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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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وباحث ف

 [2021-2020الخامس )المغرب( 

 ملخص الدراسة: 

 وتقوية الرابط اإلجتماغي بشك  عام  واخأرسي 
ز ي تمتي 

ز
تهدف هذه الدراسة إىل رصد دور الوساطة االجتماعية ف

ي مسألة لدى الشلاب عىل وجم الخصوص. ياصة وأن القضية السوسيولوجية الُمق
ز
   ف
ة
ي هذا الصدد؛ تتمث

ز
اَربة ف

" و"اخأنستغرام"...  وتغييبهم بذلك  ارتلاط الشلاب بوسائ  التواص  االجتماغي  من تبي  "الفايسبوك" و"التويي 
ت هذه الدراسة الكيفية  عينة من  ". وتد همة ي خأهمية الرابط اخأرسي الذي يجمعهم بمحيطهم "الميكروسوسيولوج 

ة  2020المتايمة للعاصمة المغربية الرباط  يالل السنة الجارية شلاب مدينة تمارة  م. وبلغ عدد أفراد العينة عرسر
ز االعتلار متغي  الجنس؛ من الشلاب والشابات أجريت معهم مقابالت نصف موجهة   ( ذكور و 5منهم )آيدين بعي 

ي  دراسة فقد اعتمدنا   تمارة(. أما بخصوص منهج ال2من مرتادي فضاء دار الشلاب )المرسور( إناث5)
المنهج الوصفز
ز  التحليىلي  لعرض وتحلي  المعطيات الميدانية موضوعيا. إذ يلصت دراستنا إىل النتائج اآلتية؛ رفض الملحوثي 

ي 
ز
ء الذي ساهم ف ي

ي عن مواتع التواص  االجتماغي  سواء بشك  يومي أو مستمر. السر
الشلاب لفكرة االستغناء النهائ 
ز اآلباء و اخأبناء و اإليوة  فإضعاف بوادر التواص  ا تجاوز المستخدم الوتت المحدد الستخدام الوسائط لشف ي بي 

 للتخلص من وطأة ضغوطات الحياة اليومية. 
ً
 االجتماعية يشك  آلية تعويضية للرابط اخأرسي ومالذ

ي المجتمع اإلفي  الشلاب  الرابط اإلجتماغي الوسائط االجتماعية  الوساطة االجتماعية   الكلمات المفتاحية: 
 . ايز

 
Abstract: 

This study aims to monitor the role of social mediation in strengthening and strengthening the social 

bond in general, and the family bond among youth in particular. Especially since the sociological issue 

is approached in this regard; the issue of youth’s attachment to social media, such as “Facebook”, 

“Twitter” and “Instagram” ... is their absence due to the importance of the family bond that binds them 

to their “Microsiological” environment. 

 This qualitative study interested a sample of young people from the city of Temara, which borders the 

Moroccan capital, Rabat, during the current year 2020. The number of respondents was ten of the male 

and female youth who were interviewed semi-directed, taking into account the variable of sex. Of 

them (5) males and (5) females are visitors to the space of the Youth House (Al-Masroor 2, Temara). 

As for the study method, we adopted the descriptive and analytical approach to present and analyze the 

field data objectively. Our study concluded the following results: The young respondents rejected the 

idea of completely dispensing with social media, whether on a daily or continuous basis. The thing 

that contributed to weakening the signs of verbal communication between parents, children 

andsiblings. The user exceeding the time specified for using social media constitutes a compensatory 

mechanism for the family bond and a haven to get rid of the stress of daily life. 

Key Words: Youth, Social link, Social media, Social mediation, Virtual community. 
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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 
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وعىل حسب ما ورد ف
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية ماهي 
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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
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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 
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(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
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة البحث: 

ي مج ال االتص ال وتقني ة المعلوم ات  م ا جع   العالم 
ز
ات المتس ارعة ف يش هد الع الم المعاص ر مجموع ة م ن التغ ي 

ات   ي أجزاء من الثانية  و ال شك أن هذه التغي 
ز
ة  تنتق  فيها المعلومات إىل جميع أنحاء الكرة اخأرضية ف ترية صغي 

 تحدثاتالمسملاش ر عل ى اخأف راد والمؤسس ات المكون ة للمجتمع ات  م ا دف ع المجتمع ات بقل ول ه ذه كان لها تأثي  
ي جميع المجاالت. 

ز
 والتكيف معها لتحقيق االستفادة مما تقدمم من مزايا ف

ي يقوم عىل اإلستفا
ة من دلم يكن المغرب بعيدا عن هذه الثورة فقد  شهد تحوال بلداية توجهم إىل مجتمع تقتز

ي جميع الميادين  لمواكلة عرص 
ز
ي تقدمها تقنية االتصال بشك  ياص والتقنية الحديثة بشك  عام ف

المزايا الت 
ي عزلة عن بقية دول العالم

ز
رض عىل الجميع بفع  نمام العولمة  وحت  ال يجد نفسم ف

ُ
ومن  .المعلومات الذي ف

ها شعبية  الوسا ئط االجتماعية وأشهرها عىل اإلطالق الفيسبوك  أحدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت وأكير
نت لما تمتلكم من يصائص   عىل شلكة اإلني 

ً
ونية اخأكير انتشارا   وأنستغرام..  إذ تعتي  مواتع التواص  اإللكي 

وتويي 
ونية اخأيرى  مما شجع متصفخي مواتع التواص  االجتماغي من كافة أنحاء العالم عىل 

ها عن المواتع اإللكي  ز تمي 
ي تتعرض لها هذه الشلكات االجتماعية  ومن تلك 

ايد عليها بالرغم من االنتقادات الشديدة الت  ز اإلتلال المي 
ي والملارسر عىل المحيط اخأرسي.   االنتقادات التأثي  الجانت 

ز المجتمعات  و تقريب  ي وااللتحام بي 
 
ي الشلكات االجتماعية وسيلة مهمة للتالف

ز
ي المقاب  هناك من يرى ف

ز
لكن ف

ز  ا لمفاهيم والرؤى مع اآلير  واإلطالع والتعرف عىل ثقافات الشعوب المختلفة  إضافة لدورها الفاع  والمتمي 
ونية موضوعا تصطدم  ي هذا الصدد تشك  شلكات التواص  اإللكي 

ز
. وف ي الحراك السياسي

ز
كوسيلة اتصال ناجعة ف

ي هذه المواتع فرص
ز
ية لتلادل االتصال والمعرفة والفيم أطروحتان مختلفتان؛ اخأطروحة اخأوىل ترى ف قضاء ة للبرسر

ي تقارب اخأفراد وترفع من درجة تفاعلهم وتنسر  عالتات اجتماعية جديدة  كما 
ز
يد ف ز عىل عوائق الزمان والمكان في 

ي التعامالت والملادالت التجارية واالتتصادية. فيما تنمر اخأطروحة الثانية لهذه 
ز
 من اإلجراءات ف

ً
ل تدرا هائال ز تخي 

ي عىل العالتات االجتماعية  وتؤدي إىل ميالد مجتمع ال
شلكات نمرة سلبية إذ ترى أنها تشك  مصدر الخطر الحقيف 

يحم  عوام  القطيعة مع التقاليد الثقافية  كما تؤدي إىل العزلة وتفكك نسيج الحياة االجتماعية  ويرى هؤالء أن 
 حيث تللت من فرص التفاع  والتواص  داي  اخأرسة. وسائ  التواص  االجتماغي تد اتتحمت الحياة العائلية ب

ز ومحيطهم  ز الشلاب والمراهقي  ز عىل تأثي  الوسائط االجتماعية عىل العالتة بي  كي 
ي هذا اإلطار ستتجم دراستنا للي 

ز
ف

ز بهذه الوسائط وتمثلهم واستعمالهم لها  والطريقة  ز فهم عالتة الشلاب والمراهقي  اخأرسي بمدينة تمارة  محاولي 
ي سل  تدي  

ز
ي يؤثر بها هذا التمث  واالستعمال عىل عالتتهم بمحيطهم اخأرسي  كما سنحاول أيضا اللحث ف

الت 
 الوساطة من أج  عقلنة استعمال الوسائط االجتماعية تصد إعادة بناء الرابط اخأرسي بشك  متماسك. 

 .I :الطار النظري والدراسات السابقة 

: للتفكتر الوسائط االجتماعية أفقا 1-  ي  السوسيولوج 

تعد وسائ  التواص  االجتماغي بشك  مبسط عملية تساعد اخأفراد عىلي التواص  مع عدد كثي  من الناس )أتارب  
ونية توفر رسعة توصي  المعلومات وتلادل لآلراء  ز ...( عن طريق مواتع ويدمات الكي  زمالء  أصدتاء باحثي 

ي المناسلات العامة والخاصة عىل نطاق واسع  ف ي مواتع ال تعطيك واخأفكار والتعليق عليها  وتلادل التهنئ
ز
ة ف

ي نطاق شلكتك  وبذلك تكون أسلوبا 
ز
امن وتتفاع  معك أثناء إمدادك بتلك المعلومات ف ز معلومات فقط ب  تي 

ي تتوفر 
ونية الت  نيت  وتعرف عىل أنها المواتع االلكي  يه ا فلتلادل المعلومات بشك  فوري عن طريق شلكة االني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

ز   تطبيقات ويدم ات لمستخدميها تتي  لهم إنشاء صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موتع أو نمام معي 
ه من مستخدمي النمام  وتوفر يدمات لتلادل المعلومات   الصفحة أو مع غي 

وتوفر وسيلة اتصال مع معارف منسر 
نيت.   مستخدمي ذلك الموتع أو النمام عي  االني 

ز  بي 
" Google Pluse" وجوج  "+ Twitter" والتويي  "face bookلتواص  االجتماغي الفيسبوك "وتعتي  شلكات ا
ي تقدم يدمات   "Linked In" ولينكد إن  "My Spaceوماي سيبس  "

ها من أشهر المواتع الت  وغي 
ي تسم  بإنشاء صفحات ياصة باخأشخاص والتواص  مع أصدتائهم ومعارفه

... وهي المواتع الت 
ز   مللمستخدمي 

 ونعرف بعضا منها:  

  :الفيسبوكface book  ز ه لألشخاص العاديي  ي للتواص  االجتماغي  أي أنم يتي  عي 
وئز وهو موتع الكي 

ز مكانتم عي  أدوات الموتع للتواص  مع أشخاص آيرين ضمن 
ز نفسم وأن يعزة كات( أن يي  ز )كالرسر واالعتلاريي 

 نطاق ذلك الموتع أو عي  االتصال مع مواتع تواص  أيرى  وإنشاء روابط تواص  مع اآليرين. 
 ويتر الت : Twitter ي

ز
ا ف ة  ولعلت دورا كبي  ي السنوات اخأيي 

ز
ت ف ي انترسر

وهو إحدى شلكات التواص  االجتماغي الت 
ي  وايذ تويي  اسمم من مصطل  "تويت" الذي  ي العالم العرئ 

ز
ي العديد من الللدان و ياصة ف

ز
اخأحداث السياسية ف

ي "التغريد" واتخذ من العصفور رمزا لم  وهو يدمة مصغرة تس
ة ال يعتز م  للمغردين بإرسال رسائ  نصية تصي 

ي موتع تويي  أن  140تتعدى 
ز
حرفا للرسالة الواحدة  ويجوز للمرء أن يسميها نصا  ويمكن لمن لديم حساب ف

ي حالة ديولهم 
ز
ات من يالل ظهورها عىل صفحاتهم الشخصية أو ف يتلادل مع أصدتائم تلك التغريدات أو التويي 

الرسالة  وتتي  شلكة تويي  يدمة التدوين المصغرة  وإمكانية الردود عىل صفحة المستخدم صاحب 
 . ي
وئز يد االلكي   والتحديثات عي  الي 

 اليوتيوب youtube :  ايتلفت اآلراء حول موتع "يوتيوب" وما إذا كان هذا الموتع شلكة اجتماعية أو ال  حيث تمي
  غي  أن تصنيفم كنوع من مواتع التواص  « video sharing site »بعض اآلراء إىل اعتلاره موتع مشاركة الفيديو 

ي 
ة الت  ي عدة من الخصائص جعلنا نتحدث عنم كأهم هذه المواتع   نمرا لألهمية الكبي 

ز
اكم معها ف االجتماغي نمرا الشي 

ها بشك  واسع  أي أن اليوتيوب موتع ا ي مجال نرسر الفيديوهات واستقلال التعليقات عليها ونرسر
ز
ي ليقوم بها ف

وئز كي 
ي تحمي  وعرض اخأفالم 

ز
ي كما يسم  بالتدرج ف

ي  ومشاركة اخأفالم بشك  عام ومجائز ز يسم  ويدعم نشاط تحمي  و تيز
ة من أفالم عامة يستطيع الجميع مشاهدتها إىل أفالم ياصة يسم  فقط لمجموعة معينة بمشاهدتها.   القصي 

 :نظرية التفاعلية الرمزية- 1.1

ر نمرية التفاع لي ة الرمزي ة عىل أن الحي اة االجتماعي ة وم ا يتخللها م ن عملي ات وظ واهر وأحداث م ا هي يقوم تصوة
ي عالتاتهم 

ز
نها االفراد ف ي يكوة

ز اخأف راد والجماع ات ال ت  إال شلكة معق دة م ن نس يج التف اعالت والعالت ات ب ي 
ي تاالجتماعية  فالحياة االجتماعية يمكن فهمها واستيعاب مماهرها ال

