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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تنمية مهارات حفظ القران الكريم لدى طالب وطالبات مدارس تحفيظ ]
 
فاعلية استخدام الهاتف النقال ف

 [القران الكريم بجدة
 

 الباحثان: إعداد 
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 [د. مهيد عبد هللا الطريف 
               
 :الملخص

ي تنمية مهارات حفظ القرآن الكريم لدى  
ز
هدفت الدراسة اىل التعرف عىل مدى فاعلية استخدام الهاتف النقال ف
( طاللا وطاللة ,تم ايتيارهم 84حواىلي )طللة وطاللات مدارس تحفيظ القرآن بجدة , وتد بلغ حجم العينة 

ي التحليىلي .وتد يرجت الدراسة بنتائج من أهمها: 
غالبية أفراد  أن بطريقة عشوائية , وتم استخدام المنهج الوصفز

ي عملية حفظ القرآن الكريم  وأن غالبية % 79.4عينة الدراسة يوافقون بنسلة )
ز
( عىل استخدام الهاتف النقال ف

ي عملية اتقان التالوة وأحكام % 79.7اسة يوافقون بنسلة )أفراد عينة الدر 
ز
( عىل استخدام الهاتف النقال ف

ي عملية % 86.0أن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة وبنسلة )و التجويد, 
ز
( عىل استخدام الهاتف النقال ف

ورة توجيم إدارات مدار  س التحفيظ باستخدام هذا التواص  مع المشايخ والزمالء. وتد أوصت الدراسة بضز
ي تعلم ودراسة القرآن الكريم. 

ز
 النمط من التقنية ف

الهاتف النقال, تحفيظ القرآن الكريم,تعليم جدة,مدارس تحفيظ القرآن الكريم,تنمية مهارة  الكلمات الدالة: )
 الحفظ(

 
]The effectiveness of using the mobile phone in developing the skills of memorizing the Holy 

Quran among male and female students of the Holy Quran memorization schools in Jeddah[ 

 

]Muhayad Altiraifi[ 

]Ministry of Education(KSA)[ 

]Ahlam Aljahdali[ 

]Researcher MA in Educational TechnologyKAU[ 

 

Abstract: 
 The study aimed to identify the effectiveness of using the mobile phone in developing the skills of 

memorizing the Noble Qur’an among male and female students of Quran memorization schools in 

Jeddah. The sample size was about (84) male and female students, who were randomly selected, and 

the descriptive and analytical approach was used. The study came up with these results: The majority 

of the study sample agree (79.4%) to using a mobile phone in the process of memorizing the Noble 

Qur’an. And that the majority of the study sample agreed with (79.7%) to use a mobile phone in the 

process of mastering recitation and the provisions of intonation. And that the majority of the study 

sample strongly agree (86.0%) to use a mobile phone in the process of communicating with sheikhs 

and colleagues. The study recommended the necessity of directing the departments of memorization 

schools to use this type of technology in learning and studying the Noble Qur’an 

(Key words: mobile phone, Holy Quran memorization, Jeddah education, Holy Quran memorization 

schools, memorizing skill development) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة: 
ي حياتها  فلم فخرها وعزها ومجدها وان سارت اخأمة عىل نهجم     

ز
يعتير القرآن الكريم دلي  اخأمة االسالمية ف

 ت العز والسؤدد. وطلقتم تكون تد أفلحت ونال
(, كما 9وتد تكف  هللا بحفظ كتابم الكريم فقال ج  جاللم ﴿انا نحن نزلنا الذكر وانا لم لحافمون ﴾ )الحجر:     

ي العديد من اخأحاديث 
ز
حث رسولنا الكريم صىل هللا عليم وسلم عىل العم  بالقرآن وحفمم وتالوتم وتعليمم ف

ز الفض  العميم لمن تام بذلك ,فقال ص كم من تعلم القرآن وعلمم(()أيرجم وبي  ىل هللا عليم وسلم ))يي 
ي فيم المسلم وتتم ويلذل فيم جهده  ومالم هو دراسة وتعلم كتاب هللا 4739اللخاري بالرتم 

( .فخي  ما يقضز
تراءة وحفما .وتد أولت حكومة المملكة حفمها هللا العناية بالقرآن ج  عنايتها, فأتامت مجمع الملك فهد 

يف بالمدينة المنورة, وأسست مدارس متخصصة للعناية بحفظ كتاب هللا وهي مدارس  لطلاعة
المصحف الرسر

اف  تحفيظ القرآن الكريم, وسمحت بإتامة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم بمساجد المدن والقرى المختلفة بإرسر
ي تشجع عىل حفظ القرآن ل

عمار,  مختلف الفئات واخأ جمعية تحفيظ القرآن الكريم , كما أتامت المسابقات الت 
ز لهذا الكتاب العميم وتيسي  حفمم .  ي التمكي 

ز
ه مما يسهم ف  ك  ذلك وغي 

ي ظ  توفر التقنية واالجهزة     
ز
ا منم ياصة ف فعىل المسلم أن يحفظ القرآن ولو جزءا يسي 

ي تيسي  حفظ كتاب هللا7: 2013المساعدة)يلي ,
ز
اىل لجميع  تع(,فقد أسهمت التقنية وياصة الهواتف النقالة ف

ز الطالب والمعلم  ات جاذبة, ف ي تخلق تفاعال بي 
ز ائحم وذلك لما للهواتف النقالة من مي  فئات المجتمع ورسر

ز الطالب من التعلم ز لم, كما توفر الم ,وتيرس العملية التعليمية من يالل تمكي  ي الوتت والمكان المناسبي 
ز
عرفة ف

ي مجالم 
ز
ي المادة العلمية ف

بما يناسلم ,كما تزيد من ثقة الطالب بنفسم من يالل كرسها للطالب حيث ينتف 
 ,  ( 50: 2018لحاجز الخج  )مرغي

 مشكلة الدراسة: 
ي مجال تكنولوجيا التعليم فمهرت وسائ  وتطبيقات تعم  عىل تيسي      

ز
شهد العالم تطورا مذهال ورسيعا ف

ز تلك الوسائ  واالجهزة الهاتف النقا ز بالعملية التعليمية  ومن بي  مواصلة ل )الجوال( فهو تقنية تسم  للمتعلمي 
ي أي زمان ومكان يارج المؤسسة التعليمية )محمد, 

ز
 (. 129-128: 2012تعلمهم ف

وتد الحظ اللاحثان ومن يالل اهتمامهما بقضايا التعليم أن استخدام الهاتف النقال كأحد أساليب التعلم      
ي المؤسسات 

ز
ورة وأمرا واتعا ف ي بعض الدول عن بعد غدا ضز

ز
التعليمية بالغرب مع تطبيق محدود ومتفاوت ف

ي العملية التعليمية 
ز
ي تطرتت للهاتف النقال ودوره ف

العربية  كما الحظ اللاحثان بروز العديد من الدراسات الت 
( ز ي يدمة العملية التعليمي2016منها عىل سبي  المثال دراسة أبا حسي 

ز
ي تناولت توظيف اخأجهزة الذكية ف

 ة( والت 
ي  وكذلك دراسة 2015, ودراسة علد العاطي )

وئز ي التعلم االلكي 
ز
ي تطرتت لتوظيف اخأجهزة النقالة ف

( والت 
يك ) موك. كما أشارت 2017مبي  ي تناولت استخدامات الهاتف النقال لدى طللة التعليم العاىلي بجامعة الي 

( والت 
ي اكتساب مهارات االست

ز
ي دراسة أبو رمان وحمدي بعض الدراسات اىل دور التعلم النقال ف

ز
ماع والتحدث كما ف

(2018 . ها الكثي   ( وغي 
ي تدعو تحديدا  اىل أهمية االستفادة من الهاتف      

ومن جانب آير فقد برزت العديد من الدراسات الت 
ي تدريس القرآن الكريم ومنها :دراسة العلاسي والليفان)

ز
ي تناولت توظيف الهاتف النقال 2019المحمول ف

( والت 
ات للقرآن , ودراسة الجريسي وأيريات ) ي تعزيز مهارة حفظ المتعلمات الكبي 

ز
ي كشفت عن أثر 2015ف

( والت 
ي تعلم القرآن لطاللات الجامعة, ودراسة اللدوي)

ز
ي تناولت استخدام تقنية 2019تطبيقات الهاتف النقال ف

( والت 
ي تحصي  طالب الصف االول بمرحلة اخأساس بالسودا

ز
ن لمادة القرآن الكريم, ودراسة الفري      التعلم النقال ف

ي تعلم القرآن الكريم, ودراسة 1430)
ز
ي تطرتت اىل دور التعليم عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة ف

( والت 
ي ,ودراسة غيالن )1431رجب)

وئز ي التعليم االلكي 
ز
ونية ودورها ف ي تطرتت 2009( حول المقارئ االلكي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية ,ودراسة يلي  )لقضية االحكام المتعلقة با ي تطرتت اىل تعلم القرآن بواسطة 2013لمقارئ االلكي 
( والت 

 الهاتف النقال لذوي االعاتة اللضية . 
ومن يالل هذه الدراسات العديدة استشعر اللاحثان أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم بم التعلم بواسطة    

ي يمكن أن 
ي حفظ كتاب هللا وتعلمم  لذا جاءت الدراسة للوتوف عىل مدى االستفادة الت 

ز
الهواتف النقالة ف

ز بمدارس تحفيظ القرآن الكريم بمد ي استخدامهم للهاتتتحقق من استخدام الطللة الملتحقي 
ز
ف ينة جدة ف

