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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   
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 عبدالهادي العيساوي و حياة حمد الخميسي [أري    ج : الطالبتي   ] إعداد 
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 الدراسة: ملخص 

ي ,مما 
ي عدم الوغي باآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل االنتماء الوطتز

ز
تنحرص مشكلة البحث ف
بها .ويستلزم ذلك االجابة عىل هذا التساؤل: ما اآلثار السلبية لوسائل التواصل  يتطلب تحديدها والتعريف

ي لدى طالبات الثانوية 
ي مدينة جدة؟ وي  هدف البحث إىل التعريف باآلثار  57االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
ف

ي لدى طالبات الثانوية 
ي مد 57السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
ينة جدة, واالبتعاد عن ف
ي لدى طالبات الثانوية 

ي مدينة جدة , ويحدد  57اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز
ز
ف

ي لدى طالبات الثانوية 
 هما: توجد آثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز البحث فرضيتي 
ي مدينة جدة وهذا هو الفر  57
ز
ض االساسي ,وانم ال توجد آثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء ف

ي لدى طالبات الثانوية 
ي  57الوطتز

ي مدينة جدة وهذا هو الفرض الصفري .وقد اتبع البحث التاىلي المنهج الوصفز
ز
ف

ي لدى االنسان ب
ي وصف اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
تكون مدينة جدة , و ف

طالبة ,  100بمدينة جدة , و تم اختيار عينة بطريقة عشوائية عددها  57مجتمع البحث من طالبات الثانوية 
وتم عمل استبانة كأداة لهذا البحث , وتوزيعها عىل العينة وبعد جمعها وحساب النتائج توصلنا إىل: أن لوسائل 

حات ومن ضمنها : التواصل االجتماغي آثار سلبية عىل اإلنتم دمت مجموعة من التوصيات والمقي 
ٌ
. وق ي
اء الوطتز

ي أحد 
ز
ي ف
نأمل من وزارة التعليم أن تتناول موضوع اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز
 . جتماغي ال مقرراتها, نأمل من وزارة الشؤون االجتماعية تكثيف التوعية حول االثار السلبية لوسائل التواصل ا

. اآلثار السلبية، وسائل التواصل االمفتاحية: الكلمات  ي
، اإلنتماء الوطتز  إلجتماغي

 

 : مقدمةال

  , ي
ي مع الدائز

ة يتصل فيها القاضز ي شت  المجاالت فصار قرية صغي 
ز
ي الوقت الحاىلي تطور ف

ز
يشهد العالم ف

ذي قبل، وظهرت وسائل عديدة للتواصل، وسميت وأصبح تبادل المعلومات المعرفية والثقافية أرسع من 
 وسائل التوصل االجتماغي . 

ز الناس، ويقصد بها التبادل   التعامل معها بي 
ة حيث كير أصبح لوسائل التواصل االجتماغي أهمية كبي 

ز مجتمع ومجتمع آخر، وقد يصل اىل التأثر  ز أفراد المجتمع الواحد أو بي  ي بشت  طرقم بي 
المعلومائ 
ي باتت تمنحها هذه الوسائل لمستخدميها، فإن  باآلخرين

ة الت  أو التأثي  عليهم. ورغم الفوائد والفرص الكبي 
ها، وال توجد  ايدة تنشأ عن سوء استخدامها؛ ألنم ال توجد لها ضوابط تضبط تأثي  ز

مخاطر وتهديدات مي 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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 قد تنبعث منها، أو حت  ال يوجد 
ي منها المستخدم السلبيات الت 

ادة الغي  منهج محدد إلف طرق محددة يتف 
, ي التحذير من سلبياتها )يحت 

ز
 (. 2010ف

 اتواالضطراب األنانية و  بالعدوانية الشعور  تزايد  إىل يؤدى االجتماغي  التواصل وسائل عىل اإلدمانإن 
 كما   وسائل،ال تلك استخدام عىل المدمن للشخص الدراسي  التحصيل عىل تؤثر  وأنها  كما   والكآبة النفسية
ي  بتسببها  همةمت اصبحت

ز
 لعزلةا من نوعا  مستخدميها  عىل فرضت حيث األرسية العالقات تدهور  ف

 توق هو  الوسائل تلك عىل الشباب يمضيم الذي فالوقت واالجتماعية, العامة الحياة عن واالنقطاع
ز  يضيعم الذي الوقت إىل باإلضافة االجتماعية, عالقاتم من مستقطع   المستخدمي 

ز
 حديثاتت متابعة ف

ي  تسهم االجتماغي  التواصل وسائل عي   األلعاب وأيضا  أحداثهم, عىل والتعليق معهم والتواصل قائهمأصد
ز
 ف

ز  واسعا  جدال  االجتماغي  التواصل وسائل أحدثت الوقت.  من الكثي   إهدار  ز  الدين علماء بي   والمعنيي 
 القواعد و  الجتماعيةا لألعراف مخالفة ومقاطع صور  ونرسر  منضبط غي   االستخدام أدى الدينية.  بالفتاوى
 ضوابط عتض األقل عىل أو  المواقع تلك استخدام تحظر  دينية فتاوى بإطالق الدعوات تنامي  إىل الدينية
ز   لكت تأثي   إمكانية حول الجدل وتزايد  استخدامها, حظر  المستحيل من بات أن بعد  استخدامها  تقيز
ز  جمهور  عىل عدمم من الفتاوى  اصلالتو  وسائل الشباب هؤالء ميستخد حيث الشباب من المستخدمي 
ي  االجتماغي 
ز
 )الوطن اء. سو  حد  عىل الدينية وحت   واالجتماعية السياسية السلطة من للتحرر  األول المقام ف

,2014 .) 