ق ع حقيقية عن طريق النمر إىل التفاعالت الت 
ز اخأفراد  و أن لهذه التفاعالت دوافعها الموضوعية والذاتية وآثارها عىل اخأفراد والجماع ات  كما يمكن لنمرية  ب ي 
ذي  التفاعلية الرمزية أن توض  نموذج اإلنسان عي  الدور الذي يحتلم والسلوك الذي يقوم بم نحو الف رد اآلي ر ال

ز باالعتماد  ز متف اعلي  ض التفاعلي ة الرمزي ة وج ود شخص ي 
ي عالت ة ي الل م دة زمني ة مح ددة  ل ذا تف ي 

ز
يدي  معم ف

صها الفرد  فك  منهما يحاول أن يتعرف عىل سم ات الف رد اآلي ر ويواص م ع ي   ي يتقمة
عىل اخأدوار الوظيفية الت 

ي تنش أ بينهم 
ز العالت ة التفاعلي ة ال ت  ا  وبع د  مرور مدة زمنية معينة عل ى نش وء مث   ه ذه العالت ة التفاعلي ة ب ي 

ز يق وم ك   ف رد بتق ويم اآلي ر  إال أن هذا التق ويم  ز أو مختلف ي  ز متس اويي  ز ل دورين اجتم اعيي  ز الش اغلي  الشخص ي 
 . (82-25  ص.ص 2005)احسان  يعتم د عل ى اللغة واالتصال الذي يحدث بينهما 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

ز هما:  ز أساسيي  ي و تدور فكرة التفاعلية الرمزية حول مفهومي 
 
ي ضوء صورة معينة لتفاع  اف الرموز والمعان
ز
راد ف

ي تمتلك ها الكائنات االنساني ة للتعبي  عن 
المجتمع  و تشي  التفاعلية الرمزية إىل معتز الرموز عىل اعتلار أنها القدرة الت 

ي تعامال 
ز
ز أعضاء اخأفك ار باستخدام الرم وز ف تهم مع بعضه م اللعض  ويتم تحديد معتز الرموز عن طريق االتفاق بي 

طة والطبيب و العب كرة القدم عن طريق نوعية المالبس  ز ك  من رج  الرسر ز بي  الجماعة  إذ يتعلم اخأطفال التميي 
ي يرتدونها  و تد ينمر أحد أفراد مجتمع آير لهذه المالبس عىل اعتلار أنها مجرد مالب

ؤالء س فقط  و نجد أن هالت 
ز من هذه  الذين تعلموا ما ترمز إليم هذه المالبس يمكنهم تحديد العم  الذي يؤديم ك  من يرتدي نوع معي 
المالبس  و بالتاىلي يمكنهم التفاع  بسهولة مع ك  منهم  وتعد اللغة من أهم مجموعة الرموز الالزمة للتفاع  

ي 
ز
ه من االجتماغي فقد برهن استخدام الرموز ف ي تدرة اإلنسان عىل التواص  مع غي 

ز
المجتمعات االنسانية عىل ثورة ف

ي عملية التواص  عي  وسائ  االتصال االجتماعية المتطورة  ف ي وسلية لزيادة 
ز
أفراد المجتمع  وهذا ما نجده ف

ز أعضاء المجتمع  كماتهتم التفاعلية الرمزية ي  المقدرة عىل نق  المشاعر والميول واالتجاهات بي 
ي يعطيها بالمعائز

 الت 
ية كائنات رامزة فاذا ما اعتمدنا عىل التأصي   ي المجتمع  إذ أن الكائنات البرسر

ز
الناس لسلوكهم وسلوك اآليرين ف

ي تتجاوز حدود الفع  المحسوس إىل 
ز االفراد نجد أن أفعالهم لها معائز ي للدالالت والرموز العالئقية بي 

الفلسفز
ي  كما هو الحال عند 

ايز . االفي   لمواتع التواص  االجتماغي
ز ز المستخدمي   الشلاب والمراهقي 

 :نظرية التأثتر القوي لوسائل االتصال -2.1

ي حاول ت تق ديم وتفس ي  مس ألة ت أثي  وس ائ  
تعتي  هذه النمرية من وجهة النمر التاريخية من أتدم النمريات الت 

ي مطل ع
ز
ي عل ى اخأف راد  حي ث س اد ف  العش رينات والثالثيني ات م ن الق رن العش رين اعتقاد بقوة هذه االتص ال الجم اهي 

ي تتمت ع بنف وذ ت وي  الوسائ  وسميت بنمرية الطلقة ويعتق د أص حاب ه ذه النمري ة أن وس ائ  االتص ال الجم اهي 
ص احب  يتناس ب م ع سياس ات وملاش ر وف وري عل ى اخأفراد  فل ديها الق درة عل ى تغي ي  االتجه ات واآلراء والمي ول بم ا 

اض  ات النفس  ية واالجتماعي  ة  ي أص  حاب ه  ذه النمري  ة اعتق  ادهم عل  ى بع  ض االفي 
الوس يلة أو مس  تخدمها  كم  ا يل  تز

ي المجال النفسي ساد االعتقاد أن الجمهور تحركهم 
المستمدة من علم النفس واالجتماع السائدة آنذاك  ففز

ي ل يس بمق دورهم الس يطرة عليه ا بش ك  إرادي ف إذا م ا اس تطاعت وس ائ  االتص ال حقنهم عواطفهم وغرا
ئ زهم ال ت 

ة بهذه الحقنة  ولع  ما حص  من ث ورات عربي ة  بمعلومات معينة تخاطب هذه الغرائز فإنهم سيتأثرون ملارسر
 ومخاطل ة مش اعر الجم اهي  بالحري ة 

حرك ت غرائ زهم  وهذا دلي   عل ى ت وة ه ذه باس تخدام الفيس بوك وت ويي 
ي ال دول العربي ة م ؤيرا حي ث تم اس تخدم 

ز
ي تام ت ف

ي الث ورات ال ت 
ز
الوس ائ  و ت د تم لم س ه ذا الت أثي  الق وي ف

 فيه ا وكان ت بمثاب ة المح رك الكل ي  للش عوب والموجه ة له ا  عل ى ال رغم م ن أن بع ض 
ل دول االفيس بوك و ت ويي 

ي المض مار 
ز
ي ف ي االعتل ار ت أثي  وس ائ  االتص ال الجم اهي 

ز
حاولت الوتوف لمنعها لكنها لم تس تطع  وإذا أي ذنا ف

ي ة ه ي مخلوت ات معزول ة ع ن بعض ها  ي المجتمع  ات الجماهي 
ز
ى أن م ت د س اد اعتق اد ب أن اخأف راد ف االجتم اغي فإنن ا س يز

 ا  وال توج د رواب ط توي ة تجمعه م ل ذا فه م فريس ة س هلة اليوج د م ن يحميه ا أم ام وس ائ  ال لعض نفس يا واجتماعي
ي تسد لحمة المجتمع  وإذا 

ز الروابط االجتماعية الت  االتص ال  وهنا يمهر دور الوساطة كآلية من شئنها تقوية وتمثي 
 " س قط ه ذا االعتق اد عل ى م وتغي "الفيسبوك" و"تويي 

ُ
ء من الصحة  بحك م أن الن اس ت د م ا أ ي

نجد أن فيم سر
ي كثي  من اخأحيان بدون التأكد من صحتها. ذلك أن 

ز
ي ت د تجانب الصواب ف

تت داول وترس   بع ض المعلوم ات ال ت 
ز اخأف را ز حس ب ه ذه النمرية  عِمال عل ى يل ق نمط م ن العالت ات االجتماعي ة العابرة للقارات ب ي    د ه ذين الم وتعي 
كة  أو تلت ف ح ول شخص ية له ا كريزم ا معين ة.  ي ال ت رتلط بح دود الدول ة وإنم ا تجمعه ا اتجاه ات ومي ول مش ي 

وال ت 
ي 
ز
ز ف ي هذه المواتع؛ حيث يف  وق ع  دد متابعيه  ا ومؤي  ديها مس  ؤولي 

ز
وه ذا م ا نج ده لدى بع ض الشخص  يات ف

 . (38  ص 2003)حلىمي  الدول  ة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 ": Rogers رية انتشار المستحدثات لروجرز "نظ -3.1

ي المجتمعات لتقنيات 
تعتي  نمرية "روجرز" النتشار المستحدثات أحد النمريات المعاضة  اخأساسية لماهرة تبتزة

اع ما  من يالل  ي تتم من ياللها المعرفة بابتكار أو ايي 
االتصال الحديثة  و يمكن تعريف االنتشار بأنم العملية الت 

ي هذا المجال ووجد أن هناك عدة 
ز
 أفراد النسق االجتماغي  وتد تام )روجرز( بدراسات عديدة ف

ز تنوات اتصالية بي 
 انتشار المستحدثات وحدوث التغي  االجتماغي وتعتمد درجة انتشار المستحدثات عىل فعالية االتصال 

ز عالتة بي 
يمهر دور عام  الوتت وبم تتم مراح  عديدة حت  داي  النسق االجتماغي بحيث يتم انتشار الفكرة الجديدة  وهنا 

ورة عي  المراح  التالية:  ي التكنولوجيا الجديدة  وتتم هذه السي 
 يتم اتخاذ ترار ما بشأن تبتزة

 اع ما ويحاولون التعرف عىل : المرحلة األوىل هي المعرفة  حيث يدرك اخأفراد وجود فكرة جديدة بشأن ايي 
 وظائفها. 

 تتعلق باالتتناع حيث يتكون لدى الفرد شعور بالتوافق أو النفور بخصوص استخدام : المرحلة الثانية
 المستحدثات الجديدة. 

 ي استخدام التقنيات الجديدة  أو رفضها : المرحلة الثالثة
 وهي مرحلة اتخاذ القرار بتبتزة

  :ة ئ  هذه د أهميتها  وتتأيقوم فيها الفرد المستخدم بدعم استخدام االبتكارات الجديدة وتأكيالمرحلة األختر
المراح  من يالل الوغي بتطبيقات االبتكار الجديد ثم االهتمام بايتلاره مما يؤدي إىل محاولة تقييم جدوى تبتز 
ز التجريب للوتوف عىل الفوائد المكتسلة  حت  إذا وص  الفرد إىل درجة  مث  هذه التقنيات  وبذلك يدي  حي 

ي االتتناع فإن ذلك يقود إىل مرحلة ا
ز لوسائ  التواص   (1998)عماد حسن   لتبتز وتد أشار روجرز إىل أن المتبني 
 الحديثة ينقسمون إىل يمس فئات هم: 

ز تلك (: Innovatorsالمبتكـرون ) -أ وتمث   ه ذه الفئ ة أولئ ك ال ذين يتوت ون إىل تجرب ة اخأفك ار الجدي دة  و تتمي 
المرتفع و التعليم العاىلي  و االنفتا  عىل الثقاف ات العالمي ة  كم ا أن أفراده ا تليل وا التمسك بعرف الفئة بالدي  

اء.   الجماعة و يحصلون عىل معلوماتهم من المصادر العلمية و الخي 

ون بأنهم أكير تمسكا بأعراف الجماعة وبعضهم يحت  مرتلة (: Adopters Earlyالمتبنون األوائل )-ب ز ادة تويتمي 
  .الرأي نمرا الندماجهم القوي مع الجماعات

ي أي ة فك رة حديث ة  و يعتمدون  (: Majority Early)الغالبية المبكرة  -ج
وه م أولئ ك ال ذين يفك رون ملي ا تل   تل تز

ي إم دادهم بالمعلوم ات  ويمثل ون حلق ة وص   لنش ر الفك رة المس تحدثة لتوس يط موتعهم 
ز
ز بعل ى الجماع ة ف ي 

ز اخأوائ  واخأواير  .المتبني 
ز  إذ يتبنون الفك رة اعتم ادا عل ى ع رف  (: Majority Lateاألغلبية المتأخرة) -د و وصفهم )روجرز( بالمشككي 

وأعض اء تل ك الفئ ة غالل ا م ا يكون ون أك ي  س نا وأت   ديال وتعليما  الجماع ة  أو ربم ا انقي ادا للض غط عل يهم  
ي 
ز
 .حصولهم عىل المعلومات عىل االتصال المواجم أكير من وسائ  التواص  ويعتمدون ف

كون) -ذ وتشي  تلك الفئة إىل أولئك الذين يرتلطون بالتقاليد  ويتمسكون باخأفكار القديمة   : ( Laggardsالُمتمسِّ
وترتلط بنمرية انتشار المستحدثات  دراسة عدة عوام   .وال يتبنون الفكرة المستحدثة إال إذا صارت تديمة
 اإلجابة عىل تساؤالت بحثية هامة مث : 

ز
ات   -تساعد ف ه  تتغي  أنماط استخدام تكنولوجيا االتصال عي  في 

 درجات 
ز
ز لهذه التكنولوجيا؟ وه  هناك تفاوت ف زمنية مختلفة؟ وما ه سمات ويصائص اخأفراد المستخدمي 

ي المكانة االجتماعية  يصائص وسمات اخأفراد  الخلفية االجتماعية االستخدام؟ وتتم
ز
ث  هذه العوام  ف

ز  وتؤثر هذه العوام  عىل تبتز استخدام تكنولوجيا المعلومات واخأبعاد االجتماعية  والثقافية للمستخدمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

نة بذلك االستخدام. وبناء عىل ما سبق  أشارت دراسات بحوث انتشار المستحدثات إىل هوم  أهمية مفالمقي 
 ضوء ذلك تام روجرز بدراسة 

ز
 فهم كيفية انتشار المبتكرات داي  النسق االجتماغي  وف

ز
الشلكات االجتماعية  ف

تنوات االتصال خأنها تعم  عىل يلق وغ وإتناع للفرد باستخدام أدوات تكنولوجيا االتصال  إضافة إىل ذلك 
نتشار من يالل بعد تنميىم و ذلك لتأثي  البيئة االجتماعية عىل أشارت هذه الدراسات إىل أهمية تناول عملية اال 

 عملية تبتز استخدام التكنولوجيا. 