 : ي السؤال الرئيس التاىلي
ز
ي تعلم القرآن الكريم وحفمم  عليم يمكن صياغة مشكلة الدراسة ف

ز
ا مدى مالنقال ف

ي تنمية مهارات حفظ القران الكريم لدى طالب وطالبات مدارس تحفيظ 
 
فاعلية استخدام الهاتف النقال ف

 القران الكريم بجدة؟
 أسئلة الدراسة: 

 من يالل التساؤل الرئيس للدراسة يسغ اللاحثان لإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية: و   
ي عملية حفظ القرآن 1

ز
.ما مدى استخدام طللة وطاللات تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 الكريم؟
ي عملية اتقان التال . ما مدى استخدام طللة وطاللات تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف ا2

ز
وة لنقال ف

 وأحكام التجويد؟
ي عملية التواص  مع 3

ز
. ما مدى استخدام طللة وطاللات تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 اخأساتذة والزمالء؟
ي اجابات عينة اللحث تعزى اىل :)المرحلة الدراسية الجنس نوع 4

ز
. ه  توجد فروق ذات داللة احصائية ف

 درسة(الم
 أهمية الدراسة: 

 : ي التاىلي
ز
 تتجىل أهمية الدراسة ف

ي حياة المسلم. 1
ز
 .أهمية القرآن الكريم ف

ي ذلك من 2
ز
ائ  المجتمع لما ف .أهمية حفظ كتاب هللا تعاىل والعناية بحفمم وتعلم مهارات تجويده لكافة رسر

 اخأجر العميم. 
ي 3

ز
ز خأهمية استخدام الهاتف النقال ف ي حفظ كتاب هللا عىل.لفت أنمار المسؤولي 

ز
 العملية التعليمية عموما وف

 وجم الخصوص. 
ي تعلم القرآن الكريم. 4

ز
 .تنبع أهميتها من طبيعة موضوعها وهو استخدام الهاتف النقال ف

ز بدراسة تقنيات التعليم ورجال الدعوة ومؤسسات تحفيظ 5 ز المهتمي  ي مساعدة اللاحثي 
ز
.تسهم الدراسة ف

 القرآن الكريم. 
 اسة: أهداف الدر 

ي اخأمور التالية: 
ز
 تتمث  أهم أهداف الدراسة ف

ي حفظ القرآن الكريم1
ز
 .الدعوة اىل توظيف كافة الوسائ  التقنية سيما الهاتف النقال ف

ي حفظ كتاب هللا تعاىل. 2
ز
 .التعرف عىل مدى استفادة طالب مدارس تحفيظ القرآن الكريم من الهاتف النقال ف

ي مراجعة حفظ كتاب  .التعرف عىل مدى استفادة طالب3 
ز
مدارس تحفيظ القرآن الكريم من الهاتف النقال ف

 هللا تعاىل. 
ي تعلم واتقان مهارات 4

ز
.التعرف عىل مدى استفادة طالب مدارس تحفيظ القرآن الكريم من الهاتف النقال ف

 أحكام التجويد المتعلقة بكتاب هللا تعاىل. 
ي التواص  مع مشايخهم وزمالئهم. .بيان مدى استفادة طالب مدارس القرآن الكريم م5

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي اجابات عينة اللحث تعزى اىل:)6
ز
 المرحلة الدراسية. التعرف عىل مدى وجود فروق ذات داللة احصائية ف

ي  متوسط  ثانوي",
",  الجنس "ابتدائ  "( نوع المدرسة"ذكر  انتى  " حكومي    أهىلي

 مصطلحات الدراسة: 
 الهاتف النقال)المحمول(: 

ز يطوط ثابتة أو أتمار     ابط بي 
هو أداة اتصال السلكية تعم  يالل شلكة أبراج موزعة تغطي مساحة معينة وتي 

( بأنم شك  من أشكال التعلم 11: 2009(  عرفم جمال الدهشان ومجدي يونس )164: 2019صناعية )اللدوي,
ي أعن بعد يتم من يالل استخدام اخأجهزة المحمولة لتحقيق مرونة وتفاع

ز
ي التدريس والتعليم ف

ي عمليت 
ز
ي   ف

 وتت وأي مكان. 
شك  من أشكال التعلم عن بعد باستخدام اخأجهزة النقالة لمساعدة طللة تحفيظ  ويعرفه الباحثان اجرائيا بأنه

ي كافة العمليات المتعلقة بتعلم القرآن الكريم. 
ز
 القرآن الكريم ف
 مهارة الحفظ: 

ي الذاكرة  وضلط القراءة ويمكن اداؤها من غي  كتاب  ويجب الحفظ عىل      
ز
الحفظ معناه إديال المعلومات ف

تواعد التالوة وأسس التجويد المعروفة  والمواظلة والمداومة وبذل المجهود لصيانة المحفوظ من النسيان 
 (16: 2019)ازهاري 

 ويعرفها الباحثان اجرائيا بأنها
ي 
ي ذاكرة طللة وطاللات مدارس تحفيظ القرآن الكريم بجدة.  الطريقة الت 

ز
 يتم بها ترسيخ حفظ القرآن الكريم ف

 مدارس تحفيظ القران: 
ز والبنات تتبع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وتهدف إىل تخري    ج طالب  هي مدارس متخصصة للبني 

ي مدارس التعليم العام.  يحفمون كتاب هللا  باإلضافة إىل دراسة المقررات اخأيرى
ز
 المماثلة لها ف

 حدود الدراسة: 
 : ي التاىلي

ز
 تتمث  أهم محددات هذه الدراسة ف

ي تعلم القرآن الكريمالحدود الموضوعية:  -
ز
 مدى استخدام طللة تحفيظ القرآن الكريم للهاتف النقال ف

 مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة  الحدود المكانية:  -
 : طللة وطاللات مدارس  تحفيظ القرآن الكريم بجدة. يةالحدود البشر  -
 م2021ـه/ 1442الحدود الزمانية:  -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 مفهوم التعلم النقال: 

ي تطرتت لبيان مفهوم الهاتف النقال  فقد عرفم جمال الدهشان ومجدي       
برزت العديد من الدراسات الت 

( بأنم شك  من أشكال التعلم عن بعد يتم من يالل استخدام اخأجهزة المحمولة لتحقيق 11: 2009يونس )
ي أي وتت وأي مكان. 

ز
ي التدريس والتعليم ف

ي عمليت 
ز
 مرونة وتفاع  ف

ي )كما ع    
بيتز ( بأنم توظيف اخأجهزة الالسلكية للقيام بوظائف تعليمية عديدة مث  25: 2012رفتم زينب الرسر

ي وتصف  
وئز يد االلكي  ة والير االتصاالت الصوتية ويدمات الرسائ  واستقلال وعرض الرسائ  النصية القصي 

ه.   الويب  وتصميم المحتوى التعليىمي ونرسر
ي التدريس ( بأنم استخ2:2010كما عرفم سالم )

ي عمليت 
ز
ة لتحقيق المرونة والتفاع  ف دام االجهزة النقالة الصغي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ومن يالل ما سبق استعراضم من مفاهيم نستطيع القول بأن التعلم النقال هو أحد أساليب وأنماط التعلم      
ي عن بعد يتم باستخدام تقنيات الهاتف النقال )المحمول( من يالل 

االستفادة من التطبيقات الخاصة الت 
ي أي زمان ومكان. 

ز
 تناسب ك  مجال  وهي طريقة تمتاز بسهولتها وريصها  وامكانية استخدامها ف

 خصائص التعلم النقال: 
ات ويصائص  وتد أشار اىل تلك الخصائص ك  من وليد    ز يمتاز التعلم بواسطة الهاتف النقال بعدة مي 

ي )(158-157: 2011الحلفاوي )
بيتز هم  ومن تلك 4: 2006(  وسالم )28-25: 2012  وزينب الرسر ( وغي 

 الخصائص: 
ي أي وتت: فالهاتف النقال يتخط حاجز الحدود الزمان والمكان فال يستلزم وجود تاعة 1

ز
.امكانية التعلم ف

 محددة. 
ز من تلادل المع2 ي عملية التعلم: فمن ياللم يتمكن المتعلمي 

ز
شطة ويسه  لومات واالن.التشاركية والتفاعلية ف

 . ز ز الدارسي   تلادل الملفات والكتب بي 
 .الدمج: حيث يمكن استخدامم ضمن التعلم المدمج. 3
ي 4

ز
ي متناول الجميع  كما أنم غي  معقد ف

ز
.صغر حجمم وسهولة التعام  معم: فهو سه  الحم  وسعره مناسب ف

ة.   استخدامم. ويخفف من عملية حم  الكتب الكثي 
 د والتشويق  لذا نجده يعزز من الدافعية لدى المتعلم. . يتسم بالتجدي5
ز الطالب. 6 ي مراعاة الفروق الفردية بي 

ز
 .تدرتم الفائقة ف

 دواعي األخذ بالتعلم النقال: 
نا اليها سابقا  فانم     ي أرسر

اتم الت  ز ي التعلم النقال فوائده المرجوة وتتحقق االستفادة القصوى من ممي 
وحت  يؤئ 

وري اخأيذ ب ي أشارت اليها العديد من الدراسات منها: دراسة جمال الدهشان من الضز
عدد من اخأمور والت 

 ( منها: 15-14  2012ومجدي يونس )
ي التعليم بالمؤسسات التعليمية. 1

ز
 .وجود تناعة لدى االدارات التعليمية بأهمية دمج واستخدام الهاتف النقال ف

ي شلكة االني  2
ز
امج والتطبيقات المناس.توافر البنية التحتية والمتمثلة ف لة نت القوية والممتازة  وتوافر الير
 واالجهزة النقالة الحديثة المتطورة. 

