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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   
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ز
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L’image infographique ي ذلك
ز
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ز
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 ونجاعة مقارنة مع الطرق التقليدية. 
بوية اخأنفوغرافية وتجاوز الصعوبات الديدكتيكية. وت – ز استخدام الصورة الي  ينت النتائج بعد د بهناك عالتة بي 
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يا ف

ات التعلمية.   معالجة التعير

سائ  و  -صورة أنفوغرافية  -فنون برصية  -تحلي  الوضعية الصفية  -تحلي  الممارسة : كلمات مفتاحية
 ديدكتيكية. صعوبات  -ديدكتيكية حديثة 
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Abstract: 

It is agreed in our time that modern information technologies occupy a large place in various areas of 

our daily lives, including the educational field.  

Our research aims to highlight the importance of infographic image as an educational tool, with the 

aim of clarifying the technical aspects of the production of this type of image, and 

to use it in didactic practice in an effective and efficient way, according to our artistic, technical and 

pedagogic experience. 

Unquestionably, our research will constitute a value added for practice in class, by leaning on evidence 

and conclusions of the previous studies, and results of field experiments showing the value and the 

importance of infographics, applied to teachers' sample trainees. The results of said studies concluded 

that: 

- There is a significant relation between the use of modern technological means by professors' sample 

trainees and the improvement of production of didactic tools. The results showed that the usage of 

computers, software and artistic applications was more effective and efficient in comparison with 

traditional methods. 

- There is a relation between the use of instructive infographics and surpassing didactic hardships. 

After the diagnosis of certain difficulties, results showed statistically clear potential (80 % of the rate 

of target realization) provided by infographics in treating problems regarding learning. 

 
 : مقدمة البحث

ا واضحا عىل  بية وعىل الوساطة أحدثت الثورة الرتمية تأثي  ي   و يةالتواصلعلوم الي 
لصورة بشكلها اطر  نموذج يأئ 

ي تلصت 
اضية الت  ي سياق الحضور الرتىمي  وزيم الوساطة االفي 

ز
الرتىمي باعتلارها وسيلة للتواص  الديدكتيكي ف

ء الذي أثر ال محالة عىل ممارستنا الصفية المجهود والوتت والمادة ي
. إذن ال أحد يجادل فيما أحدثتم الثورة السر

ي اشتغالنا التعليىمي لمواجهة تحديات المستقل  الرتمية لمجتمعنا  والحاجة إىل اللحاق به
ز
ذه الثقافة الرتمية ف

 أمر أكيد. 
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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   

 

 اإلطار النظري: 

 استعمالو  التعلمات تجويد  عىل وأثر  وتع لها  ديدكتيكية وساطة باعتلارها  اخأنفوغرافية الرتمية الصورة إن
ي  بم المرتلطة التكنولوجية والوسائ  الحاسوب

ز
ي  وأداة كوسيط  اخأنفوغرافيا  فنون مجال ف

ز
 الديدكتيكية ةالممارس ف

 اخأداة متعلم(  المدرس/  للوسائ   ستعم الم )أي الذات من تتكون اخأتطاب  ثالثية عالتة عن يخرج ال 
انم  وتلعاتم  الحاسوب )الوسيلة   كوني الذي الموضوع ثم المستخدمة...( والمنمومات والتطبيقات  والير
 منسجمة جد  تلدو  Instrumentale Approche اخأداتية المقاربة إن ومهام...( أنشطة )محتوى  االشتغال هدف
ي  المقاربة هذه ظهرت وتد  الحديثة.  التكنولوجية سائ الو  توظيف حيث من موضوعنا  مع

ز
 رنالق نهاية ف

)التسعينات(  ي
ة نمرا  الماضز  العمليات مختلف وتنشيط والمعلوماتية  الرتمية الوسائ  استعمال وتنامي  لكير

  اخأيرى.  الرتمية والوسائط بالحاسوب التعلمية والتعليمية البيداغوجية

ز عىل المعلوميات كي 
كوسيلة وأداة ديدكتيكية تادرة عىل تيسي  التعلمات  ومن ثمة فإن الفنون   لقد تم الي 

ورة  اضية تتماشر مع سي 
اخأنفوغرافية والفنون اللرصية الحديثة عموما  يرست توفي  وسائ  ديدكتيكية افي 

ي اخأنشطة الي  
ز
ز وتسه  اندماجهم وانخراطهم ف  بوية. العملية التعليمية التعلمية  وتجلب اهتمام المتعلمي 

بوية اخأنفوغرافية من أشكال هندسية بسيطة علارة عن نقط ويطوط... فوق مساحات  يلدأ إنتاج الصورة الي 
ي تجعلنا نتجم نحو  modélisationوهي تدي  فيما يصطل  عليم بالنمذجة - 2D ,3Dبلعدين أو ثالثة 

والت 
أو تد تعتمد عىل عملية تركيب مجموعة  -تجويد هذه المعطيات باللون والنسيج المناسب وبالضوء والم ... 

ات  ي معالجة التعير
ز
بوية وظيفيا من أهمية ف صور أو أجزاء منها وفق حاجتنا الديدكتيكية. ونمرا لما للصورة الي 

ي ذلك  من يالل برمجة والصعوبات التعلمية فاستعمال التكنول
ز
وجيا الرتمية واخأنفوغرافيا تطع أشواطا مهمة ف

المعلومات الرسومية  ومعالجة هذه الرسوم  ثم إيراجها وطلعها أو عرضها. هذا وفق نمام كرافيكي رسومي 
système infographiqueي 1  يشتغ  ضمن بنية تحتية وإيركونومية

ز
  تقوم عىل استغالل الموارد الرتمية ف

ز وتيسي  التعلم ان وط كمية وكيفية  وتعم  عىل تحسي  بوية ضمن رسر
تاج واستعمال الصورة اخأنفوغرافية الي 

 وتعويد المتعلم عىل تجاوز وح  الصعوبات التكنولوجية والتعلمية. 

وع بلورة تروم للموضوع مقاربتنا  إن ي  مرسر  ويسه  ورؤية را نم الديدكتيكية الطرائق استيعاب عىل يقوم بيداغوجر
ز  مهام نم  لتدريسا أن أساس عىل الحديثة  التكنولوجية والوسائ  الفنون تقدمم أن يمكن ما  طريق عن المدرسي 
ي  النوعية اإلضافة عىل نؤكد  كما   نجاعتم.  التجارب أثبتت الفنون طريق عن

ي  متمثلةال للموضوع نقدمها  الت 
ز
 ف

 أساسا  تركز  ال  للموضوع فمعالجتنا  لهذا  رتمية. ال الصورة والسيما  المعاضة  التكنولوجية للتطورات الفن مواكلة
 والتشكيلية.  اللرصية بالفنون تلطمر  هو  ما  إىل تمتد  ب  فحسب للمعلوميات العلىمي  الجانب عىل
 
 
 
 
 

                                                           
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ergonomie/30778 1  consulté le 9/12/2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ergonomie/30778
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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   

 

 سابقة:  دراسات
ة  وأبحاث دراسات الموضوع هذا  تناولت وتد  ا  نرى ال  كثي  ي  ضي 

ز
 بعضها:  استعراض ف

ي  
ز
ي  الحاسوب استخدام "أثر  عنوان:  تحت الحريري آدم إسماعي  عواطف لللاحثة دراسة ف

