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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ى]   [ بلدية جرش الكبر

 

 : الملخص

تقوم التقنيات الحديثة واألجهزة الذكية باختالفها من أجهزة الكمبيوتر وهواتفنا الذكية بتوىلي مهام تنظيم حياتنا 
 إىل مراكز عمليات تحميها  

ً
تدريجيا تتحول  ي 

الت  ية،  البرسر بالمساكن  الثالثة  األلفية  التقنيات  تتحكم  اليومية، وكما 
ي هذه المدن  

إجراءات الحماية بمختلف أنواعها، حيث يمكن من خاللها القيام بأنشطة مختلفة، فاإلنسان هنا فز
 للخروج إىل الشارع، كل هذا ضمن ضم

ً
 ن نمط عيش داخل ما أصبح يسىّم بالمدن الذكية. الذكية ليس مضطرا

 

Abstract : 

Modern technologies and smart devices, different from computers and our smart phones, take over the 

tasks of organizing our daily lives, and just as the technologies of the third millennium control human 

dwellings, which gradually turn into operations centers protected by protection measures of all kinds, 

through which various activities can be carried out, as the human being is here in these cities Smart 

people do not have to go out into the street, all of this is within a lifestyle within what has become called 

smart cities. 
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 : المقدمة

أدى تأثي  االبتكار عىل العمليات اليومية إىل ظهور النظم البيئية الذكية حيث تمت أتمتة الحوكمة والنقل والخدمات 
بآخر. وقد أدى ذلك إىل مفهوم المدن الذكية حيث يتم اللوجستية والصيانة والتعليم والرعاية الصحية بشكل أو  

المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  باستخدام  دمج  والتيتتم مزامنتها وإدارتها  للمدينة  الحالية  التحتية  البنية  مع 
 .التقنيات الرقمية 

نت األشياء مثل أجهزة االستشعار المتصلة واألضواء والعدا دات لجمع البيانات تستخدم المدن الذكية أجهزة إني 
ز البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات وغي  ذلك  وتحليلها. ثم تستخدم المدن الذكية هذه البيانات لتحسي 
نت األشياء مديري العقارات عىل أن يكونوا  ي الذكية، عىل سبيل المثال، تساعد أجهزة وحلول إني 

ي المبائز
. فز الكثي 

ز حياة شاغليهاأكير كفاءة واستدامة ومرونة، وب  .التاىلي فهم قادرون عىل خفض تكلفة العمليات وتحسي 

 
ا
 ، ما هو التعريف والفهم الدقيق للمدينة الذكية؟ أول

 للمدينة الذكية، حيث يمكن أن يختلف المفهوم من مدينة إىل أخرى ومن بلد إىل  
ً
ال يوجد تعريف مقبول عالميا

متشابهة   األساسية  العناض  فإن  ذلك،  ومع  النظيفة  آخر.  والبيئة  الحياة،  ونوعية  التحتية،  البنية  حيث  من 
ز بشكل أساسي عىل التنمية المستدامة والشاملة،. لذلك، يمكن تحقيق الكثي  من هذه   كي 

والمستدامة. ينصب الي 
تنفيذ حلول »ذكية«. يمكن تقسيم هذه الحلول إىل قطاعات، ويمكن أن تشمل   العناض واألهداف من خالل 

ز العناض المذكورة أعاله   مجاالت مثل ي وإدارة الطاقة وكلها تهدف إىل تحسي  ونية والتنقل الحضز الحوكمة اإللكي 
ي األساس، يمكننا أن نستنتج أن الغرض من المدن الذكية هو دفع النمو 

مثل البنية التحتية والتنمية المستدامة. فز
ز نوعية الحياة وتسخي  ا ي تؤدي إىل  االقتصادي والتنمية المستدامة وتحسي 

 التكنولوجيا الت 
ً
لتكنولوجيا، وخاصة

 .نتائج ذكية 

والتمويل  ات  ز المي  مثل  مراعاتها،  يجب  الذكية  للمدن  أخرى  أساسية  مواصفات  هناك  ذلك،  عىل  عالوة 
بالغ األهمية لضمان  أمًرا  ي والتطبيقات  اتيخ  التوجيه االسي  التحديات. يعد  اتيجية والتنفيذ باإلضافة إىل  واالسي 

