
   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                           (   -  142 126) ص:  عبالسالبحث ا –الثان

 

126 
ي                                                                                                                         مصطف         

 
 حمالت التغيير اإلجتماعي اإلتصال اإلقناعي ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       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 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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 ]
 
[اإلتصال اإلقناعي ف  حمالت التغيير اإلجتماعي

ي تحليلية ل ةدراس (
 
 )    السودانحملة التخلي عن ختان اإلناث ف

 

 ]مصطف   إرساءإعداد الباحثة: ]

 [تركيا - يلي اجامعة كوج -إتصال  -مهعد العلوم االجتماعية [

 

 : ملخصال

ايد استخدام  ز ي حمالت التغيي  اإلجت اإلتصاليي 
ز
ا لل ماغي اإلتناغي ف

ً
ي تشك  تهديد

ي القضايا الت 
ز
صحة ال سيما ف

ي وغي  بشك  كبي   العامة وحياة المجتمعات
ز
ات جذرية ف   حيث تتمتع هذه الحمالت بالقدرة عىل إجراء تغيي 

سلوك يحقق أهداف الحمالت. ومع ذلك   فإن تأثي  هذه الحمالت يعتمد  إىلالجمهور المستهدف للوصول 
ي تصميم ونق  الرسائ    اإلتناغي  اإلتصالتخدام المناسب خأدوات وآليات عىل حسن التخطيط واالس 

ز
 ف

 . وتوظيف مختلف المروف االجتماعية لتحقيق هذه اخأهداف

ي أساليب وتقنيات 
ز
ي السو اإلتناغي  اإلتصالتلحث هذه الدراسة ف

ز
ي حمالت التغيي  االجتماغي ف

ز
دان  المستخدمة ف

ز عىل حملة تشويم اخأعضاء ا كي 
لتناسلية لإلناث )سليمة(.  تتناول هذه الدراسة عينة من  المحتوى اإلعالمي   بالي 

ي استندت عليها الحملة 
الذي تم إنتاجم يالل مراح  تنفيذ الحملة المختلفة. وذلك بهدف  معرفة اخأسس الت 

ي تصميم الرسائ  
ز
 ية . وتد شملت عينة الدراسة كتاب تصص سليمة لألطفال. اإلتصالف

اتيجيات  إىل توصلت الدراسة  تصالاإل عدة نتائج أبرزها أن حملة )سليمة( استخدمت مجموعة متنوعة من اسي 
اتيجية االجتماعية الثقافية باإلضافة اإلتناغي  اتيجية بناء المعتز  اإلسي  ات إىل مث  اسي  يجية النفسية االسي 

ي بناء رسائ  الحملة. كما تم استخدام ثالث استماال 
ز
  ت  رئيسية   وهي االستمالةالدينامية بشك  أساسي ف

ي أهداف  إىلالعقالنية االستمالة  العاطفية باإلضافة 
استمالة التخويف وذلك  إلتناع الجمهور المستهدف بتبتز

لحملة هو "نموذج تادة الرأي"   والذي تم التأكيد لكما يلصت الدراسة إىل أن أبرز نموذج للتواص   الحملة . 
ي جميع مراح  الحملة. 

ز
 عليم ف

 ان  السودتشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث . اإلتصال اإلتناغي  الحمالت اإلعالمية  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

Using Persuasive Communication in social change campaigns has been increased, especially in issues 

related to public health and societies’ threats, as these campaigns have the power to bring about radical 

changes in targeted audience awareness to reach the behaviour that fulfil these campaigns’ goals. 

However, impact of these campaigns is a matter of proper planning, appropriate use of persuasive 

communication tools and mechanisms in designing and conveying messages, as well as employing 

various social conditions to achieve these goals. 

This study examines persuasive communication methods and techniques which used in social change 

campaigns in Sudan, with a focus on female genital mutilation campaign of (Saleema), the study deals 

with a sample of the media content that was produced during the various stages of implementing the 

campaign. In order to know the foundations on which the campaign was based in designing 

communication messages. The sample of the study included a (Saleema) story book for children. 

The study came up with some results; the most prominent is that (Saleema) campaign basically used a 

variety of persuasive communication strategies in building the campaign messages, such as meaning 

building strategy, socio-cultural strategy, in addition to the psychological dynamic strategy. Also, 

Three main kinds of grooming were used, namely, rational, emotional and intimidation grooming to 

persuade the targeted audience to adopt the campaign’s goals. The study also concluded that the most 

prominent model of communication throughout the campaign is the "opinion leaders’ model", which 

was emphasized across all campaign stages. 

Keywords: Persuasive Communication, Media Campaigns, Female Genital Mutilation, Sudan 

 مقدمة الدراسة

ي تقود الجمهور المستهدف إىل إعادة 
ي واخأفكار الت 

اإلتصال هو عملية تتضمن نرسر وتلادل المعلومات والمعائز
رض من  الميول  وبما أن الغتقييم إدراكهم لبيئتهم   أو مراجعة احتياجاتهم  العالتات االجتماعية والمعتقدات أو 

ي جميع عمليات وأنواع اإلتصال  حيث ُيبتز اإلتصال 
ز
ز ف ك  عملية اتصال هو اإلتناع   فإن أهمية اإلتناع تير

ي تحقق 
اإلتناغي عىل أسس علمية وعملية   مع التأكيد عىل استخدام اإلستماالت واخأساليب المختلفة الت 

ا جودة الجمهور المستهدف ومهارات هدفها. ال يعتمد هذا االستخدام عىل ال
ً
سياق فحسب   ب  يشم  أيض

ي .المتص 
ز
ي حمالت التغيي  االجتماغي ف

ز
ي أساليب وتقنيات اإلتصال اإلتناغي المستخدمة ف

ز
تلحث هذه الدراسة ف

ز عىل حملة تشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث )سليمة(. كان موضوع الدراسة هو دراسة أسس  كي 
السودان   مع الي 

ي تصميم رسائ  اإلتصال اإلتناغي وكيف استفادت الحملة من وسائ  اإلعالم. تم تصنيف هذه الحملة 
ز
الحملة ف

ات سلوكية وتطلب من الجمهور القيام بأحد أمرين: اللدء  عىل أنها حملة تثقيف وتوعية عامة تحاول إجراء تغيي 
ء ما كانوا يفعلونم ل ي

ء جديد أو منعهم من القيام بسر ي
ي فع  سر

ز
ة طويلة. نتيجة لذلك   يجب عىل مرس  ف في 

اتيجيات اإلتصال اإلتناغي عند تصميم محتوياتها. كما هو معروف   من أج  تحقيق 
الحملة تطبيق تقنيات واسي 

ي تحقيق الهدف المنشود   ويجب إتناع 
ز
ي للمساعدة ف

ز
اف الغرض المحدد للرسالة   يجب أن تصاغ بشك  احي 

ز  ي هذه الدراسة   تم فحص الجمهور بفكرة أو هدف معي 
ز
. ف ي عملية اإلتصال اإلتناغي

ز
  وهذا هو الهدف ف

 للحملة.  وتحلي  عينة من المحتوى اإلعالمي المنتج
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 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   

 

 تم تقسيم الدراسة اىل عدة محاور وهي : 

 الدراسات السابقة . 1
 اإلطار النمري . 2
 مشكلة اللحث وأسئلتها وفرضياتها . 3
 أهمية الدراسة . 4
 حدود الدراسة . 5
 وتعريفاتها  مصطلحات الدراسة . 6
ي الدراسة . 7

ز
 أداة الدراسة واإلجراءات والمنهج المتبع ف

 النتائج والمناتشة . 8
 توصيات الدراسة واإلستنتاجات . 9
 المراجع . 10
 الدراسات السابقة . 1

 (2020/ 11دراسة رانيا عبد القادر أحمد ) . 1.1

جمة للعربية(   عنوان الدراسة )تحليل محتوى مجلة دابق لتنظيم داعش: تحليل األعداد المير

ائط   وتحلي  الوس”داعش“الدعائية لتنميم  –تناولت هذه الدراسة تحلي  مضمون مواد مجلة دابق اإلعالمية ت
ي للمجلة  وتحلي  اخأطر المرجعية لخطاب مواد 

ي تحم  رسائ  مواد المجلة  وموضوعات الخطاب الدعائ 
الت 

ي يستخدمها التنميالمجلة  والقوى الفاعلة فيم  ويصائص الجمهور المستهدف  واإلستماالت 
ي الدعائية الت 

ز
م ف
ي للتنميم. وتد اعتمدت الدراسة عىل عينة من 

مواد المجلة  إىل جانب اخأهداف الماهرة من الخطاب الدعائ 
جمة للغة العربية فقط . واعتمدت أداة    لجمع البيانات ”تحلي  المضمون“أعداد مجلة دابق: اخأعداد المي 