ز
بيةا مادة تدريس ف  لي 

بية كلية  لطالب الفنية  نم أصب  اليوم الحاسوب بواسطة والتعلم التعليم أن إىل توصلت 2اخأول" المستوى -الي 
ي  اخأهداف
ي  المعاضة العالم ظروف ب  تحقيقها  إىل العالم دول تسغ الت 

ز  تقتضز  استخدامب االهتمام تركي 
ي  صعلة اتمهار  لتعليم وأداة تعليميا  وسيطا  الحاسوب باعتلار  المرجوة  التعليمية اخأهداف لتحقيق الحاسوب

ز
 ف

ز  ووتت ظرف ي  اللرص  حاسة يعتمد  وجي 
ز
  تعطي  الصورة وأن التعلم استيعاب ف

 
ي  عن أوض  انطلاعا

 مما  ءالسر
ي  التوضي  يقدمم

ز  اللاحثة زاوجت كما   استخدامها  أحسن إذا  اللفطز ي  الجانب بي 
ي ا الجمالية والقيم الفتز

 يمكن لت 
ي  والجانب الصورة  تغرسها  أن

ي  واإلمكانيات التقتز
 تعليىمي  يطووس كوسيلة  يستخدم حيث الحاسوب  يوفرها  الت 

اتوال سلاباخأ  ولهذه محكمة.  بدتم أعمالهم إنجاز  من ويمكنهم لمستخدميم الزمن توفي   عىل تادر  حديث ز  ممي 
ورة الحاسوب استخدام أصب  ي  واالنفجار  االنتشار  زمن مع تتالءم معاضة حياتية ضز

ز
ي  الهائ  المعرف

ز
 شت   ف

ي  للمنهج وباتلاعها  الحياة.  مجاالت    الدراسة عينة واعتمادها  التجريتر
 
ت لاخأو  المستوى طالب من عشوائيا  اعتير

 من وهي  ةالجغرافي والبيئة واخأكاديىمي  االتتصادي والمستوى لعمر ا ناحية من متجانسة وحدة العينة هذه اللاحثة
بية يدرسون واللذين الحاسوب يدرسون الذين والطاللات الطالب  تامت حيث العادية.  بالطريقة الفنية الي 
بية مقرر  من تعلمية وحدة وتخطيط بإعداد   عينةال عىل ليديةالتق العادية بالطريقة تطبيقها  إجراء وتم الفنية  الي 
 داللة اتذ فروق وجود  التجربة هذه أجراء بعد  "وتأكد  تجريبية  ثانية عينة عىل الحاسوب طريق وعن الضابطة
ز  إحصائية ز  بي  ورة أكد  ا وهذ التجريبية المجموعة لصال  النتيجة وكانت والضابطة  التجريبية المجموعتي   ضز
ي  الحديثة التقنيات باستخدام االهتمام

ز
:  مؤكدة اللحث جنتائ جاءت التعليم.  ف ي

  اآلئ 
ز لصال  المجموعة التجريبية  - ز المجموعتي  ي تحصي  الطللة والطاللات بي 

ز
توجد فروق ذات داللة إحصائية ف
 نتيجة اليتالف طرق التدريس؛

بية الفنية  - ي تحصي  مادة الي 
ز
ي التدريس وتفوتم عىل الطريقة اخأولية ف

ز
وضو  فاعلية استخدام الحاسوب ف

 )التصميم(. 
ي وضعتها اللاحثة  حيث

ت النتائج اإلحصائية عن توافق مع الفرضية الت  طبيق زاد تحصي  الطالب بعد ت عير
ي تعلم مادة الفنون. 

ز
ز واهتمامهم باستخدام الحاسوب ف  برامج الدراسة عليهم  مما يوض  مدى استعداد الدارسي 

ي يمنحها 
بية الفنيةأفادتنا هذه الدراسة ونتائجها اإلحصائية باإلمكانات الت  ي تحقق دروس الي 

ز
باعتماد  الحاسوب ف

انم الكرافيكية  اضية وسهولة تركيب عناض اإلنتاجات الفنية.  softwares graphiquesالير    وبإمكاناتها االفي 
ي دراسة تامت بها جاكينو

ز
ي موضوع  Jacquinot وف

ز
بية شبهت جاكينو  ف ز  Jacquinot3الصورة والي  العالتة بي 

ز  اوج والرسيغي اللحث أيضا عن االستقاللية المفهومي 
ز ي العلوم اإلنسانية  الرسيغي الي 

ز
بكثي  من أزواج المفاهيم ف

ي أترب وتت ممكن. 
ز
 ف

ي 
ترى جاكينو أنم عند دراستنا لمجال بيداغوجيا السمغي اللرصي غاللا ما نجد تحليال يقوم عىل الجانب التقتز

جي  الموسيق  التصويرية... وتحليال آير يقوم عىل أدبيات يحل  تقنيات إنتاج الصورة  صناعة الفيلم  تس
بيداغوجية وديدكتيكية تقوم عىل الطرق واخأساليب التدريسية وكيفيات تحقق اخأهداف وأشكال التقييم ... 

                                                           
بية أثر استالحريري  عواطف إسماعي  آدم.  2   بية الفنية لطالب كلية الي   تدريس مادة الي 

ز
ي (. 2004)خدام الحاسوب ف

ز
بحث تكميىلي لني  درجة الماجستي  ف

ف  د. محمد المزم  البشي  جامعة الخرطوم.  اف د.مضوي مختار المرسر  المناهج وطرق التدريس  إرسر
JACQUINOT, G. (1977).  Image et pédagogie : Analyse sémiologique du film à intention didactique.  Paris : P.U.F. (p.  3

200). 
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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 الذي يهتم 
ز عىل الجانب التطبيق  كي 

بية والصورة بي   مصطلخي الي 
ز ا تحليال يقوم عىل إيجاد تمفصالت بي  وأيي 

ي حسب نوعيتم. غي  أن جاكينو ترى أن بعض الكتاب بكيفي
ة صنع وثائق مكيفة تهم مضمون ما يقدم للمتلق 

 الصوت والصورة  وهي تفض  هذه 
ز ز وهذا االهتمام يشلم المزج بي  ز المفهومي  يهتمون بالتفاع  الموجود بي 

ز الصورة والديدكتيك.  ي التعبي  بي 
ز
ز التمفص  والتفاع  ف ي تجمع بي 

بوية ال تقترص عىل فالصورة الي   العالتة الت 
ي للمتعلم والتفاع  معها وبالتاىلي تيسي  التعلمات وتسهي  

تلليغ المضمون ب  تتعداه إىل إعمال النشاط الذهتز
 مهام المدرس. 

ي إليم وهو التفاع  وإنتاج المعرفة 
بوية يمكن أن ترتق  لقد أفادتنا هذه الدراسة بأن هناك مستوى آير للصورة الي 

ي  من طرف
ز
المتعلم انطالتا مما تقدمم هذه الصورة. وهذا يؤكد أهمية وتأثي  الصورة "يحكي ريجيس دوبري ف
ي 
ز
 أنم أمر كبي  رسامي القرص بمحو الشالل الذي رسمم ف

ز مسته  كتابم عن الصورة وموتها عن أحد أباطرة الصي 
 لوحة جدارية خأن يرير الماء كان يمنعم من النوم. 