4.1-  :  االدمان عىل مواقع التواصل االجتماعي

ي المجتمعات المختلفة  وربما يرجع ذلك إىل 
ز
ز اخأفراد ف ت بي  نت كماهرة انترسر

ازداد االهتمام بدراسة إدمان اإلني 
ز لهذه الشلكة. مع ما لهذه الماهرة  من آثار متعددة نفسية واجتماعية وصحية  تؤثر عىل اخأشخاص المستخدمي 

  فمن الطبيغي أنهم يخصصون 
استمرار تضاء مستخدمي مواتع الوسائط االجتماعية  المزيد من الوتت عىل الملارسر
ي حياتهم. مع ع

ز
 أت  للنشاطات اخأيرى  وللعالتات االجتماعية مع اآليرين ف

ً
وم دم إغفال الدور الكبي  الذي تقوتتا

ي برسعة مذهلة  فجعلت العالم ترية كونية  ز أبناء الجنس البرسر بم حيث تنق  كميات هائلة من المعلومات بي 
ة يتفاع  أهلها مع بعضهم اللعض.   صغي 

 الشباب و الوسائط االجتماعية: . 2

ي نقصد بها مختلف مواتع التواص  
, واتساب...( متعد الوسائط االجتماعيةالت  ن االجتماغي )الفيسبوك ,تويي 

ي اخأساس للتواص  
ز
ها شعبية  و رغم أن هذه المواتع أنشئت ف أحدث منتجات تكنولوجيا االتصاالت و أكير

 اخأفراد لكن استخدامها امتد ليشم  النشاط السياسي من يالل تداول المعلومات الخاصة باخأحداث 
ز االجتماغي بي 

 . (5  ص 2008)سليم  عوة إىل حضور الندوات أو  التماهرالسياسية و كذلك الد
ي يعود ظهورها إىل   

ي لوسائ  التواص  االجتماغي  والت 
ي هذا السياق البأس من تقديم نلذة عن التطور التاريخز

ز
ف

ز زمالء الدراسة  و موتع  1995عام  classmates منتصف التسعينيات حيث أنسر  موتع   للربط بي 
SixDegrees.com ي تلك الملفات المواتع  1997م عا

ز
ز اخأشخاص  و ظهرت ف ة بي  الذي ركز عىل الروابط الملارسر

ز و يدمة إرسال الرسائ  الخاصة لمجموعة من اخأصدتاء   . الشخصية للمستخدمي 
كي الشهي  الذي يعتي  من أوائ  و أكي  الشلكات my spaceظهر موتع ) ماي سبيس  2005و مع بداية عام  ( اخأمي 

ي االنتشار المتوازي مع "ماي االجتما
ز
عية عىل مستوى العالم و معم منافسم الشهي  "فيسبوك" و الذي بدأ أيضا ف

ي الفيسبوك بعد ست سنوات من عمره أكير من 
ز
ز ف كي 

ك من   800سبيس"  حيث وص  عدد المشي  مليون مشي 
( إىل 2010دهم حت  نهاية عام )فقد وص  عد  2006أما مستخدمي موتع تويي  و الذي ظهر عام كافة أنحاء العالم 

 . مليون مغرد  200أكير من 
وبخصوص مسألة عالتة فئة الشلاب بوسائ  التواص  االجتماغي  فإنها تلف  عالتة يصعب تحديدها  نمرا لتداي  
ات  أهمها  تنوع الخلفية االجتماعية  الثقافية و النفسية لك  فرد عىل حدة  فال يتعام  جمي  عمجموعة من المتغي 
الشلاب بنفس الطريقة مع وسائ  التواص  االجتماغي  حيث نجد أن لك  واحد منهم تمثالتم الخاصة بم  أما 

ي حاولت التطرق للموضوع   بغية استجالء طبيعة العالتة 
ي فهو متعلق بمجم  الدراسات السابقة الت 

المتغي  الثائز
ي هذا الصدد أشار 

ز
. ف  الشلاب ووسائ  التواص  االجتماغي

ز  هناك يصائص عديدة تجع  من بي 
 ة
حلىمي ساري  أن

ها من  ز عن غي  نت وسيلة اتصالية مفضلة لدى الشلاب والمراهقي 
مختلف وسائ  التواص  االجتماغي ياصة:  اخأني 

 ك  مستخدميها  وهي مرونة استخدامم   (19  ص 2005)ساري  الوسائ 
ز   كونها تتمتع بجاذبية مرتفعة بي 

نت  كما أشارت هذه الدراسات إىل وسهولة الديول إىل أي م ي يريدها مستخدمو االني 
وتع من المواتع المتنوعة الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

نيت عىل مستوى توسيع شلكة عالتات الفرد االجتماعية مع اآليرين عىل المستوى المحىلي 
الدور الذي يلعلم االني 

ة. كما ماعية  والعرتية  والجنسيو اإلتليىمي و الدوىلي  برصف النمر عن يلفياتهم السياسية  واالتتصادية  واالجت
ة   "Self- Presentation"تتي  وسائ  التواص  االجتماغي لألفراد فرصة تقديم أنفسهم لآليرين   بحرية كبي 

 ودون تيود. 
من جهة أيرى عملت مجموعة من الدراسات عىل التطرق للعض اآلثار الجانبية للعض وسائ  التواص  االجتماغي  

: بدراسة نستهلها  ي
ي   محمد الخليفز

" تحت عنوان تأثي  وسائ  التواص   (469-502  ص.ص 2002)يليفز
االجتماغي عىل العالتات االجتماعية " حيث سعت هذه الدراسة إىل تقصي فوائد مختلف شلكات التواص  

ي استخدام ها%91.7االجتماغي وسلبياتها  وتوصلت إىل أن معمم أفراد مجتمع الدراسة )
ز
تم ( لديهم رغلة ف

ي أغراض 
ز
وتلادل المعلومات مع اآليرين   بهدف اللحث عن المعلومات  االتصال  الوسائط  لالستفادة منها ف

ي  
ز
ي أنها تساعد عىل الغزو الثقاف

ز
فيم والتسلية. ورأى الملحوثون أن سلبيات شلكة التواص  االجتماغي تمثلت ف

والي 
ة استخدام ي وتسبب مشاك  اجتماعية وأيالتية  وصحية بكير

ز
ها. كما تمتاز هذه الدراسة بشموليتها و توسعها ف

ي  بما يخص تكنولوجيا المعلومات  سواء من الناحية النمرية أو التطبيقية  و ذلك بتناولها لمختلف 
ز
المجال المعرف

ي توصلت إليها الدراسة  مشكلة العزلة النفسية
 و  اآلثار االيجابية و السلبية عىل حد سواء  و من أهم النتائج الت 

 االجتماعية الناجمة عن اإلدمان جراء استخدام وسائط التواص  االجتماغي  و من أهم أعراضها: 

  :انتشار القلق و التوتر و اإلحلاط.  أوال 

  :نت.  ثانيا  تذمر أرس الشلاب بسبب انشغال أبنائهم باخأني 

  :يلخلة عالتات الشلاب االجتماعية بعائالتهم.  ثالثا 
ي دراسة شعاع اليوسف 

 
ار (7  ص2006يوسف  )الوف ات السلبية  –: "التقنيات الحديثة فوائد وأضز دراسة للتأثي 

عىل صحة الفرد". أشارت الدراسة إىل أن اإلدمان عىل استخدام وسائ  التواص  االجتماغي يؤدي إىل فقدان 
ي المحيط االج

ز
اغي  تمالسيطرة عىل النفس  وإهمال الوضع الشخصي  إضافة إىل ضعف العالتات والتواص  ف

ي لديولم  كحالة طللة 
ز الناس الذين يتمتعون بحق مجائز ي يزداد بي 

وئز وأكدت الدراسة عىل أن يطر اإلدمان االلكي 
 الجامعات. 

ي دراسة لكروات وآخرين
 
نت وعالتاتم مع الحياة االجتماعية : (p. 33 ,2006)أما ف حول "استخدام  اخأني 

والنفسية"  وأشارت نتائجها إىل أن هناك دالئ  يمكن االعتماد عليها ضمن دراسات إحصائية  وهي أن مستخدمي 
ي السعادة  ويزداد لديهم الشعور باإلحلاط واالبتعاد عن 

ز
ي الدعم االجتماغي وف

ز
نت يصب  لديهم تقلص ف اخأني 

 اخأنشطة االجتماعية المحيطة بهم. 
ىلي  "   (Kraut, 1996, p. 7)يونج  -وتوصل الباحث كمت  ي إحدى دراساتم ل: "إدمان وسائ  التواص  االجتماغي

ز
ف

ي يرتلط أيضا بكثي  من اآلثار السلبية  مث : االنسحاب والتقوتع حول الذات  وتطع اتصالم 
وئز أن اإلدمان اإللكي 

 طللة بمجتمعم حت  أرستم  مع تللد المشاعر  كما يؤدي 
 ة
اب والعزلة االجتماعية  وبينت الدراسة بأن إىل االغي 

نت  باإلني 
ً
 وتعلقا

ً
مما يؤثر عىل مستواهم الدراسي  وإىل تغيبهم عن الدراسة  والكذب عىل   الجامعات هم اخأكير تأثرا

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 أعراض إدمان مواقع التواصل االجتماعي :  -2-1

نت يؤدي إىل  ي لإلني 
ي وغي  التوافف 

يعرف إدمان مواتع التواص  االجتماغي بأنم حالة من االستخدام المريز
 اضطرابات إكلينيكية يستدل عليها بوجود المماهر التالية: 

  :ي كانت تشلعها من تل  ساعات  التحمل
نت إلشلاع الرغلة نفسها الت  أي المي  إىل زيادة ساعات استخدام اإلني 

 . أت 
  :أي المعاناة من أعراض نفسية وجسمية عند انقطاع االتصال بالشلكة  ومنها التوتر النفسي الحركي  االنسحاب

)حركات عصبية زائدة(  والقلق  وتركز التفكي  بشك  تهري حول مواتع التواص  االجتماغي وما يجري فيها  
ي 
ز
نت لتخفيف أو ت وأحالم وتخيالت مرتلطة بمواتع التواص  االجتماغي  والرغلة ف جنب العودة إىل استخدام اإلني 

 
ً
نت بمعدل أكير تكرارا   أو لمدة زمنية (Sherman, 2011) أعراض االنسحاب  إضافة إىل المي  إىل استخدام اإلني 

نت  بسبب موا . كما أن من أعراض إدمان اإلني 
ً
صلة استخدام هذه أطول تتجاوز ما كان الفرد يخطط لم أصال

ي اخأساس بسبب 
ز
الخدمة حدوث مشكالت جسمية أو اجتماعية أو مهنية أو نفسية دائمة أو متكررة  تنتج ف

ز  التأير عن العم   االستخدام الملالغ فيم للشلكة مث : السهر  اخأرق  آالم المهر والرتلة  التهاب العيني 
 اخأتارب واخأصدتاء. الصلاجي  إهمال واجلات ومواعيد العم   إهمال حقوق 

إضافة إىل ذلك فإن إدمان مواتع التواص  االجتماغي  أدى باللعض إىل فقدان عالتات اجتماعية جوهرية  أو إهدار 
ي بسبب االنشغال بم  فيما يلجأ اللعض إىل الكذب  ويداع أفراد اخأرسة  

ز الوضع الوظيفز تية  وتحسي 
فرص الي 

  والتعلق الشديد بالشلكة  بينما يلجأ اللعض إىل استخدام (Golcu, 2011, p. 259)إليفاء مقدار التورط
الكمبيوتر كأسلوب للهروب من المشكالت  وتخفيف سوء المزاج الذي يعانيم الشخص مث : الشعور بالعجز  أو 

االجتماغي بناء عىل مجاالت االستخدام  إىل يمكن تصنيف إدمان مواتع التواص    و الذنب  أو القلق  أو االكتئاب
 ثالثة أصناف: 

 ي غرف الحوارات : إدمان الحوارات
ز
يد (Chat Roomsويكون ذلك إما عن طريق الديول ف ( أو عن طريق الي 

ز   من المستخدمي 
ً
ا . وبغض النمر عن نوعية اخأحاديث المتلادلة من يالل هذه الغرف  فإن كثي  ي

وئز اإللكي 
 ط
ً
امات اجتماعية. يقضون أوتاتا ز  ويلة تكون عىل حساب الي 

 ونية ونية الموجودة عىل شلكة : األلعاب اللكتر ويضم هذا الصنف االستخدام المكثف لأللعاب اإللكي 
ي تمكن 

االجتماغي التواص   كما يشم  كذلك لعب القمار والديول إىل مواتع )الكازينوهات التخيلية( والت 
ز من اللعب مع آيرين كم . المستخدمي  ي

ي كازينو حقيف 
ز
 ا لو كانوا ف

  ي
ر
ي إفراط بعض : الفراط المعلومان

ز
 ف
ً
ة المعلومات وتنوعها عىل شلكة مواتع التواص  االجتماغي دورا

إن لكير
ي التنق  من موتع آلير بدون 

ز
ي تصف  المواتع المختلفة عىل الشلكة  وتضاء وتت طوي  ف

ز
ز ف المستخدمي 

 هدف. 
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ُ
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ز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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ْ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
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: بعض المشاكل الناتجة عن  -2.2  إدمان مواقع التواصل االجتماعي

