وتساؤالتها، وتحديد البناء النظري للدراسة، كما أعانتها عىل إعداد قائمة مراجعة مناسبة لتقييم 

ونية.     منصة "معروف" اإللكي 

ي العديد من مختلف بلدان العالم، وأجمعت الدراسات عىل أهمية تقييم 
يتضح من الدراسات السابقة أنها أجريت فز

ي 
فز بشكل كبي   ذلك  يساهم  وهدفها وحجمها، حيث  نوعها  عن  النظر  بغض  مستمر  بشكل  ونية  اإللكي  المواقع 

ي 
فز ي 
وئز اإللكي  الموقع  ي 

فز الخلل والضعف  أماكن  التنبه عن  أو  الموقع  اكتشاف  ز  ي تحسي 
والمبادرة فز  وقت مبكر، 

وبالتاىلي ضمان استمراريته وتحقيق الهدف منه، والسيما إذا كانت مواقع حكومية تخدم مواطنيها، أو مواقع تجارية 
لمعالجة  وطريقتها  توجهاتها  ي 

فز السابقة  الدراسات  وتنوعت  فادحة.  لخسائر  تتعرض  وقد  أهميتها  لها  ضخمة 
لك وأهدافها،  الموقع  الموضوع  وتقييم  البيانات  لجمع  رئيسية  المراجعة كأداة  قائمة  معظمها عىل  ي 

فز ركزت  نها  
حة   ، وهذا األمر تتفق عليه الدراسة الحالية. ومن خالل هذه الدراسة تقوم الدراسة بوضع قائمة مقي  ي

وئز اإللكي 
ونية، مثل منصة "معروف" اإلل  ي تدعم التجارة اإللكي 

ي تقييم المنصات الت 
ونية التابعة لوزارة التجارة. تفيد فز  كي 

: اإلطار النظري للدراسة
ً
 ثانيا

ونية  1/ 2  المبحث األول: التجارة اإللكتر

ونية  1/ 1/ 2  مفهوم التجارة اإللكتر

ونية.  ي االدبيات المنشورة حول التجارة اإللكتر
 
ي تم ذكرها ف

 فيما يىلي نذكر بعض التعاريف التر

ونية من جزأين: يتكون مصطلح التجارة   اإللكتر

 ألنظمة وقواعد  التجارة -أ 
ً
ي النشاط أو العمل التجاري الذي يجري من خالله تبادل للسلع والخدمات تبعا

: وتعتز

 محددة ومتفق عليها. 
ونية -ب  : ويعير عن التكنولوجيا وشبكة االتصاالت والمعلومات المستخدمة لمعالجة وتحويل المعطيات،  اإللكتر

ي 
 القيام بالعمل التجاري باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. مما يعتز

ي التبادل واإلعالن  
ونية فز وهناك من يعرفها عىل أنها أي عمل أو نشاط تجاري يستعمل أحد أشكال االتصاالت اإللكي 

 ،عبيدي( ٢٠٠٩والتسويق والتوزي    ع وسداد قيمة المنتج. ) 

ونية من منظورها ا لضيق عىل أنها مجموعة عمليات تجارية يحصل فيها تبادل للمعلومات وتعرف التجارة اإللكي 
نت هو المقصود بالوسيط   . وغالبا ما يكون االني  ي

وئز ونية أو وسيط إلكي  والسلع والخدمات عن طريق وسيلة إلكي 
نت عىل   ونية لتشمل إضافة لإلني  ي ويمثل شبكة عامة مفتوحة، ويمكن أن تتسع الوسائط اإللكي 

وئز وسائط اإللكي 
ز محددين  بالدخول عليها من قبل مستخدمي  المغلقة، ومسموح فقط  الخاصة  الشبكات  ونية مثل 

إلكي  أخرى 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ٍ محدد 
ز مشي  بي  تربط  ي 

الت  الشبكات  ان، وأيضا  الطي  كات  البورصات ورسر ي 
فز المستخدمة  الشبكات  مسبقا، مثل 

ي، وأشهر مثال   ي يحتاجها المشي 
الت  البضائع  ز ومجموعة موردين يعرضوا  ي تربط بي 

الت  عىل ذلك هي الشبكات 
كات صناعة السيارات وموردي المكونات أو األجزاء الالزمة إلنتاج السيارات.   رسر

اء الخدمات والسلع عت  الويب، ويتم  ونية عىل أنها عملية تتضمن بيع وشر وهناك من يعرف التجارة اإللكتر
 : ي بإحدى طريقتير 

 توصيلها للمشتر

، لكن تسليم المنتج يتم  حيث    الطريقة التقليدية:  -أ  ي
وئز يات بشكل إلكي  اء وسداد قيمة المشي  يتم البيع والرسر

الكمبيوتر( وصل إىل  المنتج )كاأللعاب واألثاث ومكونات  أن  يد. ويقال هنا  تقليدية كالير عن طريق وسيلة نقل 
ونية، أي خارج خط االتصال  ها من الوسائط اإللكي  نت أو غي  ي عن غي  طريق اإلني 

. المشي  ي
وئز  اإللكي 

ونية:  -ب  ،    الطريقة اإللكتر ي
وئز اء والسداد يتم تسليم المنتج عن طريق وسيط إلكي  هنا بعد إتمام عملية البيع والرسر

ي 
الت  المنتجات  ونًيا جميع  إلكي  المسلمة  المنتجات  ة. ويدخل تحت  ي مبارسر

وئز اإللكي  االتصال  أي عىل خط 
أ الرقىمي  الشكل  إىل  المادي  الشكل  من  تحويلها  الرقمية، كالكتب يمكن  التكنولوجيا  باستعمال  الكودي  و 

والبحوث والمجالت والصحف والموسيف  والفيديوهات وبرمجيات الكمبيوتر والبيانات واالستشارات الطبية  
 والقانونية. 

 : ونية إىل نوعير   وبناًء عىل ما سبق يمكن تصنيف التجارة اإللكتر

تقليدية: وفيها تتحول األنشط • ونية  إلكي  يتم تجارة  ، لكن  ي
وئز إلكي  التقليدية إىل شكل  أو  المعتادة  التجارية  ة 

نت.   إنجاز بعض عمليات التجارة عىل اإلني 

بيع   • مثل  نت،  اإلني  عىل  التجارة  واألنشطة  العمليات  جميع  إنجاز  فيها  ويتم  تقليدية:  غي   ونية 
إلكي  تجارة 

ة.)   سوى(،العي٢٠٠٣المعلومات والفيديوهات والموسيف  عىل "الخط" مبارسر

ومن منظور عالم االتصاالت تعّرف كوسيلة من أجل إيصال المعلومات أو المنتجات أو الخدمات عير خط الهاتف 
ونية أخرى.   أو شبكة الكمبيوتر أو أي وسيلة إلكي 

المعامالت  أشكال  شمل كل  حيث  ونية،  اإللكي  للتجارة   
ً
واسعا مفهوما  العالمية  التجارة  منظمة  قدمت  وقد 

ارية، فعرفتها عىل أنها نشاط تجاري يتضمن مجموعة عمليات متكاملة من إنتاج السلع والخدمات والصفقات التج
ونية.  ي من خالل شبكة اتصاالت إلكي   وتوزيعها وترويجها وتسويقها وبيعها للمشي 

ونية الم ستخدمة  كما عرفتها أيضا المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشكل واسع عىل أنها جميع الوسائل اإللكي 
العالمية للملكية الفكرية ركزت اهتمامها عىل الوسائل  المنظمة  أن  بها، وذلك يدل  التجارة وماله صلة  ألغراض 

ة،  ي إنجاز الصفقات والمعامالت التجارية.)زهي 
 (٢٠١٩المستخدمة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ونية  2/ 1/ 2  أنواع التجارة اإللكتر

ونية إىل أرب  ع أنواع أو  :  أنماط رئيسيةيمكن تقسيم التجارة اإللكتر  كما يىلي

ونية بير  مؤسسات األعمال: )   B2B )Business Business Toالتجارة اإللكتر

 من مورديها وعمالئها الكبار عن طريق 
ً
كة وبعضا ي هذا النمط من التجارة يقتض التعامل عىل المؤسسة أو الرسر

فز
ونية )  كات بSetشفرة، حيث تسىم المعامالت اإللكي  ي (، وقد استحدثته رسر

طاقة االئتمان لضمان الخصوصية فز
كة ال تنرسر  نت خاصة بالرسر ونية ومنع أي تالعب فيها، كما تضمن وجود عناوين عىل شبكة اإلني  المعامالت اإللكي 

 عىل المالء. 
ز مؤسسة أعمال ومستهلك: )  • ونية بي 

   B2C ) Business To Consumerالتجارة اإللكي 
ي ) أما هذا النمط يطلق عليه البعض  

وئز ونية  Electronic Shoppingالتسويق اإللكي  ( أو تجارة التجزئة اإللكي 
 (Electronic Retailing تبلغ النوع  األعمال، وهذا  منشآت  ز  بي  ونية 

اإللكي  التجارة  ز ه عن  لتميي  (، وذلك 
ي العالم. ١٥نسبته حواىلي 

ونية فز  ٪  من اإلجماىلي الكىلي لحجم التجارة اإللكي 

ونية • ز مؤسسة أعمال ومنظمة حكومية:)  التجارة اإللكي     B2G )Government To Business بي 
يتم  الهيئات الحكومية، فمثال:  أو  المؤسسات والمنظمات  ز  المعامالت والصفقات بي  النمط يغظي كل  هذا 
كات  للرسر ويمكن  نت،  اإلني  شبكة  عير  األمريكية  المتحدة  الواليات  ي 

فز الحكومية  يات  المشي  عن  اإلعالن 
. والمؤسسا ي دون الحاجة للتعامل مع مكتب حكومي

وئز  ت أن تتبادل الردود معها بشكل إلكي 
ز مستهلك ومنظمة حكومية: )  • ونية بي 

    C2G )Consumer To Governmentالتجارة اإللكي 
ي ونمو كل من نمط المؤسسة 

وئز زغ وينترسر بعد، لكنه ربما ينترسر مع انتشار التعامل اإللكي  إن هذا النمط لم يير
كة إىل المنظمة الحكومية. أو ال كة إىل المستهلك والرسر  رسر

