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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الدراسة ملخص

ي تقوم بإنجاب اخأبناء ورعايتهم وتنشئتهم تنشئة صحيحة متوازنة من تعتير اخأرسة هي الوحدة اإل 
جتماعية الت 

ي المؤسسات االجتماعية فمن يالل عملية 
 
ها عن باف ز ي تمي 

ئة التنشيالل تيامها بمجموعة من الوظائف الت 

ي شلكة من عالتات منتممة وذلك من يالل تأدية اخأدوار 
ز
االجتماعية داي  اخأرسة فيدي  الوالدان وأبنائهما ف

ي يحتلها ك  عضو داي  اخأرسة وهذا ما يعزز التواص  الوالدي  ولكن ما 
والوظائف حسب المكانات والمراكز الت 

ي جميع 
ز
ات تكنولوجية ف ات نشهده اليوم من تحوالت وتغي  مجاالت الحياة اإلنسانية فرض عىل اخأرسة عدة تغي 

ي بنائها ووظائفها وأصلحت اخأرسة تواكب جميع التطورات التكنولوجية مما سه  عليها استخدام شلكات 
ز
ف

ي الذي ح  مح  
اضز ونية مما أدى إىل فت  اللاب أمام أنماط التواص  االفي  نت واستخدام المواتع االلكي  االني 

ت الحوار والمح ز جي  اآلباء واخأبناء وتغي  ي توسيع الفجوة بي 
ز
ز أفراد اخأرسة الواحدة حيث ساهم ذلك ف ادثة بي 

 الوالدين وأبنائهم   وبالتاىلي أدت فعالية وسائ  اإلعالم واالتصال إىل ايتفاء 
ز ي العالتة بي 

ز
مجموعة من القيم ف

ز الوالدين وأبنائهم لتح  محلها العالتة الد ي تالعالتة التسلطية بي 
ز
ي حرية اخأبناء ف

ز
وجيم يمقراطية المتمثلة ف

ي مشاهدة ك  
ز
ة لألبناء ف ي ظ  استخدام مواتع التواص  االجتماغي الذي تتي  فرصا كبي 

ز
مستقللهم ياصة ف

ات الثقافية  ي جميع تطاعات ومجاالت الحياة اإلنسانية هذا ما نتج عنها مجموعة من التغي 
ز
التطورات الحاصلة ف

 .من شلكة العالتات الوالدية داي  اخأرسة ياصة ض

.  مصطلحات البحث:  نت  التواص  اإلجتماغي
مواتع التواص  اإلجتماغي  شلكة اخأني   
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Abstract: 

The family is the social unit that gives birth to children, takes care of them and brings them up in a balanced and healthy 

upbringing by performing a set of jobs that distinguish it from the rest of social institutions. Through the process of 

socialization within the family, parents and their children enter into a network of regular relationships, through the 

performance of roles and jobs according to places and centers That each member occupies within the family and this is 

what promotes parental communication, but what we are witnessing today are technological changes and changes in all 

areas of human life that imposed on the family several changes in its structure and functions and the family became abreast 

of all development Technology has made it easier for it to use the Internet and the use of websites, which led to opening the 

door to the patterns of virtual communication that replaced dialogue and conversation between members of the same 

family, as this contributed to widening the gap between the generation of parents and children and changed a set of values 

in the relationship between parents and their children, and thus The effectiveness of the media and communication has led 

to the disappearance of the authoritarian relationship between parents and their children, to be replaced by the democratic 

relationship of the freedom of children to direct their future, especially in light of the use of social networking sites that 

provide great opportunities for children in scenes All the developments taking place in all sectors and areas of human life, 

this has resulted in a set of cultural changes within the family, especially within the network of parenting relations. 

Keywords: Social media, Internet, Social media. 

 البحث مقدمة

ي عالم أحدثت التطورات التكنولوجية 
ز
ي  نقلة نوعية  وثورة حقيقية ف

ي منتصف عقد التسعينات من القرن الماضز
ز
الحديثة ف

امية بفضائها الواسع  ومهدت  ي أرجاء المعمورة  كافة وربطت أجزاء هذا العالم المي 
ز
نت ف ت شلكة اإلني  االتصال  حيث انترسر

 للتقارب  والتعارف  وتلادل اآلراء  واخأف
ً
كار  والرغلات  واستفاد ك  متصف  لهذه الشلكة من الوسائط الطريق للمجتمعات كافة

ونية   ز اخأفراد والجماعات  ثم ظهرت المواتع اإللكي  المتعددة المتاحة فيها  وأصلحت أفض  وسيلة لتحقيق التواص  بي 

