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ي          بارعيده و متالقيتو 
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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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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تعليم مهارة قراءة الخريطة لطالبات التعليم الثانوي نظام مقررات  أثناء توظيف تقنية االستشعار عن بعد ف

ك" نامج المشب   "[البر

 

بية  -جامعة جدة ،  الدراسات االجتماعيةأستاذ المناهج وطرق تدريس ،  أ.د. إيمان سالم أحمد بارعيده]  [كلية الب 

ي المناهج وطرق تدريس الجغرافيا ،  أحمد سعيد متالقيتو  إرساء]
 
بية  -جامعة جدة ،  ماجستبر ف  [كلية الب 

 

 : صخالمل

ي أثناء تعليم مهارة قراءة الخريطة لطالبات التعليم الثانوي 
ز
هدف البحث إىل توظيف تقنية االستشعار عن بعد ف

، ولتحقيق ذلك تم إعداد دليل إرشادي  ي
ك(، واعتمد البحث عىل المنهج الوصفز نامج المشي  نظام مقررات )الير

ي  لتعليم مهارة قراءة الخريطة باستخدام تقنية
ز
ز ف االستشعار عن بعد، وعرضم عىل مجموعة من المتخصصي 

م عىل صحة وكفاية المحتوى مجال المناهج وطرق التدريس ومجال نظم االستشعار عن بعد؛ ألخذ موافقته
التعليىمي المرتبط بمهارة قراءة الخريطة، ومدى مناسبة المرئيات الفضائية لتعليم المهارة، وبلغت نسبة 

ورة  ، وأوصت الباحثتان%98موافقتهم  ز عدد من المرئيات بضز تطوير مناهج الدراسات االجتماعية بتضمي 
ي أثناء تعليم مهارات الخريطة بصفة عامة الفضائية والصور الجوية فيها، واستخدام تقنية

ز
 االستشعار عن بعد ف

ي تعمل عىل إثارة انتباه الطالبات، وتساعد عىل 
ومهارة قراءة الخريطة بصفة خاصة، باعتبارها من األدوات الت 

 تنمية هذه المهارات. 

 يطة، المرحلة الثانويةالمهارات الجغرافية، ، قراءة الخر االستشعار عن بعد ، ، تقنية: الكلمات المفتاحية

 

]Employing Remote Sensing Technology While Teaching Map Reading Skills to Secondary 

School Students - Credit System "joint program  "[  

Abstract: 

      The aim of the research is to employ remote sensing technology while teaching the skill of reading 

the map to high school students, credit system (the joint program). A descriptive methodology was 

used in this research besides a preparation of a guide to teach the skill of map reading using the remote 

sensing technology. The guide was presented to a group of Specialists in curricula, teaching methods 

and remote sensing systems to get their approval on the validity and adequacy of the educational 

content related to the skill of map reading, and the suitability of the satellite visuals to the skill’s 

teaching. It gained 98% of their approval, and the two researchers necessitate the need to develop 

social studies curricula by including a number of satellite visuals and aerial photos therein, and to use 

remote sensing technology while teaching map skills in general and the skill of reading the map in 

particular, as it is one of the tools that arouse students’ attention and help develop these skills. 

Keywords: Technology, Remote sensing, Geographic skills, Map reading, High school. 
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 المقدمة

ز        ، وهذا يتطلب ابتكار الذيالعض  تمي  ي
ز
دة لتطوير جدي طرق وأساليب نعيشم بالتطور واالنفتاح المعرف

ي  المهارات
ز
ز بصورة منظمة وهادفة؛ العملية ف ي الت التعليمية، وتحسينها لدى المتعلمي 

ز
كيف مع لمساعدتهم ف

ي عملية التعليم؛ ألنها تكسب المتعلم القدرة عىل أداء  هذه المتطلبات. 
ز
ا ف ا أساسيًّ

ً
وتعتير المهارات الجغرافية ُبعد

ات والقدرات، والبحث عن كل جديد، ي الوقت والجهد، واكتساب الخير
ز
كما  العمل بيرس وسهولة، واختصار ف
ي فهم واستيعاب وتطبيق