ن ويسىمي دوبري هذه  القوة التشخيصية وعيدا آتيا من بعيد  أي من آير الغرب. ومثلما ينص  ليون باتيستا ألبي 
ى أن يتأملوا رسوما تمث  المنابع واخأنهار  ز بالحىم الكير ي النهضة الفلورنسية المصابي  أحد كلار معمارئي

ز اليوم إىل التطبيب بالصور وب ز النفسانيي  ذا الفن الذي الفن التشكيىلي  هوالشالالت  يعمد العديد من المعالجي 
)فرويد( تطبيلا ذاتيا عير المساماة  والذي سوف يجعلم أيضا من يالل تحليلم  ه رائد التحلي  النفسي اعتير

ي أنقاض مدينة 
ز
ي تسىم الحياة( ف

ي رهاب لن تنقذ منم بط  الرواية سوى زوي )الفتاة الت 
ز
لغراديفا ينسن سبلا ف

 -اهي كما يسميها نورالدين الز -ة النفسية تحملها الصورة مرفقة بمفهوم الفتنة . ك  هذه الشحن4بوملاي اخأثرية"
كيبها ال يخلو من اإلثارة والتفاعلية وبالخصوص الصورة الرتمية.   في 

ي بحثنا أعمال تامت بها مجموعة اللحث البينجامغي 
ز
ي أفادتنا أيضا ف

من الدراسات الوازنة الت 
interuniversitaire   ي موضوع أثر
ز
ي البيداغوجيا  )ف

ز
ي تتكون  GRIPTICتقنيات المعلومات واالتصاالت ف

( والت 
ف عىل كتاب " التدريس   Thierry Karsentiمن أربعة عرسر باحثا  من بينهم اخأستاذ  ي   الذي أرسر

كارسانت 
" والتعلم بالرتىمي

ايد وتأثي  تكنولوجيات المعلو برفقة جوليان بوكمان  وفيم تأكيد عىل   5 ز
ات مالوجود المي 

بية والتكوين   ي ذلك مهن الي 
ز
ي جميع مجاالت أنشطتنا  كما تؤثر عىل مختلف أبعاد مجتمعنا  بما ف

ز
واالتصاالت ف

ء الذي يحتم علينا تغيي  رؤيتنا التقليدية لطرق التعليم.  ي
 السر

ي ناتشتها الدراسة "التكنولوجيا وإنماء الكفايات  واالستعماالت والتأث
اتومن المحاور المركزية الت  عىل  ي 

"  " ز  Technologies et développement de compétences: usages et impacts chezالمتعلمي 
les apprenants وط االستخدام ومساهمات التقنيات كدعم لتطوير المهارات " وهدفت الدراسة تحلي  رسر

مكونات العدة  والتعلم  وبينت المراح  التاريخية لتطور الحاسوب والمعلوماتية واالتصال ومختلف
ها  كما  التكنولوجية  والوسائ  التعليمية السمعية اللرصية  والسبورات التفاعلية  إىل اللوحات الذكية وغي 
مجة  وتأثي  الرتىمي عىل النجا  الدراشي  وكفايات متعلم القرن الواحد  تطرتت الدراسة  إىل تطور أنواع الير

ي تقد
ز
ين. وبينت أهمية اخأنفوغرافيا ف يمها أسنادا ديدكتيكية برصية غنية مفيدة لمختلف مستويات والعرسر

                                                           
 (. 8-3  المغرب. )ص18(. "فتنة الصورة وسلطتها". مجلة عالمات  العدد 2002فريد. ) الزاهي  4  

5 KARSENTI, T. et BUGMANN, J. (2017). Enseigner et apprendre avec le numérique. Canada: Les presse de l’université 

de Montréal. 
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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   

 

التعليم. غي  أن إدماج هذه التكنولوجيات والتقنيات الحديثة ال يخلو من صعوبات  خأن ذلك يتطلب مهارات 
تقنية ومعرفية يتم تجنيدها من أج  الحصول عىل المعلومة الميرسة للتعلمات والقابلة للتدبي  والتقويم 

ي   والتقاسم. 
ز
ز عىل ولوج مجال إنماء الكفايات المعلوماتية  ف ورة تشجيع المدرسي  كما أكدت هذه الدراسة عىل ضز

 سياق أنشطة تعليمية تعلمية. 
 وفرضياتها الدراسة مشكلة
ي  الطويلة تجربتنا  كانت  لقد 

ز
ز  تكوين ف ي  المدرسي 

ز
ب والصورة عامة الفنية الصورة إنتاج مجال ف  دافعا  ياصة ويةالي 

 يلةكوس  األنفوغرافية الصورة أثر  ما  هو:  رئيس إشكاىلي  سؤال حول تمحورت التساؤالت  من مجموعة طر  إىل
ي  ديدكتكية
 
؟المتد األساتذة لدى الديدكتيكية، الصعوبات تجاوز  ف  ربي  

ي  اللحث تناولنا  لقد 
ز
ز  الموضوع  ف ضي 

 من نفوغرافيا األ  وتوظيف الرقمية التكنولوجية الوسائل توفت   أن مفي 
 الصفية.  الممارسات وتيست   تجويد  شأنه
 الحديثة قةوبالطري التقليدية  بالطريقة الصورة إنتاج تخص ووضعيات تمارين باعتماد  ذلك من التحقق حاولنا  
ي 
ي  وتطبيقاتها.  وبرانمها  التحتية ببنيتها  الرتمية ولوجيا التكن تعتمد  الت 

ز
ز  مقارن إطار  وف ز  بي   إىل:  توصلنا  الطريقتي 

ي  متوسطة نسلة وهي  %54,2 بلغت الضابطة العينة عند  التحكم نسلة أن
ز
 اجإنت بمهارات ترتلط كفاية  تحقق ف

ي  لتحكما نسلة بلغت فقد  التجريبية للعينة بالنسلة أما  الواج ي  المنمور  مع والتعام  ديدكتيكية دعامة
ز
 جميع ف

ي  تمثلت مرتفعة نسلة المعايي  
ز
ضناه ما  تحقق عىل دالة وهي  %81 من أكير  ف  اإلنتاج أداء وحسن نجاعة من افي 

 . ي
ز
  اخأنفوغراف

 الدراسة أهمية
ي  بخاصة  اللرصية والفنون عامة  الفنون إدماج إن

ز
ي  أساسية دعامة يشك  التدريس ف

ز
ز المد أداء تمهي   ف  مما  رسي 

.  تحصي  عىل إيجابا  ينعكس ز ر  أيرى دواع ثمة أن عىل المتعلمي  ورة تير  وسيلة ةاخأنفوغرافي الفنون اعتماد  ضز
ز  أداء لرفع  منها:  نذكر  التعلمات  وتجويد  المدرسي 
ي  الفنون أهمية تثبيت -

ز
بية ف   الثقافية؛ وبحمولتها  والتكنولوجية اخأداتية بأبعادها  الي 

ي  التفاع  يلق-الموضوع.  هذا  عىل االشتغال ندرة عن الناتج النقص سد  -
ز  الوجدائز  وتحقيق والمتعلم الصورة بي 

نة الجمالية المتعة ز  بتثبيت مقي   الصفية مارساتالم بعض تشخيص -اللحثية:  الورتة هذه وراء التعلمات.هادفي 
ي  الديدكتيكية الصعوبات جرد  تصد 

ض الت  ز  تعي  .  المدرسي  ز ا  -المتدربي   عن لديدكتيكيةا للصعوبات حلول اتي 
ي  اخأنفوغرافيا  فنون توظيف طريق

