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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 الملخص: 

ية او  ان   عملية التسويق وخاصة التسويق للمدن هي عملية ديناميكية وهي تعتير احد اهم عناض االدارة الحضر
وري تسليط الضوء عليها وعىل آلياتها وعناضها فتسويق المدينة هدفه   ادارة المدن وتخطيطها لذلك من الضر

وا المدينة  تلك  ابراز صورة جذابة عن  او مدينة هو  ان تخطيط االساسي ألي مكان   . ظهار مقوماتها وامكانياتها 
يخص   فيما  المدن  لهذه  التجارب  من  الكثي   وهناك  عادة  المتقدمة  المدن  ي 

فر نجده  ما  ا  ي كثي  الحضر التسويق 
التسويق وكيفية ابراز المدينة و ادخالها اىل عالم التنافس عالميا مع المدن االخرى. و لجلب االهتمام لهذا الموضوع  

ي مدنن
ت مدينة الحيوي فر اتها عىل المدينة واختي  ا فقد حاول البحث دراسة اهمية هذه العملية التسويقية وتأثي 

اتها واهميتها وما تتمتع به من تراث وثقافة وعناض ابداعية مهمة  ر ف وتمت دراسة مقوماتها وممي  النجف االرسر
وي    ج لها وتسويقها ودراسة مدى امكانية تطبيق اليات التسويق  ف. البد من الي  ي عىل مدينة النجف االرسر  الحضر

ي، المقومات السياحية، شعار المدينة. الكلمات المفتاحية:  ف، التسويق الحضر  تسويق المدينة، النجف االرسر

]City Marketing and Branding As a tool for Urban Development [ 

Abstract : 

The marketing process, especially the marketing of cities is a dynamic process, which is one of the most 

important elements of urban management or management of cities and planning so it is necessary to 

highlight the mechanisms and elements of the city marketing the main objective of any place or city is 

to highlight an integrated picture of that city and demonstrate its components and potential. Urban 

marketing is often found in developed cities and foreign cities usually and there are many experiments 

for these cities in terms of marketing and how to highlight the city with all its important elements and 

introduce them to the world of competition globally with other cities. 

And to draw attention to this vital topic in our cities, the research tried to study importance of this process 

and its advantages, the researcher has tried in this study to study the importance of this marketing process 

and its effects on the city and selected the city of Najaf and studied the characteristics and features and 

importance and the heritage Culture and creative elements are very important to be promoted and 

marketed and study the possibility of applying the mechanisms of urban marketing to the city of Najaf. 
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فر

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ر لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ف معا ما تمتلكها من مكانة دينية مهمه وابعاد مشكلة البحث:   عدم وجود خطة ترويجية لمدينة النجف االرسر
 ثقافية وتاريخية جذابة. 

النجف الهدف:   بها مدينة  تمتاز  ي 
الت  والفريده  ة  ر الممي  الخصائص  بالحسبان  تأخذ  وضع اسس لخطة تسويقية 

ف.   االرسر

 المقدمة  -1

ي  التحديات أهم من سمعتها وإدارة صورتها وبناء المدن تسويق  يعتير 
ية المراكز تواجهها الت  ي  والمدن الحضر

 فر
ي  مدينة نسوق كيف  . العالم دول مختلف

اتيجيات هي  ما سمعتها؟ وندير صورتها ونبتر  لتحقيق  األنسب االسي 
ي  الصلة ذات  الجهات هي  وما ذلك

ي  الت 
اكها ينبغر ي  إرسر

ي  الوسائل هي  ما العملية؟ هذه مثل فر
ي  الت 

 االعتماد ينبغر
 والوسائل الطرق هذه كل أم إلخ،.التسويق  العامة، العالقات الجديد، اإلعالم أم التقليدية اإلعالم وسائل عليها؟

 عىل الحصول أو االستثمار استقطاب أم السياحة وتطوير دعم التسويق؟ عملية من الهدف هو  ما مجتمعة؟
ي  التأثي   أم جدد، سكان

 یهدف  وحضارتها؟ وتاريخها سمعتها ونرسر  بالمدينة االرتقاء أجل من المحىلي  المجتمع فر
ي  المهم المفهوم هذا عىل  الضوء لتسليط البحث