ارا تختلف  الشك أن لإلدمان آثارا سلبية عىل صحة اإلنسان عموما   لكن اإلدمان عىل وسائ  التواص  االجتماغي أضز
ار مايحص  للشلاب من أزمات  ات هذه اخأضز ها عىل سالمة اخأفراد  ولع  أبرز مؤرسر أبعادها وتتعدد مستويات تأثي 

 . صحية و مشاك  أرسية

ي اضطراب نوم صاحلم.؛ بسبب حاجتم المستمرة إىل تزايد وتت استخدامم مشاكل صحية:  -أ
ز
يتسبب اإلدمان ف

 ساعات اللي  كاملة عىل مواتع التواص  االجتماغي  وال 
ز ي أغلب المدمني 

لمواتع التواص  االجتماغي  حيث يقصز
ي موعد عملهم أو دراستهم  وي

ز حت  يأئ  ي إرهاق بالغ للمدمن  مما يؤثر عىلينامون إال ساعة أو ساعتي 
ز
 تسبب ذلك ف

ي عملم  أو دراستم  كما يؤثر ذلك عىل مناعتم؛ ويجعلم أكير تابلية لإلصابة باخأمراض  كما أن تضاء المدمن 
ز
أدائم ف

ز  ويجعلم أكير تابلية لمرض)  carpal tunnelساعات طويلة دون حركة تذكر يؤدي إىل آالم المهر وإرهاق العيني 
syndrome ة لالدمان عىل صحة (  هذا ما يعزز من فرص تدي  الوسيط بهدف التخفيف من االثار الخطي 

ار  ي طبيعة عالتتهم بوسائ  التواص  االجتماعية  واخأضز
ز
هم عىل اعادة النمر ف ز ز عي  تحفي  الشلاب والمراهقي 

ورة االشارة للتلعات االيرى لهذه العالتة اللاثولو  ة مع ضز ي تالصحية لهذه االيي 
ي جية  بهذه الوسائط والت 

ز
تجىل ف

اء وضعف الرابط اخأرسي.   اهي 

 طويلة أمام مشاكل أرسية: -ب
ً
ي استخدام مواتع التواص  االجتماغي  وتضائم أوتاتا

ز
يتسبب انغماس المدمن ف

ا أت  مع أرستم  كما يهم  المدمن
ً
ي المدمن أوتات

ي اضطراب حياتم اخأرسية  حيث يقصز
ز
ونية  ف  الشاشات االلكي 
لية.  ز  واجلاتم اخأرسية والميز

ي 
ز
 ف
ً
 مهما
ً
  وركنا

ً
 أساسيا

ً
كخالصة لما تم التطرق إليم   يمكن القول عىل أن وسائ  التواص  االجتماغي أصلحت رافدا

ي 
ز
ي ظ  التحوالت والتطورات المعرفية ف

ز
بناء منمومة اإلنسان االجتماعية  واالتتصادية  والسياسية  والثقافية  ف

يالحظ من يالل مشاهدة اخأنماط السلوكية و االجتماعية عىل أرض الواتع  بأن هناك زيادة  هذا العرص. وكما 
ز لوسائ  التواص   ة من اخأفراد من مختلف فئات المجتمع  المستخدمي  مستمرة و إتلاال مرتفعا خأعداد كبي 

 دمان  مما تد يؤثر عىلاالجتماغي  و بشك  ياص فئة الشلاب بما فيهم الذين  تد يص  استخدامهم إىل درجة اإل 
ة متصاعدة مع ظهور  )ياصة الجانب النفسي الذي اتسم بمهور اضطرابات سلوكية تزايدت بوتي  ي

السلوك اإلنسائز
ات  ي التعام  مع متغي 

ز
الثورة التكنولوجية كاالكتئاب  القلق...(   عىل شلكة العالتات االجتماعية  و طرق التفكي  ف

ك الذي يمث   الحياة  و الذي من شأنم تعزيز  القيم الفردية بدال من القيم االجتماعية  و تيم العم  الجماغي المشي 
ي و القيىمي و أيضا  

 
ي ثقافة المجتمع إضافة إىل انعكاسات أيرى مست ك  من الجانب الصخي  اخأيالف

ز
عنرصا هاما ف

 ك  ما يخص مسألة التحصي  الدراسي لدى الشلاب المتمدرس. 
 اعي وهشاشة العالقات االجتماعية: مواقع التواصل االجتم. 3

نت ي أحدثت طفرة نوعية ليس  ٬إن ظهور االني 
( والت  )الفيس بوك/ تويي  أدى اىل ظهور مواتع التواص  االجتماغي

ي 
ز
ي نتائج وتأثي  هذا االتصال؛ إذ كان لهذا التواص  نتائج مؤثرة ف

ز
ز اخأفراد والجماعات  ب  ف ي مجال االتصال بي 

ز
فقط ف

ي 
. إىل درجة أصلحت احد أهم عوام  التغي  االجتماغي محليا وعالميا المجال اإلنسائز ي

ز
 واالجتماغي والسياسي والثقاف

ي إيصال المعلومة .بحيث لم تعد لوسائ  اإلعالم 
ز
وذلك بما تتيحم هذه الوسائ  من إمكانات للتواص  والرسعة ف

 .ماغي الملارسر والفعال لشلكات التواص  االجت التقليدية القدرة عىل إحداث هذا التغيي  ب  تقف عاجزة أمام التأثي  

اجع و تضمح  واتعيا  فال بأس أن نقول   »  ان اإلنسان اجتماغي بطلعم «:  و بالتاىلي أصلحت المقولة القائلة تي 
ي بطلعم. إذ أصب  ينبهر و ينجذب خأحدث وأذك وسائ  التحاور و افتقارها اىل التغذية  اليوم أن االنسان تكنولوج 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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 أفراد االرسة الواحدة الت  ة بي  الراجعة و تلادل اخأفكار و المشاعر  فأصب  االتصال يقترص عىل الجم  القصي 

ورة  فعوض أن يتحاور المراهق مع أمم أو أبيم حول رغلاتم أو مشكالتم الدراسية و العاطفية  فانم  تقتضيها الرصز
ي عالم

ز
ي العالم لساع  chat  الشات   يفض  التوجم و االنخراط ف

ز
ات عديدة و كأن اللحث عن الحلول لمشاكلم ف

ي العالم الواتغي 
ز
ي أفض  من اللحث ف

ايز  .  (5  ص2013)يوسف  أبري  . االفي 

ي أترب وتت ممكن  لكن ال 
ز
ي إيصال المعلومة إىل أبعد نقطة ممكنة ف

ز
فلالرغم من أهمية مواتع التواص  االجتماغي ف

اتع جانلا سلبيا يعود عىل العالتات االجتماعية   سواء كانت عىل مستوى يمكن نسيان من جهة أيرى أن لهذه المو 
ي هذا الصدد : كيف اصلحت طبيعة االتصال  داي  اخأرسة بعد اتتحام 

ز
اخأرسة أو المجتمع  والسؤال المطرو  ف

ي ارتخاء و تفكك النسيج االرسي؟
ز
 مواتع التواص  االجتماغي للوسط اخأرسي؟ و كيف تساهم ف

 .IIالدراسة، أسئلتها وفرضياتها :  مشكلة 

 . إشكالية الدراسة: 1

ةإذ عرف  ة متصاعدة يالل السنوات اخأيي  ايدا من تلتزايد استعمال مواتع التواص  االجتماغي بوتي  ز   فئات إتلاال مي 
ي ظ  الثورة التكنولوجية  ولع  الولوجية السلسة لهذه المواتع أمام هذه 

ز
ات الفئعديدة من مختلف أنحاء العالم ف

ددون عىل مواتع التواص  االجتماغي بشك  يومي ومستمر خأغراض عديدة ومختلفة )صداتات  تواص ...(. 
 جعلتهم يي 

ي تسهي  التواص   
ز
ي لقيت استحسانا مجتمعيا  منها مساهمتم ف

ات الت  هذا التطور الحاص  حم  معم مجموعة من التغي 
ات نق  المعلومات وتقريب المسافات. إال أنم حم  م ات الجانبية  أهمها حصول تغي  ي اآلن ذاتم مجموعة من التأثي 

ز
عم ف

ي عي  مواتع 
ايز ي عالتتهم االنسانية. إذ تحول من تواص  ملارسر إىل تواص  افي 

ز
ي حياة اخأفراد من حيث تواصلهم ف

ز
ف

ي أصلحالتواص  االجتماغي  مما أدى إىل مجموعة من التحوالت االجتماعية  يصوصا عىل مستوى مؤسسة اخأرس 
ت ة الت 

ز بمحيطهم اخأرسي عىل  تعيش تفككا عىل مستوى الرابط االجتماغي  السيما عندما يتعلق اخأمر بعالتة الشلاب والمراهقي 
 استعماال لمواتع التواص  االجتماغي  حيث 

ز هم اخأكير يحة واسعة من الشلاب  والمراهقي  يها وسيلة فا وجدواعتلار أن رسر
ي تكوين العالتات مع أترانهم  ولع  من أبرز تلك ممتعة لتحقيق الكثي  من ر 

ز
غلاتهم وإبراز شخصياتهم إضافة إىل رغبتهم ف

اك فيها  أمام هذا  وط المفروضة عىل اإلشي  ...(  لسهولة استخدامها ومرونة الرسر التطبيقات )فيسبوك  واتساب  تويي 
ز مع االستعمال المكثف لهذه الو  ز أرسهم مما أدى إىل تفكك الرابط اخأرسي بينهم وبسائ  ت  تواص  الشلاب  والمراهقي  ي 

ي 
ز
ك بها تكوين مدارك وثقافة وتشكي  القيم واخأيالق الت  يتمسومحيطهم العائىلي  وتراجع دور التنشئة اخأرسية المتمث  ف

 ويتخذونها كمقومات للسلوك االجتماغي بما فيها عالتات اآلباء باخأبناء  إذ انتق  جز 
ز بي  من هذا ء كالشلاب والمراهقي 

ز أفراد االرسة الواحدة  وأدى اىل توسيع الفجوة  ي حلت مح  الحوار والمحادثة بي 
الدور إىل شلكات التواص  االجتماغي الت 

ز اآلباء واخأبناء.   والرصاع بي 

ز  فرادها  أ أفرزت هذه التحوالت التكنولوجية تفاعالت جديدة للعالتات اخأرسية  أدت اىل تعزيز مناخ العزلة والتنافر بي 
ابط اخأرسى  ونية  كمصدر للمعلومات. ففقدوا الي  ي تيم التواص  اخأرسي واستلدال اخأبناء آباءهم بشاشات إلكي 

وتالسر
واتجهوا إىل الحوار مع الغرباء  لدرجة الشعور بالغربة عىل مستوى االرسة الواحدة  واستخدام بعض التطبيقات الت  تتي  

ي عا
ز
ي مريب. للشخص تقمص شخصية وهمية ف

ايز : لم افي   من هذا المنطلق نطر  السؤال اإلشكاىلي التاىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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 مدينة تمارة ومحيطهم األرسى، - 
كيف تؤثر مواقع التواصل االجتماعي عىل تفكك الرابط األرسي بير  شباب ومراهقر
 وكيف يمكن التدخل عن طريق الوساطة من أجل اعادة بناء هذا الرابط األرسي؟

ي  تتفرع عن هذا السؤال
 : اإلشكاىلي مجموعة من اخأسئلة الفرعية نوردها كاآلئ 

 ؟  كيف يتمثل شباب مدينة تمارة مواقع التواصل االجتماعي
 ي إضعاف الرابط األرسي عند الشباب؟

 
 كيف يساهم االستعمال المفرط أو االدمان عىل مواقع االتصال االجتماعي ف

 صل االجتماعي من أجل إعادة بناء الرابط األرسي كيف يمكن عقلنة استعمال شباب مدينة تمارة لمواقع التوا
 بشكل متماسك؟

 . فرضيات الدراسة: 2

 الفرضية الرئيسية:  -أ

ي وشلاب مدينة تمارة ومحيطهم 
ز مراهف  ي تفكك الرابط اخأرسي بي 

ز
ض أن لمواتع التواص  االجتماغي دور ف

نفي 
 هذا الرابط اخأرسي بشك  متماسك.  اخأرسي  وأن هناك سل  للتدي  عن طريق الوساطة من أج  إعادة بناء

 الفرضيات الجزئية:  -ب
 بمدينة تمارة يتمثلون مواتع التواص  االجتماغي كفضاء يعوض الرابط اخأرسي. - 

ز ض أن الشلاب والمراهقي 
 نفي 

ض أن االستعمال المفرط أو االدمان عىل مواتع التواص  االجتماغي يؤدي إىل إضعاف الرابط اخأرسي عند - 
نفي 
. الش ز  لاب والمراهقي 

ض أن هناك سلال للتدي  عن طريق الوساطة من أج  عقلنة إستعمال الوسائط االجتماعية إلعادة بناء -  نفي 
 الرابط اخأرسي بشك  متماسك. 