ء األمثل لهذه المدن الذكية، حيث يمكن أن تنطبق نماذج محددة لتطوير المدن الذكية عىل مناطق معينة، األدا 
ي منطقة مبنية قائمة لتحقيق أهداف المدينة الذكية«، وإعادة التطوير 

ي »إدخال التخطيط فز
مثل التعديل التحديتر

ك لمخط ز اإلنشاء المشي  ط جديد مع بنية تحتية محّسنة« تطوير الحقول »استبدال البيئة المبنية الحالية وتمكي 
ذكية   »تطبيق حلول  المدينة  عموم  وتطوير   »

ً
سابقا شاغرة  منطقة  ي 

فز الذكية  الحلول  معظم  »تقديم  اء  الخضز
 مختارة عىل المدينة الحالية عىل مستوى البنية التحتية«. 

  ماهي المدينة الذكية

كات، وتتكامل مع التكنولوجيا الذكية بشكل منسق. هي المكان الذي تتفاعل فيه حركة األفراد والحكو  مات والرسر
تصبح  المدينة،  مكونات  أو  األشياء،   

َّ
أن ومعناها  األشياء.  نت  إني  بواسطة  المتنِوعة  المكّونات  هذه  ربط  ويتم 

ي تحِول 
الت  ه؛  ي إس” وغي  ي ئ  العالمية مثل “ج  التموضع  نت من خالل أجهزة االستشعار وأجهزة   موصولة باإلني 

األشياء واألفراد وحركاتهم إىل مكون رقىمي تقوم أنظمة المدينة بحوسبته وتحليله وتحويله إىل معلومات مفيدة. 
  
ً
 نهائيا

ً
 منجزا

ً
لة مسار متطور، وليس عمال ز وبما أن التكنولوجيا الحديثة متسارعة التجدد، فإن هذا النظام هو بميز

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الذكية بشكل كبي  ع المدينة  العمل ويعتمد نجاح  الكثي  من  أن  العام والخاص، حيث  ز  القطاعي  ز  العالقة بي  ىل 
إلنشاء وصيانة بيئة تعتمد عىل البيانات يقع خارج اختصاص الحكومة المحلية وحدها، عىل سبيل المثال ، قد 

كات ات المراقبة الذكية إىل مدخالت وتكنولوجيا من عدة رسر  .تحتاج كامي 

 كيف نطور مدننا الذكية 

 حوكمة المدن الذكية  -1

وع المدينة الذكية وقد  تعتي  من أهم المبادي حيث يتم تحديد من هي الجهات المسؤولة عن إدارة وقيادة مرسر
كة  ز جهات مشي  وع المدن الذكية هو ليس مسؤولية جهة واحدة بل هو تعاون بي   .يختلف من دولة ألخرى مرسر

يتم دراسة هذه السياسات من مختلف هناك سياسات وطنية وسياسات محلية عىل مستوى مدن   أن  فيجب 
وجهات النظر. بعض الدول بدأت بالسياسات الوطنية عىل مستوى الدولة؛ ثم بدأت عىل مستوى المدن. بعض 

ي 
 .الدول بدأت عىل مستوى المدن ثم عىل المستوى الوطتز

ز حت  تمكن اتيجيات وأطر وقواني 
ي هذا البند يتم استحدات وتطوير سياسات واسي 

تنفيذ وترسي    ع مشاري    ع المدن    فز
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ي هذه الدولة وليس ومن المهم جدا فز

تم تحديد المدن الذكية عىل حسب هوية واحتياجات المدن فز
ي دولة أخرى. كل دولة لها طابعها وثقافتها الخاصة ويتم بناء المدن الذكية بناءا عىل احتياجات 

محاكاة ما تم عمله فز
ز وحل التحديات داخل هذه المدن من أجل توفي  معيشة كريمة   .المواطني 
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ي البند األول من حوكمة 
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 .المدن الذكية

