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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الجامعات السودانية نحو ظاهرة الزواج من األقارب"دراسة تطبيقية عىل عينة  لبةط تاتجاها [

  النيلي   والجزيرة"
 ]من طالب جامعت 

  مهيد عبد هللا  الدكتور  د إعدا [ 
 ] الطريف 

 ] السعوديةالعربية  ةجدة، المملك مليتع [

 هـ1442م/ 2020

 ملخص:

تم  وقد  األقارب،هدفت الدراسة اىل التعرف عىل اتجاهات طلبة الجامعات السودانية نحو ظاهرة الزواج من 

  النيلي   
( طالبا وطالبة تم 160وبلغ عدد أفراد العينة) والجزيرة،تطبيق الدراسة عىل عدد من طلبة جامعت 

, ومن أهم نتائجها: أن غالبية العينة ال    التحليىل 
اختيارهم بصورة عشوائية, وتم استخدام المنهج الوصف 

  الزواج القراب   للدوافع االج
 
شخصية, بينما يرغبون فيه لعوامل التماعية والصحية والدينية و ترغب ف

نوع( بينما ال الجامعة،فروق بي   أفراد العينة تعزى لمتغي  )اقتصادية وعائلية. وأكدت الدراسة عىل عدم وجود 

 مستوى التعليم,الحالة االقتصادية(.وأوصت , ,التخصص توجد فرق بي   أفراد العينة تعزى لمتغي  )السكن

  مراحل التعليم العام عن األمراض الوراثيةالدراسة 
 
ورة القيام بتدريس منهج متخصص ف مة عن الناج بض 

  كتب القراءة والعلوم والدراسات االجتماعية.وتكثيف الحمالت اب   الزواج القر 
 
, أو تضمينها كموضوعات ف

  االجهزة االعالمية وخطب الجمع, 
 
التوعوية بمخاطر األمراض الوراثية المتسببة من خالل الزواج القراب   ف

 والندوات. 

 السودان( -طالب السودان -تجاهات اال  -طالب الجامعات  -الزواج القراب    -الكلمات المفتاحية:)الزواج 
 

 

[Attitudes of Sudanese university students towards Consanguinity"An applied 

study on some students from Al Neelain and Al Jazeera Universities] 

[Dr. Muhayad Altiraifi-Jeddah Education, SaudiArabia2020-1442H]  
 

Abstract; 

The study aimed to identify the trends of Sudanese university students towards Consanguinity, the study was 

applied among students from Nelain and Al Jazeera universities, and the sample was (160) students who were 

randomly selected, the descriptive analytical method was used .The most important results were: The majority of 

the sample does not wish to marry from relatives for social, health religious and personal reasons, while they desire 

it for economic and family factors. There were no differences between the samples due to the variable (university, 

gender), while there is a difference attributed to the variable (place of living, specialization, level of education, 

economic status).The study recommends that the necessity of teaching a specialized curriculum in the general 

education stages on genetic diseases, or including them in other subjects like, science and social studies. And 

intensifying awareness campaigns of the risks of genetic diseases caused by relative marriage in the media, mosques 

and seminars. 

Key words: (marriage - kin marriage - university students - directions - Sudan students-Sudan). 
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ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
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 المقدمة: 

ز المجتمعات اإلنسانية فهو ظاهرة معقدة ومتشابكة تستمد خصائصها من عادات         يختلف مفهوم الزواج بي 

وتقاليد المجتمعات، فقرار الزواج يعد من أهم القرارات بالنسبة للشاب والشابة, ألنم يعتمد عليم بناء وتكوين أرسة 

ي هذه الحياة عىل أساس من التفاهم  مستقبلية تدوم طويال,لذا البد ألي طرف أن يتخي  بدقة
ز
يكم ف وعناية رسر

واالنسجام بما يعمل عىل استقرار األرسة .وقد دعا االسالم كل طرف الختيار من يناسبم وفق أسس من التفاهم 

ورة استفتاح مرحلة الزواج بعملية الخطبة  ليتستز لكل طرف  والمودة والرحمة.لذا نجد أن االسالم أكد عىل ضز

اكة األرسية. التعرف ال ي تكوين الرسر
ز
يكم قبل البدء ف  جيد  عىل رسر

اوج, لذا      ز , وجعل استمرار وجوده عىل األرض متوقفا عىل الي  لقدخلق هللا تعاىل اإلنسان وجعل منم الذكر واألنتى

ا مقدًس 
ً
ي من االنقراض, فجعل الزواج رباط

ا  ا نجد ان هللا تعاىل أقر ونظم عملية الزواج ليحفظ النوع اإلنسائز
ً
وميثاق

ع لتحقيق مصالح العباد ومنافعهم، وحفظ الذرية والنسل، وللعفة عما حرم هللا، لذا يعتير  ا. فالزواج  رسر
ً
غليظ

 . ي يتحقق من خاللها االستقرار النفسي واالجتماغي
 النظم االجتماعية الت 

 
 الزواج من أسىم وأرف

يكم , وحدد لكل وألهمية موضوع بناء األرسة )الزواج( فقد حث ديننا ا       إلسالمي عىل حرية اختيار كل طرف لرسر

ز الدين  يكم ليتحقق مقصد االسالم من الزواج الناجح , كما بي  ي اختيار رسر
ز
ي لم أن يأخذ بها ف

ي ينبغز
طرف الصفات الت 

ي إلزام أي من األبناء باختيار ال
ز
ي  رسر االسالمي أن قرار االختيار خاص بالشاب والشابة دون تدخل من  الوالدين  ف

 اآلخر. 

إن اإلسالم وبدعوتم لكل طرف بحرية اختيار من يناسبم لم بالتأكيد مرامي وأهداف , منها عىل سبيل المثال       

ة  التأكيد عىل بناء الحياة الزوجية وفق أسس من التفاهم والمودة والرحمة.لذا نجد أن االسالم أكد عىل أهمية في 

اكة األرسية.فعملية الزواج غالب  الخطبة  ليتستز لكل طرف التعرف الجيد  ي تكوين الرسر
ز
يكم قبل البدء ف ا ما عىل رسر

ي مرحلة الخطوبة. 
ز
ز ف ز الطرفي   تتم بعد حدوث التوافق بي 

ي تستق  من قيم     
ي الماضز

ز
ي  السودان, نجد أن مراسم الزواج كانت ف

ز
وبالنسبة لعملية الزواج ف

, ي  22: 2002القبيلة)صبي 
ي الماضز

ز
ي تكاد تتأصل فيها مالمح القبليية بنسبة  (, فالسودان كان ف

ه من الدول الت  كغي 

ة و القبيلة خاصة فيما يتعلق  بعادات  ما بنظم وضوابط وتقاليد العشي  ز
ي أن الفرد فيم يكون ملي 

ة, مما يعتز كبي 

ي  معظم أنحاء الس
ز
ي  موضوع الزواج من األقارب هو النمط السائد ف

ي الماضز
ز
دان, و وتقاليد أمر الزواج.فقد كان ف

ي عرصنا 
ز
هما إىل الزواج معا أمر مفروغ منم.ولكن يالحظ ف حت  أن الفت  والفتاة يعرفان ومنذ صغرهما أن مصي 