ي كتابة الرسائل النصية عىل 
ز
أثبتت دراسة جديدة أن طالب المدارس الثانوية الذين يقضون جل أوقاتهم ف

ز واالكتئاب وسائل التواصل االجتماعية معر  ضون لمجموعة من السلوكيات المقلقة بما فيها التدخي 
واضطرابات األكل وتعاطي المخدرات والخمر والغياب المتكرر عن المدرسة، وأكدت الدراسة أن استخدام 
ز أفراد األرسة الواحدة،   أمام إقامة عالقات عائلية اجتماعية سوية بي 

ً
مواقع التواصل االجتماغي يشكل عائقا

 من العزلة النفسية؛ ألن االفراد استخدموها بشكل مفرط لتأ
ً
ي عىل التواصل األرسي وتخلق نوعا ها السلت  ثي 

ي مع العائلة حت  أصبح هناك حالة من اإلدمان، فيجب عىل 
 
مما أدى اىل هذه االنعزالية والتوقف عن التالف

ة والحد من التعرض المفرط .  الوالدين االلتفات اىل هذه الظاهرة الخطي   لوسائل التواصل االجتماغي

ي إنشاء 
ز
ي تيم لوفتون إن اآلباء يساعدون أبناءهم دون السن القانونية ف

يطائز فقد قال وزير شؤون األطفال الي 
ي شبكات 

ز
ي أن األطفال يشاركون ف

حسابات عىل موقع التواصل االجتماغي فيسبوك، وأشار إىل أن هذا يعتز
ي سن مبكرة جدا، م

ز
ما قد يؤثر عىل سالمتهم وخصوصيتهم، واخالقياتهم، وثقافتهم، التواصل االجتماغي ف
 . ي
 وإنتمائهم الوطتز

وتكمن خطورتها اذا استخدمت كسالح سياسي لتجنيد وتعبئة الرأي العالم بأجندة خاصة، كما تعد بيئة 
اف)عبيد،  ز أكير عرصية واحي   (. 2012خصبة لمجرمي 

ي وكانت البدايوقد لعبت وسائل التواصل االجتماغي دورا ال يمك ي ثورات الربيع العرئ 
ز
ة ن تجاهلم أو إنكاره ف

ي 
ز
ي عىل الحكومة التونسية، وقد ساهمت مواقع التواصل االجتماغي ف مع تونس حيث تزايد الغضب الشعت 

طة وهم يعتدون عىل  نرسر الدعوات للمظاهرات كما أنها سهلت نرسر مقاطع الفيديو لرجال الرسر
ية فكانت مواقع التواصل االجتماغي عبارة عن سالح ذو حدين حيث أنها لم المتظاهرين. أما الثورة السور 

ي الحشد بل أنها ساعدت النظام السوري عىل تعقب هؤالء الشباب من 
ز
تساعد الشباب السوري فقط ف
  (. 2014خالل البصمة الرقمية)سليمان، 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

ها   والفيس بوك والواتس اب.. وغي 
ي يإن وسائل التواصل االجتماغي مثل تويي 

ز
د ، أضحت األداة األهم ف

الجماعات اإلرهابية لنرسر أفكارها ومعتقداتها ووضع خططها وتنفيذ أهدافها وتجنيد أعضائها. حيث أن 
؛ حيث إن عدد  80% من الذين انتسبوا إىل تنظيم "داعش" تم تجنيدهم عي  وسائل التواصل االجتماغي

ا عام مو  12المواقع المحسوبة لهذه الجماعات ارتفع من نحو  ونيًّ بحسب آخر -ليصل  1997قًعا إلكي 
 لشبكات التواصل االجتماغي  ألف موقع هذا العام. 150إىل  -اإلحصائيات

ز ويعود سبب استخدام المتطرفي 
إىل أنها قليلة العبء المادي؛ حيث إن االعتماد عىل آلية منخفضة التكلفة يتيح نرسر المعلومات عن 

ئها، باإلضافة إىل إتاحة تدفق المعلومات وتقليل تكلفة تجنيد التنظيمات وكيفية التواصل مع أعضا
ي جو يبعد عن سيادة 

ز
ي يتشارك أعضاؤها األفكار والنقاش، ف

وئز األعضاء، وإيجاد مجتمعات للتواصل اإللكي 
ي وهؤالء غالبيته م  الدول. الجماعات اإلرهابية تستهدف ثالث فئات  أولهم المتعاطفون مع الفكر اإلرهائ 

ي المجتمع، إما بغرض الحشد والتأييد من الشب
ز
اب، وثانيهم الرأي العام ألجل تأكيد نفوذ هذه التنظيمات ف

ا الخصوم من أجهزة الدولة ومؤسساته ا، به دف إضعاف موقفهم، والتأثي   ً أو التخويف من مواجه ته ا، وأخي 
ي مقابل قوتها )وائل، 

ز
 (. 2015عىل هيبتهم، وإظهارهم بمظه ر العاجز ف

ي مواقع وهنا
ز
ي ظل إزديادها ف

ز
ي هذه األيام ف

ز
ة عىل خطورة تمثلها جماعات اإلرهابية ف ك أدلة واضحة ومبارسر

التواصل االجتماغي واستهدافها أمن الوطن، واإلخالل باستقراره، ومن خالل غرس افكار خاطئة عن الوطن 
يهدد اإلنتماء وتحريض الشعب ضده. ومن هذا المنطلق أصبحت وسائل التواصل االجتماغي خطرا 