 .III :أهمية الدراسة  ومحدداتها 

ات وعوام  تفكك الرابط اخأرسي لدى الشلاب   ي محاولتنا رصد مؤرسر
ز
 ومدىتتحدد أهمية هذه الدراسة ف

ي هذا التفكك  والسيما مع اإلرتلاط الكبي  الذي أصب  يسم عالتة  الشلاب 
ز
مساهمة وسائ  التواص  االجتماغي ف

ز اخأفراد والجماعات   ات تطبع العالتات االجتماعية بي  تب عن ذلك من متغي 
بمواتع التواص  االجتماغي  وما تد يي 

ي معالجة هكذا ايتالالت اجتماعية.  ما يتطلب منا وتفة تأملية سوسيولوجية تسائ  دور 
ز
هذا لالوساطة المجتمعية ف

 :   الغرض يهدف بحثنا إىل ما يىلي

-  . ي مواتع التواص  االجتماغي
ز
ز بمدينة تمارة ف ي يقضيها الشلاب والمراهقي 

 التعرف عىل المدة الت 

 لوسائ  التواص  االجتماغي  وعالتة هذا التمث  باال  -
ز عض دمان عند بالتعرف عىل تمث  الشلاب والمراهقي 

 الحاالت. 

-  .  ومحيطهم العائىلي
ز ز الشلاب والمراهقي   الوصول إىل تأثي  مواتع التواص  االجتماغي عىل الرابط اخأرسي بي 

سل  تدي  الوساطة من أج  عقلنة استعمال الوسائط االجتماعية تصد إعادة بناء الرابط اخأرسي بشك   -
 متماسك. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 .IV :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها 

حاولنا اعتماد مجموعة من المفاهيم الكفيلة بتوضي  زاوية رؤيتنا لماهرة االدمان عىل مواتع التواص  االجتماغي 
وأثر ذلك عىل مستوى لحمة الرابط االجتماغي  مع استجالء دور الوساطة االجتماعية كآلية لمعالجة هذه الماهرة  

ي هذه 
ز
ي تم اعتمادها ف

: ولع ة المفاهيم اإلجرائية الت   الدراسة تمث  فيما يىلي

ي تتي   الوسائط االجتماعية:  -
ي هذا اللحث مجموع التطبيقات التكنولوجية المستندة إىل الويب الت 

ز
نقصد بها ف

ونية وتلادلها بسهولة  وتوفر  ي تسم  بنق  البيانات اإللكي 
ز الناس كالفيسبوك  واتساب  تويي   والت  التفاع  بي 

ز إمكانية العثور عىل   نفس المصال   وبناء عليم ينتج عن ذلك ما يسىم للمستخدمي 
ز
كون ف آيرين يشي 

اضية  كيانات اجتماعية  Virtual Communitiesبالمجتمعات االفي 
ز
؛ حيث يستطيع المستخدمون التجمع ف

 .تشلم الكيانات الواتعية
ز المشكالرابط االرسي:  - ز الشلاب والمراهقي  ي تربط بي 

ز لعينة الونقصد بم هنا مجموع العالتات الت  ز لي  لحث وبي 
ي أنشطتها الجماعية كالخروج لزيارة أحد أفراد 

ز
ي مشاركة الشاب أو المراهق خأرستم ف

ز
أرسهم  وتتممهر هذه العالتة ف

ه  مشاهدة التلفاز  تلادل أطراف الحديث...  ز  العائلة أو الخروج للتيز
ز للعينة الذين ت: الشباب والمراهقير   - ز نقصد بهم مجموع اخأفراد المشكلي  او  أعمارهم بي 

سنة  أما  15و  13ي 
ز  او  أعمارهم بي 

ز للعينة الذين تي   سنة.  25و  18الشلاب فيقصد بهم مجموع اخأفراد المشكلي 
-  : ي للفرد عىل مواتع التواص  االجتماغي بشك  يصب   معم  إدمان مواقع التواصل االجتماعي

هو االعتياد المريز
ي ك  سلوكات حياتم اليومي

ز
ها ف  ة  فال يستطيع االستغناء عنها  وبمجرد غيابها تتأثر راحتم النفسيةتحت تأثي 

ز مماهره فقدان القدرة  اجية بشك  ملحوظ  ويدي  هذا االدمان ضمن ما يسىم باالدمان السلوكي  ومن بي 
ز والمي 

لتواص  ا عىل غلق الهاتف أو التطبيقات  التأكد من شحن اللطارية باستمرار  التقلي  من الخروج من البيت وعدم
ي   ي اخأفراد  وبالتاىلي فقدان االرتلاط بالعالم الخارج 

 
ي حالة وجود أياالفعىلي مع باف

ز
عائق  لتوتر والقلق الشديدين ف

ة االبتعاد عن هذه المواتع واإلحساس  نت( تد يص  إىل حد االكتئاب إذا ما طالت في  لالتصال بالشلكة )االني 
ز عودتم إىل  .استخدامها بسعادة بالغة وراحة نفسية حي 

ز من أج  تجاوز التوثرات والمشاك  لخلق عالتة اجتماعية : La médiationالوساطة  - ز طرفي  ورة تتم بي  هي سي 
ي ستتم عي  

ي هذا اللحث تلك الوساطة الت 
ز
. ونقصد بها ف  الرابط االجتماغي

ز سليمة  ك  ذلك بهدف تقوية وتمثي 
ات مجموعة من االجراءات من أج  عقلنة استعمال الشلاب  ز للوسائط االجتماعية بهدف تجاوز تأثي  والمراهقي 

 االستعمال المفرط لها. 
ي  -

اض  ة  ونقصد به : la société virtuelالمجتمع االفتر ز الذي يعتمدون عىل المحاكاة الحاسوبية مجموع المستخدمي 
ي هذا العالم  ويسىم

ز
ز اآليرين الموجودين ف اضيي 

 باال كوسيلة للتخاطب والتواص  مع اخأشخاص االفي 
ً
ي نمرا

ايز في 
لكون جميع من بم من أشخاص وبيئة ووسائ  تواص  ليسوا متواجدين بشك  مادي ملموس  وخأن التفاع  ال يكون 

ثهم. 
ة
ي لألشخاص الذين نحد ا عي  الحضور اخأنطولوج 

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 .V :عينة الدراسة، أداتها ومنهجها 

ز من مرتادي فضاء دار الشلاب )المرسور 10تتكون عينة الدراسة من عينة الدراسة:  -   تمارة(  2شلاب ومراهقي 
ز االعتلار متغي  الجنس  ز بمدينة تمارة  آيدين بعي  إناث تم  5ذكور و  5وعينة من الشلاب الجامغي القاطني 

 إيتيارهم بطريقة عشوائية. 
ي يقضيها  تم االعتماد يالل هذه الدراسة عىلاألداة والمنهج:  -

تقنية المقابلة الموجهة من أج  التوص  إىل المدة الت 
ي يؤدي 

ي مواتع التواص  االجتماغي  ومن أج  رصد تمثالثهم حول هذه المواتع  والكيفية الت 
ز
ز ف الشلاب والمراهقي 

ي استعمالها إىل االدمان  وما يخلقم هذا االدمان من مشاك  عىل مستوى الرابط اخأرسي 
ز
ز البها االفراط ف شلاب بي 

ز وأرسهم  باإلضافة إىل مقابالت مع بعض اآلباء تصد التقرب أكير من آثر االدمان عىل مواتع التواص   والمراهقي 
ي التحليىلي لعرض وتحلي  االجتماغي عىل الرابط اخأرسي. أما بخصوص المنهج فقد إ

ستعملنا المنهج الوصفز
 المعطيات الميدانية بطريقة موضوعية. 

ي إكراهات الدراسة:  -
ز
واجهتنا يالل هذا اللحث مجموعة من الصعوبات بدء بصياغة االشكالية  إذ وجدنا صعوبة ف
ورة عملية الوساطة باإلضافة أيضا إىل مجموعة من الصعوبات اخأيرى  تكييف موضوع الوسائط االجتماعية مع سي 

 : ي
 نوردها كاآلئ 

 ي تناولت موضوع الوسائط االجت
ي عالتتها بعملية الوساطة اخأرسية  وتم تجاوز هذه الصعوبة تلة المراجع الت 

ز
ماعية ف

 بمحاولة االستعانة بلعض اخأدبيات السوسيولوجية وتكييفها مع الموضوع. 
  ي إستعص علينا إيجاد عينة لإلتاث  وتم التغلب عىل هذه الصعوبة

صعوبة الوصول إىل العينة بدار الشلاب الت 
 رج دار الشلاب. باالستعانة بعينة أيرى من يا

  ز  الذين لم يتفاعلوا بشك  جدي مع هذا الموضوع  وتم تجاوز هذه الصعوبة بمحاولة عدم جدية بعض الملحوثي 
 طر  أسئلة أيرى تجع  الملحوث يلدي نوعا من االهتمام بالموضوع. 

.VI :عرض النتائج ومناقشتها 

 تمثل الشباب والمراهقير  للوسائط االجتماعية:  . 1

ي شقها بعد تحلي  
ز
ز بمدينة تمارة  ف ي تامت بها مجموعة اللحث مع عينة من الشلاب والمراهقي 

المقابالت الت 
ي ذلك "الفيسبوك والتويي  

ز
 الستعمالهم لوسائ  التواص  االجتماغي  بما ف

ز المتعلق برصد تمثالت الشلاب والمراهقي 
ز أن ك  الشلاب الذين تم استجوابهم لديهم حساب عىل ن أحد مواتع التواص  االجتماغي  ب  هناك م والواتساب"  تبي 

ي إستعمال يومي لهذه 
ز
ز أكدوا أنهم ف ونية  فمعمم الملحوثي 

يمتلك أكير من حساب عىل مختلف هذه التطبيقات االلكي 
ونية بإستخدامهم لهذه التطبيقات  حيث تراوحت مدة  الوسائ  عي  الهواتف الذكية والحاسوب واللوحات االلكي 

ز إستعمال الشل ز الذين تم إستجوابهم بي  ات متواصلة تارة ومتفرتة  14و  5اب والمراهقي  ي في 
ز
ي اليوم الواحد  ف

ز
ساعة ف

تارة أيرى  اخأمر الذي يلدو لنا معم أن هناك استعماال مفرطا لوسائ  التواص  االجتماغي  ما يجع  الشاب أو المراهق 
ي عزلة شلم تامة عن عالمم اخأرسي واالجتماغي بشك  عا

ز
ز "ف ي أحد ترصيحات الملحوثي 

ز
ل حينما أتصم. إذ جاء ف

"... ي
اض  ي االفتر

 
ي بالواقع وأسبح ف

ة عالقتر ي الفايسبوك أفقد مبارسر
 
ي ف  بحسان 

ي طياتم دالالت عميقة  تستجىلي عنرص التأثي  الذي تمارسم وسائ  التواص  
ز
إن ترصي      هذا الملحوث يحم  ف

يولوجية  اجتماعياالجتماغي عىل السلوكيات الفردية للمراهق والش ز ات في  ز بتغي  ة اب  عىل اعتلار أن هذه المرحلة تتمي 
اماتم االكاديمية  حيث تعمق من هوة إنفصالم عن واتعم  ز وسيكولوجية  وما تحملم أيضا من إنعكاسات عىل الي 

 .  لوسائ  التواص  االجتماغي  سجلنا رفضهم فالمدرسي
ز نا عىل تمثالت الشلاب والمراهقي  ز رة كومن يالل تركي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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 اضعاف بوادر 
ز
ء الذي ساهم ف ي

ي عن مواتع التواص  االجتماغي سواء بشك  يومي أو مستمر  السر
االستغناء النهائ 

ي الفيسبوك؛ نمرا العتقادهم بوجود تقاربات عىل 
ز
ز اآلباء و اخأبناء و اإليوة  و اللجوء اىل اخأصدتاء ف التواص  الشف ي بي 

ي  مستوى التفكي   و هذا ما يعكس غياب الح
ميمية العائلية و الدور االرسي. ويرجع ك  ذلك إىل طبيعة التمثالت الت 

كونها الشلاب حول الوسائط االجتماعية  باعتلارها آلية تعويضية تتي  العديد من الفرص غي  المتوفرة داي  المحيط 
الت المرصودة يالل حوارنا مع ال

ة
علق عينة الملحوثة  ذلك التاخأرسي من تسلية و اضطالع عىل الجديد. ومن أبرز التمث

؛ حيث ال تخلوا أي محادثة مع اخأصدتاء أو زمالء الدراسة  ي التعام  الواتغي
ز
ي حت  ف

ايز الكبي   واستدماج السلوك االفي 
ي تكريس االتصال االجتماغي او تقويضم. ما يجعلنا أمام اتصال ملارسر 

ز
من دون ذكر الوسائط االجتماعية ومساهمتها ف

عية بالفع  االجتماغي  وتمثالت الشلاب لحياتهم عىل مختلف اخأبعاد أو المستويات العالئقية  كما ال للوسائط االجتما
ي تكوين صورة يرى من ياللها الشلاب هويتم  من يالل مشاركة صوره 

ز
يمكن إغفال دور الوسائط االجتماعية ف

زع إىل وإنطلاعاتم وأحاسيسم مع أصدتائم من مختلف االعمار والفئات  فإذا كانت ربط  العالتة التالميذية كالسيكيا تيز
مراهق" فبواسطة وسائ  التواص  االجتماغي  أضخ بإمكان المراهق أن يتواص  -عالتات تفاعالت أفقية "مراهق

ي الحياة االجتماعية. 
ز
ز ف  عموديا وأفقيا مع مختلف الفاعلي 

 بوسائ  التواص  االجتماغي باستدماجهم 
ز ي تفاعالت إن تأثر الشلاب والمراهقي 

ز
هم  لمجموعة من الرموز والدالالت ف

االجتماعية داي  هاتم المواتع  يحيلنا عىل مجموعة من المقاربات النمرية المفرسة لهذه المستحدثات  منها 
ي نمرية 

ز
ا أيضا ف مقاربة التأثي  القوي لمواتع التواص  االجتماغي عىل سلوكات اخأفراد  كما نجد ذلك حاضز

ي ترى أن المجتمعات االنسانية أضحت تتبتز تقنيات مستحدثة عىل بنياتها التقليدية  المستحدثات ل"روج
رز" الت 

ها وفق هذه النمرية  حيث يتم استدماج  ي تم تأطي 
 هذه التقنيات نجد وسائ  التواص  االجتماغي الت 

ز ومن بي 
ز للوسائ  االوسائط االجتماعية عىل مضض وبطريقة تدريجية تتحكم فيها تمثالت الشلاب والمر  لحديثة اهقي 

ي تامت بها مجموعة اللحث. يمكن استنتاج التماهي واالستدماج 
للتواص  االجتماغي  فانطالتا من المقابالت الت 

ي بنية العالتات االجتماعية لدى هذه الفئة من المجتمع  فمن ضمن مجموع 
ز
الكىلي "للفايسبوك" و"الواتساب" ف
ي تم اجراؤها لم يكن هن

ي مختلف المقابالت الت 
ز
ورة استعمال الوسائط االجتماعية ف ي ابداء ضز

ز
اك أي رفض او تردد ف

ي  فقد االنشطة التواصلية . 
 