ي التخطيط و االدارة فر  يرتبط المدن تسويق   ان خاصة  الحضر
ة بدرجة ي  بالسياحة كبي 

ي  األوىل الصناعة أصبحت الت 
ي  للدخل األول والمصدر السعة حيث من العالم فر

 العديد فر
 .العالم ودول مدن من

ي معظم 
ي العالم. فر

ية كل مكان فر ي المناطق الحضر
ة لالهتمام يمكن مالحظتها فر يعتير تسويق المدينة ظاهرة مثي 

ر السياسة االقتصادية الوطنية عىل المدن كديناميكيات للنمو والرفاهية  كي 
البلدان األوروبية ، يوجد اتجاه واضح لي 

(Boisen, 2012, p3) 

ر فقط عىل التسويق كمسألة  واسع موضوع هو  المدن تسويق  ان كي 
،وتمت دراسة التسويق بشكل كبي  ، ليس الي 

ي ل لتسويق .  اتيحر ر أوسع عىل الدور االسي  كي 
 المفاهيم بعض عىل الضوء تسلط المقدمة وهذه إدارية وظيفية ،والي 

ة شعبية ذو المكان تسويق  أصبح .االساسية ي  1990 منذ كبي 
ة بلدان فر ي   الدوىلي  الصعيد وعىل كثي 

 المستويات فر
ة ة قوة بالعولمة مايعرف اكتسب االخي   المال، رأس االستثمارات، عمليات نقل من ذلك ماصاحب مع ، كبي 
ية، الموارد  ( Furrer, 2006, p2)  والسلع المعرفة البرسر

ي  النشاط AMA للتسويق  األمريكية الجمعية عرفت
 التصور وتنفيذ  تخطيط عملية هو  ":أنه عىل التسويق 

وي    ج والتسعي   ي  التبادل عمليات إلتمام وذلك والخدمات والسلع لألفكار والي 
 األفراد من كل أهداف تشبع الت 

 "والمنظمات

 تعريف تسويق المدينة:  -2
ي التسعينيات. ويتم تعريفه عىل أنه نشاط يهدف 

ي األدبيات العلمية األوروبية فر
ظهر مصطلح "تسويق المدينة" فر

هم من زوار   كات التجارية والسياح وغي  ية والطلب عليهم من السكان والرسر ر الخدمات الحضر إىل ضمان التوازن بي 
 (. Yezhova, 2020, p122)  المدينة 

المدينة يتم استخدامه    تسويق  ي ستتم هناك. 
الت  أو منطقة بهدف تشجيع بعض األنشطة  وي    ج لمدينة  الي  هو 

التجارية  األعمال  ر  تمكي  أو  الداخلية  الهجرة  أو جذب  السياحة  تشجيع  ي 
فر للمدينة  الخارجية  التصورات  لتغيي  

 (Balencourt et al., 2012, p8) 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وفسب    و المصادر عىل السيطرة و التخطيط و التنظيم و ليلالتح :Philip Kotler  1999 كوتلر فيليب البر
  .الربحية  تحقيق  بغرض رغباتهم و حاجاتهم تحقيق  و الزبائن مع التالؤم بهدف النشاطات و السياسات

  البيع عن التسويق فرق -3
ر  عىل نقدر ان المهم من ر   التميي   تتم عملية هو  البيع ، جدا مختلفتان عمليتان انهما حيث  التسويق) و (البيع بي 
ر  اقناع خالل من  .البائع  مايعرضه يريدون بأنهم المستهلكي 

 او المستهلك يريد ماذا عن االفكار  بعض خالل من يتشكل يبيعه ان الشخص مايريد فهي  التسويق  عملية  اما
  (Graeme, 2005) به مايفكر

ر  ان ر  التميي  ي  بالغة اهمية له المدن وتسويق  المدن بيع عملية بي 
ية التنمية مع عالقتها مدى فهم فر  بيع الحضر

ي االقتصاد عىل تؤثر ما غالبا المدينة ي  االستثمار و الزوار قبل من االنفاق حجم زيادة خالل من الحضر  الخارجر
ات يعكس المدن تسويق  اما ة تاثي   .وتنميتها ) الطبيعية )الالندسكيب المناظر عىل مبارسر