ز
،  تساعده ف ي ز  (. 2003المعارف الجغرافية )الخويطر والطوبخر كي 

ومن هنا ال بد من الي 
ز عىل أهمية تعليم عىل تنمية المهارات الجغرافية األساسية، ز االجتماعيي  بويي 

ز الي  ا بي 
ا تامًّ
ً
 وخاصة أن هناك اتفاق

الدراسات  ي  تعليم وتعلمبصفة عامة  ومهارات الخريطة بصفة خاصة ؛ ألنها تعمل عىل تيس المهارات الجغرافية
 (. 2010)جمعة،  االجتماعية

وتعد مهارات الخريطة من المهارات الجغرافية، وهي مصدر مهمي من مصادر الحصول عىل المعرفة، ويزداد 
ة للخريطة من أنها تعير عن الظواهر  ز ي المجاالت العلمية والتطبيقية، كما تنبع المكانة المتمي 

ز
دورها؛ ألهميتها ف

ية، وتمثل ظاهرات السطح، وما بينها من عالقات مكانية وزمانية بطريقة واضحة، بحيث يدرك الطبيعي ة والبرسر
ي العقود الماضية كانت الخريطة مجرد مستند يرسم حدود الير والبحر، ويساعد  المتعلم هذه العالقات،
ز
وف

ي فهم العالم من حولهم، أما اآلن لم تعد هناك حاجة إىل إعداد هذا 
ز
ي الناس ف

النوع من الخرائط؛ فالخرائط الت 
ات رسيعة ومتالحقة  عىل حالة ثابتة، وال تعكس ما يشهده العالم من تغي 

ي  يتم رسمها عىل الورق تبف 
)اللقائز

 (. 1990ورضوان ومحمد، 

ي يجب عىل المتعلم تعلمها؛ حيث وتعتير 
رتكز نها المأمهارة قراءة الخريطة من مهارات الخرائط المهمة، الت 

ي  اس الذي تستند إليم بقية المهارات األخرى،األس
ورية الت  كما أن قراءة الخريطة أصبحت من المتطلبات الضز
ز بثورة المعلومات، ي عضنا الحاضز الذي يتمي 

ز
ي مجاالت حياتم اليومية المختلفة، خصوًصا ف

ز
ز الفرد ف لذلك و  تعي 

ي كتب أو مرا
ز
ي حيث إنها تعير عن الظواهر الجغرافية ال جع؛فالجغرافيا قراءة خريطة قبل أن تكون قراءة سطور ف

ت 
ة  (. 2017)أبو سالم واألغا،  ال يستطيع المتعلمون مشاهدتها بصورة مبارسر

ي ضوء هذا االهتمام نالحظ أن علم الجغرافيا 
ز
، وف ز وهذا يتطلب االهتمام بهذه المهارات، وتنميتها عند المتعلمي 

ا منذ أواخر القرن العرسر 
ً
ا ملحوظ ين، وأصبح هناك علم التفسي  والتحليل، والربط والتعليل، وتجسيد قد نما نموًّ

ي مجال تعليم وتعلم الجغرافيا، وتوظيف التقنيات الجغرافية 
ز
ي ف
ز عىل الجانب التطبيف  كي 

، والي  ي
ز
المشهد الجغراف

: نظام تحديد الموقع العالىمي )  عىل ثالثة أنظمة رئيسة، هي
ز كي 
ت الجغرافية (، ونظم المعلوماGPSالحديثة، والي 

(GIS( ونظام االستشعار عن بعد ،)R. S ،ي 2015( )سليمان
ز
(، وهذا النمو يتماشر مع الثورة التكنولوجية ف

ي دراسة ظواهره 
ز
ي ركزت عىل توظيف أحدث الوسائل، واألدوات التكنولوجية ف

المجتمع العالىمي المعاض، والت 
 . (1989)إسماعيل، 

ي نستطيع أن نرسم ومع بدء عض الفضاء قدمت األقمار ال
صناعية مع التصوير الجوي، أفضل الوسائل الت 

ي رسم الخرائط الطبوغرافية، والتفصيلية، 
ز
بواسطتها الخرائط المختلفة؛ حيث تم استخدام الصور الجوية ف

