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        شكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقدير

الحمد $ رب العالمين، و الصالة و السالم على أشرف المرسلين سيدنا دمحم صلى هللا عليه  الحمد $ رب العالمين، و الصالة و السالم على أشرف المرسلين سيدنا دمحم صلى هللا عليه  الحمد $ رب العالمين، و الصالة و السالم على أشرف المرسلين سيدنا دمحم صلى هللا عليه  الحمد $ رب العالمين، و الصالة و السالم على أشرف المرسلين سيدنا دمحم صلى هللا عليه  

        ....و سلم أحمد هللا تعالى حمدا يليق بجالله و عظيم سلطانهو سلم أحمد هللا تعالى حمدا يليق بجالله و عظيم سلطانهو سلم أحمد هللا تعالى حمدا يليق بجالله و عظيم سلطانهو سلم أحمد هللا تعالى حمدا يليق بجالله و عظيم سلطانه

أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا في  أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا في  أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا في  أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا في  الحمد $ الذي  الحمد $ الذي  الحمد $ الذي  الحمد $ الذي  

        ....إنجاز هذا العملإنجاز هذا العملإنجاز هذا العملإنجاز هذا العمل

على قبولها اإلشراف على هذا البحث و  على قبولها اإلشراف على هذا البحث و  على قبولها اإلشراف على هذا البحث و  على قبولها اإلشراف على هذا البحث و  " " " " فـاخث معروففـاخث معروففـاخث معروففـاخث معروف""""أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة  أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة  أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة  أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة  

        ....على ما منحتني من جهد و توجيهات و إرشادات إلنجاز هذا البحثعلى ما منحتني من جهد و توجيهات و إرشادات إلنجاز هذا البحثعلى ما منحتني من جهد و توجيهات و إرشادات إلنجاز هذا البحثعلى ما منحتني من جهد و توجيهات و إرشادات إلنجاز هذا البحث

ي إلى كل أفراد عائلتي الذين كانوا سندا لي  ي إلى كل أفراد عائلتي الذين كانوا سندا لي  ي إلى كل أفراد عائلتي الذين كانوا سندا لي  ي إلى كل أفراد عائلتي الذين كانوا سندا لي  كما يطيب لي أن أتوجه بشكري و تقدير كما يطيب لي أن أتوجه بشكري و تقدير كما يطيب لي أن أتوجه بشكري و تقدير كما يطيب لي أن أتوجه بشكري و تقدير 

        في هذه الدراسةفي هذه الدراسةفي هذه الدراسةفي هذه الدراسة

        كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى أعضاء اللجنة المناقشة و كافة أساتذة جامعة مستغانمكما أتقدم بالشكر و التقدير إلى أعضاء اللجنة المناقشة و كافة أساتذة جامعة مستغانمكما أتقدم بالشكر و التقدير إلى أعضاء اللجنة المناقشة و كافة أساتذة جامعة مستغانمكما أتقدم بالشكر و التقدير إلى أعضاء اللجنة المناقشة و كافة أساتذة جامعة مستغانم

التي ساعدتنا و  التي ساعدتنا و  التي ساعدتنا و  التي ساعدتنا و  " " " " خلفة أسماءخلفة أسماءخلفة أسماءخلفة أسماء""""و نتوجه بجزيل الشكر و االمتنان للعيادة األرطفونية للسيدة  و نتوجه بجزيل الشكر و االمتنان للعيادة األرطفونية للسيدة  و نتوجه بجزيل الشكر و االمتنان للعيادة األرطفونية للسيدة  و نتوجه بجزيل الشكر و االمتنان للعيادة األرطفونية للسيدة  

        ....أمدتنا من خبراتها و نصائحهاأمدتنا من خبراتها و نصائحهاأمدتنا من خبراتها و نصائحهاأمدتنا من خبراتها و نصائحها

        ....يفوتنا أن نشكر كل األساتذة و الزمالء الذين ساهموا في هذا العمل دون استثناء  يفوتنا أن نشكر كل األساتذة و الزمالء الذين ساهموا في هذا العمل دون استثناء  يفوتنا أن نشكر كل األساتذة و الزمالء الذين ساهموا في هذا العمل دون استثناء  يفوتنا أن نشكر كل األساتذة و الزمالء الذين ساهموا في هذا العمل دون استثناء          و الو الو الو ال

        """"شقروي إحسانشقروي إحسانشقروي إحسانشقروي إحسان""""
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        إهـــــداءإهـــــداءإهـــــداءإهـــــداء

        

إلى قدوتي األولى إلى من رفعت رأسي افتخارا بهما إلى أغلى و أرقى الناس إلى قـلبي  إلى قدوتي األولى إلى من رفعت رأسي افتخارا بهما إلى أغلى و أرقى الناس إلى قـلبي  إلى قدوتي األولى إلى من رفعت رأسي افتخارا بهما إلى أغلى و أرقى الناس إلى قـلبي  إلى قدوتي األولى إلى من رفعت رأسي افتخارا بهما إلى أغلى و أرقى الناس إلى قـلبي  

        """"رحمه هللارحمه هللارحمه هللارحمه هللا""""أمي الغالية أطال هللا في عمرها و أبي العزيز  أمي الغالية أطال هللا في عمرها و أبي العزيز  أمي الغالية أطال هللا في عمرها و أبي العزيز  أمي الغالية أطال هللا في عمرها و أبي العزيز  

        """"سيد أحمدسيد أحمدسيد أحمدسيد أحمد""""لب الطيب زوجي  لب الطيب زوجي  لب الطيب زوجي  لب الطيب زوجي  و إلى صاحب القـو إلى صاحب القـو إلى صاحب القـو إلى صاحب القـ

        """"مريم منالمريم منالمريم منالمريم منال""""و إلى شمعة حياتي  و إلى شمعة حياتي  و إلى شمعة حياتي  و إلى شمعة حياتي      

        و إلى منبع المحبة و العطاء أخواتي و أبنائهن و زوجاتهنو إلى منبع المحبة و العطاء أخواتي و أبنائهن و زوجاتهنو إلى منبع المحبة و العطاء أخواتي و أبنائهن و زوجاتهنو إلى منبع المحبة و العطاء أخواتي و أبنائهن و زوجاتهن

و إلى عائلة زوجي الكريمة و إلى كل أفراد أسرتي الكبيرة عائلة شقروني و عائلة بن  و إلى عائلة زوجي الكريمة و إلى كل أفراد أسرتي الكبيرة عائلة شقروني و عائلة بن  و إلى عائلة زوجي الكريمة و إلى كل أفراد أسرتي الكبيرة عائلة شقروني و عائلة بن  و إلى عائلة زوجي الكريمة و إلى كل أفراد أسرتي الكبيرة عائلة شقروني و عائلة بن  

        ....منصورمنصورمنصورمنصور

        ....والى كل صديقـاتي بالجامعة  والى كل صديقـاتي بالجامعة  والى كل صديقـاتي بالجامعة  والى كل صديقـاتي بالجامعة  

        أو عوناأو عوناأو عوناأو عونا        و إلى كل من أسدى إلي معروفـا أو نصحاو إلى كل من أسدى إلي معروفـا أو نصحاو إلى كل من أسدى إلي معروفـا أو نصحاو إلى كل من أسدى إلي معروفـا أو نصحا
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  :ملخص البحث 

الخاص بالذاكرة البصریة في تحسین اللغة  دور البرنامج التدریبيإلى  البحث اھذیھدف      

 65إلى  48أربع حاالت یتراوح عمرھم ما بین  فيعند حبسي ،حیث تمثلت عینة الدراسة 

من خالل سنة سبب اإلصابة كان حادث وعائي و الحاالت تعاني من حبسة بروكا و 

الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا في عیادة األرطفونیة خاصة بوھران خضعت العینة إلى 

و من تم  اوال لبصریةاالخاص بالذاكرة  البرنامج التدریبياختبار قبلي و بعدھا تطبیق 

الخاص  للبرنامج التدریبياإلختبار البعدي للحبسة و من خالل النتائج توصلنا إلى أن تطبیق 

  .في تحسین اللغة الشفویة و التقلیل من عرض نقص الكلمة دورفعالبالذاكرة البصریة 

  .البرنامج التدریبي المقترح, حبسة بروكا ، الذاكرة البصریة:  الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



14 

 

  : فرنسیة الملخص باللغة ال

Le but de cette recherche est d’étudier le rôle du protocole thérapeutique de la mémoire 

visuelle pour améliorer le langage orale  chez l’aphasique . l’échantillon de l’étude est 

constitué de quatre cas entre l’âge de 48 ans jusqu'à 65 ans, la cause de trouble était un 

accident vasculaire , les cas souffrent de  l’aphasie de Broca  . pendant le stage d’études a la 

clinique d’orthophonie à  Oran   l’échantillon a subi un pré-test ensuite le protocole 

rééducatif  thérapeutique de mémoire  visuelle après nous avons appliqués le post-test à 

travers les résultats nous sommes arrivés que le programme proposé sur la mémoire  

visuelle était efficace en amélioration de langage orale et réduire le manque du mot  

Mot clés : aphasie de Broca  . la mémoire visuelle . programme rééducatif proposé. 
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  :إشكالیة البحث-1

كان اھتمام الباحثین منصب على تركیبة الدماغ و مع التطورات التي  1960منذ سنة       

شھدھا العالم خالل ھذه السنوات تم الكشف بواسطة التقدم التكنولوجي عن خبایا ھذا 

، و من خالل تجارب  و طرق متطورة قام بعض الباحثون بالغوص في خصائص الجھاز

، فربطوا بین اإلصابات الدماغیة و السلوكات المختلفة كل نصف من نصفي الكرة المخیة

 منالمالحظة على الشخص و علیھا توصلوا إلى أن مركز اللغة یوجد في النصف األیسر 

الكرة المخیة و ذلك انطالقا من إصابة قدرات استعمال اللغة فتعتبر اللغة أھم وسائل التفاھم 

ن الحیاة و بدون لغة یتعذر النشاط المعرفي و االحتكاك بین أفراد المجتمع في جمیع میادی

لإلنسان إذ إنھا ترتبط بالتفكیر حیث تصاغ أفكار اإلنسان دوما في قالب لغوي و من خالل 

اللغة تحصر الفكرة على وجودھا الواقعي و بھذا فھي تمیز اإلنسان عن باقي 

  ). 10،ص2013بوردیج،.(المخلوقات

م عن اإلصابات الدماغیة الحبسة التي تعد فقدان و من بین االضطرابات التي تنج      

أو الطبیعي للغة المنطوقة و لقد شھد مصطلح الحبسة أبحاث عدیدة من  ال العادياالستعم

  .خالل دراسة أعراضھ المختلفة المكونة و إعادة تأھیلھا بشكل عام 

  )50ص. 2007  , سلیمان عبد الواحد ( 

ایة لمعاینة مھمة ترى بوجود روابط بین الدماغ و و تاریخ اكتشاف الحبسة كان بد      

الوظیفة الذھنیة حسب دراسة بروكا التشریحیة و الذاكرة تعتبر أكثر تأثیر في االحتفاظ 

بالمعلومات و تنشیطھا و مساھمتھا في التفكیر و الفھم و التعلم و حل المشاكل و أن أي 

  .ظمتھاإصابة على مستوى الجھاز العصبي تؤدي إلى خلل في أن

یعتبر الدماغ بمكوناتھ المعقدة مركز لمختلف العملیات المعرفیة العلیا منھا الذاكرة التي       

  )54ص. 2012. ألفت حسین كحلة ( .تعد الركیزة األساسیة الممیزة للنشاط النفسي 

و علیھ تم اختیارنا لھذا الموضوع و جعلنا نبني ھذا البرنامج الخاص بالذاكرة البصریة و  

  .الكلمة عند حبسي بروكا نقصالغرض منھ تحسین اللغة الشفھیة و التقلیل من عرض 
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في موضوع الحبسة و  انجزتحیث خلصنا بعد اطالعنا على الدراسات السابقة التي       

 Macaen et)من تشكیل و تصنیف للمعاني فتمثلت دراسة الذاكرة و ما تحملتھ 

abbret,1998)  حیث قام ھذین العالمین بمقارنة بین المصابین بحبسة بروكا و لكن

حالة معتمدة البحث یختلفون في السن و تم تقسیمھم إلى فوجین حیث اعتمدوا على منھج 

المتابعة ثم مالحظة أن الفوج األول بذلك على تاریخ الحالة المرضیة و بعد ستة أشھر من 

تحصل على نسب أعلى من الفوج الثاني حیث تم استرجاع اللغة بشكل أسرع من الفوج 

  .الثاني الذي كانت استجابة بطیئة مقارنة بالفوج األول

  )55ص. 2012. ألفت حسین كحلة (  

كتوراه في علوم في إطار بحثھ الخاص برسالة الد langedoct و الدراسة الثانیة ل      

اللغة و الكالم قام ھذا الباحث باقتراح وسیلة تخدم الدراسات النفس عصبیة و تخدم بحثھ 

الخاص بتسطیر عالج معرفي الضطرابات التسمیة عند الحبسي، و تتمثل الوسیلة المقترحة 

صورة یطلب من الحبسي  90من طرف الباحث في اختبار سماه البند العام، یحتوي على 

ھا و قد أختیرت أسماء الصور على أساس دراسة مسبقة للكلمة الخاصة بالصورة تسمیت

حسب طولھا، قیدھا، تردد استعمالھا و تعتبر اإلجابة صحیحة إذا كانت تنطبق تماما على 

سواء أعطیت مباشرة أو بعد تصحیح المریض إلجابتھ بینما . الكلمة الھدف و تسمیة الھدف

لك التي ال تنطبق تماما مع الھدف أو انعدام اإلجابة، و صنف اإلجابة الخاطئة تتمثل في ت

  : الباحث كل ما ال تنطبق تماما مع الھدف في صنف األخطاء و ھي كالتالي 

غیاب اإلجابة تتمثل في غیاب اإلجابة تماما أو في تعبیر الحبسي عن عدم قدرتھ على  -

  .إیجاد الكلمة

ال تنتمي إلى اللغة المستعملة من طرف  الكلمات المخترعة تتمثل في إعطاء كلمة -

  .المریض و ال تعتبر مشتقا واضحا لكلمة معروفة

األخطاء البصریة و ترتبط بالتعرف الخاطئ على المنبھ و خلطھا مع شيء یشبھ في  -

  ).11،ص2013بوردیح ،.(شكلھ
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  2006أما الدراسة الثالثة فكانت  للوزاعي رزیقة ،

بھي دراسة نفس عصبیة لالنتباه اإلنتقائي و الذاكرة العاملة العرض الج: كان عنوان الدراسة

  .لدى المصابین بالعرض الجبھي

ما ھي المكونات األكثر تضرر للذاكرة العاملة ؟ و ھل : و قد طرحت التساؤالت التالیة      

ھناك عالقة بین اضطراب المنفذ المركزي و االنتباه االنتقائي؟ و قد استعملت منھج 

لتقییم االنتباه االنتقائي و اختبار ذاكرة ) شروب(على أربع حاالت  و طبقت رائز إكلینیكي 

األرقام و الترتیب المباشر لتقییم الحلقة الفنولوجیة و اختبار العكسي لتقییم المنفذ المركزي 

للذاكرة البصریة الفضائیة و توصلت النتائج أن المصابین بالعرض ) بینتون(و اختبار 

من اضطراب في المنفذ المركزي أكثر من الحلقة الفنولوجیة  و الفكرة  الجبھي یعانون

  .البصریة الفضائیة و ھذا ما ثبت العالقة بین المنفذ المركزي و االنتباه االنتقائي

  )2006الوزاعي رزیقة،(

   Anne dalymple , Sarah stamfield et Blind walterأما الدراسة الرابعة 

ذ عینة من المصابین بحبسة بروكا لتقییم الذاكرة البصریة فقاموا ببناء قام الباحثون بأخ      

بند حیث تمثلت ھذه البنود في أشیاء  68اختبار خاص بالذاكرة البصریة الذي یتكون من 

  .مختلفة و متشابھة في نفس الوقت  و قسموھا إلى مجموعات

كان تطبیق االختبار مقید بمدة زمنیة محدودة علة المرضى و كانت النتیجة بأن حبسي       

بروكا لیس لدیھ مشكل على مستوى الذاكرة البصریة حسب النتائج فكانت اإلجابات على 

   (Rééducation de l’aphasie, fiches d’exercices, 2016).العموم صحیحة

  :التساؤل التاليو من خالل ھذه اإلشكالیة نطرح 

ھل للبرنامج التدریبي المرتكز على الذاكرة البصریة دور في تحسین اللغة الشفھیة عند  -

 حبسي بروكا ؟
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  :التساؤالت الجزئیة

ھل للبرنامج التدریبي المرتكز على الذاكرة البصریة دور في تحسین الحوار الموجھ عند  -

  حبسي بروكا ؟

  ز على الذاكرة البصریة دور في تحسین اإلنتاج اللساني ؟ھل للبرنامج التدریبي المرتك -