ي تكنولوجيا االتصال اىل إنتاج وسائل حديثة ف

 
أدى التطور المتسارع والهائل ف

ات جذرية مست الحياة االجتماعية  من جميع جوانبها، ، اذ عمل عىل إحداث تغيتر  حيث التواصل االجتماعي
ة تهيمن عىل عقول وتمثالت  الشباب، فأصبحوا يقضون معظم  ة األختر

ي الفتر
 
باتت مواقع التواصل االجتماعي ف

ي واقع التعامل األرسي والعائىلي والعزوف 
 
ي تغتر ملموس ف

 
أوقاتهم وراء شاشات الحاسوب، األمر الذي ساهم ف

 .ألصدقاءعن واجب وصل الرابط العائىلي وعدد الزيارات بير  األقارب وا

ي الميدان، يقوم باستخدام هذه المواقع ألغراض 
 
لكن البعض اآلخر من الشباب حسب المقابالت  المنجزة ف

  وواردة 
ً
ذات فائدة، كبناء صداقات مفيدة والطالع عىل تاريــــخ الحضارات القديمة واالستفادة من كل شاردة

ي تمكنه من علم أوسع، كما الحظنا ايضا أن مواقع التواصل اال 
 
جتماعي كانت المغذي األكت  والرئيسي للشباب ف
ي قمنا بالمقابلة معها وهي من  

ظل مشاركة الصور والمعلومات مع  بعضهم البعض وتقول احدى الشابات التر
ة أن هذه المواقع تعزز العالقات االجتماعية بير  األصدقاء  مستخدمي المواقع االجتماعية )فيس بوك( بكتر

ي تثقيف مستخدمها بشكل صحيحواالقارب وانها تلعب 
 
 ف
 
 مهما

 
كما أشارت بأن تلك المواقع قد تكون أداة .دورا

تسلية لمن هم عاطلون عن العمل أو الذين يقضون أوقات فراغهم بعد أدائهم عملهم أو دراستهم لتعزز 
االجتماعي أصبحت إذ يقول  أحد المستجوبير  بدوره" إن مواقع التواصل  .التواصل بير  االصدقاء واالقارب

حاضنة  للشباب، ولها أثارإيجابية وسلبية عىل قيمهم، مضيفا أن وسائل العالم العمالقة أصبحت تعتمد 
ي التأثتر عىل الشباب"

 
ي يتم تداولها والتفاعل معها عىل مواقع .بشكل كبتر عىل هذه المواقع ف

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

 وغتر 
ي التواصل االجتماعي كالفيسبوك والتويتر

 
ها من المواقع الحديثة تعكس اهتمامات مستخدميها، وتؤثر ف

 لحشد الشباب، وبوابة 
 
،كما أن مواقع التواصل االجتماعي باتت تشكل موقعا الحالة النفسية للشباب بشكل كبتر

ي قمنا بها تؤد
ات فيه، ألن هذه المواقع كما كشفت المقابالت التر  يلتفاعلهم مع قضايا المجتمع وإحداث التغيتر

، ليليها غرس  إىل الدمان عليها وانتهاك للخصوصية الفردية بنقل المعلومات الشخصية لماليير  المستخدمير 
ي عقول الشباب واالنقياد وراء آراء معينة، فقد سهلت هذه المواقع االتصال مع الناس بكافة 

 
أفكار سلبية ف

ي ظل عدم إخفاء أي
 
ة ف ائح المجتمع كما جعلت العالم قرية صغتر معلومة، فقد أكد طالب جامعي قمنا  رسر

ي دول الجوار كتونس مثال ,وأن هذه 
 
ي إنعاش الثورات ف

 
 ف
 
ا  كبتر

 
ونية لعبت دورا بمقابلة معه بأن المواقع االلكتر

وأضاف بأن هذه المواقع ربطت الناس ببعضهم البعض وعززت من ، المواقع كانت المغذي والدافع األساسي لها 
كماأشار أن هذه المواقع .األهل واالقارب واألصدقاء مما زاد األلفة والمحبة بينهم، التواصل االجتماعي بير  

ي حياة الشباب النفسية اذ عملت عىل تعزيز ثقتهم بنفسهم من خالل تزويدهم بالمعلومات، وساعدتهم 
 
أثرت ف

ي داخلهم و تعزيز العالقات الداخلية وبناء عالقات  اجتماعية 
 
 عىل الفصاح عما ف

 
ارة متعددة قد تكون ضأيضا

ي نفس الوقت بحسب إستخدام الشخص وثقافته
 
وتقول طالبة جامعية من بير  المستجوبات،  بأن  . ومفيدة ف

ي قد اليستطيعون 
هذه المواقع تمكن الشباب من التعبتر عن وجهات نظرهم حول جميع نواجي الحياة والتر

ي التعبتر عنها بالمجتمع،وأوضحت أن هذه المواقع تمكن الش
 
ي تدور ف

ي النشاطات التر
 
باب من المشاركة ف

ي الحياة االجتماعية بشكل جيد
 
ي النخراط  ف

 
,وتساعدهم ف   .مجتمعهم المحىلي والمجتمع العالمي األكت 

ي حال 
 
تعتت  احدى الشابات المستجوبات "بأن مواقع التواصل االجتماعي وسيلة رائعة لتبادل اآلراء والثقافات ف

ي حال كانت بدون أهداف واضحة المعالماستخدمت بالشكل السلي
 
ث حي، م،وتكون مضيعة للوقت وهدامة ف

ي كافة المجاالت، وأنها أصبحت 
 
 لحشد كثتر من الفعاليات المهمة ف

 
أشارت إىل أن هذه المواقع تشكل مكانا

" ي مجتم.وسيلة مهمة لإلتصال الجماعي
 
"أن هذه المواقع مهمة ومفيدة ف ا، عنويقول أحد الشباب المستجوبير 

وعة"وأضاف"بأن هذه  ولكن هنالك فئة من الشباب يستخدمونها فقط للتسلية وعالقات الغرام غتر المشر
المواقع كانت نقطة جذب للثورات وليس مسببا رئيسيا لها، ألنها كانت قائمة باألصل ولكن مواقع التواصل 

لارهم  ية الرمزية إىل أفراد المجتمع باعتينمر أنصار التفاعلاالجتماعي عززت من تأجيج الفير  وإشعالها سياسيا". 
ي حياتهم اليومية  

ز
ي يواجهونها ف

ي اخأشياء أو الموضوعات أو اخأحداث الت 
كائنات تحاول بناء الحقيقة ومعرفة معائز

 االستكشاف و التمحيص حيث يمكن رصد ك  ما يخالف هذا الملدأ التفاعىلي 
ز ء الذي يستحق منا كلاحثي  ي

السر
عون إىل بوصف الشلاب والمرا ز ي عالتتهم بوسائ  التواص  االجتماغي إىل ما هو واتغي ب  ييز

ز
ز اليميلون ف هقي 

ز ذاتم وبناء شخصيتم باإلضافة إىل تدرتم عىل تشكي  وصياغة  ي  وبالتاىلي يعتي  اإلنسان تادرا عىل تحسي 
ايز االفي 

ز اخأشخاص  والجماعات داي  المجتمع وتغيي  الواتع االجتماغي الذي يعيش فيم من يالل عملية التفاع  بي 
ي 
 . (166-160  ص.ص 1999)كمال  اإلنسائز

ك(  وم ن أه م رواد التفاعلي ة الرمزية الذي تبتز نمري ة متكامل ة ع ن العالت ات االجتماعي ة ه و الع الم )كين زبي 
Ginsberg ز أو أكث ر م ن ز شخص ي   راض  أج   تحقي ق أغ ال ذي ع رف العالت ات االجتماعي ة بوصفها تف اعالت تق ع ب ي 

ز الطال ب واخأس تاذ والم ريض والطبي ب وهك ذا  وم ن أه م  ي مجاله ا أو فلكه ا كالعالت ة ب ي 
ز
اخأش خاص ال ذين ي ديلون ف

نون العالتة اإلنسانية   ز فأكير يكوة ك( ه ي وج ود شخصي  ش روط تك وين العالت ة التفاعلي ة كم ا يح ددها )كين زبي 
ت ة عل ى مجموع ة رم وز س لوكية وكالمي ة ولغوي ة يفهمها أتطابها وكذلك تنطوي هذه العالتة عل ى تنطوي هذه العال

ن ون موض وعها  أما أسلاب العالتات االجتماعي ة كم ا يراه ا ) ز اخأش خاص ال ذين يكوة ( Ginsbergفع   ورد فع   ب ي 
ي عالت ات

ز
ي ت دفع الف رد إىل ال ديول ف

ي  فه ي ال دوافع ال ت 
 م ع الغ ي   وه ذه اخأس لاب ت د تك ون اتتص ادية كالعالت ة ال ت 
ه ا م ن العالت ات  ي أو تربوي ة كعالت ة الطال ب باخأس تاذ أو عائلي ة كعالت ة اخأب ب االبن وغي 

ز الل ائع والمش ي  تق ع ب ي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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 تك ون دوافعه  ا سياس  ية أو عس  كرية أو ديني  ة  وهذا م
ي مختلف أبعاد االستعماالت الفرداالجتماعي ة ال ت 

ز
ية ا نجده ف

ث عنه  ا )
ة
ي تح  د

( Ginsbergوالجماعية لوسائ  التواص  االجتماغي  وهن  اك آث  ار و نت  ائج للعالت  ات االجتماعي  ة ال  ت 
ز  ي اوهذه اآلثار ت د تك ون إيجابي ة أو س لبية اعتم ادا عل ى طبيع ة العالت ة اإلنس انية القائم ة ب ي 

ز
لمؤسس ة أو اخأف راد ف

ام فإن  ي المص نع إيجابي ة أي تائمة عىل الحب واالحي 
ز
ز العم ال واإلدارة ف المنمم ة االجتماعي ة  فل و كان ت العالت ة ب ي 

 .  (74-71  ص.ص 2005)احسان  اآلثار تكون إيجابية والعكس صحي . 

ي القواعد االجتماعية وهي تنطلق التفاعلية الرمزية من عدة مرتكزات لتحلي  عملية التف
ز
لة ف
ة
 ما اع  االجتماغي متمث

ي وهي أحد المواهر 
اعتاد عامة الناس عىل ممارستم من سلوك  فالقواعد تعتي  أحد منممات السلوك اإلنسائز

ي ارتلاطم مع اآليرين  حيث ال يمكن تخل  غياب هذه القواعد 
ز
ي تحدد سلوك الفرد وتوجهم ف

االجتماعية الت 
ك الحرصز  والمعايي  حت   ي أحد هذه الوسائط يكون مصي 

ز
وط االنخراط ف ي  فلخرتك لرسر

ايز عىل المستوى االفي 
ي محدد  يعتي  عامال 

ي حيث تقع عمليات التفاع  االجتماغي ضمن توتيتا زمتز
واالستلعاد  وكذلك فالعام  الزمتز

ز مهما من ياللم يقاس مدى الفائدة أو الرب    أو التوفي  والتلذير لألشياء المادي   وأيضا ة والمعنوية لألفراد المتفاعلي 
ي منطقة جغرافية معلومة 

ز
 المجاىلي أي أن التفاع  يحدث ف

ز من أهم المرتكزات لتحلي  التفاع  االجتماغي  الحي 
 المجاىلي طريقة جلوس اخأفراد وتفاعلهم مع بعضهم  

ز ي عملية تفاعلهم كما يحدد الحي 
ز
اخأبعاد  يخضع لها اخأفراد ف

ي المواتف وتتسم القيم والقيم االجتما
ز
ي تعتي  أحد عناض الحضارة اإلنسانية وتمهر من يالل التفاع  ف

عية الت 
ة زمنية طويلة وهو ذو تأثي  كبي  عىل درجة فاعلية التفاع  االجتماغي وتوجيهم الوجهة 

باالستمرار والتغي  فيأيذ في 
ي يريدها

 . (1997)يلي   الت 

عىل ما س بق  يمك ن إس قاط ك  من نمري ة التفاعلية الرمزية و نمرية المستحدثات والبيئة االعالمية عل ى  اعتمادا 
ه عن طري ق ش لكات التواص   االجتماعية  ي تفسي  طبيع ة التفاع   االجتماغي للفرد مع غي 

ز
موض وع بحثنا المتمث  ف

ي وت يم ورموز وموتع م وال دور ال ذي يؤدي م الفرد ي الل اندماج م 
ء الذي يمل ي علي م مع ائز ي

اض ي السر ي المجتم ع االفي 
ز
ف

 وتقوية الرابط االجتماغي عىل المستوى الواتغي المعاش والملارسر مادام هذا 
ز ي ارتلاط بدور الوساطة لتمثي 

ز
جديدة  ف

ه الواتغي  وم ي لنمي 
ايز اء نمرا لتعويض الرابط االجتماغي االفي 

ي هشاشة واهي 
هذه  ن يالل ك االيي  يعائز

ض الرابط  ز يتمثلون الوسائط االجتماعية كفضاء يعوة االستجوابات يمكن القول ان فرضية الشلاب والمراهقي 
ي ذلك الفيسبوك 

ز
االرسي فمعمم هؤالء الشلاب لم يخفوا ارتلاطهم الوثيق بوسائ  التواص  االجتماغي بما ف

ها من الوسائط االجتماعية التكنولوجية  الحديثة .  والواتساب وغي 

اليمكن كذلك اغفال  سل  التدي   عي  الوساطة بغرض عقلنة استعمال الوسائط االجتماعية و اعادة الرابط 
ي سابق عهده تل  ولوج المستحدثات التكنولوجية الفضاء االجتماغي 

ز
االرسي اىل متانتم وتوتم االجتماعية كما كان ف
ي والتفوتنا هنا فرصة االشارة اىل ما اس تلهمناه من نمرية المستحدثات التكنولوجية ومايؤطر العم  بها المغرئ 

ز النتقال ُبعد االتصال من اللعد الملارسر اىل  ز االجتماعيي  تواصليا  عىل اعتلار الوساطة يي  سبي  إلثارة انتلاه الفاعلي 
ي عىل وجم الخصوص. 