، هو الخريطة، وأصبحنا قادرين عىل رؤية نظم الطقس بمقياس   وتحويل الصورة المجسمة إىل شكل تخطيطي
؛ نتيجة  استخدام األقمار الصناعية، وأدى هذا التطور إىل استخدام الصور، والخرائط الجوية، وصور كبي 

ي تعليم الجغرافيا )عبد المنعم، 
ز
  (. 2005وخرائط األقمار الصناعية، 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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تسمح بالحصول عىل R. Sوتعتير تقنية نظام االستشعار عن بعد )
( من التقنيات الجغرافية الحديثة الت 
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ا
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ز
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 تسمح بالحصول عىل معلومات عن شر
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ز
ة )مرحل األوىل يطلق عىل المرحلةو  متداخلة مع بعضها،ف
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ز
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ز والطائرات الورقية؛ ومع اخي  ات التصوير، واستطاعت تقديم ماليي   كامي 
ي 
ز
؛ حيث التوسع ف ز ز الحربي  ة ما بي 

ي في 
ز
الصور الجوية لمناطق عديدة من الكرة األرضية، وكان التطور الملحوظ ف

استخدام الصور الجوية لدراسة ظاهرات سطح األرض؛ لذلك تعتير هذه المرحلة هي أساس تطور علم 
 (. 2019االستشعار عن بعد )دقامسة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي التقاط الصور الجوية. 1صورة )
ز
ي التقاط الصور الجوية.  (2)صورة                ( استخدام المناطيد ف

ز
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ي التقاط الصور 1صورة )
ز
ي التقاط الصور الجوية. 2صورة )         الجوية. ( استخدام الطائرات ف

ز
 ( استخدام الطائرات الورقية ف

، واستمرارها إىل نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث فقد  الثانيةأما المرحلة  ز ز الحربي  ة ما بي 
ي في 
ز
بدأت ف

اع  ي إعداد الخرائط، وجاء اخي 
ز
 الثةالمرحلة الث، واعتمدت الطائرة النفاثة فيما بعد استخدمت الصور الجوية ف

أواخر  وشهدت، الصواري    خالطائرات النفاثة و  التقاط الصور الجوية من ارتفاعات أعىل عن طريق استخدام  عىل
ي هذه المرحلة و  هذه المرحلة بداية غزو الفضاء

ز
استخدام صواري    خ الفضاء الحاملة لألقمار الصناعية، كما تم ف

ي مجال االستكشاف والتجسساستخدام 
ز
ي مجال التنقيب عن النفط، وكانت الصور الجوية و ؛الصور الجوية ف

ز
ف

ة من هذه المرحلة شهدت  ي بداية هذه المرحلة تعتمد عىل الوصف، وليس التحليل، لكن السنوات األخي 
ز
ف

 من حالة الوصف إىل حالة التحليل الكىمي للمعلومات
ا
 (. 2015)هيكل،  انتقاًل

 

 . 

 
 
 

 
ي التقاط الصور  ( استخدام الطائرات النفاثة والصواري    خ3صورة )          

ي التقاط الصور الجوية. 4صورة )        فز
 ( استخدام الصواري    خ فز

ا، خاصة مع زيادة عدد األقمار  فقد المرحلة الرابعةأما  ً والمركبات المنطلقة للفضاء؛ حيث شهدت تطوًرا كبي 
ي محطة علمية تدور حول األرض ساليوت )

(، كذلك أطلقت الواليات المتحدة Salyutأطلق االتحاد السوفيت 
ي بداية المرحلة (SkyLab القمر الصناغي سكاي الب 

ز
ة إىل دراسة موارد األرض الطبيعية، وف (، وهدفت هذه الفي 

ي  سبيس شاتل )NASA ريكية ناسا )الرابعة أطلقت وكالة الفضاء األم
(، Space Shuttle( المكوك الفضائ 

ي علم االستشعار؛ سواء من حيث المحتوى، أو من حيث التنظيم؛ مثل 
ز
ا ف ً  كبي 

ا
وشهدت هذه المرحلة تحوًل

ي وسائل االستشعار عن
ز
ي تستخدم ف

 التحول من التحليل البضي المبارسر للصور الجوية، إىل األجهزة الحديثة الت 
ي الوقت الحاضز استخدمت برامج أكير تطوًرا بالتعاون مع وكالة الفضاء الدولية، بإرسال األقمار 