 (٢٠١٧)اسماعيل وآخرون، 

ونية  3/ 1/ 2  خصائص التجارة اإللكتر

ها وتجعلها مختلفة عن التجارة التقليدية، ومن أبرز  ي تمتر 
ونية السمات التر يقصد بخصائص التجارة اإللكتر

 :  هذه الخصائص ما يىلي

ونية: الطابع العالمي للتجارة  .1 ،   اإللكتر ونية تتسم بطابع دوىلي أو عالىمي
ويقصد بذلك أن أنشطة التجارة اإللكي 

والمعامالت وتقديم  الصفقات  واتمام  التجارية  المواقع  فإنشاء  المكانية،  أو  الجغرافية  الحدود  فهي تخطت 
كات واألعمال سواء كانت صغي  أو  نت مكنت أصحاب الرسر ة من   المنتجات والخدمات عىل شبكة اإلني  كبي 

ة صعوبة   ز المي  يعيب هذه  العالم كله. لكن ما  نت عير  اإلني  أسواق ومستخدمي شبكة  والتغلغل إىل  الوصول 
ة.  ائب الجمركية عىل المنتجات الغي  مادية ويتم تسليمها عىل الخط مبارسر  فرض الضز

ونية:  .2 ي التجارة اإللكتر
 
ي الوسائل الماد  الطابع المتداخل التخصصات ف

ز المؤسسات  إن الفوارق فز ية لتوزيعها بي 
السلع  توصيل  باإلمكان  فأصبح   ،

ً
وضوحا أقل  أو  حدة  أقل  أصبحت  ة  أو صغي  ة  مؤسسات كبي  سواء كانت 

المدمجة  األقراص  مثل  نت،  اإلني  عىل  ة  مبارسر ونية  اإللكي  أو  التقليدية  ز  بالطريقتي  للمستهلك  والخدمات 
ي 
فز يخلق صعوبة  مما  إلخ،  الفيديو.  وأفالم  عند فرض   والموسيف   أو خدمة  سلعة  إذا كان  ما  المنتج  تحديد 

لمواجهة  نفسها  هيكلة  إعادة  عىل  وتلزمها  كات  والرسر المؤسسات  تحفز  الخاصية  هذه  أن  ائب، كما  الضز
ونية والتكيف معها.  ي تفرضها ممارسة التجارة اإللكي 

ات الطارئة الت   التحديات والتغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ي معامالت   .3
 
ي ف

ر
ونية: غياب التعامل الورف ونية   التجارة اإللكتر هذه الخاصية تدعم أحد أهداف التجارة اإللكي 

التفاوض  من  التجارية  والمعامالت  الصفقات  أن  لها، حيث  استعمال ضئيل  أو  ورق  بال  مجتمع  وهو خلق 
اء ودفع قيمة المنتج واستالمه يمكن أن يتم دون استخدام أو تبادل أي مستندات ورقية ، والتعاقد والبيع والرسر
ي 
. لكن من هنا قد تظهر مشاكل فز ي يمكن ترقيمها أو تحويلها إىل شكل رقىمي

ي حالة السلع الت 
وذلك يكون فقط فز

يعات  ترسر تم وضع  لذا  الفكرية،  والملكية  النرسر  والحفاظ عىل حقوق  والحقوق،  امات  ز وااللي  العقود  اثبات 
متعدد ومنظمات  حكومات  قبل  من  ونية  اإللكي  بالتجارة  خاصة  ز  العقود  وقواني  عىل  قانونية  صفة  لها  ة 

ونية.  ونية والوفاء بالنقود اإللكي   والمحررات والتوقيعات اإللكي 
المتعاملير   .4 الكشف عن هوية  تعامالت عدم  ي 

فز المعنية  ز األطراف  بي  ة وجها لوجه  التواصل مبارسر يتم  : ال 

ا التوقيت  يختلف  قد  األميال، كما  بينهم آالف  وقد يفصل  ونية،  اإللكي  غياب  التجارة  وبالتاىلي  بينهم،  ي 
لزمتز

ي، مما يؤدي أحيانا إىل تقديم معلومات مزيفة، أو إساءة   المعلومات الكافية عن األطراف سواء كان بائع أو مشي 
ي  ونية، لكن مع التطور التكنولوحر استخدام المعلومات أو رسقة معلومات بطاقة االئتمان أثناء التعامالت اإللكي 

ونية الحديث والحرص عىل استخد  ي التعامالت اإللكي 
اهة فز ز مه سيوفر بالتأكيد األمان والموثوقية والصدق واليز

نت.   التجارية عير اإلني 
ونية:  .5 التجارة اإللكتر ي 

 
المفاهيم واألنشطة وما يحكمه من قواعد ف ونية    شعة تغيتر  التجارة اإللكي  تتسم 

أنشطته الرتباط  نظرا  وأنشطتها،  نطاقها  حجم  ي 
فز الرسي    ع  ها  والمعلومات، بتغيي  االتصال  بتكنولوجيا  ا 

التجارة  لدى  التغيي   رسعة  ي 
فز كبي   بشكل  يؤثر  مما  المتسارعة  اتها  بتغيي  أيضا  هي  والمعروفة 

ونية.)  ( ٢٠١٩اإللكي   ،بن عىلي

ونية وفوائدها:  4/ 1/ 2 ات التجارة اإللكتر  ممتر 

ونية وهي كاآل٢٠٢١ذكرتا ) ات التجارة اإللكتر : ،عبد الحسن وحمود( أهم ممتر  ي
 تر

•  : أكت  وأرباح  والجهد    عائدات  الوقت  توفر  ال  ي 
الت  كات  للرسر المالية  األرباح  من  تزيد  ونية  اإللكي  التجارة  إن 

ي التجارة 
ز أكير وإدارة لها، وجميعها تتم فز ي عادة تحتاج إىل عاملي 

ي إجراء وإتمام العمليات اليدوية، والت 
والتكلفة فز

 . ي
نت بشكل تلقائ  ونية عىل اإلني   اإللكي 

ز عملية البحث   كانية التسوق ومقارنة األسعار بشكل شي    ع: إم • ونية عىل الزبائن والبائعي 
سهلت التجارة اإللكي 

ي السوق، بعكس 
عن المنتجات ومقارنة األسعار، والبحث عن خدمات ذات جودة عالية وأفضل المنتجات فز

ي األسواق والمنتجات المختلفة
ز وخفض األسعار   التجارة التقليدية، حيث أن عملية البحث فز ومنافسة البائعي 

ي تبيع المنتجات أو السلع بأسعار 
كات واألسواق الت  نت العديد من الرسر ها تعتير صعبة، ويوجد عىل االني  وغي 

نت يوفر الكثي  من تكاليف التسوق المادي   أقل مقارنة بالمتاجر التقليدية وذلك ألن التسوق عىل شبكة اإلني 
ي 
  مصلحة الزبائن. كالمواصالت، وهذا ما يصب فز

•  : ، وأبسط مثال عىل   العمل والتعاون الجماعي ونية وساعدت وحفزت العمل الجماغي سهلت التجارة اإللكي 
، األمر الذي   ي

وئز يد اإللكي  ونية كالير
نت أو أي وسيلة نواصل إلكي  ذلك هو إمكانية مشاركة البيانات عير اإلني 

 لقرارات بشكل فّعال. سهل وضع حلول رسيعة لتبادل المعلومات واتخاذ ا

االختيار:  • الزبائن   حرية  وتزويد  نت،  اإلني  األسواق عىل  أنواع  زيارة مختلف  إمكانية  ونية  اإللكي  التجارة  تتيح 
ي الكثي  من  

بالمعلومات الوافية عن المنتجات لالختيار فيما بينها، كما أن البائع يستطيع أن يتجول ويتسوق فز
ن ونية عىل اإلني  كة مع أخرى بكل سهولة، وذلك للحصول عىل أفضل  المواقع اإللكي  ت ومقارنة بضائع كل رسر

كة.  ي المقابل سيكون األمر أصعب إذا استلزم زيارة مواقع جغرافية مختلفة لمقارنة بضائع كل رسر
 العروض، وفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ونية من الوصول إىل أسواق األعمال المحلية والعالمية كما   الوصول للعالم كله:  • نت التجارة اإللكي 
ّ
وسعتها،   مك

 إمكانية الوصول ألكير 
ً
كات الفرصة للبحث عن الموردين بأسهل الطرق وأقل األسعار، وأيضا حيث أعطت الرسر

 . ز  عدد من المستهلكي 

ونية مفتوحة بشكل دائم،   توفتر الوقت والجهد:  • ونية أنها جعلت األسواق اإللكي  ات التجارة اإللكي  ز من ممي 
، وأيضا ليس عليهم نقل هذا  وال يحتاج الزبائن لالنتقال أو السف ز اء منتج معي  ي طابور لرسر

ر أو حت  االنتظار فز
والبطاقة  المعلومات كالعنوان  بعض  وإدخال  المنتج  عىل  النقر  هو  األمر  يطلبه  ما  ل، كل  ز الميز إىل  المنتج 

اء.   االئتمانية إلتمام الرسر

المستخدم:   • رضا  واتصاالت  نيل  تواصل  قنوات  نت  االني  منها يوفر  تستفيد  ة  ز المي  وهذه  ة،  مبارسر تفاعلية 
ونية للرد عىل استفسارات الزبائن برسعة، ما يوفر خدمات أفضل للزبائن  ي األسواق اإللكي 

كات الموجودة فز الرسر
 وبالتاىلي االستحواذ عىل رضاهم. 

