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االثبر البيئية للمىجبت الكهرومغنبطيسية لشبكبت اهلبتف 
 املستخدمني  النقبل لدي

 )دراسة استطالعية( في منطقة الدورة 
 زهرة عباس فاضل د.

 بغداد لمبنات إعدادية الرصافة االولى/ بغداد تربيةل العامة مديريةال
Zuhrageography@gmail.com 

  الممخص:

يسعى البحث الحالي الى التعرؼ عمى االثار البيئية لمموجات الكيرومغناطيسية        
لشبكات الياتؼ النقاؿ لدى المستخدميف )دراسة استطالعية( ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة 
الحالية فقد تبنى الباحث المنيج الوصفي المسحي مف خالؿ عينة مف مستخدمي 

ومف اجؿ جمع البيانات والمعمومات حوؿ العينة  ,(033)الياتؼ النقاؿ في بغداد بمغت
( فقرة تقيس مجموعة مف االثار النفسية 51ببناء استبانة مكونة مف ) ةالباحث تفقد قام

وبعد االطمئناف الى  والعقمية والجسمية عمى صحة الفرد المستخدـ لمياتؼ النقاؿ,
 وتوصمت الدراسة الى:   الخصائص السايكومترية لالستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة البحث

حظر السماح بإنشاء شبكات نقالة جديدة داخؿ التجمعات السكانية أو بالقرب  .5
 مف أماكف الخدمة العامة كالمدارس والجامعات. يفضؿ نقميـ خارج المدف

تقميؿ النشاط اإلشعاعي المنبعث منو بحيث ال تزيد كثافة الطاقة الدائمة في  .2
 .2نانو وات / سـ  53الجسـ بشرى 

توعية مستخدمي الياتؼ المحموؿ بأخطار االستخداـ المتكرر لفترات طويمة,  .0
 فيو جياز طوارئ فقط وخاصة لدى األطفاؿ.
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الحرص عمى استخداـ السماعة التي تقمؿ مف وصوؿ الموجات اإلشعاعية إلى  .4
 المخ. 

الكممات المفتاحية: )االثار البيئية، الموجات الكيرومغناطيسية، شبكات الياتؼ 
 النقاؿ(.

Environmental effects of electromagnetic waves of mobile 

phone networks for users(exploratory study) 

Dr. Zahra Abbas Fadel 

General Directorate of Education, Baghdad, Rusafa First / 

Baghdad Preparatory School for Girls 

Abstracts: 

       The current research seeks to identify the environmental effects of 

electromagnetic waves of mobile phone networks for users (a prospective 

study). The researcher built a questionnaire consisting of (15) items that 

measured a set of psychological, mental and physical effects on the health of 

the individual using the mobile phone, and after reassurance about the 

psychometric properties of the questionnaire was applied to the research 

sample, and the study concluded: 

1. Prohibition of allowing the establishment of new mobile networks within 

population centers or near public service places such as schools and 

universities. It is preferable to move them outside the cities 

2. Reducing the radioactivity emitted by it so that the permanent energy 

density in the human body does not exceed 10 nW/cm2. 

3. Awareness of mobile phone users about the dangers of frequent use for 

long periods, as it is an emergency device only, especially for children. 

4. Be sure to use a headset that reduces the arrival of radioactive waves to the 

brain. 

 Keywords: (environmental effects, electromagnetic waves, mobile phone 

networks). 
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 الفصل االول: التعريف بالدراسة

 مشكمة الدراسة 

ال شؾ أف التكنولوجيا المحمولة )الياتؼ المحموؿ( أصبحت جزًءا ميًما مف حياة     
الجميع في األلفية الثالثة ، وازداد استخداميا حتى أصبحت بؤرة األنشطة واألعماؿ 
واالتصاالت ، وبدأ الناس في استخداميا بدافع عدـ وجود مخاطر صحية في 

ف الجياز المحموؿ آمف ، وال يوجد خطر فيو استخداميا, ولسنوات ، أكد المسؤولوف أ
عمى صحة اإلنساف ، ويقولوف إف معايير وقياسات الموجات المستخدمة في شبكات 
المحموؿ تختمؼ عف تمؾ الخاصة باإلرساؿ اإلذاعي والتمفزيوني مف حيث قوتيا, وال 

درجة  يزاؿ البعض يعتقد أف تأثير موجات شبكة المحموؿ ىو حراري فقط أي أنيا ترفع
حرارة األنسجة المعرضة ليذه الموجات ، ويتجاىموف بقصد أو بغير قصد أف ىناؾ 
تأثيرات بيولوجية نتيجة التعرض ليذه الموجات .وبيذا الخصوص اكدت العديد مف 
الدراسات االجنبية العالمية اف لمموجات الكيرومغناطيسية اثار بيئية واضحة عمى 

ج ووظائؼ الملسرطانية او مشكالت تخص عمؿ صحة الفرد جراء التعرض لالمراض ا
الجسـ عمى المدى القريب او البعيد خصوصا لدى فئة االطفاؿ التي تستخدـ ىذه 
االجيزة بشكؿ مستمر طواؿ اليوـ.ونظرا لحداثة ىذه البحوث والدراسات في المجتمع 
 المحمي,فقد دفع الباحث الى تناوؿ ىذا الموضوع عمو يفتح افاؽ جديدة في مجاؿ

 التخصص في المجتمع المحمي .

 اهمية الدراسة 

لقد حدثت تطورات كبيرة وميمة في عالقة االنساف بالبيئة التي تحيط بو وذلؾ       
بدخوؿ عنصر )التكنولوجيا( كمتغير جديدة في حياة البشرية ,ساىـ ىذا المتغير بشكؿ 
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التطورات او بأخر في احداث تغيرات نوعية وكمية في المجتمعات جميعا.ومع 
المجتمعية النتاجة عف دخوؿ التكنولوجيا مف جية وسوء توظيفيا في الحياة اليومية كاف 
الزاما عمينا الوقوؼ عمى االثار السمبية التي مف المتوقع اف تخمفيا التكنولوجيا عمى 
الطبيعة وعمى االنساف,وىنا البد مف االشارة الى القفزية النوعية التي حققيا الياتؼ 

في المجتمعات,ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ ىنالؾ اىمية خاصة تتعمؽ بمدى  النقاؿ
 2333)نبيؿ, (5)خطورة استعاممة واثارة الجانبية عمى البيئة وصحة الفرد

 ويمكن تمخيص اهمية الدراسة في النقاط التالية :
كثرة ابراج الياتؼ النقاؿ ضمف االحياء السكانية والخطورة الكبرى عمى البيئة  .5

 وعمى االفراد 
قمت الدراسات المحمية التي تناولت اثر الياتؼ النقاؿ عمى البيئة والفرد  .2

خصوصا مع انتشار امراض خطيرة كالسرطانات وتشخيص اسبابيا جراء 
 االستخداـ المفرط لمياتؼ النقاؿ

خروج بمجموعة مف التوصيات والمقترحات الى الجيات المختصة امكانية ال .0
 لمتقميؿ مف اثار الموجات الكيرومغناطيسية عمى البيئة وصحة الفرد المستخدـ.