ز
بوية.  الصورة وإنتاج التدريس ف  سهلة بطرق الصفية الممارسة تجويد  - الي 

ي  العم  عىل إيجابا  تنعكس اللرصية  الفنون تعتمد  وجذابة
.  التطبيق   والتواصىلي

 محددات الدراسة
ز أن دراستنا هاتم رسمت حدودا أعطت  ي التعاطي مع مشكلة اللحث من البي 

ز
لخطة اللحث وضوحا وايتيارا ف

ي التطبيقات اخأنفوغرافية كسقف أعىل دون إعمال 
ز
ي ف
م بإنجاز وضعيات ذات صلة بالجانب الفتز ز ي تلي 

والت 
ها... هذا مرجعم  ي والعلىمي المعتمد عىل يوارزميات وعىل النمذجة الهندسية وغي 

ي شقها الرياضز
ز
اخأنفوغرافيا ف
ز من شعب اخأساس تك ي هي مشكلة من استاذات وأساتذة متدربي 

وين العينات المستهدفة وتخصصاتها  والت 
ء الذي تلص من صعوبة الدراسة  ي

كا بينها السر متعددة؛ علمية  أدبية  بيداغوجية...جع  الفنون تاسما مشي 
 وأتا  إمكانية اإلنجاز. 
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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   

 

 مصطلحات الدراسة: 
ي بحثنا هذا اعتمدنا جهازا مفاهيميا 

 
:  ف  نرى من المفيد تحديده عىل التوالي
طريقة للتكوين أو التمهي  مبنية عىل تحلي  التجارب والممارسات »إن تحلي  الممارسات  تحليل الممارسة:  -

ي إطار مجموعة مكونة من أشخاص يمارسون نفس المهنة"
ز
 .6 المهنية  اآلنية أو الجارية  يقدمها أصحابها ف

يقصد بتحلي  الوضعية الصفية تحلي  سياق اخأحداث ومجريات ما يقع داي  القسم  تحليل الوضعية الصفية: 
" ماذا  أين  مت   كم  لماذا؟ أما السؤال "كيف؟" QQOQCPمن يالل طر  مجموعة من اخأسئلة المتداولة" 

ورة تحلي  الممارسات  وحسب لوبال   طفهو يركز عىل نشاط الفرد أثناء النشاط والفع   وهو يرتلط بسي 
Leplat  ز المهمة ز مهنيا بي  ي تمي 

يعتير تحلي  العم  أو النشاط: "هو تحلي  بيئات وإيركونوميات العم  الت 
" المحددة عن النشاط الفعىلي

بية من طرق 7 ي مجال علوم الي 
ز
ي توضي  ما يمكن االستفادة منم ف

ز
. وهذا يعنينا ف

ي تجم
ز الوسائط الرتمياللحث المعتمدة عىل اإليركونومي أو بيئة االشتغال والت  ي وضعيات تحليلنا بي 

ز
ة وبيئة ع ف

ي اتخذناها موضوعا لهذه الورتة اللحثية. 
 الحوسلة الت 

تهتم بإنتاج أعمال فنية تحتاج لتذوتها إىل اإلدراك اللرصي  عىل ايتالف  Arts visuels فنون برصية:  -
ي إنتاجها. وتشم  الفنون المرئية

ز
ية التشكيلية والكثي  من ال الوسائط الُمستخدمة ف  فنون التعبي 

ي حقلها أنواع إبداعية جديدة مث 
ز
ها.... أصلحت تدي  ف فورمانس وفنون الفيديو والديزاين وغي  الفن  "والبي 

اضية"" و Art conceptuelالمفاهيىمي   Artsو"فنون اخأنفوغرافيا  Arts virtuels"الفنون االفي 
infographiquesي هي  الفنية   وك  اخأشكال " والفنون اخأكير تجردا من المادة

ي تركز عىل إنشاء اخأعمال الت 
الت 

ي الطبيعة  كانت فنونا تشكيلية تقليدية كالخزف  النحت  العمارة والطلاعة  أو فنونا 
ز
ي المقام اخأول مرئية ف

ز
ف

ي كنولوجيا الحديثة  كبرصية حديثة  تعتمد اخأنفوغرافيا  والت
ز
ناعة اخأفالم    الفيديو وصالتصوير الفوتوغراف

التخصصات الفنية اخأيرى مث  الفنون المرسحية وفنون اللغة  وفنون والتصميم والحرف اليدوية. والعديد من 
ي   Richard Lachapelleالشابي  ريشارد  التشييدات ... وحسب رأي

ي الفنون اللرصية مبتز
ز
" يلدو أن اإلبداع ف
ورة مرسومة" ات الصور كانت مشخصة أم متخيلة برصية وليست بالرصز  . 8أساسا عىل تغيي 

حسب موتع مهن الرسم "للداللة عىل  infographieاستعملت تسمية اخأنفوغرافيا : صورة أنفوغرافية -
ي محدد. ف ي تقنية 

ي إبداع الصور بدون التقيد بمجال محدد وال تخصص مهاري مهتز
ز
توظيف المعلوماتية ف

يصمم جميع أسناد التواص  اللرصي. فهو  L’infographeمستعرضة تصل  لمجاالت عدة. واخأنفوغراف 
ي ترتيب المحتويات وتشكيلها  الحاسوب والتطبيقات الرتمية بدل يستعم 

ز
 ما يتمث  دوره ف

 
ه. وغاللا القلم وغي 

ي المشهد من أج  إنشاء مجموعة مقروءة
ز
ولتحقيق هذا البد من معرفة جيدة باخأدوات 9وجذابة."  ووضعها ف

 ... انم ذات ا اخأنفوغرافية والتقنيات المرتلطة بالحاسوب وأساسيات التحلي  الرتىمي لصلة واإللمام بلعض الير
اضية.  وتد ركزنا عىل جانب التطبيقات الفنية المعدة بشك  مسبق مث  فوتوشوب وبانت   بإنتاج الصورة االفي 

مجة.  ي تعتمد العلوم الرياضية والهندسية والير
ي الطرق اإلنتاجية المعقدة والت 

ز
 وكوري  دراو... دون الديول ف

                                                           
Michel, J., Enriquez, E., & Lévy, A. (2013). Vocabulaire de psychosociologie. (Éd. 11). Toulouse : Erès.-Barus 6 

7  Leplat, J. (2008). Repères pour l’analyse de l’activité en ergonomie. Paris : Puf. (p56.) 

 

16.–ce donc que les arts visuels ? Liaison, (17), 14-Lachapelle, R. (1981). Mais qu’est 8 

, visité le 6/infographiste/-quun-ce-https://www.lesmetiersdudessin.fr/quest 912/2019 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.lesmetiersdudessin.fr/quest-ce-quun-infographiste/


   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                       (   -  281300) ص:  مس عشر اخلالبحث ا –الثان

 

288 
ي                                                                                            لتدريس ورقمنة الوسائل      

 
 -األنفوغرافيا والفتون البرصية  -الديدكتيكية المودن

  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   

 

ي التلليغ والتواص . : صورة ديدكتيكية حديثة –
ز
تلعب الصورة التعليمية باعتلارها أداة بيداغوجية دورا أساسيا ف