ونية:  5/ 1/ 2  مخاطر التجارة اإللكتر

ونية من أبرزها ما يىلي 
 : هنالك عدة مخاطر للتجارة اإللكي 

ال  .1 والذين  ونية،  اإللكي  التجارة  ي 
فز البعض  لبعضهم  بالنسبة  ز  معروفي  الغي   األطراف  ز  بي  ما  الموثوقية  عدم 

 يتمتعوا بالشهرة التجارية الكافية. 
از والحصول عىل   .2 ز ممكن أن يتم مزاولة عمليات النصب واالحتيال تحت أسماء معروفة، وذلك لغرض االبي 

 األموال بأقض الطرق. 
رسقة  إن   .3 الممكن  فمن  والتطفل،  التلصص  من  مأمن  ي 

فز ليست  العالمية  الشبكات  عىل  التجارية  المواقع 
 المعلومات والوصول لألرقام الرسية لبطاقات االئتمان والحسابات. 

تجارة  .4 عىل  المتعددة  والجنسيات  والحكومات  الضخمة  كات  الرسر بعض  قبل  من  الدوىلي  التجسس  إمكانية 
واألفراد تحت ذريعة األسباب األمنية، وذلك من أجل الحصول عىل معلومات ومعامالت بعض المؤسسات  

ز ألغراض معينة.   خاصة وأرسار الصفقات التجارية وتوصيلها للعمالء المنافسي 
ي بعض الدول   .5

ز فز م بها جميع دول العالم، وإن كان هناك أنظمة وقواني  ز
ز وأنظمة موحدة تلي  عدم وجود قواني 

يعها في ي ترسر
ونية تخطت فهي تختلف فز ع، مع أن التجارة اإللكي  ي البلد المرسر

ما بينها، وال تصلح تطبيقها إال فز
 الحدود واألقاليم الجغرافية. 

6.  
ً
ي تحتاج إليها تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وبالتاىلي تكون حكرا

ي كل الدول تتوفر البنية التحتية الت 
ليس فز

ها.   لبعض الدول دون غي 
ونية يحتاج الكثي  من المخاطرة، لذلك لم يستحوذ هذا المجال عىل رؤوس األموال الدخول للتجارة اإللكي   .7

ة.   الكبي 
ي إدارتها،   .8

ونية إىل كوادر فنية وتقنية تعمل عىل إدارتها، باإلضافة إىل الكادر المتخصص فز تحتاج التجارة اإللكي 
 ،اسماعيل وآخرون( ٢٠١٧األمر الذي يحملها أعباء إضافية.) 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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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    

 

ونية:  6/ 1/ 2  المنصات الداعمة للتجارة اإللكتر

ي   المنصات  إن
ونية  والتجارة  العمل  وتدعم  تحفز   الت  اتها   إمكانياتها   حيث  من  ألخرى،  منصة  من  تختلف  اإللكي  ز   وممي 

ونية المنصات فمن المقدمة، وخدماتها  :  نجد  العربية اإللكي  ي
 اآلئ 

ي   السوق  هو   )خمسات(:   منصة .1 اء  لبيع  األول  العرئر  دوالر   5  الخدمة  قيمة  وتبلغ  المصغرة،  الخدمات  ورسر
 دوالر.  1 المنصة وعمولة

كات  ربط  عىل  تعمل  )مستقل(:   منصة .2 ي   المشاري    ع  وأصحاب  الرسر
ي   الوطن  فز ز  العرئر ز   بالمستقلي   إلتمام  الحرفيي 

وع .  حقوق وضمان ممتاز  بشكل المرسر ز  الطرفي 
ز   تدعم  )بيكاليكا(:   منصة .3  والقوالب   الفنية  لتصاميموا  األعمال  عرض  لهم  وتتيح  والمطورين  المصممي 

ائها  وبيعها  المختلفة،  الجرافيك.  وصور  المدونات، الشعارات، الويب، صفحات مثل:  المنصة عير  ورسر
ز   ويجمع  مستقل  بموقع  شبيهه  إماراتية  منصة)نبش(:   منصة .4 ي   المصغرة  والخدمات  المشاري    ع  من  اآلالف  بي 

 فز
 نفسه.  الوقت

اء  بيع  تدعم  خدمة(:   )أي  منصة .5  مثل:   فردي،  مجهود   تنفيذها   ويتطلب  والبسيطة  المصغرة  الخدمات  ورسر
جمة، الكتابة ها.  االجتماغي  التواصل شبكات عير  التصميم التصميم،  والي   وغي 

ز   المنصة  تدعم  فن(:   )سوق  منصة .6 ز   الفناني  ي   والحرفي 
ق  منطقة  فز   لهم   وتتيح  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الرسر

 وبيعها.  منتجاتهم عرض
  هناك أن كما 

ً
ونية المنصات من عددا ي  كما   العالمية اإللكتر

 
) ف ي

 المال(:  ،أشار 2021) ،فرصة(2021اآلتر

 المتاحة   القوائم  تصفح  إمكانية  وتوفر   االستخدام  وسهلة  ومثالية  عالية  شهرة  ذا   منصة  هي   (: (Upwork  منصة .1
 احتياجاتهم.  مع يتالءم بشكل

ز  ما (: (Freelancer منصة .2  إىل  الوصول العمل أصحاب  يستطيع حيث المتاحة الفرص وفرة المنصة هذه يمي 
ي   والمهارات  الكفاءات  من  هائل  عدد 

ة  فز ة،  في  ز   وبالنسبة  قصي  ة   مجموعة   إىل  الوصول  يستطيعوا   للمستقلي    كبي 
ي  األعمال من

 مهاراتهم.  تناسب الت 
ز   ما   أبرز (: Guru)  منصة .3 ز   أدوات  تقدم  أنها   المنصة  هذه  يمي  ز   مع  التواصل  عملية  لجعل  للمستخدمي    المستقلي 

 فعالية.  وأكير  أسهل
ز  (: PeoplePerHour) منصة .4  إنجازها.  ليتم األقل عىل ساعة إىل تحتاج المشاري    ع أن المنصة هذه تتمي 
  وسنتحدث (: Fiverr) منصة .5

ً
 الموقع.  هذا   عن مفصل بشكل الحقا

كات منها  وتستفيد  تسويقية بالحلول  تختص خدمات تقدم  وهي  (: SkyWord) منصة .6 ي  والمؤسسات الرسر
 الت 

ز   مناسب  مكان  وهي   إعالمية،  أو   تسويقية  حمالت  إىل  تحتاج في 
ز   وكتاب  مصورين  من  للمحي    وغي    ومصممي 

 ذلك. 
ز  بأنواع خاصة منصة وهي  (: 99Designs) منصة .7 افية.  األعمال وأصحاب المصممي   االحي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ونية وتقييمها:  2/ 2 : المواقع اإللكتر ي
 المبحث الثات 

ونية  1/ 2/ 2  مفاهيم حول المواقع اإللكتر

ي مجموعة ملفات متكونة من صفحات ٢٠٠٩قد ذكرت ) 
ي فز
وئز ، وصور HTML،عبيدي( أنه يتمثل الموقع اإللكي 

التنظيىمي  الهيكل  يعكس  هرمي  شكل  ي 
فز الملفات  هذه  تنتظم  بحيث  ذلك،  إىل  وما  وبرامج  وتسجيالت صوتية 

ي صفة هيئ
وئز ي للموقع، وقد يجسد الموقع اإللكي 

وئز ة أو مؤسسة أو شخص، وقد يكون االنضمام بالموقع اإللكي 
ي إطار محىلي من خالل 

نت، كما قد تكون إمكانية االنضمام به محدودة فز  من أي مكان بالعالم عير شبكة اإلني 
ً
متاحا

انت.   شبكة محلية كاإلني 

ن   ت يتكون من صف ي عىل أنه مكان عىل ش   بكة االني 
وئز ح   ات تشمل عىل معلومات مختلفة  وعّرف الموقع اإللكي 

، ولكل موقع له عنوانه المس   تقل عىل شبكة الويب  ز تبدأ بصفح   ة خاص   ة، وترتب   ط هذه الصفحة بموضوع معي 
(. وتحت   وي مواق   ع الويب عل   ى مجموع   ة م   ن الملف   ات الموضوع   ة مع بعضها عل   ى خادم URLويرمز له بالرمز ) 

أكث   ر مم   ا يسمح بعرض المحت   وى، كما يتضمن عىل محتويات الموقع والواجهات التفاعلية للمس   تخدم    واحد أو 
ي تحتوي عل   ى ع   دة عناض أو مواد مث   ل  

ي المستعرض عن   د طلبه   ا، والت 
ن   ت تظهر فز النهائ   ي عل   ى ش   كل صفح   ة إني 

يدي ه   ا. الصور والنصوص والنم   اذج الير     ة ومقاط   ع الفيدي   و وغي 

الموقع   ف   ي  التصميم  ف   إن  ترتي   ب األش   ياء وتنظيمها. وعلي   ه  ي هو عبارة عن طريق   ة 
وئز الموقع اإللكي  أما تصميم 

ون ي الصفح   ة االلكي 
ي ه   و طريق   ة ترتيب وتنظي   م العناص   ر البنائية أو المواد الموجودة فز

وئز ،جاسم  ٢٠١٦ي   ة.) اإللكي 
 والبد( 

ونية  2/ 2/ 2  تصميم وتنظيم المواقع اإللكتر

ي 
ونية، كما أنه يلعب دور   يعد التصميم الجيد للموقع وتنظيمه من أهم العوامل األساسية فز نجاح المواقع اإللكي 

حت   بارز
ّ
عليهم، ووض والتأثي   الزوار  ي جذب 

الجيد  ،عبيدي( ٢٠٠٩) فز التصميم  عليها  يعتمد  ي 
الت  الجوانب  أهم 

 : ي
ي اآلئ 

 للموقع وتنظيمه كما فز

من قبل الزائر بوضوح وبدون صعوبة، وذلك بمراعاة حجم الخط واأللوان سهولة قراءة موضوعات الموقع   •
ي الموقع. 