 اهداف الدراسة 
 تسعى الدراسة الحالية الى التعرف عمى :

التأثيرات البيئية الصحية لمموجات الكيرومغناطيسية لشبكات النقاؿ عمى صحة  .5
 .اف في العراؽاالنس

 اكثر االعراض المرضية التي يعاني منيا مستخدمي شبكات النقاؿ في العراؽ  .2

                                                           
,درا الرضا 5(: الطبيب في عصر المعموماتية,صراع مف اجؿ البقاء,ط2333( نبيؿ ,محمد) (5

 01لمنشر,دمشؽ,سوريا, ص 
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 حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بعينة مف مستخدمي بشكات النقاؿ العاممة في العراؽ      
-2325,لدراسة المتغيرات الصحية المرافقة لالستخداـ المفرط ليذه الشبكة لمعاـ 

2322. 

الموقع الجغرافي : تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في منطقة الدورة.منطقة ذات مساحة 
كبيرة جنوب بغداد. تطؿ عمى الشاطئ الغربي لنير دجمة.محاطة ببساتيف نخيؿ 
كثيفة. تضـ العديد مف األحياء والمجمعات السكنية والتجارية اليامة. مثؿ: حي 

وجد في الدورة العديد مف المؤسسات المعمميف وحي األشورييف والميكانيكييف. ي
اليامة والحيوية في الدولة ، مف أىميا: مصفاة الدورة لمنفط ، ومحطة الدورة لمطاقة 
)التي ساىمت في زيادة التموث البيئي في المنطقة( ، والصوامع وغيرىا مف 

 المؤسسات الجامعية. 
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 ( خارطة منطقة البحث الحالي1شكل)

  
 اطار نظري ودراسات سابقةالفصل الثاني: 

 اوال: اطار نظري

 اثر الموجات الكهرومغناطيسية 

( حًدا FCCفي الواليات المتحدة األمريكية ، حددت وكالة االتصاالت الفيدرالية )     
 5واط لكؿ كيموغراـ ، محسوًبا باستخداـ حجـ  5.1لمعدؿ االمتصاص النوعي يبمغ 

واط لكؿ كيموغراـ ،  2، الحد األقصى ىو جراـ مف األنسجة ، لمرأس في أوروبا 
ارتباًطا وثيًقا بحجـ  SARجراـ مف األنسجة. ترتبط قيـ  53محسوًبا باستخداـ كمية 
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الوسيط ال يمكف إجراء مقارنات بيف القياسات المختمفة بدوف معمومات حوؿ متوسط 
ت األوروبية الكمية المستخدمة لذلؾ يجب مقارنة المعدالت الناتجة عف العشرة جراما

فيما بينيا ، والمعدالت الناتجة عف الجراـ األمريكي تقارف بينيـ فقط. يمكف العثور 
( ليواتؼ محمولة محددة ، إلى جانب SARعمى بيانات معدؿ االمتصاص النوعي )

معمومات مفيدة أخرى ، مباشرًة عمى مواقع الويب الخاصة بالمصنعيف ، وكذلؾ عمى 
 .(2)موقع جية خارجية

اف االشعاع الكيرومغناطيسي عبارة عف انتشار لالمواج الكيرومغناطيسية بجميع       
مكوناتيا )الكيربائية والمغناطيسية ( في الفضاء الذي نعيش فيو, ويحدث ىذا االنتشار 
مف خالؿ االىتزاز لممجاليف)الكيربائي/المغناطيسي( بحيث يكوف ىذاف المجاالف زوايا 

تجاه االنتشار, وفي نفس الوقت تقوـ ىذه الموجات بعممية نقؿ قائمة مع بعضيما مع ا
 . (0)الطاقة وكذلؾ العـز مف خالؿ االشعة في الفراغ او في المواد الشفافة مثؿ)الزجاج(

والبد مف االشارة الى اف لمموجات الكيرومغناطيسية استخدامات كثيرة في مجاالت     
انات مف خالؿ اشعة جاما واالشعة متعددة,فيي تستخدـ في الطب في عالج السرط

السينية,كما تستخدـ ىذه االشعة في تشخيص موقع االضطرابات الداخمية ,كما تستخدـ 
االشعة فوؽ البنفسجية في المصابيح الشمسية او تستخدـ كمطير,وبخصوص الموجات 
الحمراء التي تنعبث مف االجساـ الساخنة فيي تستخدـ في عالج االمراض 

                                                           
2) ^ Luria, Roy; Eliyahu, Ilan; Hareuveny, Ronen; Margaliot, Menachem; 

Meiran, Nachshon (2009). "Cognitive effects of radiation emitted by cellular 

phones: The influence of exposure side and time". Bioelectromagnetics 30 

(3): 198) 
(: التأثيرات الصحية الناجمة عف شبكات التميفوف المحموؿ في 2331محمد) ( حاني,احمد (0

 12( , ص 22التجمعات السكانية,مجمة اسيوط لمدراسات البيئية ,العدد)
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خدـ موجات المايكرويؼ اي الموجات متناىية الصغر في الطبخ,وتستخدـ الجمدية,وتست
 ( .4)موجات الراديو في االذاعة والتمفزيوف

تأثير الموجات الكيرومغناطيسية المنبعثة مف األبراج المتحركة عمى جسـ اإلنساف     
ثر يعتمد عمى شدة وتواتر ىذه الموجات. كمما زاد ىذيف العامميف ، كاف التأثير أك

، يصؿ التردد إلى ميغا ىرتز, وفي أفراف  AMخطورة. وبالنسبة لموجات الراديو 
ميجا ىرتز ، واألشعة السينية ، مميوف ميجا ىرتز. أما أبراج  2413الميكروويؼ ، 

ميجاىرتز ، والحد األعمى في نوع  2233 - 033التميفوف المحموؿ فيي تعمؿ بتردد 
الموجبة ، ويعتقد البعض أف ترددىا ال يكفي لكسر ( وتسمى اإلشارة G3الجيؿ الثالث )

