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أخي  آية، خولة،أخوايت: فاطمة ، أمينة، حنان، حورية، خدجية،  إىل من حيملون يف عيوهنم ذكرايت طفوليت
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 :ابللغة العربية   الدراسةملخص  
هتدف الدراسة إىل التعرف على مستوى تقييم ذاكرة األحداث عند األشخاص املصابني 

، على حالة واحدة REYكلمة ل   15تطبيق اختبار ب ، فمن خالل هذه الدراسة قمناابلتصلب اللوحيي
و اجلزائر بصفة خاصة، من بني مخس حاالت مدروسة، فنظرا للظروف اليت مير هبا العامل بصفة عامة، 

فينا حبالة واحدة فقط، وكانت اليت مل متكننا من توسيع العينة املدروسة بل اكت 19-جائحة الكوفيد 
نتيجتها عدم فقدان كلي لذاكرة األحداث يف حالة اهلجوع يف هذه املرحلة من االصابة ابلتصلب 

خدمنا أيضا املقابلة و املالحظة دراسة حالة كما استلحيث اعتمدان على املنهج الوصفي  اللوحيي.
 تنا على الدراسات املتطرقة إليه.العلمية، حيث مّت اختيار املوضوع انطالقا من اطالعا

Abstract : 
The study aims to identify the level of assessment of juvenile memory for 
people with MS, and through this study we applied a 15-word test for 
REY, on one of five cases studied, given the conditions the world is going 
through in general, and Algeria in particular, The pandemic of Covid-19, 
which did not enable us to expand the studied sample, but was satisfied 
with only one case, and the result was a total loss of memory of juveniles 
in the event of remission at this stage of MS. Where we relied on the 
descriptive approach to a case study, and we also used the interview and 
the scientific observation, where the topic was chosen based on our 
studies on the studies addressed to it. 
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 ،كثريا و متداوال يف حياتنا اليومية التطور و االختالف الذي عرفته األمراض املزمنة عرب الزمن، أصبحإن 
حيث جترب املريض يف   ،فهي تشكل عبئا على املصاب هبا، كما أهنا عائقا يف حياته و تؤثر عليه من كل جوانبها

و أحياان أخرى تلزمه الفراش أو عدم استطاعته اخلروج  ،ن عمله مثالع تخليكثري من األحيان على التنازل أو ال
ط فيما كنا نسمعه و نتداوله يوميا كمرض السكري أو ملزمنة مل تقتصر فقامن منزله حىت، و عند قولنا األمراض 

أخرى مزمنة قد تتسرع يف القضاء على حياة املصاب هبا  ،.. بل ظهرت أمراضأو مرض القلب ،مرض ضغط الدم
و اليت تدعى ابألمراض االحناللية أو االضمحاللية اليت هي األخرى من األمراض اخلطرية و املزمنة يف نفس 

 الوقت.
غري حمددة و غري معروفة على  عوامل الناتج جراء عدةمرض التصلب اللوحيي يعد ذه األخرية فمن بني ه

مستوى العامل،  و رغم الفرضيات و العوامل النظرية خبصوص هذا املرض اليت يربطها البعض بعوامل وراثية أو بيئية 
أو فريوسية إال أنه ال يوجد سبب واضح يؤدي إىل اإلصابة هبا، مما أدى ابألخصائيني و الباحثني يف علم 

من خالل الدراسات و البحوث  ضرورة البحث يف األسباب و التطلع أكثر لىعاألعصاب و اجلهاز العصيب 
 السابقة.

