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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من ال ] ل المحمو  هاتفمدى الوع  بأضر
 [ بجدة 71و  57عىل األذن لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بالثانوية 

 

  مقدم للمؤتمر العلم  بقيادة الطالبة
وع بحث   مشر

 إعداد الطالبات : 

ي  يمثر عبد ال –مريم عايد الخميس   –الهنوف عبد الرحمن المطير  عزيز المطير

اف    إشر
أ/ صفية أحمد العمري  –: أ/ عزة سالم الجهثر  

بية والتعليم/  المملكة العربية السعودية بية والتعلم بجدة/  وزارة الير  بية والتعليممكتب الير / اإلدارة العامة للير
 . الثانوية السابعة والخمسون للبناتشمال  

 

 للدراسة: المستلخص 

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل ف البحث التاىلي إىل قيهد ياس مدى الوغي بأضز
ار هذه  ي إنخفاض الوغي بأضز

ز
األذن لدى فئة طالبات الصف الثالث ثانوي بجدة، تنحرص مشكلة البحث ف

م ذلك اإل  ز ار لدى هذه الفئة المستهكلة للهواتف المحمولة، وسيلي  جابة الموجات، مما تطلب نرسر الوغي بأضز
 :  عىل التساؤل التاىلي

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن لدى  -1 ما مدى الوع  بأضر
 الطالبات الصف الثالث ثانوي؟

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من يوجد وغي ب"  الفرضية األوىلوقد تم وضع الفرضيات التالية :  أضز
 األذن لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة جدة. الهاتف المحمول عىل 

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن : الفرضية الصفرية ال يوجد وغي بأضز
 . بمدينة جدةلدى طالبات الصف الثالث ثانوي 

 عىل األذن. الصادرة من الهاتف المحمول  تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية : الفرضية الثانية

 الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن.  الكهرومغناطيسيةال تؤثر الموجات  : الفرضية الصفرية

ار الناجمة من الموجات  ي وصف هذه األضز
ز
ي التحليىلي ف

 يةالكهرومغناطيسوقد إتبع البحث المنهج الوصفز
الثانوي بمدينة جدة بالمملكة الصادرة من الهاتف المحمول، وتكون مجتمع البحث من طالبات الصف الثالث 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي من 
طالبات من الثانوي  7و  57طالبة من الثانوي  93العربية السعودية، بينما تكونت عينة البحث العشوائ 

 بجدة وتم عمل إستبيان لهده العينة، وتوصلت النتائج إىل: 71

ار للموجات %71قد توصلت نتائج البحث إىل وجود وغي بنسبة   عىل األذن.  مغناطيسيةالكهرو ، مع وجود أضز

حات من أهمها وقد قدمت الباحثات مجموعة   : من التوصيات والمقير

ي أن -1
 يقترص إستخدام المحمول عىل األمور المهمة والطارئة فقط، ال أن يكون وسيلة للمناقشات الطويلة.  ينبغز

 من المكالمات بقدر اإلمكان.  -2
ً
 محاولة إستخدام الرسائل بدال

 

 الفصل األول

 خل البحث مد

 : مقدمة

ي الثورة الصناعية بصفة عامة وثورة المعلومات واإلتصاالت بصفة 
ز
نتيجة للتطور الذي شهدة العالم اليوم ف

ونية  ونية، كالتلفاز والفيديو والكومبيوتر واأللعاب اإللكي  خاصة، ظهر إنتشار كبي  وواسع لألجهزة اإللكي 
ر والميكروويف.  ز  والهواتف وأجهزة اللي 

ي ومحطات إستقبال بث األقمار الصناعية  وبناءً 
عىل ذلك اإلنتشار تضاعفت أبراج البث اإلذاغي والتلفزيوئز

 ألهميتة 
ً
ي هذه المجال نظرا

ز
 ف
ً
 مذهال

ً
ومحطات األتصاالت االسلكية ومحطات الرادار ، حيث شهد العالم تطورا
ز وتطوير وسائل اإلتصاالت ا ي تقديم الخدمات، وتحسي 

ز
ة ف  لحديثة. وفوائدة الكبي 

ابطة، وعليه زاد الطلب عىل  ة، ومنظومة مي  ومع هذا اإلنتشار الواسع لوسائل اإلتصاالت أصبح العالم قرية صغي 
 وسهلة الحمل كالهواتف المحمولة. 

ً
 وتقدما

ً
 األجهزة أكير تطورا

كة  ي بداياتها عندما قامت رسر
ز
ي معملها التج (  Lost Technology)إن فكرة إبتكار الهاتف المحمول نشأت ف

ز
ارب ف

، ولكنها لم تكن صاحبة أول هاتف محمول، بل كان صاحب هذا اإلنجاز هو األمريكي مارتن كوبر ،  1947عام 
ي شيكاغو ، حيث أجري أول مكالمة به عام 

ز
كة موتوروال لإلتصاالت ف ي رسر

ز
وكان المبدأ الرئيسي  ، 1973الباحث ف
ال وإرسال بإستخدام إشارات ذبذبة عير محطات إرسال الهاتف المحمول هو وجود دائرة إستقب هالذي أعتمد

 مثل إشارات المذياع . 
ً
ز  2011هبة مني  ،  -) غيداء عبد العزيز أرضية فضائية تماما ( وبسبب التنافس الشديد بي 

ي متناول جميع فئات المجتمع، لذا فأن عدد 
ز
كات أجهزة الهاتف المحمول أصبحت الهواتف المحمولة ف رسر

، ولكن هذه الهواتف المحمولة تصدر مستخدمي هذه ا ي خاصة، يزداد بشكل يومي ي العالم والعالم العرئر
ز
ألجهزة ف

ي عدة دراسات أن التعرض بشكل كبي  لهذه 
ز
كر ف

ُ
موجات الكهرومغناطيسية عالية، وهنا تكمن المشكلة، فقد ذ

ي أمينة،
ي صحة األنسان . )حمائز

ز
 (2013الموجات، قد يرصز 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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ق كافة كما أن الموجات الكهروم ي تخي 
غناطيسية الناتجة من الهاتف المحمول أقوى من األشعة السينية الت 

ي أنه يمكن أن تنبعث من الهاتف المحمول 
ي المائز

أعضاء الجسم ومعروفة بأشعة " أكس، وأشار عالم كيميائ 
 طاقة عالية أعىل من المسموح به ألنسجة الرأس. 

ي منها غالبية مستخدمي الهاتف المحمول مثل : كما أنه قد أشار إىل العديد من األغراض المرض
ي يعائز

ية الت 
ر  ي األذن، كما أن التعرض لهذه الموجات بجرعات زائدة قد يلحق ضز

ز
ز ف الصداع وضعف الذاكرة واألرق والطني 

ي الجسم نتيجة للموجات الكهرومغناطيسية
ز
ز األذن بأنه ناتج عن طاقة زائدة ف  بمخ األنسان، كما فرس طني 

 ادي، جامعة أم القرى(. )فيصل بغد

يحة مستهلكة للهواتف المحمولة وهذا ما أظهرت دراسة حديثة قدمتها  ز رسر  ،2012عام   PEWويعد المراهقي 
ي عام 

ز
، الذين يملكون هواتف ذكية ف ز ي أظهرت زيادة نسبة المراهقي 

ي عام  %23مقابل  %37إىل  2012الت 
ز
فقط ف

ونية من ، بسبب تنوع الهواتف الذكية، وإزدياد ال2011 تطبيقات، باإلضافة إىل زيادة ممارسة األلعاب اإللكي 
 (. 2013خالل الهواتف المحمولة )مقال منشور ، 

ار الناجمة عن  ز عامة وطالب المرحلة الثانوية خاصة هم بحاجة إىل توعية شديدة باألضز ولذلك المراهقي 
 الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من هواتفهم المحمولة. 