  ھل للبرنامج التدریبي المرتكز على الذاكرة البصریة دور في تحسین البقایا النحویة ؟ - 

  ھل للبرنامج التدریبي المرتكز على الذاكرة البصریة دور في تحسین تسمیة الكلمات ؟ -

  رة البصریة دور في تحسین السرد الشفوي ؟ھل للبرنامج التدریبي المرتكز على الذاك -

ھل للبرنامج التدریبي المرتكز على الذاكرة البصریة دور في تحسین تعیین األشیاء و  -

  الجمل ؟

  :الفرضیة العامة 

للبرنامج التدریبي المرتكز على الذاكرة البصریة دور في تحسین اللغة الشفھیة عند حبسي 

  .بروكا 

  : الفرضیات الجزئیة

  .للبرنامج التدریبي دور في تحسین الحوار الموجھ  -

 .دور في تحسین اإلنتاج اللساني  المرتكز على الذاكرة البصریة  للبرنامج التدریبي -

 .دور في تحسین البقایا النحویة  المرتكز على الذاكرة البصریة للبرنامج التدریبي -

 .دور في تحسین تسمیة الكلمات  المرتكز على الذاكرة البصریة  للبرنامج التدریبي -

 .دور في تحسین السرد الشفوي  المرتكز على الذاكرة البصریة  للبرنامج التدریبي -

  .دور في تحسین تعیین األشیاء  المرتكز على الذاكرة البصریة للبرنامج التدریبي  -
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  :التعلیق على الدراسات - 2

التي تخص الحبسة و الذاكرة نالحظ تغیر  من خالل ما تطرقنا لھ في الدراسات السابقة      

الھدف من دراسة إلى أخرى و األداة المستعملة في الدراسات اختلفت من دراسة إلى 

و أثبتت الدراسات أن یوجد فروق فردیة في العملیات المعرفیة تختلف من شخص . أخرى

رح و المضمون و كانت الدراسات تتشابھ من ناحیة الشكل و تختلف من ناحیة الط. إلى آخر

و الجدید في دراستنا ھو تقییم نوع من أنواع العملیات المعرفیة و ھي الذاكرة البصریة عند 

  .حبسي بروكا

  :  البحثأھداف  - 3

  .ھدف أكادیمي یتمثل في الحصول على شھادة الماستر-

  تقییم الذاكرة البصریة عند حبسي بروكا -

  تنمیة الذاكرة البصریة -

  .و خطأ الفرضیات التي حددت لھذه اإلشكالیةالتأكد من صحة أ -

  .الكشف عن بعض غموض حول اضطراب الحبسة و طریقة التكفل بھم -

  .مساعدة المصاب لتقلیل مع معاناتھ -

  اقتراح أداة تشخیص الذاكرة البصریة عند حبسي بروكا -

  التعرف على األعراض المصاحبة لدى المصاب بحبسة بروكا -

إلصابة بالحبسة على الحیاة الیومیة و ذلك بغرض التكفل المبكر التحسیس بخطورة ا -

 .باألغراض الناجمة عنھا
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  : البحث أھمیة - 4

  : في النقاط الرئیسیة اآلتیةالبحث تكمن أھمیة 

في موضوع الذاكرة عموما و الذاكرة البصریة على وجھ الخصوص و  البحثأھمیة  – 1 

  .ذلك من حیث المفھوم و التعریف و المكونات و آلیة العمل لالحتفاظ بالخبرات البصریة

توفر إیطار تحلیلي لوصف السلوك الذي یظھره الحبسي في المواقف السلوكیة و اللغویة -

  .المختلفة 

ة واضحة عن دور األخصائي األرطفوني في تقییم إحدى بإعطاء صور البحثتساھم ھذه -

  .العملیات المعرفیة، لدى المصابین بالحبسة

إعطاء فكرة حول األثر الذي تخلفھ حبسة بروكا على مستوى العملیات المعرفیة و خاصة -

    .الذاكرة

  : البحثحدود  - 5

  .2019كانت حدود الدراسة الزمانیة من فیفري إلى أفریل  :الحدود الزمانیة  1- 5

تم إجراء دراستنا المیدانیة في العیادة الخاصة إلعادة التأھیل و  :الحدود المكانیة  2- 5

  .التربیة بوھران

  أربع حاالت مصابین بحبسة بروكا   :الحدود البشریة  3- 5

  :تحدید المصطلحات اإلجرائیة - 6

ھي النتائج المتحصل علیھا من خالل :  Aphasie de brocaحبسة بروكا  1- 6

  . mtaتطبیق اختبار الحبسة 

  .مجموعة من البنود مبنیة من عدة اختبارات :الذاكرة البصریة-2- 6

  .مجموعة من التمارین ترتكز على تحسین اللغة الشفھیة :  البرنامج التدریبي-3- 6
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  الحبسة:  الفصل الثاني 

  
  تمھید

  عن الحبسة  ةتاریخینبدة   - 1

  تعریف الحبسة بروكا   - 2

  أسباب الحبسة بروكا   - 3

  سیمیائیة الحبسة بروكا  - 4

  .اضطرابات اللغة الشفھیة التي یعاني منھا المصاب بحبسة بروكا   - 5

 تشخیص الحبسة بروكا  - 6

  .النظریات المفسرة للعالج   - 7
  

 خالصة الفصل  
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  : تمھید

لقد تعددت اإلصابات التي تعیق اإلنسان و التي تسبب لھ تغییر في سلوكاتھ نتیجة       

االضطرابات المتعلقة باللغة و الكالم و من بین ھذه االضطرابات المتكفل بھا الحبسة التي 

  تنتج عن إصابة المراكز المسؤولة عن اللغة في الدماغ 

  : نبذة تاریخیة عن الحبسة - 1

  :ة، منذ قرن من الزمان نقاشات حادة وعدیدة تضم تیارین أساسین ھماعرف میدان الحبس

 :التیارالتمركزي -أ

F.Josef Gall) ()1758 -1828(. المخیتین عند االنسان  ان نصفي الكرتین  كان یدرس

ومن بین ھذه . تتكونان من عدة أعضاء منتقلة فیما بینھا وتتحكم في مختلف الملكات ألذھنیة

( اعتمد . الملكات ھناك من تختص بالذاكرة اللفظیة التي تقع في الفصوص االمامیة للدماغ

GALL(ھو  في دراساتھ ھذه على عدد كبیر من المرضى، وبین وجود نتوء خاص كل ما

  .لفضي

وتوصل التیار الترابطي الى تقسیم الحبسة الى عدة اضطرابات جزئیة ترجع الى       

  .تشتت العوامل الحسیة التي تكون مادة اللغة

الشخص قدرات الى ظھور علم دراسة الدماغ او دراسة )GALL(لقد أدت وجھة نظر       

في )GALL(الحدبات ل  و بھدأ نشئ مفھوم.بناءا على التكوین الخارجي لجمجمتھ 

 )BASTIANوWERNICKE(ظھر كل من ) 1874(ثم ) 1869(و في  )1788(

  .كممثلین للدراسات الترابطیة

لیبین ان منطقة اإلصابة  1825عام )BATIST وBOUILLAND(و دائما فھذا یأتي من

  )62:  2012, زالل . (الدماغیة یمكن التعرف علیھا من خالل االعراض الذي ینجم عنھا

بإعطاء مفھوم الفصل بین الزمن الحركي و الزمن الحسي في ) P.Broca(قام  1807ي ف

و بھذا ظھر مبدأ التلفیف الجبھي الثالث الذي . اعتمادا على أسس تشریحیة بحثھ. الحبسة

  .  )L’anarthrieتنتج عنھ 
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) GALL(و )BOUILLAND(في نفس التیار الذي یسجل فیھ  )BROCA(وتسجل أعمال 

بالفصوص الجبھیة وأعد  (Sous arbitraire)كما حدد ھذا األخیر مكان اللغة في المنطقة 

)BOUILLAND(  في مذكرتھ فكرة المتعلقة بمكان عضو اللغة المنطوقة 1825في.  

مالحظة إكلینیكیة أضیفت لھا  64إن التموضع أو التحدید التشریحي المرضي المعتمد على 

 , lecours , R ,F l’hermite ). 1839یجاد مذكرة جدیدة سنة أدى إلى إ. حالة جدیدة 13

1979 : 33)  

وھي اضطراب ذاكرة الكلمات ) (  L’amnésie verbaleیبین فیھا ھذا الباحث الفرق بین 

  .وھي فقدان القدرة على تلفظ الكلمات كما ھي موجودة في الدھن

كون الجدول العیادي لما ) 1861 (ففي سنة) (Gallبفكرة الحدبات )  (BROCAلم یقتنع

 APHEMIE    ( lecours , R ,F l’hermitte , 1979 : 35)یسمى ب

إلى تقسیم قائم على نفس األسس إال أنھ أدخل (TROUSSEAU)توصل  1877وفي سنة 

العامل النسیاني ففرق بین الحبسة النسیانیة والحبسة االختالجیة وھذه األخیرة تتطابق مع 

فشل التیار ) PIERRE.MARIE(سرعان ما سجل بروكا مرض فقدان النطق الذي جاء بھ 

ساس التشریحي اإلكلینیكي ال الترابطي ال سیما عندما رفض مبدأ التلفیف الجبھي ذلك أن األ

 .یعد كافي لتفسیر الحبسة

( DORAND , F , PARON , 1991 ,205)  

الصمي، : الحبسة الحسیة من خالل شكلین ممیزین) Kussmaul(یصف  1876وفي سنة 

  .الكف اللفظي

ل بحیث نشر الشكل الذي یبین من خاللھ المركز المستق 1848وجاء من بعده لیشتایم عام 

 (WERNICKEألفكار العلیا ویتعلق األمر الذي یكون األفكار العلیا ھذا ما جعلللفھم وا

یقول أن مركز تكوین األفكار ھو مركز لفھم معاني الكالم وتنتج األفكار عن العمل )

 représentation(المتزامن لمختلف المراكز والمداخل بواسطة محاوالت التمثیل الخطي 

graphique( علوي مكانة ھامة وفي ھذا المجال نذكر محاوالت كل من أین یحتل المركز ال

  ووبواكاري) 1876 (وكوسمال) 1876(سبامر 

  ) 1877(.  
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( lecours , R ,F l’hermite , 1979 : 38)  

 :التیار الترابطي -ب

متأثرا ) J.H JACKSON) ()1913 -1931ویرجع الفضل في التیار الترابطي إلى 

الفاصل في النشاط اللفظي واضطرابھ لیس بین الزمن الذي أن ) 1865(بأفكار بلجر

 lecours , R ,F ) .الحركي والزمن الحسي لكن بین الزمن المیكانیكي والزمن اإلرادي

l’hermite , 1979 : 50)  

وجود تبادل بین الزمنین وھذین األخیرین كل منھما یحتوي على جانب ) (jacksonیفترض 

  .اتيإرادي موضوعي وجانب أتوماتیكي ذ

ھذا التحلیل ألفت انتباه العدید من أفازیویولجي النصف الثاني من القرن العشرین السیما 

  .وبھذا ظھر التیار الدینامیكي) 1916(في ) (pick 1913 headالنفسانیین 

  :تتمیز منھاجیتھ بأربع نقاط

 .التحلیل المسبق لالضطراب یؤدي إلى تصور العضو المسؤول -

 .دائم بین التشكیالت الرمزیة و تمثیالت األشیاء التفكیر ھو ذھاب وإیاب -

 .الجانب اإلرادي للفظ بإرسال تجربة أي إعطاء موضوع التصور -

وعاطفي ) موضوعي(الجانب األوتوماتیكي یرتبط باللغة العاطفیة والفعل ھو إرادي  -

یة ھي عند المتكلم والمستمع أما عند المصاب بالحبسة فإن المحفزات الذات) أوتوماتیكي آلي(

 .المسیطرة

-  ( lecours , R ,F l’hermite , 1979 : 60) 

بأنھ البد من التركیز على وجود تفكیر بنائي نشط یمكن أن ) OMBREDANE (بین      

 ( goldetein) یصاب في الحبسة، أن مفھوم التفكیر البنائي وجد أھمیة أكثر مع نظریة 

 (وعرف اھتمام كبیر في عدید من األعمال السیما أما ال كل من) 1910-1948(

(CONRAD 1954 OMBREDANE 1950  وزالل)وبعد ھذه الدراسات ظھر  )1986

  :تیاران آخران ھما
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الذین أعادوا تنظیم  jackobson1955 (lurien 1973),( cohen 1968 (تیار كل من

األخذ بعین االعتبار حقیقة النشاط العام للتواصل  الحبسة من وجھة نظر لسانیة بحتة مع

   .اللفظي

  :تعریف حبسة بروكا - 2

تتعدد مفاھیم الحبسة بتعدد المیادین العلمیة واختالف العلماء والباحثین وحتى األطباء في 

  :دراساتھا وتعار یفھا كما یلي

تغیرات في الحبسة ھي اضطراب أو فقدان كلي أو جزئي للقدرة على االتصال بسبب 

 : SAM N, 2007) .اللغة راجعة إلى إصابات دماغیة متمركزة  المناطق المسئولة عن

24)  

كما تعرف على أنھا فقدان اإلنتاج أو الفھم اللغوي نتیجة إلصابة في النصف كرة       

 ,petit Larousse,  1984( .المنحنیة المسیطرة وتمركز اإلصابة یحدد نوع الحبسة

p51 (  

أن الحبسة ھي فساد تنظیم المیكانیزمات الحسیة والحركیة التي  (Alajouanine)یقول 

 )aljouanine, 1986, p34( .تتدخل في اإلدراك وإرسال اللغة

تحدث على مستوى اللغة الشفھیة أو الفھم نتیجة إصابة عصبیة   التيتغیرات: وتعرف ب

   ) dictionnaire, 2007, p78( .بدون إصابات وظیفیة للسان والحنجرة

ھي فساد اللغة شفویة والمكتوبة بسبب إصابة الفص الصدغي أو التلفیف الجبھي الثالث أو 

  .األیسر

)Dictionnaire de médecine, 1982 , p61(  

الحبسة ھي اضطرابات على مستوى االتصال اللفظي بدون صعوبات فكریة حادة یمكن أن 

وي أو الكتابي ھذه االضطرابات راجعة إلى إصابات متمركزة تصیب التعبیر أو الفھم الشف

 ) . dictionnaire Larousse, p41. (للنصف الكرة األیسر للشخص الیمیني

  :بروكا أسباب حبسة - 3

Accidents vasculaires cérébraux) (:الحوادث الوعائیة الدماغیة 1- 3    
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ھي من األسباب األكثر شیوعا عند الراشد وتؤثر على سلوكھ اللساني وترجع إلى تغییرات 

على مستوى الدورة الدمویة التي تغدي الدماغ وذلك بمنع السیر الدموي في الشرایین نتیجة 

لتخثر الدم في منطقة ما من الدماغ أو وجود خلل على مستوى جدران الوعاء الدموي وھذا 

ضییق من حجمھ وبالتالي نقل سرعة جریان الدم فتنكمش الخلیة العصبیة ما یؤدي إلى ت

وینتج في بعض الحاالت عن اإلصابات الوعائیة الدماغیة وما یسمى بالسكتة .تضمحل 

. الدماغیة التي تنجم عن نزیف دماغي حیث یشل المصاب فجأة بغیبوبة ویموت بعد ساعات

بعد الحادث الوعائي ویبقى في حالة وعي وفي حاالت یصاب المریض بشلل نصفي مباشرة 

عصبیة وھي - وغالبا ما تصاحب الحوادث الوعائیة الدماغیة سلسلة من األعراض النفس

 LECOURS(.الحبسة بأشكالھا العیادیة المختلفة التي یتماشى ورقعة اتساع اإلصابة

A.F.L’HERMITE, 1989, p320(  

 

  

  مركز الحوادث الوعائیة  : 1الشكل رقم 

  )thrombose cérébrale(: تخثر الذم  2- 3

الشرایین المغذیة للدماغ وھدا بسبب تكوین كتلة دمویة على  ىھو انسداد على مستو      

فإذا كانت اإلصابة في المستوى التفرعات ) 1أنظر الشكل (مستوى الجدار الوعائي 
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ون مصحوبة بشلل تظھر حبسة بروكا وغالبا ما تك) المنطقة األمامیة للورید(األمامیة 

المنطقیة (نصفي أما إذا كانت اإلصابة على مستوى التفرعات المتأخرة لمنطقة سیلفیوس 

  .فتظھر حسبة فرینكي وغالبا ما تكون مصحوبة بأمیانوسیا) الخلفیة للورید

(X .SERRON ,1994 :376) 

  

 .صورة اشعاع لتخثر الذم  : 3شكل رقم 

  )embolie cérébrale:(السدادة الوریدیة 3 - 3

تحدث اإلصابة نتیجة انسداد مفاجئ للشریان المغدى للدماغ بسبب وجود جسم غریب 

  .یتحرك في الدورة دمویة

وتنجم في أغلب الحاالت عن تخثر الدم داخل القلب والذي ینتقل عبر سیرورة الدورة 

التالي الدمویة ولما یصل إلى شرایین الدماغ، یسد الشریان الداخلي وذلك لكبر حجمھ وب

 LECOURS( .تنتج عقدة دماغیة فتعیق سریان الدم وتصلب جدران الوعاء

A.L’HERMITE F.,1989, pp. 320-324  (  
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  صورة إشعاعیة للسدادة الوریدیة : 4شكل  رقم 