ز   من التواص  بي 
ً
ت شك  اإلعالم ومضمونم  ويلقت نوعا ي غي 

أصحابها  والمدونات الشخصية  وشلكات المحادثة  الت 

ز أنفسهم من جهة أيرى.   (2015)سليمة   ومستخدميها من جهة  او المستخدمي 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عام ) 
ز
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 زمنيا مسيطرا عىل تنميم وتتنا نفسم  ولم يقترص اخأمر عىل عام  الزمن فقط  ولكن عىل سي  
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ة   لشلكات التو  ي
ة   وغي  التوافق  ي

ان الَمَرضزِ
ّ
ت سك

ة
ي حولت العالم إىل مكتلة بال جدران  وترية بال أسوار  وأمد

ة   الت  اص  االجتماغي

 (2007)ارنوط   .هذه القرية بثقافة دون حواجز. 
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ة
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ي 
ز بتقنينم .  اآلثار السلبية الت  تب عىل هذا االستخدام مطالبي 

 (2014)النجار   تد تي 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كثي  من اخأطفال ساعات طويلة عىل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية لدرجة تد تص  إىل اإلدمان  بحيث يصب  
يمضز

ي الوتت الذي تمهر 
ز
ي المئة من اآلباء ال يراتبون ما إبعادهم عنها مسألة تزداد صعوبة مع الوتت  ف

ز
ين ف فيها اإلحصاءات أن عرسر

ي يتعرض لها اخأبناء أثناء استخدام 
نت  ويفيد استطالع للرأي أن اآلباء ال يدركون حجم المخاطر الت  يتصفحم أطفالهم عىل اإلني 

نت دون رتابة ي تصف  اإلني 
ز
  (2017)الدويكات   . الحاسلات اللوحية والهواتف الذكية ف
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 لآثار استخدام مواقع التواصل االجتماع  عىل األطفا

ي تطاع تكنولوجيا المعلومات واإلعالم الرتىمي الذي عزز من مرونة وسهولة 
ز
ين وحت  اآلن نهضة شاملة ف شهد أواير القرن العرسر

ز مختلف الفئات والمؤسسات وتجىل ذلك من يالل شلكات  ي تسم  بتالتواص  بي 
نت الت  لادل التواص  االجتماغي عير شلكة االني 

 مختلف القطاعات واخأفراد بأسلوب فريد وتفاعىلي  وتد تطورت وازدادت آليات عم  هذه حيث بدأ 
ز المعلومات والبيانات بي 

ي إنتاج المعرفة ؛
ز
مكوناتها وأصب  لم .وأصب  جزء أصي  من Web 2الشلكات التفاعلية مع تطور تقنيات الويب الجميع يشارك ف

ي المجتمع
ز
 .دور مؤثر وفاع  ف

ي كافة المجاالت  ولم يكن 
ز
ين  ثم تطورت استخداماتها ف ز الوجود منذ القرن العرسر وتد بزغت شلكات التواص  االجتماغي إىل حي 

 عليها يزداد يو 
ً
ي بمنأى عنها ب  تشي  الدالئ  واإلحصائيات إىل أن االعتماد عالميا

ي مجال العم  اإلنسائز
ز
 بعد يوم ياصة ف

ً
ظ   ما

ي كافة المجاالت  أما بالنسلة إىل االعتماد عىل شلكات التواص  االجتماغي 
ز
نت ف ايدة نحو االعتماد عىل شلكة اإلني  ز االتجاهات المي 

ي يحتاج لمزيد من الدراسة لتعزيز التفاع  وثقافة التعاون من ياللها
ي مؤسسات العم  اإلنسائز

ز
 (2012)الدليىمي   .ف

 :  Social Mediaوسائل االعالم االجتماعية 
 

نت وتطبيقات الهواتف النقالة لتحوي  االتصاالت إىل  يشي  مصطل  وسائ  اإلعالم االجتماعية إىل استخدام تكنولوجيات اإلني 

ي يتم 
نت ووسائ  االتصال اخأيرى الت  . كما تشي  إىل مواتع االني  ة من الناس لتلحوار تفاعىلي ادل استخدامها من تل  مجموعات كبي 

كات وسائ  االعالم االجتماعية لتسويق منتجاتها.  المعلومات وتطوير العالتات االجتماعية والمهنية  وتستخدم العديد من الرسر

ي تبتز عىل أسس أيديولوجي
نت الت  وجية من الويب ة وتكنولفتعرف وسائ  اإلعالم االجتماعية بأنها   "مجموعة من تطبيقات اإلني 