ي لدى الشباب )العمري، 
 (.  2015الوطتز

ي  ها السلت   تأثي 
ً
ات سلبية الستخدام وسائل التواصل االجتماغي خصوصا  لظهور ووضوح عدة تأثي 

ً
ونظرا

ي الستخدام وسائل التواصل  ، قررت الباحثتان القيام بالبحث التاىلي لرصد األثر السلت  ي
عىل اإلنتماء الوطتز
ي لعينة من طالبات الثانوية اإلجتماغي وتحديدا 

 57 الفيسبوك وتويي  والواتس اب عىل اإلنتماء الوطتز
 . بجده

 

 مشكلة البحث : 

ي وما تسببم 
ي تهدد االنتماء الوطتز

ة اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي ,وخصوصا تلك الت 
نظرا لكير

ي الوطن فقد تم اختيار موضوع البحث )االثار 
ز
اء السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل االنتممن إخالل ف

ي مجال 
ز
ي لم تحصل عىل الحصة الكافية ف

ي ( باعتباره مشكلة العرص ,وهي إحدى المشكالت الت 
الوطتز

البحوث والدراسات العلمية واالجتماعية واالقتصادية ,ومن هذا المنطلق تحاول الباحثتان اإلجابة عىل 
ي لدى التساؤل الرئيسي للبحث وهو "م

ا اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماغي عىل االنتماء الوطتز
ي جدة ؟" 57طالبات الثانوية 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

 :  الفرضيات

 يتناول البحث التالي التحقق من الفرضيتي   التاليتي   : 

 الفرض األساسي : 

ي لدى طالبات الثانوية 
ي جدة .  57توجد أثار سلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
 ف

 الفرض الصفري : 

ي لدى طالبات الثانوية 
ي مدينة  57ال توجد آثار سلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
ف

 جدة . 

 أهداف البحث : 

 يهدف البحث إىل تحقيق ما يىلي : 

 ي لدى طالبات الث
ي  75نوية االتعريف باألثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل االنتماء الوطتز

ز
ف

 مدينة جدة . 
  ي قد تصاحب اآلثار السلبية لوسائل التواصل

ي للحد من المشكالت الت 
توضيح مفهوم اإلنتماء الوطتز

ي لدى طالبات الثانوية 
ي مدينة جدة .  57االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
 ف

 ي لدى طال
ي  57ة بات الثانويالحد من اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
ف

 مدينة جدة . 

 أهمية البحث : 

 : ي نقاط عدة وهي
 
 تندرج أهمية البحث ف

  . ي
 التوعية باآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل االنتماء الوطتز

  يفيد البحث التاىلي كال من الجهات التالية :وزارة التعليم ,وزارة الشؤون االجتماعية من حيث التعريف.

ي . بأهم 
 اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

 

 حدود البحث : 

  بق هذا البحث عىل طالبات الثانوية
ُ
ي مدينة جدة عام   57الحدود الزمانية :ط

ز
 ـه. 1437ف

  ي مدينة جدة .  57الحدود المكانية :اقترص البحث عىل الثانوية
ز
 ف

  بق البحث عىل
ُ
ية :ط ي مدينة جدة )األول ثانوي  57ة من طالبات الثانوية طالب 100الحدود البرسر

ز
ف

ي ثانوي, والثالث ثانوي (. ’
 الثائز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

 صطلحات البحث : م

 مفهوم االثر : 

ء.  ي
ي من رسم السر

 (2011ابراهيم،  (يطلق االثر عىل ما بف 

ء ويكون ي
ي  وتعرفة الباحثتان بأنم : هو ما ينتج عن السر ي او سلت  البحث كز وسي   لم طابع سواء كان إجائ 

 التاىلي عىل االثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي . 

 وسائل التواصل االجتماعي : 

ز , ي عىل أسس أيديولوجية 2003وعرفم )كابالن وهانلي 
ي تبتز
نت الت  ( بأنم :مجموعة من تطبيقات اإلني 

نت .  ي طرأت عىل االني 
 والتكنولوجية, وهو أحدث التطورات الت 

ز األفراد وتساهم بنرسر  وتعرفم الباحثتان بأنم :  برامج ساعدت عىل تسهيل التواصل أو نقل المعلومات بي 
 كل ما هو مهم وجديد بغض النظر عن مدى صحتم. 

ي :   
 االنتماء الوطن 

ي ( بأنم: 2013عرفة )شعبان ,
يجب أن  االنتماء للوطن الذي هو جزء من منظومة األخالق المتكاملة، الت 
ب  ها الطفل منذ صغره، ويجب أن يحرص اآلباء عىل تربية أبناءهم عىل بقية المكارم    واألخالق.  يترسر

 وتعرفم الباحثتان بأنم :هو شعور االنتساب اىل الوطن وحب العمل فيم وإصالحم . 

ات :   المتغي 

 ب, وتويي  . والواتس اوسائل التواصل االجتماغي وسيقترص البحث عىل :الفيس بوك, المتغي  المستقل : 

ي .  المتغي  التابع : 
 االنتماء الوطتز

ي جدة .  57طالبات الثانوية المتغي  الثابت : 
ز
 ف

ي 
 
 الفصل الثان

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المحور االول )االثار السلبية لوسائل التواصل االجتماعي ( ويشمل : 

 مفهوم االثار السلبية 

  مفهوم وسائل التواصل االجتماغي 

  بدايات اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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 ( وشمل : ا
ي )االنتماء الوطن 

 
 لمحور الثان

  مفهوم االنتماء 

 مفهوم الوطنية 

  ي
 معوقات االنتماء الوطتز

 المحور الثالث: 

  الدراسات السابقة 

ي :   االثر السلن 
ي جميع نواحي الحياة كانت فكرية او 

ز
ار بم ف  يؤدي إىل اإلضز

ً
ي عىل الشخص طابعا

تعرفم الباحثتان : أنم ما يبف 
 ثقافية . 