ي بعض المجتمعات 
ز
اجع واالنحسار ف ي الي 

ز
الحاىلي الموسوم  بعرص العولمة والتقنية  أن هذه الظاهرة بدأت ف

فضل الزواج من خارج القبيلة مع وجود  فئات  ما السودانية , ولم تعد كسابق عهدها.حيث نالحظ وجود فئات ت

ة.   تزال تميل اىل تفضيل الزواج من داخل العشي 

ي ظل انتشار وسائل التواصل       
ز
ي الحرصز والمدن, وف

ز
ي ظل انتشار تعليم الفتاة وخروجها للعلم والعمل ف

ز
وف

يكها ,  ي اختيار رسر
ز
ولهذا جاءت هذه الدراسة لتتلمس االجتماغي , أصبحت هناك خيارات عديدة أمام الفتاة ف

اتجاهات وأفكار الفئة المثقفة من أبناء المجتمع وهم طالب الجامعات حول هذه الظاهرة ومدى تمسكهم بها ,أو 

 مدى  محاربتهم ورفضهم لها. 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي حقل الدراسات  زواجموضوع لقد احتل      
ز
ة ف سائدا  أنم النمط الذي كان ر االجتماعية، باعتبااألقارب أهمية كبي 

ي كافة بلداننا 
ز
وانب تناولت غالبية الدراسات هذه الظاهرة من ج خاصة. وقد العامة والسودان بصفة  العربية بصفةف

ي باألمراض الوراثية   الظاهرة،مختلفة األمر الذي يؤكد عىل أهمية هذه  فقد تطرقت العديد منها لعالقة الزواج القرائر

ي دراسة : 
ز
ي أكدت أن  (2005,امدة,والصماديحو ) كما ف

. %52الت  ي  من أرس بها زواج قرائر
ز  ودراسة :  من المعاقي 

ي  (2012,ناض)
ز زواج األقارب واألمراض الوراثية أشارت اىل وجود الت   (2013,معطي ) ةودراس ,عالقة وثيقة بي 

ي أ
ي أ  (2017,وآخرونعبد النور )ودراسة  ,لقرابات باالعاقاتلارتباط صلة  بانت وجود الت 

ىل وجود عالقة ع كدتالت 

ز األمراض الوراثية وزواج األقارب اف  (2003,العريض),ودراسة بي  ي أشارت اىل اعي 
ز بوجود  %62الت  من المبحوثي 

ز زواج األقارب واألمراض الوراثية.ودراسة )عاشور, ي أكدت ( 2001عالقة بي 
من حاالت  %76عىل ارتباط  الت 

ي  ي دراسة لبينما تطرقت بعض الدراسات . التخلف بالزواج القرائر
ز
ع االسالمي كما ف

عالقة زواج األقارب بالرسر

ي أكدت عدم استحباب زواج األقارب (2002,الحداد)
ع االسالمي  الت 

ي الرسر
ز
ز تناول. وأقرت بمخاطره  ف ي حي 

ز
ت ف

ي دراسة  مدى انتشار عن اتجاهات وآراء بعض فئات المجتمع بعض الدراسات 
ز
زواج األقارب كما ف

ي أشارت اىل ا2003العريض,:)
ي البحرين بنسبة  زدياد ( الت 

ز
الكويت   بأن (2005)وسيلة, أبان,كما %40هذا النمط ف

ي العام 
ز
ي بنسبة تقارب  1986كانت ف ي تونس بحواىلي %55تزداد بها حاالت الزواج القرائر

ز
 . %40والجزائر  %49, وف

ي تناولت الظاهرة ,   
ي السودان ومن خالل الرسد للدراسات العديدة الت 

ز
 – ولقلة الدراسات المماثلة عن الظاهرة ف

ات نظراو  -عىل حد علم الباحث ة واالقتصادية االجتماعية للتغي  ي  الكبي 
المجتمع  لها ويتعرض تعرض الت 

ي 
ي عملية االختيار ا وتفاوت  تغي   من الواقع  أرض عىل الباحث مالحظ ,وجراء ماالسودائز

ز
ي للشباب ف لزواجر

ي 
ي  ارتأى الباحث ,لذل السودائز

ز
ز  فئة اتجاهات عىل التعرف هذه دراستم ف ز  من- الطلبة الجامعيي    -كال الجنسي 

ي تدفع بهم اىل تفضيل أو رفض الزواج  عن الكشف خالل من نحو تفضيلهم لزواج األقارب من عدمم،
الدوافع الت 

ي عملية الزواج. 
ز
ي كأحد خيارات الشباب ف  القرائر

 أسئلة الدراسة: 

ي السؤال       
ز
: يتمثل التساؤل الرئيس للدراسة ف اتجاهات طالب الجامعات السودانية نحو ظاهرة الزواج  ما التاىلي

 من االقارب؟

ز وتتمحور األسئلة الفرعية التالية:    ومن خالل السؤال الرئيس تير

 قارب؟األ لظاهرة زواج.ما الدوافع االجتماعية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية 1

 األقارب؟ لظاهرة زواج.ما الدوافع الصحية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية 2

 األقارب؟ لظاهرة زواج. ما الدوافع االقتصادية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية 3

 األقارب؟ لظاهرة زواج. ما الدوافع العائلية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية 4

 األقارب؟ لظاهرة زواجالدوافع الشخصية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية  . ما 5

 األقارب؟ لظاهرة زواج. ما الدوافع الدينية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية 6

ز تفضيل أو رفض الطالب 7 ز .هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية ايجابية بي   من لزواج األقارب وكلالجامعيي 

 :  التخصص(؟ -الجنس -منطقة السكن  -)الجامعة متغي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تهدف هذه الدراسة اىل تحقيق جملة من األهداف من بينها:      

 األقارب.  لظاهرة زواجاالجتماعية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية  أهم الدوافعبيان  1

 األقارب.  لظاهرة زواجالجامعات السودانية  الصحية لتفضيل أو رفض طالب عىل الدوافع.التعرف 2

 األقارب.  لظاهرة زواجاالقتصادية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية  أهم الدوافع. استعراض 3

 األقارب.  لظاهرة زواجالعائلية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية  أهم الدوافع. تحديد 4

 األقارب.  لظاهرة زواجل أو رفض طالب الجامعات السودانية . بيان أهم الدوافع الشخصية لتفضي5

 األقارب.  لظاهرة زواج. التعرف عىل أهم الدوافع الدينية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية 6

ز تفضيل الطالب وجود عالقة.التعرف عىل مدى 7 ز لزواج ذات داللة إحصائية ايجابية بي  قارب وكل األ الجامعيي 

: من   التخصص(.  -الجنس -منطقة السكن  -)الجامعةمتغي 

 أهمية الدراسة: 