 المستخدمة فز
ة، حت  ال تربك الزائر ويفقد الموقع جاذبيته.  •  تنظيم محتويات الموقع بحيث ال تكون مزدحمة وال مبعير
ة، وهذا األمر قد يضايق العديد  • من الزائرين و يعيقهم عن   االبتعاد عن الرسومات المتحركة ذات األحجام الكبي 

ي يبحثون عنها. 
 الدخول المبارسر للمعلومات الت 

ز  • ز صفحات الموقع، وإظهاره بشكل بارز ليكون مرئيا للجميع، وذلك بتميي  ي تنقل الزائرين بي 
توضيح الروابط الت 

ي الصفحة، ومن الممكن إضافة بعض المؤثرات. 
 لون الروابط عن باف 

الم • قائمة  وبساطة  ي مراعاة وضوح 
فز ويستحسن عرضها  الصفحة،  مناسب عىل  مكان  ي 

فز حتويات، ووضعها 
 جميع صفحات موقع الويب. 

ز صفحات الموقع وتوحيد األلوان والخطوط المستخدمة.  •  مراعاة التنسيق بي 
الموقع وما   • الزائر عىل مضمون  ز  ُيفقد تركي  المتحركة والفالشات، ألن ذلك قد  تجنب اإلكثار من األيقونات 

 ومات. يعرضه من معل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

وحجم  • عدد  تقليل  خالل  من  وذلك  صفحاته،  تحميل  وقت  وتقليص  الموقع  تحميل  عىل رسعة  الحفاظ 
 المضافة للموقع، وعمل اختبارات لرسعة الموقع.  الملفات والصور

توضيح هوية الموقع، ألن فقدان الهوية يؤدي إىل فقدان مصداقية الموقع، لذا من األفضل تخصيص أحد   •
  ن معلومات كاملة حول الجهة أو المؤسسة، وبشكل يتيح للزوار االتصال بها. صفحات الموقع لتتضم

ي أنشئت من 
ي عدد من العنارص بغض النظر عن نوعها وطبيعتها واألهداف التر

 
ك ف ونية تشتر إن المواقع اإللكتر

 : ي
ي اآلتر

 
 أجلها، وتتمثل أهم هذه العنارص ف

1.  : ي
وت  اإللكتر للموقع  الرئيسية  أهم    الصفحة  من  وصفحة  تعتير  األساسي  المدخل  فهي  الموقع،  صفحات 

ي الصفحات، وتعظي االنطباع األول للزائر حول الموقع، لذا  
استقبال الزوار، ومن خاللها يمكن االنتقال إىل باف 

امج والتقنيات المبتكرة إلعجاب الجمهور بها وحثهم عىل البقاء   من المهم تصميمها بعناية فائقة من خالل الير
ي الموقع لفي  

 ات أطول. فز

 : ،عبيدي(٢٠٠٩)كما يجب االنتباه عند إعداد الصفحة الرئيسية إىل توفر العنارص التالية 

كة أو الموقع وتوفر شعاره.  •  وجود اسم المؤسسة أو الرسر
•  . ي

وئز ي صفحات الموقع اإللكي 
ي التنقل إىل باف 

 توفر روابط أو وصالت تساعد الزائر فز
 وجود قائمة تضم جميع محتويات الموقع.  •
 وفر معلومات خاصة باالتصال المبارسر مع المؤسسة أو الجهة المسؤولة عن الموقع. ت •
2.  : ي

وت  ورة أن تكون الصفحة الرئيسية أو صفحة االستقبال أو   الصفحات الداخلية للموقع اإللكتر ليس بالضز
نت، فقد توصله محركات البحث إىل أحد الصفحات الد حيب هي أول صفحة يصل إليها متصفح اإلني  اخلية الي 

أن توىلي اهتمام بتصميم  الموقع  القائمة عىل   لما يبحث عنه، لذا يجب عىل الجهة 
ً
ي وفقا

وئز للموقع اإللكي 
ونية وأال يقتض األمر فقط عىل الصفحة األوىل أو الرئيسية للموقع.   جميع الصفحات اإللكي 

يط البحث:   .3 يط البحث واالستكشاف من العناض المهمة للموقع  شر  عىل مسؤوىلي يعد رسر
ز ، ويتعي  ي

وئز اإللكي 
ي أداة تنافسية تفتح لها فرص جديدة  

وئز الموقع االعتناء بتصميمها وتنظيمها، بحيث تجعل من موقعها اإللكي 
ي الصفحة الرئيسية للموقع،  

يط فز ي كل المستويات، ويقع هذا الرسر
ي ظل التنافسية الحادة فز

ي التطور والتوسع فز
فز

ة. إىل  ويعمل عىل توجيه الزائر  ما يبحث عنه داخل الموقع مبارسر
ي دراسة ) 

ونية لمواقع الويب،  ٢٠١٦وفز ي تكّون محتوى الصفحات اإللكي 
،جاسم والبد( تم توضيح أهم العناض الت 

 : ي
 وهي كاآلئ 

ي بعده، ويعتمد عليه  العنوان:  .1
ي معظم برامج التصفح، ويساعد المتصفح عىل فهم المحتوى الذي يأئ 

يظهر فز
ات عىل المصمم كوسيلة أسا سية لتأكيد أهمية العنض داخل الصفحة، وذلك من خالل إضافة بعض التأثي 

 العنوان، مثل الومضات والحركات وتغي  األلوان. 
ها وتدغ بالكتل،  كتلة النص:  .2 ونية المعروضة إىل وحدات تضم المادة المراد نرسر تقسم عادة الصفحة اإللكي 

 أو خري
ً
 أو جدوال

ً
ي يمكن أن تكون نصا

، ومن األفضل أن يوضع عنوان أو جملة لكل كتلة والت 
ً
طة أو رسما بيانيا

 نصية لتوضيح المحتوى أو المادة المنشورة. 
ي تنتقل إليه عند النقر عىل األيقونة حيث يسهل األيقونات:   .3

تظهر بشكل صور أو رموز تعير عن المحتوى الت 
 فهمها وإدراكها باللغات المختلفة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

الصفحة بشكل  تشي  عادة إىل عاألزرار:   .4 الصفحة، وتعتير مهمة عند تصميم  ة داخل  أهمية كبي  ناض ذات 
 المعلومات غي  الملموسة عىل شاشة الجهاز اآلىلي واإلحساس بالتحكم 

ز تفاعىلي حيث تعد بمثابة الفجوة بي 
 فيها عىل الطبيعية. 

وتعالوصالت:   .5 والصفحات  المعلومات  وحدات  ز  بي  تربط  ي 
الت  الروابط  بالوصالت  مؤرسر ويقصد  بمثابة  د 

 لالنتقال من مكان آلخر ليسهل الوصول إىل المعلومات. 
ة لعرض الصور والرسوم بطريقة سهلة الصور والرسوم:   .6 الوسائط والتكنولوجيا المتعددة تتيح إمكانيات كبي 

 وممتعة. 
إالفيديو والصوت:   .7 ة   وبثها، إضافة  ي المواقع اإلخبارية لعرض األخبار المبارسر

ة فز ىل اللقطات تستخدم بكير
ز الفيديوهات والصوتيات بأنها تعظي نوع من الواقعية لألحداث الحاصلة وتدعم  األرشيفية المسجلة. وتتمي 

 المحتوى المنشورة داخل الموقع وتؤكد عليها. 
ي أعالها، ومن خاللها يمكن اختيار آليات التعامل مع القوائم:   .8

ي تبويب الصفحة فز
القوائم تكون مستخدمة فز

ز الصفحات والمواد الموجودة فيها. المحتوى وأ  دوات التجوال لالنتقال بي 
البحث:  .9 محتوياتها    محركات  إىل  والوصول  فيها  واإلبحار  المواقع  إىل  للدخول  المهمة  الوسائل  أحد  تعتير 

 المختلفة وتفحصها. 
ي يجب عدم اإلغفال عن تواجدها عند تصميم المواقع اإللكي    خريطة الموقع:  .10

ونية، تعد من المكونات الت 
ي شكل نصوص أو رسومات تفاعلية، 

فهي وسيلة إدارة الموقع، وتشمل عىل قوائم المحتوى وروابط صفحاتها فز
حيث يمكن من خاللها إعطاء الزائر فكرة عن هيكلية الموقع ومحتواه، وتوفر له إمكانية الوصول إىل محتويات  

 معينة بالنقر عليها بكل سهولة. 

ونية: تقييم المواقع  3/ 2/ 2  اإللكتر

 مفهوم التقييم: 1/ 3/ 2/ 2

ء قيمته، وهي عملية تقوم عىل جمع البيانات والمعلومات باستخدام العديد من  ي
يقصد بالتقييم هو إعطاء السر

 ،التودري(٢٠١٠األدوات، كالمالحظة أو فحص النتاجات أو االختبارات. ) 

إ ومن  نظام،  إ  ي 
فز والضعف  القوة  نقاط  تحديد  من  التقييم  ن 

ّ
،  ويمك الفعىلي أدائه  حول  موضوعية  أحكام  صدار 

 ، ز فعاليته وتطويره، ومن ناحية أخرى يحدد التقييم عىل أنه فكرة التسيي  وتسهيل تحديد البدائل المالئمة لتحسي 
ووضع حدود وأهداف، ثم التأكد من الوصول إليها وتحقيقها، والبحث عن أسباب عدم التحقيق، وإيجاد الطرق 

لتحقيقها،   ونيةالمناسبة  اإللكي  المواقع  تقييم  ويعرف  المحيط.  مع  والتأقلم  والتجربة  االبتكار  أنه   باعتماد  عىل 
أنشئت من  ي 

الت  المحققة لألهداف  والفعالية  الكفاءة  ونية، ومدى  اإللكي  المواقع  لقياس مستوى جودة  طريقة 
نه " عملية تستند عىل المالحظة أجلها، وذلك باالعتماد عىل مجموعة من المعايي  القياسية. كما يمكن تعريفه بأ 

ي الحكم عىل  
ي الموقع مما يساعد فز

واإلبحار باستخدام قائمة مراجعة للوقوف عىل العناض الموجودة بالفعل فز
 ،جوهري( ٢٠٢٠جودة هذا الموقع".) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

رات التقييم:  2/ 3/ 2/ 2  مت 

ي تدفع المسؤولير  عن المواقع إىل 
: ، حافظ( ٢٠١٣) التقييميوجد مجموعة من األسباب التر  ، وهي

ي أنشئت من أجلها، ويعظي صورة حسنة ودقيقة  •
ي يتبعها أو الت 

التأكد من أن الموقع يحقق أهداف الجهة الت 
 عن خدماتها. 