ويــــج تقنيات مختلف خالل من ذلك ويكون ي  المتمثلة البر
 
 : ف

ي  المحىلي  االعالن •  والخارجر

ات •   والمطبوعات النرسر

 والسياحية  التسويقية الدعائية المواد •

  السياحية والمؤتمرات المعارض •

 (Avraham, 2008)  العامة العالقات •

 المدن:  تسويق اهداف -4

 

 يوضح اهداف عملية التسويق  1شكل 

 )الباحث( 

زيادة عدد الزوار

ليةالزيادة في استخدام المنتجات المح

المساهمة في حل المشكالت

مدىجلب فوائد استراتيجية طويلة ال

مدىجلب فوائد استراتيجية طويلة ال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   تشمل مواضيع مختلفة سياحيا و اقتصاديا و اجتماعيا يمكن عرضها بالنقاط ان اهداف التسويق الحض 
 :التالية

 اليها الوافدين الزوار عدد زيادة اىل السياحية والتنمية التسويق  خالل من المدن تسغ : الزوار عدد زيادة •
 .  والدينية الثقافية والمراكز الجاذبة االماكن او االسواق خالل من سواء

ي  الفعالة  المعايي   من االقامة متوسط يعد : االقامة مدة متوسط  تمديد •
 السياجي  النشاط  مستوى قياس فر

ي 
 . السياح قبل من السياجي  المنتج قبول مدى عن يعير  اذ بلد اي فر

ي  هاما  دورا للسائح اليومي  االنفاق متوسط يلعب : للسائح اليومي  االنفاق متوسط  زيادة •
 تقليل او تعظيم فر

 . السياحة من االقتصادي الناتج

ي   المستمرة الزيادة •
 
ي  وخدمات سلع من المحلية المنتجات تدخل : المحلية المنتجات  استخدام ف

 عمليات  فر
 وتشييد اقامة عند المحلية مواردها استخدام عىل تحرص السياحية الدول فأغلب .السياجي  الكيان وادارة بناء

 المكون عىل االعتماد تستطيع ال النامية الدول ان به المسلم ومن .بها السياجي  العرض مكونات وصيانة
ي 
ي  لذلك كليا اعتمادا الوطتر

 من الواردات محل المحلية المنتجات ألحالل اكي   مجهودات بذل عليها ينبغر
 . (  (Victor, 2009 السياجي  القطاغ مردودية تعظيم قصد الخارج

ي  الفعالة المساهمة •
 
ر  :واالجتماعية االقتصادية المشاكل حل ف ي  الناتجة والتسويق  السياحة صناعة تتمي 

 فر
ي  ومساهمتها المجتمع مشاكل مع التفاعل عىل بقدرتها سياحية دولة  اي

 االقتصادية المشاكل مختلف حل فر
ي  واالجتماعية

  .الدولة تواجهها الت 

ية القطاعات وبناء والتعمب   التأهيل اعادة • ات : الحض  ي  العمرانية التغي 
ي  حدثت  الت 

 تولد ان يمكن المدينة فر
ات ي  عميقة تغيي 

 يمكن االيجابية التحوالت هذه .جديدة ودينامكية حيوية روح كتوليد المدينة، شخصية  فر
ية، والفضاءات المساحات خلق  خالل من تعزيزها ي  عىل والحفاظ الحضر

االحياء  تأهيل واعادة القديمة المبائر
 (Alan et al., 2004 ) 

•  :  من   سماح بالتميب   مع المنافسي  
ً
ي مدينة معينة بدال

أي مما قد يختاره الناس للزيارة أو العيش أو الدراسة فر
 مدن أخرى ذات مزايا مماثلة إذا تم تسويق المدينة بشكل صحيح 

اتيجية طويلة المدى  •  جلب فوائد أسبر

ي  المركز عىل والحصول  الدولي  التنافس •
 لتحقيق  وذلك صورتها بناء وإعادة األماكن ق تسوي يتم    :الوطن 

ي  النجاح
ي  التنافس فر

 وجذب األولمبية األلعاب  مثل الرياضية واألحداث المعارض الستضافة والدوىلي  الوطتر
 (. (Balencourt et al., 2012, p1والدولية  العالمية األموال رؤوس

