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إهداء 
 شكرا هلل عز وجل له المنة والفضل فً توفٌقً لبلوغ المراد

 إلى روح أمً الؽالٌة التً أنجبتنً و شاء القدر أن ال تكون معً فً 

هذه الفرحة ، والى أمً  الثانٌة التً ربتنً ودعمتنً والتً بفضلها  وصلت إلى 

 .ما انأ علٌه 

إلى فرحتً فً الدنٌا وقرة عٌنً أبً الحبٌب والى سندي فً هذه الحٌاة إخوتً 

 .الذٌن لم ٌبخلوا علٌا بأي دعم" منور","بحري "," محمد"," عابد"," بالل"

 إلى زوجً وعابلته الكرٌمة

إلى القرٌبة , إلى كل من ٌقربنً من قرٌب أو بعٌد والً كل األحباب على قلبً 

 .''أزهار''من قلبً صدٌقتً 

 ''زمالبً فً الدراسة ''إلى من جمعت بٌنً وبٌنهم األقدار فكانوا لً أسرة ثانٌة 

 إلى كل من شجعنً على البحث ولو بكلمة طٌبة أو دعاء فً علم الؽٌب 

 .إلى هؤالء جمٌعا اهدي هذا العمل المتواضع 

 "أم الخٌر"
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 شكر وتقدٌر
 ''وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون'' لقوله تعالى 

شكرا هلل عز وجل على نعمة العلم فبفضل توفٌقه تمكنا من إنهاء هذا العمل 

 .البسٌط

 .وأتقدم بالشكر إلى كل أفراد عابلتً الذٌن ساعدونً بالنفس والنفٌس 

الذي  أكن له '' حولة محمد''شكرا وألؾ شكر لألستاذ المشرؾ على عملً هذا 

فابق التقدٌر واالحترام والذي لم ٌبخل علً بالمساعدة العلمٌة والمعنوٌة و كان 

 .معً طٌلة مشواري فً هذا العمل 

كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المناقشة وكافة أساتذة جامعة مستؽانم خاصة 

األرطوفونٌا الذٌن كانوا سندا لً فً مشواري الجامعً والذٌن تفضلوا علٌا 

بالعطاء الواسع وتقدٌم المعلومات والنصابح سواء فً الجانب العلمً أو حتى 

 .والذٌن مثلوا لً المثال األعلى عن األخالق والتواضع وحب العمل ,العملً 

بوهران و  كل '' واد تلٌالت "والى المؤسسة العمومٌة العمومٌة للصحة الجوارٌة 

الطاقم العامل فٌها من أطباء و ونفسانٌٌن الذٌن ساعدونا وأمدونا من خبرتهم 

 .ونصابحهم 

 .وشكرا إلى كل من ساهم فً هذا العمل دون استثناء

 '' نباتً الشرقً أم الخٌر"-
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:ملخص الدراسة -  

التكفل بالوظابؾ التنفٌذٌة فً التقلٌل من عرض نقص أثرهدؾ البحث إلى الكشؾ عن 

وأن هذا األخٌر إضافة إلى المشاكل , برنامج تدرٌبً مقترحعبرالكلمة عند حبسً بروكا 

التً ٌعانً منها على مستوى اللؽة الشفوٌة ٌجد صعوبات على مستوى القدرات التنفٌذٌة 

ولهذا الؽرض أجري البحث على عٌنة من , كالكؾ والتخطٌط واللٌونة الذهنٌة وؼٌرها

ولجمع المعطٌات استعنا , حبسة بروكا قدر عددهم بخمسة حاالت اختٌروا بطرٌقة قصدٌة

باختبار الحبسة وبطارٌة التقٌٌم الجبهً السرٌع  كقٌاس قبلً ثم قمنا بتطبٌق البرنامج 

العالجً الخاص بالوظابؾ التنفٌذٌة بعد ذلك تطرقنا إلى القٌاس البعدي بنفس االختبارٌن 

.السابقٌن  

 ومعالجتها إحصابٌا توصلت النتابج إلى انه للتكفل بكل من وظٌفة معطٌاتبعد تفرٌػ ال

 أثر فً التقلٌل من والتعلٌمة المتعاكسة لمتشابهاتوا,اللٌونة الذهنٌة ,وظٌفة التخطٌط ,الكؾ 

.عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا   

هذا البرنامج العالجً المقترح قد ٌستخدم فً التكفل باضطرابات أخرى ؼٌر الحبسة 

كالخرؾ والزهاٌمر والتصلب اللوٌحً وعدة اضطرابات تصٌب الجهاز العصبً عامة 

والفص الجبهً خاصة ألنه مركز الوظابؾ التنفٌذٌة ونظرا لذلك نرجو إجراء دراسات 

.أخرى جدٌدة مكملة لموضوع الدراسة الحالٌة  باإلضافة إلى توسٌع العٌنة  

.البرنامج التدرٌبً , نقص الكلمة, الوظابؾ التنفٌذٌة, حبسة بروكا:الكلمات المفتاحٌة -  
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-résumé 

L’objectif de cette recherche était de découvrir l’efficacité des 

fonctions exécutives par le biais d’un programme de formation 

proposé pour réduire le manque du mot dans l’aphasie de broca ,Et 

que ce dernier ; ajouté aux problèmes rencontrés par le niveau de 

langage oral trouve des difficultés au niveau des capacités exécutives 

comme l’inhibition, la flexibilité mentale et la planification ..,à cette 

fin ,l’étude a été réalisée sur un échantillon de aphasie de braca ,Le 

nombre de cas estimé à cinq ils ont été choisis délibérément , pour 

collecter les données nous avons utilisé un test de l’aphasie (MTA) et 

une batterie pou évaluée les fonctions exécutives (BREF)  en tant que 

mesure tribale , Nous avons ensuite appliqué le programme 

thérapeutique aux fonctions exécutives ,Puis nous avons fait 

référence à la mesure des deux derniers tests précédents . 

Une fois que les données déchargées et traitées traités 

statistiquement ,les résultats ont montré que pour assurer 

l’inhibition, la flexibilité mentale et la planification et la mémoire de 

travail ..,Effet en minimisant le manque du mot chez l’aphasique de 

broca . 

Ce programme thérapeutique proposé peut être utilisé pour traiter 

d’autres troubles pas l’aphasie comme ;Alzheimer ,SEP , Et plusieurs 

troubles affectant le système nerveux en général et le lobe frontale 

notamment parce que c’est le centre des fonctions exécutives . 
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Dans cette optique nous souhaiterions mener de nouvelles études 

qui complètent le sujet de l’étude de cas en plus de l’expansion de 

l’échantillon. 

Les mots clés : aphasie de broca ,les fonctions exécutives , le manque 

du mot , programme thérapeutique .        
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 مقدمة 

عصر ثورة ,عصر العلم والتكنولوجٌا ,     ٌعٌش العالم الٌوم عصر التقدم العلمً 

عصر التجدٌد والتفرٌػ السرٌع ٌواجه فٌه الفرد مواقؾ جدٌدة ومشكالت لم ,المعلومات 

 من طرٌقة وفً بأكثر ٌكون الفرد قادرا على التفكٌر أنٌتعرض لها من قبل ودلك ٌتطلب 

.بحٌث ٌتمكن من مواجهة ما ٌصادفه من مشكالت و العمل على حلها , من اتجاه أكثر  

 ٌزاحمان الفلسفة فً دراسة عملٌات المعرفة من خالل األعصابولقد بدا علم النفس وعلم 

وان كانت كتابات , البٌولوجٌة والعصبٌة للعملٌات العقلٌة والنفسٌة المعرفٌة األسساستكشاؾ 

 معٌنا الفسٌولوجًتتخذ من درسات علم النفس العصبً و  – أحٌانا– علم النفس المعرفً 

 ٌبحث فً البنى العصبٌة والفسٌولوجً كان علم النفس العصبً فإذا.تستقً منه مواردها 

. العصبٌة البنىللمخ فان علم النفس المعرفً ٌبحث فً وظٌفة تلك   

(.25:2007 ,سلٌمان عبد الواحد)  

 

 التنفٌذٌة للمخ حٌث تعرؾ و بشكل الوظابؾومع بداٌة القرن الحالً بدا ظهور مصطلح   

 وتنظٌم مهام إدارةمبسط على انها النظام الذي ٌدٌر و ٌتحكم فً دماغ الفرد وٌساعده على 

 فٌؤدٌها بٌسر وفعالٌة وذلك إلٌهحٌاته الٌومٌة كما ٌعمل على تحرٌك االستجابة للمهام الموكلة 

والتحكم فً االنفعاالت ,والمرونة ,والسببٌة ,التخطٌط )من خالل مجموعة من المكونات هً 

. (...وتشؽٌل الذاكرة واالنتباه,  

 وجودها عرض مصاحب أو عصبٌة إصابة نتٌجة اباختاللهكما ان هذه االضطرابات و   

 التً ٌختل األمراضوالعرض الجبهً وؼٌرها من ,كالزهاٌمر ,للعدٌد من المشاكل العصبٌة 

.فٌها عمل الجهاز العصبً المركزي   

تتم عملٌة االتصال عند اإلنسان عن طرٌق نظام من الرموز المسماة اللؽة
 

 

(P.PIALOUX  1975, p. 229). التً تعتبر وسٌلة التواصل الشفوي والكتابً ولما لها

من أهمٌة فً حٌاة اإلنسان فإن حدوث أي إصابة عصبٌة دماؼٌة قد تؤدي إلى خلل فً إحدى 

. مستوٌاتها قد ٌتسبب فً تؽٌٌر سلوك اإلنسان، هذا الخلل ٌعرؾ باسم الحبسة
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 االضطرابات النفسوعصبٌة المعرفٌة  انتشارا فً المٌدان و كنتٌجة أكثر الحبسة من أنوبما 

 الحاالت تعانً من صعوبات فً التعامل مع الوضعٌات إنلمالحظتنا انطالقا من التربص 

 الكلمات وكذا مشاكل على مستوى التخطٌط فً التعامل مع وضعٌة واستحضار,الجدٌدة 

 إلى صعوبة على مستوى حل المشكالت والمرونة فً االنتقال من حالة إلى باإلضافةمعٌنة 

 لإلصابة الخلل التنفٌذي نتٌجة إلىافترضنا انه ربما ٌكون الخلل الحبسً راجع  ,أخرىحالة 

 الوظابؾ التنفٌذٌة ستتحسن اللؽة عند تأهٌل بإعادة هذا االختالل وانه إلىالعصبٌة التى تؤدي 

.المصاب   

كما أن إعادة تأهٌل الوظابؾ التنفٌذٌة بمكوناتها المختلفة ستمكن الفرد من التفكٌر التحلٌلً 

كما تمكنه من تنظٌم بٌبته ,المنظم وتحدٌد الهدؾ وتمكنه من وضع خطة ألداء مهامه بكفاءة 

كما تمكنه من كؾ االستجابات ؼٌر المالبمة والتحكم فً ,وأدواته للوصول للهدؾ المطلوب 

وتمكنه ,وتمكٌن الفرد من االنتقال من نشاط آلخر بسهولة ومرونة ,توقٌت بدء تنفٌذ المهام 

من استرجاع ما ٌعرفه من معلومات سابقة لتطبٌقها فً اي موقؾ جدٌد ٌواجهه وكذلك تمكن 

الفرد من مراقبة ذاته ومراجعة أدابه وتصوٌب ما قد ٌكون فٌه خطا للوصول إلى أفضل أداء 

للمهام وبهذا ٌمكن اعتبار تدرٌب الخلل فً مكونات الوظابؾ التنفٌذٌة مدخال لعالج الحبسة  

واخترنا لذلك حبسة بروكا نتٌجة االرتباط التشرٌحً بٌن منطقة بروكا الواقعة فً الفص ,

.الجبهً والوظابؾ التنفٌذٌة التً ترتبط معها فً نفس الموقع  

وللقٌام بهذا العمل قمنا بتطبٌق اختبار قبلً واختبار بعدي للحبسة  واختبار الوظابؾ التنفٌذٌة 

بواسطة البطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً وفً وسط االختبارٌن القبلً والبعدي قمنا بتطرٌق 

البرنامج العالجً للوظابؾ التنفٌذٌة لخمسة حاالت تعانً من حبسة بروكا للتأكٌد على أن 

.تحسن الوظابؾ التنفٌذٌة ٌؤدي إلى تحسن لؽة وسلوكات المصاب بالحبسة   

  .وجانب تطبٌقً,جانب نظري :وٌحتوي هذا البحث على جانبٌن 

.ٌحتوي على أربعة فصول :الجانب النظري   
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أهمٌة وأهداؾ الدراسة ,فرضٌات ,ٌحتوي على مدخل الدراسة من إشكالٌة :الفصل األول 

.....باإلضافة إلى الدراسات السابقة   

و ,أنواعها والنظرٌات المفسرة لها.أعراضها, ركزنا فٌه على الحبسة تعرٌفها :الفصل الثانً

... اللؽة الشفهٌة لحبسة بروكا خاصة من تعرٌؾ وأعراض وخصابص    

.مراحل تطورها ,أنواعها ,موقعها ,تناولنا فٌه الوظابؾ التنفٌذٌة تعرٌفها :الفصل الثالث  

 خصصناه للعالقة بٌن اضطراب الوظابؾ 

فتناولنا فٌه العالقة بٌن الوظابؾ التنفٌذٌة واللؽة الشفهٌة  باإلضافة إلى الفصل الرابع أما 

....اضطرابات هذه الوظابؾ وعالقتها باللؽة الشفهٌة عند حبسة بروكا  

:أما الجانب التطبٌقً المٌدانً فٌحتوي على   

تقدٌم أدوات البحث , ,المخصص لمنهجٌة الدراسة من مكان إجراء البحث : الفصل الخامس 

.المستعملة واختٌار الحاالت وتحدٌد خصابصها وأخٌرا البرنامج العالجً المطبق   

فٌحتوي على عرض وتحلٌل نتابج القٌاس القبلً للحاالت الخمس فً كل :الفصل السادس 

.من اختبار الحبسة أو البطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً  

.فٌحتوي على مناقشة الفرضٌات واالستنتاجات وأخٌرا الخاتمة  :أما الفصل السابع  
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إشكالٌة الدراسة  

ٌعتبر مفهوم الوظٌفة التنفٌذٌة من المفاهٌم الحدٌثة نسبٌا والتً لها تأثٌر بالػ فً العملٌات   

ولقد صادفنا فً المٌدان العٌادي حبسٌون لكن لم ٌخطر ببالنا  أن نفحص القدرات ,المعرفٌة 

التنفٌذٌة رؼم مالحظة صعوبة واضحة فً مواجهة الوضعٌات الجدٌدة وحتى الروتٌنٌة منها 

فمن المنطقً أن تؤدي إصابة فً الدماغ إلى ,مألوفة المع صعوبة التكٌؾ مع المواقؾ ؼٌر 

لكن الدراسات الحدٌثة لم تحدد موقع عصبً ,اختالل وظابفه العقلٌة واللؽوٌة والمعرفٌة 

لهذا رأت ,خاص وضٌق للوظابؾ التنفٌذٌة وهذا لطبٌعة تركٌبها وتعقد مٌكانٌزماتها 

االستاذة زالل إدماج االضطرابات النفسوعصبٌة تحت منظور واحد حٌث فسرت الحبسة 

زمن الكؾ الذي هو وظٌفة تنفٌذٌة وزمن االنتقاء :على انها اضطراب فً االزمنة الثالثة 

وزمن التحرٌر الذي هو ,الذي ٌسمح باختٌار اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات المقترحة 

 (zellal.1986,10).التنفٌذ 

وقد افترض ستص و بنسون نموذجا للوظابؾ التنفٌذٌة بالعالقة مع الوظابؾ العقلٌة العامة 

فً المستوى األساسً من وظابؾ الدماغ واقترحوا عملٌات مثل الذاكرة واللؽة والوظابؾ .

الحسٌة والحركٌة والتً تعمل حسب برامج محددة ومعرفة وتلقابٌة ولكن حتى تنفذ فً 

المكان الصحٌح والوقت الصحٌح فان ذلك ٌتطلب مستوٌات أعلى من السلوك تتطلب 

(. 2012 :139ص,الفت حسٌن كحلة ). التخطٌط والتكامل لهذه الوظابؾ 

وٌضع ستص و بنسون على رأس تنظٌمهم القدرة على إدارة وضبط مراقبة الذات وتنظٌم 

السلوك وتعدٌله وبمعنى آخر نقوم بمراقبة سلوكنا ومالحظته ومن تم تعدٌله حسب ما تملٌه 

الظروؾ وهذا ٌشمل ضبط ومراقبة الحالة الداخلٌة وضبط مراقبة االستجابة بالنسبة للتؽذٌة 

(. 2012 :140ص,الفت حسٌن كحلة ).الرجعٌة الخارجٌة 

وبهذا وباعتبار أن اللؽة قدرة معرفٌة علٌا وان أي إصابة عصبٌة حركٌة  خاصة حبسة 

و  (نقص الكلمة )بروكا تؤدي إلى اضطرابات فً إنتاج اللؽة خاصة التقلٌل الكمً لها 

اضطرابات على مستوى الوظابؾ التنفٌذٌة نتٌجة االرتباط التشرٌحً بٌن منطقتً هاتٌن 

. الوظٌفتٌن 
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وبما أن نقص الكلمة العرض المهٌمن فً الحبسة الحركٌة فان أي اضطراب على مستوى 

الوظابؾ التنفٌذٌة ٌؤثر بشكل مباشر على األخٌر وبالتالً فان التكفل بالوظٌفة التنفٌذٌة 

. ٌحسن تلقابٌا التقلٌل الكمً للؽة الشفهٌة عند حبسً بروكا 

ولذلك تهدؾ دراستنا الحالٌة إلى محاولة إٌجاد وسٌلة عالجٌة للوظابؾ التنفٌذٌة باعتبارها 

ومالحظة مدى تأثٌر األداة ,المنظم والمراقب لسلوكٌاتنا ولؽتنا وكل الوظابؾ التً نقوم بها 

العالجٌة فً تحسن الوظابؾ التنفٌذٌة وبالتالً تحسن اللؽة الشفهٌة للمصاب بحبسة بروكا 

من خالل تطبٌق البرنامج العالجً على خمس حاالت تعانً من إصابة عصبٌة حركٌة 

 .و مقارنة نتابج االختبار القبلً والبعدي للتأكد من تحسن الحاالت أو ال  (حبسة بروكا)
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 التساؤالت -

:  التالً التساؤل العامومن هنا نطرح 

مقترح اثر فً التقلٌل من التدرٌبً البرنامج ال القابم علىهل للتكفل بالوظابؾ التنفٌذٌة -

 عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا ؟

 : التساؤالت الفرعٌةأما 

مقترح اثر فً التقلٌل من عرض التدرٌبً البرنامج ال القابم علىهل للتكفل بالكؾ المعرفً -

نقص الكلمة عند حبسً بروكا ؟ 

مقترح اثر فً التقلٌل من التدرٌبً البرنامج  القابم على الهل للتكفل بالتخطٌط المعرفً -

 عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا ؟

مقترح اثر فً التقلٌل من التدرٌبً الرنامج الب القابم علىهل للتكفل بالمرونة المعرفٌة -

 عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا ؟

مقترح اثر فً التقلٌل من التدرٌبً البرنامج ال القابم على (المتشابهات)مفاهٌمهل للتكفل بال-

 عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا ؟

مقترح التدرٌبً البرنامج ال القابم على (التعلٌمة المتعاكسة)الحساسٌة للتداخالتهل للتكفل - 

 اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا ؟

: الفرضٌات -

: الفرضٌة الرئٌسة 

مقترح اثر فً التقلٌل من عرض التدرٌبً البرنامج ال القابم على للتكفل بالوظابؾ التنفٌذٌة -

 نقص الكلمة عند حبسً بروكا

: الفرضٌات الجزئٌة 
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مقترح اثر فً التقلٌل من عرض التدرٌبً البرنامج ال القابم علىللتكفل بالكؾ المعرفً - 

نقص الكلمة عند حبسً بروكا  

مقترح اثر فً التقلٌل من التدرٌبً البرنامج  القابم على ال للتكفل بالتخطٌط المعرفً -

 عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا 

مقترح اثر فً التقلٌل من عرض التدرٌبً الرنامج الب القابم على للتكفل بالمرونة المعرفٌة -

 نقص الكلمة عند حبسً بروكا 

مقترح اثر فً التقلٌل من التدرٌبً البرنامج ال القابم على (المتشابهات)لمفاهٌم للتكفل با-

 عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا 

مقترح اثر التدرٌبً البرنامج ال القابم على (التعلٌمة المتعاكسة)الحساسٌة للتداخالت للتكفل - 

 فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا

: أهداؾ الدراسة -

: تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ التالً

تقوٌم الوظابؾ التنفٌذٌة و بالتالً ل (بروتوكول عالجً) أداة عالجٌة اقتراح-

 .تحسٌن اللؽة الشفهٌة والتقلٌل من عرض نقص الكلمة عند الحبسً 

 من حدالبرنامج العالجً المقترح للوظابؾ التنفٌذٌة  فً الأثر التعرؾ على - 

. بعض اضطرابات اللؽة الشفهٌة عند حبسً بروكا 

. التكفل بشرٌحة مهمة من الحاالت التً تعانً من الحبسة -

 :أهمٌة الدراسة -

إلقاء الضوء على بعض الصعوبات التنفٌذٌة المنتشرة بٌن الحاالت التً تعانً من - 

   .اضطرابات فً اللؽة الشفهٌة عند حبسً بروكا 

إثراء مٌدان الحبسة  الذي ٌفتقر إلى هذا النوع من األبحاث خاصة فً الوسط األرطوفونً -

. الجزابري 
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 .التعرٌؾ بأهمٌة استخدام برنامج عالجً للوظابؾ التنفٌذٌة فً مجال الحبسة- 

حبسة بروكا على استرجاع اللؽة الشفهٌة والتخلص من من مساعدة الحاالت التً تعانً - 

التدرٌبً برنامج الالصعوبات التً تواجههم أمام الوضعٌات الجدٌدة وذلك من خالل تطبٌق 

 .للوظابؾ التنفٌذٌةالمقترح 

. مساعدة المختصٌن االرطفونٌٌن على إٌجاد أدوات ووسابل عالجٌة للتكفل بهذه الفبة - 

. مساعدة المختص االرطوفونً على تسطٌر خطة عالجٌة  بأسالٌب ووسابل جدٌدة - 

محاولة تدعٌم الوسابل العالجٌة  المنتشرة فً الوسط العٌادي من خالل تصمٌم برنامج - 

. عالجً خاص بالوظابؾ التنفٌذٌة لتحسٌن اللؽة الشفهٌة للمصاب بحبسة بروكا

: تحدٌد المصطلحات اإلجرائٌة-

 BREFهً النتابج المتحصل علٌها من خالل اختبار :الوظائؾ التنفٌذٌة-

 MTAهً النتابج المتحصل علٌها من خالل اختبار   :حبسة بروكا-

هو النتابج المتحصل هلٌها من خالل بنود التعبٌر الشفهً الختبار الحبسة :نقص الكلمة -

MTA 

هو عبارة عن مجموعة من التمرٌنات أو نموذج قمنا ببنابه للتكفل  :البرنامج العالجً-

بالوظابؾ التنفٌذٌة من خالل تطبٌقه على حاالت تعانً من  إصابة عصبٌة حركٌة  فً 

(. 04الملحق رقم ).(حبسة بروكا )الفص الجبهً للنصؾ الكروي المخً المسٌطر 
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 : الدراسات السابقة--1

األربعة األخٌرة تألق عمالقان فً مجال اللؽة والنطق احدهما كان خبٌر  خالل العقود

بمفرده تقرٌبا المراجع العربٌة القدٌمة فً اروٌا  األعصاب نورمان جشوٌند  الذي أحٌى

وأثار جشوٌند اهتمام علم الطب فً ,التً تتناول اضطرابات النطق وأصناؾ الخلل اللؽوي 

أمرٌكا فً هذه المعرفة حٌن كان االهتمام بالحبسة واضطرابات النطق األخرى اخذ 

و سلط جشوٌند الضوء بشكل خاص على أهمٌة تحدٌد اآلفات ,باالنحصار فً عالم الطب 

وتشخٌص االضطرابات التً تصٌب الباحات ,التً تصٌب المسالك الرابطة داخل الدماغ 

القشرٌة التقلٌدٌة الموضعٌة فً الدماغ التً ثبت ارتباطها باالضطرابات اللؽوٌة منذ أكثر 

كما انه شجع أجٌاال من الطالب أثناء فترة تدرٌسه بجامعة هارفرد على .من قرن 

التخصص فً علم األعصاب والتركٌز على اضطرابات وظٌفة المخ العلٌا أو ما ٌعرؾ 

 (11 :2013,ي فتحً مرس,هٌام). باسم علم األعصاب السلوكً 

وتعذر األداء  (االقنوزٌا)واعتبر الحسبة واالضطرابات األخرى المتصلة بها مثل العمه 

جوانب ثانوٌة ممن ممارسة طب األعصاب العام إلى أن جاء جشوٌند وسلط الضوء علٌها 

فً علم األعصاب وتفرعاته أي انه ربط االضطرابات ٌبعضها عند اشتراكها فً نفس 

. الموقع العصبً وهذا ما ٌؤدي الى وجود عالقة بٌن الحبسة واضطراب الوظابؾ التنفٌذٌة 

وقد افترضا نموذجا للوظابؾ التنفٌذٌة بالعالقة باإلضافة إلى دراسات ستص و بنسون الذي 

مع الوظابؾ العقلٌة العامة  خاصة اللؽة واضطراباتها فً المستوى األساسً من وظابؾ 

الدماغ والتً تعمل حسب برامج محددة ومعرفة وتلقابٌة ولكن حتى تنفذ فً المكان الصحٌح 

والوقت الصحٌح فان ذلك ٌتطلب مستوٌات أعلى من السلوك تتطلب التخطٌط والتكامل لهذه 

(. 150:2012,الفت حسٌن كحلة ). الوظابؾ التنفٌذٌة 

وأٌضا من الدراسات التً تناولت العالقة بٌن اضطرابات الوظابؾ التنفٌذٌة واللؽة الشفهٌة 

: عند الحبسً نجد 
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(helm) و (renter) دراسة التً افترضت أن اضطراب الوظابؾ التنفٌذٌة

ٌمكن ان ٌفسر الصعوبات التً ٌتلقاها الحبسٌٌن فً تحوٌل مكتسبات الحصص 

 (pudry.2002 p 549).العالجٌة لوضعٌات الحٌاة الٌومٌة  

(pudry)حٌث ,الذي تضمنت دراسته االهتمام بالعجز التنفٌذي فً الحبسة  وكذا

إذ اقترح مهام ,كان هدؾ دراسته هو استكشاؾ القدرات التنفٌذٌة عند الحبسٌٌن 

تنفٌذٌة للمفحوصٌن ووضع مجموعة مراقبة حتى ٌقارن بٌن النتابج المتحصل 

علٌها وأدابهم حٌث أظهرت النتابج اختالفات دالة بٌن هاتٌن المجموعتٌن بحٌث 

استخلص إلى أن الحبسٌٌن باإلضافة إلى اضطراباتهم اللؽوٌة ٌعانون من مشاكل 

 (5ص ,2012.2013باحمد فتٌحة س) ..فً الوظابؾ التنفٌذٌة 

باإلضافة إلى دراسة بأحمد فتٌحة التً تناولت تأثٌر اضطرابات الوظابؾ التنفٌذٌة 

على اللؽة الشفهٌة عند حبسً بروكا  وتوصلت نتابج (اللٌونة الذهنٌة ,الكؾ ,التخطٌط )

الدراسة إلى ضرورة عدم إهمال الوظابؾ التنفٌذٌة عند التقٌٌم الشامل للمفحوص الحبسً 

. وأخذها بعٌن االعتبار عند العالج لما لها من تأثٌر واضح وجلً على السٌرورات اللؽوٌة 

ولكن على الرؼم من وجود دراسات من هذا النوع إال أنها تبقى قلٌلة كما أن األدوات 

العالجٌة فً هذا المجال شبه منعدمة لهذا حاولنا القٌام بطرٌق جدٌدة للكفل باللؽة الشفهٌة 