 لماذا نحتاج إىل معايي  لتقييم مدنا؟

تنفيذ مشاريعها حسب من دون هذه المعايي  لن يكون تطوير مستمر وهذه المعايي  تلزم المدن بالتنافس من أجل  
 .الخطة الزمنية والتنافس عىل توفي  حياة ذكية لسكان المدينة 
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ي تواجه معظم مشاري    ع المدن الذكية حول العالم، مشاري    ع المدن الذكية  
يعتي  هذا البند من أهم التحديات الت 

ي هذه المشاري    ع. لذلك قامت معظم الدول   مكلفة جدا ومعظم الحكومات ال ترغب او ال 
ي االستثمار فز

تجازف فز
ي التمويل قامت العديد من الدول 

ي تمويل مشاري    ع المدن الذكية من خالل طرق مختلفة فز
بايجاد حلول بديلة فز

اكة مع القطاع الخاص والعديد من الخيارات األخرى حيث تقل التكلفة عىل الحكومة    باستحداثها مثل مشاري    ع الرسر
 ويستفيد القطاع الخاص واألهم من هذا يتم تنفيذ هذه المشاري    ع. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١
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ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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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
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ات المحلية الدولية  -4  تبادل التجارب والخبر

ي تنفيذ مشاري    ع المدن الذكية. 
ز فز يعتي  من أهم البنود من أجل االستفادة من دروس الدول االخرى من كانوا سباقي 

وتصبح هذه المدينة أنموذجا يحتذى به لبقية المدن    أحيانا تكون هناك مدن ذكية تم تنفيذها من القطاع الخاص
ي تلك الدولة

 .فز

  بناء القدرات واالبتكار -5

ي مشاري    ع  
ز فز ي بناء قدرات العاملي 

من أجل إنجاح مشاري    ع المدن الذكية؛ يجب أن يكون هناك تطوير مستمر فز
ي العا

ي تحدث فز
 .لم ومن حولنا من تقنيات المدن الذكية وبناء مراكز التقنية من أجل مواكبة التطورات الت 

ي بناء المدن -6
 
اك المجتمع ف  إشر

ي  
ي مرحلة التخطيط ومعرفة احتياجاتهم وأولوياتهم فز

اك المجتمع فز لن تنجح مشاري    ع المدن الذكية إذا لم يتم إرسر
ي المدن الذكية من أجل المجتمع ورفاهيته. 

 مدنهم نحن نبتز

 مشاري    ع تجريبية  -7

المشاري    ع   بعض  إىل  نفس  نحتاج  تنفيذ  نستطيع  معينة حت   بيئة  ي 
فز تطويرها  نستطيع  ي 

الت  الناجحة  التجريبية 
ي  وع التجريت 

ة سنتعلمها حت  نطور وننجح المرسر ي مدن أخرى قد نفشل ولكن هناك دروس كثي 
وع فز  المرسر

 ايجابيات المدن الذكية 

ي أرب  ع نقاط مرجعية لتوفي  قاعدة صلبة ، ا
ي والحكومة والبيئة يجب أن يكون هناك تأقلم وتعايش فز

لجانب اإلنسائز
ز نوعية الحياة   ز المستمر من أجل تحسي  ي عملية التحسي 

ز فز ام مختلف الوكالء المشاركي  ز ي الي 
واالقتصاد الذي يعتز

 : ، سواء من البيئة أو سكانها ، وبالتاىلي فإن مزايا المدينة الذكية هي كما يىلي 

ا بالتطور نحو ما يسىم بإني   •
ً
ا وثيق

ً
نت األشياء يرتبط ارتباط  نت المستقبل، ال سيما فيما يتعلق بإني 

 زيادة نموذج العمل الجديد والفرص.  •

ز  •  .خدمات جديدة تستجيب بشكل أفضل لالحتياجات المحددة للمواطني 

ز كفاءة الطاقة • ز توفي  الطاقة وتحسي  ية. تحسي   . اإلدارة التلقائية والفعالة للبتز التحتية الحضز

التنقل وإدارة مواق • ز  أوقات وقوف تحسي  المرور وتقليل  ز حركة  ية، لتحسي  الحضز المناطق  ي 
فز السيارات  ف 

ي المكاتب البلدية والمراكز الصحية، إلخ
 .السيارات، وتقليل قوائم االنتظار وأوقات االنتظار فز