 

(Hémorragie cérébrale : (النزیف الدموي المخي 3-4  

  :یظھر على نوعین 

نزیف ناتج عن ارتفاع الضغط الشریاني بسبب تقطع أحد فروع الشریان العصبي الموجود 

وعند أخذ عینة من الرسائل التوعیة نالحظ .فان كانت اإلصابة خطیرة  في القشرة الدماغیة 

  .قطرات من الدم في ھذا األخیر

  .وفي الغالب یكون على مستوى المنطقة العدسیة من الكرة المخیة األیسر

اما إذا حدث على مستوى . ھذا یؤدي إلى ظھور حبسة كلیة مصحوبة بشكل نصفي ایمنو

 LECOURS. )المنطقة بین الفص الجداري الصدغي فیؤدي الى حبسة فرنیكي

A.L’HERMITE F.,1989, pp.324-328 )   
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صورة اشعاعیة للنزیف الدموي المخي: 5شكل رقم   

 )Tumeurs cérébrale( : األورام ألدماغیة 5- 3 

تعتبر من أھم األسباب التي تؤدي إلى الحبسة فھي عبارة عن انقسامات عشوائیة للخالیا  

  :تظھر على شكل كتلة تتغلغل في الدماغ ونجد منھا نوعین

تكون مشفرة وال تسیطر على األنسجة الدماغیة كما أنھا تتطور :أورام غیر خبیثة 5-1- 3

 .بشكل بطيء ویمكن عالجھا جراحیا

تتطور بسرعة ونادرا ما تعالج فھي تسیطر على األنسجة الدماغیة : أورام خبیثة5-2- 3

وھذا ما یؤدي إلى ظھور اضطرابات نفسیة عصبیة مختلفة ذلك حسب تطور واتساع الورم 

 ,LECOURS A.L’HERMITE F.,1989( .ومن بین ھذه االضطرابات الحبسة

pp.329 -332 ( 

 

  

  .صورة اشعاعیة لألورام الدماغیة   : 6شكل رقم 

  )Traumatismes crâniens: (الصدمات الدماغیة 6- 3

ترجع إلى حوادث الحیاة ألیومیة كحوادث المرور وحوادث العمل وتعتبر من األسباب 

المألوفة لظھور الحسبة لكن من الصعب تحدید طبیعة ودرجة اإلصابة الدماغیة وبالتالي 

یصعب التنبؤ بالتعقیدات التي یمكن أن تنجر عنھا وقد تكون مصحوبة بانكسار الجمجمة 
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یة الدماغیة ویؤدي ھذا النوع إلى اإلصابات الدماغیة إلى وعادة تكون مصحوبة بالوضع

                                           .ظھور الحبسة بأشكالھا العیادیة المختلفة

)A.R LecoursF.L’hermite,1989, p28( 

  :سیمیائیة حبسة بروكا- 4

المصابة، إن حبسة بروكا كل سیمیائیة في میدان الحبسة ذات عالقة وطیدة بالباحة العصبیة 

تظھر بإصابة منطقة بروكا التي تتكون من قدم التلفیف الجبھي الثالث األیسر الموافق 

  .لتقسیم برودمان 45و  44لمنطقتي 

یھتم بالمعالجة الفونولوجیة ) 44الباحة (حیث أن الجزء الخلفي للفصیص الجبھي الخارجي 

  . واإلنتاج اللغوي

یھتم بمعالجة الخصائص الداللیة ) 45الباحة (جبھي الخارجي الجزء األمامي للفصیص ال

  .للغة

  .إصابتھا تؤدي إلى إضطرابات نطقیة وصوتیة: الباحة الحركیة الطباقیة

 ,F. ,VIADER et COL). الباحة الجداریة السفلیة إصابتھا تؤدي إلى إضطرابات صوتیة

2002, p06)  

  

 یمثل منطقة بروكا 6شكل رقم 
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 :اللغة الشفھیة التي یعاني منھا المصاب بحبسة بروكا إضطرابات- 5

یتضمن الجدول العیادي للحبسة الحركیة مجموعة من  :الجدول العیادي لحبسة بروكا

  :المظاھر نذكر منھا

   :Mutismeالخرص 1- 5

غالبا ما نالحظ في بدایة المرض فھو االنعدام الكلي لإلنتاج الشفھي حیث تظھر ھذه 

أو إلى الصدمات الدماغیة  (AVC)الظاھرة ترجع أسبابھا إلى الحوادث الوعائیة الدماغیة 

(Traumatisme crânien) بعض األحیان مؤقتا ویتطور نحو   یكون ھذا الخرص في

الخرص على أنھ استحالة إصدار اإلتصاالت اللغویة فھو  النقص الكمي والكیفي كما یعرف

مرحلة مؤقتة تظھر مباشرة بعد انتھاء فترة الغیبوبة ثم تختفي ھذه المرحلة لتحل محلھا 

مرحلة الحذف وعسر التلفظ عندما یستطیع المریض شیئا فشیئا من إصدار بعض األصوات 

ترة مدة قصیرة كما قد تستمر لمدة أطول اللغویة تتمثل في كلمات قلیلة جدا قد تدوم ھذه الف

  (RONDAL ,1982 :35).عند بعض الحاالت

 ) (Le manque du mot:نقص الكلمة 2- 5 

یجد الحبسي صعوبة في استحضار الكلمة المناسبة ویظھر ھذا العرض في الكالم العفوي 

اختبار حیث أنھ یستعمل مفردات غیر دقیقة نستطیع مالحظة ھذا العرض عند تمریر 

  .التسمیة وصف الصور والشرح

ال یتعلق األمر باضطراب على مستوى الذاكرة مثل ما ھو ظاھر ولكن بوجود صعوبة في 

إیجاد الكلمة المناسبة في الوقت المناسب ألن الكلمة التي بحث علیھا لم یجدھا في وضعیة 

مكن تعریف معینة قد یستعملھا بكل سھولة بعد مرور زمن معین أو في وضعیة أخرى ی

نقص الكلمة باضطراب لغوي یتمیز بعدم القدرة على تسمیة األشیاء األشخاص بالرغم من 

إدراكھم بصفة عادیة فالحالة قادرة على التعرف على المنبھ ولكنھا ال تستطیع 

  ( PIALOUX, 1975 :230).تسمیتھ

  :لنقص الكلمة خصائص التالیة

 ...).أعرف() …heu, heu(توقفات مع التعلیقات مثال  -
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 .النسیان -

 .استعمال الجمل المفسرة -

 .إعادة صیاغة الجملة المسموعة -

  .تقدیم تعریف المنبھ أو إعطاء أجزائھ أو مكوناتھ -

 - -- یستعمل الحبسي بروكا ):  Les mots de remplissage(الكلمات الملیئة للفراغ   -

 ...)راه یشوف( مقاطع لملئ التوقعات بھدف البحث عن الكلمة المستھدفة

 3حیث نعتبر استعمال الكلمات المالئة للفراغ خاصیة من خصائص نقص الكلمة لما تفوق 

 (lecours , R ,F l’hermite , 1979 : 140 ) .كلمات في الوحدة الخطابیة

  

 :  (Stéréotypie) القولبیة3- 5

مقطع لغوي معین ھي احتفاظ الحالة لوحدات فونولوجیة متكررة ینحصر خطابھا في تكرار 

  :یظھر بصفة عفویة في كل محاولة التكلم اإلرادي حیث نمیز نوعین

 .القولبیة ذات الكلمات الغیر الدالة -

 .القولبیة ذات الكلمات الدالة -

  .     وھناك من یرى أن الجملة والكلمة المتلفظ بھا ھي التي كانت تتلفظ بھا الحالة أثناء الصدمة

تختفي بعد أسابیع أو شھور كما یمكنھا البقاء عدة سنوات، برزت القولبیة في أحد  یمكن أن

التي اعتبره السلوك ال إرادي یظھر مباشرة  Jacksonمؤسسي علم النفس الحدیث العصبي 

بعد السلوك اإلرادي والمتمثل في محاولة االتصال الشفوي أي بعد التنبیھ اللغوي الخارجي 

  .الحبسي یفقد القدرة على السیطرة اللغویةوعلى ھذا األساس فإن 

 )Agrammatisme: (فقدان النحوي الصرفي 4- 5

یعرف على أنھ اضطراب في اإلنتاج اللساني یظھر خصوصا في اللغة الشفھیة للمفحوص 

مع نقص في  الذي یعاني من حبسة بروكا یتمیز ھذا االضطراب ببطيء في مجرى الكالم 

كلمة أو كلمتین .بة في الجملة حیث یستعمل الحبسي جمل قصیرة البنى المرفولوجیة والتركی

مع أخطاء في تصریف األفعال واستعمال أدوات الربط حیث تظھر لغة الحبسي كأن لھا 
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طابع برقي، حیث یكون الحبسي واعي بھذا العسر على مستوى استعمالھ للغة، نلخص أھم 

  :الخصائص في النقاط التالیة

 .النحویة والضمائر المنفصلة حذف األفعال، الروابط •

 .تعویض الجمع بالمفرد •

 .تعویض المفعول بھ باإلشارة •

 .الخلط بین األزمة الثالثة لألفعال •

 (lecours , R ,F l’hermite , 1979 : 145 ) .تعویض األفعال باألسماء •

 ) la préservation: (االستمراریة 5- 5

یظھر ھذا العرض في بدایة التكفل األرطوفوني ویترجم بعدم القدرة على التحكم في       

الكالم في كل مستویات اللغة الشفھیة والكتابیة حیث یقوم الحبسي بتكرار جزء من الحدیث 

داخل نفس الوحدة اللغویة كما أنھ عبارة عن أسلوب یعتمده المصاب في حدیثھ مع اآلخرین 

شحال في ... واسمك(عادة المقاطع األخیرة أو الكلمات األخیرة التي یسمیھا حیث یمتاز بإ

  )واسمك >--عمرك 

حیث أن اإلستمراریة اضطراب ال یتحكم فیھ المفحوص ویكون بصفة ال إرادیة مع تكرار 

جملة أو مقاطع صدر في المرحلة األولى في الوضعیة مناسبة للغة ثم تظھر في طریقة غیر 

  .بعدمناسبة فیما 

فیصبح ھذا األسلوب بمثابة المعرقل لكل مبادرة .كما توجد استمراریة في تنفیذ الحركات

یرید المسار القیام بھا ومن اآلثار السلبیة لھذا العرض على المصاب ھو اإلحساس بالعجز 

  .والقلق الشدید

 :  االضطراب اإلیقاعي النغمي 6- 5

ائص الممیزة للصوت منھا اإلیقاع یتمثل ھذا االضطراب في صعوبة التحكم في الخص

  .والنغمة كذلك التعبیر عن االنفعال ھو أیضا مضطرب

ال یستطیع  في حالة حبسي بروكا نتیجة إصابة المنطقة المحددة في نصف الكرة المخیة

التعبیر عن المشاعر واالنفعال وال تغییر نغمة صوتھ بینما في حبسي التي یكون نتیجة 
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لمفحوص ال یمكنھ التعرف على االنفعاالت وال یفھم التغیرات إصابة منطقة فرنیكي فا

  .النغمیة للصوت المسموع

  یمكن مالحظة كالم متقطع خالي من النغمة حیث یشبھ كالم الحبسي بكالم اإلنسان 

  ).voix robotique(االصطناعي 

 ( lecours , R ,F l’hermite , 1979 : 152)  

Les Néologismes اختراع الكلمات7- 5  )  ( 

نقصد من خالل ھذا المصطلح كل المقطع لساني منطوق أو مكتوب من طرف المفحوص 

على أنھ كلمة بالرغم من عدم وجوده في اللغة اللفظیة المتعرف بھا من طرف المجتمع 

  .اإلنساني الذي ینتمي إلیھ

( Les paraphasies)  :البرافازیا 8- 5     

مات أخرى كما أنھا عبارة عن خلل على ھي استعمال الخاطئ للكلمات وتعویضھا بكل

 : lecours , R ,F l’hermite , 1979 ) .مستوى انتاج الكلمات حسب مستویات اللغة

156)  

  :أنواع من ھذا االضطراب 3نمیز 

 : (Paraphasie phonémique )الفونیمیة البرافازیا1- 5

تكون منطوقة بصفة ھي في غیاب كل صعوبة نطقیة سلسلة حرفیة المكونة للكلمة یمكن أن 

  Li/Si/Bu )( :مثال .خاطئة فیقوم الحبسي بالتبدیل حذف أو زیادة وحدات فونیمیة

Bu/Li/Si 

 ( lecours , R ,F l’hermite , 1979 : 163)  

تظھر ھذه التحوالت الفونیمیة بصفة واضحة أثناء تشخیص الحبسة كما یمكن أن تظھر 

فالكلمات  (Néologisme), كذلك أثناء اللغة العفویة ھنا نتكلم عن عرض اختراع الكلمات 

المنتجة من طرف الحبسي یصعب إعطاءھا معنى من طرف السامع فتكون غیر موجودة 

  . الرطانة الفونیمیة ھذا ما یعطینافي القاموس أو المعجم اللغوي ف

     )   ( Paraphasie verbal: البرافازیا النحویة 2- 5
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ھو استعمال خاطئ لكلمة تنتمي إلى المعجم اللغوي بلغة أخرى تنتمي ھي أیضا إلى نفس 

حیث تكون ھتین الكلمتین متشابھتین من ناحیة الشكل ولیست من ناحیة  ,المعجم اللغوي

  .الداللة

 )Paraphasie Sémantique:  (برافازیا داللیة3- 5

  .ھنا یتم تبدیل الكلمة المنتظرة بكلمة أخرى تشترك معھا في الداللة

)A.R LECOURS,F.L’hermite,  1989, p125-150(  

  :تشخیص حبسة بروكا - 6

  :یمر تشخیص الحبسة بثالثة مراحل 

  :الفحص اإلكلینیكي 1- 6

و یشمل أخذ تاریخ المرضى للمفحوص و تحدید ما إذا طان ھناك أمراض أخرى مصاحبة  

كأمراض القلب و ضغط الدم و الجلطات مع تحدید بدایة المرض و األعراض المصاحبة 

للحبسة مع االھتمام بتحدید المضلة في االستخدام قبل حدوث اإلصابة ، كما یشمل الفحص 

و الكالم و السمع للتأكد من سالمتھا كون الحبسة ناجمة اإلكلینیكي فحص أعضاء النطق 

أو ما " X"عن عیوب في ھذه األعضاء، و یشمل أیضا فحص الجھاز العصبي إما بأشعة 

یعرف باألشعة المقطعیة بالكمبیوتر أو بالتصویر المغناطیسي كما یجري فحص تدفق الدم 

  .في المخ باستخدام الفحص المقطعي

  : ت الذكاء و القدرات العقلیة استخدام اختبارا 2- 6

حیث أن تدھور نسبة الذكاء تعتبر سمة مصاحبة لحدوث الحبسة لذا یوصى باستخدام 

  ).194،ص2015قادري، (االختبارات الذكاء الغیر اللفظیة 

   :االختبارات اللغویة 3- 6

 یخضع المریض لتقییم كفاءة الوظائف اللغویة و یتم من خاللھا تحدید قدراتھ من حیث

القدرة على التعبیر الشفوي و مدى الطالقة في اإلرسال و إیجاد اللفظ المناسب و القدرة 

على الفھم و التعرف على األشكال و الصور و استكمال الجمل الناقصة و التعامل مع 

األرقام و غیرھا من المھارات اللغویة و بعض االختبارات التي تحیط بجوانب القدرة 

  ).34،ص2012إبراھیمي ،) (لبصري الحركياإلدراك ا(اإلدراكیة 
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  :النظریات المفسرة للعالج - 7

 :نظریة عالج الحبسة حسب نصیرة زالل 1- 7

ترى الباحثة نصیرة زالل أن كل الحبسین یحللون اللغة مھما كانت البنیة و الشكل اللساني و 

التجمیع و ذلك لكنھم ال یستطیعون المرور من ھذا التحلیل، و ال یصلون إلى الحوصلة و 

لغیاب اإلدراك الذي یعتبر عملیة معرفیة مھمة تحتل إذا ما حدثت اإلصابة على مستوى 

الفص الجبھي من الجھة األمامیة و ھذا االختالل یعود إلى المن الغیر العادي في تحلیل 

المنبھات الخارجیة سواء كانت سمعیة أو بصریة ، مما یجعل الباحثة تقول أن الحبسة ھي 

راب زمني ، بحیث یكون التحكم في األزمة الفزیولوجیة الثالث التي یقوم علیھا اللغة اضط