 مفهوم وسائل التواصل االجتماعي : 

ونيم ضخمم وتقدم مجموعة من الخدمات 2010عرفها )خليفة , ( بأنها :هي مواقع تشكل مجتمعات الكي 
 مستخدمي هذه الوسائل من خالل الخدمات المقدمة، مثل : 

ز ي من شأنها تدعيم التواصل والتفاعل بي 
الت 

ألفراد التعارف والصداقات ,المراسلة والمحادثة الفورية ,إنشاء مجموعات اهتمام وصفحات ل
ي األحداث والمناسبات ,ومشاركة الوسائط مع االخرين. 

ز
 والمؤسسات ,المشاركة ف

، ز ي عىل أسس  أيديولوجية 2003وعرفها )كابالن وهانلي 
ي تبتز
نت الت  ( بأنم : مجموعة من تطبيقات اإلني 

نت. والتكنولوجية وهو احدث ا ي طرأت عىل اإلني 
 لتطورات الت 

ز  وتعرفة الباحثتان بأنها مجموعة ي تبادل المعلومات بي 
ز
نت تساهم ف من المواقع عىل شبكة اإلني 

 مستخدميها. 

 لبية لوسائل التواصل االجتماعي : بدايات االثار الس

ي إستخدام وسائل بدأ 
ز
ي معظم الناس وقتهم ف

ي الحياة اليومية، لذا يقضز
ز
يتغلغل اإلعالم االجتماغي ف

ي وطرق الحد منها، التواصل االجتماغي ، لذا يجب تحديد ما إذا كانت  ات استخدام هذه الوسائل سلت  تأثي 
ي للبقاء عىل اتصال مع األصدقاء والعائلة وأماكن العمل، ولكن إدمان  وعىل الرغم من أنها أسلوب إيجائ 
، وربما ينعكس عىل   للشك عىل السلوك االجتماغي

ً
استخدام هذه الوسائل سوف يؤثر بما ال يدع مجاال

ي التواصل االجتماغي والعزلة عن المجتمع، وسلبية اإلنتاج، حياتنا العائلية والعمل
ز
ية، من خالل الفشل ف

ي النفس وبالتاىلي عدم المقدرة عىل العيش بصورة اجتماعية 
ز
، باإلضافة إىل فقدان الثقة ف ي والشعور السلت 

 (. 2012صحيحة، مما قد يؤدي اىل فقدان الثقة بالنفس )المفلح،

وسائل التواصل االجتماغي خطر عىل المجتمع، منها: اوال فقدان العالقات إن هناك عدة طرق تؤكد أن 
 ضياع 

ً
 فقدان القدرة عىل النوم، وثالثا

ً
االجتماعية بعد ظهور االنطواء والعزلة لدى معظم االفراد، وثانيا
 (. 2012الوقت وعدم المقدرة عىل تنظيمم, وتكدس االعمال )الصالح,
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   
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يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم 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 
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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 واتس اب  : 

الواتس اب وسيلة من وسائل التواصل االجتماغي عي  الهواتف الذكية، تتيح للمستخدم التواصل  يعتي  
ز جميع فئات   وسائل االتصال انتشارا بي 

ي العالم. حيث أصبح من أكير
ز
كتابّيا أو عي  الّصور مع أي رقم ف

ي عرفها 
عبية الواسعة الت 
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جتماعية  عىل العالقات اال الواتس اب إال أنم أثر بشكل كبي  “المجتمع, ورغم الش

يفة .    كما أن هناك فئة من الناس تقوم باستخدامم  ألغراض غي  رسر

ي علم النفس الدكتور 
ي نفس اإلطار يرى أخصائ 
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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 . 
 : اإلنتماء الوطن 

ً
 ثانيا

 نتماء : مفهوم اإل 

ي )  ومع ( بأنم االرتباط واالنسجام ,وعندما يفتِقد 2013عرفم الحخ 
ً
ي أن هناك خلال

، فهذا يعتز االنتماء ذلك المعتز
م كاإلنتماء إىل صدر أمم ث هذا الخلل قد تسقطت صفة االنتماء، واإلنسان منذ والدتم تولد معم نزعة االنتماء,

ي 
ز
أبيم ونسبم وعائلتم, ويزداد دور األرسة أهمية خاصة بعد تعدد المؤثرات الخارجية والمشارب الثقافية المؤثرة ف
ي شكلت ظواهر العزلة 

ي ظل هذه الثورة اإلتصالية الت 
ز
دية سائدة، وف نفوس االبناء والشباب نتيجة ظروف مي 

ي المحيط األرسي. وألن األرسة هي الوعاء الذي يحتضن الطفل منذ والدتم وحت  مراحلم العمرية 
ز
اب ف واالغي 

ي منم االنتماء والوالء 
وألن االنتماء األرسي هو العمود  والمواطنة. الالحقة لذا ف ي المكان األول الذي يستف 

ي حياة الفرد . 
ز
 ف
ً
ا ها تأثي 

ي لذا فإن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل وأكير
 الفقري لالنتماء الوطتز

ا يعمل الجميع عىل تحقيقم والمحافظة 2009وعرفم ال مبارك )
ً
(بأنم إبراز قيمة الوحدة الوطنية وجعلها هدف

ي ب
ز
ي التفاعل مع مجتمعم وهي الحفاظ عىل أمن الوطن الفكري عليم، والمشاركة ف

ز
ناء حضارتم والمساهمة ف

ي واالجتماغي واالقتصادي. 
 واألمتز

ب  ها الطفل منذ صغره، ويجب 2009وعرفم شعبان ) ي يجب أن يترسر
( بأنم جزء من منظومة االخالق المتكملة، الت 

 أن يحرص اآلباء عىل تربيتها ألبنائهم . 