ي يعرضها الموقع، من حيث دقتها وحداثتها ومصداقيتها.  •
 التحقق من جودة المعلومات المقدمة الت 

 استخدام الموقع، ومدى مالئمته الحتياجاتهم وامكانياتهم. التعرف إىل مدى قدرك المستفيدين عىل  •

ي  •
ز الموقع والتغلب عىل العقبات الت  ي توضيح نقاط القوة والضعف للموقع من أجل تطوير وتحسي 

يساعد فز
ي أي مجال. 

 قد تواجههم، لذلك يعتير التقييم أحد عناض االستمرارية والتطوير فز

ع من حيث المحتوى والتصميم والبنية واإلخراج، ويعكس ذلك محاولة المحافظة عىل مستوى جودة الموق •
 . ي
وئز دد فيها المستفيدين إىل الموقع اإللكي  ي يي 

 زيادة عدد المرات الت 

ي تلبية احتياجات المستفيدين، سواء الحالية أو  •
ن عملية التقييم من الكشف عن نواحي قصور المواقع فز

ّ
تمك

 .
ً
 المتوقعة مستقبال

ي منتصف التسعينات، Usability Testingاختبارات القدرة عىل استخدام ) تحديد   •
ي ظهرت فز

( الموقع، والت 
ي بيئة ما. 

ي تعلم واستخدام المنتج أو الخدمة إلنجاز مهام أهداف محددة فز
ي درجة نجاح المستفيد فز

 وتعتز

 صعوبات التقييم:  3/ 3/ 2/ 2

: تواجه عملية تقييم مواقع الويب العديد من الصعوبات،   نذكر من أبرزها ما يىلي

نت.  •  عدم وجود صيغ ومعايي  تقييم مقننة وموحدة، ونموذجية لبناء مواقع المعلومات عىل اإلني 

فيهية واإلعالنات التجارية للمواقع المعلوماتية.  •  مزاحمة كثي  من المواقع التسويقية والي 

ونية مع بعضها عن طريق الروابط   • ، حيث ممكن أن تجد روابط hyperlinksتداخل الكثي  من المواقع اإللكي 
 . ي
ز مواقع جيدة ورديئة، أو مواقع ليست بمستوى العلىمي أو الفتز  بي 

ي بعض الحاالت أن ينقل الموقع إىل عنوان جديد أو يتم   •
، فيحدث فز ي

وئز عدم ثبات أو استقرار الموقع اإللكي 
. إلغاء الموقع دون تنبيه أو إشعار، مما يجعل عملية اإلشارة إىل موقع 

ً
ا  متغي 

ً
 مصدر المعلومات أمرا

ة، فمن الممكن أن تتعرض للتبديل أو اإلضافة أو الحذف،   • ونية لها طبيعة متغي 
إن محتويات الموقع اإللكي 

 مما يؤثر عىل مستوى التقييم الذي أعظي للموقع، ولهذا يتوجب إعادة تقييم مواقع المعلومات بشكل دوري. 

ه  • نت. غياب دور الرقابة عىل ما يتم نرسر  عىل شبكة اإلني 

ي قد ال تتوفر  •
تحتاج بعض المواقع عىل شبكة الويب إىل أجهزة ملحقة أو برامج إضافية للقيام بالتصفح، والت 

 وقت إنجاز عملية التقييم.  

 إىل صعوبات التقييم نقطتير  هما:  ،جوهري(٢٠٢٠)وأضاف 

نت.  • ي اإلني 
 أنه ال يوجد معايي  للنرسر فز

ة المصادر عىل  • نت. كير  شبكة اإلني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 معايتر التقييم:  4/ 3/ 2/ 2

ي الموقع التعليىمي ٢٠١٠عرف ) 
،التودري( المعايي  عىل أنها "مجموعة الحد األدئز من الكفايات المطلوب تحقيقها فز

نت لتحقيق جودته". كما يمكن تعريف معايي  التقييم بأنها أداة تعمل عىل قياس أمر ما لمعرفة   عير شبكة اإلني 
من عدمه بشكل مفهوم وقابل للقياس، من أجل الوصول إىل نموذج مقبول وعاىلي الجودة. وبالنسبة  مدى تحققه 

ي يمكن من خاللها تقييم المواقع 
ونية فتعّرف عىل أنها المواصفات الكمية والكيفية الت  لمعايي  تقييم المواقع اإللكي 

نت، والتوصل إىل نقاط قوتها لتدعيم ونية عىل شبكة اإلني   ها ونقاط ضعفها لمعالجتها وإصالح الخلل. اإللكي 

 لطبيعتها  
ً
حة لمعايي  تقييم المواقع عىل شبكة الويب، فمنهم من يصنفها تبعا

وهنالك العديد من التصنيفات المقي 
ي تركز عليها إىل ثالثة أنواع  

 من يصنفها وفقا للمجاالت الت 
ً
، هما: معايي  وصفية ومعايي  كمية. ونجد أيضا ز إىل نوعي 

: ٢٠١٥ئيسية ) ر   ،بركات( وهي

ي تركز عىل تصميم الموقع، كسهولة التصفح وأسلوب العرض.  •
 المعايي  الت 

ي تهتم بوظيفة الموقع.  •
 المعايي  الت 

ي تركز عىل أهداف الموقع.  •
 المعايي  الت 

ز  رئيسيي  ز  قسمي  إىل  الموقع  تقييم  معايي   بتصنيف  قاموا  من  المجال  هذا  ي 
فز ز  المختصي  بعض  وهناك 

  هما:  ري(،جوه٢٠٢٠)

•  :) ي للموقع )البناء الهندشي ي تهتم بالتصميم والمظهر الخارج 
وهذه تهتم بتصميم شكل الموقع   المعايتر التر

والخطوط،  المعلومات،  عرض  طريقة  مثل   ، ي
وئز اإللكي  الموقع  لصفحات  الفنية  العناض  عىل  تركز  فهي 

 واأللوان، والتصفح، والروابط، والوسائط المتعددة، وسهولة الوصول إىل الموقع. 

•  : ي
وت  اإللكتر للموقع  والفكري  ي 

المعلوماتر بالمحتوى  تهتم  ي 
التر يتضمنه    المعايتر  بما  المعايي   هذه  وتهتم 

والمسئولية  والدقة،  التغطية  وتشمل  المعلومات،  تركز عىل جودة  بذلك  ، وهي  ي
وئز اإللكي  الموقع  ويحتويه 

 الفكرية، والشمولية، والحداثة، والموضوعية، والمالئمة. 
ي ومن المعايي  ما تكون حكومية موحدة يعتمد عليها لتقييم مواقع الويب الحكومية، كال

معايي  أو الموجهات الت 
المواقع   جودة  مدى  الختبار  تطبيقها  يمكن  ي 

والت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الذكية  الحكومة  وضعتها 
ونية الحكومية، وشملت المعايي  األساسية )  : ٢٠٢٠اإللكي  ي

 ،هيئة تنظيم االتصاالت( عىل اآلئ 

 . Domain & Hosting guidelines-معايي  النطاق واالستضافة  −

 . Site Architecture and Design guidelines-معايي  معمارية وتصميم الموقع  −

ز واالستخدامية −  . User Experience and Usability guidelines-معايي  تجربة المستخدمي 

 . Content Guideline-معايي  المحتوى  −

 . Accessibility Guidelines-معايي  سهولة الوصول  −

 . Digital Participation Guidelines-المشاركة الرقمية معايي   −

 . Open Data Guideline- معايي  البيانات المفتوحة  −

 . Security and Information Protection Guidelines-معايي  أمن وحماية المعلومات  −
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 . Marketing Guidelines-معايي  التسويق  −

 خطوات التقييم:  5/ 3/ 2/ 2

ص )
ّ
ي( 2000لخ : ،الجت  ي

ي اآلتر
 
ي ثالث خطوات رئيسية كما ف

 
ي ف

وت   خطوات تقييم موقع إلكتر

ز األنواع التالية:  الخطوة األوىل:  -1 ي المراد تقييمه، والذي قد يكون من بي 
وئز  التعرف عىل نوع الموقع اإللكي 

، كالمؤسسات االجتماعية والجمعيا  المواقع الرسمية:  -أ  ي تتبع هيئات ذات طابع رسىمي
ت  وهي تلك المواقع الت 

، مثل موقع جمعية المكتبات األمريكية.  ي ليس لها هدف ربخي
 المتخصصة، والت 

كات التجارية، كما تحتوي عىل   المواقع التجارية:  -ب  ي تقوم بعمل تجاري وتنتىمي إىل إحدى الرسر
هي المواقع الت 

 إعالنات تجارية. 
 داخل الدولة أو خارجها. ويقصد بها المواقع الخاصة بالجهات الحكومية سواًء كانت  المواقع الحكومية:  -ت 
فيهية:  -ث  التر امج   المواقع  الير بعض  عىل  تحتوي  حيث  للمستخدم،  والمتعة  فيه  الي  تقدم  ي 

الت  المواقع  وهي 
فيهية واأللعاب.   الي 

ي تم إنشائها من قبل أشخاص ألغراضهم الخاصة وأهدافهم الشخصية   المواقع الشخصية:  -ج
ي المواقع الت 

وتعتز
 شطتهم وقدراتهم ووجهات نظرهم. أو لتقديم تعريف بأنفسهم وأن

ي الويب، ومن أشهرها "انفوسيك" و"التافستا" و"ياهو".   المواقع اإلرشادية:  -ح
 ويقصد بها مواقع أدلة البحث فز

اإلخبارية:  -خ ويتم   المواقع  للجمهور،  المتنوعة  والتحليالت  ات  والتفسي  األخبار  بنقل  تقوم  ي 
الت  المواقع  وهي 

 .  تحديث المعلومات بشكل يومي
 استخدام قائمة اختبار تشمل عىل معايي  محددة لقياسها وتقييم الموقع.  طوة الثانية: الخ -2
 تحليل نتائج قائمة االختبار لتحديد مستوى كفاءة الموقع والحكم عليه.  الخطوة الثالثة:  -3