 .توفي  دعم ماىلي مناسب. 3
ز عىل استخدام تقنية الهاتف الجوال. 4 في  ز والطالب والمرسر  .القيام بتدريب كافة المعلمي 

 مهارات حفظ القران الكريم: 
لة القران الكريم:   مي  

لة حافظ القران الكريم  وان هللا سلحانم لقد تعدد     ز ي بيان ميز
ز
ي القران الكريم والسنة المطهرة ف

ز
ت اخأدلة ف

َم﴾ )سورة 
ْ
ِعل
ْ
وا ال
ُ
وت
ُ
ِذيَن أ
َّ
وَر ال
ُ
ي ُصد ِ

ز
 ف
ٌ
ات
َ
ن  َبية
ُ
َو آَيات

ُ
وتعاىل يرس حفظ القران الكريم  تال هللا تعاىل ﴿ َبْ  ه

ي 49العنكبوت:   النتر
ز ة ي اخأمارة  واإلماَمة  حافظ القران ملسو هيلع هللا ىلص ( . كما مي 

ز
ة ف ي الدنيا عىل غي 

ز
م ف
ة
الكريم فهو ُمقد

ي  يفة. فقد كان النتر
ي اخأحاديث الرسر

ز
ي هللا عنهم بحفظ القران ملسو هيلع هللا ىلص والشورى كما ورد ف

ز أصحابم رضز اِض  بي 
َ
 ُيف

هم تر  ي الصالة أكيى
ز
هم أحفمهم للقران  وإمامهم ف  جع  أمي 

ً
  وإذا بعث بعثا

ً
هم حفما ءة ا فيعقد الراية خأكيى

 (. 8: 2019للقران )صلحة  
 

 الِحكمة من حفظ القران الكريم: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي      ي تنمية المخزون اللغوي  والتذوق اخأدئر
ز
اثبتت العديد من الدراسات واللحوث أثر حفظ القران الكريم ف

والجاهزية التامة وحضور الشخصية اإلسالمية    وتنمية مهارات الكتابة والقراءة  باإلضافة لفصاحة اللسان
 (. 9  2019وذلك من يالل تدرة الحافظ عىل إتامة الحجة عىل من يخالف كالم هللا تعاىل )صلحة 

 الدراسات السابقة: 
ي العملية التعليمية بصفة العموم     

ز
ي تناولت الهاتف النقال ودوره ف

اطلع اللاحثان عىل العديد من الدراسات الت 
ي تعلم القرآن الكريم ومنها ع  سبي  المثال: بجا

ز
 نب دوره ف

( دراسة بعنوان: )أثر تدريس القرآن الكريم باستخدام نمط التعلم المدمج عىل 2017أجرى الشهري وآل سعد) 
تصحي  التالوة لطالب حلقات اخأكاديمية القرآنية العالمية( وتد هدفت للتعرف عىل اخأثر الذي يمكن أن 

ي التدريس عىل عمليات تص
ز
ة عىل حي  التالوة  وتد أكدت الدراسيتحقق من دمج التقنية مع الطرق التقليدية ف

ي التعليم. 
ز
 أهمية اخأيذ بهذا االسلوب ف
ي تعزيز مهارة 2019كما أجرت العلاسي والليفان)

ز
( دراسة بعنوان )أثر برنامج تعليىمي يوظف اخأجهزة الذكية ف
ق مدينة الرياض( وتد أكدت الدراسة عىل أهمية ات بدار القرآن الكريم رسر النقال  الهاتف حفظ المتعلمات الكبي 

ات.  ي تعزيز مهارات الحفظ لدى الكبي 
ز
 ف

ي التحصي  الدراسي 2019وأجرى اللدوي )
ز
( دراسة حملت عنوان )أثر استخدام تطبيقات الهاتف الجوال ف

ي معاونة الطالب عىل اتقان 
ز
ي للهاتف النقال ف للقرآن الكريم للصف اخأول أساس(  وتد أكد فيها عىل الدور االيجائر

 ويده. الحفظ وتج
( بأجراء دراسة بعنوان )تعليم وتحفيظ القرآن الكريم بواسطة الهاتف المحمول لذوي 2013كذلك تام يلي  )

االعاتة اللضية(  وتد أبانت الدراسة بأن الهاتف المحمول فت  آفاتا جديدة لذوي االعاتة اللضية لحفظ كتاب 
 هللا. 

ثر تطبيقات الهاتف النقال عىل تعلم وتعليم القرآن الكريم ( دراسة بعنوان:)أ2015كما أجرت الجريسي وأيريات)
ي 
ز
لطاللات جامعة طيلة واتجاههن نحوها(. وتوصلت الدراسة اىل اخأثر الكبي  والمتعاظم للهاتف النقال ف

 مساعدة الطاللات عىل دراسة القرآن الكريم. 
ي ت( دراسة بعنوان:)نمطان لتصميم بيئة للتعلم اال2016كذلك أجري الخياط )

ز
ي النقال وفاعليتهما ف

وئز نمية  لكي 
ز بمراكز تحفيظ القرآن باللحرين(. وتد أكدت الدراسة عىل أهمية  كفايات التجويد والدافعية لدى الدارسي 

ي تحقيق الدافعية وتجويد دراسة القرآن. 
ز
 الهاتف النقال ف
 منهجية البحث

 المنهج المستخدم: 
ي التحليىلي لتحقيق 

ي وضعها اللاحثان  تم استخدام المنهج الوصفز
أهداف اللحث واإلجابة عىل التساؤالت الت 

ي يهتم بدراسة 
وبالتاىلي فإن هذا المنهج هو اخأنسب لتحقيق أهداف اللحث  ياصة وأن المنهج الوصفز

المشكالت المتعلقة بالعديد من المجاالت العلمية  وفيم يقوم اللاحث بجمع معلومات دتيقة عن ظاهرة معينة 
 بداللة الحقائق المتوفرة  ومن ثم يتم موضوع الدراسة

ً
 دتيقا

ً
ا ها تفسي    ويقوم بوصف تلك الماهرة وتفسي 

 يوض  
ً
 رتميا

ً
 بوصف الماهرة وصفا

ً
 كميا
ً
ا  بوصف الماهرة وتوضي  يصائصها  أو تعبي 

ً
 كيفيا

ً
ا التعبي  عنها تعبي 

 ة . مقدار الماهرة  أو حجمها  ودرجات ارتلاطها مع المواهر اخأيرى المختلف
 
 

 مجتمع البحث
 . ةالمملكة العربية السعودي – يتكون مجتمع اللحث من طالب وطاللات مدارس تحفيظ القرآن الكريم بجدة    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عينة اللحث: 
( من طالب وطاللات مدارس تحفيظ القرآن الكريم 84تم ايتيار عينة عشوائية من مجتمع اللحث بحجم )    

ي االعتلار نسلة الخطأ )بجدة  باستخدام أسلوب العينة العشوائ
ز
( ومستوى الثقة % 5ية البسيطة مع اخأيذ ف

(95 % .) 
 أداة اللحث: 

 لطبيعتها من حيث أهدافها     
ً
تم استخدام االستلانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة  نمرا

 واستخ
ً
ي مجاالت العلوم المختلومنهجها ومجتمعها. وتعتير االستلانة من أكيى أدوات اللحث انتشارا

ز
 ف
ً
فة  داما

 فاعلية من حيث توفي  الوتت وتقلي  التكلفة  وإمكانية جمع البيانات عن أكير عدد من اخأفراد مقارنة 
ف ي أكيى

ي تحتاج إىل وتت من تل  الملحوث. 
 بالوسائ  اخأيرى  كما أنها تسه  اإلجابة عىل بعض اخأسئلة الت 

 وصف أداة اللحث: 
: تمثلت مجاال     ز ي جزئي 

ز
 ت القياس خأداة اللحث ف

ي 
ز
القسم اخأول: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: وهي معلومات عامة عن أفراد العينة وتتمث  ف

ات: )النوع   المدرسة(.  –المرحلة الدراسية  –المتغي 
: محاور االستبيان: ويتكون من  ي

ت اإلجابة عليها علارة موزعة عىل ثالثة محاور  تخضع ييارا 29القسم الثائز
 – 2 – 3 - 4غي  موافق بشدة( وتأيذ الدرجات ) –غي  موافق  –موافق  –لمقياس ليكرت الرباغي )موافق بشدة 

1 : ي
 ( عىل التواىلي  والمحاور كاآلئ 

ي حفظ القرآن الكريم  ويتكون من )
ز
 ( علارة. 12المحور اخأول: استخدام الهاتف النقال ف

: استخدام الهاتف ي
ي اتقان التجويد وأحكام التالوة  ويتكون من ) المحور الثائز

ز
 ( علارات. 8النقال ف

ي التواص  مع المشايخ والزمالء  ويتكون من )
ز
 ( علارات. 9المحور الثالث: استخدام الهاتف النقال ف

ة:  ي صيغتم اخأيي 
ز
 إيراج االستبيان ف

ف وعم  التعديالت المطلوبة تم    ي صورتم النهائية )أن بعد مراجعة االستبيان مع الدكتور المرسر
ز
مر إيراجم ف

ونية عن طريق موتع  المالحق( وتوزيعم عىل العينة المستهدفة  وذلك بعد تحوي  االستبيان إىل استمارة إلكي 
(google drive ي وبعض

وئز يد اإللكي  ي للعينة المستهدفة عن طريق الير
وئز (  ومن ثم إرسال الرابط اإللكي 

 الواتس أب. تطبيقات التواص  االجتماغي مث  
 صدق اخأداة وثلاتها:  

 . الصدق الماهري: 1
ي وضع لها  وتد   

يقصد بم التحقق من مدى مقدرة االستبيان عىل تياس ما وضع لقياسم وتحقيق اخأهداف الت 
ة والكفاءة للحكم عىل مدى صحة  ز من ذوي الخير ز المختصي  تم عرض االستبيان عىل مجموعة من المحكمي 

ومن يالل إفادات التحكيم وشمولية العلارات وسالمتها اللغوية  وانتمائها إىل المحور الذي تتبع لم  
ي صورتم النهائية. 