 RFالروابط الكيميائية بيف الذرات ويعتقد البعض عكس ذلؾ ، حيث أف موجات الراديو 
يمكف أف تؤدي إلى تأثيرات مدمرة ، مثؿ األشعة السينية ، عمى سبيؿ المثاؿ يمكف أف 

القمبية. وعند التردد تتراوح يؤدي ىذا إلى إعتاـ عدسة العيف أو حروؽ الجمد أو النوبات 
 GSMميجاىرتز )ىو التردد الذي تعمؿ بو أبراج الياتؼ المحموؿ  53333و  5بيف 

  (5)( ، وجرعة التعرض ليا أىمية كبيرة عمى صحة الفرد وسالمتوG3، وكذلؾ )

وقد حذر مخترع رقائؽ المحموؿ)فرايد ليائـ( مف االثار السمبية ,فقد حذر مف ترؾ     
المحموؿ مفتوح في غرؼ النـو لما سوؼ يسببو مف صداع وارؽ والـ  وتمؼ الياتؼ 

 (1)واضح في الدماغ,كما يؤدي في المدى البعيد الى ضعؼ المناعة

                                                           
 03( نبيؿ,الطبيب في عصر المعموماتية,مرجع سابؽ,ص ص  (4
تأثيراتو  (: الياتؼ الجواؿ وصحة االطفاؿ, نصائح صحية لتفادي2350( ىاني, عوض رمزي) (1

 02(, ص 54200,مجمة الشرؽ  االوسط,العدد)
6)  )  Anderson V, Rowley J. (2007).Measurements of skin surface 
temperature 
During mobile phone use. Bioelectromagnetics. Feb;28(2):159-62. 
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يمتص الجسـ جزًءا مف الموجات المشعة المنبعثة مف سماعة الياتؼ المحموؿ ،       
)النظاـ  GSMويمكف أف تصؿ طاقة الذروة لمموجات المشعة المنبعثة مف ىاتؼ 

وات ، والياتؼ التناظري في الواليات المتحدة  2العالمي لالتصاالت المتنقمة( إلى 
واط ، وتستخدـ التقنيات المحمولة  0.1قصوى تبمغ  تتمتع الواليات األمريكية بقدرة نقؿ

( والخدمة CDMA2000الرقمية األخرى ، مثؿ االتصاؿ متعدد النقاط المرمز )
( ، طاقة خرج أقؿ ، بشكؿ قياسي أقؿ مف واط . D-AMPSالمتنقمة الرقمية المتقدمة )

لياتؼ وتـ تحديد الطاقة القصوى التي ينتجيا الياتؼ المحموؿ بواسطة مقياس ا
المحموؿ والوكاالت التنظيمية في كؿ بمد في معظـ األنظمة ، تتحقؽ محطات توليد 
اإلشارات والياتؼ مف كفاءة االستقباؿ وقوة اإلشارة ويتـ زيادة أو تقميؿ مستوى الطاقة 
تمقائًيا ، ضمف نطاؽ معيف ، ليناسب المواقؼ المختمفة ، عمى سبيؿ المثاؿ داخؿ 

ارجيا. ويتـ قياس معدؿ االمتصاص ، بغض النظر عف كيفية المباني والمركبات وخ
( وقد تـ تحديد SARامتصاص الجسـ لمطاقة ، مف خالؿ معدؿ االمتصاص النوعي )

أعمى مستوياتو بواسطة السماعات الطبية الحديثة مف قبؿ الييئات التنظيمية الحكومية 
 .(7)في العديد مف البمداف

 مة في العراق  التعريف بالشركات النقالة العام

ينصب البحث عمى شركات الياتؼ النقاؿ العاممة في العراؽ بشكؿ أساسي 
الختبار فرضيات بحثو, وبذلؾ فقد عمد الباحث الى التعرؼ عمى كؿ شركات الياتؼ 
النقاؿ العاممة في بيئة االتصاالت العراقية, ونتيجة لذلؾ تمكف الباحث مف التوصؿ الى 

                                                           
7) ^ Baan, Robert; Yann Grosse, Béatrice Lauby-Secretan, Fatiha El Ghissassi, 

Véronique Bouvard, Lamia Benbrahim-Tallaa, Neela Guha, Farhad Islami, 

Laurent Galichet, Kurt Straif (July 2011). "Carcinogenicity of radiofrequency 

electromagnetic fields". The Lancet Onkology 12 (7): 624   )  
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وجود مجموعة مف شركات االتصاؿ تزاوؿ العمؿ في تقديـ خدمات الياتؼ النقاؿ في 
البيئة المحمية, تحتؿ شركة زيف العراؽ قيادة سوؽ االتصاالت العراقية في المرتبة 
االولى, وتمثؿ شركة اسياسيؿ المنافس الكبير واالىـ ليا والتي تحتؿ المرتبة الثانية, 

تصالنا وامنية لالتصاالت المتنقمة عمى التوالي ومف ومف ثـ كؿ مف شركة كورؾ وا
الجدير بالذكر فاف جميع الشركات ىذه تخضع لرقابة وسيطرة ىيئة االعالـ 

والتي تمثؿ المشرع لمقوانيف (8)واالتصاالت احدى تشكيالت وزارة االتصاالت العراقية
 وقواعد والمراقب لعمؿ تمؾ الشركات شكاًل.

فاف الباحث تمكف مف الحصوؿ عمى بعض المعمومات واستنادًا الى ما تقدـ 
الميمة التي استرشد بيا بغية اختيار عينة مف ىذه الشركات لتكوف موضع اىتمامو 
عبر بحثو ىذا, وبذلؾ فقد وقع االختيار عمى كؿ مف شركة زيف العراؽ لالتصاالت 

مثالف الميداف المتنقمة في العراؽ و شركة اسياسيؿ لالتصاالت المتنقمة في العراؽ لت
العممي لمبحث, كوف ىاتيف الشركتيف تنفرد بصفات ومزايا معينة تجعميما مف كبرى 
الشركات المتنافسة ضمف قطاع االتصاالت المتنقمة العراقي وبما يجعميما قائدتيف ليذا 
السوؽ إذ تمكنا في جذب واكتساب اكبر عدد مف الزبائف نتيجة تمكنيما مف تقديـ 

 مشتركيف المنتشريف في انحاء العراؽ وبمناطقو الجغرافية المختمفة كافة.خدماتيما الى ال