عند حبسً بروكا من خالل تطبٌق برنامج عالجً خاص للوظابؾ التنفٌذٌة نتٌجة االرتباط 

بٌن هتٌن الوظٌفتٌن من الناحٌة العصبٌة من اجل إثراء مٌدان التكفل بالحبسة فً الوسط 

. العٌادي الجزابري 
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: التعلٌق على الدراسات السابقة ونقدها -

من خالل االطالع على الدراسات السابقة نجد أنها اتفقت على انه الضطراب الوظابؾ 

إال أن هذا التعرٌؾ كان نظري فقط ,التنفٌذٌة تأثٌر على الحبسً خاصة الجانب اللؽوي 

. حٌت لم نلتمس وجود أدوات عالجٌة  خاصة بهذا النوع من االضطرابات 

: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة -

معظم الدراسات السابقة أكدت على عالقة التأثٌر والتأثر بٌن الحبسة و الوظابؾ التنفٌذٌة 

وبالتالً كانت هذه الدراسات المنطلق ,حٌث نجد انه باختالل احدهما تختل األخرى 

األساسً لبحثنا هذا والمتمثل فً إٌجاد وسٌلة عالجٌة للوظابؾ التنفٌذٌة من اجل تحسٌن 

. اللؽة الشفوٌة والتقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا 

 :صعوبات البحث-

فً دراستنا هذه واجهتنا العدٌد من الصعوبات من بٌنها مكان إجراء هذه الدراسة حٌث انه 

طبقنا الدراسة االستطالعٌة فً مكان ثم بدأ فً العالج فً المؤسسة العمومٌة للصحة 

الجوارٌة بواد تلٌالت نظرا لعدم قبولنا فً المستشفى الجامعى بوهران ألسباب أدارٌة 

باإلضافة إلى ,إضافة إلى هذا نجد أن المجال الزمنً كان ضٌق لتطبٌق البرنامج العالجً 

.نقص فً المراجع
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 تمهٌد 

تتم عملٌة االتصال عند اإلنسان عن طرٌق نظام من الرموز المسماة اللؽة 
, 

 

)P.PIALOUX, 1975 : 22 ( 9  

التً تعتبر وسٌلة التواصل الشفوي والكتابً ولما لها من أهمٌة فً حٌاة اإلنسان فإن حدوث 

أي إصابة عصبٌة دماؼٌة قد تؤدي إلى خلل فً إحدى مستوٌاتها قد ٌتسبب فً تؽٌٌر سلوك 

( 30:1985 ,دي سوسٌر) .اإلنسان، هذا الخلل ٌعرؾ باسم الحبسة

 الحبسة عن تارٌخٌة لمحة-1

 تحلٌلٌة نظرٌات فظهرت مرحلٌا ر ا تطو عرؾ وبذلك العلماء بٌن وحدة الحبسة مٌدان أثار

 .واللسانٌة النفسٌة العصبٌة التشرٌحٌة الجوانب بكل

  إنّن " وقال ) GALL) 1785 األلمانً الطبٌب أتى 19 القرن وبداٌة 18 القرن نهاٌة فً

 ".الذهنٌة تاالقدر عن ومسؤولة بذاتها قابمة أعضاء عدة به البشري المخ نصفً

( Lecours ;Lhermitte,1989 :27) 

صورة  إعطاء واحدة كل تحاول نظرٌات عدة ظهرت أفكار من به جاء وما GALL وبعد

 مرة ألول PAUL BROCA بروكا جاء 1861 عام وفً للحبسة واضح ومفهوم جدٌدة

 من عانت والتً الجراحة مصلحة فً توفٌت التً للحالة تقدٌمه عند وذلك اللؽة عن ٌتحدث

 الحالة هذه فقدم القولبٌة، فً ٌتقلص اللؽوي رصٌدها وكان سنة، 21 لمدة النصفً الشلل

 بمالحظات متبوعة "الكالم منطقة حول مالحظات" عنوان تحت األحٌاء علم جمعٌة إلى

 فً الحقٌقة Aphémie األفٌمٌا أنّن  " : BROCA بروكا وقال Aphémie األفٌمٌا حول

 مرتبطة وهً بالذكاء، المساس وبدون النطق أعضاء فً شلل بدون الكالم على القدرة فقدان

 أنه أشار ذلك إلى ،باإلضافة"الٌسرى المخٌة الكرة لنصؾ الثالث الجبهً التلفٌؾ فً بخلل

 نصؾ تالفٌؾ عن تتمٌز الٌسرى المخٌة الكرة نصؾ فإن العصبً الجهاز ونمو تطور أثناء

 الجانبً المخٌة السٌطرة بمبدأ ٌسمى ما وهذا الٌمنى المخً الكرة

 قام التً التشرٌحات بعد Aphémie حول النهابً تصوره بروكا عرض 1865 عام فً

 الجبهً للتلفٌؾ الخلفٌة الجهة إصابة نتٌجة هً األفٌمٌا من تعانً حاالت عشر على بها

 األطراؾ حركات عن المسؤول هو األخٌر هذا وأن الٌسرى المخٌة الكرة لنصؾ الثالث

  للجسم الٌمنى

  التلفٌؾ إصابة بٌن النسبً االرتباط هو  Wernicke 1874 فارنٌكً به جاء ما أوهم

 . للحبسة اإلكلٌنٌكٌة األشكال أوحد T1 األول األٌسر الصدؼً
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(21:( Lanteri ,anny ,1995 

 إلى فارنٌكً أشار اللؽة، فهم فً تظهر للكلمات المسموعة الصورة ذاكرة فقدان أن كما

 بالحبسة المصابٌن أما مفهومة، لؽتهم ولكن قلٌال ٌتكلمون الحركٌة بالحبسة المصابٌن أن

 أن  Head1863 ٌرى صعب، وفهمهم مضبوطة ؼٌر لؽتهم ولكن كثٌرا فٌتكلمون الحسٌة

 ) الرمزي، والتعبٌر اللؽوٌة الصٌاؼة مستوى على اضطراب ٌحدث هً الحبسة

 :الحبسة من أنواع سبعة فٌه ٌذكر جدٌدا تفسٌرا Lichtheim ٌنشر 1817 عا م وفً

 حبسة وحسٌة، لحابٌة فوق حبسة تواصلٌة، حبسة حركٌة، لحابٌة وحبسة حركٌة حبسة

 .وحسٌة لحابٌة تحت

 هً للؽة الحسٌة المنطقة وٌعتبر للؽة مركز وجود  Sigmund Freud 1892 ٌنفً

 :عدٌدة ترابطات عن ٌأتً للكلمة وتصوره الٌسرى المخٌة الكرة لنصؾ مستمرة باحة

  .Agnosie األقنوزٌا وهو جدٌدا عرضا ٌصؾ كما وفٌزٌابٌة لمسٌة بصرٌة،

 ٌرفض وكذلك اللؽة فً الثالث الجبهً التلفٌؾ لدور رفضهMarie 1906 أعمال وتبٌن

 وجود حبسة على وٌؤكد اللفظً والصمم اللفظً العمى الحسٌة، الحبسة الحركٌة، الحبسة

 :المعادلة التالٌة فً دراسة ٌلخص وبالتالً فارنٌكً منطقة فً إصابة إلى تعود واحدة

aphasie de Broca=aphasie de Wernicke+anarthrie 

 أن إلى أشار حٌث Bailliager  النفسانً المختص على Jackson (1835) اعتمد

 العفوٌة األوتوماتٌكٌة بالسلوكٌات وٌحتفظ رادٌة اإل السلوكات ٌفقد بالحبسة المصاب

Dissociation automatico-volontaire . 

 أشار حٌث ، Fundamental of language كتابه Jackson نشر 1956 سنة وفً

 :محوران لها أي القطب ثنابٌة العادٌة اللؽة أن إلى

 اللسانٌة؛ الوحدات ٌخص paradigmatique اختٌاري عمودي محور - 

 .والتسلسل التركٌب ٌمثل الذي syntagmatique أفقً محور -

 على أو )األول المحور( الكلمات اختٌار على وصعوبات مشاكل له بالحبسة فالمصاب

 النفسٌة بالدراسة متعلق تٌار ٌظهر 1975 عام وفً .)الثانً المحور( تركٌبها مستوى

عند  المالحظة والنفسٌة اللسانٌة االضطرابات ووصؾ فهم على مبدأه أقام الذي العصبٌة،

 نفس وفً السلٌم الفرد عند السلٌم االتصال معرفة على بناءا بالحسبة المصابٌن

 تطورت,الفترة

 :منها لإلصابات دقٌق وتشخٌص برؤٌة تسمح طبٌة تقنٌات عدة

 . le scanner للدماغ والوظٌفٌة اإلحصابٌة المرسمة -

 .اإلصابة مكان تحدٌد لتسهٌل وهذا I.R.M المؽناطٌسً بالتواتر المرسمة -

  التركٌز فً مشاكل من ٌعانً بالحبسة المصاب أن  Zellal 1956 وقد أشارت

Dosage التحرٌر زمن كان فإذا ,اللؽة فً تتحكم التً الثالثة الفٌزٌولوجٌة األزمة 

Temps libérateur مجرى مع خاطبة تكون الحالة استجابات فإن العادي فوق طوٌال 
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 الكبت زمن فً المشكل كان إذا أما .)حسٌة حبسة( مفهوم وؼٌر سرٌع كالم

Temps inhibiteur فإن الحالتٌن كلتا وفً) حركٌة حبسة (العادة فوق طوٌل أي 

 ٌكون الذي االتصال لوضعٌة المناسبة الكلمات ٌختار أن ٌمكنه ال بالحبسة المصاب

 Zellal عرفت هذا ومن sélecteur temps االختٌار زمن فً مشكل لدٌه إذن فٌها،

 (59: 2012 ,زالل (. زمانً اضطراب أنها الحبسة أن 

 

 
 ٌمثل باحات إنتاج وفهم اللؽة:01الشكل رقم 

 

 تعرٌؾ الحبسة- 2

 عام P.BROCA على ٌد الجراح  Aphémie   عرؾ فً بادئ األمر هذا المصطلح بـ 

، حٌث اكتشؾ أن الملكة المسؤولة على اللؽة المنطوقة المتموضعة فً نصؾ المخ 1864

 ٌؤدي F3األٌسر من الدماغ، وإن حدوث إصابة على مستوى الفصٌص الحبهً الثالث 

 .بالضرورة إلى فقدان اللؽة أو اضطرابات لؽوٌة، أي استحالة التنسٌق فً السلسلة الكالمٌة

 . A.TROUSSEAٌعود إلى " الحبسة "   والفضل فً إطالق هذا المصطلح 

(LECOURS,R ; F, LHERMITTE, 1979 : 31)  

:  وقد اختلفت تعارٌؾ الحبسة باختالؾ التٌارات المتناولة لها حٌث عرفها

 :مٌدان الطب-
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     الحبسة هً ضٌاع أو اضطراب فً فهم استعمال اللؽة الشفوٌة والكتابٌة، فهً ؼٌر 

راجعة إلى إعاقة ذهنٌة أو إصابة حسٌة أو حركٌة، بل ناتجة عن إصابة عصبٌة محدودة 

ومتمركزة فً الفص الدماؼً الصدؼً األٌسر عند األشخاص الٌمٌنٌٌن، أو فً الفص 

الصدؼً األٌمن عند الٌسارٌٌن حٌث تمس هذه اإلصابة مركز الكالم واللؽة مباشرة 

  ( DORAND, F; PARON, 1991 : 202.)        . 

 :علم األعصاب-  

   إن مصطلح الحبسة ٌتطلب استبعاد كل االضطرابات اللؽوٌة المتعلقة بتأخر اللؽة وتأخر  

 ، أو الخبل DELIRE: كالجنون)الكالم التً تسجل ضمن خلل عام للوظٌفة الدماؼٌة 

CONFUSION MENTAL) ًكما تختلؾ كذلك عن التعثر المقطع 

DYSARTHRIEوالبحة ، :DYSPHONIE التً ال تتعلق بخلل على مستوى مراكز 

 .B اللؽة وإنما هً ناتجة عن خلل على مستوى البنٌات التً تتحكم فً أعضاء التصوٌت

POTTIER, J. TOUCHON, O. EKEKSBERGERr, 1995, p. 47.
5

.

  

 :علم النفس العصبً-

     ٌعطى إسم الحبسة إلى اختالل المٌكانزمات النفسٌة الحسٌة الحركٌة، التً تتدخل فً 

االدراك والتعبٌر، وإرسال اللؽة المتمركزة فً منطقة محددة من نصؾ الكرة المخٌة 

  (ALAJOUANINE)المهٌمنة 

(J.BARBIZET, P. H. DUIZABO , J. D. DEGOS, J. POIRIER, 

Paris, 1977 : 32). 

: علم النفس اللّؽوي المعرفً-

إضطراب تواصلً ناتج عن عدم اإلنتظام : على أنها " نصٌرة زالل"تعرفها األستاذة    

أي أن المصاب بالحبسة له مشكل  الزمنً فً التحرٌر والكؾ المؤدي للمراقبة اللؽوٌة،

 . زمنً والمتمثل فً إطالة ؼٌر عادٌة فً تحلٌل المنبهات أي تركٌب مختلؾ أجزابها

ذلك الخلل الذي ٌحدث على مستوى الفعل :براهٌمً الحبسة على أنها .وتعرؾ الباحثة س

ٌنتج عنه اضطراب على مستوى إحدى  (دماؼٌة)نتٌجة إلصابة عصبٌة  التواصلً اللفظً،

براهٌمً، . س) .        العملٌتٌن المعرفٌتٌن المتمثلتٌن فً حركة اإلدخال واإلخراج

2005:.18) 

: ـ أنواع الحبســة3

هناك أنواع مختلفة من الحبسة وهذا راجع إلى نتابج األبحاث التشرٌحٌة الذي قام بها 

آخرون وهم ٌصنفون الحبسة فً أنواع   وBroca ,Wernikè ,Jackson:العلماء مثل
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حسب نتابج األبحاث التً توصلوا إلٌها ومن بٌن هذه التصنٌفات سنعرض تصنٌؾ                                                                                                                                                                                      مختلفة

lecoursألنه األكثر استعماال  .

 :Aphasie de brocaـحبسة بروكا

 هً حبسة حركٌة راجعة إلى إصابات فً الجزء األسفل للتلفٌؾ الجبهً الٌساري 

 للمخ والقرٌب من مراكز الحركة ألعضاء الجهاز الكالمً تصٌب هذه الحبسة (F3)الثالث

        بصفة خاصة جانب التعبٌر الشفوي، والمصاب ٌكون واعٌا بمرضه سمٌت أٌضا ب

Aphèmie ًبمعنى عدم القدرة على الكالم بالرؼم من وجود الكلمة فً فكر المرٌض،وف 

بعض األحٌان ٌفقد المرٌض القدرة على التعبٌر خاصة فً بداٌة المرض عدا لفظ بعض 

نعم،ال كما أنه ٌكرر لفظٌا واحد فً كل سؤال ٌطرح علٌه وتسمى هذه الحالة :الكلمات مثل

بالنمطٌة اللفظٌة، إضافة إلى التراجع الكمً لؽة الشفوٌة نجد تراجعا نوعٌا مصحوبا بعدة 

 .الخ...تؽٌرات صوتٌة و اضطرابات فً النؽمة

: Aphasie de Wernickeحسبة فرنٌكً -

م وجود مركز سمعً كالمً فً الفص الصدؼً من الدماغ wernicke 1874 افترض 

وٌحتل الجزء الخلفً من التلفٌفٌن الصدؼٌٌن األولٌٌن و أي تلؾ فً هذا الجزء ٌؤدي إلى 

. خلل وظٌفة مراقبة الترمٌز فً اللؽة الشفوٌة المسموعة

 أن جانب استقبال اللؽة هو األكثر إصابة حٌث تتمٌز باضطراب تمس  فً هذه الحبسة نجد

. فهم اللؽة الشفوٌة

فالمصاب ٌفقد القدرة على فهم الكالم المسموع و تمٌز داللته المعنوٌة،بمعنى أن المصاب 

ٌسمع الكلمة كصوت ولكنه ٌصعب علٌه ترجمة مفهوم هذا األخٌر وهو ما ٌسمى بالصمم 

الكالمً حٌث تكون حاسة السمع سلٌمة ولكن األلفاظ تفقد معناها إن الكلمات التً ٌتلفظ بها 

المصاب ال تناسب ما ٌسأل عنه فتظهر عناصر الكالم وكأنها لٌست لؽة مألوفة أو مفهومة 

 حٌث كالمه ؼٌر مفهوم حدٌثه  عادي تماما فٌما  logorrhèeوالمصاب ٌكون كثٌر الكالم 

ٌخص الجانب الصوتً لكن هناك اضطرابات فً ذكر الكلمات حٌث ٌستعمل شبه جمل 

الكلمات فً ؼٌر موضعها استبدال الحروؾ بعضها ببعض وقد تأخذ هذه الحبسة شكل عمه 

 بحٌث نجده ٌعجز عن فهم اللؽة المكتوبة أو الصورة الموجودة cècite verbaleلفظً 

 .         بالرؼم من سالمة  البصر(العجز عن إدراك الرموز )أمامه 

 :   Aphasie de conductionالحبسة التوصٌلٌة-
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 Intrruption)هً حالة خاصة من الحبسة الحسٌة ناتجة عن انقطاع فً الحزمة المقوسة 

de faisceau arqué)بٌن باحات اللؽة نجد أن المصاب بهذه الحبسة ٌتمٌز ب   :

 .رواج الكالم تقرٌبا عادي -

 .paraphasie et paragraphiesاضطراب  فً التعبٌر الشفوي و الكتابً  -

 .(التنسٌق السمعً الصوتً مصاب   )صعوبة كبٌرة فً إعادة ما ٌسمعه  -

التنسٌق البصري الصوتً )القراءة بصوت مرتفع   مصابة  و أحٌانا ؼٌر ممكنة  -

 . (مصاب

.        قلة اضطرابات الفهم الشفوي و الكتابً -

 : Aphasie amnèsiqueالحبسة النسٌانٌة -

حٌث تتمٌز بعدم قدرة المصاب على تذكر أو استدعاء أسماء األشٌاء أو المواقؾ أو 

الصفات فٌستعمل شبه جمل ؼٌر دقٌقة و ؼٌر مناسبة و إذا عرضنا مجمعة من األشٌاء 

وطلبنا تسمٌتها فإنه قد ٌشٌر إلى استعماالتها و وظابفها،و المصاب  ٌستطٌع اإلعادة 

والقراءة بصوت مرتفع 

 :  Aphasie transcorticale motriceالحبسة عبر قشرٌة الحركٌة -

 إن اإلصابات المسؤولة عن هذا النوع من الحبسة تمس عمة نشاطات القشرة فً الجزء 

.  المحدب من التلفٌؾ الجبهً أمام ساحة بروكا

أما بالنسبة لالضطرابات اللؽوٌة المالحظة فً هذه الحبسة فٌمكن دمجها ضمن إطار أوسع 

من مٌدان اللؽة حٌث أن الخاصٌة الممٌزة لهذه االضطرابات هً الالتلقابٌة الحركٌة حٌث 

تظهر هذه األخٌرة فً اإلنتاج اللؽوي كما تظهر فً السلوكات الحركٌة األخرى للمرٌض،و 

هذا األخٌر ٌواجه صعوبات فً تخطٌط وتوجٌه أفعاله سواء كانت مرتبطة أو ؼٌر مرتبطة 

بالؽة،و ال ٌتلقى المتحدث معه استجابة إال بعد تحرٌض كبٌر و متكرر ،وتكون االستجابة 

ناقصة جدا ومتأخرة كثٌرا أما بالنسبة لإلنتاج الكتابً فهو تقرٌبا مستحٌل 

 : Aphasie transcortcale sensorielleالحبسة عبر قشرٌة الحسٌة- 

: تعتبر شكال ثانٌا من حبسة فرنكً ،ومن مظاهرها

.  الرواج الكالمً عادة عادي و الخطاب عادي فٌما ٌخص الجانب الصوتً والفونٌمً-

. Jargonaphasies Paraphasie verbaleنالحظ نقصا كٌفٌا هاما -

. (المنطوقة والمكتوبة)ٌكون فهم اللؽة مصابا -
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.  اإلعادة تكون عادٌة أو شبه عادٌة-

. اإلنتاج الخطً ناقص أو منعدم-

:  Aphasie mixteالحبسة المختلطة -

قد تظهر على أشكال بٌنٌة تختلؾ عن الجداول الكالسٌكٌة التً رأٌناها سابقا وكثرة انتشار 

. الحبسة المختلطة راجع إلى توزٌع األوعٌة الشرٌانٌة فً الدماغ ،و موقع اإلصابة نفسها 

. من أعراضها نقص التعبٌر و المحادثة و الحوار و اضطراب فً الفهم

 :  Aphasie globaleالحبسة الكلٌة -

هذا النوع من الحبسة ٌحدث بسبب إصابة الدماغ بجلطة دموٌة تؤدي إلى انسداد الشرٌان 

واألوعٌة الدموٌة المؽذٌة للمخ واأللٌاؾ العصبٌة الواردة من المراكز العلٌا للحركة بالفص 

الجبهً والمتجه نحو األطراؾ وأعضاء النطق النقص هنا ٌكون كمٌا و كٌفٌا و قد ٌصل 

 .إلى االختفاء التام للؽة المنطوقة و المكتوبة و اضطرابات فً فهم اللؽة المنطوقة والمكتوبة
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  ومناطق االصابة الناتجة عنهاواع الحبســــــةــــــــأن: 02شكل رقم ال
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: أسباب الحبسة- 4

 تهدؾ دراسة أهداؾ الحبسة إلى التعرؾ على المظاهر اإلكلٌنٌكٌة الناجمة عن هذه   

 :اإلصابة وتطورها، فلو أردنا معرفة أو تحدٌد األسباب كان البد لنا األخذ بعٌن اإلعتبار

 .موضع وامتداد اإلصابة فً منطقة اللؽة والبنٌة المتصلة بها - 

: اإلصابة الوعائٌة الدماؼٌة- 

من األسباب األكثر شٌوعا فً حبسة الراشد، ومصطلح اإلصابة الوعابٌة الدماؼٌة ٌندرج  

تحته مجموعة من األمراض المتمٌزة بتؽٌرات فً بنٌة األوعٌة التً تؽدي الدماغ، وأهم 

والمثال النموذجً لوجود إصابة  (SYLVIUS)شرٌان دماؼً وهو شرٌان سلفٌوس 

الناتجة عن نزٌؾ دماؼً كثٌؾ ٌؤدي  (APOPLEXIE)دماؼٌة وعابٌة السكتة الدماؼٌة

إلى شلل وؼٌبوبة وأحٌانا قد ٌموت فً بضعة ساعات، فً حاالت أخرى ٌبقى المصاب 

 :محافظا على وعٌه إضافة إلى مجموعة من األعراض المصاحبة التً تتمثل فً

. إضطرابات كالمٌة متنوعة          - 

. الشلل النصفً          - 

  .إضطرابات فً المقوٌة العضلٌة          - 

 :تختر الدم أو الجلطة الدماؼٌة 

وهً عبارة عن حصاة دموٌة تشكل انسداد  (عقدة) L’OCCLUSIONٌعرؾ باسم   

شرٌان أو عدة شراٌٌن مؽذٌة للدماغ، ٌؤدي إلى ارتخاء دماؼً، والحبسة هً من النتابج 

.  اإلكلٌنٌكٌة لهذه اإلصابة

اختالؾ مقر اإلصابة على مستوى هذا الشرٌان ٌظهر أنواع من اإلصابات للحبسة، كما أن  

فإذا كانت اإلصابة تمس المساحة الوعابٌة الواقعة فً الجهة الٌسرى نالحظ حبسة كلٌة 

مصحوبة بإعاقة حسٌة حركٌة تمس النصؾ األٌمن من الجسم، أما إذا كانت اإلصابة 

تتمركز فً منطقة مقدمة أي منطقة الفروع األمامٌة للشراٌٌن فتنتج عنه حبسة بروكا 

مصحوبة بشلل نصفً،أما إذا كان التلؾ فً الفروع الخلفٌة للورٌد المجاورة بتلؾ للشق 

سلفٌوس ٌحدث عند المصاب أحد أشكال حبسة فرنٌكً وتكون مصحوبة بتلؾ أو 

 وأهم األعراض العصبٌة HEMAINOPSIEاضطرابات فً أحد المستوٌات البصرٌة 

، عمى حركً (AGNOSIE)والنفس العصبٌة المصاحبة لهذا العرض نجد عمى بصري 

(APRAXIE) إضطرابات لؽوٌة باإلضافة إلى عرض اإلستمرارٌة ،
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PRESERVATION329-328 : 1979,)  والتً تظهر فً كل سلوكات المصاب. 

A. R. LECOURS) 

 :إنسداد الشراٌٌن المكونة للدماغ- 

هو انسداد مفاجا ألحد الشراٌٌن المؽذٌة للدماغ بسبب وجود جسم خارجً متنقل فً     

. المجرى الدموي فٌؤدي هذا اإلنسداد إلى إتالؾ بعض الشراٌٌن الثانوٌة بدرجات متفاوتة

ولهذا تنتج إصابات القشرة الدماؼٌة أو تحت القشرة الدماؼٌة بذلك إلى اضطراب لؽوي لدى 

المصاب،مع العلم أن درجة خطورة اإلضطراب وتطوره ٌتوقؾ على امتداد وتمركز 

التلؾ،فالتلؾ الجزبً القابم على مستوى لشرٌان سلفٌوس ٌنجم عنه اضطرابات عدة ومختلفة 

أما إتالؾ الجزء الخلفً فٌنجم عنه اضطرابات . تتمثل فً الحبسة مع اضطرابات فً القراءة

األبراكسٌا مع حذؾ نصؾ المجال البصري،وفً حالة وجود إتالؾ سطحً للجزء األمامً 

ٌنتج عنه شلل نصفً مع اضطرابات نطقٌة ومن أهم األسباب المساهمة فً إنسداد الشراٌٌن 

  السكتة القلبٌة،التشنج العنٌؾ وانكماش العضلة القلبٌة:نجد

 :الصدمات الجمجمٌة الدماؼٌة

  بعد حدوث صدمة دماؼٌة، نمٌز حبسة ناتجة عن جرح جمجمً دماؼً، كما قد تكون 

. (ال ٌوجد جروح)ناتجة عن صدمة دماؼٌة مؽلقة 

على مستوى األقطاب )  فٌما ٌتعلق األمر بهذه األخٌرة، فبإمكاننا تمٌٌز إما حدوث كدمة 

.    داخل أو خارج دماؼً (Hématome)، أو تشكل ورم دموي (الجبهٌة أو الصدؼٌة

وتبعا لنوع،مكان ومدى انتشار اإلصابة ٌتم التعرؾ على نوع الحبسة من خالل   األعراض 

التً ٌظهرها المفحوص              

)A. R. LECOURS. 1979:332( 

: األورام الدماؼٌة

الورم عبارة عن زٌادة مرضٌة فً حجم النسٌج الدماؼً،ناتجة عن تكاثر الخالٌا المكونة  

له،تتسبب فً إحداث الحبسة عموما تكون ذات استقرار بطٌا إن لم نتفطن بها كما قد تستقر 

 :بصفة فجابٌة،وحادة عندما تكون مصحوبة بنزٌؾ ناجم عن هذا الورم ونمٌز نوعٌن

. TUMEURES BENIGNESأورام أولٌة   - 

. TUMEURES MALIGNESأورام خبٌثة أي السرطان   - 

  تظهر هذه األورام على شكل كتلة من األنسجة فٌتسبب ذلك فً ظهور حبسة فرنٌكً، 

 فبظهور هذه الكتلة فً المنطقة الجبهٌة من الدماغ تنتج عنها إضطرابات نطقٌة
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: الصداع النصفً

، ٌصٌب الوظٌفة البصرٌة CEPHALEEالصداع نوع خاص من آالم الرأس 

HEMIANOPSIE فتظهر فً شكل إضطرابات عصبٌة عابرة مع ظهور إضطرابات،

ٌمكن أن تظهر أعراض مصاحبة كالشلل النصفً،  لؽوٌة مدتها محدودة، وبتكرار اإلصابة،

، الحبسة من النتابج Alexie، واأللكسٌاAgraphieواضطرابات أخرى كعسر الكتابة 

  .المباشرة لهذا الصداع

(J. S. PERKELL1980: 337-372 ( 

 :األمراض الناتجة عن تلؾ الخالٌا العصبٌة

هً ناتجة عن تلؾ فً الخالٌا العصبٌة تؤدي إلى اضطرابات لؽوٌة مصحوبة باضطرابات 

فً الوظابؾ المعرفٌة كالتفكٌر، القدرة على التجرٌد، التعمٌم، االنتباه، الذاكرة، التركٌز، 

حٌث أن االضطرابات اللؽوٌة تظهر فً نقص الكلمة خاصة أثناء الحوار،تحوالت 

 .لفظٌة،تحوالت خطٌة فً الكتابة واإلعادة مضطربة

 :األمراض األٌضٌة والتسمم

هً راجعة للتؽذٌة والتسممات فتتسبب فً إلتهابات األنسجة الدماؼٌة ومنه تكون سببا فً 

الحبسة فً حالة ما إذا كانت اإلصابة على مستوى نصؾ الكرة المخٌة األٌسر من الدماغ
.