وتد أصلحت تمنحنا مجاال سيميائيا وإيقونيا غنيا باخأشكال واخألوان واإلحاالت بعد أن تعززت بالتكنولوجيا 
ي الممارسة الصفية المدرس  فهام والمتعلم عىل اإلالحديثة والفنون اللرصية  وصارت تادرة عىل مساعدة تطتر
ية وجمالية وديدكتيكية...   والتوضي  والتفسي   إضافة إىل أنها تلعب وظائف متعددة تعبي 

ز الجماعات واخأفراد  وتحكمت  لقد استعملت الفنون اخأنفوغرافية الصورة بشك  مكثف إليصال الخطاب بي 
 مناجي الحي

ي شت 
ز
ي االتجاهات والمصال   وكذا ف

ز
ز الفنون اللرصية ف يي  ز

 اة العرصية كالمعمار والهندسة والي 
ي 
بية  والسيما الديدكتيك الت  ي مجال الي 

ز
ي يعيش فيها اإلنسان إجماال. وتد تم توظيفها ف

والديزاين  أي البيئة الت 
ز معرفة المدرس والعالتات التواصلية مع  بوية المتنوعة معرفيا وعلميا  وتتخذ مسارا توليفيا بي 

تعتز بالثقافة الي 
ي اإلشارة إىل أن الديدكتيك يمكن أن تتخذ الفنون اخأنفوغرافية مادة دراسية للتفكي  والتأم  المت

علم)ة(. وتنلغز
 والتنمي   مع سعيها إىل العثور عىل آليات مناسلة لتطبيقها. 

ي التدريس والتكوين  ال بد من تسليط الضوء عىل اإلمكانات لما لها من : صعوبات ديدكتيكية –
ز
ى ف أهمية كير

ي الموضوع سيكون مفيدا لموضوعنا.  إن تجاوز 
ز
ي تتيحها هذه الصعوبة  باعتلار النقاش والتأم  ف

التعليمية الت 
ز الصعوبة و  ي ما ينالصعوبة فع  دينامي يؤدي إىل إنماء الكفاية التعلمية  وإبراز العالتة الجدلية بي 

ز
درج معها ف

ورة فع  ديدكتيكي مرتلط   حدوث التعلمات. ويمكن القول إننا بصدد سي 

بإشكاالت عدة  ذلك أن تصنيف العوائق والصعوبات البيداغوجية ليس باخأمر اليسي   السيما أنها تتخذ 
ة  تد ترتلط بجوانب عدة من بينها:  عالتات  وتمفصالت كثي 

ي  الديدكتيكي  -
ز  ؛ واالنتقال من المعرفة العالمة إىل المعرفة المدرسة. Le transfert didactiqueصعوبات التيز

صعوبات أكاديمية وبيداغوجية لغوية  تتطلب فيها العملية التواصلية تمرير العديد من المفاهيم المعرفية  -
ي تحتاج تفكيكا ودراية بالحقول الداللية؛

 والعلمية الت 
ز بتمثالتنا  كمدر صعوبات ترتلط  - ز أو كمتعلمي  ي حولها.  سي 

 حول المواد المدرسة وما نستضمره من معائز
 األدوات والتجريب: 

 تجاوز الصعوبات الديدكتيكية باستعمال الوساطة الرقمية
بويةيالل تحلي  الممارسة الصفية ظهرت لنا صعوبات ترتلط   Les modèles pédagogiques بالنماذج التر

ي وفق تاموس لوجوندر "و
ي تعتز
ي تمث  نمطا معينا من التعليم  الت 

بوية البيداغوجية الت  مجموعة من اخأنشطة الي 
بوية المتلعة  والوسائ   يستند إىل تصور عن اإلنسان والمجتمع  والصيغ الفعلية وكيفيات التقديم والمنهجية الي 

ي هذا اللحث والذي يروم تقديم ال 10…"التعليمية  وما إىل ذلك
ز
م لدي  المالئم وفق ما توهي نقطة نوليها أهمية ف

بوية الرتمية. وهو ايتيار اعتمدنا فيم  ي الصورة الي 
ز
التطرق إليم سابقا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة ممثلة ف

التدريس باستعمال الفنون اخأنفوغرافية وطرائق االشتغال فيها  لتجاوز الصعوبات  وعن طريق أدوات ووسائ  
ات التعليمية التعلمية  خأن الكثي  من الصعوبات ناجمة عن عقم طرق من الممكن أن تسه  من تدبي  العملي

ز وتكوين مستمر بمصاحلة ناجعة من  ي تكوين أساس فعال للمدرسي 
ز
تقديم المحتويات التعليمية  وحاجتنا ف

بوي.   شأنها تجويد الفع  الي 

                                                           
LEGENDRE, R. (1988). Modèle d’enseignement, dictionnaire actuel de l'éducation. Larousse. 10 
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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   

 

  المرتلط La médiationمن الجىلي أن هذه الصعوبات تحيلنا عىل مفهوم أساشي ومركزي وهو مفهوم الوساطة 
ها سبيال ل ي تعود إىل أعمال " فيكوتسكي الذي اعتير

ي فهم كيفية ارتلاط اخأداء ابالمقاربة اخأداتية الت  لعقىلي البرسر
ز من العناض  اخأول يتعلق بمفاهيم  باخأوضاع الثقافية والمؤسسية والتاريخية. وهي مقاربة تقوم عىل نوعي 

ي تتوسط ا
ي للعالمة كوسيط لعمليات اخأدوات التقنية الت 

ي يرتلط بالجانب السيميوتيق 
ي  والثائز لنشاط البرسر

هم. والحقيقة أنم إذا تم استخدام اخأدوات من تل  اخأفراد لتحوي  العالم   اخأفراد االجتماعية  وعمليات تفكي 
ز  بتحوي  وتنميم اخأفراد أنفسهم ي كلتا الحالتي 

ز
ا تقوم  ف

 
 . 11"فإنها أيض

ز ما لألداة من تأثي  عىل الفرد والجماعة. كما يعتير الثقافة ذات تأثي  كبي  عىل تطور  واض  كيف أن هذا  الطر  يبي 
 مع التكوين االجتماغي للذكاء وال يمكن فهم النمو الفردي دون اإلشارة إىل 

المعرفة  وأن بناءها وتطويرها يتماشر
ي الذي يتجذر فيم هذا التطور وأثره 

ز
ي . عىل تطور العق السياق المجتمغي والثقاف ز   الديدكتيكي ذلك ان عملية التيز

ي الوسائ  الديدكتيكية الحديثة والموارد الرتمية 
ز
وتمرير المعارف  ال تخلو من وساطة متضمنة حاليا ف

ي الممارسة 
ز
ات جوهرية ف ي التدريس سيؤدي ال محالة إىل تغيي 

ز
وبالخصوص الفنون اخأنفوغرافية  واستخدامها ف

ي إطار مواكبتها الصفية للمدرس. و 
ز
ي نصب اهتمامها ف

تد أصلحت الديدكتيك تجع  الجانب الرتىمي والمعلوميائ 
ز  بوية  وأصب  لزاما عىل المدرسي 

ي اخألفية الثالثة حيث أضحت من المستجدات الي 
ز
للعرص ويصوصا ف

ض لتجاوز الصعوبات  ز اإللمام بها لتجويد ممارساتهم. هذا جعلنا نفي  بويي 
ز الي  أن توفت   تكيةدكالديوالفاعلي 

ص هذا ولتمحي. الوسائل التكنولوجية الرقمية األنفوغرافية من شأنه تجويد وتيست  الممارسات الصفية
اض اتخذنا منخ تجريبيا  ذلك  ي ستجعلنا نتحقق من صحة الفرضية من االفي 