 : بحثمشكلة ال

ي يقضيها النتيجة لإل 
ة عدد الساعات الت  ايد عىل أجهزة الهواتف المحمولة، بل وكير ز خص أثناء شستخدام المي 

ي هذهتضاعف ال المكالمات، وبناُء عليه
ز
ي يتلقاها الشخص ف

الساعات، وكذلك قلة الوغي لديهم  مواجات الت 
ار هذه الموجات ظهرت هذه المشكلة.   بأضز

ي فمن خالل دراسة إستطال 
ز
ي يقضيها الشخص ف

  المكالماتعية قامت بها الباحثات حول عدد الساعات الت 
ز أن نسبة 1: الهاتفية )ملحق رقم ، بينما  %25( تبي 

ً
ي ساعة فأقل، و %38ال يستخدمونه مطلقا

ي  %6يقضز
يقضز

، و ز ي من  %6من ساعة إىل ساعتي 
ز  3-2يقضز ي حي 

ز
ي  %25ساعات، ف

ة  3يقضز  وهذه النسبة كبي 
ساعات فأكير

 . ،
ً
 جدا

 : م ذلك اإلجابة عن التساؤل التال  ولعالج هذه المشكلة يستلز 

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن لدى طالبات  -1 ما مدى الوغي بأضز
 الصف الثالث ثانوي؟

 الفرضيات: 

 وقد تم وضع الفرضيات التالية: 

 الفرضية األول: 

ار الكهر  ومغناطيسية الصادرة من الهتاتف المحمول عىل األذن لدى طالبات الصف الثالث يوجد يوغي بأضز
 ثانوي بمدينة جدة. 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الفرضية الصفرية: 

ار الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن لدى طالبات الصف الثالث  ال يوجد وغي بأضز
 ثانوي بمدينة جدة. 

 ناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن. تؤثر الموجات الكهرومغ الفرضية الثانية: 

 ال تؤثر الموجات الكهرومعناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن.  الفرضية الصفرية: 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث التال  إل: 

ار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطيسية –  قياس مدى الوغي لدى طالبات الصف الثالث ثانوي باألضز
 الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن. 

 إستعراض المخاطر الناجمة عن إستخدام الهاتف المحمول عىل األذن.   –

ي يتم إتباعها للتقليل من تأثي  الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول   –
توضيح األساليب الت 

 عىل األذن. 

 أهمية البحث: 

: من المأمول أن يفيد البحث الت  
ر
 ال  ف

ار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف   – توعية طالب الصف الثالث ثانوي باألضز
 المحمول عىل األذن. 

ي تتبع لتفادي مخاطر الموجات الكهرومغناطيسية عىل األذن.   –
 توعية المجتمع باألساليب الت 

ار الناجمة عن ال  – موجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول تقديم مادة علمية مفيدة عن األضز
 عىل األذن. 

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن لطالب الصف الثالث   – نرسر الوغي بأضز
 ثانوي، وبالتاىلي توجيه إهتماماتهم إىل الشغل وقت الفراغ بما يعود عليهم بفائدة

 من قضاء ساعات عىل
ً
 الهواتف المحمولة.  بدال

 حدود البحث: 

  هذه الحدود: 
ر
 يتحدد البحث التال  ف

ي لعام  الحدود الزمانية:  -1
ي الفصل الدراسي الثائز

ز
 ه. 1435-1434طبق البحث  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 للبنات بجدة. 71للبنات بجدة وكذلك طالبات الثانوية  57إقترص البحث عىل طالبات الثانوي  الحدود المكانية:  -2

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف  وعية: الحدود الموض -3 شمل البحث مدى الوغي بأضز
 المحمول عىل صحة األذن. 

ية:  -4  إقترص البحث عىل طالبات الصف الثالث ثانوي.  الحدود البشر

 مصطلحات البحث: 

 . الوع  1

 . الموجات الكهرومغناطيسية 2

 . الهاتف المحمول 3

 . األذن4

1-  :  الوع 

بأنه: ما ُيكون لدى اإلنسان من أفكار ووجهات نظر و مفاهيم عن الحياة الطبيعة ( 2008)وشابا سوالقا عرفه خ
ي 
ز
 أخرى ف

ً
 ومتصارعة ومتناقضة أحيانا

ً
ي مختلف نواحيها وجوانبها ومستوياتها المتنوعة المتألفة أحيانا

ز
من حوله ف

 . عملية التطور الحياة اإلجتماعية بشكل خاص و الحياة بشكل عام

 بأنه: 
ً
 وتعرفه الباحثات إجرائيا

ار الصحية الناجماأل مدى معرفة اإلنسان ب ها  ةضز عن الموجات الكهرومغناطيسية، وكيفية التقليل من تأثي 
 وتفادي المخاطر الناجمة عنها. 

 : الموجات الكهرومغناطيسية -2

ي الفراغ أو المادة، )جامعة المجمعة(: بأنها ظاهرة تأخذ شكل إنتشار الذ عرفتها هند الشبانات
ز
ي للموجات ف

ائ 
 . ي وآخر مغناطيسي

، هما مجال كهربائ  ز  وتتكون من عنرصين أو مجالي 

 بأنها وتعرفها 
ً
 : الباحثات إجرائيا

ي الهواء لتؤثر عىل 
ز
ي آخر ، وتنتقل ف

وئز موجات ذات تردد عاىلي تصدر من الهاتف المحمول أو أي جهاز اإللكي 
 بشكل خاص. صحة األنسان بشكل عام وصحة األذن 

 : الهاتف المحمول -3

ز )مرسل و مستقبل(، يعمل بطاقة متدنية، ويعمل تحويل ( 2013)عرفته ندى سعد  أنه: جهاز مذياع ذا أتجاهي 
 المكالمات الصوتية والرسائل النصية إىل موجات راديو. 

 بأنهوتعرفه ال
ً
 : باحثات إجرائيا
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الكهرومغناطيسية ذات ترددات عالية. سال موجات جهاز يعتمدد عىل دائرة إرسال وإستقبال ويعمل عىل إر 

 : األذن -4

العضو الحسي الذي يمكننا من السمع والذي هو أحد أهم الحواس : بأنه( 2007)عرفه عبد الرحمن السنوسي 
 الخمس. 

ي يكتمل بها كمال العقل وهو الطريق بأنه (2013)عرفته ماجدة عبداللطيف 
: آلة تتلف  المعلومات والمعارف الت 

ء حولنا.  ي
ي كل سر

 األول لتلف 

 بأنه
ً
 : وتعرفه الباحثات إجرائيا

ي تستخدم لسماع أصوات مختلفة مثل تلك الصادرة من الهواتف 
ي حاسة السمع الت 

ز
هو العضو الذي يعتمد ف

ي تنقل معها موجات الكهرومغناطيسية. 
 المحمولة، والت 

  
ر
 الفصل الثان

 أدبيات البحث 

 المحور األول: الهاتف المحمول 

ي نالت شهرة واسعة حول العالم، لما تقدمه من ي
عتير الهاتف المحمول من وسائل األتصال الالسلكية ، والت 

ح مفصل عن هذه الهواتف المحمولة.   خصائص و سمات فريدة ، وفيما يىلي رسر

 مفهوم الهاتف المحمول: 

ز )مرسل و مستقبل(، يعمأنه: أنه جهاز مذياع  (2013عرفته ندى سعد ) ل بطاقة متدنية، ويعمل عىل ذا إتجاهي 
ل فإن اتصاتحويل المكالمات الصوتية و الرسائل النصية إىل موجات الراديو ، وعندما يقوم المستخدم بإجراء 

اتصاالت، وعندما تصل هذه الموجات  (برج)اتف المحمول إىل أقرب قاعدة هذه الموجات يتم إرسالها من اله
ي للقاعدة فإنها تقوم بتوجيهها لشبكة ال

ي منطقة  (رجب)تقوم بتحويلها ألقرب قاعدة  هاتف الرئيسية، والت 
ز
ف

 الشخص المستلم اللتصال. 

 بأنه: جهاز يعتمد عىل دائرة وتعرفه الباحثات اج ارئ
ً
  رسال واستقبال ويعمل عىل إرسال موجاتإيا

 كهرومغناطيسية ذات ترددات عالية. 