ز
 ومالحماتهم  فقد تم إعادة الصياغة للعض العلارات  وحذف بعضها  ليتم إيراج االستبيان ف

2 :  . صدق االتساق الدايىلي
ز   سون للعالتة بي  لحساب صدق االتساق الدايىلي لمحاور أداة الدراسة  فقد تم حساب معامالت االرتلاط لبي 

: ك  علارة ودر   جة المحور الذي تتبع لم  وذلك كما يىلي
 

 (:االتساق الدايىلي لعلارات أداة الدراسة حسب المحاور. 1جدول )

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
المحور اخأول: استخدام الهاتف النقال ف

 حفظ القرآن الكريم

1 0.738** 7 0.849** 

2 0.694** 8 0.674** 

3 0.679** 9 0.700** 

4 0.679** 10 0.730** 

5 0.644** 11 0.636** 

6 0.605** 12 0.747** 

ي 
ز
: استخدام الهاتف النقال ف ي

المحور الثائز
 اتقان التجويد وأحكام التالوة

1 0.749** 5 0.662** 

2 0.729** 6 0.590** 

3 0.713** 7 0.735** 

4 0.679** 8 0.740** 

ي  المحور الثالث: استخدام
ز
 الهاتف النقال ف

 التواص  مع المشايخ والزمالء

1 0.826** 6 0.725** 

2 0.746** 7 0.806** 

3 0.779** 8 0.857** 

4 0.782** 9 0.724** 

5 0.805**   

 (0.01)**( دالة عند مستوى )
 المصدر: اللاحثان  من واتع تحلي  بيانات الدراسة

ز ك  علارة من علارات أداة الدراسة ودرجة المحور الذي تتبع      سون بي  ز معامالت ارتلاط بي  الجدول السابق يبي 
ز ) ي المدى بي 

ز
ز ك  علارة ودرجة المحور الذي تتبع لم جاءت ف  0.590لم  ويتض  أن جميع معامالت االرتلاط بي 

 عند مستو 0.857 –
ً
( مما يشي  إىل أن االستبيان يمتاز 0.01ى داللة )( وهي تيم موجلة وجميعها دالة إحصائيا

ة وبالتاىلي ف ي تقيس ما ُصممت من أجلم.   بصدق االتساق الدايىلي وأن علاراتم ترتلط بالمحاور بصورة كبي 
 ثبات االستبانة: 

ي االستبيان الجيد  ويقصد بم حصول اخأفراد عىل نفس   
ز
وط المهمة الواجب توافرها ف يعتير الثلات من الرسر

الدرجات إذا ما أعيد تطبيقم عليهم تحت نفس المروف  وللتأكد من ثلات االستبيان تام اللاحثان باستخدام 
    :  معادلة )ألفا كرونلاخ( وكما يىلي

 (:قيم معامالت ألفا كرونباخ للثبات ألداة البحث2جدول) 
 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

ي حفظ 1
 
 0.903 12 القرآن الكريم. استخدام الهاتف النقال ف

ي اتقان التجويد وأحكام التالوة2
 
 0.847 8 . استخدام الهاتف النقال ف

ي التواصل مع المشايخ والزمالء3
 
 0.920 9 . استخدام الهاتف النقال ف

 
ا
 0.948 29 االستبيان كامل

 المصدر: اللاحثان ,من واتع تحلي  بيانات الدراسة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

معامالت الثلات بطريقة )ألفا كرونلاخ( خأداة اللحث. نجد أن معام  الثلات للمحور ( يوض  2الجدول رتم )
ي بلغ )0.903اخأول بلغ )

(  0.948(  ولالستبيان كك  بلغ )0.920(  وللمحور الثالث بلغ )0.847(  وللمحور الثائز
ي ونالحظ أن جميع معامالت الثلات جاءت مرتفعة. أي أن اخأداة تمتاز بثلات عاىلي  وب

 سيتم التاىلي فإن النتائج الت 
ي الوصول إىل القرارات السليمة. 

ز
 التوص  إليها من يالل االستبيان ستكون موثوتة ويعتمد عليها ف

. 3جدول)  (:أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت للتدرج الرباعي

 المتوسط الموزون الوزن اإلجابة

 4.0 – 3.25 4 موافق بشدة

 3.25> - 2.50 3 موافق

 2.50> - 1.75 2 موافقغي  

 1.75> - 1 1 غي  موافق بشدة

 المصدر: اللاحثان ,من واتع تحلي  بيانات الدراسة 
ي 
ز
تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة لك  علارة من علارات أداة اللحث ومقارنتها مع المدى الموجود ف

 متوسط العلارة. الجدول السابق وتعط اإلجابة المقابلة للمدى الذي يقع بدايلم 
 األدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة: 

ي تحلي  البيانات  وتد تم استخدامSPSSتم استخدام برنامج )
ز
العديد من العمليات وااليتلارات اإلحصائية  ( ف

 : ي
ز
ي تتمث  ف

ي طرحها اللاحثان والت 
 بغرض التحقق من أهداف الدراسة واإلجابة عىل التساؤالت الت 

سون إليجاد االتساق الدايىلي خأداة الدراسة. معام  ارتل1  اط بي 
 ألفا إليجاد معام  الثلات خأداة الدراسة-. معامالت كرونلاخ2
 . التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة3
 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسلة الموافقة لإلجابة عىل التساؤالت 4
ز 5 ي ANOVAمتوسطات العينات المستقلة وتحلي  التلاين اخأحادي ) . ايتلار )ت( للفروق بي 

ز
( لدراسة الفروق ف

ات الديموغرافية  باعتماد مستوى المعنوية )  للمتغي 
ً
ي محاور أداة الدراسة تلعا

ز
( للداللة α<0.05متوسطات ف
 اإلحصائية. 

 تم استخدام برنامج إكس  لعم  الرسومات البيانية. 
 ( للداللة اإلحصائية. α<0.05) تم اعتماد مستوى المعنوية

  



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – آيار   – 15                                                               (  -  91 71) ص:  خامسالبحث ال –الثان

 

80 
ي تنمية مهارات حفظ القران الكريم لدى طالب وطالبات مدارس تحفيظ القران       أحالم و مهيد            

 
 ريم بجدةالكفاعلية استخدام الهاتف النقال ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها  نتائج البحث وتفسير
: وصف عينة الدراسة: 

ا
 أوال

 : ات الديموغرافية  وذلك كما يىلي  للمتغي 
ً
 تم استخدام الجداول التكرارية والرسوم البيانية لوصف العينة وفقا

ات الديموغرافية4جدول)  للمتغير
ً
 (:وصف العينة وفقا

 النسلة المئوية العدد فئات المتغي   المتغي  

 النوع
 % 23.8 20 طالب

 % 76.2 64 طاللة

 المرحلة الدراسية

ي 
 % 50.0 42 ابتدائ 

 % 35.7 30 متوسط

 % 14.3 12 ثانوي

 المدرسة
 % 85.7 72 مدرسة حكومية

 % 14.3 12 مدرسة أهلية

 % 100.0 84 المجموع

 المصدر: اللاحثان" من واتع تحلي  بيانات الدراسة"
ات الديموغرافية خأفراد العينة  وذلك بحساب التكرارات والنسب 4الجدول)   ي للمتغي 

( يوض  التحلي  الوصفز
 :  المئوية  وأظهرت النتائج ما يىلي

( هن طاللات إناث  بينما بلغت نسلة الطالب الذكور % 76.2بالنسلة للنوع  نجد أن غالبية العينة بنسلة )    
(23.8 % .) 