. 

 :األمراض المعدٌة 

 وهً جمٌع األمراض ذات األصل البكتٌري الفٌروسً قد تسبب فً إصابة الجهاز  

العصبً المركزي الذي قد ٌؤدي إلى إتالؾ إحدى شراٌٌن المخ،فٌحدث ما ٌسمى بالتهاب 

السحاٌا حٌث ٌمتد التلؾ لمناطق اللؽة فٌؤدي بذلك إلى ظهور الحبسة،إال أن هذه األمراض 

لم تعد تشكل خطرا كبٌرا وذلك بفضل التقدم الطبً وتوفٌر المضادات الحٌوٌة لكن هذا ال 

  ٌمنع من وجود حاالت تعانً من اضطرابات لؽوٌة بعد العالج

  (       . p. 376 1994. X. SERON) 

 :االمراض التطورٌة -

تدل هذه المجموعة من االصابات على الفقدان التدرٌجً للخالٌا العصبٌة فً مناطق محددة 

وعندما تسود هذه االمراض القشرة الدماؼٌة ٌحذث الخرؾ ,فً الدماغ والنخاع الشوكً 

 (.30:2012, سعٌدة, راهٌمً ).العضوي 
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 Aphasie de Broca :حبســــــة بروكـــــــــا-5

 Goldstein  بٌنما  Head 1861 إلٌها أشار مثلما اللفظٌة بالحبسة أٌضا تسمى

 الصوتً،تعتبر التحقٌق بحبسة أٌضا تسمى كما الحركٌة، الحبسة اسم علٌها أطلق 1833

 )بالتفصٌل،ٌعتبر إلٌها التطرق سنحاول لهذا المختصٌن جل عند تداوال أكثر بروكا حبسة

Gall 1825 ( لكن العصبٌة الخلٌة فً للكالم مركز تواجد إمكانٌة روا أ الذٌن األوابل من 

 ثم راستها، لد ممهد الطرٌق ٌعتبر أنه إال الوقت هذا فً صدى أي ٌتلقى لم االكتشاؾ هذا

 رى أ حٌث الحبسة تطوٌر دراسة فً ساهم أعماله متتبعً بٌن من وهو Bouillaud تاله

ٌّنز  حٌث1825 سنة تطورت الفكرة وهذه للكالم جبهً تمثٌل هناك أن  الوظٌفة بٌن م

 للكالم عضوي قانون على تواجد أكد ثم والخارجً الداخلً الكالم بٌن أي والحركة الكالمٌة

 حٌث  Broca 1861 ) )من طرؾ دعمت المعلومات وهذه للمخ األمامً الفص فً وٌقع

 مصاب كان سنة 54 كان عمرهLeborgne )  )ب الملقب مصابه عند النوع هذا الحظ

 tan " فهً اللؽة بقٌة أما الفهم جٌدا كان معٌنة زمنٌة لمدة الكالم فقد طفولته منذ بالصرع،

 المركز فً خلل هناك وجد أن الفحص وعند ٌسأل عندما أجوبته جمٌع فً ٌستعملها "

 واإلشارة الفكرة بٌن الربط وظٌفتها فً تكمن اللؽة أن وٌضٌؾ الجبهً، التلفٌؾ فً الثالث

 بالفهم واالحتفاظ الكلمات الالزمة إلنتاج الحركات ضٌع أي باألفٌمٌا، لقب الكالم فقدان وأن

 للكلمة األول اللفظ على حافظ اإلصابة حٌث نتٌجة فقدت كلمة إلنتاج والحركات للكالم الجٌد

 اعتبرها أخرى حالة ظهرت شهور للكالم،وبعد اكتسابه أثناء الطفولة مرحلة إلى عاد كأنه

 تقرٌبا ونصؾ عام وبعد فجأة فقد الكالم " Lelong "المصاب هذا أن حٌث لبحثه، سند

ألدقة  منتهى فً ال أو بنعم عدة، أو إلجابة كلمات حوزته وفً الفهم مقدوره فً أصبح

 (Lecours,loc.cit,1989,pp.332-333) . 

 وعندما مرقمة، أجوبة إلى تحتاج التً األسبلة جمٌع فً " trois "''مكان " tois " وٌنطق

 فً ٌتمركز العادي الكالم أن Broca العالم أكد هنا  من Lelo أجاب اسمه سبل عن

 .الجبهً للفص التلفٌؾ الثالث

 تؤدي إلى للمخ الٌسرى الجهة فً اإلصابة :ما ٌلً أضاؾ أخرى حاالت ثمانً دارسة وبعد

 األٌسرفً الجانب سٌطرة فً دور تلعب الجانبٌة وأن اللؽوٌة األنساق فً وتشوٌش خلل

 طرؾ من إال الوقت ذلك فً تدعم لم أعماله أن إال األٌمن الجانب على اللؽة عملٌة

 الوجوه من آخر وجه ظهر كماBenton ) 1960أو لعالم) Gritchley 1964  )العالم

 Broca  انتقد الذيTrousseau 1868 العالم االضطراب وهو من النوع بهذا المهتمة

أما  .اآلن متداولة أصبحت التً الحبسة منها بدال وتستعمل "أفٌمٌا" كلمة استعمل عندما

 نمو مرحلة تقرٌبا مشابها ٌكون بااضطر تمثل الحبسة أن فٌرى  Pick " 1931 "العالم
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مع  ولكن الفكر إلى الفكر من تعبر كنظام اللؽوٌة المفاهٌم وصؾ حٌث الطفل عند الكالم

 .الذكر سابقة عملٌة فً اختالؾ هناك بروكا حبسة ظهور

 للمعنى الفكري بالشعور مرتبطة الحركٌة العملٌة وأن تتؽٌر المنطقة هذه وظٌفة إن

الوسٌط  العصب حٌث "بروكا" حبسة تواجد نتٌجة ٌتؽٌر الخارجً، الكالم على الذي تحتوي

الكلمات  ٌكرر ٌصبح المصاب :مثال انحدار أكثر أصبح الحركات إلى للمعلومات الناقل

 باألسماء واألفعال واالحتفاظ الضمابر استعمال فً وضعؾ النحو ضعؾ من ٌشكو وكذلك

 ألن باللؽة الصبٌانٌة وصفها التحلٌل هذا طرٌق عن مفٌدة، جمل فً استعمالها على والقدرة

 ٌشمل اللؽوي أي إنتاجهم اكتسابها أثناء الطفولة مرحلة إلى ٌعودون كأنهم المصابٌن بعض

 صوت مخارج تصبح بعد ذلك فإنه اإلصابة قبل لؽتٌن ٌتقن المصاب كان اوذا .الطفل لؽة

 .والكتابة مضطربتان القراءة  وأن الثانٌة ٌشبه مثال األولى اللؽة كلمات

 اإلصابة بعد المصاب على ٌطرأ الذي التدرج وصؾ (Isspnin 1939 )العالم أما

 .األفعال على األسماء سٌطرة والحظ بالبكم ٌصفه تقرٌبا الكالم فً فأفأة إلى من تردد

نكون  حتى الحبسة تناولت التً البحوث معظم إلى التعرض حاولنا سبق ما خالل ومن

 وعابٌة ودماؼٌة إصابة عن ناتجة بروكا حبسة أن نستنتج خاللها من .ء اآلرا بمعظم ملمٌن

 أٌن الكرة المخٌة من األٌسر للنصؾ الثالث الجبهً التلفٌؾ مستوى على دماؼٌة صدمة أو

  .باللؽة الخاص النطقً الجهاز ألعضاء الحركٌة المنطقة تتواجد

: اـــــــــ اللؽة الشفهٌة عند حبسة بروك6

تكون اللؽة الشفهٌة عند حبسً بروكا اما منعدمة كحالة الخرس او مضطربة كفقر فً 

وتتمثل االعراض المرضٌة للؽة .الرصٌد اللؽوي او عدم القدرة على استحضار الكلمات 

: الشفهٌة فً 

 :Mutisme الخرس

اإلشارات  تستعمل فالحالة للؽة  تام فقدان عن عبارة وهو المرض بداٌة فً ٌظهر ما ؼالبا

 وفً بعض التربٌة إعادة مدة اتسعت كلما التّنحسن فً الحالة وتبدأ بالفهم، وتحتفظ لالتصال

 (Pialoux,1975, :229) ..اإلصابة بعد مباشرة العرض هذا ٌظهر األحٌان

: Anomalie du dèbitشذوذ مجرى الكالم

مجرى الكالم فً اللؽة الشفوٌة عند المصاب بالحبسة لٌس عادٌا خاصة عند المصاب 

بحبسة بروكا فإما أن ٌكون بطٌبا و تتخلله توقفات عدٌدة ومتكررة وإما أن ٌكون سرٌع مع 

    صعوبة فً توقٌفه وسهولة إثارت
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 1982,p : 35)                                      ,  (Rondal 

                                                         

: Jargonaphasie  الرطانة 

هً عبارة عن لؽة ؼٌر مفهومة وجد ؼرٌبة و ؼٌر مدركة وٌكن ذالك عندما ٌشوه الحبسً 

. وٌخلط فً الكلمات وٌخترع كلمات جدٌدة إلى الحد الذي ٌستحٌل فهم كالمه

 

 Réduction du langage :اللؽوٌة ت االختصارا

الكمٌة  الناحٌة فمن والكٌفٌة، الكمٌة الناحٌة من للشخص اللفظً التفسٌر فً فقر وهو

 نظرا قلٌل وكالمه المصاب، عند نطقٌة بات اضطرا لوجود  نظرا جدا بطًء الكالم سٌاق

ٌمكن  واستعمالها المتدهورة الكلمات إنتاج نوعٌة :الكٌفٌة الناحٌة ومن.استحضاره لصعوبة

ٌعوض  أو كلمة المصاب ٌستعمل األحٌان بعض وفً الصحٌحة ؼٌر بالطرٌقة ٌكون أن

 .الكٌفً بالنقص ٌسمى ما وهذا متكررة بصفة الكلمات

 

 : La stéréotypieالقولبٌة 

هً عبارة عن إرسال متكرر لنفس المقطع تظهر بطرٌقة أوتوماتٌكٌة عند محاولة كل 

 :اتصال لفظً وهً نوعٌن

.  القولبٌة ذات كلمات دالة-

  القولبٌة ذات كلمات ؼٌر دالة-

                                                      . (Lecours,1979 , :120)   

: Persèvèrationاالستمرارٌة  ●

وهً تتمثل فً تكرار (األصوات أو الفونٌمات)ٌمكن أن تظهر على جمٌع مستوٌات اللؽة 

. ظهور الكلمة أو الحرؾ الذي سبق نطقه وبالتالً ٌأخذ مكان الجمل التً بعدها

 

: Paraphasieالبارفازٌا ●

:  هً االستعمال الخاطا للكلمات وتعوٌضها بكلمات أخرى وهً تنقسم إلى قسمٌن
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وهً حذؾ أو زٌادة وتؽٌٌر مكان الفونٌم فً الكلمة :البارفازٌا الصوتٌة الحرفٌة -1

. وبالتالً ٌصبح النطق خاطا

:  وتنقسم إلى نوعٌن:البرفازٌا اللفظٌة-2

وهً تعوٌض كلمة بأخرى لها نفس اإلٌقاع  :البرفازٌا التركٌبٌة-

هً استحضار أو تعوٌض الكلمة بأخرى تنتمً لنفس الحقل الداللً للكلمة :البرفازٌا الداللٌة-

األصلٌة 

                                                         (., (Lecours , 1979 :120    

 Agrammatisme :النحوٌة األخطاء

  عبارات أو كلمات بإنتاج ٌتمٌز بروكا بحبسة المصاب عند نجده تطوٌري سلوك هً

 وتبسٌط نقص جدا، بطًء ٌكون الكالم سٌاق أن خصابصها ومن النحو لقواعد ؼٌر مطابقة

 إلى الجملة وتقلٌص الربط أدوات ؼٌاب( اللؽوٌة والتركٌبٌة المورفولوجٌة البناءات فً

 .)تصرٌفها دون أفعال استعمال كلمتٌن، كلمة أو

      (le cours,1979 :120) 

: dysyntaxieاألخطاء التركٌبٌة    

ٌكون المجرى الكالمً عادي و عدد البنٌات النحوٌة المستعملة ال تختلؾ عن العادي،لكن 

وضعها ؼٌر مضبوط حٌث إذا ما طلبنا من المفحوص أن ٌؤلؾ جملة من كلمتٌن فإنه ٌعجز 

          ,(Rondel, 1982 :136).  عن تطبٌق المطلوب

 :Néologismeالكلمات    

 مما المصاب طرؾ من مخترعة أيهو استعمال كلمات ال توجد فً القاموس اللؽوي 

 .ٌصعب على الفاحص فهم ما ٌقوله المرٌض

 Dysprosodie :النؽمة اضطرابات

 .نؽمة أي من خالً أي وبطًء متقطع المصاب كالم ٌكون

 :اإلرادي األوتوماتٌكً التفكك

 . Jackson عنه تكلم الذي و كالم أو فعل سواء بالعفوي واالحتفاظ ردي ا اإل فقدان هو
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 :النطقٌة بات االضطرا

 :هً أنواع ثالث إلى Alajouanine 1875 ٌقسمها

 dystoniques, dyspraxiques, paralytiquesحركٌة بات اضطرا عن  تنتج 

 الحنك، الحلق، الحنجرة(:التالٌة العضالت حضرٌة مستوى على النطقً وذلك الفمً للجهاز

 .واحد مصاب فً الثالث ض األعرا هذه نجد أن ٌمكن الو )الشفاه،الوجه اللسان،

:Troubles dystoniques  ًللعضالت وظٌفً لخلل رجعة ا نطقٌة ربات اضطرا ه 

 . عضلً وارتخاء فٌها مبالػ حركات فً فتظهر الصوتٌة

  Troubles dyspraxiqueكسٌا فاالبرا ٌة اإلراد بالصفة النطق صعوبة فً  تتمثل 

 على الوجهٌة الفمٌة للحركات دي را اإل التنفٌذ على المصاب عجز هً الفمٌة الوجهٌة

 أساس

  .تقلٌد أو شفهٌة تعلٌمة

 :خالصة 

وبالتالً فان الحبسة من أكثر االضطرابات العصبٌة انتشارا وذلك نتٌجة إصابات على 

مستوى الجهاز العصبً والتً تأثر وتتأثر باضطرابات معرفٌة أخرى كالوظابؾ التنفٌذٌة 

 والتً نتطرق لها بالتفصٌل فً الفصول القادمة 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

الوظائؾ التنفٌذٌة:الفصل الثالث   

تمهٌد-  

تعرٌؾ الوظائؾ التنفٌذٌة-1  

األساس التشرٌحً للوظائؾ التنفٌذٌة -2  

أهمٌة الوظائؾ التنفٌذٌة-3  

    مراحل نمو الوظائؾ التنفٌذٌة-4

أنواع الوظائؾ التنفٌذٌة-5  

اضطراب الوظائؾ التنفٌذٌة -6  

 خالصة-
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:تمهٌد -  

والحكم  ,واالستدالل ,    تندرج تحت التفكٌر مجموعة من الوظابؾ المعرفٌة مثل الحساب 

مثل هذه العملٌات . والتخطٌط و التنظٌم, والتمٌٌز, والتعمٌم, والتجرٌد, وتكوٌن المفاهٌم,

تقترب بنا من مفهوم الوظابؾ التنفٌذٌة التً تتكون من مجموعة من القدرات تمكن الفرد من 

. االنخراط فً سلوك فعال  وؼرضً ٌخدم الذات بنجاح   

(.138 : 2012, الفت حسٌن كحلة )  

:تعرٌؾ الوظائؾ التنفٌذٌة -1  

  ٌعرفهاaurélie dewulf على انها تشمل مجموع السٌرورات التً وظبفتها الربٌسة هً   

وخصوصا عندما ٌصبح الروتٌن والمخططات ,التكٌؾ للشخص فً الوضعٌات الجدٌدة 

( 23 :2014,عامر حدة  ).المعتادة ؼٌر كافٌة   

 أِبsbordon فقد عرؾ الوظابؾ التنفٌذٌة على أنها عملٌة معقدة ٌقوم الفرد من خاللها 

بأداء األفعال لحل مشكلة جدٌدة بدءا من تفحصها إلى ؼاٌة حلها وتتضمن انتباه ومعرفة 

وتحلٌل الظروؾ المتعلقة بها ,وتقٌٌم هذه المشكلة وتحلٌلها ,الفرد للمشكلة لموجودة 

ووضع خطة لتحدٌد واختٌار األفعال المطلوبة ,وصٌاؼة أهداؾ محددة لحل هذه المشكلة ,

مع القدرة على , وتقٌٌم مدى تقدم الحل وكذلك تعدٌل الخطة إذا تبٌن عدم فعالٌتها ,لهذا الحل 

.استدعاء الخطة الناجحة إذا ما اعترض الفرد أي مشكلة من نفس النوع فً المستقبل    

 ٠ؼطف(welch) هذه الوظٌفة على أنها القدرة على االحتفاظ بتوجه مالبم لحل المشكالت 

وضبط ,على أن ٌسمح هذا التوجه بالتخطٌط االستراتٌجً ,لؽرض تحدٌد هدؾ مستقبلً 

.ومرونة التفكٌر وتؽٌٌر االنفعال ,االنفعاالت والبحث المنظم   

:وٌعرفها علماء النفس العصبً من بٌنهم   

 زٔى١ال(denckla) على أنها مجموعة من عملٌات التحكم ذات المتطلبات العامة 

والتً تشمل الكؾ وإرجاع االستجابة وذلك بهدؾ تنظٌم وتكامل العملٌات المعرفٌة والنتابج 

.عبر الزمن   

 أِب(hayes) هاٌز وزمالءه فهً ترتٌب المواقؾ الجدٌدة ؼٌر المألوفة بالشكل المناسب 

.بحٌث ال تستطٌع عناصر السلوك المنظم اآللً المعتاد الظهور بتلقابٌة ,لالداء   
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  أِب(stuss et benson ) ستس وبنسون ٌشٌران إلى أن التعرٌؾ ٌجب أن ٌتضمن كال 

و ٌشٌر بعض الباحثٌن إلى أن التعرٌؾ ٌجب أن ٌشٌر إلى األفعال .من التخطٌط و التحكم 

إلى أن " دنكٌال''على سبٌل المثال ٌشٌر .الفردٌة التً ٌشملها أوال ٌشملها المصطلح 

عملٌات التحكم و الضبط العقلً السابق و ٌشمل تداخالت للضبط "المصطلح ٌشٌر إلى 

وتخطٌط استراتٌجً بحٌث تشٌر كل العملٌات على انه توقع موجه ,وتنظٌم مرن ومثمر ,

.نحو الهدؾ أو استعداد للفعل   

 أِب Pennington وآخرون ٌعرفون الوظابؾ التنفٌذٌة على أنها القدرة على االستمرار

وتتضمن هذه ,فً الحل المالبم للمشكالت من اجل تحقٌق وبلوغ األهداؾ المستقبلٌة 

:العملٌات واحدة أو أكثر مماٌلً   

.كؾ االستجابة أو تأجٌلها لوقت مالبم -  

.تخطٌط استراتٌجً ألفعال متتالٌة -  

.تصورات عقلٌة للمهمة تحتوي على معالجة المعلومات المتصلة بالمثٌر ونقلها الى الذاكرة-  

إحدى الوظابؾ المعرفٌة ذات "ومما سبق ٌمكن النظر إلى الوظٌفة التنفٌذٌة على أنها 

الطبٌعة العصبٌة التً ٌتوسط األداء فٌها القشرة تحت أو قبل الجبهٌة والتً تتضمن عملٌات 

ومنها التخطٌط واتخاذ القرار .عدٌدة تساعد على تنظٌم الذاتً للسلوك وضبطه والتحكم فٌه 

ومراقبة تتابعات السلوك أثناء األداء وؼٌرها من العملٌات ,وإصدار الحكم ,وتحدٌد الهدؾ , 

(.24-23: 2016, ثناء عبد الودود ).الموجهة نحو هدؾ مستقبلً ٌخدم الذات   

 Benson et stussٚ افترضا للعالقة بٌن الوظابؾ التنفٌذٌة والعملٌات العقلٌة العامة 

ولكنها , والوظابؾ الحسٌة الحركٌة والتً تعمل وفق برامج محددة معروفة و أوتوماتٌكٌة 

تنفذ فً الوقت وال مكان المناسبٌن تحتاج إلى مستوٌات أعلى من السلوك اإلنسانً تتطلب 

فعلى سبٌل المثال لو لم ٌتم حل تلك المشكالت من قبل ,التخطٌط والتكامل لتلك العملٌات 

الوظابؾ التنفٌذٌة للمخ قد ٌصبح الحل مشوشا او ٌفقد الترتٌب المنطقً و ربما ال ٌتمكن 

(lynn meltzer ,2007 :7.8(.من القٌام به على اإلطالق                          

وفً مجال علم النفس المعرفً فان مفهوم الوظابؾ التنفٌذٌة ٌرتبط مع مصطلح السعة 

ولذا فان مفهوم الوظابؾ التنفٌذٌة ٌختلؾ عن بعض ,المحدودة لنظام العملٌات المركزٌة 

اإلحساس واإلدراك وٌتداخل مع بعض المفاهٌم األخرى ,الجوانب المعرفٌة األخرى مثل 

.مثل االنتباه والتفكٌر وحل المشكالت   
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:األساس التشرٌحً للوظائؾ التنفٌذٌة -2  

تقع الوظابؾ التنفٌذٌة فً القشرة األمامٌة التً تشكل المنطقة من المخ الواقعة خلؾ الجبهة 

وتحدد القشرة ,حٌث تشكل ثلث القشرة تقرٌبا ,وتمثل الجزء األكبر فً قشرة المخ ,والعٌنٌن 

كما تتضمن الوظابؾ التنفٌذٌة العلٌا مثل ,األمامٌة كٌؾ ٌتعامل األفراد مع المعلومات 

إدارة ,الترتٌب المنطقً لألحداث ,التنفٌذ ,تحدٌد المفاهٌم ,تحدٌد األولوٌات ,التخطٌط )

كما تشمل القشرة األمامٌة كذلك المناطق الربٌسة التً تتعامل .( المعقدة توتنظٌم السلوكٌا

. للجسم وكذلك المسؤولة عن الكالم ةمع الحركات الالإرادي   

(gultieri ,c,t,2002:122) 

 

 

 

 

ٌمثل الفص الجبهً :03الشكل رقم   

 

كما ٌلعب الفص الجبهً من خالل اتصاله بالمناطق التحت قشرٌة دورا ربٌسا فً الوظابؾ 

Frontal subcortical circui وإذا اضطربت,المناطق  التنفٌذٌة  دوابر الواصلة بٌن هذه 
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 )Éric siéroff (2004 144 : . ). تضطرب هذه الوظابؾ  

وتمثل المناطق التالٌة أكثر المناطق تأثٌرا على الوظابؾ التنفٌذٌة ,  

drosolateral /ventrolaterel المنطقة الخلفٌة واألمامٌة الجانبٌة-  

superior /inferior lateral المنطقة العلوٌة والسفلٌة الجانبٌة. -  

suprior /inferior medial المنطقة العلوٌة السفلٌة من الجانب الداخلً-  

 ingulate gyrus مع التلفٌؾ الحزامً,  

وٌتضمن ,وتقوم هذه المناطق بتنظٌم االستجابة السلوكٌة عند قٌامنا بحل المشكالت المعقدة 

تنشٌط , نقل النماذج المعقدة ,ذلك العدٌد من الوظابؾ كتعلم مهارات أو معلومات جدٌدة 

تنشٌط البرامج الحركٌة واستخدام , االحتفاظ باألنظمة السلوكٌة ,الذكرٌات بعٌدة المدى 

(.283.284: س.د, سامً عبد القوي ).المهارات اللفظٌة فً توجٌه السلوك   

 

ٌمثل موقع الوظائؾ التنفٌذٌة :04الشكل رقم   
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تعتبر الوظابؾ التنفٌذٌة نظاما إدارٌا ٌختص بتطبٌق عملٌات : أهمٌة الوظائؾ التنفٌذٌة -3

فالتكٌؾ مع بٌبة متجددة ومتؽٌرة بشكل سرٌع ,معرفٌة متعددة لتحقٌق أهداؾ طوٌلة المدى 

ٌتطلب منا تقٌٌم وإعادة تقٌٌم سلوكٌاتنا أو تعلٌمنا وخبراتنا لنفرق بٌن ماهو مالبم وماهو 

ؼٌر مالبم ولنتجنب التشتت أو الخروج عن المسار فً ما نرٌد تحقٌقه من أهداؾ بعٌدة 

.المدى   

:تحقٌق األهداؾ وخلق شكل من أشكال الدافعٌة لدى الفرد وٌظهر ذلك من خالل -أ  

إن هذه الوظٌفة تمثل وظٌفة من وظابؾ التنظٌم الذاتً لعملٌات التحلٌل والبدابل وٌكون (1

من أن الوظابؾ  (وٌلش و بٌنٌنجتون)التحكم فً سلوك الفرد هو هدفها وهذا ما أشار إلٌه 

.التنفٌذٌة عملٌات موجهة نحو الهدؾ ونحو المستقبل   

تشترك هذه السلوكٌات وتتكامل لتساعد الفرد على االنفصال عن البٌبة الحالٌة او (2

.المضمون الخرجً وإرشاد األفعال عن طرٌق النماذج العقلٌة أو التمثٌالت الداخلٌة   

:تساهم هذه الوظٌفة فً إكساب الفرد المرونة فً األداء وٌظهر ذلك فً الجوانب التالٌة -ب  

والتً ٌقترح أنها قد تنتج عن إصدار استجابة دون ,منع االستجابة الؽٌر مناسبة للسٌاق (3

واالستجابة الناتجة عن معلومات ,وبدون دراسة لكل البدابل ,اإللمام بكل المعلومات المتاحة 

.ؼٌر كافٌة أو الفشل فً مراقبة االحتماالت   

وتؽٌٌر الخطط عندما تصبح ؼٌر ناجحة ,مراقبة األداء وذلك لتحدٌد وتصحٌح األخطاء (4  

:العمل على إكساب الفرد أسالٌب جدٌدة لحل المشكالت وذلك من خالل -ج  

القدرة على تفسٌر االستمرارٌة و تعمٌم ( بوركوسً و بٌرك) كما أشار- إن لهذه الوظٌفة(5