ي تسم  بإنشاء وتلادل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة المستخدم". ونستطيع أن نقول أن وسائ  اإلعالم االجتماعية  ٢
والت 

ت طريقة تواص  المنممات نت   .غي  ي من الجمهور نفسم من يالل التشارك عىل شلكة اإلني 
كما أن وسائ  اإلعالم االجتماعية تأئ 

ز اآليرين. وذلك والسيطر  ة عىل المحتوى  وإضافة التعليقات والروابط والصور والفيديو أو الردود عىل المشاركات من المستخدمي 

 .
ً
ز بطريقة لم تستطيع أن توفرها أفض  مواتع الويب مثاال ز المستخدمي   (2008)كرم   بفض  تشجيع التفاع  بي 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: مواقع التواصل االجت  ماع 
  

ي اخأساسي مث  الفرد 
ونية تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو مؤسسات و وتتم تسمية الجزء التكويتز هي تركيلة اجتماعية إلكي 

كة  -Node ) الواحد باسم ) العقدة ز أو االنتماء لرسر و بحيث يتم إيصال هذه العقد بأنواع مختلفة من العالتات كتشجيع فريق معي 

 عمق الطبيعة الوضع االجتماغي أو المعتقدات أو 
ي هذا العالم. وتد تص  هذه العالتات لدرجات أكير

ز
 (ما أو حم  جنسية لللد ما ف

ي ينتىمي إليها الشخص(. 
 (2010)عواد   الطلقة الت 

ي  ويعرف 
ك فيها بإنشاء موتع  (2003)راضز ي تسم  للمشي 

ة الت  ونية مواتع التواص  االجتماغي بأنها "منمومة من المواتع اإللكي 

ي مع أعضاء آيرين لديهم االهتمامات واله
وئز  ."وايات نفسهاياص بم  و من ثم ربطم عن طريق نمام اجتماغي إلكي 

ز من البرسر  والذين تجمعهم  نت   يتواص  من ياللها الماليي 
وُيذكر أن المواتع االجتماعية علارة عن مواتع عىل شلكة االني 

كة   حيث تتي  هذه المواتع لمستخدميها مشاركة الملفات والصور وتلادل مقاطع الفيديو  وانشاء المدونات    اهتمامات مشي 

 (2011)صادق  اجراء المحادثات الفورية  فيما بينهم .  ارسال الرسائ  او 

 إيجابيات مواقع التواصل االجتماع  
 

 :  
 
  الكثي  من المجاالت، ومنها ما يأن

 
 (Ali , 2012) تتعدد إيجابيات مواقع التواصل االجتماع  ف

1 .   
ُيمكن استخدام مواتع التواص  االجتماغي لنق  اخأفكار واآلراء المتعلقة بموضوع  تعيق االتصال : تقليل الحواجز الت 

ي أية وتت  كما تساعد ياصية مشاركة الرأي 
ز
ز لعدد كبي  من اخأشخاص وبطريقٍة سهلة  وذلك من أية مكان  وف معي 

ي التعبي  عن الرأي المتاحة عىل وسائ  التواص  االجتماغي عىل فت  اخأبواب لتلادل اآلراء
ز
 . وتوسيع فرص المشاركة ف

ي تشكي  أصدتاء ُجدد  توسيع دائرة العالقات االجتماعية:  . 2
ز
 ف
ً
الة  وفعة

ً
 مفيدة

ً
تعتير شلكات التواص  االجتماغي أداة

ا يوفر    ممة
ً
وتسهي  التواص  مع اخأصدتاء الذين انقطع االتصال بهم  أو مع اخأشخاص الذين ال يمكن مقابلتهم شخصيا

 عناء الوصول إليهم. 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وي    ج:  . 3 وي    ج لسلعها  حيث يوجد  وسيلة فعالة للي  دة من أج  الي  كات التجارية الشلكات االجتماعية كأداة جية تستخدم الرسر

ا يؤدي إىل زيادة اخأربا  وبأت  التكاليف.  وي    ج لخدمة أو سلعة معينة وبتكلفة أت   ممة  العديد من التطبيقات الُمختصة بالي 

 التواصل االجتماع  سلبيات وسائل 

 :  
 
، ومنها ما يأن   تتعلق بوسائل التواصل االجتماع 

 (Claywell, 2018) يوجد بعض السلبيات الت 

نت من أية شخص  وك ة ما  مخاطر االحتيال أو رسقة الهوية:  . 1 نرسر عىل اإلني 
ُ
ي ت
يمكن الوصول إىل المعلومات الخاصة الت 