ز
بعد، وف

(؛ حيث أصبح االستشعار عن NASA & Discovery Stationاالصطناعية؛ مثل: محطة ناسا& ديسكفري) 
ي هذا المجال )مي

ز
ر، الذي يعتير من أحدث األجهزة المستخدمة ف ز  (2013اس، بعد يعمل باللي 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: ( 2019( ودقامسة )2015هيكل )( و 2000حدد بدوي )و  ي التاىلي
ز
 ف
ا
 مكونات نظام االستشعار عن بعد مجموعة

محطات ، و حامالت أجهزة االستشعار و ،أجهزة االستشعار عن بعد ، كمية اإلشعاع المنعكسو ، مصدر الطاقة
 . االستقبال

ى  ستشعار عن بعد أهميةولال  :  (2016) اإلمام ها وضحتو  كبر ي التالي
 
 ف

ي إطار ال يمكن مش  اهدتم  . 1
ز
ي إطار واس  ع، ومن موقع مراقبة عال، ف

ز
مراقبة التوزي    ع المجاىلي للظاهرات األرض  ية ف

 .بنفس الوضوح والشمولية، من خالل المراقبة األرضية
ز المجردة أن تراها  . 2  . تسجيل بيانات ال تستطيع العي 
ي  . 3

ي الغالف الجوي.  إمكانية الحصول عىل المرئيات بمختلف التفاعالت الت 
ز
 تحدث ف

ي المسطحات المائية.  . 4
ز
ي مناطق مختلفة سواء عىل سطح األرض، أو ف

ز
 مراقبة التلوث الذي يحصل ف

ز  . 5 اكي  ي دراسة التكوينات الصخرية، والكشف عن مواقع الير
ز
 . المساهمة ف

لجغرافية، المعالم اتفسي  ، و إنتاج وتحديث الخرائط؛ التطبيقات الجغرافية لنظام االستشعار عن بعد ومن أهم 
بة، والبيئة، والجيولوجيا، والهندسة  ي مجاالت عديدة؛ مثل: الزراعة، والي 

ز
واستنباط معلومات دقيقة وحديثة ف

، والنقل، والسكان، والمرور، والتطبيقات العسكرية ي
 . (2016)اإلمام ،المدنية، والتخطيط العمرائز

ز عالقة وهناك  ز االستشعار عن بعد بي  ملة يقدم االستشعار عن بعد صورة شا؛ افيا وعلم الخرائطعلم الجغر وبي 
 ،
ا
ية  كانت أم برسر

ا
ي وقت االستشعار، وبما أن الخصائص المكانية للظاهرات األرضية؛ طبيعية

ز
للظاهرات األرضية ف

تشكل االهتمام الرئيسي لعلم الجغرافيا، فقد وجد باالستشعار عن بعد وسيلة قوية إلعطاء معلومات حديثة 
ي استخدام االستشعار عن  ورسيعة

ز
عن هذه الظاهرات، ونتيجة لظهور الجغرافيا الحديثة، أدى ذلك إىل تنوع ف

ي بناء النماذج، واختيار الفرضيات المكانية، وقد 
ز
ي تستخدم ف

بعد؛ كمصدر من مصادر البيانات والمعلومات الت 
 الحرب العالمية األوىل، عندما قام استخدمت الجغرافيا االستشعار عن بعد منذ سنوات عديدة، وبالتحديد بعد 

ي 
ة السلم الت  ي في 

ز
ي مجال الصور الجوية ف

ز
اتهم ف ي الخدمة العسكرية باستخدام خير

ز
ز الذين كانوا ف بعض الجغرافيي 

ي وسائل االستشعار غي  
ز
ة، وقد استفاد علم الجغرافيا بشكل كبي  من التطور الذي حدث ف أعقبت الحرب مبارسر

، الفوتوغرافية، وأصبحت ا
ا
أوردها قد فعلم الخرائط بعالقة االستشعار أما لدراسات اإلقليمية أكير دقة وتفصيًل

: 2010(، والصالح )2005عبد المنعم )  ي التاىلي
ز
 ( ف

ي دراسة الظاهرات  . 1
ة والت  ز المجردة ؛ مثل: الفيضاناتالمتغي  ة بالعي    . يصعب مراقبتها مبارسر

 ات، والمساحات، واالرتفاعات، واالنحدارات. إجراء قياسات رسيعة ودقيقة للمسافات، واالتجاه . 2
3 .  .