السلوكٌات عبر الزمن و المواقؾ عن طرٌق خلق استراتٌجٌات عند التعرض ألول مرة 

.ثم تطبٌق هذه االستراتٌجٌات التً تعلمها واكتسبها على المواقؾ المماثلة ,لمهمة   

:توافق الفرد مع البٌبة التً تتؽٌر من حوله بحٌث انه -د  

تتعامل هذه الوظابؾ مع التأثٌرات االنفعالٌة على السلوك وذلك حتى تظهر األفكار (6

.المنطقٌة واالستجابات االجتماعٌة التوافقٌة   

و ٌعمل هذا ,كما أن هذه الوظابؾ تساهم فً تسٌٌر تكٌؾ الفرد مع المواقؾ الجدٌدة (7

وهً تلك , النظام عن طرٌق التوسط وضبط مهارات أساسٌة او معرفٌة روتٌنٌة أكثر 

وٌمكن أن ٌشمل ذلك أي شًء من ,المهارات التً تم تعلمها عن طرٌق التدرٌب او التكرار 

.المهارات الحركٌة و القراءة ومهارات اللؽة وحتى الذاكرة اللفظٌة   
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تعتبر هذه الوظابؾ مسؤولة عن التحكم المعرفً وتنظٌم السلوك واألفكار ولذلك فهً (8

ومراقبة وإنهاء نشاط ما ٌكون ,مهمة فً نشاطات الحٌاة الٌومٌة وذلك لتأثٌرها على بدء 

. الفرد على وعً به   

    :مراحل نمو الوظائؾ التنفٌذٌة -4

 تتزامن مراحل نمو الوظابؾ التنفٌذٌة مع نظرٌة بٌاجً للنمو المعرفً ونمو القشرة ما قبل ا

:على النحو التالً(    Jurado et rosselli ) 2007 عام وّب أٚضحٙب ٌزج١ٙخا  

حٌث ٌكتشؾ ’ شهر 18مرحلة النمو الحس حركً وتبدأ من المٌالد حتى :المرحلة األولى -

وقد أوضحت عملٌات تصوٌر ,الرضٌع خاللها العالم الخارجً من خالل حركات هادفة 

. أشهر 6األعصاب أن الفص الجبهً ٌعمل لدى الرضٌع من سن   

وفٌها تتضح اللؽة والقدرة على إعادة ’ سنوات 7 شهر حتى 18تبدأ من :المرحلة الثانٌة -

تقدٌم الفكرة من خالل وسابل أخرى بما ٌسمح بالتفاعل مع مستوٌات مختلفة لتحقٌق هدؾ 

وفً الخمس سنوات ,إال أن األطفال ٌحتاجون لمن ٌخطط لهم فً هذه المرحلة ,واحد 

األولى من عمر الطفل تنمو عدة عملٌات مثل ضبط االنتباه و ثالثة مجاالت تنفٌذٌة أخرى 

.تجهٌز المعلومات ووضع األهداؾ ,المرونة المعرفٌة : وهً   

التخطٌط : سنة تتضح فٌها الوظابؾ التنفٌذٌة المعقدة مثل 11 إلى 7من :المرحلة الثالثة -

.ومراقبة الذات والقدرة على التجدٌد العقلً لألفكار والمعتقدات لتصبح واقعا ملموسا   

وفٌها ٌتمكن الفرد من , سنة وحتى مرحلة الشباب 11وتمتد من سن :المرحلة الرابعة -

وٌتمكن من المشاركة فً حل المشكالت ,عملٌات التفكٌر المجرد والمفهوم االفتراضً 

وبالنسبة لكبار السن فهنالك من ٌرى أن األداء المرتبط ,واألنشطة الموجهة لتحقٌق الهدؾ 

 (الذاكرة,اإلدراك ,االنتباه )وان القدرات المعرفٌة مثل ,بالفص الجبهً ال ٌتأثر بالعمر 

وؼٌرها من القدرات التً تندرج تحت الوظابؾ التنفٌذٌة هً التً تتعرض لالنخفاض مع 

التحول )التقدم فً العمر مما ٌنعكس بدوره على سالمة الوظابؾ التنفٌذٌة و خاصة قدرات 

وٌعد ذلك التدهور للوظابؾ التنفٌذٌة لدى كبار السن أمرا (وكؾ اإلجابات ؼٌر المالبمة 

طبٌعٌا نظرا لبعض التؽٌرات التشرٌحٌة التً تحدث فً الدماغ وخاصة الفص الجبهً أثناء 

(.106 -104 : 2013, هٌام فتحً ).فترة الشٌخوخة  

 سنوات ٌكون قادرا 6فنجد مثال نمو عملٌة التخطٌط وحسب الدراسات ان الطفل فً عمر 

 سنوات ٌصبح قادرا على أداء بحث منظم و 10وفً عمر ,على مقاومة تشتت االنتباه 

 سنة تتكون لدٌه الطالقة اللفظٌة ومهارات 12وفً عمر .وضبط الدوافع ,اختبار الفروض 

 سنة تتطور الوظابؾ التنفٌذٌة خاصة تنظٌم الذات 13 سنة وحتى 11التخطٌط وفً سن 
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واتخاذ القرار وقد لوحظ حدوث تطور كبٌر فً التخطٌط وحل المشكالت ووضع األهداؾ 

.وهً فترة مرتبطة بطفرات النمو   

 فً 2002 و 2001أما المرونة المعرفٌة تظهر كما حددها اندورسون واخرون عامً 

حٌث ٌستطٌع ,وٌكتمل نضجها فً مرحلة المراهقة ,الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة 

وتظهر القدرة على التعلم من , سنوات 4-3الطفل التنقل بٌن استجابتٌن بسٌطتٌن فً سن 

األخطاء والتؽٌٌر فً االستراتٌجٌات خالل الطفولة المبكرة وتستمر حتى الطفولة المتوسطة 

. سنة تقرٌبا 15وتزداد القدرة على تجهٌز المعلومات فً سن ,  

تلعب اللؽة دورا جوهرٌا فً نمو الذاكرة العاملة وتطور :أما بالنسبة للذاكرة العاملة 

فاأللفاظ ,وال ٌمكن ان ٌحدث هذا النمو بدون استخدام اللؽة الداخلٌة ,الوظابؾ التنفٌذٌة 

وتحسٌن عملٌات التشفٌر ,الصرٌحة تساعد فً التعلم المنظم ذاتٌا للمهارات المعرفٌة 

.والتخزٌن واالحتفاظ   

:أنواع الوظائؾ التنفٌذٌة -5  

ٌختلؾ تقسٌم الوظابؾ التنفٌذٌة حسب التٌارات والباحثٌن وسنتناول فً تقسٌمنا هذا بعض 

:الوظابؾ الشابعة واألكثر تداوال فً مٌدان علم النفس العصبً   

:التخطٌط-(1  

تنفٌذ ,بناء اإلستراتٌجٌة ,وضع الهدؾ ,تحدٌد المشكلة ):ٌشمل التخطٌط خمس عملٌات هً 

.(الخطة وتتضمن المراقبة أثناء التنفٌذ وإعادة التكوٌن   

 ٚػطفhaith التخطٌط ضمن مدخل تجهٌز المعلومات على انه ٌتضمن موقؾ ال ٌملك لها 

.الفرد استجابات مناسبة وٌتطلب تكوٌن استجابة جدٌدة من اجل الوصول إلى الهدؾ   

وٌرى عدد آخر من العلماء والباحثٌن أن التخطٌط ٌتضمن مفاهٌم محورٌة متعددة مثل 

كما ٌرون أن التخطٌط ٌشتمل كذلك على وصؾ ,تعاقب األفعال واالستراتٌجٌات ,الهدؾ :

.الخطوات آو التعاقبات المعرفٌة والسلوكٌة التً سٌتبعها الفرد خالل سلسلة األداء   

كما ٌمكن تعرٌؾ التخطٌط على انه قدرة الفرد على تحقٌق مهارات محددة تشتمل على عدة 

خطوات من خالل وضع الهدؾ وتحدٌد األسلوب األكثر كفاءة وتحدٌد األدوات والخامات 

.الالزمة قبل تنفٌذ أٌة مهمة   

:المرونة المعرفٌة -(2  
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وٌقصد بها قدرة الفرد على االنتقال من فكرة إلى أخرى أو من عمل إلى أخر وفقا لتؽٌٌر 

وتعرؾ كذلك بقدرة الفرد على إنتاج وتقدٌم أفكار متنوعة وتحوٌل أو توجٌه ,المواقؾ 

وهناك شكل أخر من أشكال المرونة هو القدرة ,مسار التفكٌر بما ٌتفق مع المهمة وأهدافها 

أي القدرة  على ,على تحوٌل االنتباه لذلك ٌطلق علٌها بالمرونة العقلٌة أو مجموعة التحول 

التنقل ما بٌن الحواس المختلفة السمعٌة والبصرٌة وخاصة فً مجال التعلم والمهام ذات 

.الطابع المعرفً العقلً   

كما سبق أن عرفت المرونة المعرفٌة على إنها القدرة على التحول من طرٌقة التفكٌر إلى 

وتعتبر القشرة ,أخرى وبالتالً من أسلوب تجهٌز المعلومات إلى آخر تبعا لتؽٌٌر المواقؾ 

وٌظهر ذلك فً حالة إصابة القشرة األمامٌة ,األمامٌة مركزا للتحول والمرونة المعرفٌة 

حٌث ال ٌتمكن الشخص المصاب من تحوٌل االنتباه بٌن المفاهٌم أو االنتقال بٌن الحواس 

.المختلفة النجاز المهمة المطلوبة منه  

:الكؾ المعرفً -(3  

هو عملٌة تسمح بإلؽاء المعلومات أو مخططات الفعل الؽالبة بهدؾ االنتقاء إجابات ثانوٌة 

:بحٌث ٌمكن تمٌٌز ثالث وظابؾ للكؾ ,لكنها مالبمة لوضعٌات خاصة   

.منع الدخول أو الوصول لإلجابات ؼٌر المالبمة -  

.منع تنفٌذ إجابة ؼالبة -  

.منع الوصول إلى معلومات أصبحت ؼٌر مناسبة -  

Luria الذي اقترح ان الفصوص الجبهٌة تلعب دورا هاما1978 سنة  ِجسأ الكؾ ظهر مع   

حٌث الحظ اضطرابات الكؾ مع مفحوصٌن ٌعانون ,فً الكؾ عن اإلجابات الؽٌر مناسبة 

.من اضطرابات جبهٌة   

ؼٌر أن الدراسات الحدٌثة أظهرت أن الفصوص الجبهٌة لٌست المناطق العصبٌة الوحٌدة 

.التً تتدخل فً وظٌفة الكؾ أي أنها تكون تحت سٌطرة مناطق أكثر اتساعا   

: ٌستحضر ان تكون عملٌة الكؾ متعددة التحدٌد  (perret)2003  

الذي ٌتعلق بالتمثٌالت الذهنٌة :الكؾ المعرفً -  

(25 :2013,باحمد فتٌحة ).الذي تخص البرمجة الحركٌة :الكؾ السلوكً -  

: اقترح عدة وظابؾ للكؾ  (hasher) 
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.تمنع وصول المعلومات الؽٌر مالبمة إلى الذاكرة العاملة :وظٌفة وقابٌة -  

تقوم بحذؾ المعلومات الصالحة سابقا وأصبحت ؼٌر مالبمة بعد التؽٌٌرات :وظٌفة اإللؽاء -

.الطاربة على المحٌط   

.تمنع تنفٌذ إجابة مهٌمنة ومسٌطرة :(عرقلة)وظٌفة تعطٌل -  

 الكؾ فً نموذج (shalice et norman) أي ما ٌسمى مسٌرا لإلشكالٌات  

 (gestionnaire de conflits) ٌعمل على منع وكؾ المخططات األقل مالبمة للوضعٌة

.الراهنة وانتقاء األكثر تناسبا   

  ومن جهة أخرى نظام المشرؾ أالنتباهً (SAS) ٌنفذ عملٌة الكؾ عندما تكون اإلجابات  

إذن .األوتوماتٌكٌة الراسخة منشطة أو عندما ٌكون مخطط الفعل ؼٌر مالبم للوضعٌة 

هذا ما ٌفسر ,إصابة النظام المشرؾ أالنتباهً تؤدي إلى تنشٌط مخطط ؼٌر مالبم للوضعٌة 

.ظاهرة االستمرارٌة أو تشتت االنتباه أو اضطراب الكؾ   

كما ٌمكن اعتباره مٌكانٌزم مهم ٌعمل على كؾ المعلومات الذاتٌة والمشوشة باستمرار      

camus(1999)انه ٌكون عندما ٌكون هناك تصورٌن منافسٌن  ثظفخنشطة حٌث ٌرى   

.على مستوى أخد القرار لضبط اإلجابة المناسبة   

للكؾ دور مهم فً الحٌاة الٌومٌة ألنه ٌسمح بحشد كل انتباه لنشاط معٌن بدون التشوٌش 

.علٌه من طرؾ مثٌرات أخرى من المحٌط   

:الذاكرة العاملة -(3  

تمثل الذاكرة العاملة المكون المعرفً العملٌاتً األكثر تأثٌرا فً تنشٌط المعلومات داخل 

الذاكرة اإلنسانٌة واالحتفاظ بها لمدة مؤقتة للقٌام بالعدٌد من االستخدامات المعلوماتٌة وٌتم 

.ذلك من خالل النظم المعرفٌة المتصلة بها   

وفً جانب آخر ٌشٌر بادلً إلى أن الذاكرة العاملة هً نظام محدود القدرة ٌسمح بتخزٌن 

.المعلومات تخزٌنا مؤقتا وٌعالجها   

وٌرتبط عمل الذاكرة العاملة فً وقت واحد مع تخزٌن المعلومات ومعالجتها بصفة مؤقتة 

وبالتالً فان الذاكرة العاملة .وترتبط مختلؾ مكونات الذاكرة العاملة مع وظابؾ مختلفة ,

وتنفٌذ ,ومكوناتها هً المسؤولة عن اإلدراك واالنتباه والحفاظ على المعلومات واسترجاعها 

المحافظة على االتجاه فً المكان والمحافظة على :مختلؾ الوظابؾ البصرٌة المكانٌة مثل 
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وهكذا .تتبع التؽٌرات فً المجال البصري بمرور الوقت وٌحدث ذلك بفضل هذا المكون 

.بعد أن تعالج المعلومات فإنها تخزن فً الذاكرة طوٌلة المدى   

نموذجا عن الذاكرة العاملة لوصؾ كٌفٌة حفظ المعلومات  (بادلً وهٌتش)كما قدم 

مؤكدٌن على أن الذاكرة العاملة ٌجب النظر إلٌها على ,ومعالجتها حفظا مؤقتا فً الذاكرة 

وان هذا المفهوم ٌجب أن ٌتسع لٌشمل ثالثة .أنها جهاز متعدد العناصر ولٌس مخزن واحد 

المنفذ المركزي وهو مكون محدود السعة ٌتحكم فً االنتباه وٌساعده جهازان :مكونات هً 

والمكون البصري المكانً ,المكون لفظً وٌعنى بالمعلومات اللفظٌة الصوتٌة :فرعٌان هما 

.الذي ٌعنى بالمعلومات البصرٌة والمكانٌة   

أوضحت البحوث التً أجرٌت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و اروٌا أن الذاكرة العاملة 

هً واحدة من أكثر قدراتنا المعرفٌة أهمٌة وكما أنها ضرورٌة ألنشطة ٌومٌة ال حصر لها 

وتذكر ,وتنفٌذ التعلٌمات ذات الخطوات المتعددة ,مواصلة االنتباه وإتباع التعلٌمات :مثل 

.والتفكٌر المنطقً أو المحافظة على تركٌزنا فً مشروع من المشارٌع,المعلومات للحظات   

إن الذاكرة العاملة تقرر كٌؾ نتعامل مع المؤثرات المختلفة عندما ندخل الٌها المادة العلمٌة 

:حٌث تنشا ثالثة أحداث مهمة   

.تفقد المعلومات أو تنسى -  

تحفظ المعلومات فً الذاكرة العاملة مدة قصٌرة عندما تكون المعالجة عن طرٌق تكرارها -

.مرة تلو أخرى   

تعالج المعلومات وتنظم تنظٌما أفضل عند استخدام استراتٌجٌات تعلٌمٌة تؤدي او تساعد -

.على االحتفاظ بهذه المعلومات وتخزٌنها فً الذاكرة طوٌلة المدى   

حٌث ,وهذا ما ٌجعل الذاكرة العاملة ذات أهمٌة قصوى لألفراد فً معالجة المعلومات 

بمعنى أن المعالجة األعمق للمعلومات ,ترتبط ارتباطا وثٌقا بمدى كفاءة معالجة المعلومات 

.تنتج ذاكرة أقوى وأكثر كفاءة مقارنة بالمعالجة السطحٌة   

:ولذلك توجد مجموعة من األساسٌات تكسب الذاكرة العاملة قدرا اكبر من األهمٌة وهً   

الذاكرة العاملة وهً مفتاح الوظٌفة المعرفٌة المستخدمة فً حٌاتنا الٌومٌة لمساعدتنا على -

.االحتفاظ بالمعلومات فً العقل جاهزة فترات قصٌرة من الوقت   

.وتنمو فً الطفولة والبلوغ ,تتدهور الذاكرة العاملة مع التقدم فً السن -  

األفراد ذوو الصعوبات فً الذاكرة العاملة  قد ال ٌستطٌعون البقاء فً نشاط معٌن وقد -

.ٌعجزون عن إكمال المهام   
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فرط فً النشاط ,ضعؾ الذاكرة العاملة موجود لدى من ٌعانون من نقص فً االنتباه -

.وضحاٌا اإلصابات الدماؼٌة ,اضطراب معالجة اللؽة ,  

(.16 :2016, مسعد أبو الدٌار)  

:االنتباه-  

بعض  )تركٌز الوعً على منبه أو''ٌعتبر االنتباه عملٌة معقدة للؽاٌة وٌعرؾ على انه 

بما ٌمكن الفرد من فهم ,واستبعاد المنبهات األخرى الموجودة فً نفس اللحظة (المنبهات 

 (المرتبطة بالمنبه)وٌتأثر االنتباه بالعدٌد من العوامل الموضوعٌة ''.هذا المنبه فهما جٌدا 

كما ٌتأثر بالعوامل الذاتٌة التً تشمل توقعات ,والتؽٌٌر والجدة ,مثل حجم المنبه وشدته 

ونحن نستخدم االنتباه لتوجٌه حواسنا .الفرد وحاجاته ودوافعه وما إلى ذلك من متؽٌرات 

تساعدنا على ,وأجهزتنا اإلدراكٌة نحو منبه معٌن حتى ٌمكن لنا ان نعالجه معالجة جٌدة 

.التفاعل الفعال مع البٌبة   

وٌعرؾ االنتباه االنتقابً أو المركز على انه القدرة على استخالص المعلومة الهامة من بٌن 

وإهمال أو كؾ المعلومة الؽٌر مطلوبة ,مجموعة من المعلومات التً ٌتعرض لها الفرد 

ومن ثم فهو ٌلعب دورا فً عملٌة اختٌار المعلومة الحسٌة التً ٌجب أن نتعامل معها ,

فنحن عادة ما نتعرض للعدٌد من المثٌرات فً نفس اللحظة ولكننا ال نستطٌع أن نتعامل مع ,

ومن تم فعلٌنا أن نختار من بٌن هذه المثٌرات احدها آو ,كل هذه المثٌرات مرة واحدة 

ومن ثم ٌعتبر االنتباه االنتقابً تركٌزا على .بعضها لكً نستطٌع  أن نتعامل معه بكفاءة 

كان ٌذاكر الفرد بٌنما ٌتحدث الناس من حوله فهو ٌركز ,مثٌر واستبعاد المثٌرات األخرى 

فحجم .ولذلك فهو انتباه محدود السعة ,فً مذاكرته وٌستبعد األصوات األخرى المحٌطة به 

المعلومات التً ٌمكن للفرد التعامل ومعها وتسجٌلها ٌعتمد على سرعة التشؽٌل وزمن 

وٌعكس األخٌر الوقت الالزم لتشؽٌل المعلومات حتى صدور االستجابة كم ٌرتبط , الرجع

فالمعلومات التً نقوم بتشؽٌلها تم انتقاؤها من ,االنتباه االنتقابً ببعدي الزمان والمكان 

.مجموعة من المثٌرات الموجودة فً مكان ما ولمدة زمنٌة محددة   
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(.21 :2016,عبد الودود,ثناء )  

 هذا المظهر من االنتباه فً اختٌار اإلشارات 1990وقد حدد بوسنر و بٌرتسون سنة 

وٌرتبط هذا االنتباه مع .األساسٌة فً عملٌة الوعً واستمراره فً وجود تشتت لالنتباه 

.الوعً والسٌطرة اإلرادٌة على تشؽٌل المعلومات   

وتقوم بهذه الوظٌفة المناطق األمامٌة من الفص الجبهً وخاصة وظٌفة كؾ االستجابة 

.للمعلومات ؼٌر ذات العالقة   

:المناطق المخٌة المسؤولة عن االنتباه -  

ٌعتبر االنتباه عملٌة معقدة وهذه الوظٌفة ال ٌمكن تحدٌد موقع تشرٌحً معٌن لها فً المخ 

بل ٌمكن القول بأنها عملٌة ٌدخل فً خدمتها العدٌد من المراكز أو الشبكات العصبٌة ,

الموجودة فً المخ أما عن المناطق الموجودة تحت القشرة والمسؤولة عن االنتباه فأمها 

ومن ثم ٌلعب دورا ,التالموس الذي ٌعمل حارس بوابة لكل من المدخالت الحسٌة والحركٌة 

فٌلعب دورا مهما فً تحدٌد  (بما فً ذلك اللوزة)أما الجهاز الطرفً .فً االنتباه االنتقابً 

وهناك مناطق أخرى مسؤولة عن المظاهر المختلفة لالنتباه ,أهمٌة المثٌر من ناحٌة الدافعٌة 

والمنطقة ,المنطقة السفلٌة من الفص الجداري المسؤولة عن االنتباه االنتقابً المكانً :ومنها 

والمنطقة األمامٌة من التلفٌؾ ,الجبهٌة األمامٌة المسؤولة عن تثبٌط أو تنشٌط السلوك 

.الحزامً المسؤولة عن استمرارٌة االنتباه   

وبالتالً فان عملٌة االنتباه تشمل مناطق عدٌدة بالمخ منها الفصوص الجدارٌة والصدؼٌة 

وهذه المناطق ترتبط فٌما بٌنها بالعدٌد ,وكذلك التالموس والعقد القاعدٌة ,والجبهٌة والقفوٌة 

.من األلٌاؾ الترابطٌة التً تمثل شبكة عصبٌة تشرٌحٌا و وظٌفٌا   

       (Seron, Xavier ;martial van der linden ;didier le gall ;pilar    

andrés,1999:137) 

:اضطراب الوظائؾ التنفٌذٌة -6  
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نظرا لألهمٌة البالؽة للوظابؾ التنفٌذٌة فان أي خلل ٌمسها ٌؤدي بالفرد الى عجز عن 

أو أن ٌحتفظ ,او ٌعجز عن القٌام بأعمال مفٌدة من تلقاء نفسه ,رعاٌة نفسه بصورة مقبولة 

وٌظهر الخلل ,بعالقات اجتماعٌة عادٌة بصرؾ النظر عن مدى سالمة القدرات المعرفٌة 

فً الوظابؾ المعرفٌة فً صورة فقدان الدافعٌة وعجز المبادأة بالسلوك فٌما ٌتصل باألكل 

.والعمل والقراءة وما إلى ذلك ,والشرب والتفاعالت االجتماعٌة   

 واألفراد الذٌن ٌعانون من اضطرابات فً الوظابؾ التنفٌذٌة ٌعانون من صعوبات تتمثل

: فً   

.صعوبة فً إعداد الهدؾ -  

.فوعٌهم بهذه المسألة قلٌل ,لدٌهم شعور بان األشٌاء إما تكون حدثت أو لم تحدث   

.والتردد فٌما بٌنها ,لدٌهم صعوبة فً تنفٌذ المهام -  

.ٌمٌلون للعٌش فً اللحظة الراهنة وال ٌستطٌعون االنتقال إلى لحظات تالٌة -  

.ال ٌمكنهم االستفادة من خبراتهم السابقة فً التخطٌط لألهداؾ المستقبلٌة -  

ٌستمرون فً استخدام نفس االستراتٌجٌات فً حل المشكالت حتى لو بدت لهم هذه -

.االستراتٌجٌات ؼٌر فعالة   

.وٌجدون صعوبة فً التكٌؾ مع اي تؽٌر ,ٌتمٌزون بالجمود فً نمط التفكٌر -  

.نادرا ما ٌحاولون التفكٌر فً خطة الحل قبل تنفٌذها -  

كما أن لدٌهم , ؼٌر واقعٌٌن فٌما ٌتعلق بقدراتهم اانخفاض تقدٌر الذات والمٌل الن ٌكونو-

.حساسٌة عالٌة للنقد   

ٌجدون صعوبة فً الجوانب االنفعالٌة بما ال ٌمكنهم من السلوك بطرٌقة مناسبة مع -

.المواقؾ االجتماعٌة المختلفة   
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فهم ٌتوقفون عن االستمرار فً المحاولة بدال من ,انخفاض مستوى تحمل اإلحباط والفشل -

.محاولة خطة أخرى   

لدٌهم مصاعب فً ترتٌب خطوات حل أي مشكلة وعدم القدرة على وضع أهداؾ مرحلٌة -

.للوصول إلى الهدؾ األساسً   

 خالصة

 وبهذا تلعب الوظابؾ التنفٌذٌة حسب ما جاءت به الدراسات واألبحاث النظرٌة دورا هاما 

فً مختلؾ العملٌات العقلٌة األخرى كما أنها تسمح بان ٌتكٌؾ اإلنسان مع الظروؾ 

وسنتطرق فً الفصل التالً إلى عالقة هذه األخٌرة مع الجانب ,الطاربة بشكل منطقً 

 .اللؽوي أو التواصلً عند حبسً بروكا 
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 حبسً بروكا

 

تمهٌد -  

 نقص انكهمة عند حبسي بروكا -1

النماذج التشرٌحٌة العصبٌة لنقص الكلمة-2  

النماذج المعرفٌة لنقص الكلمة -3  

مظاهر نقص الكلمة -4  

عالقة اضطراب الوظائؾ التنفٌذٌة بالحبسة -5  

عالقة اضطراب الوظائؾ التنفٌذٌة بعرض نقص الكلمة عند حبسً -6

 بروكا 

األعراض الحبسٌة الناتجة عن عجز تنفٌذي -7  

 خالصة-
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 تمهٌد

   حؽت  (zhengye) فان المتحدث والمستمع بحاجة إلى الوظابؾ التنفٌذٌة لتنظٌم أفكارهم

كما أن هذه األخٌرة تسمح للمتكلم بانتقاء الكلمة المناسبة والكؾ ,حسب وضعٌة االتصال 

.عن الكلمات ؼٌر المالبمة والتنسٌق بٌن األفكار   

الوظابؾ التنفٌذٌة تتدخل فً الفهم للجمل المبهمة حتى نتحصل على ترجمة تفسٌر متماسك 

.ومنسجم لخطاب المتحدث   

 :نقص انكهمة عند حبسي بروكا -1

٠ؼجط ِظطٍح ٔمض اٌىٍّخ ػٓ حبٌخ ذبٌظخ ِٓ اٌظؼٛثخ فٟ تؽ١ّخ أٚ اؼتطربع أؼّبء 

 .وخ١طح ِٓ األش١بء اٌتٟ ٠ؼطفٙب اٌفطز 

( Azouvi,d ;Perrier,d ;et van der linden ,1999 :41) 

 

اضططاة االؼتحضبض اٌٍفظٟ اٌصٞ ٠ظٙط ثحسح أحٕبء اٌحس٠ج ٚ  ػٍٝ أٗ ٠Pialouxؼطفٗ 

فتبدوا الجمل ناقصة من حٌث البنٌة التركٌبٌة ومن حٌث المعنى فٌتمٌز الكالم العفوي اٌؽطز 

 للمصاب بترددات،توقفات واستعمال الكلمات أكثر عمومٌة

 (Pialoux,1975 : 236) 