ي تخدم أهداف ال
دراسة  معتمده عىل وحدة الموضوع. وأظهرت النتائج أن التنميم أظهر اهتماًما  والمعلومات الت 

ي مجلة دابق نمًرا لطبيعة الجمهور المخاطب  وهو 
ز
ي االعتماد عىل الدعاية الفكرية السياسية ثم الدينية ف

ز
ا ف ً كبي 

اره  تحالف  ونرسر أفكالجمهور العالىمي بشك  عام  حيث يهدف التنميم من إصدار مجلة دابق إىل تهديد دول ال
ي الحمالت 

ز
ومعتقداتم الخاصة. ويعتمد التنميم عىل اخأطر الدينية السياسية لمضمون الرسائ  المنشورة ف

ي المجلة عىل استخدام االستماالت 
ز
ي مجلة دابق. كما بينت النتائج اعتماد التنميم ف

ز
اإلعالمية بك  أشكالها ف

ي رسائل
ز
هيبية الدينية ف هيبية  ثم الي  ها. واالستماالت تعد اخأسلوب اإلتناغي أو اخأسلوب الذي يهدف إىل الي 

ي الرسالة الدعائية. 
ي متلق 
ز
 أحداث التأثي  ف

ي  ) . 1.2
ر
 (2010دراسة آية شوف

عنوان الدراسة )الحمالت اإلعالمية التليفزيونية الخاصة بختان اإلناث وعالتتها باتجاهات الوالدين نحو 
 الختان(. 

ي معالجة يتان اإلناث  كذلك التعرف عىل استهدفت الدراسة التعرف ع
ز
ىل دور الحمالت اإلعالمية التليفزيونية ف

ز درجة تناعتهم بما يقدم لهم   والتعرف عىل دور الحمالت  ز كثافة تعرض الوالدين للتليفزيون وبي  العالتة بي 
ي تغيي  اتجاهات الوالدين نحو هذه العادة 

ز
لدراسة   وتد استخدمت ااإلعالمية التليفزيونية الخاصة بالختان ف

مفردة   واستخدمت استمارة تحلي   200منهج المس  بالعينة   وطلقت الدراسة عىل عينة عشوائية توامها 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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 
ز
:أن استخدام مصادر ذات مصداتية عالية كان ف مضمون   واستمارة استبيان. تمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يىلي

  ثم  %18.6  يليم اسلوب تقديم نموذج بنسلة  %32.5نسبتم مقدمة أساليب اإلتناع المنطقية حيث بلغت 
ي اسلوب استخدام البيانات واإلحصائيات بنسلة 

ي %17.4يأئ 
ز
  يليم اسلوب االستشهاد باآليات واخأحاديث ف

 اسلوب صور واتعية بنسلة  %16.3المرتلة الراعلة بنسلة 
ً
ا   كما ثبت ارتفاع مدى حرص اآلباء %15.1  وأيي 

ز تعرض واخأمهات   بي 
ً
عىل متابعة ما يعرض عن تضية يتان اإلناث  كذلك أثبتت وجود عالتة دالة احصائيا

ي تتناول يتان اإلناث   واتجاهاتهم نحو عملية 
امج التليفزيونية )الحمالت اإلعالمية التليفزيونية( الت  اخأمهات للير

 الختان. 

 اإلطار النظري : اإلتصال اإلقناعي وأساليبه . 2
: المفاهيم والمبادئ اإلتصال اإلق . 2.1  ناعي

وطم . تم تعريف اإلتصال اإلتناغي بأنم 
ا من رسر

ً
ط اإلتناع هو شك  من أشكال اإلتصال ولكن اإلتصال ليس رسر

ي سلوك 
رسالة تواصلية لتغيي  سلوك سابق أو محاولة التأثي  عىل العق  أو المشاعر أو الغرائز أو المواتف لتبتز

. اإلتصال اإلتناغي يهدف إىل
ز إديال سلوكيات جديدة   إلخ. يقدم معلومات جديدة باستخدام أدوات  معي 

ز اإلتصال العام واإلتصال  ز بي  مختلفة وتد يؤثر اإلتناع عىل المشاهدين من أج  تبول فكرة أو سلوك. للتميي 
م من اإلتناغي   تجدر اإلشارة إىل أن اإلتصال العام هو اتصال عادي دون استخدام أي طريقة مقصودة  ؛ الغرض
. يتم التخطيط لإلتصال اإلتناغي والتواص  الهادف   من اإلتصال اإلتناغي

ً
هو إعالم اآليرين   وهو أكير شموال

ات سلوكية  ي وإجراء تغيي 
بهدف التأثي  عىل المستقل  بأي شك  من اخأشكال. كان القصد من ذلك الرد عىل المتلق 

 طلوب. خأن المرس  استخدم الحجة واخأدلة لتحقيق الغرض الم

اإلتناع هو ان تجع  شخصا  ما يقوم بعم  ما عن طرق النص    الحجة   المنطق أو القوة ) ابو 
ز التأثي  عىل اآلير و ايضاعم  189 1993عرتوب  ( كما أن اإلتناع عملية فكرية و شكلية  حاول فيها أحد الطرفي 

ي معجم المصطلحات أن اإلتناع ه18 2000لفكرة ما ) الغوشن 
ز
و دفع القارئ او المستمع او المشاهد ( ونجد ف

ي  يمكن ان تحققها لم السلعة او الخدمة 
لإلستجابة المطلوبة   بان نوفر لم أسلاب لإلتناع بالمزايا او الفوائد الت 

ي استثارها 
المعلن عنها   و كيف يمكن  تؤدي إىل اشلاع الحاجة او مجموعة الحاجات الفطرية والمكتسلة الت 

ي مرحلة
ز
ز  المعلن ف اهي  يلق الرغلة   و ال يمث  اإلتناع اإلسلوب العقىلي القائم عىل الحجج السليمة و الير

 التخويف. 
ً
ي   اإليحاءغي  الملارسر وأحيانا

 المنطقية فقط  ب   يمتد إىل كافة  النواحي اخأيرى مث  االسلوب العاطقز

ي منمورها بأنم عمليةك  هذه التعريفات لها جوانب توة . حيث يمكن وصف جمع المكونات الرئيسي
ز
 ة مًعا ف

ز بتغيي  موتفهم أو سلوكهم بشأن موضوع ما من يالل نق  رسالة  رمزية يحاول من ياللها المتص  إتناع المتلقي 
ز أن اإلتناع هو مهارة إتصالية وإتقان فنون اإلتصال وأن بعض  ي بيئة منفصلة . وعليم فإن التعريفات أعاله تبي 

ز
ف

ي 
ي سلوك    الكلمات تتطابق مع معائز

اإلتناع مث  الخداع واإلغراء والتفاوض من أج  إتناع شخص ما بفكرة أو تبتز
ي يجب اتلاعها. يجب أن تكون عمليات اإلتناع هادفة. نتائج اإلتناع 

هناك بعض المصطلحات أو الملادئ الت 
اتهم ي إدارة عمليات اإلتناع من حيث أسس وملادئ اإلتناع ويير

ز
تضية  وطبيعة تختلف حسب فعالية الفرد ف

ي سيتم الحصول عليها من عمليات اإلتناع )ابوعرتوب   
 (. 20 :2009اإلتناع ومعرفتهم باخأهداف الت 

نخلص إىل أن اإلتناع هو عملية تواصلية تهدف إىل تغيي  معتقدات أو مواتف أو نوايا أو سلوكيات الطرف اآلير 
غي  اللفمية. ويصائص اإلتصال اإلتناغي مذكورة فيما من يالل االستخدام الواغي والالواغي للكلمات والرسائ  

 (185: 1998يىلي )مكاوي والسيد   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 مخطط لم: يتم إجراؤه بواسطة أي مصدر أو جهة اتصال. 