  يحتاج إليم عد
ً
را  يمكن لرستة هوية الشخص الخاصة أن يلحق ضز

ً
د تلي  من المعلومات للتأثي  عىل حياة الشخص  فمثال

اق المعلومات الشخصية والتطف  عليها.   بم  كما يتضمن هذا الخطر ايي 
ً
ا  كبي 

ت بشك إضاعة الوقت:  . 2 ي انترسر
ه من المواتع الت   الفاسبوك وغي 

ً
 وسائ  التواص  االجتماغي ياصة

ة
عد
ُ
ير ما يتمة   واسع  أكت

ي يقضيها الفرد عىل وسائ  التواص  االجتماغي  
ا سيؤدي بدوره إىل زيادة عدد الساعات الت  نت  ممة استخدامم عىل اإلني 

ها. غزو  ي العم   وغي 
ز
ن شلكات التواص وتد يتعارض ذلك مع مسؤولياتم ف

ّ
مك
ُ
اضية للخصوصية: ت  شلكات التواص  االفي 

كات ي يستخدمها  االجتماعية الرسر
ي تستهدف اخأشخاص باإلعالنات من اللحث عن الكلمات المفتاحية الت 

ى الت  الكير

ي تستهدف حاجاتم. 
 الشخص أثناء التصف   باإلضافة إىل بيانات أيرى  من أج  تزويده باإلعالنات الت 

3.  : يمكن أن يؤدي استخدام الشلكات االجتماعية إىل تعرض اخأشخاص للمضايقات بكافة  الجرائم ضد المستخدمي  

ي عىل الوالدين االنتلاه 
 بشك  ياص  لذا ينلغز

ً
ز واخأطفال اخأصغر سنا  لدى المراهقي 

ً
 ياصة

ً
أشكالها  وتد يكون هذا شائعا

 محتوى غي  مناسب. 
  لمحتوى الويب الخاص بهم  حت ة ال يتعرض اخأطفال خأية

 (Dash, 2010)لحد من سلبيات وسائ  التواص  ا

 :  
 
، ومنها ما يأن  من السلبيات الناجمة عن وسائل التواصل االجتماع 

ّ
  من شأنها الحد

 يمكن اتباع بعض الطرق الت 

كي   عىل الواجبات الشخصية:  . 1
تة عىل اليمكن تقلي  عدد تطبيقات وسائ  التواص  زيادة الي  جهاز إىل االجتماعية الُمثبة

ي يقضيها 
ي تكون أكير صلة بالعم  والحياة الشخصية  حيث يمكن أن يؤدي ذلك إىل تقلي  عدد الساعات الت 

الشلكات الت 

ز بشك  أكير عىل الواجلات اليومية اخأيرى اخأكير أهمية.  كي 
 الفرد عىل وسائ  التواص  االجتماغي  والي 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة من وقٍت إىل آخر: استخدام أسلوب الف  . 2 ي العالم  لي 
ز
ة للتواص  مع شخص ما ف ي بعض اخأحيان أسلاب ُملحة

ز
يوجد ف

م من المهم القيام بحذف 
ة
ي أن
ا يعتز  معرفة عىل الواتع تد ُيثي  القلق  ممة

ا وجود أشخاص ال يوجد بينهم أية ي  أمة
اضز االفي 

ز عىل وسائ  التواص ؛ وذلك لتفادي يطر ايي   ها من المشاك . اخأشخاص غي  معروفي   اق الخصوصية وغي 

ها عىل  األطفال  مواقع التواصل االجتماع  وتأثي 

ي تنمم استخدام أجهزة التكنلوجيا , 
ز الت  تنبثق مشكلة يطورة مواتع التواص  االجتماغي عىل اخأطفال , من ضعف اللوائ  والقواني 

 عن استعمال االني  
ً
 هذه القضية من مث  اخأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة , فضال

 ة
نت ومواتع التواص  االجتماغي , لذا فإن

بوية ي تساعد عىل تقريب المسافات . القضايا المحورية الجديدة عىل الساحة الي 
وبالرغم من إيجابيات مواتع التواص  االجتماغي الت 

 
ة
ي , ومعرفة ثقافات الشعوب , إال  ع, وتلادل اآلراء واخأفكار , والتواص  مع العالم الخارجر

ً
ا  كبي 
ً
  يطرا

ّ
ي الوتت نفسم تشك

ز
ها ف
 ة
ىل  أن

بوية لمجتمعاتنا اإلسالمية  . البيئة الي 

ي عزِلهم عن مجتمعهم الذي يعيشون 
ز
ب ف  استعمال اخأطفال لمواتع التواص  االجتماغي ؛ ُيسبة