ايز " االفي  ي
نيطيف   اللعد "السي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

ه عىل الرابط األرسي: الدمان عىل مواقع التواصل االجتم2.   اعي وتأثتر

ي استخدام وسائ  التواص  االجتماغي إىل الحد الذي تد يوص  إىل االدمان بما يحملم هذا االدمان 
ز
إن االفراط ف

القدرة عىل غلق الهاتف أو التطبيقات  الخوف من تفويت رسالة أو اتصال   من أعراض  كفقدان
نت( تد تص  إىل حد االكتئاب إذا ما طالت  ي حالة وجود أي عائق لالتصال بالشلكة )اخأني 

ز
والتوتروالقلقالشديدين ف

ة االبتعاد عن الديول  واإلحساس بسعادة بالغة وراحة نفسية عند الرجوع إىل استخدامها   . هذا االدمان عىلفي 
مواتع التواص  االجتماغي الذي صنفناه إجرائيا باعتلاره إدمانا سلوكيا  تد تكون لم أثار جانبية عديدة عىل المستوى 
ة  ز بمحيطهم اخأرسي  بالنمر إىل المدة  الكبي  ي لألفراد  يصوصا إذا ما تعلق اخأمر بعالتة الشلاب والمراهقي 

العالئف 
ي يقيضيها المدمن 

ي هذه المواتع  وبالتاىلي االنعزال عن محيطم االجتماغي بشك  عام والمحيط اخأرسي بشك  الت 
ز
ف

 ياص. 

ي التجربة الفردية للشلاب 
ز
ز بمدينة تمارة  التعمق ف ي أجريناها مع الشلاب والمراهقي 

حاولنا يالل المقابالت الت 
ز أيضا الك ي عالتتهم بوسائ  التواص  االجتماغي  ومحاولي 

ز
ز ف ي تد والمراهقي 

شف عن بعض أعراض االدمان الت 
اتم عىل تفكك الرابط اخأرسي.  ز  واتجهنا بعد ذلك إىل ربط هذا االدمان بتأثي   تمهر عند بعض المستجوبي 

ز  ز بمدينة تمارة يقضون بي  ساعة بمواتع التواص   14إىل  5إتض  جليا من يالل المقابالت أن الشلاب والمراهقي 
ي مقابلة مع االجتماغي  هذه الساعات تكون 

ز
ة  المساء( أو بشك  متواص   جاء ف إما بشك  متفرق)الصلا   المهي 

ي كل سنة( 18أحد الشلان من مرتادي دار الشلاب )أنس 
 
.. ف ي الفيسبوكي ي حسان 

 
ي مبحرا ف

" ..أشتغل عىل هاتق 
ز أوقات يومي صباحا ومساًء.." ي تصف  14ساعات اىل  7إذ يستغرق هذا الشاب  ما بي 

ز
مواتع التواص   ساعة يوميا ف

: عالم مواتع  ز ز مختلفي  ي عالمي 
ز
ي أن أنس يعيش ف

؛ أي ما يعادل أكير من نصف اليوم. هذا المعىط يعتز االجتماغي
ي من اج  القيام بالمهام 

فيم... والثائز التواص  االجتماغي  والعالم الواتغي  فاخأول ياص بالمر   والتعارف  والي 
ي عالمم الخاص. الحياتية الروتينية  كمتابعة الدراس

ز
" مزاولتها ف ي ال يستطيع "الفايسبوكي

 ة ومزاولة اخأنشطة الت 

ء أقوم به بعد ” وليس خأنس أي وتت محدد للولوج لمواتع التواص  االجتماغي  حيث تال بالحرف:  ي
أول سر

ي 
ي من النوم وقبل تناول الفطور هو أن أتفقد حساب الفايسبوك خاصتر

عىل  كما أن عدد أصدتاء أنس“.  استيقاض 
ي اىل العالم الواتغي  ومنهم  5000الفايسبوك يتجاوز 

ايز صديق  منهم من تطورت العالتة ويرجت من العالم االفي 
من ظ  صديقا عىل الفايسبوك فقط  ويضيف الملحوث أن معمم محادثاتم تكون مع اإلناث لكون التواص  معهن 

ي رومنسي أتواصل بشكل  أتواصل مع البنات والش” ممتع  والوتت بصحبتهم يمر برسعة 
باب، ولكن بحكم أنت 
 “. كبتر مع البنات،ألن التواصل مع الشباب يتسم بنوع من الجفاء، سالم.. سالم فقط

ي تصف  مواتع التواص  االجتماغي يستهلك 
ز
يمكن القول أن الوتت الطوي  الذي يتم تضاؤه من طرف الملحوث ف

ي الدردشة مع الفتيات  وهذا ما يجع  من هذا ال
ز
فضاء بمثابة المتنفس للشلاب المدمن  والذي يدفعهم اىل ف

ز ظهرانيم.   اإلتلال عليم واستهالك المزيد من الوتت بي 
تعد من أعراض اإلدمان عىل مواتع التواص  االجتماغي صعوبة االبتعاد عنها حيث يصب  مرور يوم أو عدة ساعات 

لق والتوتر والغضب   هذا اخأمر حاولنا إستشفافم من دون الديول إليها أمرا ال يطاق  حيث يشك  ذلك مصدرا للق
 :  يالل تضم مقابلتنا للسؤال التاىلي

 ؟ما االحساس الذي ينتابك عندما ال تلج لمواقع التواصل االجتماعي لمدة يوم واحد -
ز الذين يمضون أكير من  شك  ساعات عىل مواتع التواص  االجتماغي  أكدوا أنهم عند حدوث م 7غالبية الملحوثي 

نت  ز  وعند العودة إىل إستخدامها بالتغطية بشلكة اخأني  ء معي  ي
يحسون بالقلق والتوثر  ويشعرون أنهم ينقصهم سر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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 إجابتم عن هذا السؤال  يحسون بسعادة بالغة وراحة نفسية 
ز
ز ف ء ما ” وهنا يقول أحد الملحوثي  ي

 أحس بسر
، كما أحس بالقلق ، حاولت االنقطاع عن الفايسبوك لمد ي

ة أسبوع، كنت أتفقد الرسائل المهمة فقط، ينقصت 
ي من الناس 

ولكن ثالثة ايام كانت كافية للعودةللعادة الفايسبوكية... أصدقك القول حينما أقول لك أنت 
المستعدين لحمل الالفتات والقيام بمظاهراتحتر ال يتم حرماننا من الفايسبوك. الن الفايسبوك بالنسبة ليا هو 

عرص، قبل الفايسبوك كان الشباب يجلسون بالمقاهي لقراءة الجرائدوحل شبكات جورنال )جريدة( هذاال
 ،.. الكلمات المتقاطعة، اما اليوم فنحن مدمنون عىل الفايسبوك، ألنه جورنال العرص المتنقل، دائما معي

ه، هو أداة للتنشئة االجت ة عت  ي مالفايسبوك مدرسة تعلمت فيها السياسة، والفكر، تأثرت بأفكار كثتر
 
اعية ف

 . “نظري
ي 
ز
ي يقضيها ف

ي من حالة إدمانية بالنمر إىل عدد الساعات الطويلة الت 
نالحظ من يالل إجابة هذا الملحوث أنم يعائز

ي يكون عليها عندما ال يدي  إىل هذه الوسائط  
مواتع التواص  االجتماغي  و بالنمر إىل الحالة النفسية المتوثرة الت 

ي حالة  اخأمر الذي يمكننا معم القول
ز
ي من حالة إدمانية خأنم بمجرد إنقطاع تواصلم مع هذه المواتع يصب  ف

أنم يعائز
ي حالة نفسية جيدة. 

ز
 غي  إعتيادية  وبعد عودة هذا االتصال يصب  ف

هذه الحالة االدمانية  عىل الفايسبوك إذن عند هذا  الملحوث لها أثر مادي حاد عليم  وهنا يمكن ان نقوم بمقارنة 
ز   مدمن مواتع التواص  االجتماغي ومدمن الخمر مثال من يالل بي 

ز االدمان السلوكي  واالدمان عىل المواد  أي بي 
ي الشوارع  فإن مدمن مواتع 

ز
كها ك  مادة عىل مدمنها  فإذا كان السكي  يفقد الوغي وي  هيم عىل وجهم ف

ي تي 
اآلثار الت 

ول إىل الشارع واالحتجاج وحم  الالفتات التواص  االجتماغي يتأثر كذلك  فقد أجابنا هذا اللح ز وث بأنم مستعد لليز
كات االتصال بقطع الخدمات المجانية الخاصة بالفايسبوك والواتساب... مرة أيرى  إذن  مستقلال إذا ما تامت رسر

ي حالة الس
ز
" يولد فعال مضادا كما ف ي   مع كفوجود الفع  الناتج عن غياب المادة المدمن عليها بالنسلة "للفايسبوكي

ي دائرة فع /نتيجة أو 
ز
ي يتحرك ف

ز نتائج متلاينة  وهذا يحيلنا بطريقة ضيحة إىل أن الفع  االدمائز العلم أن للفعلي 
 فع /ردة فع . 

ز بالقلق وعدم االرتيا  عند حدوث مشك  بالتغطية بالشلكة  نستنتج إذن من يالل شعور غالبية الملحوثي 
 يعودون إىل استخدام مواتع التواص  االجتماغي  سعادة اللالالعنكبوتية  واالحساس بال

ز غة والراحة النفسية حي 
ي يقضونها عىل هاتم الوسائط االجتماعية  وبالنمر أيضا إىل الحالة 

انهم يعانون من حالة إدمانية بالنمر إىل المدة الت 
ي يكونون عليها جراء عدم الديول لها  وتعتي  هذه الحالة النفسية من أع

عند  راض االدمان السلوكي النفسية الت 
ي تعود عىل القيام بها  وحت  إن 

ي حالة نفسية متوثرة وتلقة عندما ال يقوم بالعادة السلوكية الت 
ز
الفرد  حيث يصب  ف

 (West, 2005) حاول االنسحاب ال يستطيع ذلك. 
نا أيضا من يالل مقابلة هذا الملحوث  هو  حديثم عن وسائ  التواص  االجتماغي كجريدة بالنسلة  ما يمكن أن يثي 

ي كانت 
ء الذي يعوض الجريدة الورتية  اخأمر الذي يوضحا جليا تحول بعض اخأشياء الت  ي

ها بمثابة  السر لم  إذ إعتي 
ي السابق هو التعرف عىل 

ز
ورية عند اخأجيال السابقة  مع الحفاظ عىل نفس وظيفتها  فوظيفة الجريدة ف تلدو ضز

ها بمثابة أداة للتنشئةالفيسبوك مدرسة تعلمت فيها السياسةيلار السياسية "اخأ   من هذا إعتي 
 "   ب  اخأكير

 :  االجتماعية  اخأمر الذي يدفعنا لطر  السؤال التاىلي
ي التنشئة  -

 
ي ظل إدمان بعض الشباب والمراهقير  عليها أن تعوض دور األرسة ف

 
هل يمكن للوسائط االجتماعية ف

 ة؟ وإذا كانت التستطيع ذلك، فكيف يؤثر هذا االدمان عىل إضعاف الرابط األرسي؟االجتماعي
ي طياتم جوابا 

ز
عىل إعتلار أن دور التنشئة اخأرسية ال يمكن خأي وسيلة أو مؤسسة  مسلقا  إن هذا السؤال يحم  ف

ز  بتأكيأيرى أن تعوض الدور الذي تقوم بم بالنسلة للشاب والمراهق  اخأمر الذي أبرزه مجموعة م دهم  ن اللاحثي 
ي تشكي  وبناء شخصيات أفراد المجتمع  عىل كون

ز
االرسة هي النواة اخأوىل للمجتمع  وتمث  اخأساس االجتماغي ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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 عىل أبنائها يصائصها ووظيفتها
ز خأفرادها  وبالنمر لوظيفتها  .حيث تضفز بوية  الوتأسس الدرع الحصي  ي 

 (FRANCIS, 2016)االجتماعية... 