  ي
 .يتطلب وظيفة فسيولوجية لتحقيق االستجابة العملية للمتلق 

 ها  .البنية البيئية: تختلف من شخص آلير حسب المروف االجتماعية وغي 

 ي للفرد: أي أن التحول من شخص إىل آير يستفيد من من المف كيب الفسيولوحر
ض أن يتم تجاوز الي  ي 

ي الفرد أو المجموعة
ز
 .العواطف لتغيي  المنمور ف

  .ي ال يدرك أنم تحت تأثي  اإلتناع
 الخطر اخأكير هو أن المتلق 

اتيجيات وأساليب اإلقناع . 2.2  اسير

بمشاهدتها أو التعرض لمحتواها. يمارس اإلتناع كشك  من أشكال يلدأ تأثي  الرسالة اإلعالمية بإتناع الجمهور 
ي السلوك 

ز
ين عندما أرست تواعده   وترسخت أسسم وأصب  علم التحكم ف الفن وأصب  علًما بعد القرن العرسر

ي اإلعالم هي أن 
ز
ي باستخدام علم النفس والتواص . القواعد اخأساسية لالتصال اإلتناغي المستخدم ف

البرسر
ي والمفاهيم والتجارب أو اخأحاسيس   الكلمات 

علارة عن رموز تستخدم للتعبي  عن اخأشياء واخأفكار والمعائز
ة. لم استخدامات متعددة   وعند استخدام الرموز المنطوتة أو الكلمات  ويمكن أن يكون لكلمة وأحدة معاٍن كثي 

 تعتمد عىل الشمولية   ومن ثم فإن الرمزية كدلي  لالتصاالت العامة والخاصة   بدون شك    وبدون تفاصي 
ز الناس وتواصلهم مرتلطة برموز العالتة والموضوعات المتعلقة بهم . يؤدي هذا إىل مي  الواتع  دورة الكلمات بي 
ي تربط الفكرة بالطريقة   

ا بينما تتحرك اللغة نحو الحركة الديناميكية. بناًء عىل هذه القواعد الت 
ً
إىل أن يكون ثابت
ستخدم أ

ُ
ي لتوفي  رسائ  مخططة بشك  متعمد الستنلاط سلوكيات معينة للجماهي    لذا ت دوات التوافق الخارحر

حها.  ي تهدف إىل رسر
ي النمرية الت 

ز
 فإن تغيي  السلوك بشك  واتغي و تحقيقم باعتلاره المتغي  التابع ف

ي العلوم العسكرية. ت
ز
اتيجية ذو مرجعية حربية وغالًلا ما يستخدم ف ي مصطل  االسي 

ز
 حرب ل  أن يتم الديول ف

ي يتم 
اتيجية محددة . يتم ذلك بالطرق والوسائ  الت  يجب التخطيط لتحقيق الهدف من الحرب باستخدام إسي 

اتيجية هنا بعدين: اخأول تخطيطي وُيدرك عىل 
ي سياق تواعد الخطاب وتنسيقها. و لالسي 

ز
بها اإلدالء بالبيانات ف

ي الواتع والممثلة باللغة. باإلضافة إىل المستوى الفكري   بينما يتضمن اللعد 
ز
اتيجية المتجسدة ف ي االسي 

 الثائز
ذلك   تؤكد بعض نمريات التواص  أن السلوك العام يمكن مالحمتم   بينما يرى اللعض اآلير أن السلوك العام 

. تشم  الطرق اخأيرى لتعريف اإلتناع ادعاءات التغيي   ي يعتمد عىل الشعور بأنم يمكننا التغيي 
ز
 اخأفكار   أو ف

ز أن السلوك العام كمعيار ناج   وجهات نمر الفرد   أو المواتف كمؤرسر عىل نجا  اإلتناع. يؤكد بعض اللاحثي 
. تد يكون من المرغوب فيم تغيي  أفكار الناس  ي حمالت التغيي  االجتماغي

ز
لإلتناع والسلوك هو عام  مهم ف

ي مكافحة العادات ومشاعرهم   لكن مث  هذه العواتب تكون أكير يطو 
ز
ي ف رة عند مقارنتها بالسلوك الشعتر

ز   روكيتش    (. 379 :1994الضارة )ملفي 

ي التخطيط لحمالت اإلتناع الناجحة   مث  اإلتناع   
ز
اتيجيات مهمة ف  لذلك تستند عملية اإلتناع عىل اسي 

ً
وفقا

ا لكارو 
ً
ز   ياصة وفق  ويلسون. اإلتصال اإلتناغي وهو فن تم ممارستم منذ ترون   بهدف تعزيز سلوك معي 

ز هو   لي 
ين   بناًء عىل معرفة أنم ال يزال من السابق خأوانم الحكم عىل أساس المعرفة. كلما زادت جاذبية  نتاج القرن العرسر
ي السلوك. يسغ اللاحثون إىل فهم النشاط المعقد لإلتناع   وهو 

ز
ي التحكم ف

ز
إتناع الفن بالعلم   زادت فعاليتم ف

د يقوم  اتيجيات اإلتناع بأنم تعهُّ ف دوفلي  وروكيتش اسي  ي معمم مماهره. يعرة
ز
اضات اللحث والدراسة ف عىل افي 

ي نفس 
ز
". ف  لإلتصال اإلتناغي

ً
ي أوصاف أكير تفصيال

ز
ي يجب تضمينها ف

ات الت  "تواعد تحدد أنواع العوام  والمتغي 
ستخدم وسائ  اإلعالم لتوصي  رسائ  مخططة عن تصد إىل جمهور 

ُ
ز أو  الوتت )ت القراء أو المستمعي 

ز  روكيتش ز طرق تفكي  أو عم  معينة )ملفي   (. 380 :1994المشاهدين لتحسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

اتيجيات نمرية لإلتناع يخاطب ك  منها نفس  ز دوفلي  وساندرا بول روكيتش ثالث اسي  عرض ك  من ملفي 
اتيجيات ل . وال بد من التسليم بأن هذه االسي  ي

ي يست نمريات مفصالمتغي  التابع وهو السلوك العلتز
ز
لة بعناية ف
 لإلتناع وتشم  

ً
ات أكير تفصيال ي تفسي 

ز
ي أن توضع ف

ي يبنغز
ات الت  حد ذاتها وانما تشي  إىل أنواع العوام  والمتغي 

 (. اتيجية بناء المعتز اتيجية االجتماعية الثقافية واسي  اتيجية السيكوديناميكية   االسي  اتيجيات  االسي  هذه االسي 
 ( 199: 1998مكاوي  السيد : 

اتيجية السيكوديناميكية . 2.2.1  االسير

ي 
ز
ي  المتضمنة ف ي اإلتصال الجماهي 

ز
ما زالت نمرية الفروق الفردية من وجهة نمر معينة تعتير نمرية أساسية ف

ة )جابر   ي السنوات اخأيي 
ز
اكم ف ت بالي  ز ي تمي 

عدد كبي  من الدراسات السيكولوجية االجتماعية لعملية اإلتناع الت 
ي 151   1994

ز
ز اخأفراد من فروق ف ي علم النفس الفردي الذي يلحث فيما بي 

ز
( حيث أفادت هذه الدراسات ف

ون من  ي سلوك اخأفراد  وهنا يذهب الكثي 
ز
ها ف ي تأثي 

ز
ي منشأ هذه الفروق وف

ز
االتجاهات واالستعدادات العقلية  وف

ز بخصائص جديدة بتلد ي تتمي 
 إىل أن الرسالة اإلتناعية  هي تلك الت 

ز لسيكولوجية ي  أو تحوي  الوظيفة االلاحثي 
اض "  ي هذا أنها تنطلق من افي 

ي تمث  موضوع اإلتناع  يعتز
للفرد عىل نحو يجعلم يستجيب علنا اتجاه الفرد الت 

ي الدايىلي للفرد  بحيث تؤدي العالتة الديناميكية  ي تعدي  البناء السيكولوحر
ز
أن أداة اإلتناع إنما تكمن ف
ز العمليات  ي الماهر إىل أفعال يريدها القائم باإلتناع. )مكاوي  السيكولوجية بي 

الدايلية الكامنة  والسلوك العلتز
ي تعبي  المؤثر واالستجابة عند  ). 199 1998السيد  

ز
اضات اخأساسية لعلم النفس تد أدمجت ف وإذا كانت االفي 
ك  ض أنها تشي  ي تحديد االتجالفرد  فإن هذا التعبي  يشي  إىل نتيجة عامة خأحداث نفسية  يفي 
ز
ي السلوك ف

ز
اهات ف

ز   روكيتش   ية وهي العام  الطارئ أو الفرد  هي  ) 379  1994)ملفي 
وتأسيسا عىل ذلك فإن المخلوتات البرسر

ي تعطي اتجاها إىل االستجابة  و هذه 
تركيب معقد من مكونات بيولوجية وعاطفية وإدراكية من الشخصية الت 

ي نطاق علم النفس  هذا النموذج كما النمرية تد تم استنتاجها أساسا من 
ز
النموذج اخأساسي لإلدراك الذي تطور ف