األفضل،  • اء  الخضز المساحات  من  المزيد  والبيئة.  ي  الحضز التخطيط  ز  تحسي  عىل  الذكية  المدن  تعمل 
 .فيهية، إلخوالمناطق الي  

ي يمكن أن ينتجها العقار، الكهرباء، المجتمع، تقليل الوقت المستغرق للمستهلك  •
 .تخفيض المصاريف الت 
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أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 سلبيات المدن الذكية 

ي التكنولوجيا •
ا فز ً  .التمويل من قبل الحكومة، ألنه يتطلب استثماًرا كبي 

المدن   • ي 
فز التكنولوجيا  من  عالية  درجة  لتطبيق  هذه نظًرا  تقدم  ي 

الت  كات  الرسر عىل  يعتمدون  فإنهم  الذكية، 
ز العام والخاص  .الخدمات. عىل المستويي 

الجوانب  • جميع  من  المستهلك  عادات  نالحظ  أن  يجب  أكير كفاءة،  نكون  “لكي  الخصوصية  من  التقليل 
ي التنفيذ والبناء 

ا فز
ً
 .والمستويات” العقارات باهظة الثمن إنها أكير تعقيد

ز المدن والواقع ال تستطيع جميع المدن تحمل مثل هذه التكلفةفجوات تكنولوجي  •  .ة أكي  بي 

ي النفايات.  •
ة فز ي نفس الوقت زيادة كبي 

 بسبب التعقيد الذي تمتصه المدن الذكية، فإنها تنتج فز

 ما هي خصائص المدن الذكية؟ 

 البيئة الذكية 

ي ي
 .تم إجراء جميع األنشطة من خاللهابيئة طبيعية أو عمرانية حيث أنها البيئة المادية للمدينة الت 

ونية( اإللكبر )الحكومة  الذكية  الحكومية  الوسائل الخدمات  باستخدام  الحكومي  العمل  منظومة  تطوير  : وهي 

المعلومات  تقديم  ي 
فز ونية  اإللكي  الحكومة  تطبيقات  أهم  وتتمثل  الحكومية،  الخدمات  تقديم  ي 

فز ونية  اإللكي 
ات والمعلومات المتعلقة بسكان المدينة واالتصاالت بما تشملها من القدرة عىل والمقصود بها إتاحة كافة الفعالي

ونية بكل ما فيها من تأدية الخدمات  ز السكان والحكومة، وكذلك التعامالت اإللكي  تبادل المعلومات والتواصل بي 
 
ً
ونيا  .إلكي 

 :المجتمع الذكي 

وتقنيات تكنولوجيا المعلومات وإمكانية انتقاله من مجتمع ويقصد به مدى استيعاب مجتمع المدينة لتطبيقات  
تقليدي يتمثل باستخدامه للتكنولوجيا إىل مجتمع مبتكر قادر للوصول إىل حلول ابتكارية لمشاكلة الحالية وتنميته 
عىل   والحصول  أنشطتها  ممارسة  يستطيع  وكما  المعلوماتية،  المدينة  ي 

فز يعيش  أن  يمكنه  حيث  المستقبلية، 
 .تهاخدما

وهو اختصار لمصطلح  (e) وكذلك التعامل مع أجهزتها اإلدارية بمعتز آخر يستطيع التعامل مع كل ما يبدأ بحرف
الكتاب  ونية.  اإللكي  البطاقات   ، ي

وئز اإللكي  يد  الي  ونية. 
اإللكي  الحكومة  ذلك  ية، ويشمل  ز اإلنجلي  باللغة  ي 

وئز إلكي 
ونية الخدمات اإلل ي  التجارة اإللكي 

وئز . اإللكي  ي
وئز ونية. التسوق اإللكي   كي 

 :المعيشة الذكية

الثقافية  الفعاليات  ومنها  للحياة  جيدة  نوعية  توفي   ي 
فز تساهم  ي 

الت  واألنشطة  الفعاليات  من  مجموعة  تضم 
ي ذات نوعية جيدة 

 .والتعليمية والسياحية، وكذلك التأكيد عىل جودة النظام الصخي وتوفي  مبائز

 :) ي    الحركة الذكية )النقل الذكي
ي منظومة النقل والمرور من خالل العديد من التقنيات الت 