ا
ي كانت سائدة

ي وقت رسي    ع، وبدقة لم تتوفر بالطريقة التقليدية الت 
ز
 إنتاج الخرائط وتحديثها ف

 االحتفاظ بسجالت االستشعار عن بعد؛ كوثائق تاريخية يمكن استخدامها بعد عدة سنوات ألغراض . 4
ي دراسات المقارنة، 

ز
 . أو التحقق من ظاهرة معينةمختلفة؛ مثل استخدامها ف

ي اهتمت باالستشعار عن بعد وأثرها عىل مهارة قراءة الخريطة
د هدفت ، فقوقد أجريت العديد من الدراسات الت 

ي تعليم الدراسات االجتماعية 2014الرفاغي ) دراسة
ز
( التعرف عىل أثر استخدام مرئيات االستشعار عن بعد ف

ي تنمية مهارات قراءة الخ
ز
ي مدينة ينبع، والوطنية ف

ز
ي المتوسط ف

رائط والتحصيل لدى طالبات الصف الثائز
ا، طبق عىل  ، وأعدت اختبار مهارة قراءة الخريطة، واختباًرا تحصيليًّ ي واستخدمت الباحثة المنهج شبم التجريتر

، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )48عينة مكونة من )
ا
ز 0,05( طالبة ( بي 
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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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القياس البعدي الختبار مهارات قراءة الخريطة، لصالح متوس
ز
طي درجات المجموعة التجريبية والضابطة ف

 المجموعة التجريبية. 

ي تدريس الجغرافيا ع ( هدفت التعرف عىل أثر استخدام مرئيات االستشعار عن بعد2015هيكل ) أما دراسة
ز
ىل ف

ي لم
ي مدينة طنطا، تنمية بعض مهارات فهم الخريطة، والتمثيل البيائز

ز
حتواها لدى طالب األول اإلعدادي ف

، وطبق عىل  ي
، وتم إعداد اختبار يقيس مهارة فهم الخريطة، والتمثيل البيائز ي واستخدم الباحث المنهج التجريتر

ز العينة التجريبية والضابطة، وأثبتت 80عينة مكونة من ) ( طالًبا من طالب الصف األول اإلعدادي، مقسمة بي 
 متوسطي درجات المجموعة التجريبية 0,05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )النتائج وجو 

ز ( بي 
ي التطبيق البعدي الختبار مهارة فهم الخريطة، واختبار مهارات الرسوم البيانية، وذلك لصالح 

ز
والضابطة ف

 المجموعة التجريبية. 

بري )وهدفت دراسة  فسي  المرئيات الفضائية المتعلقة ( معرفة كيفية إكساب مهارات تحليل وت2016الير
ي جمهورية مض العربية، 

ز
بية ف ز بشعبة الجغرافيا، بكلية الي  نامج االستشعار عن بعد، للطالب المعلمي  بير

، وطبقت عىل ) ي التحليىلي
( طالب من الفرقة الثالثة بشعبة الجغرافيا بكلية 7واستخدمت الباحثة المنهج الوصفز

بية، وتم إعداد اختبار م ز 0,05هارات، وأثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )الي  ( بي 
ي التطبيق القبىلي والبعدي الختبار المهارات، لصالح التطبيق البعدي. 