 ة
إذ أشارت العديد من الدراسات إىل أن

ز , تد يكونوا مختلف اضيي 
ز ذلك فيم , التصالهم بأشخاٍص افي  ز عن الحقيقة , أي تكون صفاتهم ومالمحهم ييالية . وتد عزة ي 

ص من مواتع التواص  االجتماغي 
ّ
ز أسه  بكثي  من التخل  االتالع عن التديي 

 ة
شي  إىل أن

ُ
ي ت
ي توصة  إليها اللاحثون , الت 

النتائج الت 

 من تل  ا
ً
نت دراسة بريطانية أجريت حديثا ز بية نت . عىل حي 

 نسلواستعمال االني 
 ة
  لجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد اخأطفال , أن

ً
ة

 غي  مرغوب فيها , اخأمر 
ً
ون صورا

ة
ضون إىل المضايقات ويتلق  من اخأطفال الذين يستخدمون مواتع التواص  االجتماغي يتعرة

ً
ة كبي 

ي بعض اخأحيان إىل االنتحار
ز
ي ف
ة
ب بحدوث مشكالٍت نفسية بالغة اخأثر تؤد  (Usluel & Mazman, 2011) . الذي يتسبة

ا تد يؤثر عىل   اخأطفال يصب  لديهم هاجس مواتع التواص  االجتماغي , ممة
 ة
 عىل المستوى الدراسي ؛ خأن

ً
 هناك مخاطرا

 ة
مثلما أن

هم يشغلون أغلب وتتهم عىل شلكات التواص  االجتما
 ة
ي الصف وانخفاض مستوى تحصيلهم ؛ خأن

ز
هم ف ز ضافة إىل اآلثار غي . باإل تركي 

ق بضعف النمر وأوجاع 
ّ
ونية , وآثار تتعل ض لها الطف  إلشعاعات اخأجهزة االلكي  ي يتعرة

ة عدد الساعات الت  لة بكير
ة
ة المتمث الصحية

ها من اآلثار الصحية اخأيرى ز وغي  كي 
هر والمفاص  وفقدان الي 

َ
 (1997)بدوي    . الرأس والرتلة والم
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماع  عىل األطفال

كم مواتع التواص  االجتماغي عىل تطور أطفالنا 
ي العالم الذي نعيش فيم اليوم  لم يعد بإمكاننا أن ننكر أو نتجاه  اخأثر الذي تي 

ز
ف

ي 
 متابعة المعلومات واخأفكار الت 

ً
. ومن المهم جدا ي

ي تتواص  فيها العقىلي والعاطقز
يتلقونها من هذه القنوات. إنها إحدى الطرق الت 

ي تلدو حينها مث  صفحة بيضاء مستعدة لتسم  
 عىل عقول أطفالنا الت 

ً
ا  كبي 
ً
ك أثرا  تي 

ً
ثقافات معينة مع العالم المحيط وترس  أفكارا

ي يتلقاها أطفالنا عىل أفكار مث  
ة الصورة المثالية الخالية من الشوائب  وأهميخأي كان أن يكتب عليها. تركز هذه الرسائ  الت 

ي تربية 
ز
المماهر وغرس الطبيعة االستهالكية. ومهما حاولنا إنكار هذا اخأمر  لكنها الحقيقة  مواتع التواص  االجتماغي لها دور كبي  ف

  نرسر نجم مو 
ً
. مثال  أكير

ً
 ولألسف يكون أحيانا

ً
ي حياتهم مث  وجودنا تماما

ز
 تع يوتيوب لوغان بول الذي يملكأطفالنا  ووجودها ف

ي إحدى غابات اليابان. حص  هذا الفيديو عىل  17أكير من 
ز
 مقطع فيديو لرج  ينتحر ف

ً
ي تناتم عىل يوتيوب  مؤيرا

ز
ك ف مليون مشي 

 عىل رؤ  600
ً
ة هذا يألف إعجاب  تل  أن يتم إزالتم من إدارة يوتيوب. إنم لمن المخيف التفكي  أن أطفالنا أصلحوا معتادين جدا

  ويستحق أن ينال شهرة 
ً
 وممتعا

ً
 طبيعيا

ً
ون فيها رؤية رج  يقت  نفسم أمرا ي يعتير

النوع من المقاطع حت  وصلوا إىل المرحلة الت 

ها  ومقاطع أبشع وأكير  . إنها ليست الحادثة الوحيدة ب  هناك اآلالف غي   ب  خأنم مثي 
ً
نت ليس لكونم عنيفا واسعة عىل االني 