 مفهوم الوطنية : 

ي تعي  عن والء المرء لبلده ، والمقصود هنا أن يكون والء المرء المسلم 2012عرفها المنصوري )
(بأنها العاطفة الت 

ائع الدين المطبقة .اي أن الوطنية هي : قيام الفرد المسلم بحقوق 
لبلده من أجل كلمة التوحيد الظاهرة ، ورسر

ي األنسان أن يح
ز
ي اإلسالم ,فاألصل ف

ز
وعة ف نم ب وطنم ويتشبث بالعيش فيم ، وال يفارقم وأن يدافع عوطنم المرسر

ي    ح إىل البقاء فيم ، ويحن إليم إذا غاب  ي النفوس ، تجعل األنسان يسي 
ز
إذا هوجم . حب الوطن غريزة متأصلة ف

 عنم  ,ويدافع عنم إذا هوجم ، ويغضب لم إذا انتقص . 

ي : 
 معيقات اإلنتماء الوطن 

ي 
 بشكل عام، إىل عدة معوقات، من أبرزها : تعزى أزمة االنتماء الوطتز

  . ز ي غرس روح االنتماء لدى الناشئي 
ز
 فشل األرسة، والمدرسة ف

  . انتشار البطالة، والبطالة المقنعة 

  . عدم استغالل وقت الفراغ، وما ينتج عنم من مشكالت لدى الشباب 

  . ي داخل المجتمع الواحد
، أو الطائفز ي

 
 التعصب العرف

 (. 2007ل وسائل التواصل االجتماغي . )أبو فودة ، الغزو الفكري من خال 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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 ا
ي :  ألسباب النر

 تؤدي ال ضعف االنتماء الوطن 

ل المسؤولية   إن ضعف االنتماء للوطن، بال شك كارثة قوميم؛ يولد الفتور والسلبية والالمباالة، وعدم تحمُّ
ي يتحول المواطن إىل فريسة سهلة لكل 

 أنواع التعصب البعيدة عن الشأن العامفعندما َيضُعف االنتماء الوطتز
 ومصالح األمة والوطن. 

ي الوقت الحاىلي من ذي قبل، فقد بات واضًحا للجميع أن 
ز
عف االنتماء والوالء تزداد خطورتها ف

َ
إن ظاهرة ض

ب وسائل االت  عىل قيم االنتماء للوطن، وعىل المواطن والوالء، فترصز
ً
ا فاعال ً ال صلوسائل االتصال االجتماغي تأثي 

ة.   االجتماغي عىل أوتار تلك القيم بصورة مبارسر

 
ً
، ف ي االن اصبحت سببا ي

 لإلنتماء الوطتز
ً
 من أن وسائل التواصل االجتماغي تعد معيقا

ً
وكما تم اإلشارة إلية سابقا

 لتلك االوجم : 
ً
ي وهنا قد نستعرض صورا

 لضعف اإلنتماء الوطتز
ً
 رئيسيا

 التواصل االجتماغي .  ان الجماعات اإلرهابية تتجمع عىل وسائل 

  . غرس افكار خاطئة عن الوطن 

 , (. 2013الدعوة اىل التعصبات المذهبية او العرقية )األلوكة 

 الدراسات السابقة 

ي تناولت األثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل 
وري اإلشارة اىل الدراسات السابقة الت  من الرصز

ي ، وبعد رؤية هذه
ي  تعزيز اإلنتماء الوطتز

ز مدى خطورة وسائل التواصل عىل اإلنتماء الوطتز االبحاث تبي 
ات البحث.   .ومما يىلي سيتم رسد الدراسات الخاصة بمتغي 

 باألثار السلبية لوسائل التواصل االجتماعي : دراسات خاصة 

وهدفت الدراسة لتعرف إىل أثر استخدام موقع "فيس بوك" عىل التحصيل  (2010أرين كاربنسكي ) دراسة
، حيث أظهرت النتائج أن  219الدراسي لدى طلبة الجامعات، وقد طبقت الدراسة عل ى )

ً
 جامعيا

ً
( طالبا

نت وتصفح موقع "فيس بوك"  ي يحصل عليها طالب الجامعات الم دمنون عىل شبكة االني 
الدرجات الت 
ي يحصل عليها نظراؤهم الذين ال  أكي  الشبكات

 بكثي  من تلك الت 
نت أدئز االجتماعية عىل اإلني 

ي تصفح 
ز
يستخدمون هذا الموقع، كما أظهرت النتائج أنم كلما ازداد الوقت الذي يمضيم الطالب الجامغي ف

 أطول ن وقهذا الموق ع كلم ا ت دنت درجات م ف ي االمتحانات. كما بينت النتائج أن األشخاص الذين يقضو 
ً
تا

 إىل أن لكل جيل اهتمامات تجذبم"، وأن ه ذا الموق ع 
ً
ا  أقرص للدراسة مشي 

ً
ن ت يخص صون وقت ا عىل االني 

ي كثي  من األمور والبحث عن أصدقاء جدد أو 
ز
يت يح للم ستخدم "الدردشة"، وحل الفوازير، وإبداء رأيم ف