  .مضطالبة

  ":نصیرة زالل"إعادة التربیة حسب البروفیسور 

ترى الباحثة نصیرة زالل أن تقنیات العالج عدیدة و لكن المبدأ واحد و ھو العمل على 

یع و التي تقدم للمفحوص على شكل استرجاع اإلدراك، و یتم ذلك من خالل وحدات التجم

ألعاب مجزئة و یطلب منھ تجمیعھا، و من خالل ھذا التركیب یصل المفحوص إلى إدراك 

  ).78،ص2010قاسمي، .(الذي یكون ھو بذاتھ

 :نظریة العالج اإلیقاعي لسعیدة براھیمي4-2- 9

النغمة و  یعتبر أن ماري فیرون فیدال أن اللغة نظام موسیقي یتكون من االنسجام بین

اإلیقاع اللذان یكتسبان مع دریجیا من طرف الطفل اشتغل ھذا التفسیر النفسي اللغوي في 

میدان التأھیل الوظیفي للغة و نشأت على إثره طریقة العالج اإلیقاعي التي صممت من 

طرف سباكس و ھوالند بأمریكا حیث یعتبران استخدام نماذج نغمیة إیقاعیة في شكل جمل 

ح لبعض المصابین بالحبسة االستعمال السریع للغة الخاصة و یتفق المختصون بسیطة یسم

  .في الفیزیائیات الصوتیة أن النبرة ھي شدة موسیقیة أو تغیر في ارتفاع الصوت الخنجري 

و لقد تم تكییف ھذه الطریقة في الوسط العیادي الجزائري من طرف األستاذة سعیدة  

لمستعمل للغة العربیة، و الدارجة و عندما ترجمت للغة إبراھیمي عند المصاب بالحبسة ا
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وضع شروطا  1979الفرنسیة من اإلنجلیزیة وضع لھا األخصائي فان ایكوت فلیب عام 

  : لتطبیقھا و ھي كاالتي

نستعمل مع المصابین بحبسة بروكا و المعانین من الخرس أو نقص الكلمة أو الفقر  -

  .الطالقة اللفظیة و ال تعتمد على التعبیر الشفھي  اللغوي الحاد ألنھا تستخدم لتسھیل

إعادة تربیة االنتباه البصري و السمعي من خالل المجھود الذي یبدلھ المصاب في  -

التركیز على التعلیمة ،    و تحفز المریض على الرجوع إلى سجل الذاكرة طویلة المدى 

ن التمارینات المستعملة من شأنھا أن في استرجاعھ للبنى اإلقاعیة و النغمیة و بھذا الشكل فإ

بروكا، فرنیكي، (تنشط ھذه القدرات المعرفیة األساسیة للغة الشفھیة و ألن المریض حبسي 

یعاني من حالة التشتت في االنتباه و التركیز و في العدید من األحیان یرفض ) التوصیلیة

لیة التواصل فإن العالج التعامل مع االخرین و یصعب علیھ التحكم في األدوار أثناء عم

اإلیقاعي النغمي یصبح أداة فعالة لتجاوز ھذه الصعوبات التي تحول دون نجاح أي أسلوب 

  .عالجي

  :خالصة الفصل 

وھدا ما اتباتھ كل , تعتبر الحبسة من االضطرابات اللغویة الناجمة عن الحوادث الوعائیة 

  .ـكيو فرنیـ من بروكا

البحات العالمیة و االختصاصات كعلم اللسانیات أن و لكن تظھر مختلف ا, و غیرھم 

سواء تعلق األمر بالترمیز أو فك الترمیز أو تعلق األمر , الحبسة تتعلق أساسا بفساد اللغة

  .    بالفونیمات و المورفیمات أو بالتراكیب اللغویة و النحویة
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  :تمھید

تعتبر الذاكرة ملكة معرفیة تتیح للفرد االحتفاظ بالخبرات الیومیة، التي یتعرض لھا و        

من ھذا أعتبرت الذاكرة بمثابة محور للعملیات المعرفیة و مركز نظام تكوین و تناول 

مات و الخبرات التي سبق فالذاكرة قدرة ذھنیة تمكن الفرد من استعادة المعلو. المعلومات 

لھ تعلمھا و تخزینھا، و الذاكرة وفقا لألنظمة تقسم إلى الذاكرة السمعیة، الذاكرة البصریة، و 

  .الذاكرة الحركیة

  :الذاكرة*

  :تعریف الذاكرة-1

ترجع لفظة الذاكرة إلى الفعل ذكر و ھي مؤنت لكلمة ذاكرة و تعني القوة النفسیة  :لغة 1- 1

، 1994ابن منظور، (التي تحفظ األشیاء في الذھن و تحضرھا للعقل عند اإلقتضاء 

  ).236ص

بأنھا المنظومة التي تحدث العملیات التشفیر و : یعرفھا فؤاد أبو حطب :اصطالحا 2- 1

ستفادة بھذه المعلومات المخزنة بصورتھا األصلیة و ال یتم ذلك إال التخزین للمعلومات و اال

  .بعد إتمام عملیة االكتساب

الذاكرة على أنھا حفظ استقبال و إبقاء المھارات و المعلومات السابقة : و عرفھا جورج میلر

و اكتسابھا و معنى ذلك أنھا مستودع الذكریات و المعلومات و المعارف العقلیة ثم 

  ).261،ص 1997عیسوي،.(رات الحركیة و االجتماعیة المختلفةالمھا

و یرى الملیجي أن الذاكرة ھي العملیة التي تتضمن اكتساب المعلومات و االحتفاظ بھا و ما 

  ).225،ص2004الملیجي،(یعقب ذلك من استدعاء و استرجاع و تعرف 

المعرفیة ابتداءا من و حقیقة األمر أن أي تعریف للذاكرة یجب أن یشمل جمیع العملیات 

  .االستقبال إلى االستجابة المعرفیة
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  )طریقة عمل الذاكرة: (عملیات الذاكرة  – 2

أن ھناك شبھ اتفاق بین علماء النفس المعرفي و العملیات التي ) Malin )1994ذكر 

و ) أو االحتفاظ(،عملیة التخزین ) أو التشفیر(عملیات االكتساب : ھي و تتضمنھا الذاكرة

  ).38،ص2006الطیب، ،(أخیرا عملیة االسترجاع 

ثالث كذلك فحبسة مھما كان النموذج فھناك  (striling 2005)و ھذا ما ذكره ستیرلنج 

  :ھي أساسیة ال یمكن االستغناء عنھا و) أو عملیات(  مراحل

الحفاظ على المعلومات في الذاكرة ) واستدخال ترمیز(ال المعلومات في الذاكرة عملیة إدخ

الحموري، ) .(االستدعاء أو االسترجاع(و تذكر المعلومات عند الحاجة ) تخزین(

  ).222،ص2011

  :عملیة االكتساب -1- 2

یجري . و ھي المرحلة التي ینتقي فیھا الفرد المعلومات من المحیط الخارجي بھدفتخزینھا

: قد تكون  و التي) سمعیة أو بصریة(ترمیز المعلومات الداخلة أوال على شكل اثار حسیة 

أو حتى مقاطع و كلمات عدیمة في الوضعیة التجریبیة (كلمات، جمل، نصوص، رسومات 

ثم تعالج بدرجة أعلى من ذلك حیث تتحول إلى اثار على مستوى الذاكرة قصیرة ) المخبریة

 ,cordier)المدى و من المحتمل بعد ھذا أن تعالج على مستوى ذاكرة طویلة المدى 

,2004,p38)   

  : ملیة االحتفاظ ع-3- 2

مرحلة االحتفاظ بأنھا الفترة الزمنیة التي تقضي بین الحدث أو الواقعة و  loftusتعرف 

إعادة جمع أجزاء خاصة من المعلومات المتعلقة بھذا الحدث، و تعتبر ھذه الفترة الزمنیة 

. قاسم(حساسة ألنھ عالما یجر ترمیز و الحدث یبدأ عدد من العوامل بالتاثیر فیھ 

  ).49،ص1990
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در من المسجالت الحسیة إلى الذاكرة قصیرة المدى أي التي حظیت فالمعلومات التي تص

یمكن للذاكرة أن تتعامل معھا لكي یشمل االحتفاظ بھا في . بقدر من االنتباه و تم تشفیرھا

  .ھذا الذاكرة ال للفرد أن یستمر في تسمیعھا 

كالتنظیم الھرمي أما التخزین في الذاكرة طویلة المدى ثم تفسیرھا باالعتماد على عدة نماذج 

للمعلومات و النماذج الشبكیة ، أي أن االحتفاظ بالمعلومات الجدیدة في الذاكرة طویلة المدى 

طیب، (یستوجب دمج تلك المعلومات بالمعلومات التي سبق االحتفاظ بھا 

  ).43،ص2006،

  : عملیة االسترجاع -4- 2

و كان موضوع االسترجاع و ھي المرحلة التي یتذكر فیھا الشخص ما خزنھ من معلومات 

 Tulving,osler 1968,tulving)أحد المواضیع التي اھتم بھا الباحثین 

thomason,1973,baddeley 1983) 

  :أنھ یوجد سببان لعدم استرجاع المعلومة  Tulvingو  Pattersonفقد ذكر 

  .إما أن المعلومة التي بحث علیھا الشخص لم تخزن من الوھلة األولى

لمعلومة مخزنة، و لكن یتعذر استرجاعھا فالمعلومة ھي ھذه الحالة موجودة و و إما أن ا-

  (lambard,2006,p14)لكن الوصول إلیھا صعب  

  :و علیھ فاالسترجاع یمثل التفاعل المعقد لثالثة عوامل ھي

  .الطریقة الخاصة في ترمیز المعلومات أو المثیرات – 1

  .ا متضمنة في إشارات االسترجاعھذه المعلومات الخاصةالتي جرى ترمیزھ – 2

  .السیاق الذي یحدث فیھ االسترجاع – 3
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ضف إلى ذلك فإن استرجاع مثیرات أو معلومات محددة و تذكرھا یتحسن عن طریق 

اإلشارات و التلمیحات التي تضعھا عملیة االسترجاع، و التي كانت من خالل عملیة 

  .الترمیز 

لذلك تعتبر ھذه اإلشارات بمثابة مثیرات تستدعي المعلومات و كل ما كان التجانس و 

االتفاق كبیر بین المعلومات األصلیة و اإلشارات المتاحة أثناء االختبار أو االسترجاع كان 

 ). 49،ص1990قاسم، (االسترجاع أفضل و أكمل 

    : أنواع الذاكرة – 3

ثالثة أنماط للذاكرة تظھر في المعلومات و ھذه األنماط تحدث علماء النفس المعرفي على 

ھي الذاكرة الحسیة، الذاكرة قصیرة المدى، الذاكرة طویلة المدى و اعتبر اتكسون و شفرج 

ھذه األنماط الثالثة في معالجة المعلومات، مكونات و متقلة عن بعضھا البعض حیث تدخل 

رة الحسیة ألقل من ثانیة، ثم تنتقل إلى المعلومات من الحواس ثم تخزن للمرة في الذاك

الذاكرة قصیرة المدى حیث تتم المعالجة المعرفیة للمعلومات لمدة قصیرة ثم تصل 

  :المعلومات الذاكرة طویلة المدى لتخزینھا وقت الحاجة و تقسم الذاكرة إلى األقسام التالیة

    La méoire sensorielle: الذاكرة الحسیة 1- 3

حولنا بتزویدھا بأالف المثیرات الصوتیة، البصریة، اللمسیة، الشمیة و  یقوم العالم من

الذوقیة و التي تدخل الحواس و تقوم ھذه االخیرة بدورھا األولي بنقل ھذه المعلومات إلى 

المرحلة القادمة من التخزین ، و ھي الذاكرة القصیرة المدى و لكن بحجم االنتباه فإن بعض 

ھذه األخیرة بینما یتم نسیان بقیة المعلومات التي ترتكز انتباھنا المعلومات یصل فقط إلى 

علیھا و حول ھذه المعلومات المھملة أي التي ال یتم االنتباه إلیھا فقد اختلف علماء النفس 

حیث اكتشفت غالبیتھم بفكرة فقدانھا و عدم قدرتھا على تأثیر في خبرات . حول ذلك 

ثیر البعض إلى إمكانیة دخول ھذه المعلومات المفقودة إلى بینما ی. اإلنسان و بناء المعرفة

خزانات خاصة بعیدة المدى مثلما یشر التحلیلین إلى دخول ھذه المعلومات منطقة اللسان و 

  .غیرھا
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فالذاكرة الحسیة تنظم تمریر المعلومات بین الحواس و الذاكرة القصیرة المدى تسمح بنقل 

لوقت الواحد عاما أن الوحدة المعرفیة قد تكون حرفا وحدات معرفیة في ا 5إلى  4حوالي 

  .أو كلمة صورة حسب نظام المعالجة

كما أنھا تخزن المعلومات لمدة قصیرة من الزمن ال تتجاوز الثانیة بعد زوال المثیر الحسي 

فھي تنقل صورة حقیقة عن العالم الخارجي بدرجة من الدقة عن طریق الحواس الخمسة و 

عالجة معرفیة للمعلومات بل تترك ذلك للذاكرة قصیرة المدى ال تقوم بأیة م

  )135،ص2004العثوم،(

  :الذاكرة القصیرة المدى 2- 3

بعد تخزین المعلومات الحسیة في النوع األول من ذاكرة تحول إلى مخزن اخر ھو الذاكرة 

كامل  و ھي تحتفظ بأي مادة متعلمة و إلقاء على المعلومات لیس ھو انعكاس. قصیرة المدى

و إنما ھو ترجمة ) الذاكرة األولى(األحداث الفعلیة كما ھو الحال عند المستوى الحسي 

مباشرة لھذه األحداث فمثال إذا قیل أمامك جملة ما فإنك تتذكر ھذه األصوات في ھذه 

و ھذا ما یسمى بالشعور و . الجملة بقدر ما تتذكر عدد الكلمات التي تحتویھا تلك الجملة

دودة قصیرة عادة و تختلف من شخص الخر و المعلومات المختلفة كرقم الھاتف قدرتھ المح

أو اسم شخص أو الكلمات ، یمكن بقاؤھا و االحتفاظ بھا في ھذا النوع من الذاكرة و تكرار 

المادة المتعلمة مرات كثیرة یعمل على بقائھا فترة أطول و أن معلومات النوع الثاني من 

المتعلمة مرات كثیرة یعمل على بقائھا فترة أطول و أن معلومات  الذاكرة و تكرار المادة

النوع الثاني من الذاكرة طبقا لقانون التكرار و الممارسة و التعلم یمكن االحتفاظ بھا فترات 

بتجربة على شخص حیث عرض علیھ عدد من  strembergتختلف مادة ألخرى قام 

مثال  2و  1من األرقام تتراوح بین رقم األشیاء للتذكر و ھي تحتوي عادة على مجموعة 

و بعد ذلك بقلیل یعرض علیھ رقم ما و یطلب منھ أن یقرر ما إذا كان ھذا الرقم یدخل .