 ،كما يعترب مرض التصلب اللوحيي من األمراض اليت تؤثر بشكل كبري على نفسية املريض و عائلته أيضا
على  املريض ال سيما تصيبمشاكل كثرية ه عبارة عن صراع مستمر و طويل املدى للمصاب به، كما تصاحبه ألن

من بينها الذاكرة اليت تتأثر عند هؤالء األشخاص و ابلتايل تعترب عرض  ،مستوى اجلسم أو حىت القدرات املعرفية
أن  2013فقد كشف استبيان أجراه االحتاد الدويل ملرض التصلب اللوحيي املتعدد عام ،من أعراض هذا املرض، 

مليون شخص يعانون  5,2شخص من أصل  1500إىل عدد املصابني حاليا هبذا املرض يف الدولة مثاًل يصل 
%، وهو يظهر لدى املصابني يف أعمار ترتاوح بني 70هذا املرض حول العامل معظمهم من النساء بنسبة تصل إىل 

 (2014)بوحلبال،  ،عاماً، أي يف ريعان الشباب، ما يؤثر بشكل كبري على حياهتم املهنية والشخصية 40و 20
مما يؤثر على حياهتم اليومية و على األعمال الروتينية اليت يقومون هبا، لذا يعد هذا املرض من األمراض التعجيزية 

فعلى مستوى العامل تقدر منظمة الصحة العاملية أن عدد املصابني هبذا املرض يصل إىل حنو مليونني و الصعبة، 
أو  ،فمرض التصلب اللوحيي أو كما يطلق عليه التصلب املتعدد   ،املرض املميتنصف مليون مصاب هبذا  

)كرمية، يعد مرضا حتريضيا مزمنا يؤثر على النظام العصيب املركزي،  ،تصلب األنسجة املتعدد
، مشاكل ضعف يف العضالت كما ميكن أن يتسبب يف العديد من األعراض من ضمنها(2016/2017
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القدرات  مشكالت أخرى على مستوى بصرية، تبول ال إرادي، تغري يف اإلحساس، دخول يف حلة اكتئاب، 
 ...اخل.الذاكرة    املعرفية مثل:

يعاين املصاب من مشاكل على مستوى  ميكن أن  من تطور املرض، بعض احلاالتكما أنه و يف   
داء فمثال هذه األخرية قد تبطئ أداء الشخص يف األبطئ يف  أيإلدراك، الذاكرة،ا مثل القدرات املعرفية لديه،

املهام اليت تتطلب مستوايت عالية مثل: اسرتجاع الذكرايت، أو القدرة على ختطيط املهام، مما جيعل أداء هذه 
فإنه من األسباب املؤدية هلاته احلالة، جند تلف على مستوى حسب الدراسات النشاطات أمرا صعبا، و 

 الدماغ،وعند قولنا الذاكرة ينتابنا مباشرة تساؤل حول ذاكرة األحداث لدى هذه الفئة.

فتعترب ذاكرة األحداث من أهم القدرات العقلية )املعرفية( املتاحة يف أدمغتنا، حبيث تعمل على تذكر 
 حداث اليت خنتربها بشكل شخصي.الوقائع و األ

و  ،فمن هذا املنطلق أردان القيام بدراسة حول تقييم ذاكرة األحداث عند األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي
 ريظالن اجلانب : كالتايل ومها جانبني إىل البحث  هذا تقسيم مت  هذا املوضوع قصد اإلملام مبختلف جوانب 

 .التطبيقي واجلانب
تطرقنا فيه إىل اإلطار فصل متهيدي:  يف اجلانب النظري من الدراسة اعتمدان على ثالثة فصول كالتايل:  

و فرضياته ، أهداف  حتديد إشكالية البحث، تساؤالته الفرعية ،العام للدراسة و الذي تناول الدراسات السابقة
 .املوضوع    اختيارالدراسة و أمهيتها، دواعي و أسباب  

، العصيب أين تطرقنا فيه ملختلف املفاهيم األساسية للجهازاجلهاز العصيب عنون مباهية  األول:الفصل 
 الذي قسم بدوره إىل قسمني، اجلهاز العصيب املركزي و اجلهاز العصيب احمليطي.