:  تتجىل أهمية        ي التاىلي
ز
 الدراسة ف

ز أهمية الدراسة الحالية من ندرة الدراسات1 ي النظرية  .تير
ي  موضوع الزواجتناولت  والميدانية الت  ي السودان. القرائر

ز
  ف

ي مست )الزواجوتنبؤا لما يمكن أن يكون عليم واقع  الدراسة توقعا .تقدم هذه 2
ي المجتمع السودائز

ز
( ف ي . قبال القرائر

ة وباعتبارهم صفو  المستقبل،من خالل استطالع آراء هذه الفئة )طالب الجامعات( باعتبارهم رجال ونساء 

ي المؤسسات االجتماعية.  الذي يفيد المجتمع. األمر 
ز
ز ف  متخذي القرار والمخططي 

التعرف  يمكن ومن خاللها تعيش فيم، الذي المجتمع عن مصغرة هي صورة األرسة( ) الزوجية المؤسسة .بما أن3

ز هنا واالجتماعية.ومن الثقافية المجتمع مكوناتاألولية ل العناض عىل ي  األهمية تير
ز
 الزواج شؤون للبحث ف

 واتجاهات الشباب نحوه. 

ي الشأن االجتماغي 4
ز
ز ف ز والمتخصصي  ي  سيما  .إفادة الباحثي  تكاملة من خالل تقديم صورة م موضوع الزواج القرائر

 . عنها 

ي 5
ز
ي ف ات عىل تفضيل أو ترك الزواج القرائر كم بعض المتغي 

 طالباط أوس. التعرف عىل مدى األثر الذي تي 

 . الجامعات السودانية

ي 6
 . .ارتباط الدراسة بصحة الفرد والمجتمع السودائز

ي تتناول قضايا اجتماعية مهمة بالمجتمعات. .اثراء المكتبة السودانية والعربية بمثل هذه الدراسات 7
 الت 

 

 حدود الدراسة: 

 تقترص هذه الدراسة عىل الحدود التالية: 

 م2021ـه/ 1442الحدود الزمانية: العام  -

ي الحدود  -
ز بالسودانالجزيرة  المكانية: جامعت    والنيلي 

بية واالقتصاد  - ية: طالب كليات الي  ز   والطب والهندسةالحدود البرسر ز بمرحوالمسجلي   لةكمنتظمي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات الدراسة: 

  االتجاهات:  . 1

ات تتبلور بالتدري    ج لتتخذصوًرا ثابتةنسبيبهويقصد        ي يتم اكتسابها نتيجة لما يمر بم الفرد من خير
 ا األفكار الت 

ً
 ا

اكب وتتماس  وتشكل اتجاهات واضحة  ثالحياة، حيلسلوك الفرد ونظرتم إىل مختلف نواجي  هو و تتآلف وتي 

,)للسلوك سابق    (235 : 2003الجباىلي

ي لعوالت     
ي إطار هذه ريف االجرائ 

ز
 االستجابات االنفعالية والمواقف والمعتقدات الت   هو:  الدراسمالتجاهات ف

ي الحالة الوجدانية  األقارب. أو من زواج ظاهرة التصف سلوك وآراء طالب الجامعات السودانية نحو 
 تعكسالت 

 ما يتعلق بموضوع زواج األقارب من حيث قبولهم لم أو رفضهم لم. فيطالب الجامعات السودانية  اعتقادات

 طالب الجامعات السودانية: . 2

اف  مالثانوية، وتوهم الطالب الذين أكملوا المرحلة  قبولهم بمؤسسات التعليم العاىلي السودانية الخاضعة الرسر

ز ) وزارة التعليم العاىلي والبحث العلىمي السودانية اوح عمرهم بي 
 . سنة( 23-18ويي 

 : لزواجا . 3

يعة        ز رجل وامرأة وفق رسر تب عليم حقوق وواجبات اإلسالم،ويقصد بم الرباط المقدس الذي يجمع بي   ويي 

. ومنال لك ز ء وزوجم إليم ربطم بم". فإذا ارتبط الزوجان بعقد النكاح يطلق  مالطرفي  ي
ان واالرتباط. زوج السر "االقي 

 (60:  2003 ,ابن منظورعىل كل واحد منهما اسم الزوج. )

ز رجل وامرأة لتكوين أرسة من خاللها يتم اشباع كل طرف حاجاتم ورغباتم النفسية  ي بي 
غي وقانوئز

وهو ارتباط رسر

ي وايجاد عالقة من المودة والرحمة  نبها، ويكو واالجتماعية وما يرتبط  هدفم التناسل لحفظ الجنس البرسر

، ومحم) ز  ( 214: 2015,دحسي 

ي للزواج هو رباط رسر 
ز رجل والتعريف اإلجرائ   ،من أجل إشباع الغريزة الجنسية، وتأسيس أرسة وامرأة،غي يجمع بي 

تب عليم حقوق وواجبات لكال  ،ويي  ز  لزواج. لويتم وفق ثقافة المجتمع وقيمم ونظرتم  الطرفي 

 زواج األقارب:  . 4

ي  الزواج عىل أساس القرابة الدموية سواء من جهة األب أو         : هو اختيار رسر ي من جهة األم،  الزواج القرائر

كوندائما  واألقارب ي جد واحد من ناحية األب واألم، وقد تكون القرابة قريبة  نجدهم يشي 
ز
إذا كان الجد جدا ف

ك  ك بينهما  بعيدة إذا كان الجد القرابة وتكون  )أي الجد األول( هما قريبا نبيالمشي  ز أو بعيدا)أي ب المشي  عد جيلي 

 (7 : 2013بوقفة,) ثالث(. 

ز رجل وامرأة ينحدران من أصل واحد من أحد اآلباء واألجداد والتعريف اإل  : زواج يتم بي  ي ي للزواج القرائر
  . جرائ 

 االطار النظري والدراسات السابقة: 

 السابقة تأوال: الدراسا

ي العديد من   
ز
ي ف ي حاولت معالجة ظاهرة الزواج القرائر

ي الواقع العديد من الدراسات الت 
ز
من لكن و  الدول،برزت ف

ات جوانب تختلف  ي إثراء دراستم الدراسة،باختالف متغي 
ز
ي استفاد منها الباحث ف

 : ومن هذه الدراسات الت 

) أجرى     ة( وذل  عىل  )العواملبعنوان  دراسةم( 2007نظىمي عودة أبو مصطقز المؤدية للزواج من خارج العشي 

، بهدعينة من أبناء المجتمع البدوي  ي
ة، وتكونالعشلتعرف عىل العوامل المؤدية للزواج من خارج ا فالفلسطيتز  تي 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المرتبة األوىل  وتوصلت اىل( 300عينة الدراسة من حواىلي )
ز
ي كان ف

 ,العامل الصخي يليم أن العامل الديتز

, و   . االقتصادي ,و النفسي ثم االجتماغي

ي   
ز
ي عنوانها م( 2008) الغريب دراسةوف

ز والت  ز نحو الزواج من األقارب(. : )آراء الطلبة الجامعيي   السعوديي 

ي استهدفت
أن غالبية أفراد العينة  خلصت اىلجامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض.  طلبة( من 528) والت 