                          أواًل: نبذة عن شركة زين العراق لالتصاالت المتنقمة  

 تأسيس شركة زين األم -1
تأسست شركة اتصاالت اليواتؼ المتنقمة ) شركة زيف األـ حاليًا ( بموجب 

مميوف  25ميالدي, برأس ماؿ قدره )  5200حزيراف  22مرسوـ اميري صدر بتاريخ 

                                                           
8
  WWW.CMC.IQالوىلغ الرسوً للهٍئت الؼبهت لالتصبالث واالػالم :  (  (

http://www.cmc.iq/
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% مف اسيـ الشركة لمقطاع الحكومي 48دينار كويتي (, تـ االكتتاب بيا عمى اساس 
 .05/52/5222مميوف دينار كويتي في  44.7وىي تعادؿ ما قيمتو 

عمى توفير خدمات الياتؼ النقاؿ والفاكس لدولة  5200تعمؿ الشركة ُمنُذ عاـ 
ميكا ىيرتز  900/1800 ( A T C S )و  ( G S M )(9)الكويت, وتعرض كاًل مف 

اتصاالت متنقمة, تيدؼ الشركة بشكؿ اساسي الى تزويد الكويت بآخر الخدمات و 
اعية في ظؿ ارضاء الزبوف الكويتي التطورات التي تشيدىا االتصاالت ومنتجاتيا الصن

( يوضح بعض 5والجدوؿ )  (10)( 5200) قانوف تاسيس الشركات الكويتي لعاـ 
 المعمومات العامة عف شركة زيف االـ.

 ( معمومات عامة عن شركة زين االم1الجدول )

 البيانات الموضوع ت

 زيف عالـ جميؿ شعار الشركة 5

 الكويت المقر االساسي 2

 5200حزيراف  22 التأسيستاريخ  0

 مساىمة كويتية عامة نوع الشركة 4

                                                           
2)  )GSM:-  وتعمؿ بو اآلف شركات اليواتؼ  5232ىو نظاـ عمؿ نشأ وتطور في أوربا عاـ

 Groupىو مختصر لػ)  GSMالنقالة في دوؿ العالـ كافة باستثناء الواليات المتحدة األمريكية, و
Special Mobile   .) 

53)  )ar.wikipedia.org/wiki  
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1 

 سوؽ العمؿ 

 ) بيئتيا أو سوؽ منتجاتيا (

الشرؽ األوسط وبعض دوؿ أفريقيا الوسطى) 
العربية وغير العربية ( بواقع ثماِف دوؿ عربية 

 دولة 20دولة افريقية وبمجموع  51و

 االتصاالت  نوع العمؿ 1

 موظؼ 300,000 عدد الموظفيف 3

  45,000,000 المشتركيف 0

 خدمات  النقاؿ المنتجات  2

 

53 

 

 أىـ الشخصيات

 اسعد احمد البنواف ) رئيس مجمس اإلدارة (

 نبيؿ بف سالمة ) الرئيس التنفيذي (

 دينار كويتي   25,000,000 رأس الماؿ التأسيسي 55

 www.zain.com الموقع االلكتروني 52

 

 التعريف بشركة زين العراق -2

ُأسست شركة زيف العراؽ لخدمات الياتؼ النقاؿ في بدايتيا بعد اتماـ عممية 
الكويتية احدى شركات زيف االـ  األثير MTCاالندماج التي حصمت بيف كؿ مف شركة 

احدى شركات اورسكـو  عراقناالعاممة في الشرؽ االوسط وبعض دوؿ افريقيا و شركة 
استولت( ) التي بموجبيا ىيمنت -تميكـو المصرية.ونتيجة لعممية االندماج الناجحة ىذه 

شركة زيف عمى شركة عراقنا لتكوف اكبر الشركات العاممة في العراؽ ضمف قطاع 

http://www.zain.com/
http://www.zain.com/
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ولدت شركة زيف العراؽ اولى اكبر الشركات التي تقدـ خدمات  –التصاالت المتنقمة ا
الياتؼ النقاؿ في العراؽ, وىذا ما مكنيا مف االنضماـ  الى مجموعة نادي العشرة 

 .(11)الكبار في مجاؿ االتصاالت العالمي, ضمف الشركات العالمية لالتصاالت المتنقمة

األثير ابرمت عقود االستحواذ بنسبة  MTCمف الجدير بالذكر فاف شركة 
% بغية فرض ىيمنتيا الكاممة عمى شركة عراقنا والتي تأسس مقرىا الرئيس في 533

ضمف عمميات اندماج ابرمت بيف  2330بغداد وذلؾ مطمع كانوف االوؿ مف عاـ 
مميار دوالر امريكي كتبت ليا النجاح المتمثؿ بحصوؿ شركة زيف  1.9الطرفيف بمقدار 

د االندماج بترخيص عمؿ واسع ولمدة خمسة عشر عاـ قابؿ لمتمديد لمدة خمسة بع
سنوات اخرى مف قبؿ ىيئة االعالـ واالتصاالت التابعة لوزارة االتصاالت العراقية 

 . (12)مميار دوالر امريكي1.25مقابؿ مبمغ قدره 

وظيرت بعد ذلؾ بوادر التحفيز لتوسيع الحصة السوقية لمشركة لتشمؿ كؿ 
عراؽ, وعمى ىذا االساس سعت الشركة جاىدة لتوسيع عمميا في المنطقة الشمالية مف ال

العراؽ بما فييا منطقة كردستاف العراؽ, وبعد اف تمكنت مف بسط نفوذىا عمى كامؿ 
السوؽ العراقية لالتصاالت المتنقمة اصبحت شركة كبيرة جدًا وىي تمثؿ القائد ليذه 

زيف االـ مف جية اخرى التي تمثؿ واحدة مف  السوؽ مف جية واحدى شركات شركة
اكبر شركات االتصاالت العمالقة العالمية, التي يتسع نطاؽ عمميا ليشمؿ اكثر مف 

وبذلؾ فاف عدد مشتركي الشركة االـ (13)خمسة وعشريف دولة في الشرؽ االوسط وافريقيا
ؿ بكؿ مف مميوف مشترؾ منتشريف في ثمانية دوؿ عربية تتمث 45يصؿ الى اكثر مف 

                                                           
55)  )www.mobik.net  
52) ) www.mobik.net  
13

)  )www.eyeirog.com  

http://www.mobik.net/
http://www.mobik.net/
http://www.eyeirog.com/
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 INWIوالبحريف, السعودية, الكويت تحت رمز  MTCالعراؽ, االردف, لبناف تحت رمز 
فضاًل عف المغرب والسوداف وباالضافة الى ستة دوؿ افريقية اخرى تحت رمز 