ز
 متوسطي درجات أفراد العينة ف

ي إكساب العديد من المهارات؛ مثل مهارات مما سبق يتضح 
 
، لخريطةفهم اأهمية تقنية االستشعار عن بعد ف

 . مهارات تحليل وتفسبر المرئيات الفضائيةو 

 مشكلة البحث

ي تسغ 
يعد االهتمام بتنمية المهارات بصفة عامة، ومهارات الخريطة بصفة خاصة، من األهداف الرئيسة الت 

ز   للمعلومات الجغرافيةالجغرافيا إىل تنميتها لدى المتعلمي 
ا
ا هائًل

ً
ي ؛ فالخريطة تعتير مخزن رة وتعد مها، (1997،)شلتر

ورية لنجاح عملية التعلم؛ لذلك ال بد من  ي الدراسات االجتماعية، وضز
ز
قراءة الخريطة من المهارات األساسية ف
ز )سعادة،   (. 1992االهتمام بتنميتها عند المتعلمي 

ي تعتمد عىل الصور الجوية والفضائية 
ومع ظهور التقنيات الجغرافية الحديثة؛ كتقنية االستشعار عن بعد، والت 

ئط األقمار الصناعية؛ حيث إنها تعرض كل ما هو موجود عىل سطح األرض من ظواهر جغرافية، األمر الذي وخرا
ز )عمار،  يتطلب قراءة هذه الظواهر   (. 2007وبالتاىلي االهتمام بهذه المهارات وتنميتها عند المتعلمي 

ي تنمية العديوقد 
ز
دراسة د من مهارات الخريطة؛ كأظهرت نتائج بعض الدراسات أثر تقنية االستشعار عن بعد ف

ي تنمية مهارات قراءة الخرائط، وهيكل )2014الرفاغي )
ز
ي أثبتت أثرها ف

ي تنمية بعض 2015( الت 
ز
ي أثبتت أثرها ف

( الت 
 من ذلك ظهرت الحاجة إىل 

ً
ي مهارات فهم الخريطة. وانطالقا

ز
عليم مهارة تأثناء توظيف تقنية االستشعار عن بعد ف

 . لطالبات التعليم الثانويقراءة الخريطة 
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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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي السؤا  التالي
 
 وتحددت مشكلة البحث الحالي ف

ي 
ز
نظام  تعليم مهارة قراءة الخريطة لطالبات التعليم الثانويأثناء كيف يمكن توظيف تقنية االستشعار عن بعد ف

ك( نامج المشي   ؟مقررات )الير

 :  ويتفرع من السؤا  الرئيس عدة أسئلة فرعية هي

تقني ة االس                تش                ع ار عن بع د لط الب ات التعليم الث انوي نظ ام بعنوان الخريط ة م ا خطوات تعليم مه ارة قراءة  . 1
ك(؟ نامج المشي   مقررات )الير

ي تحديد الجهات ما خطوات تعليم مهارة . 2
ز
بتقنية االس             تش             عار عن بعد لطالبات  اس             تخدام اتجاه الش             مال ف

نامج  ك(؟التعليم الثانوي نظام مقررات )الير  المشي 
بتقنية االس             تش             عار عن بعد لطالبات التعليم الثانوي نظام مقررات  ما خطوات تعليم مهارة مقياس الرس             م . 3

ك(؟ نامج المشي   )الير
  أهمية البحث 

 : ي التالي
 
 تتضح أهمية البحث ف

ي تعليم ال . 1
ز
ي تعليم وتعلم الجغرافيا، وتوظيف جانب التقنية ف

ز
 غرافيا. جمسايرة االتجاهات العالمية الحديثة ف

ي تقديم  . 2
ز
ي  توظيفدليل إرشادي عن المساهمة ف

ز
راءة الخريطة، مهارة ق أثناء تعليمتقنية االستشعار عن بعد ف

ي رفع كفاءة المعلمات عند تعلم هذه المهارة. 
ز
 مما يساعد ف

ي زيادة دافعية الطالبات نحو التعلم، وزيادة جاذبية التعليم عند اس   تخدام تقنية االس   تش   عار  . 3
ز
ن ع المس   اهمة ف

 . بعد 
 البحث محددات

استخدام خرائط مصدرها من الصور الجوية، وصور األقمار الصناعية المتوفرة عىل الشبكة اقتض البحث عىل 
: العنكبوتية   ،عنوان الخريطة ، كما اقتض عىل المهارات الفرعية  لقراءة الخريطة وهي

ي تحديد الجهات
ز
 . مقياس الرسم، استخدام اتجاه الشمال ف

 البحث مصطلحات

 : Technology)التقنية )   