من أسباب رفضهم لزواج األقارب هو انتشار  أنو  األقارب،يفضلون الزواج من خارج العائلة وال يؤيدون زواج 

ي المشكالت األرسية. وارتفاع نسب اإلعاقاتوتدخل األه الوراثية،األمراض 
ز
 . ل ف

بية الخاصة وعنوانها  (2013)معطي أمل  دراسة: أما  ي معهد الي 
ز
:) زواج األقارب واالعاقات السمعية والنطقية ف

ي الريف أن  توصلت إىلفقد بدمشق "
ز
ي األقارب. ارتفاع نسبة اإلعاقة ف

ز
 وارتفاع نسب االعاقات ف

ي مجتمع البحرين شملت  (2003)العريض كما أجرت 
ز
ي  تأرسة، ووجد 1000دراسة ف

ز
أن نسبة زواج األقارب ف

ي جيل اآلباء  40الجيل الحاىلي 
ز
ف، % 45وف ز  من % 62واعي  ي إنجاب أطفال المبحوثي 

ز
أن هذا الزواج قد يتسبب ف

 ، ي أكدوا أنم  % 47ومرضز
ز
  حدوث مشكالت عائلية واجتماعية. يتسبب ف

 (مفهوم الزواج) النظري اإلطار  ثانيا: 

ان الرجل بالمرأة ٕوارتباطم بها من    ي معناهما إقي 
ز
 : 2000معن, )أجل اإلستمتاع والتناسل الزواج واإلرتباط يدخل ف

بية أطفالهما، كما أنم يضمن  يعرف بأنم (. كما 55 ز الرجل والمرأة لي  ي وجود عالقة دائمة بي 
ز
" نظام عالىمي يتمتل ف

وة لهم ٕواكسابهم  ي مكانة معينةإنتقال اليى
 (17 : 1981, ")الساعائ 

 مفهوم القرابة

يةال التجمعات معظم قامتلقد      تعرف القرابة والنسب ,و  الدم أهمها رابطة من ولعل  قرابية روابط عىل برسر

دموية مثل  عالقةتعتير  ف ي بأنها " عالقة إجتماعية تعتمد عىل الروابط الدموية ، وتتضمن عالقات المصاهرة، 

ز  عالقةال ي تربط بي 
ي تربط عالقة العالقة مصاهرة كتعتير و ,إبنم و األب  الت 

,مالزوج بزوجتم")الت  -310: 2013عطي

ي ت القرابة كانتو . (312
ي الماضز

ز
ة أهمية  مثلف ي موضوع كبي 

ز
هما  الزواج ف حيث كان الفت  والفتاة يعرفان أن مصي 

ان معا منذ صغرهما  ي السودانكانت   الزواج من الحالة وهذه ،اىل االقي 
ز
ة ف ي  منترسر

ز
ة كما هو الحال ف من   العديد بكيى

ي تتفسر فيها مالمح القبلية وحياة البداوةالعربي اتالمجتمع
ات التطوراتلكن ومع  ،ة سيما تل  الت  ي  والتغي 

 الت 

ي و  المجتمع عىل طرأت
ي السودائز ي االنحسار.  العرئر

ز
  بدأ هذا النمط من الزواج ف

: للزواج  المفشة النظريات  القراب  

ز برسد العديد من النظريات المفرسة لالختيار      ،اهتم العديد من الباحثي  ي  ومن أهمها:  الزواجر

   التجانس .نظرية1
 
  :الزواج    االختيار ف

ي عملية االختيار للزواج، فه التجانس مفادها أن   
ز
ي الأكيى العوامل  و لم دور رئيس ف

 بعضهم الناس اتفرس اختيار ت ت 

كاء لبعض ي  كرسر
ز
, (   الزواج ف ي  حياتم يبدأ فالشخص. (54: 2005بويعىلي ة ومفتوحة لرسر ي  حياتم بتصورات كبي 

ز
 ف

ي  الختيار  الالشعوري يميل  أو الشعوري الفرد اتجاهف المستقبل,  عىل فالناس لم، مماثلة بصفات يتصف رسر

كاءهم يختارون األغلب   لهم ةفئات مشابه من رسر
ً
  عرقيا

ً
  ودينيا

ً
  وعمريا

ً
 ( ...إلخ ا اقتصاديو  اجتماعيا و وثقافيا

 (211: 2016,مرعب

   التجاور نظرية. 2
 
   المكاب
 
  :الزواج    االختيار ف
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 معم، يتعلمون أو يعملون أو منم بالقرب يعيشونالذين شخاص األ  مع يتفاهم يستطيع أن الفرد أنب وترى   

ي  يسكنون لذينفا
ز
ي  الختيار اتجاه لديهم يكون أو العمل لنفس المدرسة ويذهبون واحدة منطقة ف بينهم،  من الرسر

 ختياراال سهولة  عىل يساعد مام مهم الدراسة أو العمل أو اإلقامة مكان اختيار  فإن لذا (212: 2016, مرعب )

, )بويعىلي ي  (53: 2005الزواجر

   القيمة نظرية. 3
 
  :الزواج    االختيار ف

ي  القيمة نظريةل األساس تمثل الشخصية القيم أن ا مفاده   
ز
 بالنسبة األهمية شديدة فالقيم للزواج، االختيار ف

، )مرعبتدفعم لالختيار  ما لشخص ي ي  الفرد يختار ( ولذل 212: 2016,الزواجر ز  من حياتم، رسر  من يشاركم بي 

, (األساسية، قيمم  .(54: 2005بويعىلي

   الوالدية الصورة نظرية . 4
 
 :الزواج    االختيار ف

ي عمليةأساسيا  دورا تلعب الوالدة أو الوالد صورة أن ترى   
ز
ي  االختيار ف ,)الزواجر  يتجم فردالف (،57: 2005بويعىلي

  ويختاره اآلخر الجنس من الوالدين صفات أحد لم شخص محبة إىل شعوريا ال بصورة
ً
يكا  الشخصف . لحياتم رسر

ي  يتأثر
ز
ز  بينم العالقة بنوعية اختياره ف  يختارس واإلعجاب الحب عىل مبنية العالقة هذه كانت والديم، فإذا وبي 

ي  يختار  فإنم سلبية العالقة كانت إذا أما .الوالدة أو يشبم الوالد من  2013 فرحان، (والديم عن يختلف الذي الرسر

 :104) 

 منهج الدراسة: 

ي التحليىلي    
 لمناسبتم ألهداف الدراسة يستخدم الباحث ألغراض دراستم المنهج الوصقز

  الدراسة: مجتمع 

 محل الدراسة والبالغ عددهم حواىلي  الدراسة من جميع طالب السنة النهائيةيتكون مجتمع    
ز  1800بالجامعتي 

 طالب وطالبة من مختلف التخصصات. 