ي الية التسويق -5  : الحض 
 العالمة التجارية:  -6

ان  اذ  للمدينة.  التجارية  العالمة  اتجاه  ي 
فر ما  المدينة إىل حد  ر عىل تسويق  كي 

الي  ، كان  الجديدة  األلفية  بداية  ي 
فر

 : الدعايةالعالمات التجارية أصبحت تمثل األماكن والمدن المتنوعة.  وتتمثل العالمة التجارية للمدينة عن طريق  
ر  التقريب السياحية الدعاية تهدف  عىل سياجي  طلب إيجاد إىل تؤدي بحيث السياجي  والطلب اجي السي العرض بي 

ر  قبل من المعروضة السياحية اإلمكانات ر  السائحي  ر  المحليي   طريق  عن أو بالصور ذلك كان  سواء والدوليي 
ات السياحية الكراريس  يعتير  حيث :اإلعالن خالل أو من   السياحية المجالت أو والملصقات والكتيبات والنرسر
ي  الحديثة الطرق أهم أحد اإلعالن

 والتلفزيون واإلذاعة الصحف طريق  عن وذلك السياجي  المنتج وتنشيط دعم فر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  منه الهدف لتحقيق  آلخر وقت من اإلعالن ويكرر
 
، داخليا

 
ي  الجذابة الشعارات استخدام وكذلك وخارجيا

 الت 
اء يصممها كات متخصصون خير  (Braun, 2008, p35) اإلعالن  ورسر

:  التسويق -7 ي
ون   االلكبر

نت شبكة طريق  عن وي    ج وتعتر  االني  ي  بيت وكل بلد كل إىل الوصول وإمكانية نطاق أوسع عىل الي 
 ورسعة العالم فر

 تزايد وان  .الدولية السياحة حركة أمام اآلفاق ويفتح القرار اتخاذ يسهل مما وإعالنها بثها وسهولة المعلومة إيصال
نت شبكة مستخدمي  عدد ي  االني 

ة بدرجة العالم فر   كبي 
 
ات إىل يصل جدا ر  عرسر كات يجعل مما الماليي   السياحة رسر

ان والفنادق  . (Keith, 2011)العمالء هؤالء إىل للوصول الشبكة استخدام عىل تتسابق  والطي 

اك -8   المصلحة اصحاب إشر

اك إىل الحاجة هو  للمدينة التجارية للعالمة رئيسي  عنض ر  المصلحة أصحاب جميع إرسر  يمكنهم الذين الرئيسيي 
ي  يساعدوا أن

ي  االستثمارات . المكان مستقبل تشكيل فر
ي  يقدمونها الت 

ي  واالفعال واإلجراءات المكان، تطوير فر
 الت 

ي  واالتصاالت يتخذونها
وها الت  ي  الكيفية عن حيوية عناض كلها ينرسر

 مع التفاعل . المكان قصة بها ستحىك الت 
ر  السكان  العالمة اساس  .التجارية عالمتها او وشعارها المدينة مصداقية عىل قوي تأثي   له يكون ان ممكن العاديي 
ابطة المسؤوليات من شكل هو  للمدينة الناجحة التجارية ر  المي  ي  المصلحة اصحاب او المستثمرين بي 

 المدينة، فر
ر  تطوير  عىل واالستيعابية القدرة له مصلحة صاحب او مستثمر هناك ليس اتيجية وتحسي   التجارية العالمة اسي 

 ( (Carles, 2002 لوحده

 المستهدفة:  تحديد الفئات -9

 الجماهي   تتطلب كما ، التسويقية الحملة إطالق قبل جدا مهم امر هو  بالغة بعناية المستهدف الجمهور تحديد
ي  السياح إىل موجهة  كانت إذا كبي   بشكل الحمالت تختلف سوف   .مختلفة  حمالت المختلفة

ينات،  أوائل فر العرسر
ي  األرس  او  

.  من السن كبار من المنظمة المجموعات أو صغار أطفال لديها الت  ر  الجمهور خيارات المواطني 
ي  األساسية القرارات هي  الحملة واهداف المستهدف

 عملياتها لغتها، الحملة، إطالق توقيت عىل تؤثر سوف والت 
اتيجيتها واختيار التسويقية  .(Yezhova, 2020, p123) اإلعالمية اسي 