  كما ٌعرفه rondal et seron الخصابص وضوحا عند الحاالتأكثرعلى انه واحد من 

 ناتجة عن عدم الوصول أنهاوٌتم تفسٌر هذه الصعوبة على ,التً تعانً من حبسة بروكا 

. (اضطراب الوصول المعجمً ) المعرفة الداللٌة التً ال تزال سلٌمة إلى

) 830:2003,( rondal ; seron 

فٌعرؾ نقص الكلمة  :campolini   ,tollet vanstelandt  2003,54) بالنسبة ل أما

 على انه اضطراب كمً للتعبٌر الشفوي المتواجد فً الجدول العٌادي للحبسة ٌتمٌز

 . صعوبة فً استحضار مصطلح محدد فً موقؾ معٌن أوباستحالة 

)campolini ;tollet vanstelandt,  2003 : 54 ) 
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 األساسٌة استحضار الكلمات أو إنتاجوبالتالً فان عرض نقص الكلمة ٌعبر عن عجز فً 

 مع سالمة الفهم نسبٌا حسب نوع ودرجة األشٌاءالتً تشكل مفاهٌم عمومٌة لفبة ما من 

. والقدرة على التكرار اإلصابة  

 

:النماذج التشرٌحٌة العصبٌة لنقص الكلمة-2  

فهو بالضرورة ٌنتج عن إصابة ,بما أن نقص الكلمة ٌعبر عرضا جوهرٌا فً الحبسة 

المناطق العصبٌة المتسببة فً هذه األخٌرة وعلٌه اقترح الباحثون نماذج تشرٌحٌة مرتبطة 

wemicke (1874)الفص الصدؼً مخزنا إذ اعتبر, بإنتاج الكلمة أو صعوبتها او فقدانها   

وٌتم فٌه ربط الكلمة بمعناها بفضل الممرات الموجودة بٌن مخزن الكلمات المسموعة وبٌن 

مركز المفاهٌم مما ٌسمح باختٌار كلمة معٌنة بعد تنشٌط مفهومها عن طرٌق منبه خارجً 

أما المركز الحرفً للكالم المنطوق فهو الذي ٌؤمن اإلنتاج والتحقٌق النطقً للكلمة ,معٌن 

بعد استقبال المعلومة من مركز صور الكلمات المسموعة الموجودة على مستوى الفص 

.الصدؼً وٌؤدي انقطاع أو اختالل الصلة بٌن هدٌن المركزٌن إلى إنتاج أصوات خاطبة   

 اعتمد )geshwind (1969على نموذج  wernické و وضع نموذجا للكلمات المرتبطة

حسبه تدرك الكلمة انطالقا من المدخل البصري على مستوى ,بمنبهات خارجٌة بصرٌة 

  الفص القفوي ومنه تحول إلى المسار الزاوي األٌسر الذي ٌتصل بباحةwernickéعلى 

تنقل هذه المعلومة بواسطة, للكلمة يمستوى الفص الصدؼً أٌن ٌولد الشكل الفونولوج      

  الحزمة المقوسة إلى الباحة الحركٌة للؽة او باحةbrocaأٌن ٌولد تخطٌطا حركٌا ٌنفذ 

. من طرؾ الجهاز الحركً   

,ٌعتبر المسار الزاوي منطقة تصب فٌها الباحات البصرٌة geshwind(1969)بالنسبة ل  

عٌادٌا تؤدي ,السمعٌة والشمٌة وهً التً تمكن اإلنسان من اكتساب الكلمات وأسماء األشٌاء 

.اإلصابة على مستوى المسار الزاوي إلى صعوبات فً إٌجاد الكلمات وأسماء األشٌاء   

أن إصابة الفص الصدؼً تخل بالتمثٌالت السمعٌة للكلمات (1974)من جهته اكد لورٌا 

goodglass& winngfieled,1997 وٌرى كل . وتؤدي إلى صعوبة حادة فً إٌجادها   

 فرضٌة كل من geshwind, wernické , luria  المتعلقة بكون المسار المقوس ٌنقل

منبثقة أساسا من , من الفص الصدؼً نحو مركز التخطٌط الحركً ةالمعلومات الفونولوجً

المالحظة العٌادٌة للحبسة التوصٌلٌة الناتجة عن إصابة المسار الزاوي الهامشً والذي ٌمس 
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بإمكان هذه المالحظات أن تعزز الفرضٌة القابلة أن الحزمة المقوسة تنقل ,الحزمة المقوسة 

. من الفص الصدؼً نحو مركز التخطٌط الحركً للكلمة ةالمعلومات الفونولوجً  

أما المرحلة األخٌرة المفترضة من طرؾ النماذج التشرٌحٌة العصبٌة فتتعلق بدور باحة 

هذا ما ٌفسر اضطراب النطق ,بروكا فً التحقٌق النطقً للمعلومات اللسانٌة التً تصلها 

.عند حبسً بروكا واحتفاظه بالفهم   

:النماذج المعرفٌة لنقص الكلمة -3  

ٌتعدى المنظور المعرفً لنقص الكلمة المنظور العصبً المتعلق بإصابة آو اضطراب 

حٌث ٌرجع نقص الكلمة الضطراب المراكز االفتراضٌة ,المراكز اللؽوٌة فً الدماغ 

وبالتالً اعتمد الباحثون على هذه النماذج للخروج ,المتعلقة باإلنتاج اللفظً الشفوي للكلمة 

بمجموعة من األعراض المعرفٌة تخص إصابة احد آو عدة مستوٌات تمر عبرها المعلومة 

انطالقا من إدخال المنبه و وصوال إلى التحقٌق األلسنً الشفوي للكلمة وتتمثل األعراض 

:فٌما ٌلً   

:اضطراب على مستوى النظام الداللً -  

ٌمثل هذا األخٌر تدهور أو فقدان شامل للسمات الداللٌة مما ٌخل بالمعلومات التً ٌملكها 

وٌؤثر هذا الفقدان فً اللؽة وفً عملٌة التواصل كما ٌؤثر فً ,الفرد فً مختلؾ الكلمات 

السلوك العام للفرد وبالتالً ٌظهر المرٌض إخفاقا فً مجمل المهام المطلوبة منه التً 

وٌظهر على المرٌض فً هذا ,تستدعً معالجة داللٌة سواء كانت لفظٌة آو ؼٌر لفظٌة 

الحال الكثٌر من التحوٌالت الداللٌة فً اختبار التسمٌة بسبب استعمال المرٌض لحقل داللً 

.ؼٌر مكتمل   

:اضطراب النفاذ إلى التمثٌالت الداللٌة -  

هً اضطراب ممٌز للحبسة االنحاللٌة حٌث ٌعبر عن صعوبة مؤقتة فً استعمال النظام 

ففً هذه الحالة تكون أخطاء المرٌض ؼٌر مستقرة و متؽٌرة حسب أوقات االختبار ,الداللً 

.كما ٌستجٌب المرٌض لما تكرر له التعلٌمة او لما تقدمها ببطء ,  

:اضطراب على مستوى ما بعد الداللً -  

ال ٌمس هذا االضطراب المعالجة الداللٌة و ال ٌؤدي الى اضطراب فً الفهم حٌث ٌتمكن 

الحبسً فً هذه الحالة من فهم المنبه وتصنٌفه وتعٌٌنه وبالتالً ٌخص االضطراب هنا 

  للكلمة يالمعالجة ما بعد الداللٌة وهو متعلق بإصابة النفاذ إلى الشكل الفونولوج
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 النموذج العصبً التشرٌحً                                         النموذج المعرفً 

 

 الوظٌفة فً كل مرحلة

 

 إدخال المنبه  

 

 التعرؾ على المنبه

 

 تحدٌد المفهوم

 

ةتنشٌط التمثٌالت الفونولوجً  

 

 تنشٌط الخطة النطقٌة

 

 تنفٌذ الكالم 

 

 

موازاة بٌن النموذج التشرٌحً العصبً والنموذج المعرفً إلنتاج الكلمة: 05مخطط رقم   

 

 

 

 

 صورة الشًء    
 صورة الشًء 

 التعرؾ البصري 
 اللحاء البصري

 النظام الداللً   المسار الزاوي

 النظام الفونولوجً  باحة فرنٌكً 

 التخطٌط النطقً 
 باحة بروكا 

 اللحاء الحركً  التحقٌق النطقً  
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:مظاهر نقص الكلمة -4  

  فرق(nespoulous ,1988)بٌن نوعٌن من السلوك ٌمٌزان مظاهر نقص الكلمة عند 

:الحبسً وهما   

 إزاءالعبارات التً توضح موقؾ المتكلم '' ٌعرؾ اللسانٌون الموقفٌة ب:السلوك الموقفً -أ

ومنه ٌعرؾ''  محتوى رسالته  Nespoulous السلوك الموقفً فً الحبسة ب   

 وإبداء محتوى رسالته تأكٌد أوتعدٌل :العبارات التً تبٌن موقؾ الحبسً من ما قاله مثل ''

 نشاط لم أمامقلقه و جانب العبارات التً تترجم عدم قدرته إلى عدم رضاه عنها أورضاه 

.ؼبته فً ذلك رٌتمكن من تحقٌقه رؼم   

:وتتمثل مظاهر نقص الكلمة حسب السلوك الموقفً كالتالً   

  التأكٌد أو بالنفً إجابتهحكم الحبسً على -

  عدم القدرة إبداء-

طلب تدخل الفاحص -  

طلب مهلة -  

  البحث صٌرورة-

التعبٌر عن صعوبة الموقؾ -  

التعبٌر عن صعوبة المثٌر -  

التعبٌر عن معرفة المثٌر -  

.التعبٌر عن النسٌان -  

:السلوك المرجعً -ب  

 الشًء الذي ٌعود علٌه الرمز اللؽوي فً الواقع ما آوالهوٌة '' ٌعرؾ اللسانٌون المرجع ب

.''كما هو متفق علٌه بتجربة مجموعة من الناس ,وراء اللؽوي   

بالعبارات التً تمكن الحبسً من ''السلوك المرجعً  Nespoulous  ومنه ٌعرؾ  

.'' المحتوى الدال لرسالته إٌصال  
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  وٌوضح(Nespoulous  & al ,1998) الحبسً فً الخطاب الموقفً ٌكون أن أداء

 والجمل األفعال األولحٌث ٌستعمل الحبسً فً , فً الخطاب المرجعً أداءه من أحسن

بٌنما ٌجد صعوبة فً استعمال نفس الوحدات فً النوع الثانً من , والصفات بطرٌقة صحٌحة

. فً الحبسة من الخطاب المرجعً إصابةوبالتالً ٌعتبرون الخطاب الموقفً اقل ,الخطاب   

:مظاهر نقص الكلمة حسب السلوك المرجعً   

كما , مجال استعماله أو وظٌفته أوتتعلق بعبارات ٌصؾ بها الحبسً المرجع  :اإلرداؾ-

 عبارات إلى باإلضافة, نعت قابم على خاصٌة معٌنة من خصابص المرجع أوٌتعلق بصفة 

  .األخٌر وصؾ عالقة الحبسً بهذا أوتقوم على تعرٌؾ المرجع 

  البدابل نوعٌة الشمولٌة أووتتمثل فً البرافازٌا الداللٌة التً تضم البدابل الشاملة  :البرافازٌا-

.مثل حٌوان لذبب  (hyperonyme) 

hyponyme) لفاكهة  أجاصمثل    البدابل النوعٌة الجزبٌةأوالكلمات التحت نوعٌة * 

.تاج ل ملكة :هً كلمات ذات عالقة مشتركة مع كلمة الهدؾ مثل :كلمات االنتماء *  

.شًء ل قلم :مثل : الكلمات العامة*  

 المعجم اللؽوي للمرٌض و تشترك مع الكلمة إلىتتمثل فً كلمة تنتمً :البرافازٌا الشكلٌة -

.الهدؾ فً شكلها الفونولوجً   

  تؽٌٌر ترتٌب أو إضافة ,إبدال,حذؾ ,تتعلق بكلمة مع تعوٌض :البرافازٌا الفونٌمٌة -

(aurélie marchand,2006,14) . فونٌمات الكلمة المستهدفة   

 مقطع من هذه أو صوت إنتاجٌتمثل فً مقاربة الكلمة الهدؾ عن طرٌق :سلوك المقاربة -

. عن طرٌق السٌاق اللسانً الذي تظهر فٌه عادة الكلمة أو األخٌرة  

  .اإلرشادي السلوك الحركً الرمزي والسلوك الحركً إلىٌنقسم :السلوك الحركً -

 ٌؤكد كل من(Duvignaud & nespoulous ,2004) مبدأ السلوك الشامل الذي أن

ٌظهره الحبسً المصاب بفقدان الكلمة ٌمكن من الكشؾ عن استراتٌجٌات التخفٌؾ المتبناة 

   (.98 ,100 :2013بودرٌخ نفسٌة ).من طرؾ المرٌض 

:عالقة اضطراب الوظائؾ التنفٌذٌة بالحبسة -5  

  تؤكد دراسات كل من (purdy ,glosser et goodgass) على انه ٌوجد عالقة تأثٌر 
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حٌث أن هذه األخٌرة تلعب دورا هما فً ,وتأثر بٌن الحبسة واضطرابات الوظابؾ التنفٌذٌة 

(helm et rantner)أن فشل بعض المرضى كما تشٌر دراسات أخرى , العملٌة االتصالٌة 

الحبسٌٌن فً نقل مكاسب الجلسات العالجٌة فً حٌاتهم الٌومٌة مرتبط بصعوبات التنفٌذٌة 

 متقاربة وبالتالً فان نالتً تعانً منها الحاالت نظرا الن مناطق المخ فً كال االضطرابًٌ

الحاالت إضافة إلى اضطرابات الحبسة نجد أنهم ٌعانون من خلل على مستوى الوظابؾ 

.التنفٌذٌة   

 (head)ٌقترح ان المصابٌن بالحبسة الحادة ٌظهرون صعوبات فً العملٌات المعرفٌة أكثر 

.من الحبسة المعتدلة   

  وٌرى(barkley, 1977) أن االضطراب اللؽوي ٌنشا عندما تفشل الوظابؾ التنفٌذٌة فً 

توجٌه الوسابط اللفظٌة نحو الهدؾ الذي ٌعمل على استخدام التنظٌم الذاتً والتمثٌل العقلً 

( 222:2012,أبو الدٌار ).وبالتالً ٌضرب األداء اللؽوي للفرد ,للؽة   

إذن وباالعتماد على هذه الدراسات نجد أن هناك تأثٌر متبادل بٌن عاملً الوظابؾ التنفٌذٌة 

أي أن اضطراب الوظابؾ التنفٌذٌة ٌؤثر على اللؽة الشفوٌة عند حبسً ,واللؽة الشفوٌة 

إضافة إلى انه الضطراب الوظابؾ التنفٌذٌة تأثٌر على الصٌرورة الجٌدة للوظابؾ ,بروكا 

وبالتالً نجد أن الوظابؾ الدماؼٌة تنطوي تحت نظام واحد مركب فإصابة جزء ,التنفٌذٌة 

.(والمعرفٌة,التنفٌذٌة ,اللؽوٌة )من هذا النظام ٌؤدي إلى خلل عام للوظابؾ   

:عالقة الذاكرة العاملة باللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا -  

تلعب الذاكرة العاملة دورا هاما فً المهام المعرفٌة كالفهم وحل المشكالت والتفكٌر والقراءة 

حٌث ٌمكن أن تضطرب كل هذه الوظابؾ نتٌجة وجود ,..والحساب واللؽة وما إلى ذلك 

ففً هذه الحالة مثال ٌجد المفحوص صعوبة فً ربط ,مشكل على مستوى الذاكرة العاملة 

العبارات المكتسبة قدٌمة مع العبارات المنتجة حدٌثا من طرؾ اآلخر فكما نعلم أن المعالجة 

المعرفٌة التً تحدث داخل هذا النوع من الذاكرة تحتاج الى معارؾ مسبقة وبالتالً فان أي 

خلل قد ٌؤدي إلى صعوبة استحضار المعارؾ السابقة فً المجال وبالتالً صعوبة فً 
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ومن هنا نجد ,معالجة المعلومات الجدٌدة والقدرة على التحاور وإنشاء سلسلة من المحادثات 

إن الذاكرة العاملة تلعب دورا هاما فً السٌر الحسن للوظابؾ التنفٌذٌة واللؽة الشفوٌة 

. فمعظم حاالت حبسة بروكا تعانً من خلل على مستوى هذه األخٌرة   

  كما تشٌر(denckla,1996) إلى أن الكالم الموجه ذاتٌا ضروري لنمو الذاكرة العاملة من 

 المتكرر للتمثٌل العقلً للخطط واألهداؾ ودعم استخدام القواعد والتعلٌمات مخالل االستخدا

وال ٌكتفً بفهمها فقط بل البد من استرجاعها وتنظٌمها والتعبٌر عنها مما ٌؤدي إلى إدخال 

وهذه اللؽة الداخلٌة ,بنٌة لؽوٌة ذات وظٌفة إرشادٌة متمثلة فً نمو اللؽة المدمجة داخلٌا 

.تمثل رقٌبا ٌقظا على المهارات اللؽوٌة المختلفة وبالتالً تجعل الذاكرة العاملة نشطة  

(cohen et al ,2000:360). 

وبالتالً اضطراب هذه األخٌرة ٌؤدي إلى مشاكل على مستوى اللؽة الشفوٌة عند حبسً 

 بروكا 

: عالقة التخطٌط باللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا-  

هناك العدٌد من الدراسات التً تشٌر إلى أن وجود عجز فً وظٌفة التخطٌط ٌؤدي العجز 

اللؽوي أو اضطراب نقص الكلمة عند حبسً بروكا إضافة إلى اضطراب صرفً نحوي 

 إضافة إلى اختالل التخطٌط وتسلسل الخطاب او ةوعرض البرافازٌا النحوٌة والفونولوجً

.التركٌب النحوي وهذا ما ٌجعله ؼٌر براؼماتً   

: عالقة االنتباه باللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا -  

ٌلعب االنتباه دورا هاما فً العملٌات العقلٌة حٌث ٌعتبر من الخطوات األولى فً العملٌة 

اإلدراكٌة أو عملٌة التكٌؾ بصفة عامة و العملٌة التواصلٌة بصفة خاصة وأي عجز انتباهً 

فنجد أن حبسً بروكا ٌعانً من ,ٌؤدي إلى مشاكل فً على مستوى العملٌة المعرفٌة 

صعوبات لؽوٌة خاصة إذا كان الجو صاخب أو وجود عدد كبٌر من المثٌرات اللؽوٌة فنجد 

ان المصاحب ٌعجز عن تقسٌم انتباهه لكل تلك المثٌرات وبالتالً ٌنتج عن هذا اضطرابات 
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لؽوٌة كنقص الكلمة واالستمرارٌة وأخطاء صرفٌة وتركٌبٌة وهذا ما قد ٌجعل كالم 

.المصاب ؼٌر واضح وؼٌر براؼماتً نتٌجة كثرة األخطاء   

:  عالقة الكؾ الذهنً باللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا -   

  وفقا لبعض دراسات(allison,1966 ;papagno et basso ,1996)فان االستمرارٌة 

.تعتبر ناتجا ربٌسا الضطراب الكؾ الذهنً   

  كما اقترح كل من(ska et goulet)أن البرافازٌا الداللٌة والفونٌمٌة ٌمكن ان تكون هً 

.أٌضا ناتجة عن عجز فً وظٌفة الكؾ   

عالقة اللٌونة الذهنٌة باللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا-  

حٌث أن هذه الوظٌفة ,إن عملٌات اإلنتاج اللفظً خالل الحوار تتطلب قدرات عقلٌة مرنة 

تسمح باالنتقال من وضعٌة إلى أخرى بكل سهولة إضافة إلى تؽٌٌر شكل االتصال من 

وبالتالً فان اللٌونة الذهنٌة أساسٌة فً عملٌة التخطٌط النحوي لتسٌٌر ,لفظً إلى إٌمابً 

وبالتالً نجد أن األشخاص الحبسٌٌن .واختٌار األسماء , تصرٌؾ األفعال,متزامن للكلمات 

حٌث أن أول ما ٌالحظ عند ,ٌجدون صعوبة فً مواجهة الحاجة لتؽٌٌر النموذج المطلوب 

هؤالء الحاالت عرض االستمرارٌة والذي ٌمثل صعوبة وعدم القدرة على استعمال 

. االستراتٌجٌات اللؽوٌة لاالستراتٌجٌات المرنة فً تحسٌن العملٌة االتصالٌة واستعما  

:عالقة الوظائؾ التنفٌذٌة بعرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا -6  

تتأثر وتأثر اللؽة الشفوٌة فً حبسة بروكا باضطراب الوظابؾ التنفٌذٌة حسب العدٌد من  

  الدراسات من بٌنها دراسةpostal و marthyحٌث اقترحا أن الحبسٌٌن فً عجز دابم عن 

حٌث اعتبروا أن هذه الظاهرة راجعة ,إٌجاد الكلمة المستهدفة وصعوبة استحضار الكلمات 

أي أن الكلمة المستهدفة تعاق من طرؾ كلمات .إلى عجز تنفٌذي على مستوى قدرة الكؾ 

.أخرى محفزة فً نفس الوقت لكن ؼٌر مناسبة للوضعٌة والتً ال ٌمكن كفها   
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 استحضار الكلمة المستهدفة من بٌن  الكلمات األخرى بالنظرٌة ةكما ٌمكن تفسٌر صعوب

حٌث اقترحت أن الحبسً ٌعانً من اضطراب ’الفضابٌة الزمنٌة لألستاذة  لنصٌرة زالل 

ففً هذه الحالة ٌعانً الحبسً .زمن االنتقاء وزمن التحرٌر ,زمن الكؾ :فً األزمنة الثالث 

حٌث قدمت األخٌرة تفسٌرا واضحا لالضطراب اللؽوي ,من صعوبة انتقاء الكلمة المناسبة 

.باالعتماد على الوظٌفة التنفٌذٌة أال وهً الكؾ   

حٌث ان هذه ,ان اللؽة الداخلٌة تقود مختلؾ مراحل تنفٌذ مهمة معقدة  luriaكما اقترح  

األخٌرة تسمح بمراقبة ردود الفعل والكؾ عن المحفز الؽٌر مناسب وحسبه فان الصعوبات 

.التنفٌذٌة تظهر عندما تصبح اللؽة ال تؤدي وظٌفتها االتصالٌة   

كما أن اضطراب التخطٌط ٌؤثر على ترمٌز الجمل و عدم االستعمال الجٌد والصحٌح 

.للمورفٌمات والكلمات   

كما أن اإلنتاج اللفظً الفعال ٌتطلب قدرات تنفٌذٌة مرنة فالفرد ٌحول الرسالة الضمنٌة التً 

لذلك ٌجب أن ٌحترم وٌتقن القواعد النحوٌة وبالتالً فان ,ٌرٌد أن ٌعبر عنها لرسالة لسانٌة 

تصرٌؾ األفعال ,اللٌونة الذهنٌة أساسٌة فً التخطٌط النحوي لتسٌٌر متزامن للكلمات 

.واختٌار األسماء ,  

  :ياألعراض الحبسٌة الناتجة عن اضطراب تنفٌذ-7

  حسب(andré) فان عرض االستمرارٌة ناتج عن اضطراب على مستوى الكؾ أي عدم

وبالنسبة لباحثٌن آخرٌن فان        ,القدرة على الكؾ عن اإلجابة التً تظهر بصفة متكررة 

خلل اللٌونة ٌنجم عنه ( bethoz) وحسب, االستمرارٌة ناتجة عن اضطراب اللٌونة الذهنٌة   

صعوبات التخلص من فعل فً طور االنجاز وبدء فعل جدٌد أخر حسب ما تقتضٌه 

.الوضعٌة االتصالٌة   

  اما(mazeaux)اقترح ان االضطراب الصرفً النحوي ال ٌكون كنتٌجة لفقدان حقٌقً  

ولكن كنتٌجة خلل مؤقت الذي ٌمكن ان ٌكون مرتبط ,للتمثٌالت التركٌبٌة النحوٌة 

.بسٌرورات المراقبة الكفٌة   
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وبالتالً فان الوظابؾ ,أما القولبٌة والمصادات ٌمكن أن تشكل واحدة من اضطرابات الكؾ 

التنفٌذٌة تلعب دورا هاما فً السٌرورات اللؽوٌة واضطرابها ٌؤثر على اإلنتاج الشفوي 

.خاصة فً حبسة بروكا والذي ٌظهر على شكل عرض نقص الكلمة   

 خالصة 

فً نهاٌة الفصل وبعد التطرق لتعارٌؾ الوظابؾ التنفٌذٌة واضطراباتها وعالقتها مع 

الحبسة بصفة عامة وعرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا بصفة خاصة نتطرق إلى 

.الفصل التالً من اجل التأكد من المعطٌات النظرٌة وربطها مع الحقابق التجرٌبٌة   
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اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة   : خامسالفصل ال

تمهٌد  -

الدراسة االستطالعٌة  - 1

 الهدؾ من الدراسة االستطالعٌة 1-1   

 مجاالت الدراسة االستطالعٌة  1-2   

 أدوات الدراسة االستطالعٌة 1-3   

الدراسة األساسٌة  -2

 مجالت الدراسة األساسٌة 2-1  

 أدوات الدراسة األساسٌة 2-2  

 البحث إجراءطرٌقة -3

الصعوبات  -4

خالصة  -
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:تمهٌد -  

إن لطبٌعة اإلجراءات المتبعة فً دراسة موضوع ما أو وصفه أهمٌة كبٌرة بحٌث تتوقؾ 

علٌها نتابج الدراسة ومدى صدقها وصحتها لدى توجب علٌنا إتباع اإلجراءات المنهجٌة 

.المناسبة   

وعلٌه وبعد النظر فً الفصول النظرٌة للدراسة سٌتم فً هذا الفصل عرض اإلجراءات 

المنهجٌة المتتبعة من خالل تقسٌمه إلى جزبٌٌن جزء خاص بالدراسة االستطالعٌة واألخر 

 للدراسة األساسٌة 

 :لدراسة االستطالعٌةا-1

مرحلة تجرٌب الدراسة بقصد  (1984)تعتبر الدراسة االستطالعٌة حسب محمد بركات 

استطالع إمكانٌات التنفٌذ و بقصد اختبار مدى سالمة األدوات المستخدمة فً البحث و مبلػ 

صالحٌتها حٌث ٌمكن اعتبار هذه الدراسة صورة مصؽرة للبحث حٌث تهدؾ استكشاؾ 

. الطرق و استطالع معالمها أمام الباحث قبل أن ٌبدأ التطبٌق الكامل للخطوات التنفٌذٌة

:  الدراسة االستطالعٌة أهداؾ 1-1-

. التأكد من وجود حاالت تعانً من حبسة بروكا ومشاكل على مستوى الوظابؾ التنفٌذٌة- 

. التأكد من الطرٌقة المناسبة الختٌار العٌنة- 

. مناسبة المقاٌٌس و االختبارات المستعملة- 

. صالحٌة المنهج المستخدم- 

. تحدٌد المدة الالزمة إلجراء الدراسة- 

باإلضافة إلى جمع البٌانات من الحاالت والمحٌط حول  الجوانب النفسٌة و االجتماعٌة 

للحاالت و تم االطالع على السجالت الصحٌة للتأكد من عدم وجود اضطرابات مصاحبة قد 

 .تؤثر على نتابج البحث
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: مجاالت الدراسة االستطالعٌة 1-2-

 نظرا بالطول  المدة الزمنٌة  إلجراء الدراسة االستطالعٌة اتسمت:المجال الزمنً -أ

 أوت إلى ؼاٌة 23للعراقٌل التً تعرضنا إلٌها من طرؾ ادراة المستشفى حٌث بدأت من 

 . 2018 سبتمبر 27

تمت الدراسة االستطالعٌة فً بداٌة األمر فً المستشفى الجامعً :المجال المكانً - (ب

لكن وعندما لم تتوفر لدٌنا الوثابق الالزمة للتربص اضطررنا إلى استكمال القٌاس ,بوهران 