 

 عينة الدراسة: 

 طالب وطالبة من( 87) الجزيرة، وحواىلي ( من جامعة 73منهم )طالبا وطالبة  160بلغت عينة الدراسة حواىلي     

ز  جامعة  . النيلي 

 :البيانات جمع تقنيات
 عىل يحتوي الباحث قبل صمم من مقياس عىل زواج األقارب، نحو الطلبة اتجاهات لقياس الدراسة اعتمدت  

 عىل توزيعها مبشدة(، وت معارض، معارض محايد، موافق، بشدة، موافق )الخماسي ليكرت نمط عىل  عبارة، (56)

 (6  :  ( أبعاد أو محاور عىل النمط التاىلي

ات الدراسة والمتمثلة  يتضمن :األول• ي متغي 
ز
 مستوى تعليم األرسة, التخصص، ,س, الجن, السكنلجامعةا (ف

 .)الحالة االقتصادية لألرسة 

ي •
ي األبعاد  يتضمن :الثائز

ز
, وتمثلت ف ي ي تعكس اتجاهات طالب الجامعات نحو ظاهرة الزواج القرائر

أبعاد الدراسة الت 

 .(ةالعائلية, الشخصية, الديني, االقتصادية, , الصحيةاالجتماعيةالتالية: )
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسة الميدانية

 توزيــــع أفراد العينة حسب الجامعة: 

 المئوية لعينة الدراسة حسب الجامعة ب(: النس1جدول رقم )                        
 الجامعة

 Frequency Percent 

 
ز   54.4 87 النيلي 
 45.6 73 الجزيرة

Total 160 100.0 

 م2020ةتحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميداني المصدر:                      
ز من جامعة الجزيرة بعدد )1الجدول أعاله ) ( طالب 73( يوضح بأن الدراسة أجريت عىل عينة من المبحوثي 

ز بعدد )(  %46) مئويةوبنسبة  وطالبة،  (%54 ) وبنسبة مئوية (87وجامعة النيلي 

 أفراد العينة حسب مكان السكن: توزيــــع 

 المئوية لعينة الدراسة حسب مكان السكن ب(: النس2جدول رقم )                        

 

 

 

                  

                     

 

 م2020ةالمصدر : تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميداني                     
ز من المدن  أجريت عىل( نجد أن الدراسة 2من الجدول أعاله ) ( مبحوثا وبنسبة مئوية 90)بعدد المبحوثي 

ي قرى % 56.3)
ز
 .  (% 43.8)مئوية  مبحوثا وبنسبة( 70وريف عددهم )(. بينما الذين يعيشون ف

 توزيــــع أفراد العينة حسب النوع: 

 المئوية لعينة الدراسة حسب النوع ب(: النس3جدول رقم )
 

                                
 
 
 
 
 

 م2020ةالمصدر : تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميداني

 السكن

 Frequency Percent 

 

 56.3 90 وريف قرى

 مدن

 وحرصز 
70 43.8 

Total 160 100.0 

 النوع
 Frequency Percent 

 
 41.9 67 ذكر
 58.1 93 أنتى 

Total 160 100.0 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من االناث  (3)من خالل الجدول أعاله ( وبنسبة 93)بعدد نالحظ أنم أجريت الدراسة عىل عينة من المبحوثي 

ي السودان ( ,وهذا يشي  اىل حصول الفتاة % 41.9( وبنسبة مئوية )67(. والذكور بعدد )% 58.1مئوية )
ز
عىل ف

ي ال
ز
 م. يعلتحقها ف

 توزيــــع أفراد العينة حسب التخصص: 

 المئوية لعينة الدراسة حسب التخصص ب(: النس4جدول رقم )                             
 

 
                                 

 
 

                          
                      

 م2020ةالمصدر : تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميداني

 من كليات تطبيقم وعملية حواىلي )4من خالل الجدول أعاله )
ز ( وبنسبة مئوية 77( نجد أن عدد المبحوثي 

ز بكليات % 48.1) يشي  اىل تقارب  ا (. وهذ% 51.9( وبنسبة مئوية )83حواىلي )نظرية ( بينما عدد الدارسي 

ي التخصصات لدى الطالب. 
ز
 الميول ف

 توزيــــع أفراد العينة حسب مستوى تعليم الوالدين: 

 

 

 (:النسب المئوية لعينة الدراسة حسب تعليم الوالدين5جدول )                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020ةالمصدر : تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميداني
: بلغت نسبة من حصلوا عىل 5)الجدول من خالل  ( نجد أن المستوى التعليىمي للوالدين كان عىل النحو التاىلي

ز بعدد )% 5( وبنسبة مئوية )8عليا حواىلي ) مؤهل  دراسات ( .وحملة % 21.9( وبنسبة مئوية )35(.والجامعيي 

 23.1( وبنسبة مئوية )37(  ومن يحملون مؤهل مرحلة األساس بعدد )% 25.6( وبنسبة مئوية )41الثانوية بعدد )

ز بعدد )%  (% 24.4( وبنسبة مئوية )39(  واألميي 

 التخصص

 Frequency Percent 

 

 51.9 83 نظرية كليات

 تطبيقية كليات
 وعملية

77 48.1 

Total 160 100.0 

 الوالدين تعليم

 Frequency Percent 

 

 24.4 39 أمي 

 23.1 37 أساس

 25.6 41 ثانوي

 21.9 35 جامغي 

 دراسات

 عليا
8 5.0 

Total 160 100.0 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الة االقتصاديةتوزيــــع أفراد العينة حسب الح

 المئوية لعينة الدراسة حسب الحالة االقتصادية ب(: النس6جدول )

 

 
 

                 

                                

 

 م2020ةتحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميداني المصدر: 

ز ممن حالتهم   6من الجدول أعاله ) ة بعدد( نالحظ أنم أجريت الدراسة عىل عينة من المبحوثي  ( وبنسبة 45)فقي 

(.وهذا 18.8( وبنسبة مئوية )30( وميسورة  بعدد )53.1( وبنسبة مئوية )85(  ومتوسطة بعدد)28.1مئوية)

 غالبية العينة من األرس متوسطة الحال )الدخل(. مؤرسر عىل 

 :  صدق المقياس

ي  بالتأكد من صدق المقياس بإستخدام الصدق الظاهري , قام الباحث 
 . والصدق الذائ 

  :الصدق الظاهري

ز للتأكد من مدى مالءمة      ي تحقيق المرغوب التم االعتماد عىل صدق المحكمي 
ز
 بنود ف

  
 
  :الصدق الذاب

 تم حساب صدق المقياس باستخدام ألفا كرونباخ    

 : ثبات المقياس

ي كل مرة يتم واعتماده بغض النظر عن الفرد القائم بعملية     
ز
ي الثبات أن يعطي المقياس النتائج ذاتها ف

لقياس. ايعتز

ي الجدول التاىلي  كرونباخ. كما معامل ألفا   طريقة تبع الباحثامن ثبات المقياس  د وللتأك
ز
 : ف