  City Logo شعار المدينة -10

 المثال، سبيل عىل .جديدة  الصورة مع لتتناسب رموزها  تغيي   إىل تحتاج قد التسويق  لعملية  مدينة تخضع عندما
ي  رموزها  فأن الصناعة بعد ما عض إىل بأنتقالها الصناعية المدن

 الجديدة للروح مناسبة تعد لم االحيان من كثي   فر
اكيوز، مدينة فأن لذلك .الشعار تغيي   إىل حاجة وهناك للمدينة  التحرك إىل تسغ المدينة هذه كانت .نيويورك  سي 
 يتعارض كان والذي والدخان الصناغي  المشهد وهو  المداخن، يظهر شعارها كان ولكن الصناعة بعد ما عض نحو 
 ناطحات من الحديث األفق  يصور والذي الجديد، الشعار اعتماد تم مطولة مناقشات بعد .الجديدة الصورة مع

ة المفتوحة واألجواء السحاب  ( (Tim Hall, 2006 والبحي 

ي  عليه العثور يمكن والذي شعارها  عىل "جديد عهد" تأثي   عىل الضوء شعار المدينة يسلط  
 .البلدان مختلف فر

ي  هامشية منطقة المثال، سبيل عىل
ي  جذب حاولت الت 

 لشعارها "@" رمز فأضافت )الفائقة  التكنولوجيا( موظقر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  .التكنولوجية  الناحية من  تقدم هناك أنه إىل لتشي  
  (Avraham, 2008) وجد ، المدن ورموز للشعارات دراسته فر

 واألشجار الزهور مثل ارفالزخ نفس باستخدام وذلك سواء، حد عىل جدا متشابهة هي  الشعارات معظم أن
ي  و مسننة  وعجالت والنجوم،

 واألمواج، والقوارب الزخارف عرضت عادة البحر عىل المدن وبالمثل، .مبائر
ي  والطبيعة والنجوم والماء والشمس

 .شعاراتها فر

 الجديدة الصورة مع تتماسك نوعها، من فريدة تكون أن يجب مغزى ذات تسويقية كأداة الشعار تنفيذ إمكانية  
ة خصائصه واستخدام برمجة يحاول الذي للمكان ر  وتساعد المكان صورة تدعم أن يمكن  الشعارات أن حيث  الممي 

ي 
ي  الشعارات وبعض التسويق، فر

ي  واضح هو  كما المكان، صورة  تضر  قد الواقع فر
  فر

 يوضح انواع من الشعارات  2شكل 

(branding-https://www.pinterest.com/norazyan/city / ) 

ي   ( Avraham) بحث من التالية األمثلة
ي  القدس قرب بلدة وهي  واحدة، حالة فر

 بوضوح نفسها وضع أرادت الت 
ة  القديمة المدينة من ي  .الشهي 

ي  القدس رموز  استخدمت الواقع فر
ة بلدة  وبالمثل .شعارها  فر  تظهر أن أرادت صغي 

الزراعية  الطبيعية والمناظر واألشجار الحقول من التقليدية الصور مستخدمة المتطورة التكنولوجيا كمركز نفسها
 (. 2012)تلمسان، 

ي  -11  slogan: الشعار الكتانر

ي  بروزه وزيادة مكانها لتعزيز شعارات استخدام األماكن من العديد آخر، تجاري منتج أي مثل
 الجمهور أوساط فر

ر  السكان عىل تعتمد الشعار صياغة وانالمكان، جوهر عموما يحمل الشعار .المستهدف  تحقيق  وعىل المستهدفي 
كما  (  (Dimitri, 2006الواقع مع ما حد إىل متطابقة األقل عىل شعار يكون أن أيضا يجب ولكن الحملة، أهداف

ي 
 :فر

(Amazing Thailand) ي  الحملة لدعم اختي   شعار المثال، سبيل عىل المذهلة تايلند
 كأرض تايالند وصفت الت 

، للناس ر  أفريقيا جنوب وتستخدم ونحوه، المدهشة والطبيعة البضي والمشهد المدهشة التجارب المذهلي 
ي  حاليا الموجودة محدودة الغي   اإلمكانيات لتخطيط  "possible(Im) إنه  - أفريقيا جنوب " شعار