أن الطريقة التجريبية هي الت 
ات الناجمة عن التغي   ات  وسسلسلة من عمليات تحديد معايي  وضلط يالل وضعيات تكوينية مراتلة للتأثي 

ات  وبواسطة   مؤرسر
بروتوكول اعتمد تياس الكفاية  يمكن تكراره بشك  متطابق من تل  أي مجرب عىل وضعيات مشابهة لوضعياتنا 

 بدون شك سيعطينا موضوعية محتملة. 
ي للوضعيات التجريبية الصفية: 

 التحليل التطبيفر

ادرا عىل نموذجا تمثيليا ت -عينة ضابطة وأيرى تجريبية-اعتمدنا االشتغال عىل العينة اتتصادا للوتت والجهد 
بية والتكوين  والتجربة  60ايتلار الفرضية وهي متكونة من  أستاذة وأستاذ متدرب بالمركز الجهوي لمهن الي 

ث يعتمد م ... ونوع حدياتتضت إنتاج الصورة الديدكتيكة بنوعيها؛ نوع تقليدي يعتمد عىل أسناد ورتية وأتال 
ي ممارستم 

ز
اضية كوسيلة يتم توظيفها من طرف المدرس ف التكنولوجيا الرتمية واخأنفوغرافية بأسناد ومواد افي 

ي ذلك بتوفي  ك  مستلزمات االشتغال. 
ز
بية الفنية ف  الصفية  وتم استغالل حصة الي 

ن ات تجريبية أيرى  استعملت فيها تماريإن اعتمادنا عىل وضعيات تكوينية للتجريب لم يكن منعزال عن آلي
بوية الرتمية غي  أن مجال بحثنا 

جزئية ومركلة  وكذلك استمارات وأسئلة تتقض اآلراء حول استخدام الصورة الي 
ز تقنيات القياس  ز  مستنلطي  ز متكافئتي  ز تجريبيتي  هذا ال يتسع لعرض ك  ذلك وارتأينا االتتصار عىل وضعيتي 

ي تعتير إطارا منهجيا لتطبيق المقاربة بالكفايات  وهي  والتقويم والمعايي  
ات من بيداغوجيا اإلدماج  الت  والمؤرسر

 أجرأة لمقاصد تربوية تصد إرساء اخأهداف التعليمية وإنماء الكفاية  وآليات تقويمها. 

 

                                                           
LAGUECIR, A. et al. (2011) « Une approche instrumentale des indicateurs de performance », -DERUJINSKY 11

Management & Avenir, n° 42. 111-132. 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                       (   -  281300) ص:  مس عشر اخلالبحث ا –الثان

 

290 
ي                                                                                            لتدريس ورقمنة الوسائل      

 
 -األنفوغرافيا والفتون البرصية  -الديدكتيكية المودن

  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) 
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َ
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
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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
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ُ
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 
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ُ
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
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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 
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ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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معيار الحد 
 1األدنى

معيار الحد 
 2األدنى

معيار الحد 
 3األدنى

معايير 
 اإلتقان

 
 
 

 النسبة
100% 

االستعمال  المالءمة
السليم 
 ألدوات
 المادة

االنسجام 
 واالتساق

التقديم 
 والعرض
والمدة 
 الزمنية

20% 30% 20% 30% 
1 20 13 08 10 51% 
2 20 15 15 16 66% 
3 20 11 10 08 %49 
4 20 13 10 12 55% 

5 20 16 12 12 %58 
 

ي قراءتنا للجدول )
 
 (: 1ف

ي تحقق كفاية ترتلط بمهارات إنتاج دعامة ديدكتيكية  %54,2بلغت نسب التحكم 
ز
وهي نسلة متوسطة ف
ي نسلة المعيار  المتدربوالتعام  مع المنمور الواج ي  بالنسلة لألستاذ 

لمتعلق ا الرابعوهذا راجع إىل تدئز
اتباإلتقان وضلط المدة الزمنية؛ جودة ونمافة اإلنتاج  الدتة  تجاوز اإلكراهات  أصالة العم . هي  تحدد  تفسي 

ام عناضه  كالوضع داي  اإلطار  وغياب التشطيب والمس  وتناسق اخألوان. وعىل  ما يجب تواجده واحي 
وهو متعلق بالمالءمة أي فهم الوضعية المشكلة  وفهم  %100العكس من ذلك فالمعيار اخأول تحقق بنسلة 

 وهي تادرة عىل المهام المطلوبة من التعليمات  وهنا البد من اإلشارة أننا نش
ز تغ  مع عينة اخأساتذة المتدربي 

فهم المهام ومعرفة المطلوب منها. وهذه النسلة أثرت عىل مجموع حاص  النسلة بالرفع من تيمتها رغم ظهور 
ز  ي معيار االنسجام والتناسق بي 

ز
ي معيار االستعمال السليم لألدوات والمواد  وف

ز
ز عند المجموعة اخأوىل ف ي بي 

تدئز
 فنية المكونة للوحة. العناض ال
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للتوضي  فهذه الوضعية متكافئة مع الوضعية التجريبية السابقة أي ذات نفس مستوى الصعوبة ونفس 
 الخصائص والمهام ودتة المعلومات المقدمة لإلنجاز. 

ي نهاية ح: المنتوج المنتظر
ز
ي مكون التشكي  وباعتماد ما اكتسبتم من موارد فنية ف

ز
صص الدعم اخأساس ف

  عمال يكون موضوعم "شارع أو زتاق" بتقنية المنمور الواج ي  يكون بمثابة دعامة ديدكتيكية. 
ِّ
ك
َ
 وتقنية  ش
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 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
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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
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ز
الث ويخص وف

ز العناض فنسب التحقق كانت جلها مرتفعة. وعند تراءتنا للمعيار الرابع وهو معيار  االنسجام واالتساق بي 
اتم كما أيذنا  ي ضلط مؤرسر

ز
آراء باإلتقان الذي يخص جودة التقديم والعرض وأيضا المدة الزمنية  وجدنا صعوبة ف

ات ل ي تحديد وصياغة هذه المؤرسر
ز
ز ف ي ترتلط بالجانب اخأساتذة المحكمي 

ضلط وتياس جودة التقديم والت 
ي سوغ لنا إيجاد ح   بوي والبيداغوجر

الجماىلي واإليستيتيكي  حيث من الصعوبة بمكان تحديده  غي  أن المنخ الي 
ات عىل الجودة بناء عىل وجود تواعد  –عىل اخأت  إجرائيا -لذلك  وكان تناسق اخألوان  وجمالية التقديم   مؤرسر

؛ إن تناغم اخألوان هو نمرية تائلة بأن توليفة من اخألوان الدتيقة  بغض  Harmonie des couleursخألوان هرمونية ا
عىل  النمر عن ذوتنا الشخضي  يتم تفضيلها  عند معمم الناس  وهي من أرسار نجا  الصورة  وهي مبنية  أساسا

ي نطاق   Le cercle chromatiqueالدائرة اللونية 
ز
ي دروس الفنون وتدي  ف

ز
ي يتم إرساؤها ف

التعلمات الفنية الت 
 التشكيلية. 