ونية وخدماتها:  3/ 2  المبحث الثالث: منصة "معروف" اإللكتر

ونية: ماهية منصة "معروف"  1/ 3/ 2  اإللكتر

ي المملكة العربية السعودية من 
كة ثقة لخدمات األعمال فز هي مبادرة من وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع رسر

ونية سواء  ي التجارة اإللكي 
ز فز أجل تطوير وتشغيل الخدمة. وتعتير معروف خدمة جديدة ومفيدة لكل المتعاملي 

. وكما هو معلوم فا ز يي 
ز أو مشي  ونية هي وسيلة جديدة يستطيع الجميع من خاللها أن يبيع كانوا بائعي  لتجارة اإللكي 

ونية ووسائل االتصال الحديثة.إن الغرض األساسي من معروف هو زيادة فرص نجاح   ي عير المنصات اإللكي 
أو يشي 

ين والمتاجر وزيادة الثقة بينهم. )  ز المشي  ونية وتسهيل التواصل بي 
 ،معروف(٢٠٢١المتاجر اإللكي 

 خدمات منصة "معروف":  2/ 3/ 2

 ، يير 
ونية العديد من الخدمات والفوائد للمستفيدين سواًء كانوا بائعير  أو مشتر تقدم منصة "معروف" اإللكتر

 :  فبالنسبة للبائع فإنها تقدم له ما يىلي

•  . ي
وئز ز من خالل موقعها اإللكي   تعمل عىل تسهيل الوصول للعمالء المستهدفي 

ي. تزيد من ثقة األعمال التجا •  رية والمتاجر للبائع أمام العمالء ألنها تعتير منصة تسويقية موثقة من قبل المشي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ي الموقع تعمل  •
ي الصفحة المخصصة للبائع فز

ونية فز إن تقييم العمالء وتعليقاتهم عىل األعمال والمتاجر اإللكي 
 عىل توضيح جودة خدماتهم أمام الجميع وبكل شفافية. 

ي معروف، وكل •
ي فز
 ما يتطلبه األمر تعبئة بعض المعلومات، وربط حساب البائع بسجل تجاري.   التسجيل مجائز

ي المنصة خالل ثوان معدودة.  •
اك البائع فز  إمكانية اشي 

ي   •
فز يمكن وضعها  العمالء، كما  ثقة  لزيادة  الحصول عىل شعار معروف  للبائع  يمكن  الموقع  ي 

اك فز بعد االشي 
ونية الخاصة بالبائع.   جميع المنصات اإللكي 

ي مختلف المنصات االجتماعية من خالل صفحته عىل موقع معروف. إمك •
 انية البائع ربط حساباته فز

 تعتير خدمة معروف سهلة ومفيدة وتضمن رسية بيانات البائع.  •

ي منصتها ومواقع التواصل االجتماغي المختلفة التابعة لها.  •
ي فز
وئز  تمنح البائع فرصة تسويق متجره اإللكي 

بشكل دوري من سالمة تقييمات العمالء، ويتم إزالة التقييمات المزيفة بعد التأكد من عدم  تعمل عىل التأكد   •
ي ألحد المتاجر يتم سؤال المقيم عن السبب، ومن ثم يتم إرسال  صحتها، حيث أنه عند حصول تقييم سلتر

ي للتأكد منه.  ي لصاحب المتجر متضمنه سبب التقييم السلتر
وئز  بريد إلكي 

ي  : وبالنسبة للمشتر ي
 فإنها تتضمن اآلتر

ي معروف، واالطالع عىل جميع منصاتهم وحساباتهم   •
ز فز إمكانية استعراض حسابات أصحاب المتاجر المسجلي 

ي الشبكات االجتماعية المرتبطة والحصول عىل المعلومات المرادة. 
 فز

ي للبائع، من خالل التسجيل •
وئز ي  أي شخص يمكنه تقييم أو إضافة تعليق عىل أي حساب متجر إلكي 

ة فز مبارسر
، فيسبوك، قوقل(.  ي مواقع التواصل االجتماغي )تويي 

 الموقع أو عن طريق حسابات البائع فز

ونية وتجارب  هم مع تلك المتاجر.  • ز للمتاجر اإللكي   إمكانية االطالع عىل تقييم العمالء السابقي 

ي موقع معروف التابع لوزارة التجارة، فإنه بع •
ك فز ي مشي 

وئز د تحت مظلة موثوقة مما يزيد بما أن المتجر اإللكي 
اء.   من اطمئنان وراحة العميل وإقباله عىل الرسر

•  
ً
ي البحث عن المتاجر المطلوبة من خالل خانة البحث والمتاجر المصنفة وفقا

توفي  الوقت والجهد المبذول فز
 ،المستادي( ٢٠١٩،معروف( ) ٢٠٢١لتقسيمات معينة. ) 

 : استخدام منصة "معروف" 3/ 3/ 2

: يمكن  ي ثالث خطوات رئيسية وهي
 
 تمثيل منصة "معروف" كخدمة ف

ونية وصفحات بيع المنتجات عير مواقع التواصل االجتماغي من قبل مالكيها.  .1
 تسجيل وتوثيق المتاجر اإللكي 

وجودها  .2 من  والتأكد  والمنتجات،  الخدمات  اء  لرسر موثوقة  منصات  عن  الموقع  عير  ز  المستهلكي  بحث 
 ومصداقيتها. 

.  بعد التجربة .3 ز اء يتم تقييم تلك المتاجر من قبل المستهلكي   وإتمام عملية الرسر

 أو حت  مجرد صفحة لبيع المنتجات عير أحد مواقع التواصل االجتماغي 
ً
ونيا  إلكي 

ً
ويمكن لكل شخص يمتلك متجرا

ي خدمة معروف. 
 التسجيل فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ي ا
ي القوة والمصداقية عىل خدمة معروف هو أنها تتبع جهة حكومية فز

لمملكة العربية السعودية تتمثل ومما يضفز
ي تطوير مجال التجارة 

ة من قبل الحكومة السعودية ساهمت فز ي وزارة التجارة، وتعتير مبادرة من مبادرات كثي 
فز

 ( . ونية بشكل كبي 
( ٢٠٢١اإللكي  ز  ،حسي 

ي للدراسة: 
: اإلطار التطبيقر

ً
 ثالثا

ي هذا الجزء من الدراسة تم تقييم منصة معروف  
ونية باستخدام قائمة مراجعة تم إعدادها لهذا الغرض، فز اإللكي 

بعض  ومالحظة  ونية،  اإللكي  المواقع  بتقييم  اهتمت  ي 
الت  السابقة  الدراسات  من  عددا  االطالع عىل  بعد  وذلك 
ونية، وعليه تم تحديد   ا للتقييم ومقسمة عىل أرب  ع محاور رئيسية وهي   ٧٤المواقع الداعمة للتجارة اإللكي  ً :  مؤرسر

، التصميم والبناء، التنظيم وسهولة االستخدام، الخدمات التفاعلية.  ي
 المحتوى المعلومائ 

 

 (: الصفحة الرئيسية لمنصة معروف 1شكل ) 

3 /1  : ي
 المحور األول: المحتوى المعلوماتر

ي وجذبها للجمهور، فعادة أول ما 
وئز ي من أهم عناض نجاح المواقع اإللكي 

ز المحتوى المعلومائ  يفعله   يعتير تمي 
ي محتوياته للحصول عىل معلومة أو خدمة أو أي محتوى 

ي هو بحثهم فز
وئز األشخاص عند دخولهم أي موقع إلكي 

 مختلفة كالنصوص والصور والفيديوهات والجداول وما إىل  
ً
المحتوى أشكاال أن يحمل  يخدم حاجتهم، ويمكن 

 ذلك. 

لموقع بوضوح وهو هو زيادة فرص نجاح المتاجر ومن خالل تفحص الموقع يتضح أنه تم ذكر الهدف األساسي من ا
ي شملت كال من 

ين والمتاجر، كما تم توضيح الفئة المستهدفة منها والت  ز المشي  ونية وتسهيل التواصل بي 
اإللكي 

ي وما تقدمه لهما من خدمات ومزايا محددة. وأيضا عن ماهية الجهة المسؤولة عن الموقع، حيث  البائع والمشي 
كة ثقة لخدمات األعمال والتطوير.  أن منصة معروف  تعتير مبادرة من وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 

 (: شعار موقع معروف2شكل ) 

ي أعىل الصفحة الرئيسية للموقع. 2ويوضح الشكل ) 
 ( وجود شعار خاص بموقع معروف ويظهر بوضوح فز

 

 (: التعليقات 3شكل ) 

ز من الشكل ) إمكانية تقييم أصحاب المتاجر أو األعمال وإضافة التعليقات، وذلك بعد تسجيل الدخول (  3كما يتبي 
الشفافية، إضافة لظهور  لمزيد من  الجمهور  المقدمة من  والتعليقات  التقييمات  الموقع عدد  ز  يبي  للموقع، كما 

 تاري    خ هذه التعليقات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 

 (: صفحة اتصل بنا4شكل ) 

ز ( وجود صفحة للتواص4ويوضح الشكل )  ز أو المسؤولي  في  ل مع الموقع ولكن لم يتم ذكر أي معلومات عن المرسر
 عن الموقع. 

 

 (: معلومات صاحب المتجر 5شكل ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
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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    

 

 ( الشكل  العمل، 5ومن  عن  مختض  نبذة  والمتضمنة  المتجر  صاحب  معلومات  استعراض  يمكن  أنه  يتضح   )
جاع،   ، وسياسة االستبدال واالسي  وتعليقات وتقييمات الجمهور كما ذكرناها  ومنصات العمل كاإلنستغرام و تويي 

 .
ً
 سابقا

 

 (: عرض األعمال 6شكل ) 

، أو األكير 6ويتضح من الشكل ) 
ً
 لألحدث، أو األفضل تقييما

ً
ي الموقع وفقا

( أنه يمكن استعراض األعمال أو المتاجر فز
 لتصنيفها. فقد جرى تقسيم األعمال إىل  

ً
، أو تبعا

ً
، وبلغ عد  15تقييما

ً
 رئيسيا

ً
  109,468دها اإلجماىلي حواىلي  صنفا

 عمل. 