، ووسائلم الفنية، الذي يهتم بتطبيق النظريات، ونتائج  (2008شمس الدين )عرفها  ي
بأنها: "العلم التطبيف 

وري لمعيشة الناس"  . (12)صالبحوث، والذي يستخدم لتوفي  كل ما هو ضز

 (:(Remote Sensingاالستشعار عن بعد 

تجميع المعلومات عن سطح األرض، دون االتصال أو التالمس الفعىلي معم،  ( بأنم: "علم2015عرفم داود ) 
وذلك من خالل تحسس وتسجيل الطاقة المنعكسة، أو المنبعثة، ومعالجتها، وتحليلها، وتطبيق هذه 

 . (1)صالمعلومات"
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
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 (:Skill)المهارة 

ي سهولة2004عرفها الفيلة والزكي )
ز
ا أو  ( بأنها: "األداء الذي يقوم بم الفرد ف ودقة؛ سواء كان هذا األداء جسميًّ

ا"  . (240)صعقليًّ

 (:(Mapsالخريطة 

( بأنها: "رسم تخطيطي يمثل سطح األرض كلم، أو جزًءا منم، بحيث يتم فيم توضيح 1992عرفها سعادة )
، واعتماد مسقط خريطة محدد  ز للتصغي   عىل استخدام مقياس معي 

، والموقع لذلك الجزء؛ بناءا ي  الحجم النستر
ية المتعددة للمنطقة  ي توضيح الظاهرات الطبيعية، واألنشطة البرسر

ز
من المساقط المعروفة، مما يساعد ف

 . (43)صالجغرافية المرسومة"

 (:(Skills of Reading Mapsمهارة قراءة الخريطة 

تاح م مفبأنها القدرة عىل تحديد موضوع الخريطة، واستخدام مقاييس الرسم، واستخدا (2000أبو زهري ) عرفها 
 الخريطة، وترجمة رموزها. 

 منهج البحث

ي الواقع، وي  هتم 
ز
، وهذا المنهج يعتمد عىل دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد ف ي

تم استخدام المنهج الوصفز
 .
ً
ا كيفيا أو كميا ، ويعير عنها تعبي 

ً
 دقيقا

ً
 بوصفها وصفا

 البحث أداة

ح  ي إعداد دليل مقي 
ز
التعليم  تقنية االستشعار عن بعد لطالباتبتعليم مهارة قراءة الخريطة لتمثلت أداة البحث ف
 : الثانوي وتكون مما يىلي 

 : .مقدمة الدليل1

ي تقنية االستشعار عن بعد ب اشتملت عىل تعريف
، و تعريف مهارة قراءة الخريطة، والمهارات الفرعية الت 

 تندرج ضمنها. 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
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ز
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : .محتوى الدليل2
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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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 رسم الخرائط وذلك لألسباب التالية : 
ةيسهل قياس المسافات من الخرائط  -1  . بصورة مبارسر
ي حالة تكبي  وتصغي  الخرائط الن المقياس نفسم يكير او يصغر بنفس -2

ز
اليتاثر المقياس الخطي ف
 . نسبة تكبي  وتصغي  الخرائط

 . كم  10 5 0كم   5سم = 1مثال: 
يعتير هذا المقياس من المقاييس الخطية ترسم عىل الخريطة بحيث يقسم : المقياس المقارن (4

  . ميالأل ىل اإم ويقسم االخر احدهما اىل وحدات ك
ي  (5

ي القطعات ألنهو مقياس خطي مقارن : المقياس الزمب 
ز
ز المسافة والزمن ويستفاد منم ف م يقارن بي 

ي قطع مسافات معينة اذا كانت رسعتهم معروفة سواء ب )كم 
ز
العسكرية والرحالة لمعرفة الوقت ف

 . واالميال (
ي الخرائط و مقاييس الرسم. 

 
 بعض أدوات القياس ف

 المساطر1. 
 المثلث الهندشي 2. 
 الفرجار3. 
 المناقل4. 