ي اخأيدي ب  يجب أن نتخذ يطوات صارمة تساوة. لذلك ال 
ز
 (Yves-François, 2001) .يجب علينا الوتوف مكتوف

 وهناك خمس حقائق يجب ان نعرفها و نفكر بها عن أخطار استخدام األطفال لمواقع التواصل االجتماع  : 

(Afridi, 2018) 

  استخدام مواقع التواصل االجتماع  مض  باألطفال والمراهقي   الفراط  . 1
 
 ف

ي عالم 
ز
ي اخأطفال والمراهقون ف

 بشخصيتهم الرتيقة  وتلة الوغي واالستعداد الكبي  للتأثر بأبسط المروف المحيطة  يعائز
فهو يرصز

. يتحكم مشاهي  مواتع ا
ً
 وعاطفيا

ً
 وجسديا

ً
 وعقليا

ً
 لتواص  االجتماغي اليوم بهوية جي  كام  اليوم عىل كافة اخأصعدة  اجتماعيا

 من أي جانب آير. تشي  االحصائيات إىل أن عدد حاالت اخأطفال 
وبقيمم وبصحتم. ويمهر أثر هذا عىل صحتهم العقلية أكير

ي التاري    خ. ارتفعت معدالت االنتحار واالكتئاب 
ز
ز الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية يتخىط أي وتت آير ف شك   بوالمراهقي 

ي واحد من أص   2011كبي  منذ عام 
ي مرحلة معينة من حياتهم 8حيث يعائز

ز
 .أطفال من مشاك  عقلية ف
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مواقع التواصل االجتماع  واسعة االنتشار . 2

 لدراسة أجراها مركز
ً
 و  ٪94  يستخدم 2016عام  Pew تلعا

ً
نت عير هواتفهم المحمولة يوميا

ز االني  منهم  ٪71من المراهقي 

  ستتخىط يملكون حسابا
ً
. ومع أكير من مليار مشاهدة عىل موتع يوتيوب يوميا  من موتع من مواتع التواص  االجتماغي

ت عىل أكير

 الستطالع آير أجراه موتع
ً
ي التاري    خ أرتام عدد مشاهدات موتع يوتيوب مشاهدة التلفزيون. وتلعا

ز
عام  Variety وخأول مرة ف

ي أمريكا. لذلك فإن اخأه  الذين   يملك مشاهي  موتع يوتيوب شهرة أكير م2014
 بالنسلة لمراهق 

ً
ز عالميا ن أشهر النجوم المعروفي 

 لأليطار المحتملة والواسعة 
ً
ز إطالتا ار مواتع التواص  االجتماغي  هم بال شك غي  مدركي 

يمنون أن أطفالهم لن يتأثروا بخطر وأضز

ي تد يتعرض لها أطفالهم من استخدام تلك المواتع
 .الت 

 مواقع التواصل االجتماع  عىل تشكيل هوية الطفلتؤثر  . 3

 
ً
ي يواجهها المراهقون هي اكتشاف ذاتهم وتطوير شخصيتهم  حيث تمنحهم هويتهم الخاصة شعورا

أحد أكير التحديات الت 

  اعتاد المراهقون عىل الخروج مع اخأصدتاء واللدء بخوض المغامرات ال
ً
ارتكاب عاطفية و باالستقرار واالتزان مع مرور الوتت. سابقا

ي 
ي غرفهم  ليكتسبوا الهوية الت 

ز
اخأيطاء  واكتشاف الذات  أما اليوم  تلما يقوم المراهقون بأي مما ذكرناه. فهم يفضلون اللقاء ف

. من أنتم  ماذا يجب أن ترتدوا  ما يجب أن تتسوتوا  ومن مثلكم اخأعىل  كلها عوام  مرتلطة  ترسمها لهم مواتع التواص  االجتماغي

ي سيحصلون عليها. إنم جي  همم اخأول شك  صورتم عندما يشاركها مع اآليرين أكير من اكتشاف حقيقة تلك ب
عدد اإلعجابات الت 

 .الصورة

 تؤثر مواقع التواصل االجتماع  عىل النوم . 4

كىلي ومدير مخير النوم ي جامعة كاليفورنيا بي 
ز
ي علم اخأعصاب والطب النفسي ف

ز
: والت تال ماثيو والكر  بروفيسور ف ي النوم ”صوير العصتر

ي نقوم بها فعالية للحفاظ عىل صحة الدماغ والجسم
ي الشاشات بلونها “. هو أكير النشاطات الت 

ز
ومع التحديق لوتت الطوي  ف

ز  وهو الهرمون الذي يتم إفراز  ي نستخدمها يخف إفراز هرمون الميالتوني 
ونية الت  ي أكير اخأجهزة اإللكي 