ض العلماء  ي  ولذلك افي 
ي السلوك اإلنسائز

ز
ا من وجهة النمر اخأساسية ف " و"روكيتش" يعتير متغي  يقول" ديفلي 

ي الحافر واالستجابة عند التع  جانتر
ز ي تعم  بي 

 .ذلك بي  عنأن هناك ألوانا مختلفة من العوام  المؤثرة الت 

اتيجية االجتماعية الثقافية . 2.2.2  االسير

اضات اخأساسية لعلم النفس عىل فكرة أن  " و "ساندرا بول روكيتش " بينما تقوم االفي  ز ديفلي  يقول "ميلفي 
ي 
ا من السلوك اإلنسائز ض أن تدرا كبي 

ي الداي   فإن العلوم االجتماعية اخأيرى تفي 
ز
السلوك تتم السيطرة عليم ف

ز   روكيتش: تشكلم توى  ية عىل تأثي   1994:268من يارج الفرد. )ملفي  ( ويؤكد علم دراسة المجتمعات البرسر
القوى الثقافية عىل السلوك  بينما يؤكد علم السياسة عىل هياك  الحكم وممارسة السلطة  أما علم االجتماع 

عيا ايا  وك  منها يقدم أساسفيدرس تأثي  التنميم االجتماغي عىل سلوك الجماعة  فك  هذه اخأساليب لها مز  ا رسر
اتيجية ثقافية  ي  وعليم فإن ما تتطللم إسي  ية فعالة هو أن تحدد اجتماع -بطريقة ما للتنبؤ بطبيعة العم  البرسر

ي 
ي سوف تحكم التنشئة الت 

رسائ  اإلتناع للفرد تواعد السلوك االجتماغي  أو المتطللات الثقافية للعم  الت 
أن يحدثها  أو إذا كانت التحديدات موجودة فعال تصب  المهمة هي عملية إعادة تحديد يحاول القائم باإلتصال 

ي الرأي  أي أنم يجب إظهار أن 
ز
هذه المتطللات  والمفتا  هو أن الرسالة يجب أن تكف  ظهور توافق جماغي ف

ي أن تحدوا حدوهم سو 
ز
كا شاذا ف يشك  سلو التعريفات المقدمة تلق  تأييدا من الجماعة المناسلة  وأن الفش  ف

ز و روكيتش  ( 390- 386  1993غي  مقبول )ملفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

اتيجية بناء المعن   . 2.2.3  اسير

ز المعرفة والسلوك عرفت منذ وتت  ي  وتد عرفنا أن الرابطة بي 
ي المعائز

ز
هناك نهج ثالث لإلتناع بكلفة التأثي  ف

ي يشكله -المعرفة-بعيد إىل المدى الذي يمكن أن يأيذنا إليم التاري    خ المسج  فمنذ ترون كانت 
ا اخأفراد أي المعائز

ي المقبولة 
من يالل عمليات تطبيع اجتماغي تقوم عىل أساس انتقاالت شفهية فقط  كان الناس يتعلمون المعائز

ي 
ز
ي إىل حد كبي   واآلن ف

للرموز واخأحداث الطبيعية تعقيدات نمامهم االجتماغي  وتد وسعت الطلاعة هذه المعائز
اإلتصال بالجماهي  تقدم وسائ  اإلعالم تنوات جاهزة لمجموعات هائلة من السكان عرص و سائ  اإلعالم و 

ي  وتستخدم هذه القنوات كما هو واض  بواسطة عدد صادق من مصادرها 
بقصد اإلنشاء المتعمد للمعائز

ء من الم ي
ها الناس عن ك  سر ي يي 

ي الت 
ي تريد أن تصوغ وتنمم أو تعدل المعائز

تجات نالمعلومات المتنافسة الت 
ف   ي 54  2003التجارية إىل الشؤون السياسة )علد العزيز رسر

(  فالمعرفة هي نتاج عملية تراكم المعلومات الت 
وهكذا نؤكد أن العالتة  . عرفها اإلنسان منذ القديم بشت  السل   اكتسب اإلنسان من ياللها رموز متعددة عفويا

ز المعرفة والسلوك ستم  ملدءا أساسيا للسلوك ال ي تشك  أعمالنا فعال  و تد بقيت صحة بي 
ى  وأن المعائز برسر

ي السلوك بدون 
ز
ات ف  الحقيقة لقد استطاعت وسائ  اإلعالم أن تحدث تغيي 

ز
ز  وف اض آالف السني 

هدا االفي 
ي بغرض تغيي  السلوك عن تصد  

اتيجية إنشاء المعائز ي وجود أسس كافية لالعتماد عىل إسي 
تصد  هذا ال ينقز
ي 
ي ينسبها للعض فالمعلومات الت 

ي الت 
 تنق  إىل الجماهي  يجب أن تكون فعالة كأي نوع آير من تغيي  المعائز

ات  فإن تعديالت السلوك  ز أو المسائ   وإذا أمكن تحقيق هده المتغي  اخأشياء كالمنتجات أو القضايا أو المرشحي 
ي أعقابها  وهي تعتمد عىل اإلسي  

ز
ي ف
ا نحو هذا الهدف من اإلتناع يجب أن تأئ  ز كثي  ز السابقتي    فإذا كان نهج اتيجيي 
اتيجية الديناميكية النفسية  تعلم اتيجية الثقافية االجتماعية  تعلم   وافق-أستمر -اإلسي  فإن نهج  -أعم   واإلسي 

اتيجية إنشاء المعتز هو  ز ل-تعلم و اعم  -إسي   ( 399-397  1993ديفلي   ساندورابول روكيتش    -)ملفي 

 ع استماالت اإلقنا  . 2.3

ي اإلتصال اإلتناغي   عندما يتعلق اخأمر بالحمالت اإلعالنية التجارية أو 
ز
تمهر اإلستمالة كأحد المفاهيم الرائدة ف

)بيلج    (عند محاولة التأثي  عىل اتجاه ترارات الناس   يتم استخدام عوام  الجذب السلبية 2003:77السياسي
تمالة  المناسلة خأن اإلستمالة المختارة بشك  صحي  تلعب دوًرا أو اإليجابية. النقطة المهمة هنا هي ايتيار اإلس 

ي نجا  الحملة
ز
ي مفادها أن تأثي  االتجاهات  .  رئيسًيا ف

يعتمد نموذج تخطيط اإلتناع عىل الفكرة اخأساسية الت 
ز من م يعتمد بشك  أساسي عىل استخدام اإلستمالة المقنعة الفعالة   وأنم عندما يتم بناء االتجاه عىل أساس تي 

وري توظيف أنسب بنية نفسية اجتماعية  الوغي والمعرفة   تكون االستجابة أكير احتماال. لذلك   من الرصز
ي   وعمق إيصال المعلومات   واالتجاهات 

ز
ي التأثي  عىل عمليات االيتيار المعرف

ز
لإلتناع   حيث أن لها دوًرا مهًما ف

ي ن
ز
. ف ي
ز
ي التأثي  عىل عمليات االيتيار المعرف

ز
ي هي تديف

الت هاية العملية   يمث  سلسلة من العمليات العقلية الت 
ي أي حملة تغيي  اجتماغي   يجب اتخاذ يطوات معينة. هذه الخطوات )الدتش  

ز
تنبؤية للنتائج السلوكية. ف

2005 :19) 

 ا لطبيعة اإلجابة المتوتعة
ً
 .يعطي معلومات حول أنواع اإلستمالة المستخدمة وفق

 يمراعاة الخصائص ا  .الجتماعية والسياسية للمشي 

 ة لتوليد إطار مناسب لرسالة اإلتناع  .استخدام المعلومات المتغي 

ي رسالة اإلتناع   و طبيعة وظيفة 
ز
وري وصف أغراض الرسائ  المستخدمة ف من حيث االتجاهات   من الرصز

ر يختار أفض  المصاد اإلتصال المستخدمة   وعوام  المستلم واستخدام الجمهور وكذلك الجمهور المستهدف. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ها )رشت  ز : 1979وتنوات اإلتصال لتشجيع اخأفكار والمعلومات لفحص مدى جاذبية الرسالة وتوجيهها وتركي 

ي يهدف إىل اإلتناع يحتوي عىل ثالثة عناض بالغية : الثقة , 494 ( يرى أرسطو أن أي اتصال شف ي أو كتائر
 (. Belch and Belch  2003: 269-273المنطق, العاطفة )

 عىل:  ) 188 1998تعتمد االستماالت العاطفية بحسب )مكاوي  السي  االستماالت العاطفية :  . 2.3.1

  ي ك  مرة
ز
ي صيغة واضحة و مؤثرات عاطفية تثار ف

ز
استخدام الشعارات و الرموز: بتلخيص هدف اإلتناع ف

 .تستخدم فيها

  ي من شأنها تقريب ال استخدام اخأساليب اللغوية: مث  التشبيم  االستعارة  الكناية  وك
ي اخأساليب الت 