ضمن المجموعة التي حفظھا ، و یقوم الشخص بالضغط على أحد الذرین لإلجابة على ذلك 

ة بین زمن الوجع بالفم أوال و بأقصى سرعة ممكنة و یقاس زمن الضغط موجھا إلى العالق

و حجم مجموعة التذكر حیث الحظ أن ھناك عالقة مرضیة بین زمن الوجع و حجم 
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المعلومات المتذكرة و كلما زاد حجم التذكر طال زمن الوجع و ھذه التجربة و غیرھا من 

التجارب األخرى تؤكد على أن الذاكرة محددة من ناحیة تخزین المعلومات ،حیث یالحظ 

و لكن أقل من النوع األول من الذاكرة ، كما تتمیز الذاكرة قصیرة المدى  ضیاع المعلومات

بااللیة و االسترجاع أین یستطیع الفرد استدعاء المعلومات المكتسبة بدون حاجة إلى جھد 

  ).81،ص2015جابر،.(كبیر

la mémoire de travailleالذاكرة العاملة  3- 3    

إلى الذاكرة طویلة المدى عن طریق الذاكرة النشطة في ھذه المرحلة یتم تحویل المعلومات 

و لكن قبل تحویل تعمل ھذه األخیرة على معالجة تلك المعلومات و تخزینھا مؤقتا أثناء 

القیام بالعملیات المعرفیة ذات مستوى األعلى للتركیز و الفھم و االستدالل الدیاني و استقاء 

  .المعاني

شیفرین و (من قبل الباحثین  1971أول مرة في سنة و قد أطلق مصطلح الذاكرة العاملة 

حیث اقترحا نموذجا للذاكرة یتكون من نظام تخزین قصیر المدى و طویل المدى ) انكیشون

عارض كل من بادلي و ھیتش ھذا النموذج على أنھ لم یتم على أساس بحوث  1974سنة 

لى وضع نموذج الذاكرة ع 1986تجریبیة و انطالقا في بحوثھما إلى أن توصل بادلي سنة 

النظام المركزي و نظامین تابعین و قد كان من أكثر : العاملة النشطة یتكون من أنظمة 

  :النماذج شھرة اثار اھتمام الباحتین و المختصین كالتالي 

  

  

  1974یمثل نموذج الذاكرة العاملة لبادلي : 9الشكل رقم 

   la mémoire langue terme: الذاكرة طویلة المدى  4- 3

یشیر دمحم الشابي إلى أن الذاكرة تشمل المستودع الذي تستقر فیھ الذكریات و الخبرات 

بصورتھا النھائیة فھي تمثل المخزن الضخم، الذي ال یمتلىء أبدا بالمعلومات التي تتراكم 

:الحالقة الصوتیة أو النطقیة   

 الذاكرة اللفظیة قصیرة االجل

منفذ المركزي ال  

 

:الوحدة البصریة  

 الذاكرة البصریة قصیرة االجل 
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حیث یتم . مع ازدیاد خبرتنا في الحیاة، و یمكن اعتبار الذاكرة طویلة المدى ذاكرة لھا بعد

معلومات و تنظیمھا و معالجتھا في الذاكرة النشطة و لكنھا تتأثر بالكیفیة التي یتم تخزین ال

بھا تخزین المعلومات و تنظیمھا و معالجتھا حیث أن المعلومات المخزنة بصورة عشوائیة 

و غیر منتظمة نجد صعوبة في استرجاعھا كما أننا نجد صعوبة في استرجاع المعلومات 

مألوفة كما أنھا تتأثر بمدى تنشیط و تكرار و استشارة المعلومات  كلما كانت قدیمة و غیر

  )153، ص2000لیندا دافیدوف، (المخزنة 

  :نماذج الذاكرة – 4

بقدر ما تعتبر الذاكرة نشاطا عقلیا مركبا و بقدر ما تدخل في كل أنشطة الحیاة اإلنسانیة 

األخیرة وضع الباحثون تقسیما جدید المختلفة ، تعدد اإلشكال التي تظھر بھا و في السنوات 

لنماذج الذاكرة معتمدین في ذلك طرق التقنیات الحدیثة ، المستخدمة في األبحاث الخاصة 

  .بعلم النفس الفزیولوجي أشھر ھذه التقسیمات نماذج قدیمة و جدیدة

  :التقسیم القدیم للذاكرة  1- 4

تصنیفات وفقا لتسلسل ظھورھا  یمكن وضع أھم نماذج التي قدمھا علماء النفس تحت أربعة

و ھي نموذج النسق األحادي للذاكرة ، نموذج النسق الثالثي للذاكرة و نموذج النسق 

  .الرباعي

  :نموذج النسق األحادي للذاكرة  1-1- 4

أن عملیة التذكر تنتج عن أثر متبق في الجھاز ) أبو ھاشم الید(یرى صاحب ھذا النموذج 

و تشیر أنھ كلما زاد عدد تكرار ) االستجابة –المثیر (ھا نموذج العصبي نتیجة للخبرة و یمثل

االرتباطات بحدث معین كلما قوي االرتباط بین المثیر و االستجابة و أنھ ھذه االرتباطات 

  .بین المثیر و االستجابة تشكل أساس  الذاكرة

  المثیر

  یمثل نموذج النسق األحادي للذاكرة:  7الشكل رقم 

 االستجا�ة اخت�ار االستجا�ة  التعرف اإلحساس
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  :نموذج النسق الثنائي للذاكرة 1-2- 4

یعتبر ولیام جیمس في مجال النظریات الثنائیة الحدیثة للذاكرة حیث أنھ أول من میز بین 

ووف (ثم تبلورت فكرة التقسیم للذاكرة على ید " الذاكرة األولیة"و " الذاكرة الثانویة"أسماء 

  :و فیمایلي عرض لمكونات ھذا النموذج ) فومانو 

  .و ھي الذاكرة التي تحتفظ باألحداث التي مازالت في الشعور :الذاكرة األولیة  –أ 

و ھي الذاكرة التي سبق للفرد تعلمھا حیث تدخل المعلومات إلى  :الذاكرة الثانویة  –ب 

ثم تنتقل إلى . و إال تعرضت للنسیانالذاكرة األولیة فیتم تكرارھا و بدل جھد عقلي لتثبیتھا 

الذاكرة الثانویة و قد نظر جیمس إلى الذاكرة الثانویة باعتبارھا مستودعا مظلما خفیا 

للمعلومات التي سبق أن مرت بخبرة الفرد و لكن ال یمكن الوصول إلیھا بسھولة لفترة 

  .طویلة

  المنبھ

  

  

  

  یوضح نموذج النسق الثنائي للذاكرة:  8الشكل رقم 

أثكنسون و (بعد ظھور النموذج السابق قدم : نموذج النسق الثالثي للذاكرة  1-3- 4

نموذجا ثالثیا تفصیلیا لمكونات الذاكرة و منذ ذلك الوقت اتجھ كثیر من العلماء ) شیفرین

  :لذاكرة و یشمل ھذا النموذج المكونات التالیة الستخدام ھذا النموذج في تجاربھم عن ا

  la mémoire sensorielleالذاكرة الحسیة  - 

  la mémoire court termeالذاكرة قصیرة المدى  - 

 la mémoire longue termeالذاكرة طویلة المدى  - 

 الذاكرة األول�ة  الذاكرة األول�ة 

لنسیــــان  ا  
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  :نموذج النسق الرباعي للذاكرة  1-4- 4

بتقدیم نموذج اخر أكثر شموال و تقدما من نموذج  (broad bent 1984)قام برودبنت 

اتكنسون و شیفرین ھذا النموذج من أربعة مخازن یختص كل منھا بوظیفة معینة یتوسطھا 

نظام معالجة الذي یقوم بتجھیز المعلومات و ترمیزھا و تسھیل انتقالھا من مخزن إلى اخر 

  .من المخازن األربعة المحیطة بھ

  

  

  

  

  

  

  

  یمثل نموذج النسق الرباعي للذاكرة:  9الشكل رقم 

  :التقسیم الحدیث للذاكرة -  6

أساسیین حیث قام بتقسیم الذاكرة إلى نوعین ) 49squire 1988(قدم ھذا التقسیم سكوایر 

و یتضمن كل منھما أنواعا فرعیة أخرى و في ) الذاكرة الصریحة و الذاكرة الضمنیة(ھما 

 :مایلي عرض لھذا التقسیم 

 

 

  

 للتجر بالذاكرة العاملة 

 المخزن الحسي  نظام المعالجة المخزن الحسي 

 المخزن طو ل المد& للمخرجات
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  la mémoire déclarative:الذاكرة الصریحة 1- 6

و ھي ذاكرة واعیة تشمل الدقائق و الحوادث و الوقائع من خبرة الفرد و ھي نمط الذاكرة 

الذاكرة (باالكتئاب و یتضمن ھذا النوع من الذاكرة نوعین فرعیین ھما  الذي یتأثر كثیرا

  ).العاملة و الذاكرة المرجعیة

   la mémoire de travail: الذاكرة العاملة  2- 6

و ھي تسجیل مؤقت لألحداث المطلوبة تذكرھا لفترة زمنیة محددة و تمكن الفرد من 

سبورة "ات معا لدرجة أن البعض اعتبرھا التخطیط للمستقبل و من ربط األفكار و التصور

  ".اعقل

   la mémoire de référence: الذاكرة المرجعیة 3- 6

و تشمل كل المعلومات الثابتة التي یرجع إلیھا الفرد على األشیاء كالتعرف على صدیقك 

  .وجھھ و تعرفك على الطعام من رائحتھ و ھذه الذاكرة یمكن االحتفاظ بھا لسنوات طویلة 

   la mémoire implicite:الذاكرة الضمنیة  4- 6

و ھي ذاكرة ال یمكن النفاذ إلیھا بوعي ، فھي لیست في متناول الشعور و ھي تشمل التعلم 

الحركي و العادات و التكیف و تشمل المھارات المتحققة عن طریق التعرض المتكرر مثل 

  :اآلتیةكرة األنواع الخ و یتضمن ھذا النوع من الذا...قیادة سیارة و ركوب دراجة 

   la mémoire compétence:ذاكرة المھارات -5- 6

و ھي ذاكرة ال شعوریة إلى حد كبیر و تتضمن الخطط و المھارات المطلوبة لعمل حركیة 

  .معینة

 la mémoire de conditionnement classique:ذاكرة اإلشراط الكالسیكي -7- 6

  .لمثیرات شرطیة و أغلبھا ذكریات انفعالیة اآللیةو ھي ذاكرة االستجابات 

   la mémoire préparatoire: الذاكرة التحضیریة-8- 6
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  .و ھي االحتفاظ المؤقت بالمعلومات مثل الذي یحدث في اإلعداد لشيء ما 

la mémoire orientée:الذاكرة الموجھة -9- 6     

العادات التي تعلمھا الفرد و ھي نوع من التعود الذي یوجھ نشاط الفرد، و ھي عبارة عن 

  ).90،ص2013سلیمان ، . (من قبل و تعود علیھا

  : الذاكرة البصریة* 

  : افترض الباحثون في بادئ األمر بأن ھناك أشكال مختلفة للذاكرة

الذاكرة المنطقیة ، الذاكرة  (la mémoire iconique)الذاكرة البصریة اإلیقونیة : مثال 

  ) 60، ص2002فیصل ،.(الحسابیة، ذاكرة المفردات و ذاكرة العالقات

فالدراسات التي تناولت ھذه الذاكرة لم تحظ بالشرح و التحلیل حیث تتم اإلشارة إلیھا كنوع 

من أنواع الذاكرة في التقسیم حسب المحتوى، فالذاكرة البصریة تتعلق بالصور التي یتم 

  .تسابھا من خرائط و أشكال ھندسیةاك

من المثیر و التركیز علیھ من أجل معالجة الحقا، إن تخطیط حركات العین و غیرھا تعد 

عملیات تحصیلیة نشطة تتم على نحو ال شعوري و تستمر ھذه العملیات طالما ھناك تركیز 

 . لالنتباه على المدخل الحسي

  :مفھوم الذاكرة البصریة - 1

ى التذكر بشكل دقیق للتجارب السابقة، مثل القدرة على التذكر بمساعدة رموز ھي القدرة عل

و ھي تشكل حجر األساس لفھم عملیة القراءة و في حالة انعدامھا فإن ھذا یؤدي . بصریة

  :إلى فشل عملیة القراءة، و ھناك نوعان من الذاكرة البصریة 

  ذاكرة بصریة قریبة المدى -

  دى ذاكرة بصریة بعیدة الم -

  )120، ص 2000عبد الھادي ، (
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أول من أشار إلى ھذا النوع من الذاكرة، و سماھا ) 1867(  (neisser)یعتبر العالم نایسر 

الذاكرة التصویریة فھي تحتفظ بالمثیرات على شكل خیال أو إیقونة لذلك سمیت بالذاكرة 

تحتفظ  إنماجة للمثیرات، و االیقونیة، و تشیر الدراسات إلى أن ھذه الذاكرة ال تعمل ایة معال

بھا فقط و السیما المثیرات التي یتم االنتباه الیھا ریثما تتم معالجتھا في الذاكرة 

  )90،ص2003یوسف ،.(العاملة

و تعرف كذلك بالذاكرة االیقونیة ألنھا تعني باستقبال الصور الدقیقة للمثیرات الخارجیة كما 

  .شكل خیال یعرف باسم إیقونةھي في الخارج حیث یتم االحتفاظ بھا على 

و یقترح البعض و یقول أن ما یتم ترمیزه في ھذه الذاكرة ھي معلومات سطحیة عن 

في حین یصعب استخالص معنى للمثیرات في . خصائص المثیرات الفیزیائیة كاللون مثال

ھذه الذاكرة، و قد وجدت الدراسات أن كثیرا من المدخالت الجنسیة البصریة یبقى في 

تم أثناءھا في ت،  اكرة جزءا من الثانیة و سرعان ما تتالشى بعد التعرض مباشرة للمثیرالذ

  .اختیار بعض الجوانب من المثیر و التركیز علیھ من أجل معالجتھ الحقا

أن تخطیط حركات العین و غیرھا عملیات تحصیلیة نشطة تتم على نحو الشعوري و 

  .نتباه على المدخل الحسيتستمر ھذه العملیات طالما ھناك تركیز لال

للمدخل الحسي نشطا في  األثر بإبقاءأن ھذه الخاصیة تسمح ) 1967(و یرى نایسر 

و تشیر ) باالنتباه البؤري(الذاكرة و ذلك من خالل معالجة المعلومات و ھذا ما یسمى 

أن ھذه  1981في  (Wingfield et byrnes)و  (Howard)دراسات كل من ھوارد 

ل على صور عقلیة للخبرة البصریة تبقى لفترة قصیرة جدا بعد التعرض الذاكرة تشتم

مباشرة للمثیر، مما یتیح للفرد معرفة بعض المعلومات عن خصائص ھذا المثیر و أن بقاء 

  .ھذا األثر في ھذه الذاكرة یعتمد على شدة المثیر

  )57، ص2004ھدى عبد هللا ،(

علیھا و   (sperling)البصریة من تجارب و لقد أمكن استنتاج خصائص الذاكرة الحسیة 

  : ھي 
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  )ربع ثانیة تقریبا(المعلومات تخزن في الذاكرة الحسیة البصریة لمدة ال تتعدى الثانیة  -

  .یمكن استدعاء المعلومات الحسیة من الذاكرة الحسیة البصریة مباشرة -

  . تتالشى المعلومات الحسیة القدیمة بمجرد دخول معلومات حسیة-

  :نظریة الذاكرة البصریة - 2

الذاكرة البصریة ھي عبارة عن ذاكرة مرحلیة تتدخل في عملیة القراءة التي تستبق على 

شكل صورة جد دقیقة و المعلومة الملتقطة من خالل النظام البصري قبل معالجتھا المسبقة 

  .إلى ذاكرة العمل

ثل عند بعض الباحثین مجموعة إن الذاكرة االیقونیة المعرفة من طرف سیرلینغ و التي تم

  .للذكریات الحسیة األنظمةمن 

البقاء : إلى أن الذاكرة الحسیة تستطیع أن تعطي ظاھرتین 1980سنة  colherantأشار 

الحرفي و البقاء البصري فاألولى تمثل بقاء صورة المثیر بعد اختفائھ الحقیقي و ھي عنده 

تفسر بأن الخصائص البصریة للمثیر تكون  أما الثانیة. تكون في مستوى محیطي قبل قشري

یوسف (و ھذا كون صورة الشكل ال تبقى أبدا . دائما نسیانیة بعد اختفائھا

  ).100،ص2003،

كما نجد بحوث جد معاصرة حول ذاكرة العمل البصریة الفضائیة و یعرفھا بیكتورینغ 

(pictering 2003)   لفضائیة، كما یعتقد أن الذاكرة المؤقتة للمعلومات البصریة ا إنھاعلى

  :ھناك خمسة میكانیزمات ترتبط بنمو و تطور نمو الذاكرة العاملة البصریة الفضائیة و ھي

  .إعادة الترمیز الفنولوجي -

  .تطور المعارف -

  .سیرورات استراتیجیة أخرى -

  .سرعة المعالجة -
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  .قدرات االنتباه -

  ).47، ص 2001بوخاري،(

  : مكونات الجھاز البصري - 3

یحصل اإلنسان من خالل الجھاز البصري في فترة قصیرة على معلومات أكثر و العین 

، 1998منى ،.(تزود الدماغ بإحساسات تتعلق بتفسیر اللون و أبعاد األجسام ،المسافة

  ).90ص

  :و یتكون الجھاز البصري ممایلي

 6طة تدور العین داخل التجویف بواس الجمجمة،عبارة عن جسم كروي داخل  :العین-أ

خلیل ، .(عضالت، و یتكون جدار العین من ثالث طبقات مختلفة من األنسجة

  )70،ص2000

خارجیة : تتكون العین من األعضاء الحامیة و أغلفة كرة العین التي تتألف من طبقات ثالثة

،وسطى و داخلیة و ھذه األخیرة تتكون من القرنیة، الصلبة، الشبكیة، و األوساط الشفافة 

  ).70،ص1998منى ، ).(سم الزجاجي، الغرفة األمامیة، الغرفة الخلفیةالج(للعین 

و كذا العضالت المحركة للعین و ھي ستة عضالت كما ال ننسى العصب البصري الذي 

 (p63,1998یكون تصالبا مع العصب المقابل ثم یدخل الدماغ على شكل استطالة 

(Goltier.B.    