 بعد البالد فر
 هو  بالمكان الولع لتعزيز  المستخدم الشعار عىل األمثلة أفضل من وكذلك واحدة  .العنضي الفصل نظام انهيار

https://www.pinterest.com/norazyan/city-branding/
https://www.pinterest.com/norazyan/city-branding/
https://www.pinterest.com/norazyan/city-branding/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 حمالت عدة خالل ومن عديدة لسنوات يخدم قد الجيد والشعار  ”.I     New York“المعروف الشعار
 . الحماس وتخلق  روحها تعكس لرؤية وجهة وضع ويمكن .مختلفة 

سنة، ر  ثالثي  ر  المدينة اتت بعد   the world’s second" و "made in NY" :الجديدة الشعارات من بأثني 
home"،  ي

 ترتبط سوف الجديد، الشعار  اختيار يتم عندما .لها التجارية العالمة عىل الحصول وطلبت سبق  والت 
ي  نجاحا األكي   التجارية العالمات من واحدة مع مرتبطة وكلها مات،والخد المنتجات من 200 من بأكي  

 العالم فر
(Khan, 2005)  

  

 

 

 

 

 

 

ي لمدن كوريا الجنوبية  3شكل   توضح الشعار الكتانر

(fishstick-slogans-city-https://koreabridge.net/post/korean ) 

  المعالم(( البضية الرموز -12

 مثل نوعها من فريدة بضية  رموز slogan و logo إىل باإلضافة  تستخدم مختلفة ألماكن المدن من العديد
ي  التذكارية النصب

ة والمبائر ي  الحصون، أو والجسور واألبراج والتماثيل والبوابات، لالهتمام، المثي 
 أصبحت الت 

ة  البضية الرموز عىل األمثلة بعض   .صورته من وجزء المكان تحديد رموز  برج هي  العالم مستوى عىل الشهب 
ي  ايفل
ي  بن بيغ باريس، فر

ي  جيت جولدن وجرس لندن، فر
ي  الحمراء الساحة فرانسيسكو، سان فر

 وسور موسكو، فر
ر  ي  غوغنهايم ومتحف العظيم الصي 

ة .بلباو  فر ر  برسعة الرسائل نقل عىل قدرتها هي  البضية للرموز الرئيسية والمي 
ي  ما المثال، سبيل عىل . وكفاءة

ي  األوبرا دار من صورة الظهار يكقر
ي  فر

 من أنه تعرف أن المستهدف للجمهور سيدئر
ي 
اليا أو سيدئر  (. 2012بسيطة )تلمسان،  مسألة دائما ليس المكان لتعزيز المناسب البضي رمز باستخدام .أسي 

  Hong Kong City كونغ هونغ مدينة : عىل تسويق المدن  امثلة -13
اتيجية وتستند    .متوازن  طابعها لكون التجارية العالمات نجاح حاالت احدى هي  كونغ لهونغ التجارية  العالمة  اسي 
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 مزيد فر

ي  األسباب من واحدة هي  الناجحة التجارية العالمات ممارسة .التطوير  من
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https://koreabridge.net/post/korean-city-slogans-fishstick
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 كونغ  لهونغ التجارية العالمة إدارة 4شكل 

ي  التجارية العالمات استكشاف كونج هونج حكومة بدأت
ي  1996 عام فر

ة التالية السنوات  فر  بدأت للتسليم المبارسر
ي  الحكومة
ي  إجراءات اتخاذ فر

ر  التجارية العالمات استخدام فر  الحكومة رؤية كانت .منافسيها عن كونغ هونغ للتميي 
  .ولندن  نيويورك مع عالمية مدينة لتصبح كونج لهونج

ي  االستشاري المجلس 
ي  التجارية العالمة إطالق بالبيئة تم المعتر

ي  كونغ هونغ فر
 دوىلي  جمهور  أمام 2001  عام فر

ي 
 اإلبداع فرص تتالف   المكان حيث وهي  "العالمية آسيا مدينة" باسم المدينة وضعت وقد . العالىمي  المنتدى فر