 يوضح معامل الثبات للمقياس (7رقم )جدول 

 

ات الدراسة   متغي 

 معامل الفا كرومابخ عدد الفقرات 

55 0.96 

 م2020من واقع بيانات الدراسة الميدانية تحليل الباحث المصدر: 

ات الدراسة )      أن أسئلة الدراسة تتسم بدرجة عالية من الثبات.  مما يوضح( 0.96بلغ معامل الثبات لمتغي 

  :طريقة تصحيح المقياس

( عبارة، بحيث يتم تقدير استجابة أفراد العينة تبعا لسلم قياس خماسي البدائل، حيث 55يتكون المقياس من )    

 –( للبدائل ) موافق بشدة  1-2-3-4-5الخماسي ) "يعط لكل بند من البنود وزن متدرج وفق مقياس "ليكرت

 االقتصادية الحالة
 Frequency Percent 

 

 18.8 30 ميسورة

 53.1 85 متوسطة
ة  28.1 45 فقي 

Total 160 100.0 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز ) غي  موافق - غي  موافق –محايد  -موافق اوح بي 
تيب ,فدرجات المقياس تي  ي تمثل 275بشدة( عىل الي 

( الت 

  .( تمثل الدرجة الدنيا للمقياس55الدرجة العظىم و)

،قوية  وهي  0.92قيمة الثبات =كما بلغت 
ً
.  0.96قيمة الصدق =  كانتو  جدا

ً
 وهي قوية جدا

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 

 (، وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: SPSSبرنامج ) تم تحليل بيانات هذا البحث باستخدام

ي واالنحراف المعياري لدرجات االستجابات.  -1  حساب الوسط الحسائر

 التكرارات والنسب المئوية.  -2

 والتجزئة النصفية إليجاد معامل الثبات.  ألفا كونباخاستخدام مقياس  -3

سون لقياس االتساق الداخىلي  -4 ات. معامل ارتباط بي  ز هذه المتغي    ألداة الدراسة وإيجاد معامل االرتباط بي 

ات. tواختبار )One-way ANOVAتحليل التباين األحادي -5 ز المتغي   ( إليجاد الفروق بي 

 

 نتائج الدراسة: مناقشة 

 األقارب؟ لظاهرة زواجلسودانية ما الدوافع االجتماعية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات االسؤال األول: 

 ةمحور الدافع االجتماعي(: 8جدول )

 التفسي  
مستوى 
المعنو
 ية

 ت
 ةدرج
 الحرية

 ن
االنحراف 
 المعياري

 الرقم العبارات الوسط

1س 1.48 634. 160 159 30.428- 000. دالة  1 

2س 4.29 1.173 160 159 13.884 000. دالة  2 

3س 3.62 800. 160 159 9.784 000. دالة  3 

4س 4.29 1.173 160 159 13.884 000. دالة  4 

5س 3.09 1.137 160 159 1.043 299. غي  دالة  5 

6س 2.58 713. 160 159 7.424- 000. دالة  6 

7س 3.69 1.614 160 159 5.387 000. دالة  7 

8س 2.46 1.326 160 159 5.125- 000. دالة  8 

9س 3.34 952. 160 159 4.568 000. دالة  9 

10س 3.06 1.044 160 159 757. 450. دالة  10 

11س 3.70 1.474 160 159 6.006 000. دالة  11 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

12س 3.39 1.214 160 159 4.104 000. دالة  12 

13س 3.91 1.607 160 159 7.181 000. دالة  13 

    ةجتماعيدافع ا 3.4 0,952 160 159 4,568  000.   دالة

   2020تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر:                                

)الزواج من األقارب يؤدي لعدم  : والت  تقول 2لعبارة رقم لان أعىل إجابة كانت   (8)الجدول من  ويالحظ

ي اتخاذ قرارات االرسة(,يليها العبارة 
ز
ي حالة زواج األقارب تكون  4االستقاللية ف

ز
ي تقول:)عند حدوث طالق ف

الت 

,) ر أكير :)  11العبارة   ثم)الزواج من االقارب يؤدي لحفظ أرسار العائلة( , وهي  13  العبارة ثمالخسارة والرصز وهي

) ي
ي وطتز
ز
ة الوحدة االجتماعية ف  يعزز الزواج خارج العشي 

ي  غالبية العينة ال ترغبيالحظ الباحث أن  النتائج أعالهمن خالل و        ي الزواج القرائر
ز
اعية الدراك للدوافع االجتم ف

ي  ثاالجتماعية، حيالطالب لمخاطره 
ز
الوغي  ذل  اىل انتشار الباحث  السابق. ويعزو لم يعد األمر كما كان سائدا ف

ي 
ز
واج وجراء ما توفره التقنية من معلومات عن مخاطر الز  التعليم،جراء حصول الفت  والفتاة عىل مستويات عليا ف

ي من الناحية االج  . تماعيةالقرائر

  ,  (2003(, و)العريض,2008( , ودراسة )الغريب,2007وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )نظم 

 :  
 
 ؟األقارب لظاهرة زواجما الدوافع الصحية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية  السؤال الثاب

 (: محور الدوافع الصحية9الجدول )

 تفسي  
مستوى 
 معنوية

 ت
درجات 
 الحرية

 ن
 االنحراف
 المعياري

 الرقم العبارات الوسط

1ص 1.27 622. 160 159 35.227- 000. دالة  1 

2ص 4.38 1.202 160 159 14.535 000. دالة  2 

3ص 3.52 1.308 160 159 5.017 000. دالة  3 

4ص 3.91 1.103 160 159 10.389 000. دالة  4 

5ص 3.63 715. 160 159 11.170 000. دالة  5 

6ص 1.61 1.070 160 159 16.469- 000. دالة  6 

7ص 3.98 1.104 160 159 11.168 000. دالة  7 

8ص 2.46 1.418 160 159 4.851- 000. دالة  8 

غي  
 دالة

.241 1,177 159 160 1,142 3,11 
الدافع 
 الصخي 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  2020تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر :                                

ي فحواها)4نالحظ أن أعىل اجابة كانت للعبارة رقم ) (9من خالل الجدول )       
زواج األقارب سبب لوجود ( والت 

ي تقول )7يليها العبارة رقم ),(أمراض الدم
ز النسل ( والت  ي المرتبة . (الزواج خارج األرسة  يؤدي لتحسي 

ز
الثة الثوف

ي تنص عىل )2جاءت العبارة رقم )
ي المرتبة الرابعة نجد العبارة ر زواج األقارب ينقل األمراض الوراثية ( والت 

ز
قم ( ,وف

ة خارج األرسة(6) ز  من األمراض المنترسر ) زواج األقارب يحىمي الزوجي   . ( وهي

ا     أصبح يدركها كافة طالب صحية ر مماسبق ندرك أن معطم العينة تنأى عن زواج األقارب لما يسببم من أضز

ز والبنات.  ي لزواج األقارب الجامعات من البني 
ناحية من الويعزو الباحث سبب رفض الشباب الجامغي السودائز