كذلك اللحاء البصري یتكون من عدة باحات تتمركز في الفص القفوي حیث نجد بعض من 

الباحة الصدفیة  v5یھتم بإدراك األلوان  v4یھتم بإدراك المحیط،  v3,v2,v1ھذه لباحات 

  .الوسطى تھتم بإدراك الحركة

یل بعدھا یتم التحل (le Ggnas infra-temperet)كما نجد إدراك األشیاء على مستوى 

األولي للمعلومات البصریة على مستوى الباحات السابقة و نجد أیضا الطریقة القفویة 
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الجداریة و الطریقة القفویة الصدفیة اللتان یھتمان بتحدید األجسام و التعرف 

    (Bergegoe,c,1994,p50).علیھا

ھا باإلضافة إلى الطرق السریریة المخططة و ھناك من یقول بوجود أخرى تواصل نشاط

ھذا اإلبصار یعرف أنھ مجموع القدرات .رغم اإلصابة الثنائیة الجانب للباحات المخططة

  (Bu cartim ,1998,p140).البصریة المتبقیة من مناطق الحقل البصري

  :نجدمن بین األسس التي تعتمد علیھا الذاكرة البصریة  :أسس الذاكرة البصریة- 4

  

  :البصرياالنتباه  –أ 

أن نكون منتبھین یعني أن یوجد العالم في عقولنا أن "  (Garanderi) "جار ندیري"یقول 

  ".نحییھ في أذھاننا و أن تتمكن من استظھاره ذھنیا

یعرف االنتباه على أنھ السیاق الذي بفضلھ یقوم الدماغ باختیار عالمة أو منبھ من المحیط 

بمجرد الحصول على التوجیھ ھذا االختیار لیس عشوائیا بما أنھ یتعلق بسلسلة من السیاقات 

  .تسمح بكشف إشارات النظر لمعالجتھا مع حفظ حالة الیقظة و اإلنذار

ان االنتباه یسمح باختیار التركیز على ھدف و التخلص منھ بنفس القدر حتى یتمكن من 

  (Collaborateurs,1990,p120) .اختیار ھدف اخر

  :مراكز اإلحساس البصري بالمخ –ب 

المواقع التي تتم فیھا معالجة المعلومات  أخرریة بالقشرة المخیة ھي إن المراكز البص

البصریة، حیث یحدث بعد ذلك إدراك المنبھات البصریة وفقا للمعلومات المختلفة التي 

استقبلھا الجھاز البصري عن ھذه المنبھات و توجد المراكز البصریة في القشرة المخیة في 

  .الفص القفوي

ریة من منطقتین رئیسیتین تساعد على تحلیل المعلومات البصریة و تتكون المراكز البص

، فاألولى المنطقة البصریة األولیة و المنطقة )18،19(و رقم ) 17(ھما المنطقتان رقم
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الثانیة تتكون من منطقتین فرعیتین و تسمى المنطقة البصریة الثانویة و ھناك مناطق أخرى 

  .إدراك األشیاءتساعد المراكز البصریة على تحلیل و 

منطقة أخرى بالقشرة المخیة تساعد  30بأن ما یقرب  1994سنة  coweyو قد أشار كوي 

المنطقتین البصریتین على مھام اإلدراك البصري، و تنحصر ھذه المناطق في المنطقة 

الصدفیة السفلیة التي تعتبر مھمة في غدراك تفاصیل المنبھات المعقدة و المنطقة الثانیة ھي 

ص الجداري یلعب دورا مھما في إدراك الموقع الخاص بالمنبھات البصریة الف

.(Dalay,1990,p43)  

  : خالصة الفصل

الذاكرة البصریة تلعب دورا كبیرا في حیاة الفرد خاصة في التعلم و المكتسبات المعرفیة 

  .فھي حظیت باھتمام كبیر من طرف العدید من الباحثین و العلماء

یتوقف علیھا فھي المسؤولة عن بقاء النوع اإلنساني و ارتقاءه و  فمعظم سلوك اإلنسان

حضارتھ و بذلك اعتبرت محور العملیات المعرفیة و مركز تكوین و تناول المعلومات لدى 

  .الفرد
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  : تمھید 

من اجل تقدیم المساعدة ألي شخص یعاني من اضطراب البد من فھم و تحلیل       

االضطراب من جمیع نواحیھ، الن الفرد بحد ذاتھ یكون في صدد صراع داخلي جراء 

اضطرابھ ، عندئذ یتوجب على المختص األرطفوني أن یكون في حالة استماع تام للمریض 

یعود المریض و لو نسبیا إلى حیاتھ .و العالج  خیصو تحسیسھ بقیمتھ اإلنسانیة فبعد التش

  .العادیة مما یوفر لھ الراحة الجسمیة و النفسیة 

ففي ھذا الفصل سیتم عرض إجراءات الدراسة المیدانیة ، فبفضل ما یحملھ ھذا الفصل       

من أھمیة في تحدید قدرة الباحث أدوات بحثھ في الحصول على نتائج اقرب للمصداقیة 

  .میة العل

و عینة  البحث احاولنا التطرق في ھذا الفصل إلى تحدید المنھج المتبع و المناسب لھذ      

  .فیة تصمیمھا في الجانب التطبیقيو كی البحثو الحدود المكانیة و أدوات  البحث

  :االستطالعیةالدراسة - 1

االستقرار  تعتبر الدراسة االستطالعیة من أھم الخطوات التي ینطلق منھا كل باحث قبل

على على خطة البحث و تنفیذھا بشكل عام فھي بذلك توفر الوقت و الجھد قبل الشروع في 

اتخاذ القرار النھائي، كما تزود الباحث نظریة راجعة أولیة حول مدى صالحیة الفرضیات 

إلجراء تعدیالت مناسبة علیھا و كما تسمح أیضا بإظھار كفاءة إجراءات البحث من حیث 

و بإجراء ھذه .دوات البحثیة التي یستخدمھا الباحث في عملیة قیاس متغیرات البحثقدرة األ

الدراسة االستطالعیة و بالتالي سیتمكن الباحث من إقصاء  المعیقات و العقبات التي 

ستعترض سیر تنفیذ إجراءات الدراسة األصلیة و بالتالي یتمكن الباحث من إیجاد الحلول 

عباس و .(عیقات المتوقع ظھورھا عند إجراء الدراسةالمناسبة للمشكالت و الم

  )6:  2007اخرون،

  



60 

 

تعود جذورھا في العمل المیداني التجریبي الذي قمنا  البحث او قد كانت انطالقاتنا لتناول ھذ

بھ في المستشفیات و العیادات الخاصة حیث كان لنا اتصال مباشر مع الحاالت المصابة 

نا بموضوع ھذه الدراسة بعد التحاقنا للعمل مع نفس الشریحة بحبسة بروكا، بعدھا زاد تمسك

لمدة ستة أشھر حیث تمكنا بفضل ھذه التجربة من تسجیل عدة مالحظات استخلصناھا 

بواسطة الحوار التلقائي أو الموجھ و كذا طرح األسئلة و ھذا یضیف نظرة مبدئیة عن 

منا بانتقاء أدوات القیاس المناسبة و بعدھا ق. تأھیل الذاكرة البصریة في استعادة اللغةدور

عرضناھا على الحاالت و عندھا فقط وقف قرارنا على تناول ھذه الدراسة بشكل نھائي و 

   .قمنا بطرح اإلشكالیة و صیاغة الفرضیات مع تحدید المنھجیة المناسبة

  :أھداف الدراسة االستطالعیة - 2

  .التعرف على میدان الدراسة -

  .التطبیق التي من شأنھا تحدد قیمة البحث معرفة صعوبات  -

  .ضبط إشكالیة الدراسة المستھدفة -

  .تحدید األدوات و األسالیب التي تستعملھا في الدراسة األساسیة -

  .ربط الجانب النظري بالجانب التطبیقي -

  :أدوات الدراسة االستطالعیة - 3

واھر و المشكالت و مكوناتھا و ھي عملیة مراقبة و مشاھدة السلوك و الظ :المالحظة – 1

المادیة و متابعة سیرھا و اتجاھاتھا و عالقاتھا بأسلوب علمي منظم و مخطط ھادف بقصد 

. التفسیر و تحدید العالقة بین المتغیرات و التنبؤ لسلوك الظاھرة

  )158،ص2012الخندقجي،(

یھ مقابلتھ و یبدأ ھي عبارة عن لقاء أو حوار یدور بین الباحث و الذي یتم ف :المقابلة - 2

الحوار بتكوین عالقة وطیدة بینھما لیتضمن الباحث الحد األدنى من التعاون المستجیب ثم 

  )149،ص2012الخندقجي، (المقابلة  یشرح الغرض من
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  : البحث منھج – 4

إلى   إذا أردنا القیام بأي دراسة علمیة البد من إتباع خطوات فكریة منظمة وعقالنیة تھدف

بلوغ نتیجة ما وھذا بإتباع منھج معین یتناسب مع طبیعة الدراسة التي سنتطرق إلیھا یعني 

المنھج ھو الطریقة التي یسلكھا الباحث للوصول إلى نتیجة معینة كما اختیاره ال یأتي من 

دون اآلخر بل أن طبیعة الموضوع ومیدان  قبیل الصدفة أو لمیل ورغبة الباحث إلى المنھج

اسة ھما اللذان یحددان نوعیة المنھج المتبع وھذا من أجل الحصول على معلومات الدر

  .دقیقة

ونتائج موضوعیة وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على المنھج التجریبي  ویعرف ھذا المنھج بأنھ 

أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكز على معلومات كافیة ودقیقة ظاھرة أو موضوع محدد 

نیة معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج علمیة، تم تفسیرھا من خالل فترات زم

بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاھرة بمعنى أن ھذا المنھج یرتكز 

عباس وأخرون .( على  تجربة لظاھرة أو موضوع محدد على صورة نوعیة أو كمیة رقمیة

,2007 :74(  

   :البحث تقدیم مكان - 5

اسة المیدانیة على مستوى العیادة الخاصة للسیدة بن محمود خلفة المتواجدة قمنا بالدر

حیث تسعى ھذه العیادة إلى التكفل بجمیع الحاالت و االضطرابات اللفة  -سانتبوار–بوھران 

الشفھیة و المكتوبة بما في ذلك التوحد و غیرھا من االضطرابات عند الطفل، المراھق، 

  .الراشد 

حاالت یتراوح  4و ھي متكونة من  ةلقد تم اختیار عینة الدراسة مقصود :البحثعینة  - 6

  .نسنة من كال الجنسی 65سنة إلى  48عمرھم ما بین 

  .سبب اإلصابة حادث وعائي -

  یعانون من حبسة بروكا  -
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  تتقن الحاالت اللغة العربیة و ذات مستوى ثقافي -

الكفیف البصري، نوبات : التخلف العقلي: عدم وجود أي اضطراب مصاحب مثال -

  .الصرع

  :البحثتقدیم عینة  – 7

  

  یمثل خصائص عینة البحث :1جدول رقم 

  

  

  المستوى التعلیمي-  الحاالت

الحالة (الحالة االجتماعیة -

  )العائلیة

سبب   المھنة  لغة التواصل

  اإلصابة

نتائج 

الفحص 

  األرطفوني

االضطرابات 

  المصاحبة

 61) ف.ب(

  سنة

  متوسط -

  متزوجة-

  أنثى-

  دارجة -

  فرنسیة-

صدمة   خیاطة-

 دماغیة

  نزیفیة

حبسة 

  بروكا

شلل وجھي 

  أیمن

  )ر.ش(

  سنة 48

  ثانوي-

  مطلق-

  ذكر-

  دارجة-

  العربیة-

  فرنسیة-

موظف  -

في 

  سونلغاز

صدمة 

دماغیة 

  نزیفیة

حبسة 

  بروكا 

شلل نصفي 

للجزء األیمن 

  للجسم

 65) م.ر(

  سنة

  مستوى ثقافي عالي-

  متزوجة-

  أنثى-

  دارجة -

  عربیة -

  فرنسیة-

  متقاعدة -

 أستاذة(

  )جامعیة

صدمة 

دماغیة 

  انسدادیة 

حبسة 

  بروكا 

شلل نصفي 

للجزء األیمن 

للجسم مع 

وجود 

فمیة ......

  وجھیة 

 58)ع.ع(

  سنة

  جامعي-

  أعزب-

  ذكر-

  دارجة-

  عربیة-

  فرنسیة-

أستاذ 

  ثانوي

صدمة 

دماغیة 

  انسدادیة

حبسة 

  بروكا

شلل نصفي 

  أیمن
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  :البحثاألدوات المستخدمة في  - 8

الموجھة  (MTA 2002)اعتمدنا في بحثنا ھذا على بطاریة االختبارات المتمثلة في 

ین حیث تعتبر ھذه البطاریة من أھم الدوائر النفس معرفیة تم إنشاؤه من یلفحص الحبس

عضو من بینھم مختصین في أمراض األعصاب ،  18طرف فرقة فرنكو كندیة متكونة من 

  .اللسانیات و األرطفونیا في علم النفس في

 ور من إشراف الدكتورة نصیرة زالل االتفاقیة التي انعقدت بین جامعة الجزائ إطارو في 

بتكییف و تغییر ھذه البطاریة " نصیرة زالل"مت الباحثة حیث ث (Toulouse)جامعة 

بعض البنود الجدیدة على الواقع الثقافي و االجتماعي و اللساني الجزائري و أضافت إلیھ 

نوزیا ثم أصدرت بعد ذلك النسخة الجزائریة المتعددة قخاصة باختبارات األبراكسیا و األال

  .من طرف جامعة الجزائر  2002اللغات في سنة 

  :و تتكون النسخة الجزائریة من حقیبة تحتوي على

  .كراس خاص بالحالة -

  .كتاب التوجیھ-

  . K7شریط  -

  :توي على بنودكتاب االختبارات یح -

  :اختبار التعبیر الشفھي*

  .الحوار الموجھ-

   .اللسان العفوي إنتاج -

   .البقایا النحویة-

  .تكرار المقاطع، الكلمات، الجمل، مقاطع دون معنى-
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  .التسمیة الشفھیة -

   .فھم الكالم و الجمل -

  :ھياختبار تعبیر الخط و *

  .قراءة الكلمات و الجمل-

  .قراءة و فھم النص -

  .قراءة األعداد و األرقام -

  :اختبار التعبیر الكتابي* 

   .قراءة الكلمات و الجمل -

  .قراءة و فھم النص -

  .قراءة األعداد و األرقام  -

  .الفھم الكتابي للكلمات و الجمل  -

  .اإلجابة عن األسئلة الكتابیة  -

  .تعبیر كتابي/إمالئیة/ كتابة منقولة  -

  :یاسالبراك* 

  .فمیة وجھیةیا سأبراك-

  .یا فكریة حركیةسأبراك -

   .یا تركیبیةسأبراك-
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  : أقنوزیا *

  .أقنوزیا األلوان-

  .أقنوزیا سمعیة -

  .أقنوزیا قراءة الحروف و الكلمات  -

  .التعرف على أعضاء الحبسة-

  :البرنامج الخاص بالذاكرة البصریة - 9

بنود تتضمن مجموعة من قمنا ببناء برنامج خاص بالذاكرة البصریة و ھو عبارة عن 

التمرینات متعلقة بالذاكرة البصریة مقتبسة من عدة اختبارات بھدف تحسین اللغة الشفھیة 

   .عند حبسي بروكا

  :البحث طریقة إجراء- 10

تم تقدیم االختبار بطریقة فردیة و ذلك بمساعدة األخصائیة األرطفونیة الحالة تلو األخرى و 

دقیقة بمعدل مرتین في  20رقنا مع كل حالة حوالي  في ھدوء تام بالقاعة حیث استغ

  .األسبوع 

قمنا بطرح األسئلة للمفحوص بالترتیب و قمنا بذلك من دون أن نعلم الحالة أننا نطبق 

و     اختبار علیھا و ذلك من أجل أن تكون في حالة عادیة و ال یسبب ذلك نوعا من القلق

واحدة تلو األخرى ، كان واضحا و بصوت عالي ، قدمنا األسئلة باللغة العربیة الالتوتر

  .ومفھوم

على الحاالت األربع و بعدھا قمنا بتطبیق البرنامج العالجي و  mtaقمنا بتطبیق االختبار 

  . بعدھا قمنا باالختبار البعدي
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  :الصعوبات  - 11

كل بحث علمي ال یخلو من الصعوبات التي تعترض الباحث ومن اھم الصعوبات التي 

  : واجھتنا أثناء قیامنا بمذكرة التخرج ھي كالتالي 

 .صعوبة في ایجاد الحالة الموافقة لموضوع البحث  -

 .صعوبة تاقلم الحالة معنا في البدایة  -

 .بالتربص  صعوبات اداریة لرفض ادارة المستشفى السماح لنا بالقیام -

  .ضیق الوقت  -

  :  الفصل  خالصة

من خالل ما ذكرنا في ھذا الفصل یمكن لنا أن نستفید منھ في فھم و استیعاب المنھج 

األساسي للدراسة و أدوات التقییم المستعملة، و التي على ضوئھا سیتم التحقق من فرضیات 

  .القادمالدراسة كما ھو مبین في الفصل 
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  الخامسالفصل 