Celtel(14) مميوف نسمة أي اف نسبة   500وىذا بواقع سكاف يصؿ اجمالي عددىـ الى
وىي  0.09مشتركي شركة زيف االـ مف مجموع مواطني الدوؿ التي تعمؿ فييا بمغت 

نسبة كبيرة جدًا, جعميا تحتؿ المرتبة الرابعة عشر مف بيف اكبر شركات االتصاالت 
( 2المتنقمة في العالـ مف إذ عدد المشتركيف واالنتشار الجغرافي العالمي, والشكؿ )

 (15)نتشار الجغرافي لزبائف شركة زيف االـيوضح اال

 ( االنتشار الجغرافي لزبائن شركة زين األم2شكل )

 
                                                           

54)  )ar.wikipedia.org/wiki  
دارة المعرفة في تحقيؽ الميزة التنافسية  (, 2332( الييبي, ميادة حياوي ) (51 تأثير الذكاء التنافسي وا 

 -المستدامة: دراسة تشخيصية ألراء عينة مف مديري شركة زيف لالتصاالت
 .550رسالة ماجستير, جامعة الكوفة,ص: العراؽ, 
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 ( يوضح بعض المعمومات التعريفية عف شركة زيف العراؽ.2والجدوؿ ) 

 ( معمومات تعريفية عن شركة زين العراق لالتصاالت المتنقمة في العراق2الجدول )

 البيانات المضوع ت

 زين عالم جميل الشركةشعار  1

بغداد / المنصور, شارع  –العراق  المقر الرئيس 2
 االميرات

 2008كانون الثاني  تاريخ التأسيس ) بعد االندماج ( 3

 شركة مساهمة عامة نوع الشركة 4

 

5 

  سوق العمل

 محافظات العراق كافة

 االتصاالت  الصناعة 6

 موظف 17.000 الموظفين  7

 مميون  18أكثر من  المشتركين   8

 خدمات  النقال المنتجات  9

 المهندس عماد مكية أهم الشخصيات 10
 ) المدير التنفيذي ( 
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 مميار دوالر أمريكي 4 رأس المال التأسيسي 11

 مميار دوالر أمريكي 4.5 رأس المال الحالي 12

 www.iq.zain.com الموقع االلكتروني 13

 ثانيًا: نبذة عن شركة آسياسيل  

 تأسيس الشركة -1

ـ ، وبالتالي فيي  5222تأسست شركة آسياسيؿ لالتصاالت المتنقمة في عاـ         
٪ في العراؽ. أسسيا رجؿ األعماؿ العراقي 533أوؿ شركة اتصاالت متنقمة عراقية 

،  2335( منذ عاـ GSMالمعروؼ فاروؽ مصطفى رسوؿ. تعمؿ الشركة عمى نظاـ )
ف )أربيؿ ، دىوؾ ، السميمانية( ، وبعد تـ تحديد نطاؽ عمؿ الشركة في إقميـ كردستا

حصمت آسياسيؿ عمى ترخيص لمعمؿ في جميع أنحاء العراؽ مف المنطقة  2330عاـ 
 .(16) ( يوضح معمومات آسياسيؿ المحددة لميوية0الشمالية ، الجدوؿ رقـ )

 ( معمومات عن آسياسيل3الجدول )

 البيانات الموضوع ت

آسياسيل صوتك مسموع , آسياسيل تجمعنة  وية الشعار  1
 (17)سوة

 السميمانية –العراق  المقر  2

                                                           
16

) )ar.wikipedia.org 
مف )وية آسياسيؿ صوتؾ مسموع ( إلى ) آسياسيؿ تجمعنة سوة (  (  تـ تغيير شعار الشركة (53

 واعتماد األخير. 

http://www.iq.zain.com/
http://www.iq.zain.com/
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 1999 التأسيس  3
 شركة مساهمة عراقية خاصة نوع الشركة 4

5 
 سوق العمل

) بيئتها أو سوق 
 منتجاتها (

 
 محافظات العراق كافة

 قطاع االتصاالت الصناعة 6
 موظف 7.000 الموظفين  7
 مميون مشترك 9أكثر من  المشتركين  8
 خدمات  النقال المنتجات  9

العراقي فاروق مصطفى رسول ) مؤسس الشركة  أهم الشخصيات 10
 والمدير الفوض (

الموقع  11
 www.asiacell.com االلكتروني

 

 ثانيا: الدراسات السابقة 

 (18)(: تأثير الهاتف النقال عمى صحة االنسان2010عذاب,اوال: دراسة )عمر عمي 

في البداية ، تـ تعريؼ الموجات الكيرومغناطيسية التي تعمؿ عمييا اليواتؼ       
المحمولة ، مما يوضح خصائصيا الفيزيائية وتأثيراتيا البيولوجية عمى البشر. كما 
استعرض األعراض المرضية التي قد يعاني منيا مستخدمو تكنولوجيا الياتؼ 

                                                           
(: تأثير الهاتف النقال عمى صحة االنسان, المؤتمر الوطني 2010عمر عمي عذاب,)(  (50

  لمتحديات البيئية .....الواقع والطموح / بغداد.  

http://www.asiacell.com/
http://www.asiacell.com/
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مات الدولية في ىذا الشأف. ومف نتائج ىذا المحموؿ. ثـ تمت اإلشارة إلى رأي المنظ
البحث أف الدراسات حتى اآلف لـ تثبت وجود أضرار في وظائؼ الدماغ والجياز 
العصبي ، ناىيؾ عف أجزاء أخرى مف الجسـ. لكف مف حيث المبدأ ، أف الموجات 
المتنقمة ىي موجات راديو ، وأف زيادة قوة موجات الراديو وتردداتيا فوؽ حد معيف 
يتسبب في تأثير حراري ، وليذا يجب أف تعمؿ جميع شبكات الياتؼ المحموؿ بترددات 

 أقؿ مف المسموح بيا تجنبا لكؿ األضرار المحتممة .