معتز
ي اعتمادا عىل 

ي هي من أساليب ترصيف المعتز
وتجسيد وجهة نمر القائم باإلتناع  وكذا دالالت اخألفاظ الت 

وكذلك يمكن استلدال كلمة  .اخألفاظ المستخدمة باستخدام الكلمات والصفات واخأفعال المحملة بالمشاعر
  .انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إىل ما يالزممبكلمة أيرى لها داللة معنوية ب

 جي  عىل هذا المفهوم جي  فكرة معينة أو مفهوم ما دون الي    .صيغ أفعال التفصي : أو استخدامها لي 
ي عالية من جانب 

 
االستشهاد بالمصادر: مث  التشبيم بمن هو أكير شهره أو أعىل سلطة أومن يحضز بمصداف

ي 
 المتلق 

  استخدام غريزة القطيع: وذلك .حقيقة و ذلك رغم عدم اخألفاظ و اإلجماع عليهاعرض الرأي عىل أنم
ي تنتىمي إليها و يمكننا أن نطلق عليها 

باستغالل الضغط الذي يجعلنا نتوافق مع الجماعة المرجعية الت 
 "العدوى النفسية

 االستمالة العقالنية . 2.3.2

ي ذلك:  تعتمد هذه االستمالة عىل مخاطلة عق  الملتق  وتقديم الحجج
ز
والشواهد المنطقية  وتستخدم ف

 ) 190  1998)مكاوي  السيد  

 االستشهاد بالمعلومات واخأحداث الواتعية . 

 تقديم اخأرتام واإلحصاءات. 

 بناء النتائج عىل مقدمات . 

 تنفيذ وجهة النمر اخأيرى. 
 استمالة التخويف . 2.3.3

تب عىليشي  مصطل  استمالة التخويف إىل مضمون الرسالة الذي يشي  إىل  ي تي 
 عدم النتائج غي  المرغوبة الت 

ي أو تبولم لتوصيات القائم باإلتصال  وسوف تنشط أمثال تلك االستماالت درجة معينة من التوتر 
اتتناع المتلق 

ي 
ية إىل استخدام الوسائ  الت  ا ما تلجأ وسائ  اإلعالم الجماهي  ي  تزيد أو تق  وفقا لمضمون الرسالة  وكثي 

العاطقز
ي    تثي  يوف

ي بهذا الشك . ) رشت 
ي يستجيب  465  1978المتلق 

( وتؤدي استمالة التخويف إىل جع  المتلق 
ز  ي حالتي 

ز
 :للرسالة ف

 ي لالستجابة لمحتوى الرسالة
ي تشك  حافز لدى المتلق 

 .شدة اإلثارة العاطفية والت 

 ي عند االستجا
رسالة. بة لمحتوى التوتعات الفرد بإمكان تجنب اخأيطار  وبالتاىلي تقلي  التوتر العاطقز

 ( 264   2003)حجاب   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها . 3

اتيجيات واالستماالت المختلفة  ي تم بها توظيف االسي 
السؤال الرئيس لهذه الدراسة يتمحور حول الكيفية الت 

ي ه
ز
ي السودان.  ف

ز
ي حملة التخىلي عن تشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث ف

ز
اق   يمكن رسد ذا السيلإلتصال اإلتناغي ف

 :عىل النحو التاىلي  أسئلة البحث الثانوية

ي الحملة؟ . 1
ز
اتيجيات اإلتناع الرئيسية ف  ماهي اسي 

اتيجية االجتماعية الثقافية من يالل الحملة؟ . 2  كيف ظهرت االسي 
 ماهي مستويات اللغة المستخدمة؟ . 3
 ماهي طبيعة الجمهور؟ . 4
 كيف ظهرت المرأة _الممث  من يالل العينة؟ . 5
ي الحملة؟ماهي  . 6

ز
اتيجية النفسية الدينامية المستخدمة ف   أدوات االسي 

 
ي الدراسة:  فرضيات الدراسة . 3.1

ز
 :تم ايتلار الفرضيات التالية ف

اتيجية االجتماعية  . 1 اتيجية الرئيسية لحملة سليمة -االسي   .الثقافية هي االسي 
اتيجية بناء المعتز عىل استخدام مفردات جديدة.  . 2  اعتمدت اسي 
. اعتمدت الح . 3  ملة عىل بناء صورة ساللة عن الجدات من يالل الكتاب القصضي
 ظهرت المرأة بصورة إيجابية من يالل الحملة.  . 4
5 .  . ز  استهدفت الحملة جمهور اليافعي 
ي عملية الختان.  . 6

ز
 ركزت القصص عىل دور المرأة فقط ف

 أهمية الدراسة . 4

ز المروف حمالت التغيي  االجتماغي هي أنشطة حيوية تركز عىل استخدام وسائ  اإل  عالم واإلتناع لتحسي 
. يمكن أن تؤثر بشك  فعال عىل ا الجتماعية. الحمالت المعاضة مدفوعة بأساليب التسويق النفسي واالجتماغي

ي مجال الصحة
ز
ي  .السلوكيات الفردية والسياسات العامة ف

تعد حمالت التغيي  االجتماغي من أهم المجاالت الت 
ي 
ز
ا للصحة  تستخدم التواص  المقنع   ياصة ف

ً
ي تشك  تهديد

ي مجال العادات الصحية الت 
ز
مجال تغيي  السلوك ف

ي وغي الجمهور 
ز
ات عميقة ف ي تدرتها عىل إجراء تغيي 

ز
العامة وحياة المجتمعات. تكمن أهمية هذه الحملة ف

ي تصميم ونق  هذه الرسائ    يعتمد ذلك عىل االستخدام الجيد التخطيط والمناسب 
ز
المستهدف. ومع ذلك   ف

خأدوات وآليات اإلتصال المختلفة   باستخدام المروف االجتماعية لتحقيق اخأهداف المحددة. وبناًء عليم   فإن 
المحتوى والوظائف واخأساليب لتخطيط وتوزي    ع هذه الحملة بحاجة ماسة إىل مزيد من الدراسات النمرية 

ي التسويق االجتما
ز
ي يمكن استخدامها إلنشاء مدرسة ف

ي االعتلار طبيعة الواتعوالتجريبية الت 
ز
االجتماغي  غي تأيذ ف

ي المجتمع  .والجمهور المستهدف
ز
إضافة إىل ذلك فإن موضوع محاربة تشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث ف

ي مختلف اخأعمار. 
ز
ايد الممارسة ف ز ي   نمًرا لي  ا عىل المستوى الرسىمي والشعتر

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 حدود الدراسة . 5

ي نطاق الدراسة ؛ يقسم حدود من يالل 
ز
فحص وتحلي  المحتوى اإلعالمي لحملة التغيي  االجتماغي )سليمة( ف

ف المحتوى المراد تحليلم مع هذا  الدراسة إىل حدود موضوعية وزمنية. الحدود الموضوعية للدراسة: ُيعرة
. من ب االلحث بأنم محتوى برصي مقروء. تم ايتيار كتاب تصص سليمة  كمحتوى رئيسي ز المتغي  ت العديدة ي 

كز اللحث عىل تلك المتعلقة بالرسائ    مث   ي يمكن أن يكون لها تأثي  عىل فعالية حملة تغيي  السلوك   سي 
الت 

ات المتعلقة  اتيجيات اإلتصال اإلتناغي   واستماالت اإلتناع  ومحتوى الرسائ . يتضمن ذلك المتغي 
اسي 

ي للرسائ    مث  اخألوان
ات اخأيرى.  بالتصميم المرئ   والرسومات والصور ورموز اللغة والمتغي 

 مصطلحات الدراسة . 6
 FGMتشويه األعضاء التناسلية لإلناث  . 6.1

تشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث؛ تم تعريفم من تل  منممة الصحة العالمية واخأمم المتحدة عىل أنم "إزالة 
غي   ة". يعتير يتان اإلناث   الذي يتم إجراؤه خأسلابجزئية أو كاملة لألعضاء التناسلية اخأنثوية خأسلاب غي  طبي

 لحقوق اإلنسان 
ً
ة. يعتير انتهاكا وري طبًيا   مشكلة مؤلمة للغاية ولها عواتب صحية يطي  عالجية وليس غي  ضز

ي تحول دون تحقيق المساواة االجتماعية   حيث 
الخاصة بالفتاة   لذلك فإن يتان اإلناث من أكير العقلات الت 