  عرض و تحلیل النتائج
  

  تمھید

  .عرض و تحلیل نتائج القیاس القبلي عند الحاالت األربع  – 1

   .خاص بالذاكرة البصریة البرنامج التدریبيتطبیق  – 2

  .عرض و تحلیل نتائج القیاس البعدي عند الحاالت األربع  – 3

  .الفرضیة العامة و الفرضیات الجزئیة مناقشة   – 4

  .االستنتاج العام – 5

  الخاتمة -

  قائمة المراجع  -

  المالحق  -
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  : تمھید 

 والبرنامج التدریبي Mta 2002 بعدما ترقنا على عینة الدراسة و طبقنا بنود االختبار

الخاص بالذاكرة البصریة الذي یحتوي على مجموعة من البنود سنقوم في ھذا الفصل 

  .حالةبعرض و مناقشة النتائج االختبار حسب كل 

  :عرض النتائج و تحلیلھا -

  :للحالة األولى    Mta عرض نتائج االختبار الشفوي

تعني إجابة خاطئة و كل إجابة صحیحة  )  -(تعني إجابة صحیحة و عالمة (+) عالمة -

  ..1تنقط ب 

  :الطریقة اإلحصائیة

  :المئویةحساب النسب 

          X 100عدد اإلجابات الصحیحة 

  ةالتعلیم عدد            

 :للحالة األولى  mtaعرض نتائج القیاس القبلي لبند الحوار الموجھ من اختبار - 1

  التنقیط  اإلجابة   التعلیمة 

كیف حالك ؟. صباح الخیر-1   )الحمد ](اإلجابة عبارة عن  

/hamd lilah) 

+  

كیف ترى الطقس الیوم؟  -2
اإلجابة یجب أن تكون بوصف (

 الطقس، مشمس أو ممطر

إجابة خاصة ألنھا لم تفھم الغرض من السؤال 

 /mlih/) ملیح(

-  

  ھل أنت بخیر سید فالن؟ -2
تسمیة المصاب بإسم خیالي ( 

  )بالتعمد
 ماھو إسمك؟ -  

 لم تتمكن الحالة من تركیب جملة صحیحة 

   /Mlih/ملیح : اسمك 

  /farida/ فریدة         

-  



69 

 

كم عمرك؟ -4   +  سنة 61 

ھل أنت متزوج؟ -5  
 

  +    / wah/"      واه" 

  ھل تسكن في العاصمة؟ -6
 

  + /la/"    ال"إجابة صحیحة 

  ھل تسكن في عمارة؟ -7
صف لي بیتك -    

  /wah/إجابة صحیحة نعم   

  " كوزینة" "صالة" "باب "كلمات متقطعة 

/bab/ sala/cozina/ 

+  

  

-  

ماذا تحب أن تفعل، ماھي  -8
  ھوایتك؟

إحكي لي قلیال -  

  نخیط

  توجد إجابةال 

+  

-  

  ھل سافرت من قبل؟ -9
إحكیلي عن سفرك األخیر أو  -  

  عن أجمل سفرك؟
 

  .إجابة صحیحة ال

  ال توجد إجابة 

-  

-  

  منذ متى أنت مریض؟ -10
 أحكي لي ما الذي جرى لك؟ -   

  .اإلجابة باإلیماءات و ھي تعني منذ الكثیر 

  "ناس –دوخة  –دار :" كلمات متقطعة 

/dar/ /doxa/ /nas/  

- 

 

-  

  ھل عندك شھیة جیدة لألكل؟ -11
  
  
 ماذا تأكل في الصباح عادة؟ - 

   /wah/" واه"اإلجابة صحیحة 

  

 /kahwa/......." قھوة"إجابة متقطعة 

+ 

 

-  

في ھذه اآلونة ھناك عدة نساء  -12
تعمل خارج المنزل وتترك أبنائھا 

  في الروضات، كیف ترى ذلك؟
ھل ترى أن المرأة باختیارھا  -   

  أن تعمل خارجا؟ 
  .فسر لي -   
ھل ترى بأن عمل المرأة ھو  -   

  الذي أثر في ارتفاع نسبة البطالة؟ 
  .وضح -

 

  " ال"إجابة مترددة 

/la/ 

  "معالبالیش خاطني : "إجابة خاطئة

/maalabalit/ /xatini/  

  

  

-  
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 : mtaعرض نتائج القیاس القبلي لإلنتاج اللغوي من اختبار  -  2

   :األولىالحالة 

  التنقیط  اإلجابة  التعلیمة

ماھولقبك ؟- 1   1  بودربالة  

ماھو اسمك ؟-2 - 

ھل الطقس ممطر ؟-2  

ھل تلبس نظارات؟-3   

  فریدة

   /la/" ال"إجابة مترددة 

  /la/" ال"إجابة خاطئة 

1  

1  

0  

10إلى  1األرقام من -1   - 

األشھر-2  

Wahed-zouge-rabaa-

tesaa 

Octobre – mars  

0  

0  

النشید الوطني  -1   0 .لم تستطیع اإلجابة 

  

  

 :للحالة األولى   mtaلبقایا النحویة من اختبارا القیاس القبلي  عرض نتائج- 3

  التنقیط  اإلجابة  تسمیة األسماء: التعلیمة 

مصباح-  

مضلة-  

lizard 

لباس-  

محرار-  

سریر -  

  معطف

(poche,bouton,col,manche) 

فواكھ-  

  المبة

Parapluie 

Rideau 

تع "إجابة مترددة 

  " السخانة

" namossia"  

"vista"  

/vista/ 

"banane" 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 
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(banane,dattes,raisin,pomme,poire) 

outils 

خزانة-  

مدینة-  

حریق-  

غابة-  

 

Datte /tmar/ 

« maryou » 

  دار–إجابة خاطئة 

   -نار- -

/dar/ /nar/ 

0 

1 

0  

 

  التنقیط  اإلجابة  تسمیة األفعال 

یسبح-  

ینام-    

یسقط-  

یفكر-  

 یتسلق

  إجابة خاطئة

  "یرقد"

  إجابة خاطئة

  قامت بإیماء بالوجھ 

  إجابة خاطئة 

0  

1  

0  

0  

0  

  

  : mtaعرض نتائج القیاس القبلي لبند السرد الشفوي من اختبار - 4

   :األولىالحالة 

  التنقیط  اإلجابة  التعلیمة 

إحداث  المفحوصتعرض على 

حریق في البنك و نطلب منھ أن 

  یروي ما یرى 

« nar – nass- banqua-eeeee » 

/nar/ /nas/ /bank/ 

0  

  

  :للحالة األولى  mtaعرض نتائج الفھم الشفوي من اختبار  - 5

  التنقیط   اإلجابة  تعیین األشیاء: التعلیمة 
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                             منزل-

                            خیط -

      نار - 

      نخلة -

                             قمر -

   

+ 

- 

- 

+ 

+  

1 

0 

0 

1 

1  

 

      تعیین الجمل: التعلیمة 

  الرجل یأكل-

             البنت تمشي-

  الكلب ینام-

-le cheval tire le 

garçon  

-l’homme garde son 

chien perce qu’il a 

renversé la poubelle  

+ 

+ 

+ 

- 

  

-  

1 

1 

1 

0 

  

0  

  

-le chien suit la 

femme et la voiture. 

-l’homme porte une 

chachiya et embrasse 

sa fille . 

+ 

 

-  

0 

 

0  

 

  :للحالة األولى  Mtaعرض نتائج القیاس القبلي للحالة األولى من اختبار  - 6

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 25  20/5  )حو(الحوار الموجھ 

  %42.85  7/3  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 
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  %30  10/3  )ب ت(البقایا النحویة 

  %8  25/2   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 

  %0  16/0  ) س ش(السرد الشفوي 

  %41.66  12/5  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 

  

 

 

  أعمدة بیانیة توضح نتائج القیاس القبلي للحالة األولى : 11الشكل رقم 

أنھا لم تستطیع اإلجابة على ) ف- ب(یظھر لنا من خالل الحالة األولى  :تحلیل النتائج 

من اإلجابات الصحیحة و ھي في بند الحوا الموجھ و ھذا  %25جمیع األسئلة حیث قدمت 

راجع إلى أن الحالة تجد صعوبة في استحضار الكلمة حیث انعكس ھذا على عدم التحكم في 

  .إنشاء جملة سویة 

من اإلجابات الصحیحة  %42.85أما في بند اإلنتاج اللساني العفوي فتحصلت الحالة على 

من اإلجابات الصحیحة فكانت معظم  % 30حصلت الحالة على أما في بند البقایا النحویة ت

من اإلجابة  %0إجابات الحالة السكوت أما في السرد الشفوي تحصلت الحالة على 

0
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أما البند االخیر . الصحیحة كان ھناك عجز في اإلجابة و الحالة كانت مضطربة نوعا ما

من اإلجابة الصحیحة  %41.66الذي ھو تعیین األشیاء و الجمل فتحصلت الحالة على 

  .فكانت األجوبة مقبولة على العموم

  :  Mtaعرض نتائج القیاس القبلي للحالة الثانیة من اختبار اللغة الشفویة  - 7

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 20  20/4  )حو(الحوار الموجھ 

  %28.57  7/2  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 

  %30  10/3  )ب ت(البقایا النحویة 

  %24  25/6   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 

  %0  16/0  ) س ش(السرد الشفوي 

  %25  12/3  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 

  

  

 ج القیاس القبلي للحالة الثانیةأعمدة بیانیة توضح نتائ: 12الشكل رقم 
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  :تحلیل النتائج 

تستطیع نوعا ما من اإلجابة على أنھا لم ) ر-ش(یظھر لنا من خالل نتائج الخالة الثانیة 

من اإلجابة الصحیحة فالحالة  %20أسئلة بند الحوار الموجھ حیث تحصلت على نسبة 

تعاني من مشكل في الفھم و نقص الكلمة و تحوالت فونیمیة أما البند الثاني الذي ھو اإلنتاج 

عیفة نوعا من اإلجابة الصحیحة فكانت النتیجة ض %28.57العفوي فتحصلت الحالة على 

ما فكانت معظم اإلجابة عن األسئلة بنعم أو ال و كانت تستغرق وقت كبیر ، أما بند البقایا 

من اإلجابة الصحیحة فكانت إجابة الحالة متوسطة على  %30النحویة تحصلت الحالة على 

من اإلجابة  %24اما بند تسمیة الكلمات و األفعال سجلت الحالة نتائج  %30العموم 

من اإلجابة الصحیحة استحالة  %0أما فیما یخص السرد الشفوي فسجلت الحالة  الصحیحة

الحالة على اإلجابة فالحالة كانت تعاني نوع من االكتئاب في ھذه الفترة أما في بند تعیین 

  .من اإلجابة الصحیحة %25األشیاء و الجمل سجلت الحالة 

  :  Mtaار اللغة الشفویة عرض نتائج القیاس القبلي للحالة الثالثة من اختب - 8

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 10  20/2  )حو(الحوار الموجھ 

  %28.57  7/2  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 

  %0  10/0  )ب ت(البقایا النحویة 

  %16  25/4   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 

  %25  16/4  ) س ش(السرد الشفوي 

  %41.66  12/5  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 
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  :أعمدة بیانیة توضح نتائج القیاس القبلي للحالة الثالثة  : 12الشكل رقم 

  : تحلیل النتائج 

من اإلجابة الصحیحة فالحالة تعاني من  %10سجلت الحالة الثالثة في بند الحوار الموجھ 

نقص الكلمة بشكل كبیر و كانت اإلجابة عبارة عن فراغ في أغلب األحیان و عدم التجاوب 

القادمة كانت ھناك تحسن طفیف  األخرىمعنا خاصة في الحصص األولى، أما في البنود 

حیحة حیث في من اإلجابة الص %28.57للحالة، حیث سجلت في اإلنتاج اللغوي العفوي 

أما في بند البقایا النحویة سجلت   (néologisme) ھذا البند كانت تستعمل كلمات جدیدة

  .من اإلجابة الصحیحة عدم وجود تجاوب الحالة  %0الحالة 

من اإلجابة الصحیحة و فیما  %16و أما في البند تسمیة الكلمات و األفعال سجلت الحالة 

من اإلجابة الصحیحة فاألجوبة كانت  %25لة یخص بند السرد الشفوي سجلت الحا

متوسطة فكان ھناك خلط على مستوى تركیب الجملة و كانت جمل ناقصة أما فیما یخص 

  كانت أجوبة مقبولة  %41.66بند تعیین األسماء و الجمل فكانت نسبة جواب ب 

 .على العموم 
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  : Mta 2002عرض نتائج القیاس القبلي للحالة الرابعة من اختبار اللغة الشفویة - 9

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 25  20/5  )حو(الحوار الموجھ 

  %28.57  7/2  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 

  %0  10/0  )ب ت(البقایا النحویة 

  %12  25/3   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 

  %25  16/4  ) س ش(السرد الشفوي 

  %41.66  12/5  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 

  

  

  

 :أعمدة بیانیة توضح نتائج القیاس القبلي للحالة الرابعة  : 12الشكل رقم 
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  :تحلیل النتائج 

حسب النتائج المحصل علیھا من خالل بند الحوار الموجھ المطبق على الحالة تحصلت  

من اإلجابة الصحیحة ،فالحالة تعاني من نقص الكلمة بشكل كبیر و  %25الحالة على نسبة 

لدیھا مشكل في تركیب الجمل و معظم اإلجابات كانت عبارة عن إیحاءات بالید، أما بند 

من اإلجابة الصحیحة فھذا األخیر كان  %28.57الحالة على  اإلنتاج العفوي فتحصلت

من اإلجابة الصحیحة فاستحالت  %0ضعیف نسبیا أما بند البقایا النحویة سجلت الحالة 

من اإلجابة  %12الحالة عن اإلجابة، أما بند تسمیة الكلمات و األفعال كانت النتیجة ب 

بند السرد الشفوي قدرت نتیجة اإلجابة  و أما. الصحیحة فكانت اإلجابة مضطربة نوعا ما

من اإلجابة الصحیحة فلغة الحالة كانت مصابة على مستوى اإلنتاج أما البند  %25ب 

من اإلجابة الصحیحة  %41.66األخیر و الذي ھو تسمیة األسماء و الجمل سجلت الحالة 

  .فكانت اإلجابة سلیمة على العموم 

  :لذاكرة البصریةالخاص با البرنامج العالجيتطبیق  -

على الحاالت األربع و  Mta2002بعد القیام بالقیاس القبلي أي تطبیق اختبار اللغة الشفھیة 

الخاص بالذاكرة البرنامج بعد تحصلنا على نتائج نقاط الضعف عند الحاالت قمنا بتطبیق 

في البصریة الذي یتكون من عدة بنود منھا التذكر البصري، التمییز البصري، الموضح 

و أخذنا بنود من البرنامج العالجي لنباتي أم الخیر خاصة بالذاكرة   1رقم  المالحق

.  من برنامجھا ولكن قمنا بتغییر التعلیمة بنود خاصة باأللوان  أیضاالبصریة و استعملنا 

مارس بمعدل حصتین  15فیفري إلى  15طبق في مدة زمنیة تتراوح ما بین  البرنامجھذا 

دقیقة مع كل حالة و ھدفھ ھو تحسین  45إلى  30تراوح المدة الزمنیة من في األسبوع و ت

  .اللغة الشفھیة و التقلیل من عرض نقص الكلمة عند حبسي بروكا

  :بنود البرنامج 
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  التعلیمة  بنود التمییز البصري 

  1/1: البند األول-

  2/2: البند الثاني-

  1/3: البند الثالث-

  .الكلمة المختلفة في كل صفضع عالمة على الشكل أو  -

یلتقط المفحوص األزواج المتشابھة من مجموعة النماذج التي یعرضھا  -

  . الفاحص

  .ضع عالمة على الكلمة التي تتطابق مع الكلمة التي یعرضھا الفاحص -

  

  التعلیمة بنود التذكر البصري

  ½ البند 

   2/2البند -

  2/3البند  -

  

   

  

  

ثم یعید . صفوف بطاقات الصور مرةیعرض الفاحص كل صف من  -
ثواني ناقصة صورة وعلى المفحوص أن  5عرضھا مرة أخرى بعد 

.یذكر بطاقة الصورة الناقصة  

ثم یتم إخفاءھا . یعرض الفاحص كل صف من صفوف الصور -
دون التقید  -والمطلوب من المفحوص أن یسمي الصور التي شاھدھا  

–بالتسلسل   

المفحوص كل صف من صفوف الصور لمدة یعرض الفاحص على  -
.ثوان ثم یتم إخفاءه 5  

یقدم الفاحص للمفحوص بطاقات الصور غیر مرتبة و یطلب منھ أن  -
.ھیرتبھا بنفس ترتیبھا عندما عرضت علی  

  

  التعلیمة  اختبار التحلیل البصري

ینظر المفحوص إلى الشكل المرسوم داخل  -  1البند  -

الشكل في المربع المربع ثم یقوم برسم نفس 

   .الموجود أسفلھ عن طریق توصیل النقاط
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  التعلیمة  التكامل البصري

ینظر المفحوص إلى الشكل المرسوم داخل  -   1البند 

المربع ثم یقوم برسم نفس الشكل في المربع 

  .الموجود أسفلھ

  

  التعلیمة  التداعي البصري الحركي

مسترشدا  انسخ الرمز المناسب تحت كل حرف -   1 البند

   .بمفتاح الرموز

  