 
 
ز أن نسلة )بالنسلة      ي % 35.7( هم طللة بالمرحلة االبتدائية  وأن نسلة )% 50.0للمرحلة الدراسية  يتبي 

ز
( ف

ي المرحلة الثانوية. % 14.3المرحلة المتوسطة وأن نسلة )
ز
 ( ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( هم طللة بالمداس الحكومية  بينما بلغت نسلة % 85.7بالنسلة للمدرسة  يتض  أن غالبية العينة بنسلة )    
 (. % 14.3بالمدارس اخأهلية ) الطللة

 
: نتائج اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة:  

ً
 ثانيا

ي عملية حفظ نتائج السؤال األول
ز
: ما مدى استخدام طللة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 القرآن الكريم؟
الدراسة عن طريق حساب المتوسطات لإلجابة عىل هذا التساؤل  فقد تم تحلي  علارات المحور اخأول خأداة 

 :  الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسلة الموافقة إلجابات أفراد العينة عىل علارات المحور  وذلك كما يىلي
ي عملية حفظ القرآن 5جدول )

 
(:مدى استخدام طلبة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 . الكريم

 العلارات
متوسط 
ي   حسائر

انحراف 
 معياري

نسلة 
 الموافقة

 ترتيب مستوى

. يجع  الهاتف النقال حفظ القران 1

 الكريم أمرا  سهال وميسورا. 
 6 موافق % 78.6 0.73 3.14

ي بنفسي 2
. يزيد الهاتف النقال من ثقت 

ي حفظ القران الكريم. 
ز
 ف

 12 موافق % 70.2 0.75 2.81

. ينىمي الهاتف النقال المهارات 3

ي 
ز
 حفظ القران الكريم.  االبداعية ف

 9 موافق % 73.8 0.83 2.95

ي 4
ي اتقائز

ز
. يسهم الهاتف النقال ف

ي التجويد. 
ز
 للحفظ دون ايطاء ف

 8 موافق % 75.9 0.80 3.04

ي تسميع 5
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

ي للتأكد من 
بعض المقاطع لزمالئ 

ي للحفظ. 
 اتقائز

3.27 0.65 81.8 % 
موافق 
 بشدة

4 

ي 6
ي . يساعدئز

ز
الهاتف النقال ف

االستماع لتالوات العديد من القراء 
 . ي
 مما يقوي ويدعم حفطز

3.68 0.49 92.0 % 
موافق 
 بشدة

1 

ي الهاتف النقال عىل حفظ 7
. يساعدئز

 مقدار أكير مما كنت أحفمم من تل . 
 10 موافق % 73.2 0.77 2.93

ي الحفظ 8
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

ي أي مكان واي زمان. 
ز
 ف

3.52 0.53 88.1 % 
موافق 
 بشدة

2 
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 ريم بجدةالكفاعلية استخدام الهاتف النقال ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الهاتف النقال عىل اتقان 9
. يساعدئز

ي وردي اليومي 
 ومراجعة حفطز

 7 موافق % 78.6 0.68 3.14

. يجع  الهاتف النقال من عملية 10

 الحفظ أمرا ممتعا وشيقا
 11 موافق % 73.2 0.76 2.93

ي الهاتف النقال عىل اتمام 11
. يساعدئز

ي زمن 
ز
. حفظ المقدار المقرر ف ز  وجي 

3.49 0.53 87.2 % 
موافق 
 بشدة

3 

ي تذكر 12
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

 المعلومات ومراجعة الحفظ. 
 5 موافق % 80.7 0.75 3.23

  موافق % 79.4 0.69 3.18 المتوسط العام

 المصدر: اللاحثان "من واتع تحلي  بيانات الدراسة"
ي حفظ القرآن 5الجدول )   

ز
ي لعلارات المحور اخأول )استخدام الهاتف النقال ف

( علارة عن التحلي  اإلحصائ 
الكريم(  وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة إلجابات أفراد العينة عىل 

( من مقياس 3.25> - 2.50الفئة الثانية ) ( ويقع ضمن3.18العلارات  فمن يالل المتوسط العام والذي بلغ )
( ونسلة الموافقة 0.69ليكرت الرباغي والذي يشي  إىل مستوى )موافق(  كما بلغ االنحراف المعياري الكىلي )

( عىل استخدام طللة % 79.4(  وبالتاىلي فإن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بنسلة )% 79.4اإلجمالية )
ي عملية حفظ القرآن الكريم. تحفيظ القرآن الكريم 

ز
 بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 حسب درجة الموافقة  وتد حصلت العلارة 
ً
ومن يالل المتوسطات الحسابية  فقد تم ترتيب العلارات تنازليا

( عىل المرتلة اخأوىل  ي
ي االستماع لتالوات العديد من القراء مما يقوي ويدعم حفطز

ز
ي الهاتف النقال ف

)يساعدئز
ي بلغ )بأعىل م ي المرتلة الثانية % 92.0( ونسلة موافقة )3.68توسط حسائر

ز
( بمستوى )موافق بشدة(  تلتها ف

ي بلغ ) ي أي مكان واي زمان( بمتوسط حسائر
ز
ي الحفظ ف

ز
ي الهاتف النقال ف

( ونسلة موافقة 3.52العلارة )يساعدئز
ي المرتلة الثالثة العلارة )يس% 88.1)

ز
ي الهاتف النقال عىل اتما( بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف

م حفظ اعدئز
ي بلغ ) ( بمتوسط حسائر

ز ي زمن وجي 
ز
( بمستوى )موافق بشدة(  % 87.2( ونسلة موافقة )3.49المقدار المقرر ف

ي 
ي للتأكد من اتقائز

ي تسميع بعض المقاطع لزمالئ 
ز
ي الهاتف النقال ف

ي المرتلة الرابعة العلارة )يساعدئز
ز
ثم جاءت ف

ي بلغ ي المرتلة  ( بمستوى )موافق بشدة(. % 81.8( ونسلة موافقة )3.27) للحفظ( بمتوسط حسائر
ز
جاءت ف
ي بلغ ) ي تذكر المعلومات ومراجعة الحفظ( بمتوسط حسائر

ز
ي الهاتف النقال ف

( 3.23الخامسة العلارة )يساعدئز
ي المرتلة السادسة العلارتان )يجع  الهاتف النقا% 80.7ونسلة موافقة )

ز
 ل( بمستوى )موافق(  ثم جاءت ف

 ) ي وردي اليومي
ي الهاتف النقال عىل اتقان ومراجعة حفطز

حفظ القران الكريم أمرا  سهال وميسورا( و )يساعدئز
ي بلغ ) ي المرتلة الثامنة العلارة % 78.6( ونسلة موافقة )3.14بمتوسط حسائر

ز
( بمستوى )موافق(  ثم جاءت ف

ي التجويد( 
ز
ي للحفظ دون ايطاء ف

ي اتقائز
ز
ي بلغ ))يسهم الهاتف النقال ف ( ونسلة موافقة 3.04بمتوسط حسائر

 ( بمستوى )موافق(. % 75.9)
ي حفظ القران الكريم( بمتوسط 

ز
ي المرتلة التاسعة العلارة )ينىمي الهاتف النقال المهارات االبداعية ف

ز
جاءت ف

ي بلغ ) ة العلارة )يسا% 73.8( ونسلة موافقة )2.95حسائر ي المرتلة العارسر
ز
ي عد( بمستوى )موافق(  ثم جاءت ف

ئز
ي بلغ ) ( ونسلة موافقة 2.93الهاتف النقال عىل حفظ مقدار أكير مما كنت أحفمم من تل ( بمتوسط حسائر

ة العلارة )يجع  الهاتف النقال من عملية % 73.2) ي المرتلة الحادية عرسر
ز
( بمستوى )موافق(  ثم جاءت ف

ي بلغ ) ( بمستوى )موافق(  ثم جاءت % 73.2( ونسلة موافقة )2.93الحفظ أمرا ممتعا وشيقا( بمتوسط حسائر
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83 
ي تنمية مهارات حفظ القران الكريم لدى طالب وطالبات مدارس تحفيظ القران       أحالم و مهيد            

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي حفظ القران الكريم( بمتوسط 
ز
ي بنفسي ف

ة العلارة )يزيد الهاتف النقال من ثقت  ي المرتلة الثانية عرسر واخأيي 
ز
ف

ي بلغ )  ( بمستوى )موافق(. % 70.2( ونسلة موافقة )2.81حسائر
(. يلي  2019(, اللدوي )2019: العلاسي والليفان) وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه دراسة كل من   
(2013 .) 

ي 
 
ي عملية اتقان : نتائج السؤال الثان

ز
ما مدى استخدام طللة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 ؟التالوة وأحكام التجويد 
ي خأداة الدراسة عن طريق حساب المتوسطات 

لإلجابة عىل هذا التساؤل  فقد تم تحلي  علارات المحور الثائز
 :  الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسلة الموافقة إلجابات أفراد العينة عىل علارات المحور  وذلك كما يىلي

ي عملية اتقان التالوة 6جدول)
 
(:مدى استخدام طلبة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 . وأحكام التجويد

 العلارات
المتوسط 
ي   الحسائر

انحراف 
 معياري

نسلة 
 وافقةالم

تيب مستوى  الي 

ي تعلم 1
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

 أحكام التجويد بسهولة. 
3.36 0.63 83.9 % 

موافق 
 بشدة

2 

. يزيد الهاتف النقال من فهم احكام 2

 التجويد. 
 5 موافق % 80.1 0.69 3.20

. أعتقد ان استخدام الهاتف النقال 3

ي تعلم احكام 
ز
وري ف أساسي وضز

 التجويد. 
 8 موافق % 67.0 0.79 2.68

ي التغلب 4
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

ي تعلم  احكام 
ز
عىل مشكلة الخج  ف

 التجويد. 
 7 موافق % 77.1 0.72 3.08

ي متابعة 5
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

ي مختلف 
ز
ي تقام ف

دروس التجويد الت 
 المساجد والمواتع. 