ر النساء والفتيات من نواٍ  عديدة   مما يحد من نموهن الشام . يجب اعتلاره جزًءا من هياك  وسياسات تترصز 
( ز  (Karanja, 2009:631 وإجراءات حماية اللالغي 

ي العديد من المجتمعات ممارسة تقليدية . ينطوي تشويم اخأعضاء 
ز
يعتير تشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث ف

ي اخأرسة والمجتمع. يخلق  التناسلية لإلناث عىل
ز
مزي    ج من العوام  الثقافية والدينية واالجتماعية المتأصلة ف

ورًيا من تربية الفتاة  ضغوطا للتكيف والحفاظ عىل اخأعراف االجتماعية. غالًلا ما يعتير يتان اإلناث جزًءا ضز
ليم   ت مث  السلوك الجنسي السالكريمة   وهي طريقة للتحضي  لمرحلة الللوغ والزواج. كما أنم يحفز المعتقدا

ي انخفاض الرغلة الجنسية 
ز
ي العديد من المجتمعات   ُيعتقد أنم يتسبب ف

ز
والعذرية تل  الزواج   واإليالص . ف

 (. Gruenbaum   2011لدى النساء وبالتاىلي يمنع النساء من ممارسة أفعال جنسية "غي  تانونية" )

 حمالت التغيير االجتماعي  . 6.2

برتو أن حمالت التسويق االجتماغي تستخدم يطوات منهجية وأسس علمية لزيادة الوغي حول يعتقد كوتلر ورو 
ا ل 
ً
ي المجتمع. وفق

ز
كوتلر   فإن اإلدراك االجتماغي  مختلف القضايا االجتماعية من أج  تغيي  سوء السلوك ف

أنشطة منممات والممارسات هي المنتج االجتماغي الذي تركز عليم هذه الحمالت. من المستحي  تصور 
ي عملية اإلتصال مع 

ز
التسويق االجتماغي دون االعتماد عىل الحمالت الميدانية   لذلك ف ي تعتير أداة تستخدم ف

ي يواجهها 
ي توعية الجمهور بأبعاد المشكالت الت 

ز
الجمهور من أج  التأثي  عليم. للحمالت اإلعالمية دور مهم ف

ي إطار التنمية االجتماعية   ويت
ز
ي إطار الحمالت اإلعالميةالمجتمع ف

ز
 حمالت التسويق االجتماغي ف

ز تلدأ  .م تضمي 
اتيجية محددة لتحقيق أهدافها باستخدام مجموعة متنوعة من وسائ   حمالت التسويق االجتماغي من اسي 
ي تضمن توصي  رسالتها إىل الجمهور المستهدف. تعتمد هذه الحمالت عىل 

وي    ج الت  اإلعالم والتواص  والي 
تخطيط المسبق: تحديد مشكلة الحملة   وتحديد اخأهداف القياسية   وتحديد القدرات اإلنسانية عنرص ال

ي للحملة )التخطيط(   ومعرفة الخصائص المختلفة للجمهور 
والمادية والتقنية الحالية   وتحديد جدول زمتز

وي    ج. ومعرفة طرقالمستهدف مث  الخصائص االجتماعية والديموغرافية   ووسائ  اإلعالم   والتواص    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 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

   Kotlerاإلتناع   والحجج   ومستوى اللغة المستخدمة   وتحديد أدوات التنفيذ   والتصميم والتقييم )
1989 :25-27 .) \ 

 حملة سليمة للتخلي عن تشوية األعضاء التناسلية لإلناث . 6.3

ي عام 
ز
تعاون مع مكتب اليونيسف من تل  المجلس القومي لرعاية الطفولة بال ٢٠٠٨تم إطالق ملادرة سليمة ف

ي سياق الجهود الملذولة لتعزيز التخىلي 
ز
ي السودان لتعزيز حماية الفتيات من يتان اإلناث  ياصة ف

ز
طري ف

ُ
الق

  
ً
 وذهنيا

ً
ي كاملة وصحية جسديا

. سليمة هي كلمة تعتز الجماغي عن هذه الممارسة عىل المستوى المجتمغي
ي يتحدث ويالية من اخأذى والتشويم كما يلقها هللا. 

ي تغيي  الطريقة الت 
ز
ويتمث  الهدف العام من ملادرة سليمة ف

بها الناس عن يتان اإلناث من يالل تعزيز  عىل المستوى المجتمغي  االستخدام الواسع للمصطلحات اإليجابية 
 لوصف اخأجساد الطبيعية للفتيات والنساء.)اليونسيف(

 شعار الحملة . 6.3.1

 يمة. ك  فتاة تولد سليمة فدعوها تنمو سل

 القائم بالحملة . 6.3.2

ي السودان. 
ز
طري ف

ُ
 المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع مكتب اليونيسف الق

 الرسالة . 6.3.3

ي تغيي  اخأعراف والمواتف والنوايا 
ز
تشجيع التخىلي طوي  المدى عن يتان اإلناث من يالل المساهمة ف
يات ثقافية إيجابية مع بقاء الفتاة غي  االجتماعية المتعلقة بهذه الممارسة. تهدف الملادرة إىل إنشاء جمع

 مختونة   وهو معيار اجتماغي جديد. 

ي الدراسة . 7
 
 أداة الدراسة واإلجراءات والمنهج المتبع ف

وط مشكلة الدراسة بشك   ي تحليىلي يهدف إىل تحديد يصائص ورسر
ي نموذج بحث وصقز

ز
أجريت هذه الدراسة ف

ات. يصف ا ز المتغي  ي اللحث الذي يكشف عن ظواهر أو ظواهر دتيق وشام  ودراسة العالتة بي 
للحث الوصقز

أو أشياء معينة   بك  أشكالها الواتعية   من يالل جمع المعلومات والحقائق والمالحمات عنها. التخطيط هو 
ي تنميم وتنميم أفكار اللاحث للوصول إىل نتائج منطقية. بناًء عىل الموضوع وكمحاولة 

ز
الخطوة الرئيسية ف
ي ودراسة الحالة. يتضمن النهج لفحص حالة وتحل

ي  محتوى هذه الحالة   استندت الدراسة إىل النهج الوصقز
ي 
ي فحص الحقائق الحالية حول ظاهرة أو موتف أو مجموعة من اخأحداث. يتم استخدام المنهج الوصقز

الوصقز
. يهتم مفهوم اللحث ي ذلك اللحث اإلعالمي

ز
ي اللحث السلوكي واالجتماغي   بما ف

ز
ي بتحلي  الو  بشك  ياص ف

صقز
وتفسي  واتع اخأحداث والمواهر والمواتف واخأفكار للوصول إىل نتائج مفيدة أو تصحي  الواتع أو تحديثم أو 

 (. 08: 1985تحسينم )شفيق   

ي الدراسة كما تم فحص الحالة. تضية؛ إنها دراسة حالة تستند إىل حالة 
ز
ي الدراسة ف

ز
تم التعام  مع حملة سليمة ف

ي هذه الدراسة   وإنشاء  عم  حقيقية أو 
ز
ي ذلك بعض الحقائق والبيانات. إن تحديد الوضع الحاىلي ف

ز
نمرية   بما ف

ا "تحلي  الحالة". 
ً
حات الحلول المختلفة واتخاذ القرارات جنًلا إىل جنب مع يطط العم    يسىم أيض مقي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

أو  تكون هذه الوحدة فردية   لذلك ف ي طريقة دراسة تعتمد عىل تحلي  متعمق لحالة أو وحدة معينة. يمكن أن
ة تاريخية   أو  مجموعة   أو مؤسسة   أو نمام اجتماغي   أو عملية اجتماعية   أو مجتمع   أو مجتمع   أو في 

 (. 504: 2000وحدة أيرى للحياة االجتماعية )وحيد   

 عينة الدراسة . 7.1

جوء إليها عندما بحيث  اللاحث العينة تمث  جزءا من مجتمع الدراسة من حيث الخصائص والصفات و يتم الل
ي  ( ايتار اللاحث ما يسىم بالعينة الغرضية 1991: 66عن دراسة كافة وحدات المجتمع )زويلف والطروانة

  والت 
 خأن اللاحث يقوم بايتيارها طلقا للغرض الذي يستهدف تحقيقة من يالل 

ً
سميت هذه العينة بهذا اإلسم نمرا
ي تتصف بها اللحث  ويتم ايتيارها عىل أساس 

ي مفردات العينة تكون هي الصفات الت 
ز
توفر صفات محددة ف

مفردات المجتمع مح  اللحث. تم تحديد مجتمع الدراسة بطريقة أيذ العينات الهادفة. يشك  محتوى 
ي الحملة عينة اللحث وتد ايتارت اللاحثة كتاب تصص سليمة كعينة 