ز
ي نتعرض لها ف

 هاخأزرق والت 

ز والتوازن  كي 
ي الذاكرة واالنتلاه والي 

ز
 ف
ً
 اضطراب عادات النوم  وبالتاىلي ضعفا

ز عادة يالل اللي . ويسبب تلة إفراز الميالتوني 

ي 
ز
ي الشاشات خأكير من سبع ساعات ونصف ف

ز
ي التحديق ف

ز
ي واالكتئاب  والكثي  غي  ذلك. إذا استمر اخأطفال ف

واالضطراب العاطقز

 عىل نومهماليوم وخأغراض غي  أكاد
ً
 .يمية فإن ذلك سيؤثر حتما
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تؤثر مواقع التواصل االجتماع  عىل العالقات . 5

 عن العالتات. فهم ال يدركون العناء الذي 
ً
ي عرص مواتع التواص  االجتماغي فكرة سطحية تماما

ز
يملك اخأطفال الذين عاشوا ف

د   كيف تتكون  وكيف تتطور  وكيفية الحفاظ عليها  تيتطللم إنشاء عالتة جديدة والحفاظ عليها. ك  ما تعلمناه عن العالتات

ي ساحات 
ز
ي المدرسة داي  القاعات  ف

ز
 مع أتراننا يالل الطفولة والمراهقة. اخأمر الذي يحص  ف

ً
تعلمناه عير التواص  اجتماعيا

ي العطلة. لكن ك  أشكال التواص  االجتماغي اليوم أصلحت
ز
ي المول ف

ز
  أو حت   اللعب  الفرق الرياضية  التجول ف

ً
 محدودة جدا

 .ألغيت بفع  التكنلوجيا

  فلالنسلة لهم  إنشاء صداتة جديدة 
ً
ويفتقد أطفال اليوم المهارات االجتماعية أو االتكيت لخوض عالتة حقيقية. هذا طبيغي جدا

ي تحلي  الرموز االجتماعية  ويصابون ب
ز
. لذلك نجدهم يخفقون ف للقاءات التوتر عند اأو إلغاؤها يتطلب كبسة زر واحدة ال أكير

ي 
 المعتز الحقيق 

ً
. إنهم يجهلون تماما نت  وعير مواتع التواص  االجتماغي

المهمة. يفضلون أن يقوموا بك  هذا عن طريق االني 

ي معهم. إنهم 
يائ  ز  مع آالف اخأشخاص هو مث  التواص  الفي 

ً
ي تبتز عىل العواطف. بالنسلة لهم  التواص  رتميا

للعالتات  تلك الت 

ي إظهار ماذا يملكون  ماذا أكلوا  وإىل أي وجهة سافروا عىل مختلف يكير 
ز
ون وحياتهم متمحورة حولهم  ويمضون أغلب وتتهم ف

جسية تنمو   أن هذا هو اإلنجاز اخأكير بالنسلة لهم. ولهذا يؤكد اللاحثون أن الطبيعة اليز
ً
مواتع التواص  االجتماغي  يؤمنون تماما

ي المجتمع بينما نج
ز
 وتزداد ف

ً
ا  كبي 
ً
ي  يشهد تراجعا

 .د أن التعاطف  المكون اخأساسي للعالتات االنسانية والذكاء العاطقز

. بالنسلة ىلي ال أجد هذه 13يؤكد معمم مطوري مواتع التواص  االجتماغي عىل أهمية إبعاد اخأطفال عن هذا العالم حت  سن 

 هو العمر اخأصعب حيث ت 13النصيحة مفيدة أو صحيحة  فعمر 
ً
كون حياة اخأطفال صايلة وصعلة  وعوالمهم الدايلية عاما

ي حالة تغي  مستمر وكذلك عوالمهم الخارجية وعالتاتهم. لذلك فهو ليس الوتت المناسب ليلدؤوا التعرف عىل العالم 
ز
وأجسامهم ف

ة ل  عرضة لضغوط المؤثرات الخارجية بسبب حاجتهم الكبي 
ي هذا العمر واخأكير

ز
. فهم اخأضعف ف ي

اضز  .النتماءاالفي 

ي 
ز
عندما يص  اخأطفال لعمر المراهقة  يجب أن نشجعهم عىل الخروج أكير  اكتشاف أنفسهم بأنفسهن  ارتكاب اخأيطاء  الوتوع ف
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يجب أن نفكر بها تل  أن نساعد أطفالنا عىل يك
ي عالم مواتع التواص  االجتماغي العوام  الت 