3.46 0.61 86.6 % 
موافق 
 بشدة

1 

ي الهاتف 6
ز . يساعدئز ي تحسي 

ز
 النقال ف

 مستوى التالوة. 
3.27 0.77 81.8 % 

موافق 
 بشدة

4 

ي متابعة  7
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

 ك  ما يستجد من دروس التجويد. 
3.28 0.63 82.0 % 

موافق 
 بشدة

3 

. يجع  الهاتف النقال تعلم أحكام 8

 .
ً
 التالوة أكيى متعة وتشويقا

 6 موافق % 79.5 0.75 3.18

  موافق % 79.7 0.70 3.19 العامالمتوسط 

 المصدر: اللاحثان "من واتع تحلي  بيانات الدراسة"
ي اتقان التجويد 6الجدول )   

ز
ي )استخدام الهاتف النقال ف

ي لعلارات المحور الثائز
( علارة عن التحلي  اإلحصائ 

وأحكام التالوة(  وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة إلجابات أفراد 
( 3.25> - 2.50( ويقع ضمن الفئة الثانية )3.19العينة عىل العلارات  فمن يالل المتوسط العام والذي بلغ )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( ونسلة 0.70من مقياس ليكرت الرباغي والذي يشي  إىل مستوى )موافق(  كما بلغ االنحراف المعياري الكىلي )
( عىل استخدام % 79.7(  وبالتاىلي فإن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بنسلة )% 79.7الموافقة اإلجمالية )
ي عملية اتقان التالوة وأحكام التجويد. طللة تحفيظ ال

ز
 قرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 حسب درجة الموافقة  وتد حازت العلارة 
ً
من يالل المتوسطات الحسابية  فقد تم ترتيب العلارات تنازليا

ي مختلف المساجد والمواتع( عىل
ز
ي تقام ف

ي متابعة دروس التجويد الت 
ز
ي الهاتف النقال ف

مرتلة اخأوىل  ال)يساعدئز
ي ) ي المرتلة الثانية العلارة % 86.6( ونسلة موافقة )3.46بأعىل متوسط حسائر

ز
( بمستوى )موافق بشدة(  تلتها ف

ي ) ي تعلم أحكام التجويد بسهولة( بمتوسط حسائر
ز
ي الهاتف النقال ف

( % 83.9( ونسلة موافقة )3.36)يساعدئز
ي المرتلة الث

ز
ي متابعة ك  ما يستجد بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف

ز
ي الهاتف النقال ف

من  الثة العلارة )يساعدئز
ي ) ي % 82.0( ونسلة موافقة )3.28دروس التجويد( بمتوسط حسائر

ز
( بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف

ي )  مستوى التالوة( بمتوسط حسائر
ز ي تحسي 

ز
ي الهاتف النقال ف

( ونسلة 3.27المرتلة الرابعة العلارة )يساعدئز
 ( بمستوى )موافق بشدة(. % 81.8موافقة )

ي بلغ )  ( 3.20وحازت العلارة )يزيد الهاتف النقال من فهم احكام التجويد( عىل المرتلة الخامسة بمتوسط حسائر
ي المرتلة السادسة العلارة )يجع  الهاتف النقال تعلم % 80.1ونسلة موافقة )

ز
( بمستوى )موافق(  ثم جاءت ف

ي )أحكام التالوة أكيى متعة وتشويق ( بمتوسط حسائر
ً
( بمستوى )موافق(  ثم % 79.5( ونسلة موافقة )3.18ا

ي تعلم  احكام 
ز
ي التغلب عىل مشكلة الخج  ف

ز
ي الهاتف النقال ف

ي المرتلة السابعة العلارة )يساعدئز
ز
جاءت ف

ي ) ي المرتلة الثامنة % 77.1( ونسلة موافقة )3.08التجويد( بمتوسط حسائر
ز
( بمستوى )موافق(  ثم جاءت ف

ي ا ي تعلم احكام التجويد( بأت  متوسط حسائر
ز
وري ف لعلارة )أعتقد ان استخدام الهاتف النقال أساسي وضز

 ( بمستوى )موافق(. % 67.0( ونسلة موافقة )2.68)
 (. 2019(, اللدوي )2016( ,والخياط )2015:الجريسي وأيريات) وهذه الدراسة تتفق مع دراسة

ي عملية ما مدى استخدام ط نتائج السؤال الثالث: 
ز
للة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 التواص  مع المشايخ والزمالء؟
لإلجابة عىل هذا التساؤل  فقد تم تحلي  علارات المحور الثالث خأداة الدراسة عن طريق حساب المتوسطات 

: الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسلة الموافقة إلجابات أفراد العينة عىل   علارات المحور  وذلك كما يىلي
ي عملية التواصل مع 7جدول)

 
(:مدى استخدام طلبة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 . المشايخ والزمالء

 العلارات
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

نسلة 
 الموافقة

تيب المستوى  الي 

ي 1
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

ي حلقات متابعة ك  ما هو 
ز
جديد ف

 التحفيظ وجمعية القران الكريم. 
3.45 0.59 86.3 % 

موافق 
 بشدة

6 

ي 2
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

 معرفة مواعيد ايتلارات الجمعية 
3.46 0.57 86.5 % 

موافق 
 بشدة

5 

ي 3
ز
ي  الهاتف النقال ف

. يساعدئز

االستفسار عن بعض االمور 
ي مع االساتذة

 المتعلقة بدراست 
3.49 0.55 87.3 % 

موافق 
 بشدة

4 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 4
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

التواص  مع الزمالء فيما يخص 
امور تدارس القران الكريم 

 وتعلمم. 

3.33 0.65 83.3 % 
موافق 
 بشدة

9 

ي 5
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

يد  استقلال الرسائ  وارسال الير
ي ك  ما يتعلق 

ز
ي ف
وئز االلكي 

ي للقران. 
 بدراست 

3.36 0.67 84.0 % 
موافق 
 بشدة

7 

ي 6
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

تصف  اعالنات الجمعية 
نت باستمرار.   وصفحتها عىل االني 

3.34 0.63 83.5 % 
موافق 
 بشدة

8 

ي 7
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

ي جمعية 
ز
ي ف
متابعة نتائج ايتلارائ 

 القران الكريم. 
3.52 0.55 88.0 % 

موافق 
 بشدة

1 

عىل  . يساعد الهاتف النقال8
ز أولياء االمور  التواص  بي 

 واالساتذة. 
3.51 0.59 87.8 % 

موافق 
 بشدة

2 

ي 9
ز
ي الهاتف النقال ف

. يساعدئز

ي 
ز
توفي  الوتت والجهد والمال ف
 التواص  مع الزمالء واخأساتذة. 

3.50 0.65 87.5 % 
موافق 
 بشدة

3 

 % 86.0 0.61 3.44 المتوسط العام
موافق 
 بشدة

 

 واتع تحلي  بيانات الدراسة"المصدر: اللاحثان "من 
ي التواص  مع 7الجدول )

ز
ي لعلارات المحور الثالث )استخدام الهاتف النقال ف

( علارة عن التحلي  اإلحصائ 
المشايخ والزمالء(  وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافقة إلجابات أفراد 

( من 4.0 - 3.25( ويقع ضمن الفئة اخأوىل )3.44وسط العام والذي بلغ )العينة عىل العلارات  فمن يالل المت
( ونسلة 0.61مقياس ليكرت الرباغي والذي يشي  إىل مستوى )موافق بشدة(  كما بلغ االنحراف المعياري الكىلي )

( عىل % 86.0(  وبالتاىلي فإن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة وبنسلة )% 86.0الموافقة اإلجمالية )
ي عملية التواص  مع المشايخ والزمالء. 

ز
 استخدام طللة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

 حسب درجة الموافقة  وتد حازت العلارة 
ً
ومن يالل المتوسطات الحسابية  فقد تم ترتيب العلارات تنازليا

ي جمعية القران الكريم( عىل المرتلة اخأوىل بأعىل متوسط 
ز
ي ف
ي متابعة نتائج ايتلارائ 

ز
ي الهاتف النقال ف

)يساعدئز
ي بلغ ) ي المرتلة الثانية العلارة )يساعد ( بمستوى )موافق بشد% 88.0( ونسلة موافقة )3.52حسائر

ز
ة(  تلتها ف
ي بلغ )  أولياء االمور واالساتذة( بمتوسط حسائر

ز ( % 87.8( ونسلة موافقة )3.51الهاتف النقال عىل التواص  بي 
ي توفي  الوتت والجهد 

ز
ي الهاتف النقال ف

ي المرتلة الثالثة العلارة )يساعدئز
ز
بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف

ي 
ز
ي بلغ )والمال ف ( بمستوى % 87.5( ونسلة موافقة )3.50التواص  مع الزمالء واخأساتذة( بمتوسط حسائر

ي االستفسار عن بعض االمور 
ز
ي  الهاتف النقال ف

ي المرتلة الرابعة العلارة )يساعدئز
ز
)موافق بشدة(  ثم جاءت ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بلغ ) ي مع االساتذة( بمتوسط حسائر
( بمستوى )موافق % 87.3( ونسلة موافقة )3.49المتعلقة بدراست 

ي معرفة مواعيد ايتلارات الجمعية(  بشدة(. 
ز
ي الهاتف النقال ف

ي المرتلة الخامسة العلارة )يساعدئز
ز
وجاءت ف

ي بلغ ) ي المرتلة السادسة % 86.5( ونسلة موافقة )3.46بمتوسط حسائر
ز
( بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف

ي متابعة ك  ما ه
ز
ي الهاتف النقال ف

ي حلقات التحفيظ وجمعية القران الكريم( بمتوسطالعلارة )يساعدئز
ز
 و جديد ف

ي بلغ ) ي المرتلة السابعة العلارة % 86.3( ونسلة موافقة )3.45حسائر
ز
( بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف

ي للقران( بمتوسط 
ي ك  ما يتعلق بدراست 

ز
ي ف
وئز يد االلكي  ي استقلال الرسائ  وارسال الير

ز
ي الهاتف النقال ف

)يساعدئز
ي بلغ )حسا ي المرتلة الثامنة العلارة % 84.0( ونسلة موافقة )3.36ئر

ز
( بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف

ي بلغ  نت باستمرار( بمتوسط حسائر
ي تصف  اعالنات الجمعية وصفحتها عىل االني 

ز
ي الهاتف النقال ف

)يساعدئز
ي المرتلة % 83.5( ونسلة موافقة )3.34)