. القبلً عند بعض الحاالت فً المنزل

: المجال البشري -(ج

.  أفراد ٌعانون من حبسة بروكا :المجتمع -

  حٌث انه لم ٌؤخذ عامل الجنس بعٌن االعتبار,حاالت تعانً من حبسة بروكا 5: العٌنة -

ونظرا لطبٌعة العملٌة تم اختٌار العٌنة  بصفة مقصودة على أساس بعض الخصابص فقد تم 

وان ,انتقاء األفراد الذٌن ٌعانون من حبسة بروكا أي لم ٌقبل أي نوع أخر من أنواع الحبسة 

تكون الحاالت قادرة على القٌام بحصص عالجٌة وان تعانً من مشاكل على مستوى 

. الوظابؾ التنفٌذٌة

 :االستطالعٌة  أدوات الدراسة 1-3-

هذا األخٌر ٌحتوي على معلومات مهمة حول الحالة الصحٌة للمفحوص :الملؾ الطبً -

 .إضافة إلى التصوٌر اإلشعاعً للدماغ الذي ٌسمح لنا بتحدٌد مركز اإلصابة ونوعها 

:المقابلة-  

هً أداة بحث مباشرة تستخدم فً مساءلة األشخاص المبحوثٌن فردٌا أو جماعٌا قصد 

محادثة ,الحصول على معلومات كٌفٌة ذات عالقة باستكشاؾ العلل العمٌقة لدى األفراد 

ترتبط بجمع البٌانات الخاصة  ببحث معٌن وتعتبر من أكثر ,جادة موجهة نحو هدؾ محدد 

أسالٌب جمع البٌانات اإلنتاجٌة والفعالٌة حٌث تساعد فً الحصول على المعلومات عند 

.الحاالت واألوضاع التً قد ال تكون مسجلة فً المستندات و الوثابق   
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 وفً دراستنا هذه قمنا بالمقابلة النصؾ موجهة و هذا بطرح بعض األسبلة على الحاالت و 

كذا المحٌط قصد معرفة تارٌخ الحاالت المرضً واإلعراض النفسٌة واالجتماعٌة لها التأكد 

.من موافقتها للدراسة  

:المالحظة-  

وتعنً التبحر فً الظاهرة آو إدراك الشًء عن طرٌق وصفه وبعبارة أخرى هً استخدام 

البصر و الحس والبصٌرة إلدراك الحقٌقة وتستهدؾ المالحظة عدم االكتفاء فً جمع المادة 

.العلمٌة بالحقابق والظواهر السطحٌة والمعانً األولٌة لٌتمكن من الكشؾ عن الحقابق  

 وفً بحثنا هذا استعملنا المالحظة مباشرة لالحتكاك بالحاالت و ربط عالقة معهم قبل البدء 

بالدراسة و هذا بحضور بعض الحصص من اجل االحتكاك بالحاالت وربط عالقة جٌدة 

معهم باإلضافة إلى مالحظة مدى تقبل الحالة لوضعٌتها والتجاوب مع المختص 

.االرطوفونً  

:تعرٌؾ أداة البحث -  

MTA :بطارٌة-(1  

 نسخة جزابرٌة تعد أهم أداة متكاملة فً 2002تولوز -   هو بطارٌة االختبارات مونتلاير

.مٌدان الحبسة  

 عضو 18كندٌة متكونة من –تم إنشاؤها من طرؾ فرقة متعددة االختصاصات فرانكو 

اللسانٌات ، االرطوفونٌا ، علم النفس ،طب األعصاب ، : متخصصٌن من مٌادٌن متنوعة

: أبرز أعضابها  

LECOURS A.R, RASCOLA, NESPOULOUSE J.L, 

JOHNNETTE .Y  ,COTF  
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و فً إطار االتفاقٌة التً انعقدت بٌن جامعة الجزابر تحت إشراؾ البروفٌسور نصٌرة 

، تم تكٌٌؾ و  ( 177ج  .م.و )زالل، و جامعة تولوز مونتلاير تحت إشراؾ نٌسبولوز

كٌؾ ذلك؟. لسانٌة االجتماعٌة الجزابرٌة- تعٌٌر هذه البطارٌة على البٌبة الثقافٌة و النفس   

بعد إحصاء الصعوبات المتقاة من طرؾ عدد من الحبسٌٌن ، باختالؾ الجداول السٌمٌابٌة و 

سنهم، جنسهم، ٌتم تعدٌل البند بأخذ بعٌن االعتبار العامل اللسانً واالجتماعً للمفحوص ، 

عامٌة أو أمازٌؽٌة ، كما / أي إٌجاد البدٌل فً اللؽة األصلٌة   للحاالت سواء عربٌة أكادٌمٌة

بنود األبراكسٌا و :عملت الباحثة نصٌرة زالل على إضافة بعض البنود األخرى مثل 

 األقنوزٌا 

 مع احترام مبدأ تحقٌق فرضٌة حساسٌة البند 

: تأتً بعدها مرحلة مراجعة المصداقٌة   

VERIFICATION DE LA CREDIBILITE 

راشدٌن  ) شخص عادي 460حٌث قامت الباحثة بتجمٌع عٌنة إحصابٌة تتكون من 

 سنة وطبقت 70 و 20تتراوح أعمارهم بٌن  (و متعددي اللؽة / ثنابً / أحادي : جزابرٌٌن 

 ٪  من نسبة النجاح ، نعتبر 65علٌها بنود الرابز ، فً حالة تحصلها على نتابج أكثر من 

.حٌنها أن الرابز مكٌؾ و معٌر و ٌجٌب على المتطلبات العالمٌة  

و  (بمراعاة تؽٌٌر البنود ) 2000تم نشر النسخة الجزابرٌة المتعددة األلسنة الجزابرٌة سنة 

SLANCOMالناشر هو جامعة الجزابر بمشاركة مخبر العلوم واالتصال و اللؽة  

 MTa -86 أخذت من .  لقد تم إجراء عدة تؽٌٌرات و تعدٌالت على النسخة األصلٌة لرابز

خاللها الباحثة بعٌن االعتبار الطبٌعة اللسانٌة للبٌبة الجزابرٌة ، مراعٌة بذلك اللؽة العربٌة 

باإلضافة إلى زٌادة اإلختبارات . (الجزابرٌة / القبابلٌة)األكادٌمٌة و العامٌة    

 PRACTOGNOSIQUE   EPREUVEالبراكتوقنوزٌة                

       PRAXIES CONSTRUCTIVESبرا كسٌا إنشابٌة              
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.قنوزٌا سمعٌة ، الصور ، األشكال ، البصرٌة اللفظٌة  

:تتكون النسخة الجزابرٌة من حقٌبة تحتوي على * 

 -كراس الحالة 

 -كتاب التوجٌه 

 -K 7شرٌط 

: كتاب االختبارات الذي ٌحوي بدوره على بنود البطارٌة و هً - 

:اختبار التعبٌر الشفوي *  

الحوار الموجه -  

.اإلنتاج اللسانً العفوي -  

.البقاٌا النحوٌة -  

.جمل دون معنى –كلمات –تكرار المقاطع -  

.األفعال -الكلمات :التسمٌة الشفوٌة -  

.السرد الشفوي -  

.فهم الكلمات والجمل -  

:اختبار التعبٌر الكتابً *  

.قراءة الكلمات والجمل -  

.قراءة وفهم النص -  

.قراءة األعداد واألرقام -  

.الفهم الكتابً للكلمات والجمل -  
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.اإلجابة عن األسبلة الكتابٌة -  

.الكتابة المنقولة -  

.الكتابة اإلمالبٌة -  

.التعبٌر الكتابً -  

اختبارات األبراكسٌا *  

.براكسٌا الفمٌة الوجهٌة -  

.البراكسٌا المعرفٌة الحركٌة -  

.براكسٌا الرسم -  

إختبارات األقنوزٌا*  

  الجسم أعضاءالتعرؾ على -

  .األلوانالتعرؾ على -

.التعرؾ على قراءة الحروؾ والكلمات -  

(45:2009,قاسمً صالح )  .التعرؾ السمعً -  

:البنود المستخدمة فً البحث *  

التسمٌة -  

.الحوار الموجه -  

. اللسانً العفوي اإلنتاج-  

.البقاٌا النحوٌة -  

السرد الشفوي -  
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.الفهم الشفوي -  

:  brefالبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً -(2

للتقٌٌم السرٌع لوجود أو ؼٌاب 2000 سنة duboisهً بطارٌة صممت من طرؾ 

. اضطراب معرفً تنفٌذي سلوكً 

: وتتضمن البطارٌة البنود التالٌة 

. بند التشابه لقٌاس المفاهٌم -

. بند السٌولة اللفظٌة لقٌاس اللٌونة الذهنٌة -

. بند تتالً الحركات لقٌاس البرمجة والتخطٌط -

. بند التعلٌمة المتعاكسة لقٌاس الحساسٌة للتداخالت -

.  لقٌاس المراقبة الكفٌة go/no/goبند -

: الدراسة األساسٌة -2

: مجاالت الدراسة األساسٌة -2-1

. (حاالت مصابة بحبسة بروكا)تم اختٌار هذه العٌنة بطرٌقة مقصودة : العٌنة -

المستوى - الحاالت

 التعليمي 

 الحالة االجتماعية

 (الحالة العائلية)

نتائج  سبب اإلصابة المهنة لغة التواصل

الفحص 

 االرطوفوني

االضطرابات 

 المصاحبة
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. 

 الجنس-

 (س.ن)

 سنة52

 متوسط - 

 متزوج-

 ذكر-

-دارجة

-عربية

 فرنسية

صدمة دماغية  تاجر

 وعائية انسدادية

حبسة 

 بروكا

شمل نصفي 

في الجهة 

 اليمنى لمجسم

 (م .م)

 سنة49

 ابتدائي- 

 متزوج-

 ذكر-

-دارجة

 عربية

صدمة دماغية  بناء

 وعائية نزيفية

حبسة 

 بروكا

شمل نصفي 

بسيط مقارنة 

بالحاالت 

 االخرى

 (ب.س)

 سنة60

 ثانوي-

 متزوج-

 ذكر-

–دارجة 

-عربية 

 فرنسية

صدمة دماغية  نجار

وعائية 

 انسدادية

شمل نصفي  حبسة بروكا

في الجهة 

اليمنى 

 لمجسم

 (م.ه)

 سنة63

 جامعي-

 متزوج-

–دارجة 

-عربية 

صدمة دماغية  أستاذ

وعائية 

شمل نصفي  حبسة بروكا

في الجهة 
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اليمنى  انسدادية فرنسية ذكر- 

 لمجسم

 (ع.ق)

66

 سنة

 متوسط-

 متزوجة-

 أنثى-

–دارجة 

-عربية 

 فرنسية

ماكثة في 

 البيت

صدمة دماغية 

 وعائية نزيفية

شمل نصفي  حبسة بروكا

في الجهة 

اليمنى 

 لمجسم

 

 ٌمثل خصائص عٌنة الدراسة األساسٌة :01الجدول رقم 

  10/2018 /21 و07تمت الدراسة األساسٌة من تارٌخ:المجال الزمنً للدراسة األساسٌة-

 45 إلى 40 كل حصة تستؽرق من سبوعبمعدل حصتٌن فً اال.30/04/2019حتى 

. دقٌقة 

بعد ما قمنا بتطبٌق الدراسة االستطالعٌة لبعض الحاالت فً البٌت :المجال المكانً -

والبعض اآلخر فً المستشفى الجامعً بوهران اضطررنا الستكمال الدراسة األساسٌة فً 

البرنامج العالجً والقٌاس تطبٌق بما فٌها المؤسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة بواد تلٌالت 

 . وذلك نظرا للعراقٌل اإلدارٌة التً واجهتنا فً المستشفى الجامعًالبعدي 

: أدوات الدراسة األساسٌة -2-2

 هو عبارة عن كتاب ٌحتوي على مجموعة :البرنامج العالجً الخاص بالوظائؾ التنفٌذٌة-

من الملفات وكل ملؾ ٌتضمن مجموعة من التمرٌنات فً أوراق من الكرتون و المتعلقة 

مقتبس من حٌث الشكل من مجموعة ,..الكؾ ,بخاصٌة  معٌنة واحدة كاللٌونة الذهنٌة 

 les fonctionsبادلً وكتاب اختبارات ومراجع وتمارٌن ونظرٌات كاختبار ستروب و
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exécutives au quotidiens ,  ٌهدؾ إلى تنمٌة وتحسٌن الوظابؾ التنفٌذٌة لكل

مؤلؾ من طرؾ نباتً ,الحاالت التً تعانً من إصابات عصبٌة خاصة فً الفص الجبهً 

الشرقً أم الخٌر تحت إشراؾ األستاذ محمد حولة لنٌل شهادة الماستر فً االرطوفونٌا سنة 

  (.04انظر إلى الملحق رقم  ) . بجامعة مستؽانم2018/2019

الذي طبق إضافة إلى الدراسة االستطالعٌة  فً الدراسة األساسٌة  : mtaاختبار الحبسة -

. كاختبار بعدي 

وهً االختبار البعدي الذي  تم تطبٌقه فً الدراسة :  brefبطارٌة التقٌٌم الجبهً السرٌع -

. األساسٌة إضافة إلى تطبٌقه كاختبار قبلً فً الدراسة االستطالعٌة 

: طرٌقة إجراء البحث -3

بعد اختٌار عٌنة البحث المتمثلة فً خمسة حاالت تعانً من حبسة بروكا من كال الجنسٌن 

والبطارٌة ,قمنا بتطبٌق االختبار القبلً المتمثل فً بطارٌة الحبسة فً الجانب الشفوي,

فتحصلنا على مجموعة من النتابج ثم قمنا بتطبٌق البرنامج العالجً ,السرٌعة للتقٌٌم الجبهً 

المقترح والخاص بالوظابؾ التنفٌذٌة وبعد االنتهاء من تطبٌق هذا البرنامج قمنا بالقٌاس 

ثم تحصلنا على نتابج ,البعدي من خالل البطارٌتٌن السابقتٌن المطبقتٌن فً االختبار القبلً  

هذا االختبار وقمنا بمقارنة نتابج االختبارٌن القبلً والبعدي من اجل التأكد من صحة 

 تتحسن اللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا  التنفيذيةالفرضٌة التً تقتضً انه بتحسن الوظابؾ 

الصعوبات  -4

 كما أننا فً دراستنا هذه واجهتنا العدٌد من الصعوبات من بٌنها مكان إجراء هذه الدراسة 

حٌث انه طبقنا الدراسة االستطالعٌة فً مكان ثم بدأ فً العالج فً المؤسسة العمومٌة 

للصحة الجوارٌة بواد تلٌالت نظرا لعدم قبولنا فً المستشفى الجامعى بوهران ألسباب 

 .أدارٌة إضافة إلى هذا نجد أن المجال الزمنً كان ضٌق لتطبٌق البرنامج العالجً 

: خالصة الفصل
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 من األساسٌة الدراسة إلى باإلضافة الدراسة االستطالعٌة إلىتم فً هذا الفصل التطرق 

خالل التعرؾ على المنهج المتبع ،أدوات البحث ،العٌنة و طرٌقة اختٌارها ، التناول 

العٌادي لها و كذا الخطوات المتبعة لجمع البٌانات وفٌما ٌلً سنتطرق للنتابج المتحصل 

. علٌها و تحلٌلها للخروج بنتٌجة نهابٌة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

عرض النتائج وتحلٌلها :  الفصل السادس   

  

 

تمهٌد-  

.عرض وتحلٌل نتائج القٌاس القبلً عند الحاالت الخمس -1  

تطبٌق البرنامج العالجً الخاص بالوظائؾ التنفٌذٌة-2  

.عرض وتحلٌل نتائج القٌاس البعدي عند الحاالت الخمس -3  

خالصة-  
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:تمهٌد -  

تناول هذا الفصل من الجانب التطبٌقً عرض وتحلٌل نتابج الدراسة المتحصل علٌها 

باإلضافة إلى تفرٌػ النتابج التً تحصلنا علٌها فً القٌاسٌن القبلً والبعدي للحاالت الخمس 

فً كل من اختبار الحبسة والبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً من اجل التأكد فعالٌة البرنامج 

.التدرٌبً المطبق   

:عرض النتائج وتحلٌلها -  

.عرض وتحلٌل نتائج القٌاس القبلً عند الحالت الخمس -1   

الحالة األولى -   

عرض نتائج القٌاس القبلً للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً عند  : 02الجدول رقم 

 الحالة األولى

 اٌّزبي  اٌتؼ١ٍّخ اإلربثخ  اٌتٕم١ظ 

1  

 

mebl 

:ِٓ أٞ ٔبح١خ تتشبثٗ-  

ِٛظح/ثطتمبٌخ   

طبٌٚخ/وطؼٟ   

الحٛأخ/ظ٘طح   

 اٌّتشبثٙبد 

(اٌّفب١ُ٘)  

حٛأٟ 10لّٕب ثبالٔتظبض  0

ٚػٕسِب ٌُ ٠تّىٓ لّٕب 

'' ؼ١ّط"ثتحف١عٖ ثىٍّبد 

''ؼّبء''  

حُ ٌُ ٠تّىٓ ِٓ إطساض اٞ 

 وٍّبد ػسا تىطاض 

Sma ….sma 

اشوط اوجط ػسز ِّىٓ ِٓ -

اٌىٍّبد اٌتٟ تجسأ ثحطف 

ِب ػسا أؼّبء '' غ''

 األشربص 

  حب١ٔخ60:اٌٍّٙخ -

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

ٌُ تتّىٓ اٌحبٌخ ِٓ تٕف١ص  0

.اٌحطوبد ِؼٕب   

وّب أٔٙب ٌُ تتّىٓ ِٕٙب 

 ثّفطز٘ب 

"الحع ثتّؼٓ ِبشا افؼً-"  

ارً ِمبثً اٌّفحٛص 

ٚأٔفص حالث ِطاد ؼٍؽٍخ 

.ٌٛض٠ب ثب١ٌس ا١ٌّٕٝ   

افؼً ٔفػ اٌشٟء "ا٢ْ -

" ِؼٟ حُ ثّفطزن  

 تتبٌٟ اٌحطوبد

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

ص................1 0  

ص.................1  

خ..................2  

خ..................1  

اططق ِطت١ٓ ػٕسِب -"

"اططق ِطح  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

  حطوبد3ثؽٍؽٍخ ي

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  
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.................2 خ   

 2 ........... خ 

 2 .......... خ 

 1 ........ خ 

 1 ....... خ  

 2 ..... خ 

اططق ِطح ػٕسِب اططق -"

.''ِطت١ٓ  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

 حطوبد ثؼس٘ب 3ثؽٍؽٍخ ي

 ٔمَٛ ثؽٍؽٍخ 

1-1-2-1-2-2-2-1-1-
 ٚػٍٝ اٌّفحٛص تٕف١ص 2

.اٌتؼ١ٍّخ   

ص................1 0  

خ.................1  

ص..................2  

خ..................1  

.................2 خ   

 2 ........... خ 

 2 .......... خ 

 1 ........ خ 

 1 ....... خ  

 2 ..... خ 

اططق ِطت١ٓ ػٕسِب -"

"اططق ِطح  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

  حطوبد3ثؽٍؽٍخ ي

ال تططق ػٕسِب اططق -" 

.''ِطت١ٓ  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

 حطوبد ثؼس٘ب 3ثؽٍؽٍخ ي

 ٔمَٛ ثؽٍؽٍخ 

1-1-2-1-2-2-2-1-1-
 ٚػٍٝ اٌّفحٛص تٕف١ص 2

.اٌحطوبد   

Go/no/go 
 اٌّطالجخ اٌىف١خ

مثال المتشابهات :طرٌقة الحساب   

1 * 100= 33.33  

3 

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

33.33 3/1  اٌّتشبثٙبد  ِف 

(اٌّفب١ُ٘)  

0 3/0  اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

0 3/0  تتبٌٟ اٌحطوبد تح 

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

0 3/0  اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

0 3/0  Go/no/go ِه 
 اٌّطالجخ اٌىف١خ
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Mta للحالة األولى  عرض نتائج االختبار الشفوي -  

الحوار الموجه  -  

عرض نتائج القٌاس القبلً لبند الحوار الموجه من اختبار الحبسة :03 الجدول رقم 

 للحالة األولى

 انتعهيمة  اإلجابة 

٘ع اٌطأغ مع  sava  1.bonjour .comment cava ? 

 comment trouvez vous le temps.2 ٠ش١ط فمظ ث١سٖ ٚوبٔٗ غ١ط ِٙتُ 

aujourd’hui ? 

 ٠ش١ط ث١سٖ أٗ ِتٛؼظ اٌحبي

sarawi 

3.a. vos êtes bien monsieur …. ? 

b. quel est votre nom ? 

 ? quel âge avez –vous.4 ٠مٛي فمظ أضلبَ ٌىٕٗ ٠رطئ

wah 5.êtes –vous marié ? 

ِغ االشبضح ثب١ٌس   la 6.demeurez vous a alger ? 

Emm ela 

  ٠ش١ط فمظ ث١سٖ ٌٚىٕٗ ٠ًّ ٚال ٠ٛاطً 

7.a. vous habitez un appartement ? 

B .racontez- un peu ?  

nebᵧi 

٠مَٛ ثبإلشبضح ث١سٖ ػٓ ٘ٛا٠بتٗ ٌىٓ ثظفخ 

 غ١ط ِفِٙٛخ 

8.a . quelles sont vos loisir 

préférés ? 

b. racontez –moi un peu ? 

Wah 

Rohna nharat  ew ew ma 

 حُ ٠تٛلف ػٓ اٌحس٠ج

9.a. vous avez déjà voyage ? 

b. racontez moi votre dernier 

voyage ? 

  أشٙط ٠8ش١ط ث١سٖ 

 

Hĉiya roht toht …mard 

10.a . vous êtes malade depuis 

combine de temps ? 

B .racontez moi ce qui vous 

arriver ?  

                                  اإلشبضح ث١سٖ

 

qahwa  

11.a. avez vous une bonne appétit ? 

b. qu’est ce que vous mangez le 

matin , habituellement ?.  

Wah 

 

 

 

 

12.a. aujourd‘hui , il ya beaucoup 

de femmes qui travaillent a 

l’extérieur de la maison ,plusieurs 

doivent laisser leurs a la garderie on 

‘en pensez vous ?. 
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W.... 

 

Emmm .. 

b. le cas échéant : croyez vous que 

les femmes travaillent a l’extérieur 

expliquer vous ? 

c : pensez vous que la présence de 

femmes sur le marché de travail 

influence le taux de chômage ?   

précisez ?. 

                           

:اإلنتاج اللسانً العفوي -  

عرض نتائج القٌاس القبلً لبند اإلنتاج اللسانً العفوي من اختبار :04الجدول رقم -

 الحبسة للحالة األولى

 اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ 

 ? quel est votre nom.1 أربة ػٓ اٌؽؤاي 

Wah 

 ٠مَٛ ثٙع ضأؼٗ

 ٠مَٛ ثٙع ضأؼٗ

 

2.votre prénom est bien 

…xx….. ? 

- est ce qu’il pleut aujourd’hui ? 

-portez  vous des lunettes ? 

Wad.zo.tlata.raba.eee.seba.tmnya 

.achr 

Janv .fiv .mars .may .aut .novemb 

emmm 

 ٠ش١ط اٌٝ أٗ أتٙٝ 

3.comptez de 1 à 10 . 

-donnez moi le moins de l’année . 

aaa tam… 

 ٌُ ٠تّىٓ ِٓ إٌمبء إٌش١س

4. chantez l’hymne nationale 

(quasaman) puis fredonnez en 

mélodie .  

:البقاٌا النحوٌة -  

عرض نتائج القٌاس القبلً لبند البقاٌا النحوٌة من اختبار الحبسة للحالة  :05الجدول رقم

 األولى

 

 اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ

 donnez moi le plus rapidement » ٌُ تتّىٓ اٌحبٌخ ِٓ اإلربثخ 

possible le plus grand de nom 

d’animaux qui vous viennent à 
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l’esprit , vous pouvez pensez  ,par 

exemple aux animaux  de zoo ,de 

la faune …. ». 

 

عرض نتائج القٌاس القبلً لبند التسمٌة من اختبار الحبسة للحالة  :06ال الجدول رقم -

 األولى

:تسمٌة   

 

تؽ١ّخ األؼّبء :اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

fijoz Lampe  

paraplwi Parapluie  

 Lizard ٌُ ٠تؼطف ػ١ٍٙب

  Hache ٌُ ٠تؼطف ػ١ٍٙب

  Thermomètre ٠مَٛ ثٙع ضأؼٗ

sedari Berceau 

Monto(col.kafli) Manteau (poche ,bouton ,col, 

manche ) 

Fakya (tefah .bana .tmar ) Fruit (banane ,dattes ,raisin 

,pomme ,poire ). 

   Outils ٌُ ٠ؼطف اإلربثخ

  Meubles ٌُ ٠ؼطف اإلربثخ

  Ville  ٌُ ٠ؼطف اإلربثخ

  Incendie ٌُ ٠ؼطف اإلربثخ

jbel Montagne  

 

تؽ١ّخ االفؼبي :اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

Yo... Il nage  

raqed Il dort  

  Il tombe أػطٝ إربثخ ذبطئخ 

yxamem Il pense  

  Il grimpe ٌُ ٠ؼطف اإلربثخ
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السرد الشفوي -  

عرض نتائج القٌاس القبلً لبند السرد الشفوي من اختبار الحبسة للحالة  :07الجدول رقم

 األولى 

 

 اٌتؼ١ٍّخ  االربثخ 

Bonka tani  aaaa w…..  ٔؼطع ػٍٝ اٌّفحٛص احصاث فٟ ثٕه

.ٚٔطٍت ِٕٗ اْ ٠طٚٞ ِب ٠طٜ   

 

:الفهم الشفوي -  

عرض نتائج القٌاس القبلً لبند الفهم الشفوي من اختبار الحبسة عند  :08الجدول رقم

 الحالة األولى 

 

تؼ١١ٓ االش١بء :اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

+ Maison  

+ Fil  

+ Dattier  

+ Feu 

+ Lune  

تؼ١١ٓ اٌزًّ : اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

+ L’homme mange  

+ La fille marche  

+ Le chien dort  

- Le cheval tire le garçon.   

- L’homme grande son chien parce 

qu’il a renversé la poubelle  

+ Le chien suit la femme et l’auto  

- L’homme porte une chachiya 

embrasse sa fille . 