ي 1جدول ) 
 (: محور المحتوى المعلومائ 

ات التقييم   موافق  مؤرسر
موافق 
 لحدما 

 غي  موافق 

   √ هل تم تحديد الهدف من الموقع بوضوح؟-1

   √ هل ذكرت الفئة المستهدفة من الموقع؟ -2

   √ هل يوجد شعار للموقع؟-3

 √   هل يظهر آخر تحديث للموقع؟ -4

أخبار،  -5 )تعليقات،  المنشورات  إصدار  تاري    خ  يظهر  هل 
 مقاالت،....(؟

√   

؟-6 ز  بمشاركات المستخدمي 
ً
   √ هل يقدم الموقع حضا
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

المقدمة  -7 الخدمات  عن  معلومات  الموقع  يقدم  هل 
 بشكل واضح؟ 

√   

هل تعرض معلومات الموقع بأكير من شكل )نصوص، -8
 صور،..(؟ 

√   

   √ مسؤولية الموقع؟ هل تتضح -9

ز -10 في  ز أو المرسر ات المسؤولي  هل تم ذكر مؤهالت وخير
 عىل الموقع؟

  √ 

   √ هل تتوفر معلومات للتواصل مع الموقع؟ -11

هل يتم اإلعالن بشكل واضح عن الوقت الالزم للرد -12
ي صفحة التواصل؟ )اتصل بنا(

ز فز  عىل المتعاملي 
  √ 

الموقع  -13 ي 
فز يتوفر  وط هل  رسر وط/  الرسر بيان 

 االستخدام؟
√   

ي الموقع بيان سياسة الخصوصية وإخالء -14
هل يتوفر فز

 المسئولية؟
√   

   √ هل يوجد حقوق الطبع للموقع؟-15

؟-16 ي
 هل المحتوى المنشور عىل الموقع أصيل وحقيف 

 )ال يوجد نسخ/لصق من دون ذكر المصدر( 
√   

   √ أهدافه؟ هل يتوافق محتوى الموقع مع -17

ي الموقع سليمة؟ -18
 هل اللغة المستخدمة فز

 )خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية( 
√   

عمل  -19 أو  به  التسجيل  للموقع  اإلضافة  تتطلب  هل 
 عضوية؟

√   

بصاحب -20 الخاصة  المعلومات  أهم  عرض  يتم  هل 
 العمل أو البائع؟ 

التعامل   كيفية  المقدم،  العمل  عن  )نبذة 
 والتواصل .....الخ( 

√   

ز مع صاحب العمل  -21 هل يظهر الموقع عدد المتعاملي 
 أو البائع؟

  √ 

هل يقوم الموقع بعرض األعمال أو المتاجر األكير أو -22
؟
ً
 األفضل تقييما

√   

إىل -23 المعروضة  المتاجر  أو  األعمال  قسمت  هل 
 تصنيفات معينة؟ 

√   

؟ هل يتم عرض األعمال بشكل -24 ز    √ موضوغي دون تحي 

لألعمال -25 والتقييمات  التعليقات  مراجعة  يتم  هل 
ونية وإدارتها؟   والمتاجر اإللكي 

√   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 

 (: الصفحة الرئيسية عىل جهاز اآليفون 13شكل ) 
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 (: الصفحة الرئيسية عىل جهاز األندرويد 14شكل ) 

ي متجاوب بشكل ( يتضح أن  14( والشكل )13( والشكل ) 12( والشكل ) 11من خالل الشكل ) 
وئز الموقع اإللكي 

 جيد مع األجهزة المختلفة ومتناسب مع مقاسات شاشات هذه األجهزة. 

 (: محور التصميم والبناء2جدول ) 

ات التقييم   مطبق  مؤرسر
 مطبق 
 لحدما 

 غي   
 مطبق 

ي التصميم؟-1
   √ هل الموقع يتصف بالجاذبية فز

   √ المقدمة؟ هل التصميم مالئم لطبيعة الخدمة -2

ي الصفحة الواحدة مرتبة؟ -3
 هل مكونات الموقع فز

ي توزي    ع الصور والنصوص واأللوان(
 )يوجد توازن فز

√   

هل تم استخدام ملفات الصور والفيديو والصوت بشكل  -4
 معقول 

 داخل الموقع؟ )استخدام أقل عدد ممكن( 

√   

هل حجم ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت صغي  ال  -5
 يؤثر عىل رسعة التحميل؟ 

√   

   √ هل الصور المستخدمة تتالءم مع طبيعة الموقع؟ -6
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لصفحات -7 الفاتحة كخلفيات  األلوان  استخدام  تم  هل 
 الموقع؟

√   

ي كتابة -8
فز السمة  وبنفس  واحد  خط  استخدام  تم  هل 
ي الصفحة الواحدة؟ 

 المعلومات ماعدا العناوين فز
√   

ويسهل  -9 مناسب  حجمها  المستخدمة  الخطوط  هل 
 قراءتها؟

√   

ي الصفحة لتسهيل  -10
هل يراغي الموقع وجود فراغات فز

 القراءة؟
√   

ز -11 ي الموقع تير
   √ وظيفتها؟ هل األيقونات المستخدمة فز

 √   هل الموقع متعدد اللغات؟-12

هل عند تغيي  اللغة يحافظ الموقع عىل نفس التصميم -13
 والمحتوى؟

  √ 

   √ هل تتسم كافة صفحات الموقع بطول مناسب؟ -14

ي كل صفحات -15
ي مكان بارز فز

هل يظهر شعار الموقع فز
 الموقع؟

√   

مع  -16 متجاوب  الموقع  تصميم  األجهزة هل  مختلف 
 المستخدمة؟ 

تلقائية  بصورة  العرض  مقاسات  بتعديل  الموقع  )يقوم 
 لتناسب الجهاز المستخدم( 

√   

 2 صفر  14 المجموع 

 %12,5 %0 %87,5 النسبة

 

ي موقع معروف بنسبة جيدة جدا بلغت  2نستنتج من الجدول ) 
%، 87,5( أنه تم تطبيق محور التصميم والبناء فز

 %، حيث أن الموقع ال يدعم لغات أخرى سوى اللغة العربية. 12,5التطبيق تعتير ضئيلة بلغت ونسبة عدم 

 المحور الثالث: التنظيم وسهولة االستخدام:  3/ 3

إليها   الوصول  تسهل  بطريقة  الموقع  داخل  وتوزيعها  المكونات  أو  المعلومات  تنظيم  بطريقة  المحور  هذا  يهتم 
 
ً
إمكانية تكيفهم مع الموقع واستخدامهم ألجزاء الموقع والتعامل معه بسهولة   برسعة من قبل المستفيدين، وأيضا
 بغض النظر عن خلفيتهم العلمية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 

ي محرك بحث جوجل 15شكل ) 
 (: نتائج البحث عن موقع معروف فز

ي أوىل 15يتضح من الشكل ) 
( أنه يمكن التوصل إىل موقع معروف بسهولة عير محركات البحث، فنالحظ ظهوره فز

 من متصفحات الويب المختلفة، كجوجل كروم، وفايرفوكس، نتائ
ً
ج البحث، إضافة إىل أن الموقع يتفق مع عددا

 وسفاري، وميكروسوفت بينق. 

 

 (: تصفية وفرز النتائج داخل موقع معروف 16شكل ) 

ز أن الموقع يتيح إمكانية تصفية نتائج البحث حسب نوع العمل، والمنطقة، والمد16من الشكل )  ينة، ونوع  ( يتبي 
 .
ً
 لألحدث أو األفضل أو األكير تقييما

ً
 الشهادة. كما يمكن فرز النتائج وفقا

 (: محور التنظيم وسهولة االستخدام 3جدول ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ات التقييم   مؤرسر
 مطبق 

مطبق 
 لحد ما

 غي  
 مطبق 

ي -1
فز تساعد  وصالت  أو  قائمة  عىل  الموقع  يحتوي  هل 

 الموقع؟االنتقال من الصفحة الرئيسية لجميع صفحات 
√   

   √ هل تعمل الروابط بشكل جيد؟-2

  √  هل تتغي  لون الروابط عند استخدامها؟-3

ي -4
ي االنتقال من أي صفحة فز

هل توجد روابط تساعد فز
 الموقع إىل الصفحة الرئيسية؟

√   

استخدام  -5 عند  األصىلي  الموقع  إىل  الرجوع  يمكن  هل 
؟  ي  رابط خارحر

 √  

 √   للموقع؟هل توجد خريطة -6

كل -7 عرض  طريقة  ي 
فز وانسجام  اتساق  هناك  هل 

 صفحات الموقع؟ 
√   

ة معينة؟-8 ي في 
ز فز  √   هل يظهر الموقع عدد المستخدمي 

   √ هل يمكن إيجاد الموقع بسهولة من محركات البحث؟-9

   √ هل يمكن تصفح الموقع بأكير من متصفح ويب؟-10

   √ نتائج البحث داخل الموقع؟ هل تتوفر إمكانية فرز -11

هل التعامل مع الموقع وإيجاد المعلومات والتصفح -12
 فيه يعتير سهل وواضح؟

√   

   √ هل عنوان الموقع مناسب ويسهل تذكره؟ -13

ي حد معقول بشكل ال -14
تم استخدام اإلعالنات فز هل 
 يؤثر عىل مدة تحميل الموقع؟

√ 
 

  

ي الموقع؟ هل تتوفر إمكانية -15
 √   تكبي  الشاشة فز

)بايبال، -16 مختلفة؟  دفع  وسائل  الموقع  يوفر  هل 
 البطاقة االئتمانية....(؟

  √ 

  √  هل يتم توفي  أكير من وسيلة للتواصل مع الموقع؟ -17

 هل كل الوظائف المعتادة متوفرة عير لوحة المفاتيح؟-18
 )مثل التمرير، العودة..الخ( 

√   

 4 3 11 المجموع 

 %22,22 %16,67 %61,11 النسبة

 