(: التأثيرات الصحية 2323.دراسة ) سوسف كباشي ابراىيـ،عباس جموب مريسؿ,2
اطؽ السكانية النبعاث المجاالت الكيرومغناطيسية مف أبراج الياتؼ النقاؿ عمى المن

 (19)في محافظة ميساف

ىناؾ العديد مف الظواىر المرضية التي يواجييا الغالبية مف مستخدمي الياتؼ        
المحموؿ ، مثؿ :)الصداع ، واأللـ ، ضعؼ الذاكرة ، واألرؽ ، والقمؽ أثناء النـو 

اطيسية وطنيف في األذنيف( لياًل نتيجة التعرض لجرعات زائدة مف الموجات الكيرومغن
التي يمكف أف تمحؽ الضرر بالدماغ. . الياتؼ المحموؿ داخؿ األحياء السكنية بما في 
ذلؾ التأثير عمى جياز المناعة البشري ، يقمؿ مف قدرة الشخص عمى أداء العمؿ 
العقمي والعقمي ، ويضعؼ القدرة عمى اإلنجاب لمذكور ، ويزيد مف التشوىات الجنينية 

ض أمراض العيوف وكذلؾ عمى صحة األطفاؿ.أجريت ىذه في رحـ الحامؿ ، مع بع

                                                           
التأثيرات الصحية النبعاث المجاالت (: 2323(سوسف كباشي ابراىيـ،عباس جموب مريسؿ) (52

الكيرومغناطيسية مف أبراج الياتؼ النقاؿ عمى المناطؽ السكانية في محافظة ميساف, مجمة ميساف 
 . 00ممحؽ  –, العدد المؤتمر االفتراضي األوؿ 52, المجمد 2323لمدراسات االكاديمية, 
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( عمى 2323كانوف الثاني  03وحتى  2352تشريف األوؿ  5الدراسة لمفترة ما بيف )
عينات سكانية عشوائية مف محافظة ميساف تعيش في مناطؽ مختمفة وبعيدة عف أبراج 

ف البرج. بعد ـ( م 133 -ـ  533التميفوف المحموؿ عمى مسافات مختمفة )محددة بيف 
االتصاؿ المباشر مع األشخاص المقربيف مف األبراج وشرح أىداؼ ىذه الدراسة ، وافؽ 

( شخًصا ، موزعيف حسب مناطؽ الدراسة ، عمى المشاركة في ىذا البحث ، 031)
( سنة. 11-52( أنثى. تراوحت اعمارىـ ما بيف )511( ذكًرا و )232موزعيف عمى )

رب مف أبراج الياتؼ المحموؿ حوؿ المسافة مف أقرب األشخاص الذيف يعيشوف بالق
برج لمياتؼ المحموؿ ، وكذلؾ األعراض الصحية غير الطبيعية التي يشعروف بيا أثناء 
وجودىـ في المنزؿ. الظروؼ المعيشية والبيئية والصحية ألىالي المناطؽ قيد الدراسة 

عتبار. ىناؾ مشاكؿ صحية تـ أخذ تفسير العوامؿ التي أدت إلى زيادة الشعور بعيف اال
مختمفة ، وتبيف أف ىناؾ تشابو في أوضاع ىذه المناطؽ مف حيث الشعور بنفس 
أعراض المرض التي يعاني منيا سكاف مناطؽ الدراسة السبع ، مما يشير بأصابع 
االتياـ إلى أبراج الياتؼ التي ال تنقؿ قد تكوف مسؤولة عف الشعور بيذه األعراض. تـ 

(. P <0.05ات احصائيا باستخداـ مربع كاي عند مستوى الداللة )تحميؿ البيان
وأظيرت النتائج لجميع مناطؽ الدراسة )حي المعمميف القديـ ، حي المعمميف الجدد ، 
حي النداء ، حي الشبانة ، حي الزىراء ، وحي الحسف العسكري( والذيف يعيشوف ضمف 

٪( ، ارتفاع درجة 12.3ثياف )ـ ظيروا بالنسب التالية: صداع وغ 133 -533مسافة 
٪( ، 14٪( ، ضعؼ النشاط العاـ )13.0٪( ، اضطرابات النـو )15.1حرارة الجسـ )

٪(. 00.0(. ٪( ، ارتفاع ضغط الدـ )42.2٪( ، التعب )13التوتر العصبي )
٪( ، وضعؼ 2٪( ، والتياب المسالؾ البولية )55.4وسجمت حاالت أمراض القمب )

( حاالت 1حاالت سرطاف موزعة عمى النحو التالي: ) ٪(2.0٪( ، و )0البصر )
( حاالت سرطاف الدـ. حالة واحدة لكؿ مف سرطاف الثدي والمعدة. 0سرطاف الدماغ ، )



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 4087 

٪ مف إجمالي النساء المشاركات في ىذه الدراسة. 52أما حاالت اإلجياض فقد كانت 
سي يتركز في نستنتج مف ىذه الدراسة أف التعرض المطوؿ لإلشعاع الكيرومغناطي

الشعور بارتفاع طفيؼ في درجة حرارة الجسـ ، والصداع المزمف ، والتوتر ، والرعب ، 
واالنفعاالت غير الطبيعية ، واضطرابات النـو ، وارتفاع ضغط الدـ في بعض الحاالت 
، واضطرابات القمب ، وضعؼ البصر ، والبعض تـ تسجيؿ حاالت أوراـ سرطانية 

جياض متكرر.   وا 

 الثالث: الجانب العممي الفصل

 منهجية الدراسة  -اوال 

وجد الباحث اف المنيج المناسب لمدراسة الحالية واىدافيا ىو المنيج الوصفي مف       
خالؿ بناء استبانة لقياس االثػار البيئيػة الصػحية لػدى مسػتخدمي اليػاتؼ النقػاؿ, ولكػوف 

 ىذا المنيج ال غنى عنو في العمـو االنسانية والسيما في الدراسات المسحية. 

 اجراءات البحث -ثانيا
 ع الدراسة:مجتم

اف المجتمع البحث الحالي يتمثؿ بجميع سكاف منطقة الدورة فػي بغػداد ممػف يسػتخدموف 
 .2322-2325الياتؼ النقاؿ لمعاـ 

 عينة الدراسة :
( فرد في منطقة الدورة تـ اختيارىـ بطريقة 033تكونت عينة الدراسة الحالية مف )

وفقا لمعايير الدراسات المسحية,وقد عشوائية مف االحياء السكانية المختمفة في المنطقة 
 توزعت عينة الدراسة عمى المتغيرات الديمغرافية التالية :
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 .الجنس :1
 ( يوضح توزيع العينة حسب الجنس4جدول)

 % N المتغيرات
   نوع الجنس

 %11 233 ذكر
 %04 533 انثى

 %533 033 المجموع
 ( عينة البحث موزعة حسب الجنس0شكؿ )

   
 .العمر2

 ( العينة موزعة حسب العمر5جدول)
 % N المتغيرات

   العمر
 %03 23 فأقؿ 05
05-02 13 23% 
43-42 33 20% 
13-12 13 25% 
 %1 23 فأكثر 13

 %533 033 المجموع

 ركر

 انثى
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 ( العينة موزعة حسب العمر4شكل )