 كيفية عمل الهاتف المحمول: 

ي الفض موجات الراديو  اللستغإيقوم عىل مبدأ ىل نظام الخلية، الذي يعتمد الهاتف المحمول ع 
ز
اء من المتاحة ف

ي نفس الوقت وبدون حدوث أي تداخل أو عقبات أثناء
ز
ز ف تصال، وهو ما يعرف بالنظام ألا عدة مستخدمي 

ي هذا النظام تقسيم المنطقة إىل
حيث ل، بسداسية الشك اليا مجموعة من الخ الخلوي أو نظام الخلية، ويقتضز

وتتضمن كل خلية محطة تقوية تحتوي عىل برج يحمل معدات  تزداد مساحة الخلية كلما قلت الكثافة السكانية،
اخل الموجودة د (أجهزة االستقبال)محطات المتنقلة إىل ال يصالها وإالموجات  إرسال راديو، حيث تقوم بتوزي    ع
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بديل، بحيث يحمل كل جهاز هاتف نقال شفرة مكتب مقسم الهاتف، ويسىم كذلك مركز الت الخلية عن طريق
يحة  خاصة ي رسر

ز
ي هي عبارة SIMبه تستخدم للتعريف به وبمالكه ومزود الخدمة، وتكون متضمنة ف

عن  ،الت 
ة جدا ودقيقة ووحدة معالجة، تخزن فيها بيانات ة، بها وحدة تخزين صغي  ال المستخدم لألتص بطاقة صغي 

ة بإرسالها إىل مركز باألخرين ، إذ بمجرد وصول المعلوم يحة المتصلة إىل المحطة القاعدية، تقوم األخي  ات الرسر
 التبديل. 

يحة ، بحيث يحول أي إشارة صوتية أو نصية أو متعددة  ويحفظ المركز بإستمرار بسجل أخر موقع مسجل للرسر
قل البوابة ، و تنمراكز التبديل تصال يحول طلبه إىل بوابةاإل الموقع ذاته، فعندما يطلب شخص إىل الوسائط 

موقع الرقم المطلوب، ويحليه المركز اىل أقرب محطة قاعدية للهاتف  هطلب إىل مركز التبديل المسجل ضمنال
ز عير  ي نهاية الدائرة وصل الهاتفيي 

ز
 ولتوضيح فكرة تقسيم المنطقة إىل (2112ماضوي،) الشبكة.  المطلوب، وف

ز بالشكل التوضيخي أدناه، حيث اليا خ مي  كيلو  26كل خلية بمساحة   اليا المنطقة إىل خ تقسمفسوف نستعي 
ي   األضالعمرب  ع وتأخذ شكل سداسي 

ز
ي قسمت إليها المنطقة  اليا فكل خلية من الخ . (1)الشكل رقم كما ف

الت 
 رسال راديو. إعىل برج يحمل معدات  تحتوي عىل محطة تقوية، وتحتوي

 

 : طريقة تقسيم المنطقة إىل خاليا سداسية. (1)الشكل 

ي عمله عىل دائرة إستقبال وإرسال عن طريق إشارات ذبذبة عير و 
ز
مما سبق يتضح أن الهاتف المحمول يعتمد ف

 محطات إرسال إرضية ومنها فضائية. 

 : أهمية الهاتف المحمول

ي فتحت أبواب اإلتصال ووسائل 
توجت الرحلة الحضارية لإلنسان بإبداعات الثورة العلمية التكنولوجية، الت 

ابط من ي العالقات األمر الذي أستدغ عمل دراسات  الي 
ز
خالل الهاتف المحمول، لتحول إىل وسيلة أساسية ف

ي مسار التطوير. 
ز
ي ما زالت ف

 حول كفية اإلستفادة منها والحفاظ عليها، الت 

كية، دور تكنولوجيا الهاتف  اك مع الحكومة الي  ي األمم المتحدة تم تنظيمها باألشي 
ز
حيث أبرزت فعالية ف

نامج األمم المتحدة المحم ي إنقاذ األرواح عند وقوع الكوارث والرصاعات، وقالت المدير المعاون لير
ز
ول المبتكر 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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اعات يمكن عمل التدابي  الوقائية؛  ز
ي هذا الفعالية أن البلدان المعرضة للكوارث أو اليز

ز
ي ربيكا غرينسبان ف

اإلنمائ 
ي أوقات األزمات من خالل الهاتف المحمول. إلنقاذ األرواح و الممتلكات، كذلك نرسر المعلومات اله

ز
 امة ف

ب الجزء  ي أعقاب زلزال مقاطعة "فان"،الذي ضز
ز
ي إستخدام التكنولوجيا الهاتف المحمول ف

ز
ة ف ولدى تركيا خير

ين األول / أكتوبر  ي ترسر
ز
ي من البالد ف

 
ف رت البنية التحتية األساسية،  600، وقتل أكير من 2011الرسر شخص، وترصز

ي ذلك ال
ز
رت أو دمرت. بما ف ي ترصز

 عديد من المدارس الت 

ي 
ز
ي نقل وسائل طلب اإلنقاذ ف

ز
ي هذه الهواتف ف

ز
كية دور ف كة الهواتف المحمولة الي  و أشادت السيدة غرينسبان برسر

عات،  ي مرحلة اإلنتعاش بعد الكارثة وجمع التير
ز
ي تركيا وكذلك مساهمتها ف

ز
 ف
ً
أعقاب الزالزل الذي حدث مؤخرا

ي إرسال 
ز
رسائل نصية تطلب المساعدة أثناء الزلزال، وقد سغ هذا الحدث  10000أكير من حيث ساعدت ف

ي اإلستجابة و الوقاية  –وخاصة الهواتف المحمولة  –لعرض أمثلة حول أهمية التكنولوجيا المعلومات 
ز
ف

ي جميع أنحاء العالم .. 
ز
 (2013 –)مركز أنباء األمم المتحدة  واإلنتعاش من الرصاع والكوارث ف

ي إنقاذ األرواح  ومما 
ز
، ولها دور فعال ف

ً
ي نقل معلومات مهمة جدا

ز
ة ف ز أن للهواتف المحمولة أهمية كبي  سبق يتبي 

 والممتلكات. 

ات وإيجابيات الهاتف المحمول ر  : ممير

ز بخمس  (Tomi ahonen) يرى ية السابعة كما يرى أن هذه الوسيلة تتمي  أن الهاتف النقال يعتير الوسيله الجماهي 
ية وأكير فعخصائص تجع ي الوسائل الجماهي 

 
ي ل منها مختلفة عن باف

ز
 : الية منها وتتمثل هذه الخصائص ف

 . ية شخصية تتيح التفاعل مع المعلومات بشكل فردي وشخضي  أن الهاتف المحمول هو أول وسيلة جماهي 

  ز  حيث أثبتت الدراسات أنه من بي 
ً
 مكثفا

ً
ية تستعمل إستعماال  7ك أشخاص هنا 10أول وسيلة جماهي 

 يحملون هواتفهم المحمولة بشكل دائم خالل النوم. 

  ي خدمة الدفع المدمجة )البطاقات التعبئة(الوسيلة
ز
 األوىل المزودة ف

  ي الصناعة محتوياته وتصميمها وألتقاط الصور
ز
ز ف ية تمنح الدافع لإلبداع من خالل التفيز أول وسيلة جماهي 

 (P:39,Brian Fling )والفيديو 

  ومما سبق يتضح أن
ً
، نظرا ي الوقت الحاىلي

ز
الهواتف المحمولة أصبحت أكير وسيلة مستخدمة ومستهلكة ف

ها.  ز بها من صور ومقاطع فيديو وغي  ي تتمي 
 لسهولة حملها إبداع تصميمها، والخدمات والتطبيقات األخرى الت 

ا هولة، فآثارهوقد غزت منتجات التكنولوجيا الحياة اليومية، مما أدى إىل جعل هذه الحياة أكير بساطة وس
ي شت  القطاعات سواء اإلقتصادية منها أو اإلجتماعية أو السياسية، والهاتف المحمول كأحد 

ز
اإليجابية ف

ي 
ز
عات المتداولة بشكل كبي  من قبل أفراد المجتمعات، ترك أثر عىل سلوكيات الفرد، وقدم منافع ف

المخي 
 مجاالت عدة منها: 

و سمح للفرد بإالتصال باآلخرين بشكل رسي    ع وفوري، و بالتاىلي زيادة حطم المحمول حواجز المكان و الزمان، 
 فرص اإلتصال بالغي  و رسعة تعميق العالقات اإلجتماعية. 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

؛ إلبقاء حبل التواصل مع األرسة 
ً
ي كل مكان جعل منه مدخال

ز
إن طبيعة المحمول المتحركة و مصاحبته للفرد ف

ل، مما يسمح بمتابعة األ  ز ، كما أتاح حت  خارج حدود الميز بناء والقدرة األبوين عىل ممارسة الضبط اإلجتماغي
 اإلتصال الدائم مع األهل واألصدقاء دون الحاجة إىل التنقل. 