ز
ة العلارة ( بمستوى )موافق بشدة(  ثم جاءت ف التاسعة واخأيي 

ي  ي التواص  مع الزمالء فيما يخص امور تدارس القران الكريم وتعلمم( بمتوسط حسائر
ز
ي الهاتف النقال ف

)يساعدئز
 ( بمستوى )موافق بشدة(. % 83.3( ونسلة موافقة )3.33بلغ )

(. الجريسي 2013(. يلي  )2019(  اللدوي )2019: العلاسي والليفان )وهذه الدراسة تتفق مع دراسة
  (. 2016والخياط )( 2015وأيريات )

ات نتائج السؤال الرابع ي اجابات عينة اللحث تعزى للمتغي 
ز
: ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

 الديموغرافية؟
ز متوسطات العينات المستقلة وتحلي   لإلجابة عىل هذا التساؤل  فقد تم استخدام ايتلار )ت( للفروق بي 

 ANOVA)التلاين اخأحادي 
ً
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة الدراسة وفقا

ز
( لدراسة الفروق ف

 : ات الديموغرافية  وذلك كما يىلي  للمتغي 
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة 8جدول)

ز
(:نتائج ايتلار )ت( للعينات المستقلة لدراسة الفروق ف

 لمتغي  النوع. 
ً
 الدراسة وفقا

 المحاور
فئات 
 المتغي  

المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

تيمة 
االيتلار 

T 

الداللة 
 اإلحصائية

ي حفظ 
ز
استخدام الهاتف النقال ف

 القرآن الكريم

 0.45 3.25 طالب
0.768 0.445 

 0.50 3.15 طاللة

ي اتقان 
ز
استخدام الهاتف النقال ف
 التجويد وأحكام التالوة

 0.44 3.30 طالب
1.294 0.199 

 0.50 3.14 طاللة

ي 
ز
استخدام الهاتف النقال ف

 التواص  مع المشايخ والزمالء

 0.43 3.58 طالب
1.543 0.127 

 0.48 3.40 طاللة

 المصدر: اللاحثان" من واتع تحلي  بيانات الدراسة"
ز متوسطات العينات المستقلة لدراسة الفروق 8الجدول رتم ) ي ( يوض  نتائج ايتلار )ت( للفروق بي 

ز
 ف

 لمتغي  النوع )طالب 
ً
ار طاللة(  وبمتابعة تيم االيتل –متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة الدراسة وفقا

 (  وبالتاىلي فإنم: 0.05)ت( والداللة اإلحصائية نجد أنها جاءت أكير من مستوى المعنوية )
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو 

ز
محاور أداة الدراسة )استخدام الهاتف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي حفظ القرآن الكريم 
ز
ي اتقان التجويد وأحكام التالوة  –النقال ف

ز
لهاتف استخدام ا –استخدام الهاتف النقال ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لمتغي  النوع 
ً
ي التواص  مع المشايخ والزمالء( وفقا

ز
حيث أن جميع تيم الداللة اإلحصائية المقابلة  –النقال ف

 (. 0.05أكير من مستوى المعنوية )لهذه المحور جاءت 
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور ANOVA(:نتائج تحلي  التلاين اخأحادي )9جدول )

ز
( لدراسة الفروق ف

 لمتغي  المرحلة الدراسية. 
ً
 أداة الدراسة وفقا

 مصادر التلاين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربعات 
 المتوسطات

تيمة 
االيتلار 

F 

الداللة 
 اإلحصائية

استخدام 
الهاتف 
ي 
ز
النقال ف
حفظ 
القرآن 
 الكريم

ز المجموعات  0.35 2 0.69 بي 

1.49 0.232 

داي  
 المجموعات

18.82 81 0.23 

  83 19.51 الكىلي 

استخدام 
الهاتف 
ي 
ز
النقال ف
اتقان 
التجويد 
وأحكام 
 التالوة

ز المجموعات  0.47 2 0.94 بي 

2.03 0.137 

داي  
 المجموعات

18.76 81 0.23 

  83 19.70 الكىلي 

استخدام 
الهاتف 
ي 
ز
النقال ف
التواص  

مع المشايخ 
 والزمالء

ز المجموعات  0.59 2 1.17 بي 

2.73 0.071 

داي  
 المجموعات

17.42 81 0.22 

  83 18.60 الكىلي 

 المصدر: اللاحثان" من واتع تحلي  بيانات الدراسة"
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو ANOVAنتائج تحلي  التلاين اخأحادي )( يوض  9الجدول )

ز
( لدراسة الفروق ف

ي 
 لمتغي  المرحلة الدراسية )ابتدائ 

ً
( Fثانوي(  وبمتابعة تيم االيتلار ) –متوسط  –محاور أداة الدراسة وفقا

  فإنم: (  وبالتاىلي 0.05والداللة اإلحصائية نجد أنها جاءت أكير من مستوى المعنوية )
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة الدراسة )استخدام الهاتف 

ز
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي حفظ القرآن الكريم 
ز
ي اتقان التجويد وأحكام التالوة  –النقال ف

ز
لهاتف استخدام ا –استخدام الهاتف النقال ف

 
ً
ي التواص  مع المشايخ والزمالء( وفقا

ز
ية حيث أن جميع تيم الداللة اإلحصائ –لمتغي  المرحلة الدراسية النقال ف

 (. 0.05المقابلة لهذه المحور جاءت أكير من مستوى المعنوية )
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة 10جدول )

ز
( :نتائج ايتلار )ت( للعينات المستقلة لدراسة الفروق ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 رالمحاو 
فئات 
 المتغي  

المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

تيمة 
االيتلار 

T 

الداللة 
 اإلحصائية

ي 
ز
استخدام الهاتف النقال ف

 حفظ القرآن الكريم

 0.47 3.19 حكومية
0.78 0.436 

 0.56 3.08 أهلية

ي 
ز
استخدام الهاتف النقال ف
 اتقان التجويد وأحكام التالوة

 0.46 3.21 حكومية
1.62 0.109 

 0.60 2.97 أهلية

ي 
ز
استخدام الهاتف النقال ف

 التواص  مع المشايخ والزمالء

 0.44 3.48 حكومية
1.83 0.070 

 0.63 3.21 أهلية

 المصدر: اللاحثان" من واتع تحلي  بيانات الدراسة"
ز متوسطات العينات المستقلة لدراسة 10الجدول ) ي مت( يوض  نتائج ايتلار )ت( للفروق بي 

ز
وسطات الفروق ف

 لمتغي  المدرسة )حكومية 
ً
أهلية(  وبمتابعة تيم االيتلار )ت(  –آراء أفراد العينة نحو محاور أداة الدراسة وفقا

 (  وبالتاىلي فإنم: 0.05والداللة اإلحصائية نجد أنها جاءت أكير من مستوى المعنوية )
ي متوسطات آراء أفراد 

ز
العينة نحو محاور أداة الدراسة )استخدام الهاتف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي حفظ القرآن الكريم 
ز
ي اتقان التجويد وأحكام التالوة  –النقال ف

ز
لهاتف استخدام ا –استخدام الهاتف النقال ف

 لمتغي  المدرسة 
ً
ي التواص  مع المشايخ والزمالء( وفقا

ز
 حيث أن جميع تيم الداللة اإلحصائية المقابلة –النقال ف
 (. 0.05المحور جاءت أكير من مستوى المعنوية ) لهذه
(. والخياط 2013(. يلي  )2019(  اللدوي )2019العلاسي والليفان ) وهذه النتيجة تتفق مع دراسة:   
(2016 .) 

 النتائج والتوصيات
: ملخص بأهم النتائج

ا
 أوال
وبينت النتائج أن غالبية  ( من طالب وطاللات مدارس تحفيظ القرآن الكريم بجدة 84.تكونت العينة من )1

( من العينة هم طللة بالمرحلة االبتدائية  وأن % 50.0( هن طاللات إناث  وأن نسلة )% 76.2العينة بنسلة )
 ( هم طللة بالمداس الحكومية. % 85.7غالبية العينة بنسلة )

دام طللة تحفيظ القرآن ( عىل استخ% 79.4. أثبتت النتائج أن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بنسلة )2
ي 
ز
ي الهاتف النقال ف

ي عملية حفظ القرآن الكريم  وذلك من يالل :يساعدئز
ز
الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

ي أي مكان 
ز
ي الحفظ ف

ز
ي الهاتف النقال ف

, ويساعدئز ي
االستماع لتالوات العديد من القراء مما يقوي ويدعم حفطز

ي الهاتف النقال عىل 
. واي زمان, ويساعدئز ز ي زمن وجي 

ز
 اتمام حفظ المقدار المقرر ف

( عىل استخدام طللة تحفيظ القرآن % 79.7.أثبتت النتائج أن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بنسلة )3
ي الهاتف 

ي عملية اتقان التالوة وأحكام التجويد  وذلك من يالل: يساعدئز
ز
الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

ي متابعة درو 
ز
ي تعلم أحكام النقال ف

ز
ي الهاتف النقال ف

ي مختلف المساجد المواتع, ويساعدئز
ز
ي تقام ف

س التجويد الت 
ي متابعة ك  ما يستجد من دروس التجويد. 

