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 االتصالإدارة 

 كليت طب وايل كورويل في قطز

 المديىت التعليميت

 ٨٥١٥٥ صىدوق بزيد 

 الدوحت، قطز
 

 

 الصحية على االنترنت  الويب في دراسة جديدة حول مواقع
 دول مجلس التعاون الخليجيعلى صعيد قطر تحتل المرتبة األولى 

 
 

معلومات مواقع نشر باحثون أول دراسة تحلٌلٌة شاملة تناولت : 5162فبراير  61 –الدوحة 
صدرت هذه الدراسة تحت و الوٌب الصحٌة على شبكة االنترنت لدول مجلس التعاون الخلٌجً.

عنوان "تصنٌف ومصداقٌة مواقع الوٌب الصحٌة على شبكة االنترنت لدول مجلس التعاون 
فازت  ، حٌثسط"المتوالخلٌجً" فً دورٌة منظمة الصحة العالمٌة "المجلة الصحٌة لشرق 

الدراسة بجائزة أفضل منحة بحثٌة طالبٌة من الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً  فً إطار 
 برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌن.

 
جمٌع مواقع الوٌب  2102واستمرت لغاٌة  2102تناولت هذه الدراسة التً بدأت فً عام 

هذه  عدد . وٌبلغس التعاون الخلٌجًدول مجلعلى صعٌد صحٌة العاملة على شبكة االنترنت ال
 ، قطر، المملكة العربٌة السعودٌةموقعاً فً كل من البحرٌن، سلطنة عمان، الكوٌت 929 المواقع

 واإلمارات العربٌة المتحدة، ثم قامت بتصنٌف المعلومات المعروضة فٌها. 
 

استاذ اللغة االنكلٌزٌة المشارك فً  برئاسة كل من الدكتور أالن وٌبر وأُجرٌت هذه الدراسة
فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً  أستاذ طب األسرة ا قبل الطب، والدكتور محمد فٌرجًبرنامج م

 زهرة رحمن ثالث طالبات من السنة الثالثة فً برنامج الطب وهنرٌق الباحثٌن فكما ضّم . قطر
 .ونادٌن الباز الدٌن فاطمة أمٌرو
 

قائمة مراجعة مبتكرة ارتكزت على معاٌٌر جودة المواقع اإللكترونٌة  أعد مؤلفو هذه الدراسة
. وهدفت (HON)المعتمدة من قبل منظمات عالمٌة مثل مؤسسة الصحة على شبكة االنترنت 

مثل سٌاسة مواقع تحتوي على معلومات أساسٌة هذه القائمة إلى التحقق ما إذا كانت هذه ال
ارٌخ الحدٌثة، وما إذا كانت تحدد مصادر المعلومات الخصوصٌة، السٌاسة اإلعالنٌة، التو

وتسندها إلى كوادر طبٌة مؤهلة، وغٌرها من المعلومات الهامة التً ٌتوجب توافرها لمساعدة 
 المستهلك على التأكد من دقة المعلومات المنشورة فً الموقع وصحتها. 



 
 

لت قطر نتائج مرتفعة من حٌث جهوزٌتها فً مجال الصحة اإللكترونٌة وجودة مواقعها سجّ وقد 
فئات تعنى بالجودة، حصلت المواقع القطرٌة على نقاط تجاوزت  01من أصل  8الطبٌة. وفً 

معّدل دول مجلس التعاون الخلٌجً التً خضعت لتقٌٌم مؤلفً الدراسة. وبالرغم من هذه النتائج 
ر كل من الدكتور وٌبر والدكتور فٌرجً من وجود نواقص هامة فً المواقع الطبٌة اإلٌجابٌة، حذّ 

 فً قطر وسائر دول مجلس التعاون الخلٌجً ٌجب التوقف عندها ومعالجتها، وبوجه أخّص: 

  واإلفصاح عن مصدرها ومؤهالت مؤلفها. التقنٌةتحدٌد تارٌخ المعلومات الطبٌة 

 لٌزٌة والعربٌة نظراً الرتفاع عدد الوافدٌن جغٌر االنواقع اإللكترونٌة بلغات توافر الم
 اآلسٌوٌٌن فً منطقة الخلٌج.