تطبيقات المحمول المتعددة أدت إىل خلق إهتمامات جديدة لدى مستخدميه، تتعلق بالتقاط الصور ومقاطع 
، مما خلق نوع من اإلتصال يقوم الفيديو وتحميل الموسيف  وتسجيلها ومشاركة كل ذلك  ز مع األصدقاء و المقربي 

ز المجموعات واسعة من األشخاص دون أن تربط بينهم أي عالقة   عىل تبادل هذا النوع من المواد ينرسر بي 
ً
أساسا

 فعلية، وإنما تقترص عالقاتهم عىل تشارك نفس المعلومات فقط. 

ح ية من مجرد جهاز يستخدم لإلتصال و التواصل فأصبلقد تعدى الهاتف المحمول بتطبيقاته وظيفته األساس
، تنجز من خالله األعمال مع الغي  ، إىل جهاز ، يعيش فيه كل فرد حياته الخاصة فهو كسجل يحفظ 

ً
 منتقال

ً
مكتبا

 (2012أرسار الفرد، ووسيلة لحفظ المعلومات، وتسجيل المواعيد و التذكي  بها، وآلة حاسبة ومنبه. )ماضوي ، 

 : الهاتف المحمول سلبيات

 ، وعىل الرغم مما أتاحه المحمول من فرص للتواصل مع الغي  وتقريب المسافات؛ إال أن أستخدمه المتنامي
ي من طبيعة 

وإنتشارة الواسع حمل معه إنعكاسات سلبية عىل القيم والعالقات األجتماعية، بعضها يأئ 
ي حد ذاتها، والبعض اآلخر سببه سوء األست

ز
 ات: هالك من قبل الفرد، فيما يىلي بعض هذه السلبيالتكلونوجيا ف

ي أستخدام الهاتف المحمول يؤدي إىل إنقطاع التواصل 
ز
أدى إىل تكريس الوحدة و العزلة األجتماعية، فاألندماج ف

ي األستماع إىل الموسيف  أو 
ز
اإلجتماغي وضعف العالقات مع اآلخرين، حيث أصبح الفرد يفضل اإلستغراق ف

ز به. األلعاب والتط  بيقات  المحمول عىل التواصل مع المحيطي 

ز و كرس الحواجز األخالقية، كما أتاح  ز الجنسي  أدى إىل تغيي  منظومة القيم األجتماعية، وسهل العالقات ما بي 
 مبتكرة للمعاكسات و المضايقات. )ماضوي ، 

ُ
 ( 2012طرقا

اف الدخل الفردي  ز  دون وغي يؤدي إىل أستيز
ً
ة اإلنفاق أحيانا ( أن  2008و األرسي ، ويرى إبراهيم األخوس عام )كير

ة اإلنفاق عىل المحمول تؤدي إىل التأثي  عىل رفاهية األرسة وإقتناء الحجات األساسية. 
 كير

باإلضافة إىل ما سبق ذكره تشي  العديد من الدراسات إىل أن أستخدام الهاتف المحمول ينطوي عىل العديد من 
ي 
ز
ز األذن وأمراض القلب، وإرتفاع ضغط الدم، واألورام الرسطانية؛ المخاطر الصحية المتمثلة ف الصداع وطني 

وذلك نتيجة لإلشاعات المنبعثة من الهاتف ومن محطات التقوية، إذ أثبتت دراسات برطانيا حديثة أن أستعمال 
ز ويؤدي إىل اإلرهاق والتصدع باإلضافة كي 

ض القلب إىل أمرا المحمول لمدة طويلة يقلل من قدرة اإلنسان عىل الي 
ي اإلصابة بمرض الزهايمر واإلجهاض لدى النساء، وبدأت 

ز
والمخ، وتوصلت دراسات أخرى إىل تسبب المحمول ف

 من عام 
ً
ات الصحية للمحمول أنطالقا ي مقابلة  م1993تظهر المخاوف حول التأثي 

ز
بعدما ما أدغ أمريكي ف

ي المخ نتيجة كير 
ز
ت مخاوف لدتلفزيونية أن زوجته ماتت بسبب ورم ف ى ة أستعمالها للهاتف المحمول، فأنترسر
ز حول هذا 2006مستعمليه ومنتجيه برسعة فائقة. )دليو، (، إال أن أهل األختصاص واألطباء ال زالو غي  منفقي 

الجزم بهذه األثار ، بسبب األفتقار للدليل القاطع، وإنه البد من األنتظار سنوات أخرى حت  يتم التأكد من نتائج 
 (2008الدراسات أو نفيها. )األخرس،هذه 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عىل البيئة، فطبيعة المواد 
ً
ارها أيضا ار الصحية فإن مخلفات الهواتف المحمولة لها أضز باإلضافة إىل األضز
ي صناعة هذه األجهزة تؤدي إىل تلوث وإنتشار السموم. )ماضوي،

ز
 (2012المستخدمة ف

ته العديدة، ولكن ترشيد أستخدامه  أفضل حل ومما سبق أتضح أن الهاتف المحمول سلبيات مع إيجابيا
 للتقليل من هذه السلبيات. 

: الموجات ي
ي عال الكهرومغناطيسيةأصبحت الموجات  الكهرومغناطيسية المحور الثائز

ز
م تحتل مكان الصدارة ف
، وب  هذا أهتمت معامل األبح ي نستخدمها بشكل يومي

ايد إنتاج األجهزة الت  ز  لي 
ً
ث ااألستخدامات الخطرة، نظرا

ي ظل تزايد أستخدام الهاتف المحمول الذي أصبح من أكير 
ز
ها عىل المدى الطويل ف برصد هذه الظاهرة، وتأثي 

 للموجات 
ً
 . الكهرومغناطيسيةاألجهزة أستخداما

 : Electromagnetic waves الكهرومغناطيسيةمفهوم الموجات 

: الكهرومغناطيسيةالموجات تعددت مفهوم   ، ومن أهمها ما يىل 

ي الفراغ أو المادة. عرفت
ز
ي للموجات ف

ها هند الشبانات)جامعة المجمعة(: بأنها ظاهرة تأخذ شكل إنتشار الذائ 
ي وآخر مغناطيسي ويتذبذبان بشكل عامودي عىل بعضهم 

، هما مجال كهربائ  ز وتتكون من عنرصين أو مجالي 
 بعض ويتعامدان عىل إتجاه القوة. 

 بإنها: 
ً
 وتعرفها الباحثات إجرائيا

ي الهواء لتؤثر عىل صحة  موجات
ز
ي آخر ، وتنتقل ف

وئز ذات تردد عاىلي تصدر من الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكي 
 اإلنسان بشكل عام وصحة األذن بشكل خاص. 

 أنواع الموجات الكهرومغناطيسية: 

إىل عدة أقسام، وذلك حسب طول الموجة أو حسب تردد الموجة،  الكهرومغناطيسيةيمكن تقسيم الموجات 
: وم  ن خالل تقسيمه ينتج لدينا العديد من أنواع الموجات الكهرومغناطيسية وهي

  أشعة جاما 

 األشعة السينية 

  األشعة فوق بنفسجية 

  األشعة تحت الحمراء 

 أشعة المايكروويف 

 )الموجات الراديوية اإلذاعية)د.شكري ، جامعة أم القرى 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 : أنواع الموجات الكهرومغناطيسية(2)الشكل رقم 

 ا يىل  تفصيل لكل منها: وفيم

 أشعة جاما:  -1

ي 
ز
ا ف ز هذه األشعة بقدرتها عىل قتل الخاليا الحية، وتستخدم لتعقيم األدوات الطبية، توجد أشعة جاما كثي  تتمي 

ي وهي تنتج عن األنفجارات الشمسية. )د.شكري ، جامعة أم القرى(   الفضاء الخارجر

 األشعة السينية:  -2

ق المواد القاسية، ومن أهم × عة األشعة السينية ) أو أش اق المواد اللينة، بينما ال تخي  ز بقدرتها عىل أخي  تتمي 
 هذه األشعة 

ً
ي المستشفيات والمراكز، كما تستخدم أيضا

ز
تطبيقاتها جهاز التصوير باألشعة السينية المستخدم ف

ي المطارات والمو 
ز
ي األنظمة األمينة مثل )أجهزة التفتيش الحقائب باألشعة( ف

ز
ء )د.شكري ، جامعة أم القر ف  ى(. ائز

 األشعة فوق البنفسجية:  -3

ز بأنها تحوي طاقة تفوق الضوء العادي ولها تطبيقات كيميائية  ي أشعة الشمس، تتمي 
ز
ة ف تتواجد بنسبة كبي 