المقصود بها التحكم فز
تأسست باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويمكن استبدال الحركة الذكية بالبنية األساسية الذكية المستدامة،  

اء وبالتاىلي فالتحول نحو استدامة البنية األساسية هو أساس للتحول نحو استدامة المدينة وو  صفها بالمدينة الخضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

أسلوب  وكذلك  الصلبة،  المخلفات  والضف،  المياه  الطاقة،  من  للمدينة كل  األساسية  البنية  مكونات  وتشمل 
ي استدامتها

 ومدى االستفادة من تكنولوجيا المعلومات فز
ً
 .تحويلها إىل عناض مستدامة بيئيا

اء بخفض استخدام الطا  :الطاقة المتجددة ز المدن الخضز  تتمي 
ً
قات غي  المتجددة إىل أدئز مستوياتها، مستخدما
الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة باطن األرض وطاقة المياه ورفع نسبة استخدامها عىل  
ي طرق الحد من استهالك الطاقة عىل مستوى المبتز أو إضاءة الطرق 

مستوى المدينة، كما صاحب ذلك تطور فز
 .مدينة، وذلك من الطاقة الشمسية الكهرو ضوئيةوالشوارع داخل ال

لم يكن الحد من استهالك الطاقة فقط هو من عناض المدينة الذكية بل كذلك الحد من   :المياه والرصف الصحي 
ي ساهمت 

استهالك المياه وإعادة تدوير استخدامها، وقد أفرزت تكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات الت 
ي الحفاظ عىل 

 .مصادر المياه الطبيعية، وذلك لضمان استدامته فز

الصلبة المخلفات  المعايي    :تدوير  أهم  من  يعتي   وتدويرها  لذا  بالمدن  الملوثات  أهم  من  الصلبة  المخلفات 
اء بأسلوب يحولها من ملوث رئيسي للمدينة إىل مصدر للطاقة  .المختصة بالمدينة وتحولها إىل مدينة خضز

اء ي تعمل بالطاقة الكهربائية أو بالطاقة الشمسية   :وسائل النقل الخرص 
ي واستخدام وسائل النقل النظيفة الت 

كالمسر
اء تعمل عىل خفض  ي حالة عدم إمكانية االستغناء عنها فإن المدينة الخضز

مع تقليل وسائل النقل التقليدية، وفز
ي وسائل النقل االنبعاثات الغازية الصادرة منها، وذلك من خالل ترشيد استخدامها وذلك عن ط 

ريق االستثمار فز
 .العام والتقليل من استخدام وسائل النقل الخاص

الذكي  ونية    :االقتصاد  اإللكي  التجارة  تشمل  ي 
الت  النشاطات  مع  التعامل  ي 

فز المتبع  األسلوب  أي  الذكي  االقتصاد 
تسي جديد  عالىمي  اقتصادي  هيكل  إىل  ويشي   ونية، 

اإللكي  والخدمات  ونية  اإللكي  الخدمات والسياحة  فيه  طر 
ز باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت وبنية أساسية   ي خلق فرص العمل، ويتمي 

المعلوماتية عىل إنتاج السلع فز
 .معلوماتية، حيث يقصد بالمعلوماتية بشكل عام كل ما يمكن تحويله إىل صورة رقمية

 مواصفات المدن الذكية 

ز المدن الذكية بكونها لها مواصفات تخت ي ال تتمي 
ي األنماط األخرى من المدن العادية الت 

لف من خاللها عن باف 
ي النقط التالية

ز االعتبار التكنولوجيات الحديثة كأحد وسائل عملها، هذه الصفات يمكن إجمالها فز  :تأخذ بعي 

 .تكامل البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت •

 .توفر جهاز إداري مركزي للمدينة الذكية •

ز للتطبيقات المتعددة خصائص المدن الذكية  •  .تقديم التدريب المستمر للمستخدمي 

ي المدن الذكية   •
 أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فز

تحقيقا   • أكير  التقليدية  التحتية  البنية  لتكون  وذلك  واالتصاالت،  المعلومات  لتقنيات  الذكية  المدن  تحتاج 
 كفائة المدينة الذكية يعتمد عىل ما يىلي لألهداف واستدامة، مالئمة للعيش وأ 