 وسٌاساته اإلعالنٌة. اإلفصاح بوضوح عن برامج الرعاٌة وملكٌة الموقع 

 .تطبٌق سٌاسات الخصوصٌة وأمن المعلومات واإلفصاح عنها 
 

االضطالع بدور رٌادي فً مجال  وأّكد فرٌق الباحثٌن أن قطر تتمتع الٌوم بمكانة فرٌدة تتٌح لها
المعلومات الصحٌة المتوافرة فً مواقع دول المنطقة على شبكة االنترنت. فارتفاع معدالت 

السرعة ومدى انتشار استخدام االنترنت بٌن عموم السكان فً قطر،  فائقاالتصال باالنترنت 
بالنطاق العرٌض )البرودباند( فضالً عن التحدٌثات المخطط لها لالرتقاء بالبنٌة التحتٌة الخاصة 

والتحسٌنات التً ٌشهدها القطاع الصحً، هً جمٌعها  التكنولوجٌا على استخدامالشباب  إقبالو
ٌّمة من شأنها دعم مسٌرة تطوٌر  ة اإللكترونٌة مستقبالً فً قطر.الصح عوامل ق

 
ة بالصحة العامة إلى جانب هذا، قام فرٌق الباحثٌن بإعداد ونشر مجموعة من الكتٌبات المتعلق

باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة حرصاً على مساعدة القطرٌٌن على تقٌٌم المعلومات الطبٌة المتوافرة 
تّم توزٌع هذه ، وقد كترونٌة المعنٌة بالصحة بشكل آمنعلى شبكة االنترنت واستخدام المواقع اإلل

 الكتٌبات فً جمٌع المرافق الصحٌة العامة فً الدوحة.
 

، قال الدكتور وٌبر: "مع نضوج البنٌة التحتٌة لشبكة االنترنت فً المنطقة، اإلطار وفً هذا
سكان دول مجلس التعاون الخلٌجً بالصحة، ستتمكن الصحة اإللكترونٌة من الواسع للمام اإلو

توفٌر معلومات صحٌة دقٌقة وحدٌثة للمرضى إلى جانب نصائح أطبائهم، فضالً عن تزوٌد 
. وبالرغم من أن هذه الدراسة قد كشفت عن أوجه ذات الصلة لمعلومات الفنٌةالكوادر الطبٌة با

قصور معٌنة فً المواقع الصحٌة على شبكة االنترنت لدول مجلس التعاون الخلٌجً، تستطٌع 
الجهات الحكومٌة وأصحاب المواقع اإللكترونٌة معالجة هذه المسائل من خالل اعتماد قوانٌن 

 ."إللكترونٌة على نحو أفضلجدٌدة وتطوٌر المواقع ا
 

من جهته، أضاف الدكتور فٌرجً قائالً: "أصبح القطاع الصحً ضمن أولوٌات الخطط التً 
وضعتها حكومات دول مجلس التعاون الخلٌجً فً ظّل اإلٌرادات الجدٌدة التً حققتها من النفط 

موارد جدٌدة. وبالرغم إٌجاد جودة وال عالً للجمٌعوالغاز الطبٌعً وساهمت فً دعم نظام صحً 
إال أن من تزاٌد إقبال المرضى على المواقع الصحٌة فً شبكة االنترنت بحثاً عن معلومات طبٌة، 

مصدر المعلومات األول فً ما ٌتعلق بالمسائل الطبٌة. كما أنه ٌتعٌن على ٌجب أن ٌبقى الطبٌب 



 
 

بدون انحٌاز أو تبعٌة لجهة الطبٌب والموقع اإللكترونً منح المرٌض أفضل المعلومات المتاحة 
 . "تجارٌة معٌنة وبمنأى عن أي تضارب محتمل فً المصالح

 
 -انتهى  -

 
 التعليق على الصورة:

 الديه أميز نادٌن الباز، الدكتور محمد فٌرجً، فاطمةزهرة رحمن،  من الٌسار إلى الٌمٌن:

  الدكتور أالن ويبزو
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +972 99965952جوال: 
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