ز
 اإلتصال وطرق وأنشطة اإلتصال ف

 استمارة التحليل . 7.2
ي المعير عنها  . أ 

فئات المحتوى "ماذا يقال؟" اإلجابة عىل هذا السؤال تتعلق بالمحتوى واخأفكار والمعائز
 . (   (Hussein, 1983:92-102; Tavşancı ,Aslan, 2001: 73)وتتضمن سلسلة من الفئات الفرعية)

 ي تستخدمها ا
اتيجيات اإلتصال اإلتناعية الت  مراجعة لحملة تيد الفئة الموضوع: هذه الفئة هي فئة اسي 

 .وأنواع استماالت اإلتصال اإلتناغي المستخدمة

  .ي رسائلها لتحقيق أهدافها وتحقيق النتائج
ز
ي تستخدمها الحملة ف

فئة القيم : تتناول هذه الفئة القيم الت 
 وتشم  تيم ايجابية وتيم سلبية

 ي يلدو أ
ي عم  الشخص أو المجموعة الت 

ز
ستخدم هذه الفئة ف

ُ
ي فئة الفاع : ت

ز
 نها القوة الدافعة لألحداث ف
موتع مركزي أو تيادي   وتكشف عن الشخصيات المركزة وتعرضها أثناء تيامها بأفعال معينة   وربط ذلك 

ات والعوام   .بسياق تأطي  وتحلي  المتغي 

  ا إىل
ً
ي تحديد

فئة الجمهور: تهدف هذه الفئة إىل تحديد الجمهور المستهدف الذي يهدف الشخص المعتز
. هذه الفئة مفيدة لتحديد ما إذا كان جهاز اإلتصال يهدف إىل الوصول إىل مجموعة  توجيم المحتوى اإلعالمي

ي تستهدف 
ز تلك الت  معينة أو الجمهور العام. ما هي هذه المجموعات وما هي يصائصها وما الفرق بي 

 .مجموعة معينة ومجموعة أيرى تختلف عنها وما إىل ذلك
قال" ما يقال؟ الفئات ذات الصلة بـ "كيف . ب

ُ
 ي

تهدف هذه الفئة إىل التعرف عىل اخأساليب المستخدمة لعرض المحتوى. ه  دعمت الحملة المحتوى 
ي ترسر  كيف وكيف سيتم تقديم أو 

ا أم ببساطة نقلتم دون تفاصي ؟ هي مجموعة من الفئات الت 
ً
بالتفاصي  عمد

 :عرض المحتوى وتهتم باإلجابة عىل السؤال

: تحتوي هذه الفئة ع  ل مجموعة من الفئات الفرعية وهي

    بالرجوع إىل هذه الفئة   عنرص القوة أو اإلثارة الذي يتم فيم تناول المادة اإلعالمية : فئة أسلوب التعبي 
ي هذه الدراسة بفحص الكثافة النسبية ونطاق هذا العنرص. ومع ذلك   فإن المكونات 

ز
يهتم اللاحث ف

ي محتوى الوسائط هي من
ز
ي هذا التحلي  العاطفية ف

ز
ز المجموعات المهمة ف  .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 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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 التحلي  بسبب استنتاجاتها المتعلقة بمدى فهم وفهم الرسالة
ز
فئة اللغة: هذه أحدى الفئات المهمة ف

. حيث يمكن تقديم المحتوى اإلعالمي بثالث لغات أو مستويات: بطالتة 
ز اإلعالمية من تل  المستلمي 

ي بعض الحاالت يمكن
ز
ز هذه المستويات الثالثة.  ومبسطة وعامية   ف  المزج بي 

 ؛Güngör , Binark  1993) تتضمن عملية الدراسة الخطوات التالية تحليل وتحليل بيانات البحث: 
Tavşancıl , Aslan  2001): 

  اتيجيات واخأساليب تحديد العينة. يقرأ يشم  جميع محتوى اإلعالمي المنشور أثناء الدراسة ويحدد االسي 
ي يحتوي عل

 .يهاالت 

 تطوير اخأداة   وهي شك  من أشكال تحلي  المحتوى   لتحلي  محتوى الحملة. 

 تحلي  المحتوى حسب النموذج. 

 ي تم الحصول عليها بطريقة تحلي  المحتوى
 .تحلي  النتائج الت 

 ها ومقارنتها بفرضيات الدراسة  .رسر  النتائج وتفسي 
 النتائج . 8

ي حملة سليمة. تحليل موضوع قصص الكتب المستخدمة 1الجدول 
 
 فئات ماذا قيل؟ -ف

رقم  الفئة
 القصة 

 % ك  المجموع 11 10 9 8  7  6 5 4 3 2 1

اتيجيات االجتماعية   االسي 
 الثقافية

  
1   1     1  3 

11 

27.2 

 45.5 5 1  1  1  1 1     بناء المعتز 

النفسية 
 الدينامية

   1    1   1  3 27.2 

 4  1    1    1 1 عاطفية  االستماالت 

15 

26.6 

 46.6 7  1  1 1 1 1 1 1    عقالنية

 26.6 4     1 1    1 1  تخويف

 11    1 1 1 1 1 1 1 1 ايجابية القيم 
12 

91.6 

 8.3 1 1             سلبية

 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  إمراة  الممث 
11 

99 

 1 1          1    رج  

الجمهور 
  المستهدف

 
 
 4 1 1 1 1          م/زوجةأ

14 

28.5 

 50 7 1 1   1 1   1 1 1 جدة

 21.4 3  1   1  1       أب/زوج

اتيجية بناء 1يتضمن الجدول ) ي حملة سليمة. ظهرت اسي 
ز
( تحلي  موضوعات تصص الكتاب المستخدمة ف

ي وتكوين الصورة الذهنية بنسلة  
اتيجية اخأك ٪45.5المعائز ي القصص. بينما باعتلارها االسي 

ز
 ف
ً
ير استخداما
اتيجية النفسية الدينامية بنسلة  اتيجية االجتماعية الثقافية واالسي  كت االسي  اتيجيات   %27.2اشي  ي االسي 

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

واالستماالت العاطفية  ٪50أظهر تحلي  االستماالت إستخدام كتاب تصص سليمة لإلاستمالة العقالنية بنسلة 
اتيجية %٢٨ف بنسلة واستمالة التخوي اتيجية بناء المعتز حيث تسغ االسي  .  وهو ما يتوائم مع استخدام اسي 

ي وأفكار جديدة تخدم أهداف الحملة.  إىل
 يلق معائز

ي مقاب   %91استخدمت القصص تيم إيجابية بنسلة 
ز
وذلك بدعم التخىلي عن تشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث ف

 . %8.3تشجيع ممارستم بنسلة 

ي ك  القصص ولهذه %1نساء و  %99فئة الممث  نسلة ضمت 
ز
رجال. حيث كانت المرأة هي الممث  الرئيس ف

ة جوانب سلبية سنعرض لها من يالل المناتشة.   النسلة الكبي 

ات السن بمعمم المحتوى  بينما  %50أظهر تحلي  الجمهور المستهدف أن القصص استهدفت الجدات وكبي 
 من يالل القصص %28.5.و النساء بنسلة %21.4بنسلةاستهدف المحتوى فئة الرجال 

ي حملة سليمة2الجدول 
 
 فئات كيف قيل؟ -. تحليل موضوع قصص الكتب المستخدمة ف

 % ك  المجموع 11 10 9  8 7  6 5 4 3 2 1 رقم القصة الفئة 

أسلوب 
 التعبي  

 40.9 22 9 1 1 1 1 1   1 1 1 1    سليمة

 50 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  الختان

تشويم 
  اخأعضاء 

1         1           2 9.9 

مستوى 
  اللغة

 69.2 13 9 1 1 1 1 1   1 1 1   1  فصخ

 23 3           1 1     1    عامية

 7.6 1 1                      لغة ياصة

 

ات مختلفة2أظهر جدول تحلي  فئات كيف تي ) . حيث جاء استخدام كلمة ( أن كتاب القصص استخدم تعبي 

ات تشويم اخأعضاء  %40.9تليها كلمة سليمة)غي  مختونة( بنسلة  %50الختان بنسلة  بينما جاءت تعبي 
ي تسم المناتشة. أظهر تحلي   %9.9التناسلية لإلناث بنسلة 

ز
. ولذا اخأمر داللتم المختلفة سنعرض لها ف

ولغة عامية بسيطة بنسلة  %69.2لغة فصخ بنسلة مستويات اللغة أن الكتاب القصضي استخدم بشك  عام 
 . %7.6ولغة محلية بنسلة  23%
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 المناقشة . 9