ي موقع معروف بنسبة جيدة بلغت 3نستنتج من الجدول ) 
( أنه تم تطبيق محور التنظيم وسهولة االستخدام فز

ز أن نسبة "مطبق لحد ما" هي األقل وبلغت  61,11 ي حي 
% 22,22%، بينما بلغت نسبة "غي  مطبق"  16,67%، فز

ز ه يكلته وال يوفر الموقع إمكانية تكبي  الشاشة لتوضح المحتوى للقارئ، كما  حيث أنه ال يوجد خريطة للموقع تبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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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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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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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 
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ْ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    

 

 

ي حساب معروف عىل تويي  18شكل ) 
 (: تسويق المتاجر فز

ي  18( والشكل ) 17يوضح الشكل ) 
ونية من خالل حساباته فز ( أن موقع معروف يعمل عىل تسويق المتاجر اإللكي 

. وسائل التواصل  ، كاإلنستغرام وتويي   االجتماغي

 

 (: خدمة تقديم البالغات التجارية 19شكل ) 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  – آذار   –  15                                                            (   -  82 36) ص:    ثالثالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

75 
ي و 

ي                 مجلد البوشر
 
ونية: دراسة تحليلية تقييمية ف ي تدعم التجارة اإللكتر

ونية التر ونيةالمنصات اإللكتر ي لمنصة "معروف" اإللكتر
 البناء والمحتوى المعلوماتر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 

 (: خدمة األسئلة الشائعة 20شكل ) 

ز الشكل )  ( أن مستخدم الموقع بإمكانه تقديم الشكاوى والبالغات عىل المتاجر المراد التبليغ  20( والشكل ) 19ويبي 
ي عنها من خالل خدمة البالغ التجاري، كما يمكن اال 

ستفادة من األسئلة الشائعة لإلجابة عىل بعض التساؤالت الت 
 قد يحتاجها المستخدم. 

 

 (: رسائل مساعدة 21شكل ) 

ي بعض األخطاء عند استخدام  21ويتضح من الشكل ) 
ي تالفز

( أن الموقع يقدم رسائل تنبيه لمساعدة المستفيد فز
 الموقع واالستفادة بشكل صحيح من الخدمات المقدمة. 

 : محور الخدمات التفاعلية ( 4جدول ) 
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ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ات التقييم   مطبق  مؤرسر
مطبق 
 لحدما 

 غي  
 مطبق 

المتاجر -1 أو  األعمال  تقييم  إمكانية  الموقع  يتيح  هل 
ونية؟   اإللكي 

√   
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هل يتيح الموقع إمكانية عرض المنتجات أو الخدمات -12
 ألصحاب األعمال بشكل مفصل؟

  √ 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

وفيم ونية،  اإللكي  والمتاجر  األعمال  عىل  البحث  أمر  اقتض  فقد  بلغت الموقع  فقد  مطبق  "غي   نسبة  يخص  ا 
مجية، ومشاركة 33,33 الير والخدمات  يدية،  الير المهمة، كالقائمة  الخدمات  بعض  يوفر  ال  الموقع  أن  %، حيث 

اف عليها بشكل كامل.  ي واإلرسر ز البائع والمشي   المحتوى، وخدمات الدفع بي 

 النسبة الكلية لمحاور التقييم:  5/ 3

 ور التقييم (: النسبة الكلية لمحا5جدول ) 

 محاور التقييم 
 نسبة 

 "مطبق" 

 نسبة 
"مطبق 
 لحدما" 

 نسبة 
 "غي  مطبق" 

ي -1
 %16 %0 %84 محور المحتوى المعلومائ 

 %12,5 %0 %87,5 محور التصميم والبناء -2

 %22,22 %16,67 %61,11 محور التنظيم وسهولة االستخدام -3

 %33,33 %6,67 %60 محور الخدمات التفاعلية-4

 %21,0125 %5,835 %73,1525 النسبة الكلية

%، وحصل "مطبق لحد ما" عىل النسبة األقل  73,1525( أن نسبة "مطبق" الكلية بلغت  5نستنتج من الجدول ) 
 %. 21,0125%، بينما كانت نسبة "غي  مطبق" 5,835وهي 

 نتائج الدراسة: 6/ 3

 : ي
 بناء عىل ما سبق فقد توصلت الدراسة إىل اآلتر

ي المملكة العربية السعودية كونها  •
ونية فز ي مجال دعم التجارة اإللكي 

تعتير منصة معروف من المواقع الرائدة فز
 موثوقة من جهة حكومية وهي وزارة التجارة. 

ات الجيدة لموقع معروف أن خدماتها مقدمة لجميع أصحاب األعمال   • ز بالتساوي بغض النظر عن  من الممي 
ي التجارة. 

 مستواهم وشهرتهم فز

 مهما لتطوير  •
ً
ي مواقع الويب بشكل مستمر يعتير أمرا

إن تسخي  التقنيات المتعددة لتقديم الخدمات التفاعلية فز
 هذه المواقع والمحافظة عىل استمراريتها ومركزها. 

ي انتشاره عير المنصات   •
ي منصة معروف يساعد فز

األخرى ويسهل عملية البحث عنه مما يزيد تسجيل المتجر فز
 من شهرته وأرباحه. 

ات والخدمات   • ز الممي  التسجيل واإلجراءات واالستفادة من  ي 
ة فز البساطة والمبارسر يعتمد موقع معروف عىل 

 عن التعقيد. 
ً
 المقدمة بعيدا

بلغت   • حيث  تطبيق،  نسبة  أعىل  عىل  حصل  والبناء  التصميم  محور  الم87,5إن  محور  ويليها  حتوى %، 
ي بنسبة  

ي إطار تصميم 84المعلومائ 
%، وذلك يعكس مدى حرص مسؤوىلي الموقع عىل تقديم محتوى مفيد فز

ي بعد ذلك عىل التواىلي محور التنظيم وسهولة االستخدام 
جذاب ويخدم أصحاب المصلحة بشكل فًعال. ويأئ 

 %. 60% ومحور الخدمات التفاعلية بنسبة 61,11بنسبة 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  – آذار   –  15                                                            (   -  82 36) ص:    ثالثالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

78 
ي و 

ي                 مجلد البوشر
 
ونية: دراسة تحليلية تقييمية ف ي تدعم التجارة اإللكتر

ونية التر ونيةالمنصات اإللكتر ي لمنصة "معروف" اإللكتر
 البناء والمحتوى المعلوماتر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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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    

 

%، وهي نسبة جيدة حيث أدى الموقع بشكل عام مهامه 73,15لية لمحاور التقييم  بلغت نسبة التطبيق الك •
 وأهدافه عىل النحو المطلوب. 

 مقارنة بالمحاور األخرى، 33,33إن محور الخدمات التفاعلية لم يطبق بنسبة   •
ً
%، وتعتير نسبة مرتفعة قليال

ي ترفع من قيمة الموقع و 
 ألهمية وجود مثل هذه الخدمات الت 

ً
 مكانته. نظرا

 توصيات الدراسة:  7/ 3

 : ي
ي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي باآلتر

ي ضوء النتائج التر
 
 ف

ي منصة معروف لالستفادة من  •
ز التسجيل فز في 

ونية أو حت  المحي  ي مجال التجارة اإللكي 
ز فز من المهم للمبتدئي 

 خدماتها وزيادة أواض الثقة مع عمالئهم. 

ي عىل المدى البعيد من المهم االهتمام بالمحتوى المقدم للجمهور  للحفاظ عىل ديمومة أي موقع   •
وئز إلكي 

 وتحديثه بشكل مستمر. 

ز  • في  أهمية تقديم منصة معروف لبعض المعلومات المتعلقة بها، كتاري    خ آخر تحديث للموقع ومؤهالت المرسر
فيها.   عن الموقع لزيادة الشفافية وإمكانات مرسر

أعد • لزيادة  تسويقية  طرق  عن  االستخدام  البحث  زيادة  مثل  الموقع،  الستخدام  هم  ز وتحفي  المستفيدين  اد 
ية، ودعم الموقع بخدمة مشاركة   ز ز أصحاب األعمال وتقديم جوائز تحفي  لوسائل اإلعالم وعمل مسابقات بي 

 .  المحتوى عير وسائل التواصل االجتماغي

يدية إلبقاء المستخدم عىل اطال  • ة الير ورة دعم موقع معروف بخدمة النرسر ع دائم بكل ما هو جديد ومفيد  ضز
 له. 

ي لحفظ  • ز البائع والمشي  اف عىل عمليات الدفع بي  تطوير وتوسيع إمكانات منصة معروف لتشمل مهمة اإلرسر
ز تحت مظلة حكومية موثوقة.   حقوق الطرفي 

ز من إضافة المنتجات والخدمات وعرضها بشكل مفصل عىل الصفحة المخصصة لكل منهم    • ز البائعي  تمكي 
ي ال
 منصة. فز

كما توضي الدراسة  بأهمية دعم منصة معروف بأكير من لغة، وأال يكون األمر مقتض فقط عىل اللغة العربية،  •
 وإضافة خريطة للموقع توضح هيكلته وطريقة الوصول إىل محتوياته. 

ز صفحات موقع معروف إلضفاء المزيد  • ي تربط بي 
ات عىل الروابط والوصالت الت  من   إضافة المزيد من التأثي 

 الجاذبية عند االستخدام. 

ونية وتقييمها.  • ي تدعم التجارة اإللكي 
 إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول المواقع الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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
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ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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ونية: دراسة تحليلية تقييمية ف ي تدعم التجارة اإللكتر

ونية التر ونيةالمنصات اإللكتر ي لمنصة "معروف" اإللكتر
 البناء والمحتوى المعلوماتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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ونية: دراسة تحليلية تقييمية ف ي تدعم التجارة اإللكتر

ونية التر ونيةالمنصات اإللكتر ي لمنصة "معروف" اإللكتر
 البناء والمحتوى المعلوماتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز 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 الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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