 نتائج البحث

تقنية االستشعار عن بعد بعنوان الخريطة ما خطوات تعليم مهارة قراءة  نتائج اإلجابة عن السؤا  األو : 
ك(؟ نامج المشي   لطالبات التعليم الثانوي نظام مقررات )الير

  االستشعار عن بعد توضيح كيفية توظيف تقنية لإلجابة عىل هذا السؤا  قامت الباحثتان ب

ي  أثناء تعليم الطالبات
 
:  مهارة قراءة عنوان الخريطة ف  عىل النحو التالي

 : تهيئة ال

  ن وإثارة، لتهيئتهعرض عىل الطالبات رسم تخطيطي يوضح المهارات الفرعية لمهارة قراءة الخريطة -
 المهارة. دافعيتهن نحو 
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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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 
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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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
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وف
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ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف
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ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق
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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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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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ما خطوات تعليم مهارة مقياس الرسم بتقنية االستشعار عن بعد لطالبات  : الثالث نتائج اإلجابة عن السؤا  
ك(؟ نامج المشي   التعليم الثانوي نظام مقررات )الير

 

  االستشعار عن بعد توضيح كيفية توظيف تقنية لإلجابة عىل هذا السؤا  قامت الباحثتان ب    

ي  أثناء تعليم الطالبات      
 
:  ف   مهارة مقياس الرسم عىل النحو التالي

 

 

 

 التهيئة: 
 المهارة. دافعيتهن نحو   ، لتهيئتهن وإثارةعرض رسم توضيخي  لمقياس الرسم 
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  عرض رسم توضيخي عن أشكال مقياس الرسم 
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ز
ية سلسلة الجبال الموجودة غرب المملكة العرب اسم تمعن الطالبات ف

 . السعودية
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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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

  ي الرسم التوضيخي للتعرف عىلتمعن الطالبات
ز
 شكال مقاييس الرسم؟أ ف

 

 عرض مرئية فضائية للجمهورية الموريتانية -

 https://landsat.gsfc.nasa.govالرابط 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ي المرئية ثمتمعن الطالبات
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ي و روص                و( عىل  ف

ز
ز )بوغ ( و بي  ي

ز
ز )كهيدي وبوغ ز مدينتي  قياس المس                 افة بي 

 عىل الخريطة. الخريطة باستخدام مقياس الرسم الموجود 
 
 

لدولة األردنعرض مرئية فضائية -   

https://turkytravel.com/ :الرابط  

https://landsat.gsfc.nasa.gov/
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ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ز منطقة الزرقاء و منطقة  -  ي المرئية ثم قياس بي 
ز
ربد عىل الخريطة للتوصل إىل أتمعن الطالبات ف

ي القياس
ز
. المسافة بينها من خالل استخدام مقياس الرسم الموجود عىل الخريطة  باستخدام المسطرة ف  

 

 التوصيات

 من التوصيات: 
ً
ي أسفر عنها البحث نورد عددا

ي ضوء النتائج الب 
 
 ف

ز تطوير العمل عىل  . 1  يها . ف والصور الجوية الفضائية عدد من المرئيات مناهج الدراسات االجتماعية بتضمي 
ي تنمية مهارة الخريطة بص  فة عامة، ومهارة القراءة  مقرر الدراس  ات االجتماعيةأهمية تزويد  . 2

ز
بأنش  طة تس  اعد ف

ي تسغ الدراسات االجتماعية إىل تحقيقها. 
 بصفة خاصة، باعتبارها من األهداف األساسية الت 

عقد دورات تدريبية لتدريب معلمات الجغرافيا عىل كيفية اس           تخدام تقنية االس           تش           عار عن بعد عند تعليم  . 3
 .  الخريطةمهارات  الطالبات

ورة اس     تخدام  . 4 ي  تقنيةضز
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 إثارة ، باعتبارها أدوات تعمل عىلمهارات الخريطةتعليم أثناء االس     تش     عار عن بعد ف

 . مهاراتهذه الانتباه الطالبات، وتساعد عىل تنمية 
تعميم الدليل اإلرش                ادي المعد الس                تخدام تقنية االس                تش                عار عن بعد، عند تعليم الطالبات مهارة قراءة  . 5

 . الخريطة
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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                    . 
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ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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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 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
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