التعلیمة بنود األشكال 

   1الشكل رقم 

  2الشكل رقم 

  3الشكل رقم 

  4الشكل رقم 

سأقدم لك الصورة كما ھو موضح تمعن فیھا جیدا  -

و قم باالحتفاظ بھا ثم أقوم باخفاؤھا وعلیك إیجاد 

  .  الشكل المشابھ لھا من بین مجموعة األشكال 

  

نقدم للحالة شبكة علیھا نقطتین من لون معین و  -   1الشكل رقم 

متجھتین في محور معین و علیھ أن یكون الخط 

باإلشارة بأصبعھ  أین یضع النقطة التالیة و یجب أن 

یحتفظ في نفس الوقت على تموضع الخط و لونھ في 

ذاكرتھ  لبضع ثواني ألنھ علیھ أن یعید بناء الخط 

  .على شبكة فارغة 
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  2لجسدي التفاصیل موضحة في الملحق رقم بند المخطط ا -

  3تفاصیل موضحة في الملحق رقم  و االشكال  بنود األلوان -

 : mtaعرض نتائج القیاس البعدي لبند الحوار الموجھ من اختبار  -1- 2

  التنقیط  التعلیمة 

كیف حالك ؟. صباح الخیر - 1  

 

1  

األجابة (كیف ترى الطقس الیوم؟  --2
الطقس، مشمس أو یجب أن تكون بوصف 

 ممطر

1  

تسمیة (ھل أنت بخیر سید فالن؟  -3
  )المصاب بإسم خیالي بالتعمد

  ماھو إسمك؟ -  
- 

1  

0  

كم عمرك؟ --4  1  

ھل أنت متزوج؟ -5  
 

1  

  ھل تسكن في العاصمة؟ -6
 

0  

  ھل تسكن في عمارة؟ --7
صف لي بیتك -    

1  

0  

  ماذا تحب أن تفعل، ماھي ھوایتك؟ -
قلیالإحكي لي  -  

1  

0  

  ھل سافرت من قبل؟ -9
 
  
إحكیلي عن سفرك األخیر أو عن  -  

  أجمل سفرك؟
 

1  

1  
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  منذ متى أنت مریض؟ -10
  

  أحكي لي ما الذي جرى لك؟ -   
 

1 

 

0  

  ھل عندك شھیة جیدة لألكل؟ -11
     

  ماذا تأكل في الصباح عادة؟ - 
- 

1 

 

1  

في ھذه اآلونة ھناك عدة نساء تعمل  -12
المنزل وتترك أبنائھا في خارج 

  الروضات، كیف ترى ذلك؟
ھل ترى أن المرأة بإختیارھا أن تعمل  -   

  خارجا؟ 
  .فسر لي -   
ھل ترى بأن عمل المرأة ھو الذي أثر  -   

  في ارتفاع نسبة البطالة؟ 
  .وضح -

 

1  

  

0  

  

0  

   

 :mtaعرض نتائج القیاس القبلي لإلنتاج اللغوي من اختبار2- 2

  : األولى الحالة

  التنقیط  التعلیمة

ھل الطقس ممطر ؟-2  

 

1  

 ماھو اسمك ؟ -1

 ھل الطقس ممطر -2

 ھل تلبس نظارات -3

1  

1  

0  

10إلى  1الحساب من   

 األشھر   

 

0  

0  
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  0 النشید الوطني 

  

  

 :للحالة األولى   mtaعرض نتائج البقایا النحویة من اختبار-3- 2

  التنقیط  تسمیة األسماء: التعلیمة 

-lampe 

-para pluie  

-lizard 

-hache 

-thermometre  

- berceau 

-monteau  

(poche,bouton,col,manche) 

-fruit 

(banane,dattes,raisin,pomme,poire) 

-outils 

Meubles 

Ville  

Incendie  

Montagne  

 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

 

 

 

1 

0 

1 

0  

 

  التنقیط  تسمیة األفعال 

-il nage 

-il dort 

-il tombe 

1  

1  

1  
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-il pense  

-il grimpe 

1  

0  

  

  : للحالة األولى  mtaعرض نتائج القیاس البعدي لبند السرد الشفوي من اختبار -4- 2

  التنقیط  التعلیمة 

إحداث  المفحوصتعرض على 

حریق في البنك و نطلب منھ أن 

  یروي ما یرى 

0  

  

  :للحالة األولى  mtaعرض نتائج  القیاس البعدي  من اختبار  -5- 2

  التنقیط   تعیین األشیاء: التعلیمة 

 منزل-

                             خیط-

  نخلة -

  نار-

  قمر-

1 

1 

1 

1 

1  

 

  التنقیط   تعیین الجمل: التعلیمة 

  الرجل یأكل-

   البنت تمشي-

                 الكلب ینام-

-le cheval tire le 

garçon  

-l’homme garde son 

chien perce qu’il a 

1 

1 

1 

1 

1  
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renversé la poubelle  

-le chien suit la 

femme et la voiture. 

-l’homme porte une 

chachiya et embrasse 

sa fille . 

1 

 

0  

 

  .للحالة األولى  Mtaعرض نتائج القیاس البعدي للحالة األولى من اختبار-6- 2

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 60  20/12  )حو(الحوار الموجھ 

  %57.14  7/4  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 

  %40  10/4  )ب ت(البقایا النحویة 

  %91.66  12/11   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 

  %31.25  16/5  ) س ش(السرد الشفوي 

  %91.66  12/11  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 
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  أعمدة بیانیة توضح نتائج البعدي للحالة األولى : 15الشكل رقم 

  : تحلیل النتائج 

یظھر لنا من خالل نتائج القیاس البعدي للحالة األولى أنھا كان ھناك تحسن طفیف على 

مستوى الحوار الموجھ و اإلنتاج اللساني و البقایا النحویة و أما فیما یخص بنود التسمیة و 

  .ھناك تحسن جید للحالة التعیین فكان 

  :Mtaعرض نتائج القیاس البعدي للحالة الثانیة من اختبار  -7- 2

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 50  20/10  )حو(الحوار الموجھ 

  %71.42  7/5  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 

  %50  10/5  )ب ت(البقایا النحویة 

  %44  25/11   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 

  %50  16/3  ) س ش(السرد الشفوي 

  %41.66  12/5  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 
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  :أعمدة بیانیة توضح نتائج القیاس البعدي للحالة الثانیة : 16الشكل رقم 

  :تحلیل النتائج 

یظھر لنا من خالل القیاس البعدي للحالة الثانیة أنھ یوجد تحسن في الحوار الموجھ فعرض 

فھو یبدأ بالتناقض عند الحالة أما فیما یخص البنود األخرى فالحالة سجلت نقص الكلمة 

  .تحسن على العموم 

  :Mtaعرض نتائج القیاس البعدي للحالة الثالثة من اختبار -8- 2

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 35  20/7  )حو(الحوار الموجھ 

  %42.85  7/3  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 

  %30  10/3  )ب ت(النحویة البقایا 

  %64  25/16   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 

  %31.25  16/5  ) س ش(السرد الشفوي 

  %58.33  12/7  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 
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  :أعمدة بیانیة توضح نتائج القیاس البعدي للحالة الثالثة  : 17الشكل رقم 

  : تحلیل النتائج 

ما من التحسن في البند الحوار الموجھ نرى بأن الحالة تتجاوب معنا  الحالة نوعسجلت 

أما البنود األخرى مثل بند التسمیة و السرد . أحسن و كانت أغلبیة األجوبة في محلھا

  . القیاس القبليالشفوي نالحظ تحسن في النتائج مقارنة مع 

  :Mtaر عرض نتائج القیاس البعدي  للحالة الرابعة من تطبیق اختبا-9- 2

  النسب المئویة  التنقیط  البنود

 % 50  20/10  )حو(الحوار الموجھ 

  %57.14  7/4  )إ ع(اإلنتاج اللساني العفوي 

  %50  10/5  )ب ت(البقایا النحویة 

  %4  25/10   -األفعال–) ت أ(تسمیة الكلمات 
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  %50  16/8  ) س ش(السرد الشفوي 

  %75  12/9  ) ت ج(تعیین األشیاء و الجمل 

  

  

  :أعمدة بیانیة توضح لنا نتائج القیاس البعدي للحالة الرابعة  : 18الشكل رقم 

نالحظ من خالل القیاس البعدي للحالة تحسن في تركیب الجملة فالحالة :  تحلیل النتائج

  سجلت تحسن ملحوظ في اإلجابة على التعلیمة 

  :mtaعرض نتائج القیاس القبلي و البعدي للحاالت األربعة الختبار -10- 2

  القیاس البعدي  القیاس القبلي  البنود

  %48.75 % 20  الحوار الموجھ 

  %57.13  %32.14  اإلنتاج العفوي

  %42.5  %37.5  البقایا النحویة

  %59.91  %15  تسمیة الكلمات و األفعال

  %40.62  %12.5  السرد الشفوي

  %66.66  %37.49  تعیین األسماء و الجمل 
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یمثل األعمدة البیانیة الكلیة المقارنة بین نتائج االختبار القبلي و البعدي : 19الشكل رقم 

 للحاالت 

  :األعمدة البیانیة المقارنة بین نتائج االختبار القبلي و البعدي للحاالت 

من خالل النتائج نالحظ تحسن ملحوظ للحاالت األربع فكان التحسن في جمیع البنود اللغة 

الشفویة و من ھنا فإن للبروتوكول خاص بالذاكرة البصریة لھ فعالیة في تحسین اللغة عند 

  .الكالمحبسي بروكا و أیضا لھ فعالیة في التقلیل من مرض نقص 

  مناقشة النتائج في ضوء الفرضیات 

   :رضیة العامةالف

حبسي  دللبرنامج التجریبي المرتكز على الذاكرة البصریة دور في تحسین اللغة الشفھیة عن

  .بروكا 

  :مناقشة الفرضیة العامة

للغة الشفھیة و بعد التحلیل   mtaانطالقا من النتائج المتحصل علیھا في بنود االختبار 

الكمي و الكیفي لكل حالة تبین ان للذاكرة البصریة دور في تحسین اللغة الشفھیة و التقلیل 
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من عرض نقص الكلمة من رغم أن المصاب بحبسة بروكا یعاني من مشاكل على مستوى 

و ھذا ما ال الذاكرة البصریة فمعالجة الذاكرة البصریة لھا دور في تحسین اللغة الشفھیة 

  .و من ھنا تحققت فرضیة البحث . حظناه من خالل نتائج القیاس القبلي و البعدي 

  :مناقشة الفرضیات الجزئیة األولى 

مناقشة الفرضیة الجزئیة التي تشیر بان للبرنامج التدریبي دور في تحسین بند الحوار 

سجلت الحالة في القیاس الموجھ و ھذا ما الحظناه من خالل النتائج المتحصل علیھا حیث 

من اإلجابة  %60من اإلجابة الصحیحة أما في القیاس البعدي سجلت الحالة  %25القبلي 

  .الصحیحة ھناك تحسن ملحوظ و منھ لقد تحققت الفرضیة الجزئیة األولى 

   :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة

ریبي دور في تحسین اإلنتاج مناقشة الفرضیة الجزئیة الثانیة التي تشیر بان للبرنامج التد

اللساني و ھذا ما استنتجتاه من خال النتائج المتحصل علیھا حیت سجلت الحاالت في القیاس 

في القیاس البعدي فالحاالت سجلت تحسن نوعا ما في  57.13 %و  32.14%القبلي 

  .البند و من ھنا فان الفرضیة الجزئیة الثانیة تحققت 

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة الثالثة 

تشیر النتائج حسب الفرضیة الجزئیة التالتة بان كان ھناك تحسن على مستوى بند البقایا 

  .في القیاس البعدي  42.5 % 37.5%النحویة حیت سجلت الحاالت في القیاس القبلي 

  :ة الرابعة یمناقشة الفرضیة الجزئ

تشیر النتائج حسب الفرضیة الجزئیة الرابعة بان كان ھناك تحسن جید للحاالت في بند 

في  59.91%و  %15تسمیة الكلمات و األفعال حیث سجلت الحاالت في القیاس القبلي 

 .و من ھنا نقول بان فرضیة الجزئیة الرابعة تحققت .القیاس البعدي 
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  مناقشة الفرضیة الجزئیة الخامسة 

نتائج بند السرد الشفوي أن ھناك تحسن للحاالت حیت سجلت الحاالت في القیاس تشیر ال

نالحظ بان ھناك تحسن واضح للحاالت و  40.62 %و في القیاس البعدي 12.5%القبلي 

  .ة الخامسة تحققت یكننا القول بان الفرضیة الجزئممن ھنا ی

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة السادسة 

ة التي تشیر بان للبرنامج التدریبي دور في تحسین بند تسمیة من خالل الفرضیة السادس

في البند ألبعدي  66.66و  37.49األسماء و الجمل حیت سجلت الحاالت في البند القبلي 

 .و من ھنا یمكننا القول بان الرضیة الجزءیة السادسة تحققت

  :االستنتاج العام

و التي تناول فعالیة أحد العملیات المعرفیة و ھي الذاكرة البصریة  بحثنا ھذامن خالل       
في تحسین عرض نقص الكلمة عند حبسي بروكا و تحسین اللغة الشفویة فالذاكرة تمثل 
محور المعرفة، حیث أنھا تتضمن مجموعة من المكونات الوظیفیة التي تسمح لألفراد 

  .تفاظ و المعالجة في حیاتنا الیومیةبتمثیل بیئتھم عقلیا فھي تقوم على الیة االح

  :و على ھذا األساس تحددت إشكالیة الدراسة ھذا الموضوع في 

ھل للبرنامج التدریبي المرتكز على ذاكرة البصریة دور في تحسین اللغة الشفھیة عند 

  حبسي بروكا ؟

المیداني بالعیادة األرطفونیة بحثنا للتمكن من دراسة ھذا الموضوع قمنا بإجراء       

على أربع حاالت من جنس مختلف یتراوح عمرھم " خلفة أسماء"الخاصة بوھران للسیدة 

سنة یعانون من حبسة بروكا المستفدین من التكفل األرطفوني حیث  65إلى  48ما بین 

ن للحبسة المكیف على المجتمع الجزائري م mta2002طبقنا بنود اختبار اللغة الشفویة 

 البرنامجو سمي بالقیاس القبلي و بعدھا قمنا بتطبیق " نصیرو زالل"طرف الدكتوراه 

و بعدھا قمنا بتطبیق االختبار اللغة الشفویة للمرة بنیناه الخاص بالذاكرة البصریة الذي 

الثانیة و سمي ھذا األخیر بالقیاس البعدي و من خالل النتائج المتحصل علیھا توصلنا بأن 
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فعالیة في تحسین اللغة الشفویة عند الحاالت و التقلیل من عرض نقص  لتدریبي نامج اللبر

  .الكلمة

و من ھنا تحققت فرضیة الدراسة على أن للذاكرة البصریة دور في تحسین اللغة       

 .الشفویة عند حبسي بروكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 :خاتمـــة 

من خالل الدراسات النظریة التي تطرقنا إلیھا في الجانب النظري و التي اشتملت أھم       

, الذاكرة البصریة"و " حبسة بروكا"النقاط التي جاء بھا الباحثون و العلماء حول موضوع 

حیث تبین لنا بان ھناك عدة طرق العالج تساعد حیاة المصاب بحبسة بروكا و ھذا ما 

   .یق و النظر فیھا و دراستھااوجب علینا تدق

في العیادة الخاصة بوھران على أربع حاالت تعاني من حبسة  بالبحثحیث قمنا       

الخاص بالذاكرة البصریة في تحسین اللغة الشفویة و  دور برنامج التدریبي بروكا بھدف 

  .التقلیل من عرض نقص الكلمة عند حبسي بروكا

و النتائج المتحصل علیھا تبین لنا بأن للذاكرة البصریة دور  بحثنا المیدانيو من خالل       

  .في استرجاع اللغة

إال أنھ ال یمكننا تعمیم ھذه  البحثو على الرغم من النتائج التي توصلنا إلیھا في       

  .النتائج على كافة المصابین بھذا النوع من الحبسة و ذلك لصغر حجم عینتنا

ول أن میدان البحث العلمي في ھذا المجال یبقى دائما في حاجة و في األخیر یمكن الق      

  .ماسة إلى دراسات و أبحاث جدیدة
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   التوصیات

بعد القیام ھذا البحث المفید تمكنا من معرفة حقائق جدیدة حول حبسة بروكا ونختم 

  : دراستنا ببعض التوصیات تالیة 

 .جیدة و أكثر موضوعیة  توسیع عینة البحث من األجل الوصول إلى حقائق -

 .توسیع نطاق البحث بین مختلف االختصاصات العلمیة التي لھا صلة بالموضوع  -

استعمال األنشطة و البرامج شاملة و متطورة التي تھدف إلى إعادة بناء الجوانب  -

 .المتضررة في الذاكرة 

الحبسة   إیجاد برامج أخرى لتأھیل القدرات المعرفیة للتأھیل اللغوي لمساعدة ذوي -

 .بروكا 
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