 ملرض أين تطرقنا فيه ملختلف املفاهيم األساسية مرض التصلب اللوحيي،  عنون بالفصل الثاين: 
و أهم التعاريف املنسوبة إليه، أعراض هذا املرض، أشكاله، عوامل اإلصابة به، تشخيصه و  ملتعددا التصلب

 عالجه، و كيفية تعايش املريض معه.
جمموعة من املفاهيم اخلاصة  تضمنعنون ب مدخل لذاكرة األحداث، حيث  أينالفصل الثالث: 

 ذج املعتد يف دراستها و معاجلتها.ابلذاكرة بصفة عامة، تقسيماهتا، ذاكرة األحداث، و النمو 
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و  ذاكرة األحداثو الذي يعد اجلانب التطبيقي من الدراسة فقد عنون هو اآلخر ب  :الرابعالفصل        
حدود الدراسة، املنهج واليت تضمنت:  بدءا ابلدراسة االستطالعيةالتصلب اللوحيي،أين قمنا يف بدراستني 

  .الدراسة، ومراحل إجراءهااملستخدم، والعينة، وأدوات  
بعرض النتائج اخلاصة بكل من املقابلة واملالحظة، تقدمي احلالة املستهدفة،  كما تضمنت الدراسة األساسية  

 معاجلته و استخالص أهم النتائج.ليأيت   ،املطبق عليهاوكذا عرض وحتليل نتائج االختبار  
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 إشكالية الدراسة:  -1
و اإلصابة، فأحياان تكون عبارة ألعراض متباينة ايتداول على مسامعنا يف اآلونة األخرية ظهور أمراض             

عن فريوسات قاتلة، و أحياان أخرى أمراضا مزمنة، و ال سيما تلك األمراض ذات اإلصابة العصبية، اليت ابتت 
هتدد حياة العديد من األشخاص املصابني هبا، ويف هذا السياق جند مرض التصلب اللوحيي أو التصلب 

سجة فكلها مرادفات لنفس املرض، و الذي يعترب مرضا خطري، ألنه يسبب تلفا على املتعدد، أو تصلب األن
رب قدرة معرفية عليا لدى مستوى الدماغ، مما أدى بنا إىل تسليط الضوء على ذاكرة األحداث كوهنا تعت

اسات ابلنسبة هلذه الدراسة ما مت التوصل إليه حسب تطلعات الباحثة و من خالل البحث عن الدر اإلنسان، 
السابقة و املشاهبة ملوضوع تقييم ذاكرة األحداث عند األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي، مل يتم إجياد  
دراسات اهتمت هبذا املوضوع أي دراسة املتغريين معا، يف حني توجد دراسات اهتمت مبوضوع التصلب 

أغلبيتها ابللغات األجنبية ما دعاان  فعدد الدراسات قليل واللوحيي على حدا، أما فيما خيص ذاكرة األحداث 
 إىل الرتمجة، حبيث توصل: 

     Vivian BUJARD _ Zélie SCHNEIDER))    فيفيان بوجارد و زيلي شنايدرالباحثان  
بدراسة يف الطب، جمال العالج الطبيعي على جمموعة من  2012عام  )تيار العالج الطبيعي-طالبا الباكالوريوس(

 حتديد اسرتاتيجيات املواجهة لألشخاص الذين يعانون من مرض التصلب اللوحيي.  املرضى، و اهلدف منها
معتمدين على طريقتني مها مراجعة األدبيات النوعية و حتليل البياانت حسب الرتكيب املوضوعي و ابلتايل توصال 

فيها توزيع إىل النتائج التالية: حدد حتليل نتائج ستة دراسات نوعية حتدد مخسة اجتاهات للتكيف مت 
اإلسرتاتيجيات اليت ذكرها املرضى أنفسهم. هذه املوضوعات اخلمسة مؤهلة ألخذ األشياء يف متناول اليد، و 

يف حياة املرء و  SEPإعادة تعريف منط حياة الشخص، و التقليل من تدخل مرض التصلب اللوحيي، و دمج
ا هؤالء األفراد تتطور مبرور الوقت و تتضمن التواصل مع اآلخرين، إن جمموعة اإلسرتاتيجيات اليت يستخدمه