ي إطار ونمافة العم  أي غياب المحو 
ز
باإلضافة إىل مؤرسر هرمونية اللون  ينضاف إىل جمالية التقديم الوضع ف

ي إنتاج الصورة وهي من أدوات بناء الفكر ا
ز
احية والمجازفة ف . إل والتشطيب  وتد أيذنا باالعتلار القوة االتي  بداغي

ي رسعة اخأداء. وك  المجموعات 
ز
ي تقدمها الوسائ  التكنولوجية ف

ز لنا اإلمكانات الت  أما مؤرسر المدة الزمنية فقد بي 
ي جميع المعايي   

ز
ي هذا المؤرسر بالنسلة للتجربة الثانية. عىل العموم بينت التجربة أن التحكم ف

ز
ي التحكم ف

ز
تفوتت ف

ضناه من نجاعة وحسن أداء اإلنتاج  %81كان بنسلة مرتفعة بلغت أكير من  وهي دالة عىل تحقق ما افي 
 . ي
ز
 اخأنفوغراف
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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 التفضي  
ز
ي تستعم  ف

 الدائرة اللونية Le cercle chromatique والهرمونية()االنسجام اللوئز

 
 النتائج والمناقشة: 

 مقارنة بي   التجربتي   
ز  اخأوىل استعملنا فيها  ز التجربتي  حديثة الطريقة التقليدية للعم   والثانية وظفنا فيها اخأساليب ال للمقارنة بي 

ي التجربة اخأوىل 
ز
وهي نسلة متوسطة بالمقارنة مع  %54,2وتقنيات اخأنفوغرافيا وتد بلغت نسب التحكم ف
ي بلغت فيها التجربة نسلة تفوق 

ز  وتد %81التجربة الثانية الت  ز التجربتي     وهذا يدل عىل وجود فارق دال بي 
 توصلنا إىل االستنتاجات التالية: 

ي الحاسوب من إمكانية التذكر واالستعادة  وبالخصوص  -
ز
سهلت عملية تخزين المعلومات والتعلمات ف

ء الذي انعكس عىل جودة اإلنتاج.  ي
 استحضار نماذج ورسوم بشك  رسي    ع السر

ز عىل تنمية دراياتهم  - ة  ومكنتهم وإمكاناتهم اخأنفوغرافيإن توفر البيئة اإلركونومية الفسيحة شجع المتدربي 
 من حلول فنية غي  معتادة. 

 من الواتع الموضوغي والذي تد  -
ي اشتغ  عليها المتدربون وسائط ويامات أكير

انم والتطبيقات الت  توفر الير
ي تقدم العم . 

ز
ة ف  يكون غيابها حجر عير

ي الرسم من -
ز
عادة  حيث سهولة التجريب واإل  الحمنا توفر حرية مناسلة عند تجريب الوسائ  التكنولوجية ف

 تفكيك اخأشكال وضمها  وتجميعها. و 

ي الوتت والجهد  وظهرت  Paint وبانت Photoshopلقد أتا  برنامج فوتوشوب -
ز
ز ف إمكانات هائلة للمتدربي 

ي الوصول إىل تقديم صور أنفوغرافية ذات جودة وجمالية. باإلضافة اىل سهولة الوصول إىل 
ز
فوائد ملموسة ف

 اعدت عىل اإلنتاج. وثائق س
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ي بينت بالملموس إمكانية استثمار 
ي لمسناها بالمقارنة مع الطريقة التقليدية والت 

هذه بعض من اإليجابيات الت 
ي تقديم

ز
ي التدريس وف

ز
ز وإنتاج وسائ  ديدكتيكية مفيدة وفعالة.  كما بينت رغلة اخأساتذة المتدرب اخأنفوغرافيا ف ي 

ي باالستف
ي تطوير أدائهم المهتز

ز
ي مجال اخأنفوغرافيا حت  يتمكنوا من تطبيقف

ز
م ادة من التكوين ودعم مكتسلاتهم ف

ي سيلحقون بها. 
 عىل مستوى المدارس الت 

بية والفنون  ووظف بشك  كبي  لما لم من أهمية وفاعلية. كما أن مهارات 
لقد دي  الحاسوب مجال الي 

ي 
ز
  اخألفية الثالثة. الحوسلة واالتصال والتفكي  هي مهارات ال غتز عنها للفرد ف

ي 
ي يسغ إىل تعزيز الجانب التواصىلي الوظيقز ي الممارسة التعليمية التعلمية كوسيط بيداغوجر

ز
إن اعتماد الصور ف

؛ ونحن ال نتعلم القراءة من أج  القراءة ب  من أج  تفكيك شفرات  ز للبيداغوجيا. ف ي تعير عن محتوى معي 
ي تحملها أو إلرسال معلومة. 

 الرسائ  الت 
ي اخأطروحة السيميائية تحولت إىل أيقونة سيميائية تعم  عىل وت

ز
ي عىل أن "الصورة ف

د أكد محمود يليف الحيائز
ي 
ز
ي عالم الطفولة ف

ز
ز ف ي شكلت للطف  واللاحثي 

ز أو مرجعيات ثقافية  والت  أساس الدال والمدلول الذي لم سيز
ز عىل أمر تنشئة الطفجميع جوانلم النفسية والسلوكية والجمالية دالالت يمكن أن تحطز ب اف القائمي 
  اعي 

وعية االستخدامات الديدكتيكية للصورة. ومع تغي  الزمن 15وتربيتم" رات شت  تعزز مرسر ر من مير . وهذا مير

ة  وتطور أشكال التعام  مع الصورة وإنتاجها  وتقنيات االشتغال عليها وتوظيفها  أصلحت تحم  دالالت كبي 
 أكير تجريدا ورمزية. تجاوزت الواتعية وبلغت رسائ  

ز نمرا لما تقدمم من حلول للوضعيات التعليمية  ي المدرسة ال يحتاج إىل حجج وبراهي 
ز
إن إثلات مكانة الصورة ف

اخأمر يتعلق و  التعلمية  بفض  جاذبيتها وسحرها. وتد استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تزيدها توة وحضورا. 
ي تعتز بتشإذن بتوظيف التكنولوجية الرتمية وبالخص

كي  وص الفنون اللرصية من ياللها وفنون اخأنفوغرافيا الت 
ي ممارساتنا التعليمية. بدون 

ز
ء الذي يدعونا إىل إعادة النمر ف ي

ورسم الصور الثابتة أو المتحركة وحوسبتها  السر
ي حاجة إىل إنماء كفايات ديدك

ز
ي مواصفات المدرس الذي أضخ ف

ز
يكية تجمع تشك هذا يدفعنا أيضا إىل التفكي  ف

 . ي
ي والتقتز  البيداغوجر

ز  بي 
ز  ة للمتعلمي  تعم  التكنولوجيا الحديثة عىل تشجيع تفريد التعلمات باعتلار الفروق الفردية واإليقاعات المتغي 
. وتكييف اإلمكانات التعلمية وفق الزمن المناسب  عىل تطوير لغة تكنولوجية جديدة واكتساب  ز والمدرسي 

تساعد عىل تنوي    ع مصادر المعرفة والمعلومات  وإنماء القدرات التفاعلية   مفاهيم ياصة بمجالها  كما 
ز وفق االنتمارات والحاجات  وتيسي  ظروف التقويم  ز والمتعلمي  ز المدرسي  ي تخطيط التعلمات بي 

ز
اك ف واالشي 

 والمعالجة والمقارنة. 
ا نوضي بتعميم الوسائ  من أج  تحقق ممارسة تعليمية تعلمية جيدة ومن يالل معطيات بحثنا هذا فإنن