اتيجية  اتيجية االجتماعية والثقافية واالسي  اتيجية الداللية واالسي  تم استخدام مستويات مختلفة من اإلسي 
اتيجية لها مزاياها وعيوب  ها. وتوصل ي الحملة. ك  اسي 

ز
اتيجيات أن اال  إىلت اللاحثة النفسية الديناميكية ف سي 

ي النهاية 
ز
اخأهداف  تحقيق إىلالمحددة لم تستوف المعايي  بحيث يمكن االستفادة منها بشك  كام  وتؤدي ف

ة. عىل سبي  المثال   هناك درجة معينة من  اتيجيات لها عيوب كبي 
المحددة للحملة. من ناحية أيرى   االسي 

ا ي االعتماد عىل اسي 
ز
ي أي حملة لتغيي  السلوك ؛ لذلك   ال ُيتوتع من الناس أحدتيجية إتناع و المخاطرة ف

ز
ة ف

اتيجيات من  ي تكشف عنها وسائ  اإلعالم. لذلك يجب تكام  استخدام هذه االسي 
ا لألساليب الت 

ً
الترصف وفق

ي تد تنشأ. 
 أج  إزالة أوجم القصور بينها ومنع المشاك  الت 

سة ان الحملة ركزت عىل ان يكون الممث  الرئيس من يالل القصص هو من الواض  من يالل تحلي  عينة الدرا
المرأة ولهذا االمر دالالت سلبية حيث يتم تصب  الضحية هي المتهم. صحي  أن عملية تشويم اخأعضاء 

ي المجال 
ز
ي سواء كن تابالت محليات او عامالت ف

ي المجتمع السودائز
ز
التناسلية لإلناث تتم بواسطة النساء ف

كة. الصخي و   لهم وبالتاىلي فالمسئولية مشي 
ً
 عىل رغلة الرجال وإرضاءا

ً
 لكن يتم هذا اخأمر بناءا

. فكلمة يتان المستخدمة 
ً
ي عينة التحلي  يعطي دالالت سلبية أيضا

ز
ف ف
ة
استخدام كلمة ) يتان( بشك  مكث

التناسلية  ويم اخأعضاءتحم  تيمة دينية وأيالتية إيجابية وكان من اخأوىل ترجيم الممارسة باستخدام تعبي  تش
 لإلناث بديال عن يتان او استخدام كلمة سليمة باعتلارها شعار الحملة ويؤسس لقيمة جديدة. 

اتيجية االجتماعية  إىلتخلص هذه الدرا سة  اتيجية الرئيسية لعينة الدراس -أن االسي  ة ب   الثقافية لم تكن  االسي 
اتيجية بناء المعتز . وجدت الدراسة  اتيجية بناء المعتز اعتمدت عىل استخدام مفردات كانت اسي  أن اسي 

ي تم تحليلها 
جديدة مث  مفردة )سليمة( و)تشويم اخأعضاء التناسلية لإلناث(. كما وجدت الدراسة أن العينة الت 

تد اعتمدت الحملة عىل بناء صورة ساللة عن الجدات من يالل الكتاب القصضي من يالل ركزت القصص عىل 
ي عملية الختان.  دور المرأة

ز
 فقط ف

 توصيات البحث  . 10

  ي تهدف
ي تصميم الحمالت الت 

ز
ة   هناك  إىلف ي تهم مجموعات كبي 

التغيي  االجتماغي أو جلب القضايا الت 
اء التسويق االجتماغي  اء العالتات العامة وكذلك يير  .حاجة الستخدام يير

 ي تصميم رسالة ذات
ز
ي  ستساهم دراسة الجمهور المستهدف بعمق وشام  ف

ز
أهداف محددة يمكن تحقيقها ف

ز   .وتت معي 

  ي ذلك  اإلتصالهناك حاجة الستخدام مجموعة متنوعة من وسائ  اإلعالم وأدوات
ز
وي    ج الرسائ    بما ف لي 

ي تستهدف بشك  ياص المجموعات غي  المدربة اإلتصال
ي الحمالت الت 

ز
 .الشخضي ف

  ي
ز
إنشاء تاعدة بيانات معلومات حول طبيعة  ستساهم اخأبحاث اإلضافية حول تضايا التسويق االجتماغي ف
ي يشهدها مجتمع العم 

 .التحوالت االجتماعية واإلعالمية الت 

 يجب إجراء استطالعات الرأي لمعرفة أهداف الحملة ومدى استجابة الجمهور لرسائلهم. 

 ي المناهج الدراسية أو فصول محو اخأم
ز
ز رسائ  تشويم اخأعضاء التناسلية اخأنثوية ف ة أو ييجب تضمي 

ي المجتمع
ز
ي تشك  جزًءا من عملية التنمية الشاملة ف

ز الت   .التحسي 

  ي الخدمة
ز
ربط المجلس القومي لرعاية الطفولة بعم  مراكز التنوير والجامعات والمراكز اللحثية المتخصصة ف
ي عىل

ي المجال الصخي للعم  المتكام  والمهتز
ز
 .المرأة االجتماعية والمنممات الناشطة بالحد اخأدئز العاملة 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 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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 برامج التوعية بخطر تشويم اخأعضاء التناسلية اخأنثوية
ز
اك الشلاب والرجال ف  .إرسر

  ا   يجب التأكيد عىل عملية استخدام اخأساليب ً ي اخأفكار الجديدة من تل  الجمهور اإلتناعأيي 
ية لزيادة تبتز

ز الجمهو  ا بي 
ً
 ها. ر   وتدرة الجمهور عىل تبولالمستهدف   والقدرة عىل معرفة الفئات واخأنماط اخأكير ضعف

 المراجع 

 الكتب العربية

ي التفاع  االجتماغي   دار مجدالوي للنرسر والتوزي    ع,  اإلتصال( 1993إبراهيم أبو عرتوب ) 
ز
ي ودوره ف

االنسائز
 عمان

ز الطراونة  مهند زويلف  )   . جامعة جرش اخأهلية   اخأردن1998تحسي   (منهجية اللحث العلىمي

ي 
 ( اخأسس العلمية لنمريات اإلعالم  دار الفكر  القاهرة.  1978 )جيهان أحمد رشت 

ز السيد  ) ونمرياتم المعاضة  الدار المرصية اللبنانية للطلاعة  اإلتصال(  1998حسن عماد مكاوي و ليىل حسي 
 والنرسر والتوزي    ع  القاهرة

ز النمري ة والتطبي ق(  د اإلتصال(  1994سامية محمد جابر) ي والمجتمع الحديث )ب ي  ار المعرفة الجماهي 
 الجامعية  اإلسكندرية

. اإلسكندرية: مكتب 1985جابر )  شفيق محمد : يطوات منهجية إلعداد اللحث االجتماغي (. اللحث العلىمي
 الجامعة الحديثة. 

 لنرسر والتوزي ع  الري اض  الطلعة الثالثة(كيف تقنع اآليرين  دار العاصمة ل1996علد اهللا محمد الغوشن  )

ف )  الفنون و االعالم و التعليم و ادارة االعمال.  الدار المرصية  اإلتصال(   نماذج  2003علد العزيز رسر
ز
: ف

 اللبنانية للطلاعة والنرسر والتوزي    ع  القاهرة

ز النمرية والتطبيق. 2005علد الموىل محمد الدتش )  دار المجدالوي للنرسر والتوزي    ع. (. التغيي  االجتماغي بي 

   القاهرة 1( الموسوعة اإلعالمية  دار الفجر للنرسر والتوزي ع  المجل د الراب ع  ط 2003محمد مني  حجاب) 

ز ل  ( وسائ  اإلعالم ونمريات التأثي   ترجم ة كم ال علد الروؤف    1993روكيتش)  -ديفلي   ساندورابول –ملفي 
 ت الثقافية   القاهرةالدار الدولية لإلستثمارا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 بحاثالدراسات واأل 

تاوي)  ي محمد الرسر
 
 وعالتتها باتجاهات اإلناث(. الحمالت اإلعالمية التليفزيونية الخاصة بختان 2010آية شوف

ز شمس: معهد الدراسات العليا للطفو  تسم  لة الوالدين نحو الختان" رسالة ماجستي  غي  منشورة )جامعة عي 
 طفال اإلعالم وثقافة اخأ 

جمة للعربية(  2020رانيا علد القادر علد هللا)  (  تحلي  محتوى مجلة دابق لتنميم داعش: تحلي  اخأعداد المي 
ي , مجلة 

ين الثائز ز اخأولمجلد التضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد الرابع ترسر   برلي 
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