نقطة :(+)اإلجابة الصحٌحة  -  

صفر:(-)اإلجابة الخاطبة -  



 الفصل السادس                                                                  عرض النتابج و تحلٌلها

78 
 

:جدول البطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً -  

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

33.33 3/1  اٌّتشبثٙبد  ِف 

(اٌّفب١ُ٘)  

0 3/0  اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

0 3/0  تتبٌٟ اٌحطوبد تح 

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

0 3/0  اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

0 3/0  Go/no/go ِه 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

:جدول اختبار اللؽة الشفوٌة   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

40 20/08  اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 

االٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 02/07 28.57

 اٌؼفٛٞ

00 10/00  اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 

تؽأ–تؽه  09/25 36 –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 االفؼبي 

 اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 01/16 6.25

تذ–تأ  09/12 75 –تؼ١١ٓ االش١بء  

.اٌزًّ   

عدد التعلٌمات  / 100* عدد االجابات الصحٌحة :طرٌقة الحساب   

الحوار الموجه :مثال   

08 * 100= 40  

20     

منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً االختبار القبلً  : 06الشكل رقم-

 للحالة األولى
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:تحلٌل المنحنى -  

من خالل المنحنى التالً نالحظ اللؽة الشفهٌة مضطربة خاصة على مستوى اإلنتاج الشفهً 

أما البقاٌا النحوٌة ,والمتمثل فً وصعوبات على مستوى الحوار الموجه وتسمٌة الكلمات 

 إلى  0والسرد الشفهً إضافة إلى اإلنتاج العفوي اللسانً فشبه منعدمة تتراوح نسبتهم من 

.%1 

أما بالنسبة للوظابؾ التنفٌذٌة فنجد اضطرابات على مستوى المتشابهات وانعدام كلً  

بالتالً نستنتج وجود عرض أو اضطراب , %   0لوظٌفتً التخطٌط والكؾ الذهنً بنسبة 

.تنفٌذي عند الحالة   

:عرض نتائج الحالة الثانٌة -(2  

عرض نتائج القٌاس القبلً للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً عند  : 09الجدول رقم 

 الحالة الثانٌة

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

0 3/1  اٌّتشبثٙبد  ِف 

(اٌّفب١ُ٘)  

0 3/0  اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 
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حم/م ؾ لع/سل بن/تح تك/تم سش/مك تكج

الوظابؾ التنفٌذٌة

مستوى نقص )اللؽة الشفوٌة
(الكلمة
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(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

0 3/0  تتبٌٟ اٌحطوبد تح 

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

0 3/0  اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

0 3/0  Go/no/go ِه 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 

:جدول اختبار اللؽة الشفوٌة   

عرض نتائج القٌاس القبلً الختبار اللؽة الشفوٌة عند الحالة الثانٌة  :10الجدول رقم  

 

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

25 20/05  اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 

14.28 07/01 اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 

 اٌؼفٛٞ

00 10/00  اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 

28 25/07 تؽأ-تؽه   –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

00 16/00  اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 

75 12/09 تذ-تأ   –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   
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منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً االختبار القبلً  : 07الشكل رقم-

 للحالة الثانٌة

 

: تحلٌل المنحنى -  

ما تم مالحظته من خالل النتابج المسجلة والمنحنى أن اللؽة الشفوٌة مصابة على مستوى 

اإلنتاج اللفظً كالحوار الموجه واإلنتاج اللسانً العفوي والبقاٌا النحوٌة وخاصة السرد 

.الشفوي أما الفهم فهو سلٌم نسبٌا   

باإلضافة إلى اضطراب شدٌد للوظابؾ التنفٌذٌة حٌث أن الحالة لم تتمكن من تنفٌذ تعلٌمات 

وبالتالً نجد ان المفحوص ٌعانً إضافة إلى الحبسة من اضطراب ,االختبار رؼم التحفٌز 

.فً الوظابؾ التنفٌذٌة   

:عرض نتائج الحالة الثالثة -  

عرض نتائج القٌاس القبلً للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً عند الحالة  :11الجدول رقم 

 الثالثة

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

33.33 3/1  اٌّتشبثٙبد  ِف 

(اٌّفب١ُ٘)  
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حم/مؾ لع/سل بن/تح تكا/تم سش/مك تكج

الوظابؾ التنفٌذٌة

مستوى نقص )اللؽة الشفوٌة 
(الكلمة
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0 3/0  اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

0 3/0  تتبٌٟ اٌحطوبد تح 

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

0 3/0  اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

0 3/0  Go/no/go ِه 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

عرض نتائج القٌاس القبلً الختبار اللؽة الشفوٌة عنداللحالة الثالثة  :12الجدول رقم   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

30 20/6  اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 

14.28 7/1 اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 

 اٌؼفٛٞ

00 10/0  اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 

16 25/4 تؽأ-تؽه   –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

0 16/0  اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 

66.66 12/8 تذ-تأ   –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   
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منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً االختبار القبلً  : 08الشكل رقم-

 للحالة الثالثة

 

:تحلٌل المنحنى -  

من خالل المنحنى نسجل ان الحالة تعانً من اضطرابات على مستوى اللؽة الشفهٌة 

/ 4كصعوبات على مستوى الحوار الموجه وعجز كبٌر فً التسمٌة التً سجلت نسبتها ب 

.أما الفهم الشفهً فسلٌم نسبٌا / 0إضافة إلى اإلنتاج اللسانً العفوي و السرد الشفوي بنسبة   

وفً المقابل نجد صعوبات على مستوى الوظابؾ التنفٌذٌة كاضطراب نسبً على مستوى 

وهذا ما ٌشٌر إلى .وعجز كلً فً التخطٌط والمراقبة الكفٌة وتتالً الحركات .المتشابهات 

.   متصاحبٌن والمتمثلٌن فً حبسة بروكا و عجز تنفٌذينأن حالة تعانً من اضطرابًٌ  

 

:عرض نتائج الحالة الرابعة -  

عرض نتائج القٌاس القبلً للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً عند الحالة :13الجدول رقم 

:الرابعة   
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 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

66.66 3/2  اٌّتشبثٙبد  ِف 

(اٌّفب١ُ٘)  

0 3/0  اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

0 3/0  تتبٌٟ اٌحطوبد تح 

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

0 3/0  اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

0 3/0  Go/no/go ِه 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 

.عرض نتائج القٌاس القبلً الختبار اللؽة الشفوٌة عند الحالة الرابعة :14الجدول رقم   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

35 20/7  اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 

28.57 7/02 اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 

 اٌؼفٛٞ

10 10/01  اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 

32 25/08 تؽأ-تؽه   –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

6.25 16/01  اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 

83.33 12/10 تذ-تأ   –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   
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منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً االختبار القبلً  : 09الشكل رقم-

 للحالة الرابعة

:تحلٌل المنحنى -  

من خالل المنحنى تم مالحظة لؽة شفوٌة مضطربة حٌث ٌكمن الخلل فً قدرات اإلنتاج 

كما نسجل عجز كبٌر فً قدرات اإلنتاج ,الشفوي على مستوى الحوار الموجه والتسمٌة 

أما قدرات التعٌٌن فهً ,/ 2و / 1اللسانً العفوي والبقاٌا النحوٌة التً تراوحت نسبتها بٌن 

.سلٌمة   

وموازاة مع ذلك نجد أن الحالة تعانً من عجز تنفٌذي واضح من خالل عدم قدرة الحالة 

.على اإلجابة على بنود البطارٌة   

:عرض نتائج الحالة الخامسة   

عرض نتائج القٌاس القبلً للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً عند لحالة  :15الجدول رقم 

 الخامسة 

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

0 3/0  اٌّتشبثٙبد  ِف 

(اٌّفب١ُ٘)  

0 3/0  اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

0 3/0  تتبٌٟ اٌحطوبد تح 
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(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

0 3/0  اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

0 3/0  Go/no/go ِه 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

عرض نتائج القٌاس القبلً الختبار اللؽة الشفوٌة للحالة الخامسة :16الجدول رقم   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

25 20/05  اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 

00 7/00 اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 

 اٌؼفٛٞ

00 10/00  اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 

28 25/07 تؽأ-تؽه   –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

00 16/00  اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 

66.66 12/08 تذ-تأ   –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   

 

 

منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً االختبار القبلً  : 10الشكل رقم-

 للحالة الخامسة 
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تحلٌل المنحنى -  

من خالل المنحنى التالً نسجل أن الحالة تتمتع بقدرات مقبولة نسبٌا فً الفهم على الرؼم 

بٌنما قدرات اإلنتاج اللفظً .من وجود بعض الصعوبات فً فهم الجمل المعقدة وال طوٌلة 

مضطربة خاصة السرد الشفوي و البقاٌا النحوٌة واإلنتاج اللسانً العفوي حٌث سجلنا عجز 

باإلضافة إلى اضطراب فً الحوار الموجه وتسمٌة الكلمات , للمفحوص فً هذه البنود يكل

.واألفعال   

 إضافة إلى هذا تعانً الحالة من اضطرابات واضحة وشدٌدة على مستوى الوظابؾ التنفٌذٌة 

 

ٌمثل المجموع الكلً العام لنتائج القٌاس القبلً للحاالت الخمس فً  : 17الجدول رقم-

 البطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً

 

ٌٍحبالد )إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

(اٌرّؽخ  

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع

 اٌّتشبثٙبد  ِف  26.66

(اٌّفب١ُ٘)  

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 0

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

 تتبٌٟ اٌحطوبد تح 0

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 0

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

 Go/no/go ِه 0

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 ٌمثل المجموع الكلً العام لنتائج القٌاس القبلً الحاالت الخمس فً  :18الجدول رقم -

 اختبار اللؽة الشفوٌة

 

ٌٍحبالد )إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

(اٌرّؽخ  

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع

 اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 31
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 اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ اٌؼفٛٞ ٌغ 17.14

 اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 0

تؽأ-تؽه  27.4 األفؼبي –تؽ١ّخ اٌىٍّبد    

 اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 2.5

تذ-تأ  73.33 .اٌزًّ –تؼ١١ٓ األش١بء    

 

 المنحنى العام

 

ٌمثل المنحنى الكلً العام للؽة الشفوٌة و الوظائؾ التنفٌذٌة فً القٌاس  :11الشكل رقم

 القبلً للحاالت الخمس

:تحلٌل المنحنى العام -  

حٌث ,نالحظ فً هذا المنحنى العام الذي ٌجمع بٌن نتابج االختبار القبلً للحاالت الخمسة 

فنجد أن قدرات الفهم سلٌمة نسبٌا عند ,سجلنا أن الحاالت تعانً تقرٌبا من نفس الصعوبات 

الحاالت الخمسة مع بعض الصعوبات فً فهم الجمل المركبة والمعقدة أما قدرات اإلنتاج 

اللفظً فهً تتراوح من اضطراب معتبر كمشكل فً السرد الشفوي والحوار الموجه و 

.إلى عجز كلً على مستوى البقاٌا النحوٌة ,اإلنتاج اللسانً العفوي   

وجدنا ان كل الحاالت تعانً من   (اضطراب فً اإلنتاج الشفهً) وموازاة مع حبسة بروكا 

عجز فً الوظابؾ التنفٌذٌة وهذا من خالل النتابج المتحصل علٌها من اختبار الحبسة 

.BREFًوالبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبه  MTA 
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:تطبٌق البرنامج العالجً الخاص بالوظائؾ التنفٌذٌة - 2  

بعد القٌام بالقٌاس القبلً الذي ٌندرج ضمن الدراسة االستطالعٌة  تطرقنا الى الدراسة 

كما هو )األساسٌة التً قمنا فٌها بتطبٌق البرنامج العالجً الخاص بالوظابؾ التنفٌذٌة 

بهدؾ التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا حٌث  (.04.موضح فً الملحق رقم

 إلى ؼاٌة 10/2018 /21 و07ان بداٌة تطبٌق هذا البرنامج تراوحت بٌن 

 بمعدل حصتٌن فً األسبوع ألربعة حاالت و ثالث حصص فً األسبوع 30/04/2019

لحالة واحدة  نظرا الن األخٌر لم ٌبدأ حصص التكفل فً نفس التارٌخ مع الحاالت األربع 

 دقٌقة مع الحالة الواحدة 45 إلى 40والمدة الزمنٌة لكل حصة تراوحت  من ,السابقة 

وتختلؾ كمٌة التمرٌنات المطبقة من كتاب التكفل فً الٌوم الواحد من حالة إلى أخرى 

بحٌث انه مع الحالة ,حسب الحالة الصحٌة والنفسٌة للحاالت أثناء الجلسات العالجٌة 

الواحدة  قد نطبق من أربع إلى خمسة إلى ستة تمرٌنات فً الحصة الواحد كما انه ٌمكن 

نفس التعلٌمة ونفس التمرٌن لكن المحتوى )للفاحص تطبٌق هذه األخٌرة بطرٌقة أخرى 

.(مختلؾ   

.عرض وتحلٌل نتائج القٌاس البعدي عند الحاالت الخمس -3  

الحالة األولى -  

عرض نتابج القٌاس البعدي للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً للحالة االولى : 19الجدول رقم 

                                             

 اٌّزبي  اٌتؼ١ٍّخ االربثخ  اٌتٕم١ظ 

03  

Fakia 

Mubl 

nabat 

:ِٓ اٞ ٔبح١خ تتشبثٗ-  

ِٛظح/ثطتمبٌخ   

طبٌٚخ/وطؼٟ   

الحٛأخ/ظ٘طح   

 اٌّتشبثٙبد 

(اٌّفب١ُ٘)  

02 Sala –sma-sbat-

stilo-sa3a-serwal-

serbita-sbar-eeee- 

اشوط اوجط ػسز ِّىٓ ِٓ -

اٌىٍّبد اٌتٟ تجسأ ثحطف 

ِب ػسا أؼّبء '' غ''

 األشربص 

  حب١ٔخ60:اٌٍّٙخ -

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

تّىٓ اٌّفحٛص ِٓ تٕف١ص  03

اٌؽٍؽٍخ ِؼٕب حُ ٔفس٘ب 

 ثّفطزٖ

"الحع ثتّؼٓ ِبشا افؼً-"  

ارً ِمبثً اٌّفحٛص 

ٚأٔفص حالث ِطاد ؼٍؽٍخ 

.ٌٛض٠ب ثب١ٌس ا١ٌّٕٝ   

افؼً ٔفػ اٌشٟء "ا٢ْ -

 تتبٌٟ اٌحطوبد

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  
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" ِؼٟ حُ ثّفطزن  

ص..................1 03  

ص..................1  

ص..................2  

ص..................1  

ص..................2  

ص..................2  

ص..................2  

ص..................1  

ص..................1  

ص..................2  

اططق ِطت١ٓ ػٕسِب -"

"اططق ِطح  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

  حطوبد3ثؽٍؽٍخ ي

اططق ِطح ػٕسِب اططق -"

.''ِطت١ٓ  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

 حطوبد ثؼس٘ب 3ثؽٍؽٍخ ي

 ٔمَٛ ثؽٍؽٍخ 

1-1-2-1-2-2-2-1-1-2 

ٚػٍٝ اٌّفحٛص تٕف١ص 

.اٌتؼ١ٍّخ   

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

ص.................1 03  

ص..................1  

ص..................2  

ص..................1  

ص..................2  

ص..................2  

ص..................2  

ص..................1  

ص..................1  

ص..................2  

اططق ِطت١ٓ ػٕسِب -"

"اططق ِطح  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

  حطوبد3ثؽٍؽٍخ ي

ال تططق ػٕسِب اططق -" 

.''ِطت١ٓ  

ٌٍتأوس ِٓ فُٙ اٌتؼ١ٍّخ ٔمَٛ 

 حطوبد ثؼس٘ب 3ثؽٍؽٍخ ي

 ٔمَٛ ثؽٍؽٍخ 

1-1-2-1-2-2-2-1-1-2 

ٚػٍٝ اٌّفحٛص تٕف١ص 

.اٌحطوبد   

Go/no/go 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 

mta عرض نتائج االختبار الشفوي -  

الحوار الموجه          -  

 

 

عرض نتائج القٌاس البعدي لبند الحوار الموجه من اختبار الحبسة :20الجدول رقم 

 للحالة االولى
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 انتعهيمة  االجابة 

+ 1.bonjour .comment cava ? 

+ 2.comment trouvez vous le temps 

aujourd’hui ? 

+ 

+ 

3.a. vos êtes bien monsieur …. ? 

b. quel est votre nom ? 

+ 4.quel âge avez –vous ? 

+ 5.êtes –vous marié ? 

+ 6.demeurez vous a alger ? 

+ 

+ 

7.a. vous habitez un appartement ? 

B .racontez- un peu ?  

+ 

 

- 

8.a . quelles sont vos loisir 

préférés ? 

b. racontez –moi un peu ? 

+ 

+ 

9.a. vous avez déjà voyage ? 

b. racontez moi votre dernier 

voyage ? 

+ 

 

+ 

10.a . vous êtes malade depuis 

combine de temps ? 

B .racontez moi ce qui vous 

arriver ?  

+ 

 

+ 

11.a. avez vous une bonne appétit ? 

b. qu’est ce que vous mangez le 

matin , habituellement ?.  

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

12.a. aujourd‘hui , il ya beaucoup 

de femmes qui travaillent a 

l’extérieur de la maison ,plusieurs 

doivent laisser leurs a la garderie on 

‘en pensez vous ?. 

b. le cas échéant : croyez vous que 

les femmes travaillent a l’extérieur 

expliquer vous ? 

c : pensez vous que la présence de 

femmes sur le marché de travail 

influence le taux de chômage ?   

précisez ?. 
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:اإلنتاج اللسانً العفوي -  

عرض نتائج القٌاس البعدي لبند االنتاج اللسانً العفوي من اختبار :21الجدول رقم 

 الحبسة للحالة األولى

 

 اٌتؼ١ٍّخ  االربثخ 

+ 1.quel est votre nom ? 

+ 

+ 

+ 

2.votre prénom est bien 

…xx….. ? 

- est ce qu’il pleut aujourd’hui ? 

-portez  vous des lunettes ? 

+ 

+ 

3.comptez de 1 à 10 . 

-donnez moi le moins de l’année . 

- 4. chantez l’hymne nationale 

(quasaman) puis fredonnez en 

mélodie .  

 

البقاٌا النحوٌة-  

عرض نتائج القٌاس البعدي لبند البقاٌا النحوٌة من اختبار الحبسة للحالة :22الجدول رقم 

 األولى

 

 اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ

+ « donnez moi le plus rapidement 

possible le plus grand de nom 

d’animaux qui vous viennent à 

l’esprit , vous pouvez pensez  ,par 

exemple aux animaux  de zoo ,de 

la faune …. ». 

 

:التسمٌة -  
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عرض نتائج القٌاس البعدي لبند التسمٌة من اختبار الحبسة للحالة :23الجدول رقم 

 األولى

 

تؽ١ّخ األؼّبء :اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

+ Lampe  

+ Parapluie  

- Lizard 

- Hache  

- Thermomètre  

+ berceau 

+ Manteau (poche ,bouton ,col, 

manche ) 

+ Fruit (banane ,dattes ,raisin 

,pomme ,poire ). 

+ Outils   

+ Meubles  

+ Ville  

+ Incendie  

+ Montagne  

 

تؽ١ّخ األفؼبي :اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

+ Il nage  

+ Il dort  

+ Il tombe  

+ Il pense  

- Il grimpe  

 

السرد الشفوي-  

عرض نتائج القٌاس البعدي لبند السرد الشفوي من اختبار الحبسة :24الجدول رقم  

 للحالة األولى

 

 اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ 
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Fl banka nas rafda yedha xajfa ml 

xayan w wahd yejla la polics gaw  

ٔؼطع ػٍٝ اٌّفحٛص إحساث فٟ ثٕه 

.ٚٔطٍت ِٕٗ أْ ٠طٚٞ ِب ٠طٜ   

 

:الفهم الشفوي -  

عرض نتائج القٌاس البعدي لبند الفهم الشفوي من اختبار الحبسة للحالة :25الجدول رقم 

 األولى

 

تؼ١١ٓ األش١بء :اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

+ Maison  

+ Fil  

+ Dattier  

+ Feu 

+ Lune  

تؼ١١ٓ اٌزًّ : اٌتؼ١ٍّخ  اإلربثخ   

+ L’homme mange  

+ La fille marche  

+ Le chien dort  

+ Le cheval tire le garçon.   

+ L’homme grande son chien parce 

qu’il a renversé la poubelle  

+ Le chien suit la femme et l’auto  

+ L’homme porte une chachiya 

embrasse sa fille . 

:+اإلجابة الصحٌحة -  

:-اإلجابة الخاطبة -  

 

:جدول البطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً -  

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

100 3/3  اٌّتشبثٙبد  ِف 

(اٌّفب١ُ٘)  

66.66 3/2  اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 
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(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

100 3/3  تتبٌٟ اٌحطوبد تح 

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

100 3/3  اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

100 3/3  Go/no/go ِه 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 

:جدول اختبار اللؽة الشفوٌة   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

85 20/17  اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 

85.71 7/6 اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 

 اٌؼفٛٞ

100 10/10  اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 

84 25/21 تؽأ–تؽه   –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

81.25 16/13  اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 

100 12/12 تذ–تأ   –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   
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منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً القٌاس البعدي :12الشكل رقم 

 للحالة األولى

تحلٌل المنحنى -  

ما تمت مالحظته من خالل المنحنى أن اللؽة الشفوٌة سلٌمة نسبٌا حٌث سجلنا تحسن 

ملحوظ على مستوى الحوار الموجه واإلنتاج اللسانً العفوي ونتابج ممتازة فً البقاٌا 

النحوٌة ومستوى الفهم حٌث أن إجابات المفحوص فً هذٌن البندٌن كانت صحٌحة بنسبة 

100./  

.موازاة مع ذلك نالحظ أن الوظابؾ التنفٌذٌة عند المفحوص شبه سلٌمة كلٌا   

:عرض نتائج الحالة الثانٌة -(2  

عرض نتائج القٌاس البعدي للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً للحالة  :26الجدول رقم

 الثانٌة
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 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌّتشبثٙبد  ِف 3/3 100

(اٌّفب١ُ٘)  

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 3/3 100

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

 تتبٌٟ اٌحطوبد تح 2/3 66.66

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 3/3 100

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

 Go/no/go ِه 2/3 66.66

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 

عرض نتائج القٌاس البعدي الختبار اللؽة الشفوٌة للحالة الثانٌة :27الجدول رقم  

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

85 17 20/  اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 

اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 06/07 85.71

 اٌؼفٛٞ

 اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 07/10 70

تؽأ-تؽه  20/25 80 –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 االفؼبي 

 اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 10/16 62.5

تذ-تأ  12/12 100 –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   
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منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً القٌاس البعدي :13الشكل رقم 

 للحالة الثانٌة

:تحلٌل المنحنى -  

من خالل المنحنى التالً نسجل تحسن ملحوظ فً قدرات اإلنتاج الشفوي خاصة على 

مستوى اإلنتاج اللسانً العفوي و الحوار الموجه إضافة إلى قدرات التسمٌة و السرد 

.الشفوي كما نسجل نتابج جٌدة على مستوى الفهم   

 بالنسبة للقدرات التنفٌذٌة فنسجل نتابج جٌدة جدا فً السٌولة الذهنٌة و المتشابهات ونتابج 

.مقبولة فً التخطٌط و قدرة الكؾ   

:عرض نتائج الحالة الثالثة -  

عرض نتائج القٌاس البعدي للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً للحالة :28الجدول رقم 

 الثالثة

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌّتشبثٙبد  ِف 3/3 100

(اٌّفب١ُ٘)  

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 2/3 66.66

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

 تتبٌٟ اٌحطوبد تح 3/3 100

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  
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 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 2/3 66.66

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

 Go/no/go ِه 2/3 66.66

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

عرض نتائج القٌاس البعدي الختبار اللؽة الشفوٌة للحالة الثالثة  :29الجدول رقم   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 18/20 90

اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 6/7 85.71

 اٌؼفٛٞ

 اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 06/10 60

تؽأ-تؽه  22/25 88 –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

 اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 11/16 68.75

تذ-تأ  12/12 100 –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   
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منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً القٌاس البعدي  :14الشكل رقم 

 للحالة الثالثة

:تحلٌل المنحنى -  

من خالل المنحنى نالحظ أن قدرات اإلنتاج الشفهً تحسنت حٌث سجلنا فً الحوار الموجه 

فً التسمٌة وتحسن متوسط فً السرد الشفوي / 88إضافة إلى /  90نسبة نجاح تقدر ب 

أما قدرات الفهم فهً سلٌمة حٌث أن نسبة نجاح الحالة فً هذا .واإلنتاج اللسانً العفوي 

/.100البند قدرت ب   

ونتابج متوسطة فً / .100كما نسجل نتابج جٌدة فً قدرة التخطٌط والمتشابهات بنسبة 

/ .66.66الكؾ واللٌونة والتعلٌمة المتعاكسة بنسبة   

:عرض نتائج الحالة الرابعة -  

عرض نتائج القٌاس البعدي للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً للحالة :30الجدول رقم

 الرابعة

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌّتشبثٙبد  ِف 3/3 100

(اٌّفب١ُ٘)  

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 3/3 100

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

 تتبٌٟ اٌحطوبد تح 3/3 100

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 3/3 100

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

 Go/no/go ِه 2/3 66.66

 اٌّطالجخ اٌىف١خ
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عرض نتائج القٌاس البعدي الختبار اللؽة الشفوٌة للحالة الرابعة: 31الجدول رقم   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 19/20 95

اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 7/7 100

 اٌؼفٛٞ

 اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 09/10 90

تؽأ-تؽه  23/25 92 –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

 اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 13/16 81.25

تذ-تأ  12/12 100 –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   

 

 

 

منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً القٌاس البعدي  :15الشكل رقم 

 للحالة الرابعة

:تحلٌل المنحنى -  

انطالقا من المنحنى نالحظ قدرات لؽوٌة شفوٌة جٌدة فً كل المستوٌات تقرٌبا حٌث تمكنت 

فً / 92فً الحوار الموجه و/ 95فً اإلنتاج اللسانً وبنسبة / 100الحالة من النجاح بنسبة 
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وهذا ما ٌدل على تحسن / .100التسمٌة كما أن الحالة تمكنت من القٌام ببند التعٌٌن بنسبة 

.كبٌر فً قدرتً الفهم واإلنتاج الشفهً   

إضافة إلى هذا نجد تحسن كبٌر فً الوظابؾ التنفٌذٌة خاصة المتشابهات والسٌولة الذهنٌة 

/.66.66كما الحظنا نتابج متوسطة فً المراقبة الكفٌة بنسبة / .100والتخطٌط أٌن سجلنا   

 

:عرض نتائج الحالة الخامسة   

عرض نتائج القٌاس البعدي للبطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً للحالة :32الجدول رقم 

 الخامسة

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌّتشبثٙبد  ِف 3/3 100

(اٌّفب١ُ٘)  

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 3/3 100

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

 تتبٌٟ اٌحطوبد تح 2/3 66.66

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 3/3 100

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

 Go/no/go ِه 2/3 66.66

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 

عرض نتائج القٌاس البعدي  الختبار اللؽة الشفوٌة للحالة الخامسة :33الجدول رقم   

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع اٌتٕم١ظ إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 18/20 90

اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  ٌغ 6/7 85.71

 اٌؼفٛٞ

 اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 08/10 80

تؽأ-تؽه  24/25 96 –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

 اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 14/16 87.5
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تذ-تأ  12/12 100 –تؼ١١ٓ األش١بء  

.اٌزًّ   

 

 

 

 

منحنى توضٌحً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً القٌاس البعدي  :16الشكل رقم 

 للحالة اخامسة

:تحلٌل المنحنى -  

من خالل المنحنى نسجل أن الحالة تتمتع بقدرات جٌدة فً الفهم الشفهً من خالل نجاحها 

باإلضافة إلى أن قدرات اإلنتاج الشفهً شهدت تحسنا ملحوظا ,/ 100فً بند التعٌٌن بنسبة 

/ .90وبند الحوار الموجه بنسبة / 96فتمكنت الحالة من بند التسمٌة بنسبة   

كما نجد أن الوظابؾ التنفٌذٌة شهدت هً أٌضا تحسن كبٌر تراوح بٌن األداء الصحٌح 

.و األداء المتوسط للبعض اآلخر كالمراقبة الكفٌة والتخطٌط / 100الكلً للبنود بنسبة   
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ٌمثل المجموع الكلً العام لنتائج القٌاس البعدي للحاالت الخمس فً : 34الجدول رقم -

 البطارٌة السرٌعة للتقٌٌم الجبهً

ٌٍحبالد )إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

(اٌرّؽخ  

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع

 اٌّتشبثٙبد  ِف  100

(اٌّفب١ُ٘)  

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ ؼً 86.66

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

 تتبٌٟ اٌحطوبد تح 86.66

(اٌجطِزخ ٚاٌترط١ظ)  

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  تم 93.33

اٌحؽبؼ١خ ٌٍتساذالد)  

 Go/no/go ِه 73.32

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

 

 

 ٌمثل الجدول التالً المجموع الكلً العام لنتائج القٌاس البعدي للحاالت  :35الجدول رقم-

 الخمس فً اختبار اللؽة الشفوٌة

ٌٍحبالد )إٌؽجخ اٌّئ٠ٛخ

(اٌرّؽخ  

 اٌجٕٛز اٌتط١ِع

 اٌحٛاض اٌّٛرٗ حُ 89

 اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ اٌؼفٛٞ ٌغ 88.56

 اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ ثٓ 80

تؽأ-تؽه  88 األفؼبي –تؽ١ّخ اٌىٍّبد    

 اٌؽطز اٌشفٛٞ ؼش 76.25

تذ-تأ  100 .اٌزًّ –تؼ١١ٓ األش١بء    

 