ية، والتعرض الكثي  لألشعة فوق البنفسجية قد يسبب  عديدة، منها أجهزة تعقيم المياه وبعض األجهزة المخير
 ن الجلد. )د.شكري، جامعة أم القرى( رسطا

 األشعة تحت الحمراء:  -4

  من األجسام الساخنة ومصادر الحرارة مثل: 
ر
 تمثل هذه األشعة اإلشعاع الحراري أي أنها تأن

 
ً
ز والتدفئة ولكنها أيضا ة معظمها يندرج تحت تسخي  الشمس وأجهزة التدفئة والمصابيح لها تطبيقات كثي 

ي أجهزة الت
ز
حكم عن بعد وبعض تطبيقات األتصال بأحهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول. تستخدم ف

 )د.شكري،جامعة أم القرى(
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أشعة المايكروويف:  -5

، لها تطبيقات عديدة منها:  كهرومغناطيسيةوهي موجات راديوية  
ً
ي قصي  نسبيا  ذات طول موجر

ي المطاعم والبيوت. )د.شكري، جامع
ز
 ة أم القرى(أفران المايكروويف المستخدمة ف

 الموجات الراديوية اإلذاعية:  -6

 من تقسيمات األمواج 
ً
 متنوعا

ً
ي ينتجها اإلنسان كاألمواج اإلذاعية التفلزيو  الكهرومغناطيسيةوتشمل طيفا

نية الت 
 والبث اإلذاغي وأنظمة األتصاالت وأنظمة الرادار )د.شكري، جامعة أم القرى(. 

ي  لكل  طيسيةالكهرومغناومما سبق يتضح أن الموجات  تتقسم إىل عدة موجات عىل حسب الطول الموجر
 موجة. 

 السلبيات الموجات الكهرومغناطيسية: 

ي  الكهرومغناطيسيةذكرت دراسات أن التعرض لمستويات عالية من اإلشاعات 
ز
 وبجرعات تراكمية قد يتسبب ف

 ظهور العديد من األعراض المرضية ومنها: 

  
ً
ز الكالسيوم داخل خاليا الدماغ وخارجها فيمعنه من الدخول إليها زيادة حرارة الدماغ مما يحدث تفاعال  بي 

 ويجعلها غي  أمنة فإذا حصل أي طارئ تسطتيع الدفاع عن نفسها. 

  .  التأثر عىل النخاع الشوكي مما يؤثر عىل جهاز الكريات الحمراء و البيضاء وجهاز الدماغ والجهاز التناسىلي

   ز اذا تعرض إلشعاعاته التأثر عىل خاليا الحمل فهي تغي ي الجينات وقد يحدث تشوهات للجني 
ز
ف

 (2012 –د.عذاب  –)د.عبدالصاحب 

ر الكبي  الذي قد تسبب الموجات الكهرومغناطيسية عىل األنسان وصحتة، األمر الذي  ومما سبق يتضح الرصز
شيد الباحثات بأهمية التوعية االزمة لهذه 

ُ
 الموجات. يستدغي النظر وأخذ الحيطة والحذر، لذا ت

 : براجالموجات الكهرومغناطيسية واأل 

ة عن تأثي  الموجات الصادرة عن أبراج الهاتف المحمول عىل صحتة  ة تساؤالت كثي  ي اآلونة األخي 
ز
لقد دارت ف

ج.  ز بالير  السكان المحيطي 

حث البهناك عدة دراسات عن تأثي  األشعاعات الصادرة من الهاتف المحمول لكن القليل من الدراسات قامت ب
ج.  ي المنطقة المحيطة بالير

ز
 عن تأثي  الموجات الصادرة من أبراج الجواالت عىل صحة السكان ف

ي يصدرها 
تطلق أبراج الهاتف المحمول موجات كهرومغناطيسية ، وهذه الموجات أقوى من الموجات الت 

ي 
 
ي الشكل  –الهاتف المحمول )الدسوف

ز
 (3)جامعة أم القرى(. كما ف

ار وقد قام معهد خاد ز ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بإجراء دراسة بيئية حول أضز يفي  ز الرسر م الحرمي 
ي المنطقة المركزية بمكة المكرمة و 

ز
ة ف كات اإلتصاالت المنترسر الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من أبراج رسر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ار صحية وب نسان يئية بالغة عىل صحة اإل المشاعر المقدسة، وقد بينت الدراسة إىل أن تلك الموجات تسبب أضز
ز بالقرب من أبراج الهاتف المحمول.   خاصة للسكان المحيطي 

من  ي تصدر عن األبراج تؤدي إىل اإلصابة بكثي 
كما أن الدراسة أوضحت أن التعرض المستمر للموجات الت 

ز عىل مسافة  وستاتا، مي  منها هم عرض لإلصابة برسطان الثدي  300األمراض، فالمقيمي  داع إىل الص ضافةإوالير
ز عىل مسافة  خطورة عن المقيمي 

ز أن األمراض تصبح أكير ي حي 
ز
متر من  100 واإلرهاق، وإضطرابات النوم، ف

ي بنكرياس والجلد والرئة، كما أن الدراسة 
ز
األبراج، لتصل إىل اإلصابة بفقدان الذاكرة أو الزهايمر، ومشكالت ف

ي إنبعاث الموجات الكهرومغناطيسية، وما تعكسه هذه أكدت أن مخاطرمحطات أبراج الهاتف المحمول تت
ز
مثل ف

 إنها تؤثر عىل 
ً
ز لها نتيجة الطاقة المخزونة فيها، إذ ثبت علميا الموجات عىل الحالة الصحية للمتعرضي 

ات طويلة  اكىمي لها لفي  ي يفرزها المخ عند التعرض الي 
التوصيالت العصبية والكهربائية وإنزيمات الدوباين الت 

ز قسم البحوث البيئية و الصحية )معهد  يفي  ز الرسر  (2013 خادم الحرمي 

 

 موجات الكهرومغناطيسية: نموذج األبراج تصدر (3)شكل رقم 

ر عىل من يتعرض  وعىل ذلك ترى الباحثات بأن هذه الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من األبراج تسبب ضز
 منها. 

ً
 لها، أو يكون قريبا

 : األذنالثالثالمحور 

تعتير األذن أداة السمع عند األنسان، والسمع هو إحدى الحواس الخمس، وقد فضل هللا سبحانه وتعاىل السمع 
{ ويقول }السمع   ما ورد ذكرها بالقرأن الكريم قبل البرص فيقول سبحانه }السميع البصي 

ً
ا عىل البرص وكثي 

 واألبصار{. 

 مفهوم السمع: 

الحسي الذي يمكننا من السمع والذي هو أحد أهم الحواس  العضو بأنه:  (2007)عرفه عبدالرحمن السنوسي 
 الخمس. 

بأنه: آلة تتلقى معلومات والمعارف التي يكتمل بها كمال العقل وهو الطريق األول لتلقي كل  (2013)عرفته ماجدة عبداللطيف 

 شيء حولنا.
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بأنه: 
ً
 وتعرفه الباحثات إجرائيا

ي حاسة ا
ز
ي تستخدم لسماع أصوات مختلفة مثل تلك الصادرة من هو العضو الذي يعتمد عليه ف

لسمع الت 
ي تنقل معها موجات كهرومغناطيسية. 

 الهواتف المحمولة، والت 

 أهمية األذن لإلنسان: 

األذن من أهم الحواس الخمس، فالناس يتفاهمون مع بعضهم البعض عن طريق الكالم، وهذا يعتمد عىل 
اإلستماع إىل حديث اآلخرين من حولهم وتقليدهم، وعندما يصاب  السمع، ويتعلم األطفال الكالم عن طريق

،  ما تؤدي إىل صعوبة الكالم عند الطفل )السنوسي
ً
ي سمعة فهي غالبا

ز
 (. 2007الطفل بإعاقة ف

ي أكير من سورة يكون 
ي القرأن الكريم، ففز

ز
ي ترتبية للحواس كما جاء ف

ز
وتتضح أهمية السمع من حكمة هللا تعاىل ف

تيب كما ي ي أثناء النوم، الي 
ز
ي اليقظة أو ف

ز
ىلي "السمع واألبصار واألفئدة"، كما أن األذن يحذرنا من األخطار سواء ف

 (. 2013فاألذن هو العضو الحسي الذي ال ينام )ماجدة عبداللطيف،

ي الجسم، الذي يتم عن طريقه سماع 
ز
ومما سبق يتضح أهمية األذن لإلنسان حيث تعتير أحد أهم األعضاء ف

ز الناس. األصوات،   والتفاهم بي 

 كيفية سماع األصوات: 

ي موجات، ثم تدخل هذه الموجات إىل األذن، حت  
ز
ي تنتقل ف

ازات لجزيئات الهواء الت  ز يتكون الصوت من إهي 
جمة هذه الموجات إىل اصوات.   تتحول إىل إشارات عصبية ترسل إىل الدماغ الذي يقوم بدوره بي 

حفظ التوازن، فهي تحتوي عىل أعضاء خاصة تستجيب لحركة  ولألذن وظيفة أخرى باإلضافة للسمع وهي 
ي وضع الرأس، فيقوم الدماغ ببعث رسائل إىل مختلف العضالت 

ز
الرأس فتعطي الدماغ معلومات عن أي تغيي  ف

ي حال الوقوف أو الجلوس أو السي  أو أي حركات )السنوسي 
ز
، كما هو ف ز ي تحفظ الرأس والجسم ثابتي 

 (. 2007–الت 

ي صورة موجات، ويحلها األذن بدوره إىل صورة إشارات ومما سبق ت
ز
ازات تنتقل ف ز ز أن الصوت ما هو إال إهي  بي 

 عصبية للدماغ. 