اسرتاتيجيات تعكس االجتاهات املختلفة، حبيث متت مناقشتها ابلرتتيب؛ فاملواضيع األوىل و الثانية وهي 
 ( 2017-2018)إميان،  ة اجلوانب امللموسة يف املرض ككل  اسرتاتيجيات إلدار 

حول االضطراابت املعرفية للتصلب اللوحيي، أجرى  1997و  1983بني   Zakzanis_ بينما جند دراسة 
حالة، مستخدما اختبارات و مقاييس خاصة بوظائف االنتباه منها )  1845الباحث هذه املراقبة التحليلية على 

ذاكرة احلس العاملة _ اختبار سرعة اختبار سرعة معاجلة االنتباه _ اختبار سرعة معاجلة املعلومة السمعية و 
ابملائة من املرضى  60إىل  40توصل الباحث إىل أن حبيث   متس العمليات احلسابية الذهنيةمعاجلة العمليات 
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املصابني ابلتصلب اللوحيي يصابون ابالضطراابت املعرفية يف وقت مبكر من اإلصابة ابملرض و تكون مكررة خالل 
 حتديد العالقة بني سرعة معاجلة املعلومات و بعض الوظائف كاحلركة، حبيث كلما  هذه الفرتة؛ كما توصل إىل

كانت املعاجلة ثقيلة أو أتخذ وقت أطول يؤدي إىل اضطراابت الذاكرة العاملة لبعض الوظائف و استثناها لبعض 
دة سريراي ( و هي متثل كتشف أيضا أن األعراض السريرية و اليت اطلق  عليها اسم ) املتالزمة املنفر و ا  املرضى

متالزمات تعطي أشكال ابتدائية حتولية ترتفع ارتدداهتا كلما حتولت احلالة من نوع إىل آخر و الوظائف األكثر 
حتوال تعتمد على سرعة معاجلة املعلومات كاالنتباه _ الذاكرة كما تستند الفيزيولوجيا املرضية على انقطاع االتصال 

 ..(2017-2018)إميان،   املشاركة املنتشرة للدماغ. بني الشبكات العصبية بسبب
كما أجرت كل من الباحثة برحال سيت و الباحثة بن برنو حبيبة خرية بدراسة هتدف إىل التعرف على 

 04مستوى تقدير الذات عند األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي، فقد اجريت هذه الدراسة على أربع 
أشخاص مصابني ابلتصلب  2018حاالت مبصلحة طب األعصاب مبستشفى شيقي فارا _ مستغامن سنة 

اللوحيي فقد اعتمدات على مقياس تقدير الذات لكولر مسيث و ذلك من خالل تطبيقه على املصابني ابلتصلب 
املالحظة العلمية و قد اللوحيي ابستخدام منهج دراسة حالة و ابالعتماد على املقابلة نصف املوجهة و كذا 

 .(2017-2018)خرية،   توصلتا إىل نتيجة أن املصاب ابلتصلب اللوحيي لديه تقدير ذات متوسط.
أن هذا املرض يتميز  Lassmanيف حني تشري دراسات أخرى ألطباء األعصاب و دراسات المسان   

الية من اهلجمات، و بعض املرضى يتعرضوا هلجمة واحدة ال تتكرر و عادة بفرتة النشاط القوي و تتبعه راحة خ
 (2017-2018)إميان،    البعض اآلخر يعاين من توايل النوابت.

أيضا عندان الطالبة شاوي إميان و اليت ختصصت يف الصحة النفسية و العقلية يف الوسط املهين، قامت 
بدراسة استهدفت إىل حماولة التعرف على التوافق النفسي لدى العمال املصابني ابلتصلب اللوحيي؛ حيث أهنا 

اعتمدت  أين شنت _ وهران ( حاالت بكل من والية ) تلمسان _ عني متو  03قامت بدراسة عيادية ل ثالث 
يف هذه الدراسة على املنهج العيادي و أدواته و وسائله يف مجع ملعلومات،  فقد مت تطبيق اختبار فحص اهليئة  
العقلية و مقياس التوافق العام على الثالث حاالت؛ يف حني أن النتائج املتوصل إليها تنص على أن العامل 

فق انفعاليا، كما أظهرت هذه الدراسة أيضا أن العامل املصاب ب التصلب املصاب ابلتصلب اللوحيي غري متوا
-2018)إميان،  اللوحيي ميكنه أن يعيش حياة طبيعية مع مراعاة فرتات الضعف الناجتة عن نوابت املرض.