ز  %79ق دام، وبينت النتائج إن)  فوا بأن إدمانهم عىل ( من الطالب الجامعيي   الذين شملتهم الدراسة اعي 
 .  عىل تحصيلهم الدراسي

ً
 موقع "الفيس بوك" أثّر سلبيا

التعرف عىل أثر استخدام ش بكات التواصل االجتماغي عىل  (2010كما هدفت دراسة ميشيل فانسون )   
شاب من مستخدمي شبكات ( 1600العالقات االجتماعية، وقد طبقت الدراس ة عل ى عين ة بل غ قوامه ا )

ز الذين   من نصف األشخاص البالغي 
 أكير
 ة
ي بريطانيا ، وقد أظهرت النت ائج أن

ز
التوصل االجتماغي ف

 أطول عىل شبكة 
ً
فوا بأنهم يقضون وقتا يستخدمون مواقع من بينها ) الفيس بوك وتويي  ويوتيوب( قد اعي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   
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، ويلعبون عددا

ً
أيضا أنهم يتحدثون بصورة أقل عي  الهاتف، وال يشاهدون التلف از كثي را
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ي أحد 

ز
ي بريطانيا هم أعضاء ف

ز
نت ف  نصف مستخدمي اإلني 
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تغيي  أنماط حياتهم، وكشفت الدراسة ع ن أن
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ز
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ز
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ً
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ً
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ز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

 فيم، ومن هذا المنطلق فالمدرسة البد أن 
ً
ي أمر مهم قد تلعب المدرسة دورا

ومما سبق يتضح أن اإلنتماء الوطتز
ي بشكل  

 كبي  . تقدم برامج هادفة تعزز اإلنتماء الوطتز

 الفصل الثالث

 منهجية وإجراءات البحث

 منهج البحث 

 المجتمع والعينة 

 أدوات البحث 

 الخطوات اإلجرائية 

 أساليب المعالجة اإلحصائية 

 منهجية البحث و إجراءاته

 منهج البحث : 

ي تحديد االثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل االنتما 
ز
ي ف
ي  ءاستخدم البحث التاىلي المنهج الوصفز

الوطتز
ي  57لدى عينة من طالبات الثانوية 

ز
ي وصف االدبيات والدراسات السابقة لموضوع البحث وف

ز
ي مدينة جدة, وف

ز
ف

 تحليل النتائج . 

 المجتمع والعينة : 

ي والثالث ثانوي وتم إختيار عينة منهن والبالغ  57طالبات المرحلة الثانوية بالثانوية 
بجدة وبالتحديد الصف الثائز

طالبة ,من مجتمع البحث, وذلك باستخدام  35طالبة، وتم اختيار عينة عشوائية بلغ عددها  100عددهن 
 (. 5المعادلة االحصائية لستيفن ثامبسون ملحق رقم)

ات ال  بحث : متغي 

ات :   المتغي 

.  : المتغي  المستقل  وسائل التواصل االجتماغي

ي .  : المتغي  التابع
 االنتماء الوطتز

ي جدة .  57طالبات الثانوية  : المتغي  الثابت
ز
 ف

 أداة البحث : 

.  استبيان , تم إعداده ز  من قبل الباحثتي 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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 وصف أداة البحث : 

ي عىل عينة األهداف: تهدف أداة البحث اىل معرفة االثار السلبية 
لوسائل التواصل االجتماغي عىل االنتماء الوطتز

 بجدة .  57من طالبات الثانوية 

ابطة ومتتابعة, وأنها تناولت االثار السلبية لوسائل التواصل االجتماغي  المحتوى : 
 تحتوي األداة عىل فقرات مي 

ي بشكل عام . 
 عىل االنتماء الوطتز

ث تعطي فكرة كاملة وواضحة عن الهدف من عمل االستبيان, تم تصميم اداة البحث بحيطريقة التصميم : 
 فقرات .  10واحتوت االستبانة عىل 

 دقها وثباتها عىل النحو التالي : تم تقني   األداة وحساب ص

 أ: حساب صدق البناء لألداة : 

بق عليهم االستبيان ال 35تم اختيار عينة استطالعية تختلف عن عينة الدراسة تكونت من )
ُ
ستخراج ( فردا وط

(, ذلك بحسب ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكلية, ولكن تم إضافة بعض 2دالالت صدق البناء لألداة ملحق )
: 3التعديالت, ملحق رقم)   ( ومن ضمنها ما يىلي

 إضافة مقدمة لالستبيان.  -1
 تنسيق الفقرات .  -2
 االهتمام بالصياغة اللغوية.  -3

 ب: صدق المحكمي   : 

(وذلك إلبداء آرائهم 3بجدة وعددهم ) 57مجموعة من المحكمات من معلمات الثانوية تم عرض األداة عىل 
 حول : 

 الصياغة اللغوية لفقرات االستبانة .  -

 مدى انتماء فقرات االستبانة لكل بعد .  -

 مطابقة فقرات االستبانة للتعريفات اإلجرائية .  -

ز بنسبة   بعاد المحددة . انة وسالمتها وانتماء فقراتها لأل بصحة فقرات االستب %100وقد اتفقت أراء المحكمي 

 

 ج:ثبات األداة : 

تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخىلي حسب معادلة ألفا كرونباخ عىل نفس العينة االستطالعية 
عد وب(, وهذه قيمة مرتفعة تدل عىل أن اداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات . 0,902( فردا, إذ بلغ )35)