ز
ي الهاتف النقال ف

 التجويد بسهولة. ويساعدئز
ظ ( عىل استخدام طللة تحفي% 86.0.أثبتت النتائج أن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة وبنسلة )4

ي 
ي عملية التواص  مع المشايخ والزمالء  وذلك من يالل: يساعدئز

ز
القرآن الكريم بمدينة جدة للهاتف النقال ف

ز أولياء  ي جمعية القران الكريم, ويساعد الهاتف النقال عىل التواص  بي 
ز
ي ف
ي متابعة نتائج ايتلارائ 

ز
الهاتف النقال ف

ي توف
ز
ي الهاتف النقال ف

ي التواص  مع الزمالء واخأساتذة. االمور واخأساتذة, ويساعدئز
ز
 ي  الوتت والجهد والمال ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة الدراسة 5
ز
.أثبتت النتائج أنم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي حفظ القرآن الكريم 
ز
ي اتقان التجويد وأحكام التال  –)استخدام الهاتف النقال ف

ز
 –ة و استخدام الهاتف النقال ف

 لمتغي  النوع )طالب 
ً
ي التواص  مع المشايخ والزمالء( وفقا

ز
 طاللة(.  –استخدام الهاتف النقال ف

ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة الدراسة 6
ز
.أثبتت النتائج أنم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي حفظ القرآن الكريم 
ز
ي اتقان التجويد وأحكام التالوة استخدام الهات –)استخدام الهاتف النقال ف

ز
 –ف النقال ف

ي 
 لمتغي  المرحلة الدراسية )ابتدائ 

ً
ي التواص  مع المشايخ والزمالء( وفقا

ز
 –متوسط  –استخدام الهاتف النقال ف

 ثانوي(. 
ي متوسطات آراء أفراد العينة نحو محاور أداة الدراسة7

ز
 .أثبتت النتائج أنم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي حفظ القرآن الكريم 
ز
ي اتقان التجويد وأحكام التالوة  –)استخدام الهاتف النقال ف

ز
 –استخدام الهاتف النقال ف

 لمتغي  المدرسة )حكومية 
ً
ي التواص  مع المشايخ والزمالء( وفقا

ز
 أهلية(.  –استخدام الهاتف النقال ف

 ثانيا التوصيات: 
ز برامج الهاتف النقال ضمن 1 اتيجيات تنفيذها. .بحث إمكانية تضمي   المواد الداعمة للمناهج الدراسية واسي 
ي العملية التعليمية من يالل الهاتف النقال  2

ز
ي وإمكانية تطبيقم وتضمينم ف

وئز .التأكيد عىل اهمية التعلم االلكي 

ي بحاجات الطللة  وييرس عىل المعلم أداء مهمتم. 
 كونم يفز
ي .تهيئة وتعبئة المجتمع والبنية التحتية  لتطب3

ز
 يق هذا النمط حال تأكد من واتع الدراسات المتعددة نجاحم ف

 دعم وتحقيق أهداف العملية التعليمية. 
ي  . 4

ز
ي العملية التعليمية ف

ز
اجراء المزيد من الدراسات للكشف عن دور وامكانات تطبيقات التعلم النقال ف

 تخصصات مختلفة من مراح  تعليمية متنوعة. 
 المصادر والمراجع: 

 ريمالقرآن الك

ز  الجوهرة محمد) (: توظيف اخأجهزة الذكية وأجهزة الحاسب لخدمة العملية التعليمية. مجلة 2016أبا حسي 
 76-45(  177مض) القراءة والمعرفة,

ي )
 
ي تربية اخأبناء عىل أساس القران " مؤسسة 2019أزهاري  محمد رزف

ز
(. حفظ القران باخألعاب و تطبيقم ف

ي. السالم باندونغان سيمارانغ"   .تسم علوم القران والتفسي    جامعة دار السالم كوني 

ي التحصي  الدراسي للقرآن 2019اللدوي ,الصديق علد الصادق)
ز
(:أثر استخدام تطبيقات الهاتف الجوال ف

الكريم للصف اخأول أساس, مجلة دراسات تربوية, جامعة افريقيا العالمية, السودان ,السنة الثامنة ,العدد الثامن 
 198-158,ص

ي مواتع التواص  االجتماغي عىل تعلم وتعليم 2015الجريسي  آالء  وأيريات ) 
ز
(. أثر تطبيقات الهاتف النقال ف

بوية  مجلد  ي العلوم الي 
ز
 . 15  عدد 11القرآن الكريم لطاللات جامعة طيلة واتجاههن نحوها   المجلة اخأردنية ف

صيغة جديدة للتعليم عن بعد ,بحث مقدم اىل (:التعليم بالمحمول 2009جمال الدهشان ومجدي يونس )
بية جامعة كفر الشيخ, بعنوان :نمم  بية المقارنة واالدارة التعليمية ,كلية الي  الندوة العلمية االوىل لقسم الي 

ي ,بتاري    خ 
اضز  11م,ص2009أبري   26التعليم العاىلي االفي 

ي عض الم2006الحلفاوي ,وليد)
ز
 علوماتية دار الصفاء, عدن. (:مستحدثات تكنولوجيا التعليم ف
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 ريم بجدةالكفاعلية استخدام الهاتف النقال ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

(: تعليم وتحفيظ القرآن الكريم بواسطة العاتف المحمول لذوي االعاتة 2013يلي , محمد الغزاىلي حمزة)
 اللضية ,بحث مقدم اىل المؤتمر الدوىلي لتطوير الدراسات القرآنية ,مركز تفسي  للدراسات القرآنية. 

ي تنمية كفايات ( نمطان لتصميم ب2016الخياط ,يالد أحمد جمعة)
ز
ي النقال وفاعليتهما ف

وئز يئة للتعلم االلكي 
ز شمس, مض.  ز بمراكز تحفيظ القرآن باللحرين(, رسالة دكتوراه ,جامعة عي   التجويد والدافعية لدى الدارسي 

نت. ورتة 1430رجب  علد الحميد محمد ) ي عىل شلكة اإلني 
ي التعليم القرآئز

ز
ونية ف ـه(:دور المقارئ اإللكي 

 233-260.ىل المؤتمر العالىمي اخأول لتعليم القرآن الكريم. المدينة المنورة  مقدمة إ

(:التعلم الجوال رؤية جديدة التعلم باستخدام التقنيات الالسلكية ,ورتة مقدمة اىل 2006سالم, أحمد محمد)
ة من  ي الفي 

ز
 2006يوليو  26-26المؤتمر العلىمي للجمعية المضية للمناهج وطرق التدريس ف

ي :زينب حسن)الرسر 
ي تصميم 2012بيتز

ز
(: فعالية تكنولوجيا التعلم النقال لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ف

ه ,رسالة ماجستي  ,جامعة المنصورة .  ي ونرسر
وئز  المحتوى االلكي 

(: )أثر تدريس القرآن الكريم باستخدام نمط التعلم 2017الشهري ,علد العزيز غرمان,وآل مسعد, أحمد زيد)
بوية  المدمج عىل تصحي  التالوة لطالب حلقات اخأكاديمية القرآنية العالمية, المجلة الدولية للدراسات الي 

 138-109,ص1,العدد 2والنفسية ,المجلد 

( . ي    ع  2019صلحة  زينب مني  عىلي ه  رسالة ماجستي  فقم وترسر ز حفظ القران الكريم وتفسي  (. العالتة بي 
 جامعة النجا  الوطنية

ات 2019ليفان)العلاسي وال ي تعزيز مهارة حفظ المتعلمات الكبي 
ز
( : )أثر برنامج تعليىمي يوظف اخأجهزة الذكية ف

بوية والنفسية ,المجلد  ق مدينة الرياض( ,مجلة العلوم الي   . 30,العدد,3بدار القرآن الكريم رسر

ي 2015علد العاطي  حسن اللاتع )
ز
,(:توظيف تطبيقات اخأجهزة النقالة الذكية واللوحية ف ي

وئز مجلة   التعلم اإللكي 
 179-167( ,2)9جي  العلوم اإلنسانية واالجتماعية,

ز ) ونية  ندوة القرآن الكريم 2009غيالن  محمد يخي حسي  (. اخأحكام الفقهية المتعلقة بالمقارئ االلكي 
يف بالمدينة  ط  سعودية.  المدينة المنورة, ال1والتقنيات المعاضة  مجمع الملك فهد لطلاعة المصحف الرسر

دراسة وصفية تحليلية للعض التجارب. ورتة  :ـه(: تعليم القرآن الكريم عن بعد1430الفري       أحمد علد هللا )
 . 43-1المدينة المنورة   .مقدمة إىل ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاضة: تقنية المعلومات

يك, هيفاء بنت فهد) بية  (: 2017مبي  بجامعة الملك سعود نحو استخدام الهاتف اتجاهات طاللات كلية الي 
بوية والنفسية ,جامعة الملك سعود, المجلد  ي التعليم, مجلة العلوم الي 

ز
 ,2, العدد 18النقال ف

ي تدريس تالوة القرآن الكريم لدى طللة الصف 2018مرغي  أحمد صال  )
ز
(  توظيف برمجية متعددة الوسائط ف

ي ضوء كفاياتهم الذاتي
ز
بويةالثامن اخأساس ف  ة وأثرها عىل دافعيتهم للتعلم ,مجلة الجامعة االسالمية للدراسات الي 

, المجلد  ز  69-48,ص4,الغدد 26والنفسية, الجامعة االسالمية ,غزة, فلسطي 
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ي تنمية مهارات حفظ القران الكريم لدى طالب وطالبات مدارس تحفيظ القران       أحالم و مهيد            

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي العملية التعليمية 2012محمد  ايمان مهدي)
ز
بية للهواتف المتنقلة والذكية ف (  واتع توظيف طالب كلية الي 

ز شمس  مض  المجلد)واتجاهاتهم نحوها  م بية  جامعة عي 
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