الصحية النتشار الوغي الناجم عن حصول الطلبة عىل نصيب وافر من العلم, وعىل ما يتوافر من معلومات عير 

 ت ماثلة أمام أعينهم تدعو لرفض هذا الزواج من الناحية الصحية. التقنية ,فضال عما يشاهدوه من حاال 

   , , 2008(, و)الغريب,2007وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )نظم   ( 2003, (, و) العريض2013(, و)معط 

 ارب؟األق لظاهرة زواجما الدوافع االقتصادية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية  السؤال الثالث: 

 (: محور الدوافع االقتصادية10الجدول )

 التفسي  
مستوى 
 المعنوية

 ت
درجات 
 الحرية

 ن
انحراف 
 معياري

 الرقم العبارات الوسط

1ع 3.44 1.577 160 159 3.559 000. دالة  1 

2ع 3.89 1.058 160 159 10.611 000. دالة  2 

3ع 3.68 554. 160 159 15.563 000. دالة  3 

4ع 4.09 799. 160 159 17.308 000. دالة  4 

5ع 2.26 520. 160 159 17.944- 000. دالة  5 

6ع 3.84 613. 160 159 17.278 000. دالة  6 

7ع 4.08 1.149 160 159 11.902 000. دالة  7 

  ةقتصاديدافع ا 3,62 672. 160 159 11.651 000. دالة

  2020الميدانية تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة  المصدر:                                

ي المركز ( 4ارة رقم )ب( نجد أن الع10من خالل الجدول )   
ز
ي فئة عمرية  األول، وتنص عىلجاءت ف

ز
وج األبناء ف ز )يي 

(.و ي ي أصغر جراء قلة نفقات الزواج القرائر
ز
ي تقول ) عندما أتز 7 المرتبة الثانية حلت العبارة رقم )ف

وج من داخل ( والت 

ي المرتبة الثالثة جاءت العبارة رقم )
ز
ة أجد الدعم المادي  من كافة االقارب(.بينما ف ي تنص عىل ) زواج و ( 2العشي 

الت 

ي المرتبة الرابعة وتنص عىل ) زواج األقارب يجعل تكاليف 6األقارب يحفظ ثروة العائلة(.وحلت العبارة رقم )
ز
( ف

ة للزوج(.   ونفقات الحياة يسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ومن خالل ما أفرزتم النتائج السابقة يتضح ميل غالبية أفراد العينة للزواج من األقارب لدوافع اقتصادية. ويعزو     

ي يعيشها الخري    ج 
، فبعالباحث ذل  للظروف الصعبة الت  لعمل، لتخرج الطالب والطالبة اليجدون فرصة  د الجامغي

ان بمن كانوا يحلمون أو ان وجدوا فرص العمل فان الظروف االقتصادية ال وحت   صعبة تجعلهم عاجزين عن االقي 

ان قفكرون باالي ي فكر الطالب تكون القناعة  ا بهم. وربمي 
ز
سخة ف ي مي   نالطالبة، ولكو بعدم الرغبة بالزواج القرائر

 . ز ز لهذا الواقع فيفضلون زواج األقارب ربما مكرهي   تتدخل الظروف االقتصادية المريرة فتجعل الشباب راضخي 

أثر  ا حيث لم يكن العامل االقتصادي ذالسابقة، الدراساتاليه تختلف مع غالب ما توصلت  نتيجةذه الوه

,   زواج األقارب,عدا دراسة )نظم 
 
ا. 2007مباشر ف  (,حيث كان أقل العوامل تأثي 

 ؟األقارب لظاهرة زواجما الدوافع العائلية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية . السؤال الرابع

 يةلعائلمحور الدوافع ا(: 11الجدول )

 التفسي  
مستوى 
 المعنوية

 ت
درجات 
 الحرية

 ن
االنحراف 
 المعياري

 الرقم العبارات الوسط

 غي  دالة
1م 2.92 1.197 160 159 858.- 392.  1 

2م 3.39 959. 160 159 5.194 000. دالة  2 

3م 2.81 919. 160 159 2.580- 011. دالة  3 

4م 1.69 777. 160 159 21.265- 000. دالة  4 

5م 3.48 1.087 160 159 5.599 000. دالة  5 

6م 2.05 680. 160 159 17.662- 000. دالة  6 

7م 2.91 957. 160 159 1.239- 217. غي  دالة  7 

  الدافع العائىلي  2,76 879. 160 159 3.416- 001. دالة

 م2020 تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر:                                

اما من األرسة بسبب زواجهما ( ونصها )5( نجد أن العبارة )11من خالل الجدول )   ة واحي  ز مكانة كبي  يجد الزوجي 

ة( جاءمن  ي المركز  تالعشي 
ز
ي تقول)يؤدي زواج األقارب للتماس  2العبارة رقم ) ا األول، تليهف

األرسي(تليها ( والت 

ن الجدول أ نتائج هذا ونلمح من  ( ونصها )يعمل زواج األقارب عىل الحفاظ عىل النسل والنسب(. 1العبارة  رقم )

ي زواجهم من ناحية العوامل أو الدوافع العا
ز
ان باألقارب ف لية. ويعزو ئغالبية أفراد العينة يميلون ويفضلون االاقي 

ي قضية  األب،)ألرسة اسيطرة الباحث هذه النتيجة اىل قوة 
ز
أو األم ,أو األجداد,أو األخوال ,أو األعمام( وتدخلهم ف

ام  ي التماس  األرسي ,أو حصول الفت  عىل االحي 
ز
الزواج من األقارب وذل  حفاظا عىل النسل والنسب ,أو رغبة ف

 والتقدير من العائلة حال اقدامم عىل الزواج من العائلة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (2003( و)العريض,2008وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )الغريب,  

 ؟ األقارب لظاهرة زواجما الدوافع الشخصية لتفضيل أو رفض طالب الجامعات السودانية . السؤال الخامس

 

 (: محور الدوافع الشخصية12الجدول )

 تفسي  
مستوى 
 معنوية

 ت
درجات 
 الحرية

 ن
انحراف 
 معياري

 رقم عبارات الوسط

1ن 1.22 430. 160 159 52.448- 000. دالة  1 

2ن 1.40 626. 160 159 32.306- 000. دالة  2 

3ن 1.03 175. 160 159 142.678- 000. دالة  3 

4ن 1.03 175. 160 159 142.678- 000. دالة  4 

5ن 1.04 205. 160 159 120.600- 000. دالة  5 

6ن 1.69 636. 160 159 26.092- 000. دالة  6 

7ن 1.22 444. 160 159 50.747- 000. دالة  7 

8ن 2.42 566. 160 159 12.989- 000. دالة  8 

9ن 2.46 548. 160 159 12.558- 000. دالة  9 

10ن 3.95 351. 160 159 34.226 000. دالة  10 

11ن 4.11 428. 160 159 32.656 000. دالة  11 

12ن 2.79 481. 160 159 5.589- 000. دالة  12 

13ن 3.90 585. 160 159 19.463 000. دالة  13 

 2,17 585. 160 159 17.969- 000. دالة
ة قناعدافع 

 شخصية
 

  م2020واقع بيانات الدراسة الميدانيةالمصدر : تحليل الباحث من                                

ة بحثا عن فتاة متوافقة مغي فكريا( 11( نجد أن العبارة رقم )12من خالل الجدول )   ( وهي )اتزوج خارج العشي 