ار الهاتف المحمول عىل األذن:   أضر

ة  ي سهولة التواصل وسهولة حملة أينما ذهب الفرد، إال أن كير
ز
ة للهاتف المحمول ف وبالرغم من الفائدة الكبي 

ي المكالمات 
ز
 قد ترصز باألذن. إستخدامة ف

ي تثبت تأثي  الهاتف المحمول عىل األذن قدم الدكتور إبراهيم شامي إستشاري األنف واألذن 
وحول الدراسات الت 

 نتائج دراسة المحكمة
ً
بمستشفز الملك عبد العزيز الجامغي ل معرفة لدى تأثي  الجوال  (2013) والحنجرة، مؤخرا

 أحصاء، أجرى كل منهم مكالمة بالهاتف عىل األذن وحاسة السمع، وضمت الدراسة ثال 
ً
ثة وستون متطوعا

ي ترددات السمعية الوسط بعد 
ز
الجوال لمدة ساعة كاملة، وقد أجري لهم فحص السمع وجود نقص بالسمع ف

التحدث بالهاتف المحمول لمدة ساعة متواصلة، وقد كانت األعراض المصاحبة لإلستخدام كالتاىلي ألم وحرارة 
ز  (%5,9)والدوار والدوخة  (%19) ثم الصداع (%47,6) بأالذن  . (%3,6)والطني 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الدكتور عبد الرحمن السنوسي عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الملك سعود والباحث الرئيسي  وقد  بي 
ة طويلة عىل حاسة السمع  بأن هذه الدراسة تعد األوىل من نوعها لمعرفة تأثي  إستخدام الهاتف المحمول لفي 

ي بلدان العالم حيث ي
ز
ي المملكة يفوق إستخدامه ف

ز
 . (2013-الخميس)عتقد بأن إستخدام الجوال ف

ي معهد  
ز
أن خطر اإلصابة بأورام العصب السمغي قد  750السويدي عىل  كارولينسكا كما كشفت دراسة أجريت ف

: إذا كان عىل الجانب الذي يوضع عليه الهاتف المحمول، كما أوضح الباحث السويدي قا 3,9زاد بمعدل 
ً
ئال

باألذن مستخدمي الهواتف المحمولة يشعرون بالقلق فليستخدموا السماعات الخاصة 
 (2012،)عبدالصاحب،غذاب

ة عىل األذن، كما أوضحتها الدراسات السابقة، لذلك وجب  ار كبي  وترى الباحثات بأن للهاتف المحمول أضز
ار ، للحد من تلك المخاطر .   توعية األفراد بهذه األضز

 لمحور الرابع: طالبات الصف الثالث ثانوي ا

ي حياة الشخص ألنها مرحلة اإلنتقال من  19-17تعتير مرحلة المراهقة من عمر 
ز
سنة من أصعب المراحل ف

، وينتقل الشخص فيها من اإلعتماد عىل اآلخرين من شؤون  ي والعقىلي والنفسي
الطفولة إىل مرحلة النضج البدئز

 نفس. الحياة إىل اإلعتماد عىل ال

ة من مراحل الثانوية العامة بالمملكة العربية  وتعتير الباحثات إن مرحلة الصف الثالث ثانوي هي األخي 
 
ً
التوجيه  منالسعودية، ولها طبيعتها الخاصة من حيث سن الطالب وخصائص نموهم فيها، وهي تستدغي ألوانا

 مختلفة يلتحق بها حاملو شهادة للصف الثا
ً
 لث ثانوي. واإلعداد وتضم فروعا

 خصائص النمو العقىل  لهذه المرحلة: 

  .تصبح القدرات العقلية أكير كفاءة مثل القدرة اللفظية والقدرة العددية 

  .تزداد رسعة التحصيل وإمكانياته 

  .تنمو القدرة عىل إكتساب المهارات والمعلومات 

  .ينمو اإلدراك واإلنتباه والتذكر 

  .تزداد القدرة عىل التخيل 

   امعة أم ج-المجرد وتزداد القدرة عىل اإلستنتاج والحكم عىل األشياء وحل المشكالت)د.حميدينمو التفكي
 القرى(. 

ومما سبق يتضح بأن طالبات الصف الثالث ثانوي، تنمو لديهم القدرات العقلية من ناحية اإلنتباه والتذكر 
ها.   والقدرة عىل إكتساب المهارات والمعلومات وغي 

 

ات النفسية لهذ  ه المرحلة: التغير

ات نفسية من أبرزها:   تمر هذه المرحلة بتغير

  .ي التشبه باألصدقاء
ز
 الرغبة 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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  .البحث عن الميول الهادف 

  .ي اإلعتماد عىل النفس
ز
 الرغبة ف

  .ي التعرف وجمع المعلومات
ز
 الرغبة ف

  .نمو المهارات المتعلقة بالمواطنة 

  .ي حل المشكالت البيئة المحلية
ز
 القدرة عىل المساهمة ف

 ا ي المجتمع. إحي 
ز
 م القيم السائدة ف

 ي سلوكه)د.حميد
ز
ي يهدي بها ف

 جامعة أم القرى(.  -تكوين مجموعة من القيم واإلتجاهات الخلقية الت 

ات نفسية عدة   عليهن تغي 
ً
ز أن طالبات المرحلة الثانوية العامة والصف الثالث ثانوي خاصة تطرا ومما سبق يتبي 

ي اإل 
ز
ات، فهذه الفئة تستهلك الهاتف المحمول من حيث السلوك اإلجتماغي والرغبة ف ها من التغي  ستقالل وغي 

ة، حيق من خاللة تعتير عن مدى إستقالليتها، متماشية فيه مع األصدقاء، وتعكس من خاللة مدى  بنسبة كبي 
ي أنها مواكبة لتطورات العرص المختلفة. 

ي سنها يعتز
ز
 ثقافتها وبيئتها اإلجتماعية، فأقتناء هاتف محمول ف

ات البحث: تعق  يب عىل الدراسات السابقة المرتبطة بمتغير

 :  بعد إستعراض الدراسات السابقة، الحظت الباحثات ما يىل 

  ار للموجات عىل صحة اإلنسان بشكل عام الكهرومغناطيسية أتفقت العديد من الدراسات عىل وجود أضز
ي أ Lennart Hardell (2000)واألذن خاصة ومن هذه الدراسات: دراسة 

بتمويل من منظمة الصحة جريت الت 
ي المساحة القريبة من الهاتف المحمول 

ز
ي ف

ز
العالمية وإستنتجت من هذه الدراسة أن إحتمالية النمو ورم دماغ

تها منظمة الصحة  ي المساحات األخرى من الدماغ، كما أظهرت نتائج دراسة نرسر
ز
ضعف إحتمالية النمو ورم ف

ي أظهرت زياد(2011)العالمية عام 
بخطر اإلصابة باألورام الدبقية، لمستخدمي الهاتف المحمول  %40ة ، والت 

 لمدة  30بمتوسط إستخدام 
ً
 (2013)والسنوسي  (2012)أعوام، ودراسة عبدالصاحب وعذاب  10دقيقة يوميا

ي مجمل أطار البحث. 
ز
ي تم ذكرها ف

 وبغدادي )جامعة أم القرى( الت 

  ي مؤ
ز
 (American Health Foundation)سسة الصحة األمريكية بينما إختلفت نتائج دراسة أجراها باحثون ف