ّ
 :كير رفاهية وأمان، حيث أن

  النرسر عىل نطاق واسع جميع مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -1
 .الشفافية، الحكم الفعال  -2
ي المدينة  -3

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ركائز المدن الذكية 

المستقبلية أنها ترتكز عىل تقنيات المعلومات والتكنولوجيات الحديثة، حيث أنها تعمل  من مقومات المدن الذكية  
ي تعرفها  

عىل أربعة ركائز وخصائص رئيسية من أجل تطوير كفاءة وبيئة العمل وتخطي التحديات والصعوبات الت 
الذي ي المتسارع  ي 

التقتز التطور  ي ظل 
الكثي  فز ي تمكنت من تخطي 

الت  التقليدية،  اليوم، والذي المدن  عرفه عالم 
ء  ي

، وهو السر
ً
يستدغي أكير من أي وقت مضز البحث عن إمكانيات وحلول جديدة مرتبطة بالوسائل المتاحة حاليا

ن من بروز “المدن الذكية” كحل من أجل مسايرة التطور الحاصل من جهة، ومن أجل تكريس الفعالية 
ّ
الذي مك

ي تتيحها “إ
ي العمل الت 

نت األشياء” من ناحية أخرىوالجودة والرسعة فز  .ني 

وبالخصوص  الميادين،  ي كافة 
 
ف الرقمية  بالتقنية  العمل  توسيع  عىل  الذكية  المدينة  أساس  حجر  ويرتكز 

 :المجاالت واألبعاد التالية

 الصحة الذكية  •

  العيش الذكي  •

 الحكومة الذكية  •

  الطاقة الذكية والبيئية •

  التعلم الذكي  •

  التنقل الذكي  •

 االقتصاد الذكي  •

ي الذكية •
  المبائز

ز أذكياء  •  مواطني 

ي تحتاج المدن الذكية من أجل الوصول إىل أهدافها؟
 ما هي اآلليات التر

تحتاج المدن الذكية من أجل البدء بعملها وتحقيق جميع أهدافها كما هو مخطط لها، أن تقوم عىل العديد من 
الوصول إىل أعىل درجة من الفعالية، هذه الوسائل الركائز، ووجود عدة وسائل أساسية ورئيسية مهمة من أجل  

ورة وجود اآلليات التالية ي ضز
 :والركائز تتمثل فز

 الشبكات الالسلكية واسعة النطاق -1
 شبكات األلياف البضية  -2
 تقنيات جمع البيانات  -3
مجيات(.  -4  أدوات إدارة المحتوى والبيانات )الي 

 :أسس التحول للمدن الذكية

ن الذكية بعدة مراحل دقيقة وحرجة، ولكل مرحلة منها عدة متطلبات؛ كاالنتقال الذكي  تمر عملية االنتقال للمد
البنية  ز  تتمي  أن  إىل  باالضافة  وآمنة،  التكاليف  منخفضة  النقل  وسائل  تكون  وأن  للطاقة،  الكفؤ  نحواالستهالك 

ي المدينة؛ اذ تساعد تقن 
يات المعلومات االتصاالت التحتية بوسائل تقنية حديثة كما ينطبق الحال عىل المرور فز

ي حالة ازدحام الطرق  إن التحول 
ها وإمكانيات اللجوء لطرق أخرى فز ات وضبط سي  ي مراقبة المرور من خالل كامي 

فز
 للمدن الذكية متعدد االبعاد ومعقد ويعتمد عىل التكامل الجماغي لعدة عوامل، وتتمثل هذه العوامل. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الذكية جملة من التحديات االدارية مثلها مثل المبادرات الحكومية تتمثل التنظيم واالدارة: حيث تواجه المدن    -1
والضاعات.   التغيي   والمتعددة، ومقاومة  المتضاربة  واألهداف   ، ز والمستخدمي  المدير،  وع،وسلوك  المرسر بحجم 

المرسر  فريق  ومهارة  ة  بخي  تتمثل   ، ومختلفة  متعددة  اتيجيات 
اسي  إتباع  يمكن  التحديات  هذه  وع، ولمواجهة 

 ومهارات اجتماعية وتقنية، وأهداف واقعية وواضحة، وتخطيط، ونواتج قابلة للقياس، وتدريب، وتمويل. 