ي المرتبة 10احتلت المرتبة االوىل ,يليها العبارة رقم )
ز
ة بحثا عن فتاة متعلمة (,وجاءت ف ( ونصها )اتزوج خارج العشي 

ة يتيح ىلي فرصة13الثالثة العبارة رقم ) البحث عن فتاة جميلة.(.وهذه النتائج تؤكد  ( ونصها )الزواج خارج العشي 

ي اليميل اىل زواج األقارب
 ,ويعزو الباحث سبب ذل  اىل الوغي  بدوافع شخصية  بأن الشباب الجامغي السودائز
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ار من تراه اىل اختيخروج الفتاة اىل الدراسة والعمل وميلها  بسببو  ادراك,وما أفرزتم التقنية من ثقافة و  علموال

 . مناسبا معها 
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 000. دالة
-
62.807 

2ف 1.16 370. 160 159  2 

3ف 4.97 325. 160 159 76.512 000. دالة  3 

 000. دالة
-
51.839 

4ف 1.15 451. 160 159  4 

 000. دالة
-
66.842 

5ف 1.06 367. 160 159  5 

6ف 4.67 472. 160 159 44.707 000. دالة  6 

7ف 4.00 000. 160 159 - - -  7 

ي  2,58 713. 160 159 7.424- 000. دالة
  دافع ديتز

 م 2020تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية المصدر: 

ة  الزواج خارج( ونصها )3( نجد أن العبارة رقم )13من الجدول ) ي تحذر من الهزال( قد  فيم إتباعالعشي 
للسنة الت 

ي تحث عىل 6احتلت المرتبة االوىل ,يليها العبارة رقم )
ة فيم  إتباع للسنة الت  (:وتنص عىل )الزواج  خارج العشي 

ي 7زواج األباعد.( وجاءت ثالثا العبارة رقم )
ة فيم اتباع للسنة حيث يتيح فرصة  الزواج خارج)تقول ( والت  العشي 

ينية. دوافع دلل نتائج هذا المحور نجد أن الشباب الجامغي يرفض زواج األقارب لصالحة(. ومن خالاختيار المرأة ا

ي 
ز
ي ف
 المجتمع. ويعزو الباحث سبب ذل  اىل الوغي الديتز

, ( .لكنها تختلف عن بقية الدراسات السابقة حيث لم 2007وهذه النتيجة تتفق بشكل كبي  مد دراسة )نظم 

  أثر و 
 اضح. يكن للعامل الديت 

 ؟الدراسة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بي   استجابات العينة ترجع لمتغي   السابع: هلالسؤال 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  155 136) ص:  سابعالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 

152 

  
 الجامعات السودانية نحو ظاهرة الزواج من األقارب لبةط تاتجاها                                            الطريف 

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

ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
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ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ز استجابات العينة ترجع لمتغي  )أ(  : والنوع الجامعة يهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 

ز أراء العينة حسب 14جدول رقم ) ز للمقارنة بي  ز مستقلتي   يتغي  م( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط عينتي 

 والنوع الجامعة

 

 متغي  النوع متغي  الجامعة المحور

 تفسي   ت انحراف متوسط  تفسي   ت انحراف متوسط 

دافع 
 اجتماغي 

ز   غي  دالة 1.861 894. 3.51 ذكر غي  دالة 681. 944. 3.39 النيلي 

 979. 3.23 أنتى  964. 3.29 جزيرة

دافع 
 صخي 

ز   1.821 1.015 3.30 ذكر غي  دالة 105. 1.135 3.11 النيلي 
 

 غي  دالة

 1.211 2.97 أنتى  1.157 3.10 جزيرة

ادافع 
 اقتصادي

ز   606. 664. 3.66 ذكر غي  دالة 432.- 706. 3.60 النيلي 
 

 غي  دالة

 679. 3.59 أنتى  632. 3.64 جزيرة

دافع 
 عائىل  

ز   016.- 889. 2.76 ذكر غي  دالة 1.327- 856. 2.68 النيلي 
 

 غي  دالة

 877. 2.76 أنتى  902. 2.86 جزيرة

دافع 
 قناعة

 شخصية

ز   737. 616. 2.21 ذكر غي  دالة 184.- 547. 2.16 النيلي 
 

 غي  دالة

 563. 2.14 أنتى  631. 2.18 جزيرة

دافع 
ي 
 ديتز

ز   غي  دالة 461. 673. 2.61 ذكر غي  دالة 348.- 677. 2.56 النيلي 

 744. 2.56 أنتى  759. 2.60 جزيرة

  م2020ة المصدر : تحليل الباحث من واقع بيانات الدراسة الميداني              

ز أفراد العينة ترجع اىل متغي  الجامعة  توجد فروق حظ أنم ال ( نال 14من الجدول) ير الن مستوى المعنوية أك بي 

ي جميع المحاور  0.05من 
ز
ي جميع المحاور .   . ف

ز
 كما ال توجد فروق تعزى لمتغي  النوع ف

ي السكن والتخصص: )ب(  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي   استجابات العينة ترجع لمتغي 

ز للمقارنة 15)جدول رقم  ز مستقلتي  ز أراء العينة حسب مت( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط عينتي  ي بي  غي 

 السكن والتخصص

 متغي  التخصص متغي  السكن المحور

 تفسي   ت انحراف متوسط  التفسي   ت االنحراف المتوسط 

دافع 
 اجتماغي 

 غي  دالة 752.- 982. 3.29 نظرية غي  دالة 994.- 983. 3.28 قرى

 921. 3.40 ةتطبيقي 910. 3.43 مدن

دافع 
 صخي 

- 1.177 2.93 نظرية دالة 4.028- 1.201 2.80 قرى
2.075 

 دالة
 1.077 3.30 ةتطبيقي 929. 3.50 مدن

ادافع 
 اقتصادي

 غي  دالة 790.- 683. 3.58 نظرية دالة 2.580- 707. 3.50 قرى 

 661. 3.66 ةتطبيقي 594. 3.77 مدن

دافع 
 عائىل  

 غي  دالة 667. 862. 2.81 نظرية غي  دالة 2.130- 814. 2.63 قرى

 901. 2.71 ةتطبيقي 937. 2.93 مدن 

دافع 
 قناعة

 شخصية

 غي  دالة 812.- 536. 2.13 نظرية غي  دالة 595.- 464. 2.14 قرى

 635. 2.21 ةتطبيقي 714. 02.2 مدن

 دالة 567. 2.43 نظرية دالة 4.310- 663. 2.38 قرى
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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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
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ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 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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