 . ي
ي الشكل النهائ 

ز
ز أصبحت االستبانة ف  حساب كل من الصدق والثبات ومراجعة اراء المحكمي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

 الخطوات اإلجرائية للبحث : 

 الي مجموعة من االجراءات اهمها : تناول البحث الت

 قبل التطبيق الفعىلي :  مرحلة ما 

ات البحث .  . 1  االطالع عىل األدبيات السابقة ذات الصلة بمتغي 
 . monky survy) استطالعية لتحديد حجم المشكلة باستخدام موقع ) إجراء دراسة . 2
 بجدة .  57( طالبة من الثانوية 35إجراء دراسة استطالعية لتحديد حجم المشكلة عىل ) . 3
ي الملحق رقم ) . 4

ز
ي 1تم تصميم أداة البحث وهي استبانة , وتظهر كما ف

ز
ي الصورة المبدئية وبعد التعديالت ف

ز
( ف

 (. 4ملحق )
 بجدة .  57معلمات من الثانوية  3أداة البحث من قبل تم تحكيم  . 5

 :  مرحلة التطبيق الفعىلي

طالبة وذلك يوم األربعاء  100, متكونة من  57تم تطبيق أداة البحث عىل عينة عشوائية من الثانوية  . 1
 ـه. 15/1/1437
 تم جمع االستبيان من الطالبات .  . 2

 مرحلة ما بعد التطبيق الفعىلي : 

لية من أداة البحث وتطبيق األساليب اإلحصائية )التكرار والنسب ( عليها باستخدام تم جمع النتائج التا . 1
 excelبرنامج  . 

 أساليب المعالجة اإلحصائية : 

 التكرار والنسب. 

 الفصل الرابع

  حات البحث  عرض نتائج وتوصيات ومقي 

 ي توصلت لها الدراسات السابقة
 مقارنتها بالنتائج الت 

  االستنتاجات والتوصيات 

 المراجع والمالحق 

 

حات  النتائج والتوصيات والمقير

ي توصل إليها البحث , وعمل مقارنة مع نتائج الدراسات السابقة , ثم أهم 
يتناول الفصل التاىلي أهم النتائج الت 

حات .   التوصيات والمقي 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – خامسالمجلد ال

 
  م 2020 – أيار   – 15                                                                 (   -  120144) ص:  السابعالبحث  –الثان

 

134   
ي لدى طالبات                                                 الخميسي  ،العيساوي

 بجدة 57الثانوية اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماعي عىل االنتماء الوطن 

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

 نتائج البحث: 

 تبي   من خالل أداة البحث النتائج التالية: 

 التواصل االجتماعي تفوق اآلثار االيجابية . :اآلثار السلبية لوسائل 1س 

 
 

 %31 % منهن يعتقد أن  10من الطالبات يعتقدن أن األثار السلبية لوسائل التواصل تفوق إيجابياتها، بينما
ز % ي حي 

ز
 تفوق سلبيات وسائل التواصل  59إيجابياتها تفوق سلبياتها، ف

ً
من الطالبات يعتقدن أنها أحيانا

 ياتها. االجتماغي عىل إيجاب

 ء استخدامها2س سي
ُ
.  :تؤثر وسائل التواصل االجتماعي عىل حب الوطن اذا أ

 
 

 ز  15من الطالبات بنعم وسائل التواصل اإلجتماغي تؤثر عىل حبهن لوطنهن، بينما % 70جاب %أ منهن أجي 
ي أن وسائل التواصل اإلجتماغي ال تؤثر عىل حبهن لوطنهن، وأجاب %

ز
بأن وسائل منهن  15بكلمة ال ف

 عىل حبهن لوطنهن. 
ً
 التواصل اإلجتماغي تؤثر أحيانا

 

59%
10%

31%

احيانا ال نعم

15%

15%

70%

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 
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ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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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 
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َ
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
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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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

 وسائل التواصل االجتماعي ان لم تكن عليها رقابة قد تجعل من ابناء الوطن أسلحة ضده9س:  . 

 
 %72  رقابة قد تجعل أبناء الوطن من الطالبات يعتقدن أنم إذا لم تكن عىل وسائل التواصل االجتماغي 

ز % 11أسلحة ضده، بينما % ي حي 
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 قد تجعل أبناء الوطن  17يعتقدن عكس ذلك، ف

ً
يعتقدن أنم احيانا

 أسلحة ضده. 

 

 

 ي كلما استجاب أبناء الوطن للرسائل السلبية لوسائل التواصل 10س
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من الطالبات يعتقدن  31منهن اليرين ذلك، ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
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
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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   

 

 أن لوسائل التواصل االجتماغي آثار سلبية تؤثر عىل الفرد والمجتمع , وتهدد أمنم , وإخالل 
ز ومما سبق تبي 

ي سلبياتها ويصبحوا من أعداء الوطن . 
ز
 استقراره. وعىل الوالدين مراقبة أبنائهم وتحذيرهم منها حت  ال يقعوا ف

ي تشوه صورة الوطن وعدم المشاركة بها مع وبناًء عىل ذلك عىل األفراد عدم االستجابة للرسائل المفي  
كة الت 

 مستخدمي وسائل التواصل االجتماغي . 

ز تجاه وطنهم.  , حت  ال تتغي  مشاعر المواطني  ز ي لدى المواطني 
 وعىل الجهات المختصة تعزيز اإلنتماء الوطتز

 عىل هذه النتائج تم التحقق من صحة الفرضية األوىل , وهي يوجد آثار سلبية 
ً
االجتماغي  لوسائل التواصلوبناءا

ي لدى طالبات الثانوية 
بجدة .كما تم التحقق من عدم صحة الفرض الصفري بأنم ال توجد  57عىل اإلنتماء الوطتز

ي لدى طالبات الثانوية 
بجدة , وذلك من خالل  57آثار سلبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

 نتائج البحث . 