 المنحنى العام
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ٌمثل المنحنى العام الكلً للؽة الشفوٌة والوظائؾ التنفٌذٌة فً القٌاس  :17الشكل رقم 

 البعدي للحاالت الخمس

 

 المنحنٌٌن السابقٌن من خالل: تحلٌل المنحى العام لنتائج االختبار البعدي للحاالت الخمسة -

     القابمٌن على النتابج المتحصل علٌها من خالل اختبار الحبسة واختبار التقٌٌم الجبهً 

.فً القٌاس البعدي للحاالت الخمس  BREF    السرٌع      

نجد أن الحاالت الخمسة سجلت نتابج جٌدة على مستوى الفهم واإلنتاج الشفهً حٌث سجلنا 

أما / 89أما الحوار الموجه / 80وبند التسمٌة / 100متوسط الحاالت فً بند التعٌٌن 

فً / 100بالنسبة للوظابؾ التنفٌذٌة فالحظنا نتابج جٌدة سجلتها الحاالت حٌت تراوحت بٌن 

.فً قدرات التخطٌط/ 86.66و.فً المراقبة الكفٌة / 73.32بند المفاهٌم و   

:المقارنة بٌن النتائج -  
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عرض النتائج الكلٌة العامة المقارنة بٌن القٌاسٌن القبلً و البعدي :36الجدول رقم 

 للحاالت الخمسة

إٌتبئذ اٌى١ٍخ اٌؼبِخ الذتجبض 

اٌتم١١ُ اٌزجٟٙ 

(اٌٛظبئف اٌتٕف١ص٠خ)اٌؽط٠غ  

 

 

 

 

 اٌجٕٛز

إٌتبئذ اٌى١ٍخ اٌؼبِخ 

الذتجبض اٌٍغخ 

اٌشف٠ٛخػٕس اٌحبالد 

 اٌرّػ

 

 

 

 

 اٌجٕٛز
ٔتبئذ 

االذتجبض 

 اٌجؼسٞ

ٔتبئذ 

االذتجبض 

 اٌمجٍٟ

ٔتبئذ 

االذتجبض 

 اٌجؼسٞ

ٔتبئذ 

االذتجبض 

 اٌمجٍٟ

%100 % 26.66.  اٌّتشبثٙبد  

(اٌّفب١ُ٘)  

% 89.  اٌحٛاض اٌّٛرٗ %31 

 اٌؽ١ٌٛخ اٌٍفظ١خ %0 %86.66

(ا١ٌٍٛٔخ اٌص١ٕ٘خ)  

اإلٔتبد اٌٍؽبٟٔ  %17.14 %88.56

 اٌؼفٛٞ
 تتبٌٟ اٌحطوبد %0 %86.66

اٌجطِزخ )

(ٚاٌترط١ظ  

% 80.  اٌجمب٠ب إٌح٠ٛخ %0 

 اٌتؼ١ٍّخ اٌّتؼبوؽخ  %0 %93.33

اٌحؽبؼ١خ )

 ٌٍتساذالد

%88 % 27.4. –تؽ١ّخ اٌىٍّبد  

 األفؼبي 

%73.32 %0 Go/no/go 

 اٌّطالجخ اٌىف١خ

%76.25 % 2.5.  اٌؽطز اٌشفٛٞ 

- تؼ١١ٓ األش١بء %73.33 %100 

 ٚاٌزًّ

.اٌزًّ –تؼ١١ٓ االش١بء    
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ٌمثل المنحنى العام الكلً المقارن بٌن نتائج الحاالت الخمس فً القٌاسٌن  :18الشكل رقم 

 القبلً والبعدي 

 

تحلٌل المنحنى المقارن بٌن نتائج االختبارٌن القبلً والبعدي للحاالت الخمسة-  

 الشفهٌة فهما وإنتاجا ةمن خالل المنحنٌات التالٌة نجد فروقات ملحوظة فً مستوى اللػ

وكذا القدرات التنفٌذٌة حٌث سجلنا ضعفا ملحوظا على مستوى القدرات األخٌرة فً 

لكن بعد تطبٌق البرنامج العالجً وجدنا له اثر فً تحسٌن ,االختبار القبلً للحاالت الخمسة 

فمثال نجد أن متوسط اإلنتاج الشفهً عند .اللؽة الشفهٌة وهذا ما أكدته نتابج االختبار القبلً 

قبل تطبٌق البرنامج أما فً / 31الحاالت الخمسة على مستوى الحوار الموجه قدرت بنسبة 

فً االختبار القبلً / 27.4أما بالنسبة للتسمٌة فسجلنا نسبة / 89القٌاس البعدي سجلنا نسبة 

/ .88أما فً االختبار البعدي سجلنا   

وموازاة مع ذلك وجدنا فروق واضحة على مستوى الوظابؾ التنفٌذٌة وفً كل البنود فمثال 

والمراقبة الكفٌة  (المتشابهات)فً االختبار القبلً لبندي المفاهٌم / 0و / 26.66سجلنا نسبة 

وهذا ما ٌتوافق مع الدراسات التً , /73.32و / 100أما فً االختبار البعدي فسجلنا  نسبتً 

.تأكد على وجود عالقة تأثٌر وتأثر بٌن اللؽة الشفوٌة والوظابؾ التنفٌذٌة  
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(االختبار القبلً)الوظابؾ التنفٌذٌة

مستوى نقص الكلمة لالختبار )اللؽة الشفوٌة
(القبلً

(االختبار البعدي)الوظابفالتنفٌذٌة 

مستوى نقص الكلمة )اللؽة الشفوٌة
(لالختبارالبعدي
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:خالصة الفصل   

باإلضافة إلى التأكد من ,فً هذا الفصل تم عرض النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة الحالٌة 

مدى فعالٌة البرنامج التدرٌبً الخاص بالوظابؾ التنفٌذٌة فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة 

حٌث سجلنا تحسن ملحوظ للحاالت بعد تطبٌق البرنامج العالجً وهذا ما ,عند حبسً بروكا 

.توضح من خالل القٌاس البعدي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

مناقشة الفرضٌات واالستنتاجات والخاتمة:الفصل السابع   

 

تمهٌد-  

مناقشة الفرضٌات -1  

االستنتاج العام-2  

الخاتمة-3  
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:تمهٌد   

فً هذا الجزء األخٌر نستعرض العالقة الموجودة بٌن المعطٌات النظرٌة ونتابج دراستنا 

فبعدما قمنا بتحلٌل النتابج سنتطرق إلى اإلجابة عن الفرضٌات الموضوعة فً أول الدراسة ,

والمتعلقة بوجود اثر للبرنامج التدرٌبً المقترح الخاص بالوظابؾ التنفٌذٌة فً التقلٌل من 

. عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا   

:مناقشة الفرضٌات -  

 القابم علىللتكفل بالوظابؾ التنفٌذٌة انه التً تشٌر إلى :مناقشة نتائج الفرضٌة العامة -1

وهذا  ,مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكاالتدرٌبً البرنامج ال

وهذا ما ٌتوافق مع دراسة , ما أكدته النتابج المتحصل علٌها بٌن االختبار القبلً والبعدي 

الذي اقترح أن اللؽة الداخلٌة تقود مختلؾ مراحل تنفٌذ مهمة معقدة حٌث أن هذه (لورٌا )

األخٌرة تسمح بمراقبة ردود الفعل والكؾ عن المحفز الؽٌر مناسب وحسب هذا األخٌر فان 

فتٌحة ,باحمد).الصعوبات التنفٌذٌة تظهر عندما تصبح اللؽة ال تؤدي وظٌفتها االتصالٌة 

79:2013.)  

إذن وباالعتماد على هذا التفسٌر ٌوجد أثر بٌن عامل الوظابؾ التنفٌذٌة ونقص الكلمة و 

أي أن اضطرابات الوظابؾ التنفٌذٌة تؤثر ,اللؽة الشفوٌة بصفة عامة عند حبسً بروكا 

كما أن اضطراب اللؽة الشفوٌة ٌعكس ,عند حبسً بروكا  (نقص الكلمة)على اللؽة الشفوٌة 

وبالتالً فان التكفل بهذه األخٌرة ٌعمل على التقلٌل من .مردودٌة وعمل الوظابؾ التنفٌذٌة 

عرض نقص الكلمة بصفة خاصة واللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا بصفة عامة وهذا ما 

وبالتالً فان الفرضٌة العامة تحققت وبشكل كبٌر فً كل أبعادها ,أكدته نتابج القٌاس البعدي   

 القابم علىللتكفل بالكؾ المعرفً انه  مناقشة الفرضٌة الجزئٌة األولى التً تشٌر إلى -2

مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكاالتدرٌبً البرنامج ال  

 فما ٌمكن تفسٌره واستنتاجه من النتابج المتحصل علٌها فً هذا الفرض أن السٌرورات  
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       Nuguyenٚ   frauenfelderالكفٌة تتدخل فً إنتاج الكلمات وهذا ما ٌتوافق مع  

(.89:2013فتٌحة ,باحمد).   

اللذان وجدا أن الحبسٌٌن ٌعانون دابما من صعوبة فً إٌجاد الكلمة المستهدفة واستحضارها ,

وبالتالً فان التكفل بهذه القدرة ٌحسن من ,وهذا راجع إلى مشكل فً قدرة الكؾ المعرفً  

قدرة استحضار الكلمات من المعجم الذهنً  وهذا ما أكدته النتابج المتحصل علٌها فً 

.االختبار البعدي   

 القابم على للتكفل بالتخطٌط المعرفً التً تشٌر إلى انه مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة -3

مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكاالتدرٌبً البرنامج ال  

ٌمكن تفسٌر هذه الفرضٌة من خالل النتابج المتحصل علٌها فً االختبارٌن القبلً والبعدي 

وهذا لصالح االختبار البعدي انه لوظٌفة التخطٌط تاثٌرعلى عرض نقص الكلمة بصفة 

حٌث أن أي خلل فً هذه الوظٌفة ٌؤدي إلى صعوبات , خاصة أو اللؽة الشفوٌة بصفة عامة

ففً الحالة العادٌة ٌستخدم ,على مستوى استحضار الكلمة المناسبة من بٌن مجموعة كلمات 

اإلنسان وظٌفة التخطٌط فً هٌكلة حواره العام مثال انطالقا من المقدمة و وصوال إلى 

الخاتمة أما حبسً بروكا فان هذه الوظٌفة مختلة لذلك ٌعانً من صعوبات على مستوى 

وبالتالً فان استخدام برنامج عالجً خاص بالتخطٌط تقلل من عرض نقص ,إنتاجه اللفظً 

.الكلمة عند حبسً بروكا وهذا ما ٌدل على تحقق هذه الفرضٌة  

 القابم علىللتكفل بالمرونة المعرفٌة التً تشٌر إلى انه مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الثالثة -4

مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكاالتدرٌبً الرنامج الب  

ما ٌمكن تفسٌره من خالل هذه الفرضٌة أن التكفل بالمرونة الذهنٌة ٌحسن من اإلنتاج 

الشفهً عند حبسً بروكا وهذا ما ٌتوافق مع الدراسات النظرٌة التً تشٌر إلى أن اللٌونة 

الذهنٌة هً التً تسمح للمفحوص بتسٌٌر متزامن إلنتاج و استعمال األفعال واألسماء 

والروابط وبالتالً فان أي خلل فً هذه األخٌرة ٌؤدي إلى مشكل فً اإلنتاج الشفهً وهذا ما 
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وبالتالً فان التكفل بوظٌفة اللٌونة الذهنٌة ٌحسن من القدرات ,ٌحتاج إلى تدخل عالجً

.وبناءا على هذا فان الفرضٌة تحققت وبشكل كبٌر , اللؽوٌة عند المصاب بحبسة بروكا  

القابم  (المتشابهات)لمفاهٌم للتكفل باالتً تشٌر إلى انهمناقشة الفرضٌة الجزئٌة الرابعة -5

 .مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة عند حبسً بروكا التدرٌبً البرنامج ال على

ما ٌمكن تفسٌره من خالل هذه الفرضٌة والنتابج المتوصل الٌها فً القٌاس البعدي انه للتكفل 

بالمفاهٌم ومعرفة العالقة بٌن االشٌاء دور فً عملٌة معالجة وتخزٌن الكلمات سواء كانت 

وبالتالً ,فهً مفتاح الوظٌفة المعرفٌة المستخدمة فً حٌاتنا , من المدخل السمعً والبصري

فان وجود خلل فً إٌجاد العالقة أو أوجه الشبه بٌن األشٌاء قد ٌؤثر على تكٌؾ الشخص فً 

المحٌط من جهة ومشكل فً اإلنتاج الشفهً من جهة أخرى حٌث ٌعجز اإلنسان عن 

استحضار الكلمات المناسبة التً تعبر على وجود عالقة بٌن متؽٌرٌن أو أكثر وبالتالً فان 

التكفل االرطوفونً بهذه األخٌرة بإمكانه أن ٌعمل على التقلٌل من االضطرابات اللؽوٌة 

.الشفوٌة لدى المصاب بحبسة بروكا خاصة عرض نقص الكلمة   

التعلٌمة )الحساسٌة للتداخالتللتكفل التً تشٌر إلى انه مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الرابعة -6

مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة التدرٌبً البرنامج ال القابم على (المتعاكسة

.عند حبسً بروكا  

ما ٌمكن تفسٌره من خالل هذه الفرضٌة أنه من خالل التكفل بالتعلٌمات المتعاكسة تتحسن 

اللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا و ٌنخفض عرض نقص الكلمة عنده وهذا ما تأكد بعد 

تطبٌق القٌاس البعدي حٌث الحظنا بعد عملٌة التكفل تحسن كبٌرفً االنتاج الشفوي عند 

والذي ٌتم من خالل سلسلة التمرٌنات الموجودة فً الكتٌب الملحق مع المذكرة ,المفحوصٌن   

:االستنتاج العام -  

بعدما تم التطرق لمناقشة نتابج الفرضٌة الدراسة العامة المتضمنة انه للتكفل بالوظابؾ 

التنفٌذٌة من خالل برنامج تدرٌبً مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص الكلمة المستهدفة 

:ونتابج الفرضٌات الجزبٌة التً تشٌر إلى انه,عند حبسً بروكا   
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للتكفل بوظٌفة الكؾ المعرفً من خالل برنامج تدرٌبً مقترح اثر فً التقلٌل من عرض - 

.نقص الكلمة عند حبسً بروكا   

للتكفل بوظٌفة التخطٌط من خالل برنامج تدرٌبً مقترح اثر فً التقلٌل من عرض نقص - 

.الكلمة عند حبسً بروكا   

للتكفل بوظٌفة اللٌونة الذهنٌة من خالل برنامج تدرٌبً مقترح اثر فً التقلٌل من عرض - 

.نقص الكلمة عند حبسً بروكا   

,حٌث استخدم لتأكٌد أو نفً هذه الفرضٌات اختبارٌن لخمس حاالت تعانً من حبسة بروكا   

 احدهما اختبار الحبسة  MTA و اآلخر بطارٌة التقٌٌم الجبهً السرٌع للوظابؾ التنفٌذٌة

.وذلك من خالل القٌاس القبلً والبعدي ,  BREF 

ونظرا لصعوبة ونقص األدوات العالجٌة فً مٌدان علم النفس العصبً ارتأٌنا أن نخوض 

فً مضمار هذا العلم الذي ٌكتنفه الؽموض ومحاولة تطبٌق البرنامج العالجً المقترح الذي 

ٌعتبر مجهود محدود من طرفنا لخدمة الحاالت التً تعانً من مشكل على مستوى الوظابؾ 

التنفٌذٌة ومصاحبة لها مشاكل على مستوى اللؽة الشفهٌة عامة أو نقص الكلمة خاصة وهذا 

.عند حبسً بروكا   

حٌث أن هذا البرنامج ٌعمل على تطوٌر عدة جوانب فً الوظابؾ التنفٌذٌة من بٌنها قدرة 

الكؾ واللٌونة الذهنٌة و التخطٌط وكذا االنتباه بنوعٌه السمعً والبصري وحتى الجانب 

اللؽوي وكل هذه القدرات تحسن وتسترجع من خالل تمرٌنات عالجٌة موجودة فً كتٌب 

ملحق مع الدراسة الحالٌة تساعد المختص على إٌجاد وسابل عالجٌة تتالءم مع سن الحاالت 

ومن جانب آخر فان هذا النوع من الوسابل العالجٌة ,ومستواها الثقافً واالجتماعً 

ٌستجٌب له المفحوص أكثر من ؼٌره نظرا ألنها أنشطة مستخلصة من الحٌاة الٌومٌة 

.لإلنسان الراشد  
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وبالتالً فان عالج أو التقلٌل من عرض نقص الكلمة بطرٌقة ؼٌر مباشرة والمتمثلة فً 

التكفل بالوظابؾ التنفٌذٌة الذي ٌحسن تلقابٌا هذا العرض ٌمثل جزء أساسً من دراستنا 

.الحالٌة   

 

.الخاتمة -  

لقد أثار مٌدان الحسبة نقاشا و جداال بٌن العلماء و بذلك عرؾ تطورا أتسم بوجود مرحلتٌن 

 بها رواد علم األعصاب الذٌن تمكنوا من تحدٌد المواقع الدماؼٌة المسؤولٌة اهتماألولى 

عنها، أما الثانٌة فقد تبناهم علم النفس اللؽوي و المعرفً فً تطوٌر الدراسات بها و أصبح 

االهتمام ال ٌدور حول وصؾ االضطرابات وإنما ٌتعداه إلى التفسٌر الدٌنامٌكً للمعطٌات 

فظهرت نظرٌات تحلٌلٌة لتلم بكل الجوانب التشرٌحٌة العصبٌة و النفسٌة و  .اإلكلٌنٌكٌة

اللسانٌة ولقد لقً علم الحبسة اهتماما كبٌرا و متنوعا مند القدم حافل بالبحوث العلمٌة التً 

خصص فً بحوثه بناء العصبً المعرفً الذي منها التٌار .عرفت بدورها تٌارات مختلفة

اختبارات موجهة لألشخاص المصبٌن بالحبسة و استعملت هذه االختبارات فً عملٌة 

.التشخٌص و العالج بصفة عامة   

لكن التكفل بالحبسة فً جانبها الشفهً خاصة  شمل جانب واحد إما عصبً أو لسانً أو 

نفسً مهملٌن جانب آخر مهم فً اإلصابات الدماؼٌة بكل أنواعها أال وهو جانب الجانب 

المعرفً وبصفة خاصة جانب القدرات التنفٌذٌة التً تعتبر كوحدة تضم مجموعة 

السٌرورات التً تعتبر  وظٌفتها األساسٌة تسهٌل تكٌؾ الشخص أمام الوضعٌات الجدٌدة 

أٌن تصبح المخططات الروتٌنٌة ال تفً بالؽرض اي كل الوضعٌات التً تتطلب وعً 

.وانتباه   

حٌث انه وفً اآلونة األخٌرة التفتت بعض األبحاث العلٌمة إلى تناول اضطراب الوظابؾ 

التنفٌذٌة وتأثٌره على اللؽة الشفوٌة عند حبسً بروكا من بٌن هذه الدراسات نجد دراسة 

األستاذة نصٌرة زالل التً تعتبر من األوابل التً فسرت هذه العالقة بدمج االضطرابات 

عصبٌة المعرفٌة تحت منظور واحد حٌث عرفت الحبسة على أنها اضطراب فً -النفسو
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و زمن التحرٌر وهذه الوظابؾ المذكورة كلها ,وزمن  االنتقاء ,األزمنة الثالثة زمن الكؾ 

.تدخل تحت إطار الوظابؾ التنفٌذٌة   

حٌث نجد أن مشكل فً الوظابؾ التنفٌذٌة ٌنجر عند مشكل فً اإلنتاج اللفظً عند حبسً 

بروكا والمتمثل خاصة فً عرض نقص الكلمة المستهدفة حٌث ٌعجز أو ٌجد المصاب 

.صعوبة فً استحضار الكلمة المناسبة فً الوقت المناسب من معجمه الذهنً   

وبالتالً ونظرا لوجود عالقة بٌن نقص الكلمة المستهدفة والوظابؾ التنفٌذٌة ولنظرا لنقص 

الوسابل العالجٌة عملنا على إٌجاد أسلوب عالجً جدٌد للتكفل بعرض نقص الكلمة 

المستهدفة عند حبسً بروكا انطالقا من تحسٌن الوظٌفة التنفٌذٌة من خالل كتٌب ٌحتوي 

اللٌونة , قدرة الكؾ )على سلسلة تمرٌنات تهدؾ إلى تنمٌة قدرات تنفٌذٌة متعددة من بٌنها

.(وظٌفة التخطٌط واالنتباه السمعً و البصري وؼٌرها من التمرٌنات ,الذهنٌة   

التخطٌط ,اللٌونة )وعلٌه فان الدراسة الحالٌة هدفت إلى إثبات انه للتكفل بالوظابؾ التنفٌذٌة

من خالل برنامج تدرٌبً مقترح اثر فً التخلص من عرض نقص  (والكؾ المعرفً ,

ومن خالل الجانب التطبٌقً الذي اعتمد على القٌام على تطبٌق ,الكلمة عند حبسً بروكا 

 الجبهً كقٌاس قبلً ثم القٌام بتطبٌق البرنامج ماختبار الحبسة والبطارٌة السرٌعة للتقًٌ

العالجً وبعدها التأكد من صحة فرضٌات الدراسة الذي أكدته نتابج القٌاس البعدي 

  .لالختبارٌن السابقٌن 

واستكماال لنتابج دراستنا الحالٌة نتطرق إلى صٌاؼة بعض االقتراحات المكملة والمتمثلة فً 

ضرورة إٌجاد برامج عالجٌة جدٌدة فً مٌدان علم النفس العصبً المعرفً عامة و الحبسة 

والوظابؾ التنفٌذٌة خاصة باإلضافة إلى  إجراء دراسات أخرى جدٌدة مكملة لموضوع 

الدراسة الحالٌة  باإلضافة إلى توسٌع العٌنة وضرورة تطبٌق هذا البرنامج وتكٌٌفه على 

فهذا . (..كالتوصٌلٌة وحبسة فرنٌكً وؼٌرها من الحبسات )أنواع أخرى من الحبسة 

البرنامج العالجً قد ٌستخدم فً التكفل باضطرابات أخرى ؼٌر الحبسة كالخرؾ 

والزهاٌمر والتصلب اللوٌحً وعدة اضطرابات تصٌب الجهاز العصبً عامة والفص 

. مركز الوظابؾ التنفٌذٌة ألنهخاصة الجبهً 
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(BREf) بطارٌة التقٌٌم الجبهً السرٌع :1الملحق رقم  -  

 
 
 

BREF (Batterie rapide d'efficience frontale) 
FAB (Frontal Assessment Battery) 
The FAB - A frontal assessment battery at bedside 
Dubois et al. (2000) Neurology 55 

1. Similitudes (conceptualisation) 
"De quelle façon sont-ils semblables?" 
"Une banane et une orange…" 
(en cas d'échec, dire au patient: "Une banane et une orange sont des…", ne pas 
comptabiliser, ne pas aider 
le patient pour les deux autres items) 
"Une table et une chaise…" 
"Une tulipe, une rose et une marguerite…" 
Un point pas similitude, maximum de 3 

2. Fluidité lexicale (flexibilité mentale) 
"Dites le plus grand nombre de mots commençant par la lettre "S", n'importe quel 
mot sauf des noms propres ou 
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des prénoms" 
Si le patient ne dit aucun mot durant les 5 premières secondes, dire "Par exemple, 
serpent…". S'il arrête durant 10 
secondes, le stimuler en disant "n'importe quel mot commençant pas S…" Temps 
alloué: 60 secondes 
Correction: les mots répétés ou équivalents (sable et sable-mouvant) ainsi que les 
prénoms ou les noms propres 
ne sont pas comptés 
10 mots et plus: 3 points 
6 à 9 mots: 2 points 
3 à 5 mots: 1 point 
2 mots ou moins: 0 point 

3. Séquences motrices (programmation) 
"Regardez attentivement ce que je fais." 
L'examinateur, assis en face du patient, exécute trois fois avec sa main gauche la 
série de Luria (poing – tranche – 
plat de la main). 
"Maintenant, avec votre maindroite, faites la même chose, d'abord avec moi et 
ensuite seul." 
L'examinateur exécute la série trois fois avec le patient et dit ensuite: 
"Maintenant, faites-le seul.) 
 
Le patient réussit six séries seul: 3 points 
 
Le patient réussit au moins 3 séries seul: 2 points 
Le patient est incapable seul mais réussit trois séries avec l'examinateur: 1 point 
Le patient ne peut faire trois séries avec l'examinateur: 0 point. 

4. Consignes contradictoires (sensibilité à l'interférence) 
"Tapez deux coups quand j'en tape un." 
Pour s'assurer que le patient a compris, une série de trois est exécutée: 1-1-1. 
"Tapez un coup quand j'en tape deux." 
Pour s'assurer que le patient a compris, une série de trois est exécutée: 2-2-2. 
Ensuite l'examinateur tape 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 
Aucune erreur: 3 points 
Une ou deux erreurs: 2 points 
Plus de deux erreurs: 1 point 
Le patient tape comme l'examinateur à 4 reprises consécutives: 0 point 

5. Go – No Go (contrôle inhibiteur) 
"Tapez un coup quand je tape un coup." 
Pour s'assurer que le patient a compris, une série de trois est exécutée: 1-1-1. 
"Ne tapez pas quand je tape deux fois." 
Pour s'assurer que le patient a compris, une série de trois est exécutée: 2-2-2. 
Ensuite l'examinateur tape 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 
Aucune erreur: 3 points 
Une ou deux erreurs: 2 points 
Plus de deux erreurs: 1 point 
Le patient tape comme l'examinateur à 4 reprises consécutives: 0 point 

6. Comportement de préhension (autonomie environnementale) 
"Ne prenez pas mes mains" 
L'examinateur est assis en face du patient. Placez les mains du patient sur ses 
genoux, paume vers le haut. Sans 
dire un mot et sans regarder le patient, l'examinateur place ses mains près de celles 
du patient et touche les 
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paumes des deux mains pour vérifier s'il les prend spontanément. Si le patient les 
prend spontanément, 
l'examinateur refait un essai après avoir dit : 

"Maintenant, ne prenez pas mes mains." 
Le patient ne prend pas les mains de l'examinateur: 3 points 
Le patient hésite et demande ce qu'il doit faire: 2 points 
Le patient prend les mains sans hésitations: 1 point 
Le patient prend les mains de l'examinateur même au deuxième essai: 0 point 

Validation du FAB 
Sujets: 42 sujets normaux (âge moyen: 58 ans, sd: 14,4 ans, MMSE>27) 
121 patients avec dysfonctions frontales 
légères (24 Parkinson, 6 Atrophie multi systèmes, MMSE 21 - 30) 
modérés (21 dégénérescence cortico-basale, MMSE 13 - 30) 
sévères (23 DFT, 47 PSP, MMSE 6 - 30) 
Corrélations: FAB – Mattis DRS : r = 0,82, p<0,001 
FAB – WCST (nombre de séries) : r = 0,77, p<0,001 
FAB – WCST (persévération) : r = 0,68, p<0,001 
FAB – MMSE : non significatif 
FAB – âge : non significatif 
Validité discriminante: 89,1% 
Résultats    

 

Population        N      MMS      FAB 

Contrôles      42    28.9(2.4) 17.3(0.8) 

Patients      121 25.5(4.8) 10.3(4.7) 

PD      24 28.0(1.9) 15.9(3.8) 

MSA           6 25.7(3.9) 13.5(4.0) 

CBD       21 26.4(3.8) 11.0(3.7) 

PSP       47 26.2(3.7) 8.5(3.4) 

FTD       23 20.7(6.3) 7.7(4.2) 
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 (MTA) اختبار الحبسة:2الملحق رقم  -  
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نظام التنسٌخ :3الملحق رقم-  

 

 

 

 



 

131 
 

البرنامج العالجً للوظائؾ التنفٌذٌة :4الملحق رقم -  
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ٌمثل طرٌقة تفرٌػ المعطٌات فً المنحنٌات :05الملحق رقم   

 

 

 