ي مجلة 
ز
ت ف ي نرسر

أكدو فيها  بأنهم لم يجدوا محاذير  (Journal of the American Medical Association)والت 
ي اإلصابة 

ز
دانماركي يستعمل  420000برسطان الدماغ، ودراسة أجريت عىل من إستعمال الهاتف المحمول ف

ي (Danish Cancer Society)قبل الجمعية الدانماركية للرسطان  الهاتف المحمول من
ز
ت ف  ، ونرسر

(Journal of the National Cancer)،  ز إستعمال الهاتف المحمول ورسطان وأوضحت عدم وجود عالقة بي 
ي )عبداللطيف  (. 2011-الدماغ والجهاز العصتر

 

همدى  ر البحث عن غير  : تميير

 ة الدراسات حول ا ي عىل صحة اإلنسان؛ إال أن وعىل الرغم من كير ها السلتر لموجات الكهرومغناطيسية، وتأثي 
ار.  –عىل حد علم الباحثات  –توجد ندرة  ي الوغي بهذه األضز

ز
 ف

  ار الناجمة عىل الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة لذلك يسغ البحث الحاىلي لقياس مدى الوغي باألضز
ة الثانوية والصف الثالث ثانوي خاصة، بسبب وجود من الهاتف المحمول عىل األذن لدى طالبات مرحل
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تقليل 
ز
إقبال كبي  من هذه الفئة عىل الهواتف المحمولة، مع عدم وجود توعية لهم، فتوعيتهم قد تساعد ف

 من إستخدام الهواتف المحمولة، مما يأدي إىل التخفيف من األثار السلبية لهذه الموجات. 

 الفصل الثالث

 اتهجرائمنهجية البحث وإ

ار موجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف  ي قياس الوغي بأضز
ز
يتضمن هذا الفصل المنهج المستخدم ف

 المحمول، ويشمل مجتمع البحث والعينة، وخطوات إعداد وتصميم البحث. 

 منهج البحث: 

ار الموجات الكهرومغناطيسية ال ي تحديد أضز
ز
ي التحليىلي ف

ادرة من الهاتف صإستخدم البحث التاىلي المنهج الوصفز
ي الوصف األدبيات والدراسات السابقة لموضوع البحث وتحليل نتائجة، حيث أن 

ز
المحمول عىل األذن، وف

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول، والمتغي   المتغي  المستقل للبحث هو: الوغي بأضز
ار الناجمة من الهاتف المحمول عىل األذ ن، المتغي  الثابت هو: طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة التابع: األضز

 جدة. 

 مجتمع البحث وعينتة: 

مجتمع البحث مكون من طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بينما تكونت 
ي من 

ة السابعة طالبة من ثانوي 93طالب من طالبات الصف الثالث ثانوي، نحو  100عينة البحث العشوائ 
 طالبات من الثانوية الواحدة والسبعون بجدة، وتم إجراء إستبيان عليهم.  7والخمسون و

 مواد وإدوات البحث: 

ار الناتجة عن الموجات الكهرومغناطيسية بشكل  وتضمنت أدوات البحث إستبيان لحرص مدى الوغي باألضز
ار عىل طالبات الصف الثالث ثان  وي بشكل خاص. عام، ثم حرص الوغي لهذه األضز

 الخطوات اإلجرائية للبحث: 

 :  تناول البحث التال  مراحل عدة، ومن أهمها ما يىل 

  :مرحلة ما قبل البحث 

 تضمنت مرحلة ما قبل البحث عدة إجرائات ومن أهمها: 

ات البحث.  -1 ي لها صلة بمتغي 
 اإلطالع عىل الدراسات السابقة الت 

ونية بإستخدام موقع تم إجراء دراسة إستطالعية لتحديد حجم ال -2 مشكلة، حيث تم عمل إستبانة مبدئية إلكي 
Survey Monkey  ار الموجات الكهرومغناطيسية وقد ظهرت بصورتها النهائية كما لمعرفة مدى وغي األفراد بأضز
ي )ملحق رقم: 

ز
 (. 3ف
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي )ملحق رقم:  -3
ز
 (4تم تصميم أداة البحث، وهيا إستبانة، وظهرت بصورة مبدئية كما ف

: وتم  -4  تقييم اإلستبانة وحساب صدقها وثباتها عىل النحو التاىلي

 أ( الصدق الظاهري: 

ز وعددهم ، ملحق رقم (5) حيث تم عرض األداة عىل مجموعة من المحكمي  ز وذلك إلبداء حول  (5) محكمي 
 آراءهم حول: 

 ياغة اللغوية لفقرات اإلستبانة. الص 

  .مدى إنتماء فقرات اإلستبانة 

أداة البحث، حيث تم إضافة عدة فقرات وحذف أخرى، وذلك للتأكد من مدى تحققها عىل تم إجراء تعديالت 
 .
ً
 وعلميا

ً
 لألهداف المرجوة ومن سالمتها فنيا

 حساب صدق األداة:  ب(

 وطبق عليها اإلستبيان، إلستخراج  30تم إختيار عينة إستطالعية تختلف عن عينة الدراسة تكونت من 
ً
فردا

، ذلك بحساب معامالت إرتباط فقرات المقياس مع درجة الكلية، وقد تراوحت دالالت صدق البناء للمقياس
ز  ، وذلك لم يتم حذف أي من  وهي  (0.290 – 0.660)معامالت إرتباط الفقرات مع األداة ككل ما بي 

ً
دالة إحصائيا

 (6هذه الفقرات وتتضح نتائج من )ملحق رقم: 

 ثبات األداة:  ج(

تساق الداخىلي حسب معادلة كرونبا  ألفا عىل نفس العينة اإلستطالعية  معامل الثبات بطريقة األتم حساب 
، أذ بلغ 30

ً
 ، وهذه قيمة مرتفعة تدل عىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. (0,913)فردا

ي           -5
ز
ز ظهرت اإلستبانة بصورة نهائية ف وبعد حساب كل من الصدق والثبات ومراجعة آراء المحكمي 

 (. 7)ملحق رقم: 

  مرحلة أثناء البحث 

  أثناء البحث كانت هناك عدة إجراءات، ومن أهمها: 
ر
 وف

بجدة، وذلك يوم األحد الموافق  57تم تطبيق اإلستبانة عىل طالبات الصف الثالث ثانوي بالثانوية  -4
.  12ه الساعة 20/6/1435

ً
 ظهرا

عد موافقة مديرة الثانوية الواحدة والسبعون          الثانوية بجدة، ب 71تم عمل زيارة ميدانية للمدرسة  -5
شكر إدارة المدرسة الثانوية 20/6/1435(، ولك يوم الخميس الموافق 8)ملحق رقم: 

ُ
، وت

ً
ه الساعة التاسعة صباحا

 عىل حسن اإلستقبال، ولتسهيل مهمة البحث.  71

6-  . ز ي كال المدرستي 
ز
 تم جمع معلومات من الطالبات 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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  البحث: مرحلة ما بعد 

 تم جمع نتائج من أداة البحث، وتطبيق األساليب اإلحصائية عليها بإستخدام تكرارات والنسب. 

ي الفصل القادم. 
ز
ي تم التوصل إليها ف

 وسيتم عرض النتائج اإلحصائية الت 

 الفصل الرابع 

 نتائج البحث ومناقشتها 

ي تم التوصل إليها بعد التحليل ا
، للتحقق من صحة فروض اليناقش الفصل التاىلي النتائج الت  ي

بحث، إلحصائ 
ار الموجات الكرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول  واإلجابة عن تساؤل البحث حول مدى الوغي بأضز
ي توصلت 

 لنتائج البحث ومقارنتها بالنتائج الت 
ً
ا عىل األذن لدى طالبات الصف الثالث، كما يقدم الفصل تفسي 

 إليها الدراسات األخرى. 

 قق من صحة فروض البحث: التح

 : لتحقق من صحة الفرض األولا أ(

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول  ينص الفرض األول للبحث عىل" يوجد وغي بأضز
 عىل األذن لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة جدة "

ئج البات الصف ثالث ثانوي وتوصلت النتاوللتأكد من صحة الفرض تم إجراء إستبيان لقياس مدى الوغي لدى ط
 :  إىل 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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 : نتائج اإلستنناية بالتكرا النسب(1)جدول رقم

 %29 وغي  موافق %40،6وموافق  %30،4ويتضح من الجدول السابق أن موافق بشدة حصلت عىل نسبة

ز وجود وغي بنسبة متوسطة مع وجود  إهمال من قبل طا انوي لبات الصف الثالث ثوبحسب هذه النتيجة يتبي 
ار الموجات  ار وهذا يثبت صحة الفرض األول الذي ينص عىل وجود وغي بأضز األهمية الوغي بهذه األضز

 الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة جدة. 