ي 
ز
ي مجال استعمال هذه الوسائ   ف

ز
ز ف التكنولوجية الحديثة بمؤسساتنا التعليمية   وتكوين المدرسات والمدرسي 

انتاج الوسائ  الديدكتيكية وبالخصوص إنتاج الصور اخأنفوغرافية  إن المدرس هو أحد محاور العملية التعليمية 
ي حياة ال

ز
بوية والعقلية  إن لما يلعلم من دور بارز ف متعلم)ة( فهو الذي يساعده عىل التطور وفقا لالتجاهات الي 

ي تحقيق أهداف ذلك 
ز
ي أي نمام تعليىمي  بوصفم أحد العناض الفاعلة والمؤثرة ف

ز
ا ف ا رئيس ي  المدرس يحت  مركز 

وع يروم اإلصال  أو التطوير  فمهما بلغت كفاءة العناض  ي أي مرسر
ز
ة اخأيرى للعملي النمام  وحجر الزاوية ف

ا  
 
ا جيد ـ  صي ا وتخصُّ ـ  ا تربوي

 
عد إعداد

ُ
 محدودة التأثي   إذا لم يوجد المدرس الكفء الذي أ

التعليمية فإنها تلق 
بوية  وتنمية ذاتم وتحديث معلوماتم  باإلضافة إىل تمتعم بقدرات يالتة تمكنم من التكيف مع المستحدثات الي 

                                                           
ي  محمود  15

ي  اللرصية الصورة (. سيميائية2017يليف. ) الحيائز
ز
اتيجية اخأطفال تصص ف  (. 9. )ص للنرسر والتوزي    ع.  غيداء والتكنيك  عمان: دار  االسي 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – شباط  – 15                                                       (   -  281300) ص:  مس عشر اخلالبحث ا –الثان

 

298 
ي                                                                                            لتدريس ورقمنة الوسائل      

 
 -األنفوغرافيا والفتون البرصية  -الديدكتيكية المودن

  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   

 

ي تجويد باستمرار. لقد بينت المعطيات اإلح
ز
ز ف ة وطموحا بينا لدى المدرسات والمدرسي  صائية للحثنا رغلة كبي 

بوية الحديثة ومعيناتها الديدكتيكية الرتمية بالخصوص.  ي المجاالت الي 
ز
 تكوينهم ف

ي ضوء ا
ز
لتحوالت المجتمعية والمعرفية وثورة عالم اإلعالميات والتكنولوجيا الحديثة  فعال تحول دور المدرس ف

. وتد وضحت دراسة تام بها ك  من من احتكار  ز د. أحمد عوضة المعرفة إىل دور المنشط المصاحب للمتعلمي 
ويحت  علد الحميد إبراهيم

ين 16 ي يلزم أن  حول تحديد مواصفات مدرس القرن الواحد والعرسر
الكفايات الت 

ي الجوانب البيداغوجية والديدكتيكية  ين
ز
ي عرصنا. ففضال عن تحكمم ف

ز
ي أيمتلكها المدرس ف

ن يلم أيضا لغز
ز عىل  بالمستجدات التكنولوجية الحديثة  ويعرف كيف يوظفها. وتد لخص المؤلفان دواغي انفتا  المدرسي 

 :  الوسائ  واالبتكارات التكنولوجية الحديثة فيما يىلي
 :"ثورة المعلومات

ا من المدرس االكتفاء بنق  المعرفة للمتعلم  ب  أصب  المطلوب منم تنمي ز عىل ة تدرات المتلم يعد مطلوب  علمي 
الوصول للمعرفة من مصادرها المختلفة  باعتماد تكنولوجيا المعلومات ونممها المتعددة  وكذلك االستثمار 

 اخأمث  للمعلومات من يالل اللحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق أتض استفادة ممكنة. 
. لم يعد المدرس هو المالك الحرصي اليوم هو الشخص الذي يضطلع بوظيفة التدريس وليس  "المدرس ز التلقي 

ز عىل اكتساب  ي المدرسة  ب  صار دليال وميرسا ووسيطا يساعد المتعلمي 
ز
ف عىل االنضلاط ف للمعرفة  المرسر

" ي
ز
  . 17طرق وأساليب ودرايات  توفر لهم تنشئة اجتماعية مناسلة  وتمكنهم من االندماج الثقاف

ي وت نوع فنون اخأنفوغرافيا  ورتمنتها وحوسبتها  مفاهيم جديدة  بحيث اتخذت الصورة مع التطور التكنولوجر
بوي لتحقق فعال تواصليا سهال  ي  وأضحت تؤثث عالمنا الي 

ي والفنان والتقتز أصلحت مجال اشتغال البيداغوجر
ي درس القراءة أو التعبي  بالطريقة التقليدية  وممتعا. 
لكتاب من ا كانت تعتمد رسوم أو صور   -عىل سبي  المثال-فقز

ف المستقل  فنحن بحاجة إىل استحضار التكنولوجيا الحديثة  ي تسترسر
. أما وفق الرؤية المعاضة أو الت  المدرشي

ال لكثي  من المجهود  وعمليات بناء التعلمات بطرق تفاعلية  ز
وفنون اخأنفوغرافيا بما تقدمم من تيسي  وايي 

ي عالم 
ز
ز ف ز منخرطي  ي مراح  متقدمة من تدمج الصورة والصوت وتجع  المتعلمي 

ز
تريب منهم. ب  يمكن  ف

ز والمتعلمات ببناء دروسهم.   التعلم  السما  للمتعلمي 
 التوصيات: 

ح التوصيات التالية:   وفق هذا فإننا نقتر
ي من أج  تمكنهم من االشتغال بالوسائ   -

ي والفتز
ي المجال المعلوميائ 

ز
ز ذوي كفايات ومهارات ف إعداد مكوني 

. إن التكنولوجيا الحديثة فرضت نفسها عىل إنسان القرن الواحد الديدكتكية المناسلة ل رو  العرص الرتىمي
ي أن يم  المدرس بعيدا عن توظيفها وتملكها ب  تد يزيد من الصعوبات التعلمية 

ين  وليس من المنطق  والعرسر
ي تكوينهم. لقد أصلحت الوسائ  التقليدية تفتقر إىل اإلثارة والجا

ز
ي يجدها المتعلمون ف

ة واإلبهار  وتلدو ذبيالت 
ي شحيحة وبخيلة؛ 

 بالمقارنة مع الزيم المعلومائ 
بوية بالحاسوب؛ -  توفي  برانم وتطبيقات مبسطة وسهلة االستعمال إلنتاج الصورة الي 
ز المؤسسات التعليمية بالنية التحتية للتكنولوجيا الحديثة من حواسيب ووسائ  العرض والطابعات...؛ -  تجهي 

                                                           
ي  أحمد عوضم وإبراهيم  يحت  علد الحميد. ) 16 

ين. مجلة المعرفة  عىل الرابط: 2012الزهرائز  (. معلم القرن الحادي والعرسر
nt_sub.php?CUV=400&Model=M&SubModel=138&ID=1682&ShowAll=Onhttp://almarefh.net/show_conte  2017-6-30تاريخ الزيارة. 

17  : Presse  clefs pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Villeneuve d’Ascq-DANVERS, F. (2003). 500 mots

universitaire du septentrion. (p.226). 

 

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&Model=M&SubModel=138&ID=1682&ShowAll=On
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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
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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   
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