اتيجيا موقعا تحتل كونغ هونغ أن الموضع هذا ويعكس ."األعمال وريادة ي  المادي المركز لتكون اسي 
 والثقافر

ي  والدينامية
 .آسيا  فر

ي  للمدينة األساسية المواقع قيم اللتقاط التني    شعار تصميم تم
 الحروف يتضمن وهو  .يراها ان العالم عىل الت 

H و K ر  لصورة المزدوج التعبي   .كونج لهونج الصينية والحروف ر  الجمع إىل يرمز التني   والقدم، الحداثة بي 
ر  واالجتماع ق بي  ي  مثالية أفكار لتجمع عمله  للروح يمكن ما وتتضمن واالبتكار، والجرأة  .والغرب الرسر

 .الحياة فر
 واإلعالن الدعاية وفعاليات األنشطة من واسعة مجموعة توحد كونج هونج التجارية العالمة اتصاالت خطة

وي    ج ي  والصفات التجارية العالمة قيم وتعزز .والي 
كة التجارية العالمة خالل من سيما وال الطرق، من عدد فر  المشي 

 للعالمة الرئيسية بعاداأل  بعض وتناقش .والخارج كونج هونج داخل وبرامج معينة فعاليات مع الجمعيات وتكوين
ي  التجارية
ي  كونغ هونغ فر

 : التالية األقسام فر

ي  سفر وجهة تصبح أن تريد كونغ هونغ :السياحة
ي  المطاف نهاية فر

 حيث من الكثي   لديها ليس ذلك ومع آسيا، فر
ي  أخرى مدن مع بالمقارنة سيما ال الطبيعية،  السياحية الموارد

ر  فر ، .الصي  فيه نحو  مبادراتها تطور فإنها وبالتاىلي  الي 
  . والتسلية

ي  :واإلبداع الثقافة
 التصميم مثل اإلبداعية الصناعات تطوير بتشجيع الحكومة بدأت 2000 عام من مبكر وقت فر

فيه والسينما والموسيق   واإلعالن ، والي   ( (Michalis, 2006 والفن والتحف واإلذاعة، المرسحية، الفنون الرقىمي

ر  للمستثمرين جذابة  كونغ هونغ أن لالستثمار كمكان : االستثمار  الحرية لمؤرسر  وفقا .واالجانب  الصينيي 
 .متتالية  سنة 16 مدى عىل باالقتصاد حرية األكي   كونغ هونغ صنفت وقد لعام االقتصادية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فر
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ر لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فر

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر
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ي الوعاء  
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

ي األوعية ا
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الشالمجة  35450

 الشيب 57150

 سفوان  1563

 البضة  830

كات مختلفة منافذ 151760  ضامنة(  )رسر

 الم  ج    م   وع 929,751

ي  السياحة هيئة : المصدر
ف النجف فر  التصنيف شعبة االرسر

ف النجف لمدينة السياحية التسويقية االهداف -15  االشر

 النجف  وجهة وتعزيز جديدة صورة بناء •

 النجف  لمدينة االساسية الصفات ابراز •

ر  الزوار فقط وليس والخارج الداخل من  متنوعة فئات استهداف •  االيرانيي 

 فعالة واتصال اعالم حمالت تنظيم •

ي  حاليا المتاح السياجي  للعرض خاص تحليل صياغة •
 والمنافسة النجف فر

اتيجية افضل •  الزوار  من المزيد جذب اجل من استهداف اسي 

ايد دعوة • ر  السياحية  التدفقات لي 

ر  • اء والمناطق  والمطاعم كالفنادق بالسياحة المرتبطة الخدمات واقع تحسي  ها.  والمفتوحة الخضر  وغي 
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وي    ج • ي  النجف مدينة لصورة الي 
ي  المدينة صورة بناء اعادة عىل العمل األهداف أهم وأحد ، الخارج فر
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وي    ج عىل الدول تتسارع العالىمي  والتنافس  العولمة ظل فقر  االستثمارات إستقطاب أجل من لهويتها الي 

 الخ، والسياح،

 اصحاب يرأسه أن عىل الخاص القطاع مع وبالتعاون مجالس انشاء طريق  عن يتم أن فيجب الصورة تشكيل إما •
ي  المصلحة
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ي 
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  النجف فر
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ي  الموقع تطوير •
وئر ي  السياحة لهيئة االلكي 