 :  
ر
 ب(التحقق من صحة الفرض الثان

ي عىل
 "تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن" وقد ينص الفرض الثائز

 :  توصلت نتائج اإلستبانية إىل التاىلي

   

ي األذن بعد مكالمة مطولة بالهاتف بالمحمول بينما  %81يتضح من الشكل أن نسبة 
ز
لم يصابوا  %19شعروا بألم ف

 بألم. 

 

لم يستمر لديهم األلم لساعات بعد مكالمة مطولة  %33لساعات بينما أستمر لديهم األلم  %67يتضح أن نسبة 
 بالهاتف المحمول. 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ز األذن و  %77يتضح من الشكل السابق أن نسبة   لم يشعروا به بعد مكالمة مطولة بالهاتف المحمول. %23شعروا بطني 

 

 طولة به. يشعروا بحرارة الهاتف المحمول بعد مكالمة م %60كما أظهرت النتائج بنسبة 

 

 شعروا بعدم القدرة عىل السمع للحظات بعد مكالمة مطولة بالهاتف المحمول.  %60وأن نسبة 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 شعروا برغبة بعدم سماع أي أصوات أخرى بعد المكالمة مطولة بالهاتف المحمول.  %80وأن نسبة 

ة به مكالمة مطوليتضح من النتائج البحث السابقة بوجود أعراض يشعر بها مستخدمي هاتف المحمول بعد 
 منها: 

 

  .ي األذن وقد يستمر إىل ساعات لدى بعض أشخاص
ز
 ألم ف

  .ي األذن
ز
ز ف  طني 

  .ي األذن
ز
 الشعور بحرارة ف

  .ي عدم سماع أصوات أخرى
ز
 الشعور بعدم القدرة عىل السمع للحظات وقد يشعر برغبة ف

ي الذي ينص عىل تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية ال
حمول صادرة من الهاتف الموهذا يثبت صحة الفرض الثائز

 عىل األذن. 

 اإلجابة عن تساؤل البحث: 

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة  لإلجابة عن تساؤل البحث الرئيسي والذي ينص عىل ما مدى الوغي بإضز
 من الهاتف المحمول عىل األذن لدى طالبات الصف الثالث ثانوي؟

ار )ملحق رقم:  تم إجراء إستبيان لقياس مدى وغي طالبات الصف  (7الثالث ثانوي بهذه األضز

 وعليه تم التوصل للنتائج التالية: 

ار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن لدى  يوجد وغي باألضز
 . %71طالبات الصف الثالث ثانوي بنسبة 

  توصلت إليها الدراسات
 السابقة:  مقارنة نتائج البحث بالنتائج الثر

ار الناجمة عن الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف  تشي  نتائج البحث إىل وجود وغي باألضز
ار للموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول عىل األذن.   المحمول عىل األذن، مع وجود أضز
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ار للم ي تثبت وجود أضز
ف وجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتوهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة الت 

 ومريم ماضوي( 2012) ودراسة عبدالصاحب وعذاب (Lennart Hardell – 2000)المحمول لكل من دراسة 
 وبغداي )جامعة أم القرى( (2013)والسنوسي  (2012)

ي مؤسسة الصحة األمريكية 
ز
أكدوا  (American Health Foundation)بينما أختلفت نتائج دراسة أجراها باحثون ف

فيها بأنهم لم يجدو محاذير من إستعمال الهاتف المحمول، ودراسة أجريت من قبل الجمعية الدانماركية 
 . (Danish Cancer Society) للرسطان

 ملخص نتائج البحث: 

مع وجود إهمال من قبل طالبات الصف ثالث ثانوي  %71قد توصلت نتائج البحث إل وجود وع  بنسبة 
ار كما توصلت إل وجود أعراض قد يشعر بها مستخدم  الهاتف المحمول منها: ألهمية   الوع  بهذه األضر

  .ي األذن وقد يستمر إىل ساعات لدى بعض األشخاص
ز
 ألم ف

  .ي األذن
ز
ز ف  طني 

  ي األذن
ز
 الشعور بالحرارة ف

  .الشعور بعدم القدرة عىل السمع للحظات وقد يشعر برغية بعدم سماع أصوات أخرى 

 ت المبينة عىل نتائج البحث: التوصيا

   ورة أن يستتبعه قرار حاسم بحظر إستخدام الهاتف المحمول، فهو غي ي بالرصز
ولعل التحذير اليومي ال ينبغز

ي 
ز
، إال أنه صيحة تحذير األهل والشباب، لتجنب إستخدام الهاتف المحمول ف

ً
ممكن ويكاد أن يكون مستحيال

وط التالية: سن مبكر، وإذا اضطر الكبار إىل إستخدام ي أضيق الحدود، وبالرسر
ز
 ه فألقل وقت ممكن، وف

  ي أن يقترص إستخدام الهاتف المحمول عىل األمور المهمة و الطارئة فقط، ال أن يكون وسيلة
وينبغز

 للمناقشات الطويلة. 

  . ز ي إال تزيد مدة المكالمة عىل دقيقتي 
 ينبغز

 ي إ
ي الجيب سواء بالجاكيت أو البنطلون. ينبغز

ز
 ال يوضع المحمول ف

  ي غالف به معدن، ألن ذلك يزيد من نسبة إمتصاص الموجات
ز
ي الحزام أو ف

ز
ي إال يوضع المحمول ف

ينبغز
 الكهرومغناطيسية. 

  عن عن الرأس و 
ً
يجب إرتداء سماعات الهاتف المحمول عند عند الكالم بحيث يضل المحمول بعيدا

 الجسم. 

 من المكالمات بقدر اإلمكان. محاول 
ً
 ة إستخدام الرسائل بدال

  ي الماكن المغلقة مثل المصعد أو داخل السيارة. حيث تخرج من الهاتف
ز
ي عدم إستخدام المحمول ف

ينبغز
المحمول، آنذاك موجات اقوى لكي تتم عملية اإلتصال، ويتم أمتصاص جزء كبي  منها من خالل جسم 

 اإلنسان وخالياه. 

 اء ا ي كتالوج التشغيل الخاص به عما يسىم عند رسر
ز
ي البحث ف

وهو إختصار  SARلهاتف المحمول ينبغز
Specific Absorption Rate  ي تحدث من خالل إمتصاص الجسم لما يصدر

أي نسبة اإلمتصاص النوعية الت 
 عن المحمول  من طاقة وإشعاع، وكلما كانت هذه النسبة أقل، كان ذلك أفضل. 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ي ينام عليها الفرد، ألن الموجات المنبعثة منه قد تؤثر  تجنب أخذ المحمول إىل
الفراش أو تحت المخدة الت 

ز و النسيان.  كي 
 عىل كهرباء المخ، مما يسبب إضطراب النوم والصداع وعدم الي 

  .ي األماكن المكشوفة قدر اإلمكان واألبتعاد عن األماكن المغلقة
ز
 إستخدام الجوال ف

 ول بأيدي األطفال. الحرص عىل عدم ترك الهاتف المحم 

حات:   المقير

ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من  ر مدى الوع  من طالبات الصف الثالث ثانوي بأضر بعد ما تبير
: االهاتف المحمول  حت الباحثات التال   قير

  ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهاتف المحمول من خالل إدراج دروس زيادة التوعية بأضز
ار،توعو  ي المناهج الدراسية للحد من تلك األضز

ز
 والتخلص من سوء إستخدامه.  ية ف

  .ات توعوية  عمل نرسر

  .ارها  عمل مجالت علمية عن أنواع الموجات الكهرومغناطيسية وأضز

  امج ار الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من نيةال ع اإل ذاعية والتلفزيونية و اإل إستخدام الير  لنرسر الوغي بأضز
 لمحمول. الهاتف ا
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

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

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال r, 2018)(Donkoالدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

ي جميع أنحاء العالم. السك
ز
فية ماهي من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف ز ي األوعية الدموية المتمددة أو  تة الدماغية اليز

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج
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ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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