 
 .المؤىؿ0 

 ( العينة موزعة حسب المؤهل6جدول)
 % N المتغيرات
   المؤىؿ

 %03 03 بكالوريوس
 %52 52 دبموـ عالي
 %22 22 ماجستير
 %01 01 دكتوراه
 %533 533 المجموع

 

 

 فألل 31

31-39 

40-49 

50-59 

 فأكثر 60
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 ( العينة موزعة حسب الشهادة5شكل)

  

 اداة الدراسة :
اف دقة أي بيانات متحصؿ عمييا مف أي دراسة تعتمد بشكؿ او بأخر عمى دقة       

المستخدمة في البحث, والف اليدؼ مف الدراسة الحالية ىو بياف مدى  االداة االستبيانية
االثار الصحية البيئية الناجمة عف استخداـ الياتؼ النقاؿ جراء التعرؼ لالشعاع 
الكيرومغناطيسي فقد وجد الباحث اف افضؿ اداة يمكف اف تستخدـ في الدراسة الحالية 

 لمراحؿ التالية :ىي االستبياف, وقد صمـ االستبياف مف خالؿ ا
 .مراجعة االدبيات السابقة التي تخص الموضوع5
 .كتابة استبياف مفتوح الى عينة مف االفراد لتدويف االفكار العامة حوؿ الموضوع2
 .وضع االستبياف بشكؿ مبدأي 0
 .عرض فقرات االستبياف الى مجموعة مف الخبراء الستخراج صدقة وثباتو4
 لمتطبيؽ عمى عينة البحث الحالية ..وضع االستبياف بشكؿ نيائي 1

 صدق االستبيان 

 بكبلىرٌىس

 دبلىم ػبلً

 هبجستٍر

 دكتىراه
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لمتحقؽ مف صدؽ االستبياف الظاىري ,فقد عرض االستبياف مع الفقرات واليدؼ مف 
( خبير 53الدراسة ونوع العينة عمى عينة مف الخبراء المتخصصيف بمغت )

 ومتخصص,ولمتحقؽ مف اجماع الخبراء واتفاقيـ عمى صالحية فقرات االستبياف فقد
%( مف العينة معيار لقبوؿ الفقرة وبناء عمى ذلؾ عدت 03اعتمد الباحث عمى نسبة)

جميع الفقرات صالحة لقياس مع وضعت مف اجمة ,عدا بعض التوصيات المغوية 
 والعممية لبعض الفقرات .

 ثبات االستبيان
 استخرج الباحث لالستبياف نوعيف مف الثبات:

تـ تطبيؽ االستبياف لممرة االولى عمى عينة الثبات طريقة التطبيؽ واعادة التطبيؽ:  -5
( فرد,وبعد مرور اسبوعيف عمى التطبيؽ االوؿ اعيد التطبيؽ عمى 43البالغة )

نفس العينة,وقد استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط )بيرسوف( وقد وجد اف قيمة 
 (.3.01الثبات)

بالفا كرونباخ  طريقة الفا كرونباخ : عمد الباحث الى تطبيؽ المعادلة الخاصة -2
( ولجميع الفقرات االستبيانو ووجد اف قيمة الثبات 43عمى عينة الثبات البالغة)

 (.3.04بمغت)
 تطبيؽ االستبانة

في ظؿ اجراءات االستبانة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا,شرع الباحث بتطيبؽ االستبانة 
 ( في منطقة الدورة في بغداد.033عمى العينة البالغة )

 حصائية الوسائؿ اال
 استعمؿ الباحث الوسائؿ االحصائية التالية :

 النسبة المئوية  -5
 معامؿ ارتباط بيرسوف  -2
 الوسط المرجح  -0
 معادلة الفا كرونباخ  -4
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 الفصل الرابع : نتائج البحث 
 النتائج ضعر 

 لمحكـ الموزونة المئوية والنسبة المرجحاعتمدت الباحثة عمى معادلة المتوسط      
 البديؿ ، درجات ثالث( عالية بدرجة) الباحثة أعطت. الفقرات تحقيؽ مدى عمى

 االستبياف متوسط وألف. واحدة درجة( يؤد لـ) والثالث ، درجتيف( ما حد إلى المنجز)
 الباحثة قامت حيث ، تحققت فقد( 2) مف أكبرمتوسط  تحقؽ التي الفقرة فإف( 2) ىو

 : التالية بالطريقة مرجح متوسط أدنى إلى مرجح متوسط أعمى مف البعد فقرات بترتيب
 االضطرابات النفسية  -5

رتبت فقرات مجاؿ )االضطرابات النفسية( بشكؿ تنازلي مف اعمى وسط مرجح الى     
 ادنى وسط مرجح كما في الجدوؿ التالي :

 (7جدول )
 الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات االضطرابات النفسية

س في  الترتيب
 االستبياف

اف االضطرابات النفسية التالية التي تعاني  
 منيا : 

الوسط 
 المرجح

الوزف 
 المئوي 

 %22 2.31 االرؽ 2 5
 %00 2.14 القمؽ 5 2
 %05 2.41 االكتئاب 4 0
 %33 2.05 الخوؼ مف المستقبؿ 0 4
 %32 2.53 الكوابيس المستمرة  4 1

المجاؿ 
 ككؿ

  2.41 02% 
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مف خالؿ ما سبؽ يتضح لمباحث اف )االضطرابات النفسية ( لدى مستخدمي 
( بنسبة مئوية 2.41الياتؼ النقاؿ متحققة لكوف الوسط المرجح لممجاؿ )

%( .وقد حصمت الفقرة التي تتعمؽ )االرؽ( عمى الرتبة االولى بوسط 02)
 %( وىذا يؤكد ما ذىب اليو العديد مف22( ووزف مئوي )2.32مرجح قدر)

الدراسات العالمية مف اف استخداـ الياتؼ النقاؿ ليال ولفترة طويمة يؤثر عمى 
 الساعة البايموجية وعمى قدرة الفرد عمى الخمود الى النوـ ليال .