  النجف فر

ويجية الحمالت انشاء • نت شبكة طريق  عن الي  وي    ج االني   بشكل معرفة او مستغلة الغي   المهمة للمناطق  للي 
  جيد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ومقوماتها النجف هوية يوصل ان اجل من النجف لمدينة شعار او  brand تجارية عالمة استحداث •
 .االخرى للمناطق  وامكانياتها

ي  الزوار عىل وتوزيعه النجف بمدينة خاص  brochoure او سياجي  دليل عمل •
ه وايضا المدينة فر  عىل  نرسر

نت ومواقع االجتماغي  التواصل مواقع  .االني 
 

ي  المستهدفة الفئات -17
 
اتيجية ف ف  النجف مدينة تسويق اسبر  االشر

ر  الزوار تحديد من البد النجف مدينة وخاصة مدينة الي التسويق  عند ي  المستهدفة والفئات المحتملي 
 العملية فر

 ترابط هناك يكون كأن لها المسوق المدينة مع ترابطها منها اسس عدة عىل الفئات هذه  تحديد ويتم التسويقية
 .النجف مدينة اىل جذبهم اجل من  المستهدفة الفئات هذه اهتمامات دراسة وايضا الثقافية او الدينية الناحية من

ي  الفئات ومن
  النجف لمدينة تجذب ان الممكن من النر

  العراق محافظات سكان •

 وسوريا لبنان من الزوار •

 االتراك  الزوار •

ر  الزوار •  االيرانيي 

يا ، اذربيجان ، باكستان ، الهند من الزوار • ر  مالي 

وري فمن المقدسة والمراقد الدينية االماكن من العديد بوجود تمتاز النجف مدينة ان بما  الفئات اجتذاب الضر
اثية التاريخية االماكن اىل وينجذبون لزيارتها ويتوقون االماكن بهذه  يهتمون الذين والزوار  عالقة وتربطهم والي 
يفة والعتبات بالمراقد خاصة روحية  كانت المستهدفة الفئات اغلب فان لذلك ومعتقدات قيم من لهم  لما الرسر

ي  اعاله المبينة الدول من
ي  وانما الشيعة فقط ليس تشمل والت 

 .والطوائف المذاهب باف 
 

 : االستنتاجات

ايدا دورا السياحة تلعب • ر ي  مي 
، االقتصاد فر  .الدبياتها الكبي   الزخم مايفرسه وهو  العالىمي

ر  من التسويق  • ي  المحددات اهم بي 
ي  البالغ االثر لها  الت 

 .السياجي  الطلب مستويات تحديد فر

ر  تنسيق  وجود عدم • ر  تنسيق  وجود عدم وكذلك والخاص العام القطاع بي  ي  المصلحة اصحاب بي 
 . المدينة فر

 واداءه  تنافسيته من للرفع السياجي  القطاع فيها بما الميادين كافة لتشمل الفلسفة وتطور التسويق  بروز •

ي  هام دور السياجي  للتسويق  •
 لصياغة السوق  دراسة عىل اعتماده خالل من ، السياجي  القطاع ودفع تنمية فر

اتيجيات ي  التسويقية والخطط االسي 
ي  التأثي   لها سيكون الت 

ر  فر ر  السياح تحفي  ، الدوليي  ر  وتوجيههم والمحليي 
 .السياحية  الوجهات نحو 

ف النجف مدينة • وي    ج سهلة تعتير  االرسر وي    ج وخاصة العالية التسويقية المقومات هذه كل بسبب الي   الي 
ي  السياجي 

ة بحاجة هي  الت   .عليها والتعرف ألعتابها للوصول وسائح مستكشف كل تدغدغ فهي  هالي كبي 

ي  السياحة قطاع اسهام  ان االحصائيات تشي   •
 لكي  اكير  بشكل يكون ان يحتاج للنجف الداخىلي  المحىلي  الناتج فر

 منه .  والمأمول المطلوب المستوى يحقق 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغر ر في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فر

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفر ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فر
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فر

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغر

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ر
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   ر % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الير

فية ماهي  ر ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الير
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فر

إال انفجار فر

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

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 فر

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فر

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

 . ر 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 فر

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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