ز
اضية ف ي ممالكهم االفي 

ز
 ف
ً
 ونوا ملوكا

 واللقاء حبيسي أسوار هذه المملكة إىل اخأبد

 الخاتمة

لقد سعينا من يالل  هذا اللحث إىل تناول موضوع  استخدام مواتع التواص  االجتماغي وأثر هذا االستخدام عىلي القيم االجتماعية 

ز الكشف عن هذا  ي اظهرت الدور الكبي  الذي أصب  يقوم بم االتصال الوسائىطي  . محاولي 
اخأثر انطالتا من الدالالت االجتماعية الت 

ي استعمال الكمبيوتر و 
ز
ي حياة اخأفراد من يالل الوتت المخصص لهم  ومن جانب اير يالحظ أن الشلاب يتعاملون برسعة ف

ز
ف

ونية كما أن المحادثات اإللكي   ونية و حول اإلعالم اآلىلي أصلحت جزءا مشكال للحياة االجتماعية للشلاب مختلف اخأجهزة اإللكي 

نيت عموما و مواتع التواص   ي تتيحها اخأني 
اضية الت  شأنها شأن التلفزيون و الراديو  وتفضيلهم االنعزال مع التفاعالت االفي 

 .  " االجتماغي " الفيس بوك 

 ف ي تعم  عىل اتساع الفج’ ياة و مستقل  أبناءنااننا ندرك فعال يطورة وسائ  التكنولوجيا عىل ح 
ز وة سواء كانوا أطفاال أم مراهقي 

ي عىل ك  أشكال االتصال االرسي
ز االباء و االبناء وتقضز ي العالتة القائمة عىل حرارة المشاعر و صدق االحاسيس وتح  ’ بي 

فتختقز

اعات .  ز ي تتسم بالجمود و اليز
 محلها تلك الت 

 

  



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد ال –المجلد األول 

 
  م 2017 – أيار  – 15                                                                          ( 29  -  17) ص:  الثثالبحث ال – ثان

  

29 
 األطفالجتماع  عىل ال  آثار استخدام مواقع التواصل                                                                                     الكاظمي

                                                                                

www.ijssp.com                                                                                                                                                                   International Journal of Scientific Studies Publishing                                                                                                                                                                                    

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

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المراجع

يةباللغة ال المراجع  جلي  

Afridi, D. S. (2018). kids-social-media. savoirflair. 

Ali , S. N. (2012). "Social Media - A Good Thing or a Bad Thing?". socialmediatoday. 
Retrieved from www.socialmediatoday.com 

Claywell, C. R. (2018). Advantages and Disadvantages of Social Networking. 
.socialnetworking. Retrieved from www.socialnetworking.lovetoknow.com 

Dash, R. (2010). "5 Ways To Fight Social Media Addiction". adweek. Retrieved from 
www.adweek.com 

Usluel, Y., & Mazman, S. (2011). Gender Differences in Using Social Networks. The 
Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 133-139. 

Yves-François, L. C. (2001). use and users of information. ABS, Paris. 

 المراجع باللغة العربية

كلية   جملةإدمان االنرتنت و عالقتة بكل من األبعاد الشخصية و االضطراابت النفسية لدى املراهقني.  (.2007بشري امساعيل ارنوط. )
 .55، العدد الرتبية جامعة الزقازيق

. مت االسرتداد من ( 21جملة العلوم االنسانية و االجتماعية العدد ) (. االدمان على االنرتنت:مرض العصر. 2015محودة سليمة. )
https://goo.gl/LfSBh 

 ، جامعة عمان األهلية.15جملة الرتبية عدد (. استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العربيو. 2003زاهر راضي. )

 الرايض: مكتبة النور. وسائل اإلعالم احلديثة: وسيلة تفاهم أم عقبة أمام حوار جاد.(. 2008مسر كرم. )

 https://goo.gl/qkkLGHعلى األطفال. مت االسرتداد من  (. أثر التكنولوجيا2017سناء الدويكات. )

 .البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال "اإلعالم اجلديد: د ا رسة يف مداخله النظرية وخصائصه العامة".(. 2011عباس مصطفي صادق. )



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد ال –المجلد األول 

 
  م 2017 – أيار  – 15                                                                          ( 29  -  17) ص:  الثثالبحث ال – ثان

  

30 
 األطفالجتماع  عىل ال  آثار استخدام مواقع التواصل                                                                                     الكاظمي

                                                                                

www.ijssp.com                                                                                                                                                                   International Journal of Scientific Studies Publishing                                                                                                                                                                                    

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

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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