ي توصلت إليها الدراسات السابقة :  مقارنة نتائج البحث
 بالنتائج الت 

ي أن لوسائل التواصل االجتماغي آثار سلبية 2007(و )أبو فودة, 2007تتفق نتائج البحث مع دراسة )المفلح, 
ز
( ف

ي . 
 عىل االنتماء الوطتز

ا (2007حيث ذكر )المفلح , ي دراستم استخدامات وسائل التواصل االجتماغي وآثارها , ومن األضز
ز
ي ذكف

ره ر الت 
ي بحثم : 

ز
 ف

 

  . ي التواصل االجتماغي
ز
 الفشل ف

  .والعزلة عن المجتمع 

  .وسلبية اإلنتاج 

   . ي  الشعور السلت 

   . ي النفس
ز
 فقدان الثقة ف

  .عدم المقدرة عىل العيش بصورة اجتماعية صحيحة 

ي ومنها :  ( : 2007وذكر )أبو فودة ,
 معيقات اإلنتماء الوطتز

  ي غرس
ز
ز . فشل األرسة، والمدرسة ف  روح االنتماء لدى الناشئي 

  . انتشار البطالة، والبطالة المقنعة 

  . عدم استغالل وقت الفراغ، وما ينتج عنم من مشكالت لدى الشباب 

  . ي داخل المجتمع الواحد
، أو الطائفز ي

 
 التعصب العرف

 الغزو الفكري من خالل وسائل التواصل االجتماغي . 

ج الدراسات السابقة توافقت مع نتائج هذه الدراسة , لكن لم يتم ونستنتج مما سبق عرضم أن العديد من نتائ
ي تدور 

ي ,ونظرا لقلة الدراسات الت 
ي اآلثار السبية لوسائل التواصل االجتماغي عىل اإلنتماء الوطتز

ز
 ف
ً
ا التوسع كثي 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
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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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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف
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ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 
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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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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
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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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 الوطن. 
    

ء للوطن .  . 3  ترسل بعض وسائل التواصل االجتماعي مقاطع تسي
    

إستجاب بعض االشخاص إل الغزو الفكري من خالل وسائل  . 4
 .  التواصل االجتماعي

    
ت وسائل التواصل االجتماعي مشاعر المواطني   إتجاه وطنهم.  . 5  غي 

    
ساهمت وسائل التواصل االجتماعي بجمع حشد كبي  من  . 6

 المواطني   ضد الوطن. 
    

ي وسائل التواصل االجتماعي صحيح عن الوطن وغي   . 7
 
كل ما يعرض ف

ك.   مفي 
    

التواصل إن القائمي   عىل نشر الرسائل السلبية عي  وسائل  . 8
ي . 
 االجتماعي هدفهم زعزعة االمن الوطن 

    
وسائل التواصل االجتماعي إن لم تكن عليها رقابة قد تجعل من  . 9

 ابناء الوطن أسلحة ضده. 
    

ي كلما إستجاب أبناء الوطن  . 10
كلما قل الوعي بتعزيز اإلنتماء الوطن 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   

 

 (2لملحق )ا

 نموذج من استبيان العينة االستطالعية

 

 (3ملحق رقم )

 االستبيان بعد إضافة التعديالت

 
ً
ي والذي  نعم ال احيانا

ي الطالبة نقدم بي   يديك أداة بحثنا لموضوع اآلثار السبية لوسائل التواصل االجتماعي عىل االنتماء الوطن 
ر
عزيزن

ي االجابة ,فكلما 
 
ي بكل صدق وشفافية كلما توصلنا إل نتائج  أفضل يحتاج منك الدقة والموضوعية ف

ي معنا و أجبنر
تعاوننر

ي بحثنا . 
 
 ف

    
 لوسائل التواصل االجتماعي اثار سلبية تفوق اثارها اإليجابية..  . 1

    
ء استخدامها عىل حب الوطن.  . 2  تؤثر وسائل التواصل االجتماعي اذا أسي

    
 للوطن . ترسل بعض وسائل التواصل االجتماعي مقاطع تسئ  . 3

      
4 .  .  استجاب بعض االشخاص إل الغزو الفكري من خالل وسائل التواصل االجتماعي

    
ت وسائل التواصل االجتماعي مشاعر المواطني   إتجاه وطنهم.  . 5  غي 

    
 ساهمت وسائل التواصل االجتماعي بجمع حشد كبي  من المواطني   ضد الوطن.  . 6

    
ي وسائل التواصل  . 7

 
ك. كل ما يعرض ف  االجتماعي صحيح عن الوطن وغي  مفي 

    
إن القائمي   عىل نشر الرسائل السلبية عي  وسائل التواصل االجتماعي هدفهم زعزعة االمن  . 8

ي . 
 الوطن 

    
 وسائل التواصل االجتماعي إن لم تكن عليها رقابة قد تجعل من أبناء الوطن أسلحة ضده.  . 9

ي كلما استجاب أبناء الوطن للرسائل السلبية لوسائل كلما قل الوعي بتعزيز اإلنتماء  . 10   
الوطن 

 .  التواصل االجتماعي

 نشكر لك حسن تعاونك ... وفقك هللا 
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ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 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)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 

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 " 
ُ
فّية". وت ز السكتة 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 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   
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