ات إدمان بعض أفراد العينة عىل مواتع التواص  االجتماغي  هكذا إذن حاولنا عي  مقاربة فهمية إستجالء تأثي 
وإنعكاسات هذا االدمان عىل الرابط اخأرسي  فتضمنت المقابلة مجموعة من اخأسئلة المخصصة لهذا الغرض  وتد 

ز من يالل تحلي  المقابالت أن معمم ز عىل مواتع التواص   تبي  ز الذين تم تصنيفهم كمدمني  الشلاب والمراهقي 
ي يتم تضائها بهاتم 

ة الطويلة الت  ي الذي يجمعم بأرسهم  بالنمر إىل الفي 
االجتماغي يعانون من ضعف الرابط العالئف 

ز  او  ما بي 
ة تي  ز تقريلا ال يقضون مع أرسهم سوى في  ز أو ثالث س الوسائط االجتماعية  إذ أن نصف الملحوثي  اعتي 

ي تصف  مواتع 
ز
ز ف ي يجلسون فيها مع اخأرسة يكونون منغمسي 

ة الت  ساعات كأتص تقدير؛ لكن حت  يالل هذه الفي 
ي أن حت  التواص  االجتماغي  ف

ي أوتات الجلوس مع أرسهم مثال عىل طاولة اخأك  يستخدمون هواتفهم  ما يعتز
فز

ض أن يجلسم الشاب أو ال مراهق مع أرستم عىل طاولة اخأك   يكون حضوره  أنطولوجيا فقط الوتت الذي من المفي 
 : ز اضيا  يقول أحد الملحوثي 

ه وتفاعلم فيكون إفي  تر وأنا أكون متصال بالنت عت  حساب الفايسبوك ح”  أما تفكي 
ي هذا الصدد “عىل مائدة الغداء مع العائلة

ز
  لقد يلقت مواتع التواص  االجتماغي لديم نمط عيش جديد  وف

ي  ” يقول: 
وأستيقظ عىل الساعة  4أو 3الفيسبوك خلق عندي نظام حياة جديد..أنامق 

 
ي منتصف  12صباحا

 
ف

ي أصب  يعيشها يلقت لديم نوعا “النهار
  يمكن اإلشارة هنا إىل أن مواتع التواص  االجتماغي والحياة المتفردة الت 

ي العالتات اخأرسية وهو اخأمر الذي سجل
ز
ي غالبية المقابالت  اخأمر الذي يؤكده عدم من التلاعد والفتور ف

ز
ناه ف

ه  زيارة العائلة  مشاهدة  ز ي  أنشطتها الجماعية من مشاهدة التلفاز  الخروج للتيز
ز
ز اخأرس ف مشاركة غالبية الملحوثي 

ي حساب فايسبوكلم أعد التلفاز  هذا اخأنشطة اصب  يمارسها بشك  فردي  تقول أحد الملحوثات "
ر
منذ إحدان

ي وشبكة أخرج للت
 
جول مع العائلة كما لم أعد أشاهد معهم التلفاز، أجالسهم فقط حينما ينقطع التيار الكهربان

 الوايفاي". 

ي  
ايز ي اخأرسة إىل بالفضاء االفي 

ز
ت فضاءها االجتماغي الواتغي المتمث  ف نستنتج إذن من يالل كالم الملحوثة أنها غي 

ي وال 
ايز ي يتعذر عليها الولوج إىلحيث تمارس طلعها االجتماغي بشك  إفي 

ي الحاالت الت 
ز
 تشارك اخأرسة الجلوس إال ف

 عىل مواتع التواص  االجتماغي عىل الرابط اخأرسي وص  إىل 
ز . إن تأثي  إدمان الملحوثي  مواتع التواص  االجتماغي

ل عي  مواتع التواص  االجتماغي  إذ 
ز ض  حد تواصلهم مع أشقائهم واخأشخاص الموجودين داي  نفس الميز

ي إجابتهم عن سؤال: 
ز
ز ف  معمم الملحوثي 

ل - ي تستعملها من أجل التواصل مع إخوتك الموجودين داخل المت  
 ؟ماهي الوسائل التر

ي غالبية 
ز
ء من أييم أو أيتم  لكونهم ف ي

بكونهم يستعملون وسائ  التواص  االجتماغي عند رغلة أحدهم طلب سر
ي غرفهم الخاصة حيث يفضلون 

ز
 تصف  هذه الوسائط االجتماعية. اخأحيان يكونون ف

ي 
ز
ي ف
ي من تره  الرابط اخأرسي كونهم حت 

ي اشتغلنا عليها تعائز
ز أن العينة الت  ي تبي 

ات اخأيرى الت  ز المؤرسر إن من بي 
ز تمة االنعزال الذي يعانيم  مواجهتهم للعض المشاك  يلجأون إىل أصدتائهم عي  مواتع التواص  االجتماغي  مما يي 

ز  ي الحوار أو تلادل أطراف  الشلاب والمراهقي 
ز
بمدينة تمارة  فحت  الوتت الضيق الذي يقضونم بمعية عائالتهم ف

ي التواص  داي  
ز
الحديث ال يعدو أن يكون علارة عن أجوبة مخترصة )نعم  ال  فعال...( وهو ما يعي  عن أزمة ف

ي الذي يقضون فيم ساع
ايز ي العالم االفي 

ز
سائ  هذا ات طوال  وهذا ما يجعلنا ناخأرسة مقاب  االنفتا  عىل التواص  ف

 لنا أن اإلدمان عىل مواتع التواص  االجتماغي يقلص 
ز الوتت الضيق الذي تالوا أنهم يقضونم مع أرستهم. من هنا يتي 

ز أفراد االرسة.   بشك  كبي  من نسلة التواص  ومن حميمية العالتة اخأرسية ما بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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   

 

ز  ي يعيشها الشلاب والمراهقي 
 بمدينة تمارة تشك  يطرا عىل الرابط اخأرسي  بسبب الوتت الطوي هذه القطيعة الت 

الذي بات يقضونم أمام هذه المواتع  اخأمر الذي أكدتم أيضا عينة اآلباء الذين تمنا باستجوابهم إذ أكدوا أن أبنائهم 
ي موات

ز
  ع التواصال يشاركونهم أنشطتهم العائلية  وأن معمم الوتت الذي يكون يارج الدراسة يتم تضائم ف

  . ز بمدينة االجتماغي كما أن تأثي  اإلدمان عىل مواتع التواص  االجتماغي عىل الرابط اخأرسي  لدى الشلاب والمراهقي 
ي انطلقنا منها. مما يفت  أبوابا 

تمارة الذي إتض  جليا من يالل تحلي  المقابالت يؤكد إذن صحة الفرضية الت 
ز بالوسائط عديدة لعملية الوساطة عىل مستويات عدة  تصد التدي  من أج  إعادة بناء عالتة الشلاب والمراهقي 

 االجتماعية تصد إعادة بناء الرابط اخأرسي بشك  متماسك. 

 .VII :خالصات واستنتاجات 

اتها وياصائصها  منها رو  المغامرة واإلثارة وحب االكتشاف  ز ي ك  مجتمع  لها ممي 
ز
الشلاب فئة اجتماعية مهمة ف

ز أكير الفئات االجتماعية إتلاال عىل مواتع التواص  والتعرف عىل [ الجديد  وهذا  ما جع  الشلاب والمراهقي 
ي ك  جهات العالم بدون حدود  

ز
ي واإلبحار ف

ايز االجتماغي  باعتلارها المجال الرحب للديول اىل العالم االفي 
ي 
ز
  حياتم الواتعية  وما يعرفم منوالجمارك والحاجة إىل جواز سفر.ينضاف إىل ذلك ما يعيشم الشلاب من فراغ ف

ي شلكة 
ز
ي ف
ايز ي الحياة وتحقيق الذات فيكو ن عالم االفي 

ز
ز االندماج ف مشاك  اجتماعية واتتصادية تحول بينم وبي 

نت المالذ للهروب من هذه المشاك   والمجال الرحب لتحقيق الذات وإثلاتها من يالل المشاركة وإبداء الرأي  اخأني 
ي محيطم المحىلي والواتغي  والحوار  أو التمكن

ز
  . من التقنيات التواصلية واإلبداع فيها  والتعويض عما يفتقده ف

ي كان 
إن إتلال الشلاب عىل مواتع التواص  االجتماغي اليوم أضخ أكي  بكثي  من إتلالم عىل التلفاز والفضائيات  الت 

اتها السلبية عىل الشلاب. وإذا كانت بعض الد  18نراسات تؤكد أن الشلاب بللوغهم سيشتكي اللعض من تأثي 
ي تاعات الدراسة  فلنا أن نتصور حجم تأثي  

ز
يكونون تد تضوا وتتا أكير أمام التلفاز  من الوتت الذي تضوه ف

ي مناجي الحياة  ياصة عندما يتطور 
 
استعمال وسائ  التواص  االجتماغي عىل الرابط اخأرسي لدى الشلاب  وعىل باف

نت إىل مستوى اإلدمان كماهرة جديدة ترتبت عنها مجموعة من االنعكاسات الجانبية تعام  الشلاب مع اخأ  ني 
ي من دراستنا. 

ي الشق الميدائز
ز
 االدمان عىل مواتع التواص  االجتماغي وتأثي  أما فيما يتعلق بنقدمها كما رصدناها ف

الوسائط من يالل رصد ج  مماهر ذلك عىل الرابط اخأرسي, تمنا بمحاولة تياس مدى ادمان و تعلق الشلاب بهاتم 
ز :  كفقدان القدرة عىل غلق الهاتف أو التطبيقات  الخوف من تفويت رسالة أو  االدمان السلوكي لدى الملحوثي 

نت( تد تص  إىل حد االكتئاب.  ي حالة وجود أي عائق لالتصال بشلكة )االني 
ز
اتصال  والتوتر  والقلق الشديدين ف

ي لألفراد ياصة ما يتعلق بعالتة االباء لألبناء.  مما يخلف العديد من اخأثار 
 الجانبية عىل المستوى العالئف 

ي النقاط التالية
ز
 :يمكن تلخيص أهم النتائج المتوص  إليها  ف

تجاوز المستخدم الوتت المحدد الستخدام الوسائط االجتماعية كآلية تعويضية للرابط اخأرسي وكمالذ للتخلص  -
 ليومية. من وطأة ضغوطات الحياة ا

الشعور باالضطراب والقلق عند االبتعاد عن الوسائط االجتماعية  ما يعكس معاناة الشخص الضطراب سلوكي  -
 . ي
 ادمائز

-   .  الشلاب ووسائ  التواص  االجتماغي
ز  غياب التواص  و التفاع  بي 

ز  تفرض علينا إعادة  ات لوسائ  التواص  االجتماغي عىل الشلاب والمراهقي  ي إن هذه التأثي 
ز
 مفهوم النمر ف

. فالوتوف عىل  الوساطة
ً
نت بشك  عام  ووسائ  التواص  االجتماغي ياصة

ي مع شلكة اخأني  بهدف التعام  اإليجائ 
حقيقة عالتة الشلاب بالوسائط االجتماعية  يفرض استخالص مالحمات هامة؛ من يالل  دراستنا الميدانية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع 
ُ
ف للوظائ عام 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 مؤهالت الشلاب وتدرتهم عىل االستفادة السليمة من هذه المواتع  وإن اإلجابة 
ز
لتحديد مكامن القوة والضعف ف

ي معالجة هذ الوضع تديال منا  
ز
ز  تد تساعدنا ف ي وضعناها بصدد مقابالتنا مع الملحوثي 

عن مختلف اخأسئلة الت 
ي باتت

ز صفوف الشل كوسطاء لتقوية الرابط اخأرسي والتغلب عىل العزلة الت  اب و تطبع العالتات االجتماعية بي 
 . ز  المراهقي 

ز بمدينة تمارة  يعانون من االدمان عىل  ز فعال أن الشلاب والمراهقي  ي توصلنا  إليها ميدانيا  تبي 
من يالل  النتائج الت 

ي ما يتعلق بالرابط اخأرسي ح
ز
ي لديهم  يصوصا ف

رف هذا يث عالوسائط االجتماعية مما أثر عىل الجانب العالئف 
ه  يمهر عىل مستوى االنعزال  ي يقضيها هؤالء الشلاب بهاتم الوسائط  هذا الي 

اخأيي  ترهال بسبب تزايد المدة الت 
ي مختلف أنشطتها. 

ز
ز يعيشونم وسط محيطهم اخأرسي نتيجة لعدم مشاركة اخأرسة ف ز أن الشلاب والمراهقي  الذي تبي 

ز تصد محاولة االلمام بحيثيات  لذلك سنحاول  العم  من يالل الوساطة كآلية ز طرفي  تسغ إىل التدي  بي 
ز بالوسائط االجتماعية. من هذا المنطلق  الموضوع من أج  إيجاد سل  إلعادة هيكلة عالتة الشلاب والمراهقي 

ز للوسائط االجتماعية ومن  سنعم  عىل التدي  عي  الوساطة من يالل العم  عىل تغيي  تمث  الشلاب والمراهقي 
 محيطهم العائىلي تمة إ

ز ز الرابط اخأرسي بينهم وبي   . (Lemieux, 2013)عادة عقلنة استعمالها تصد تمثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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