 ( توزع اجابات االفراد حسب البدائل6شكل)

 
 

 االضطرابات العقمية-2
 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

الخىف هن  االكتئبة الملك االرق
 الوستمبل

الكىابٍس  
 الوستورة  

 1سلسلت
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 (8جدول )
 مجال االضطرابات العقمية

س في  الترتيب
 االستبياف

الوسط  اف االضطرابات العقمية متحققة لديؾ وكما يمي:   
 المرجح

الوزف 
 المئوي 

 %00 2.11 التشوه المعرفي  2 5
 %04 2.10 اليوس 4 2
 %03 2.42 الوسواس القيري 1 0
 %33 2.05 االوىاـ 0 4
1 
 
 

 %32 2.51 التفسيرات الغير منطقية لالحداث 5

لممجاؿ 
 ككؿ 

  2.45 03% 

  
مف خالؿ ما سبؽ يتضح لمباحث اف مجاؿ االضطرابات العقمية متحققة      

( بوزف مئوي 2.45لدى االفراد ,فقد حصؿ المجاؿ عمى وسط مرجح يقدر)
%( وقد حصمت الفقرة التي تتعمؽ )التشوه المعرفي( عمى الرتبة االولى 03)

ذيف %(.ويتضح اف االفراد ال00( بوزف مئوي يقدر)2.11بوسط مرجح يقدر)
يستخدموف الياتؼ النقاؿ بشكؿ مفرط ولساعات طويمة يعانوف مف التشوه 
المعرفي نتيجة كثرة استخداـ االجيزة التكنولوجية وما تبثو مف اشعة 

 .كيرومغناطيسية 
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 ( اجابات العينة عمى الفقرات3شكؿ)                       

  
 االضطرابات الجسمية  -0

 (9جدول )
 مجال الوسط المرجح

س في  الترتيب
 االستبياف

ظيرت االضطرابات الجسمية التالية  
 لديؾ:

الوسط 
 المرجح

 الوزف المئوي 

 %22 2.33 االلـ الرأس 1 5

 %01 2.11 االلـ العيف 5 2

 %03 2.42 تشجنات في االقداـ  0 0

 %33 2.00 اوجاع في الظير 2 4

 %34 2.20 اضطراب اليضـ  4 1

المجاؿ 
 ككؿ 

  2.41 02% 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

التشىه  
 الوؼرفً 

الىسىاس   الهىس
 المهري

التفسٍراث   االوهبم
الغٍر هنطمٍت  

 لالحذاث

 1سلسلت
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مف خالؿ الجدوؿ السابؽ, يتضح لنا اف مجاؿ االضطرابات الجسمية متحققة          
( بوزف مئوي 2.41لدى العينة, فقد حصؿ المجاؿ عمى وسط مرجح قدرة)

%( وقد حصمت الفقرة المتعمقة )االلـ الرأس( عمى الرتبة االولى بوسط 02يقدر)
 ( .2.22( بوزف مئوي)2.33مرجح يقدر)

تقميؿ عدد ساعات التعرض لمياتؼ المحموؿ ، وعدـ استخدامو قبؿ يجب          
النوـ بساعة أو ساعتيف لتجنب المضاعفات الصحية ، سواء أكاف الصداع 
المستمر نتيجة لذلؾ أو إجياد العيف ولتجنب ىذه المشاكؿ ، يجب أف يكوف 

 التعرض لألجيزة متقطًعا ، والحصوؿ عمى قسط كاٍؼ مف الراحة.
 اجابات العينة عمى الفقرات( 0شكؿ)

 
 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

تشجنبث فً  االلن الؼٍن االلن الرأس
 االلذام  

 اضطراة الهضن   اوجبع فً الظهر

 1سلسلت
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 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات 
 االستنتاجات 

اف استخداـ الياتؼ النقاؿ ليال ولفترة طويمة يؤثر عمى الساعة البايموجية وعمى  .5
 قدرة الفرد عمى الخمود الى النـو ليال 

ويتضح اف االفراد الذيف يستخدموف الياتؼ النقاؿ بشكؿ مفرط ولساعات  .2
طويمة يعانوف مف التشوه المعرفي نتيجة كثرة استخداـ االجيزة التكنولوجية وما 

 تبثو مف اشعة كيرومغناطيسية 
يعاني االفراد مف اوجاع متقطعة في منطقة الرأس نتيجة االستخداـ المفرط  .0

 لميواتؼ النقالة وما تبثو مف اشعة كيرومغناطيسية 

 التوصيات

حظر السماح بإنشاء شبكات نقالة جديدة داخؿ التجمعات السكانية أو بالقرب  .1
 دفمف أماكف الخدمة العامة كالمدارس والجامعات. يفضؿ نقميـ خارج الم

تقميؿ النشاط اإلشعاعي المنبعث مف الشبكات بحيث ال تزيد كثافة الطاقة  .2
 2نانو وات / سـ  53الدائمة في جسـ اإلنساف عف 

توعية مستخدمي الياتؼ المحموؿ بمخاطر كثرة االستخداـ لفترات طويمة ،  .3
 فيو جياز طوارئ فقط وخاصة لألطفاؿ

 موجات المشعة إلى الدماغ. تأكد مف استخداـ سماعة رأس تقمؿ مف وصوؿ ال  .4

 :المصادر   

(: التأثيرات الصحية الناجمة عف شبكات التميفوف 2331حاني,احمد محمد) .5
 ( .22المحموؿ في التجمعات السكانية,مجمة اسيوط لمدراسات البيئية ,العدد)

(: التأثيرات الصحية 2323سوسف كباشي ابراىيـ،عباس جموب مريسؿ) .2
غناطيسية مف أبراج الياتؼ النقاؿ عمى المناطؽ النبعاث المجاالت الكيروم
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, 2323السكانية في محافظة ميساف, مجمة ميساف لمدراسات االكاديمية, 
 , العدد المؤتمر االفتراضي األوؿ  .52المجمد 

(: تأثير الهاتف النقال عمى صحة االنسان, 2010عمر عمي عذاب,) .0
  لطموح / بغداد.  المؤتمر الوطني لمتحديات البيئية .....الواقع وا

(: الطبيب في عصر المعموماتية,صراع مف اجؿ 2333نبيؿ ,محمد) .4
 ,درا الرضا لمنشر,دمشؽ,سوريا .5البقاء,ط

(: الياتؼ الجواؿ وصحة االطفاؿ, نصائح صحية 2350ىاني, عوض رمزي) .1
 ( .54200لتفادي تأثيراتو ,مجمة الشرؽ  االوسط,العدد)

دارة المعرفة في تأ (, 2332الييبي, ميادة حياوي ) .1 ثير الذكاء التنافسي وا 
تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة: دراسة تشخيصية ألراء عينة مف مديري 

 رسالة ماجستير, جامعة الكوفة .العراؽ,  -شركة زيف لالتصاالت
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