التكنولوجيا: تواجه التكنولوجيا العديد من التحديات، من مثل: برامج التدريب عىل التكنولوجيا، قلة وجود   -2
ال القطاعات  ز  التعاون بي  ز لديهم مهارات متكاملة، فقدان  ز االدرات. وتعتي  موظفي  التنسيق بي  مختلفة، فقدان 

تقنيات الحوسبة  الذكية، حيث تعتمد عىل  المدن  الرئيسي لمبادرات  الدافع  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
ي تطبق عىل خدمات ومكونات البنية التحتية الحيوية. 

 الذكية الت 

ة عىل التفاعل للمكونات التكنولوجية مع المكونات السياسة: يعتمد التحو ل من مدينة غي  ذكية إىل مدينة ذكي  -3
وحكومة   ى،  الكي  المدينة  مختلفة(  سياسية  بعناض  السياسية  المكونات  تمثل  حيث  والسياسية؛  المؤسسية 
تكنولوجيا  مبادرات  نتائج  عىل  تؤثر  ي 

الت  السياسة  أجندة  مثل(  الخارجية  والضغوط  ى  الكي  والمدينة  المدينة، 
فاالستع  السهل  المعلومات)  للتنفيذ  مهم  أمر  والقانونية  التنظيمية  الحواجز  بإزالة  يتمثل  الذي  المؤسسي  داد 

 لمبادرات المدن الذكية. 

الحوكمة: إن الحوكمة الذكية هي أساس وجوهر مبادرات المدن الذكية، حيث أنها تمثل تحديا مهما لمبادرات   -4
ز و  ي تسغ لتقديم خدمات أفضل للمواطني 

ز نوعية حياتهم، ويتم ذلك من خالل مشاري    ع  المدن الذكية الت  تحسي 
 تشمل العديد من أصحاب  المصلحة.  

التحتية   -5 البنية  وتشمل  واقعة،  حقيقة  الذكية  المدن  جعل  ي 
فز وحاسما  دورا  البنية   تلعب  التحتية:  البنية 

المو  المعلومات  وأنظمة  االلسلكية  التحتية  البنية  واالتصاالت عىل  المعلومات  الخدمات.  لتكنولوجيا  جهة نحو 
ويعد تنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات امرا مهما واساسيا لتنمية المدن الذكية من خالل 

 عدة عوامل متعلقة بأدائه وتوفره.  

ي تهدف إىل تشجيع   -6
االفراد االكير االفراد والمجتمعات: تؤثر مشاري    ع المدن الذكية عىل نوعية الحياة الفراد، الت 

 تعليما واطالعا. 

 الخاتمة 

ي تريدها 
جات أو التطبيقات الت 

َ
 من طرح أسئلٍة حول المنت

ّ
ي بناء أّي مدينٍة ذكية، وال بد

 فز
ً
 أساسيا

ً
يبق  اإلبداع ركنا

رائد  ي عىل 
وينبغز السي   زحمة  ومشكلة  البيئة  وحماية  الطاقة  توفي   مجاالت  ي 

فز إليها،  تحتاج  أو  المقبلة  األجيال 
. فعىل سبيل المثال، ا ز ٍّ فريٍد يجذب أكي  عدٍد من المستخِدمي   آىلي

 للدكتور فداري، النجاح بابتكار حلٍّ
ً
ألعمال، وفقا

فون عن استخدام  
ّ
ز الذين سيتوق  من المستخِدمي 

ً
ا ل، ستجذب كثي  ز

ي الميز
شيد الطاقة فز  لي 

ً
 واحدا

ً
 تطبيقا

َ
مت

ّ
"إذا قد

ز الماء وآخر تطبيقاٍت أخرى، تقوم كلي منها بوظيفٍة م  ّ وآخر لتسخي  ي
دة عىل غرار تطبيٍق لضبط المكّيف الهوائ 

ّ
حد

ز  ز المستخِدمي  ي آٍن، لتحفي 
ز الراحة والتوفي  فز  أن يبتكر الرائد تطبيقاٍت تجمع بي 

ّ
م باإلنارة." وال بد

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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