2017) 
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كما توصلت الدراسات السابقة لإلحتاد الدويل للمصاب ب التصلب اللوحيي أن األعراض تتمايز بشكل    
واضح بني البسيط و القاسي جدا، و نذكر أهنا ختتلف من شخص آلخر و من وقت آلخر يف الشخص نفسه؛  

أو إذا كانت هجمة املرض كما تتفاوت النوابت يف شدهتا و مدهتا من نوبة ألخرى و ال توجد طريقة ملعرفة مىت 
 ستتكرر.

أما فيما خيص ذاكرة األحداث فهنالك شح يف الدراسات و األحباث، إال أننا وجدان هذه الدراسة إثر 
 تعمقنا ابملوضوع و اليت عنونت ب :

"Étude de la mémoire épisodique dans la sclérose en plaques grâce au 
California Verbal Learning Test : données en faveur d’une altération de 
l’encodage ." (G.L.Defer, 2006) 

حيث تلخصت الدراسة فيما يلي: تعترب ذاكرة األحداث إحدى اجملاالت املعرفية األكثر إصابة لدى مرضى 
مريض،  71ابلتصلب اللوحيي، و كان عدد العينة   التصلب اللوحيي، حيث قامت هذه الدراسة بتناول أشخاص

مصاب ابلتصلب اللوحيي الثانوي( و اعتمادا على اختبار  34مصاب ابلتصلب اللوحيي املتعدد املنتكس،  37) 
مت إجراء حتليل مفصل لألداء املباشر و املؤشرات احملسوبة من هذه الدراسة  CVLTالتعلم اللفظي الكاليفورين 

شخص، حبيث مت تفسري هذا  69املرضى و مقارنتها ابجملموعة، مت العثور على عجز يف الذاكرة العرضية ل يف 
 العجز من خالل ضعف عمليات التشفري و االسرتجاع و مل يتم العثور على فرق كبري بني النوعني.

 

  التالية:و انطالقا من االرتباط املوجود بني هذه العناصر إستصغنا اإلشكالية الرئيسية  

يف مرحليت اهلجوع  هل تتأثر ذاكرة األحداث عند األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي 
 ؟ و النوبة 

 و من هذا التساؤل يتبادر إىل أذهاهنا جمموعة من التساؤالت الفرعية أمهها:
 هل يعاين مريض التصلب اللوحيي يف مرحلة النوبة من اضطراابت نطقية ؟ -

 فرضية الدراسة:  -2
 تتأثر ذاكرة األحداث عند املصاب ابلتصلب اللوحيي أثناء مرحليت النوبة و اهلجوع.
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 أهداف الدراسة: -3
 ألي حبث علمي أهداف حمددة و مسطرة و هذا البحث حيمل هاته األخرية و هي كالتايل: -

 امليول الشخصي لدراسة هذا املوضوع.   -
 حداثة املوضوع. -
 مرضى التصلب اللوحيي.دراسة معاانة   -
التطلع على آخر استكشافات الباحثني و معرفة ما توصل إليه األطباء من عالجات هلذا املرض و ما  -

 العالج األنسب إليه.  هو
 معرفة مدى أمهية املختص األرطوفوين يف التكفل هباته احلاالت. -
 املعرفية.  معرفة ما إذا كان هؤالء األشخاص يعانون من مشاكل على مستوى القدرات -

 أمهية الدراسة:  -4
 تكمن أمهية دراسة موضوع حبثنا يف:

 فتح اجملال للطلبة املقبلني على التخرج من نفس التخصص ابلتعمق يف املوضوع أكثر.  رغبة مّنا -
 مرافقة املصابني مبرض التصلب اللوحيي و االطالع على الظروف اليت حتيط هبؤالء املرضى. -
 ذاكرة األحداث عند هؤالء األشخاص.حماولة معرفة مدى إصابة   -
 إلقاء الضوء على هاته الفئة اليت تعاين يف صمت و التقرب أكثر من املصاب للتعايش معه و معرفة آالمه. -

  دواعي اختيار املوضوع: -5
 قلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يف حدود اطالعنا.   -
  أن تضيف هذه الدراسة شيئاً للمعرفة العلمية. -
 تسليط الضوء على األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي.   -
 أمهية و دور املختص األرطوفوين يف التكفل ابألشخاص احلاملني هلذا املرض. -

 هو حماولة معرفة كيف هلذه لفئة مع هذا املرض و كيف تتعايش معه. أكثر ما أاثر اهتمامنا يف هذه الدراسة -
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 هيد:مت
عدة ُسبل ُتسهّ ل انتقال املعلومات  إذ لديهأكثر أجهزة اجلسم تعقيدا،  اإلنسان يعد اجلهاز العصيب لدى 

واإلحساسات من البيئة احمليطة ابإلنسان إىل الدماغ، الذي يقوم إبرسال أوامر وتعليمات لعضالت اجلسم 
، و املختلفة، لتتجاوب مع تلك املعلومات. وتسلك هذه األوامر ُسُباًل غري اليت سلكتها املعلومات الواصلة للدماغ

 هذا ما سنتطرق إليه:

I.  :اجلهاز العصيب 

يعرف على أنّه شبكة مرتابطة من األعصاب و اخلالاي اليت تنتشر بكل أجزاء اجلسم و متتد لتصل لكل 
أعضائه الداخلية و اخلارجية و حىت الدماغ، و ميكننا أن نطلق عليه لقب املدير و املشرف على مجيع وظائف 

جمموعة من اخلالاي و األعصاب اليت تنتشر بكل  أعضاء اجلسم، فطريقة عمل اجلهاز العصيب تكون عن طريق 
أحناء اجلسم لتقوم بنقل املعلومات و إيصاهلا ملراكز اجلهاز العصيب األساسية "املخ و النخاع الشوكي" و اليت تقوم 
بدورها بتوجيه األعضاء الختاذ رد الفعل املناسب و من هنا حتدث استجاابت اجلسم املختلفة، يقوم اجلهاز لعصيب 

ظيفته من خالل االتصاالت الكثيفة عرب املشابك العصبية املوجودة على هناايت حمور التغصنات العصبية لكّل بو 
 .(2019)أمحد،    العصبوانت اليت تؤمن استقبال املعلومات، معاجلتها، و إصدار التعليمات

نسيجيا و فيزيولوجيا، و يتكون من شبكة فيها عّدة مليارات من حيث يعّد أكثر األجهزة تعقيدا يف اجلسم 
اخلالاي العصبية )العصبوانت( تساندها العديد من اخلالاي الداعمة الّدبقية، فهو املسؤول عن استيعاب معلومات 

امل بني من البيئة اخلارجية أو من داخل اجلسم، ملعاجلة املعلومات و االستجابة هلا. و ذلك من خالل تنسيق متك
 .(2016)اخلفاجي،    األجهزة و األعضاء املختلفة و اليت تعمل جنبا إىل جنب

ميتلك كّل عصبون مئات االتصاالت مع العصبوانت األخرى لتشكيل جهازا معقدا ملعاجلة املعلومات و توليد 
 االستجاابت.

 :(2016)اخلفاجي،    و ميكن إمجال الوظائف اليت يؤديها فيما يلي

 يتحكم يف نشاطات مجيع وظائف أجهزة جسم اإلنسان األخرى و ينسق أعماهلا بّدقة عالية. -
وسيلة تلقي املعلومات و خزهنا سواء من البيئة اخلارجية أو البيئة الداخلية بواسطة أجهزة االستقبال مث  -

 االستجابة هلا.
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ألعضاء احلس و البصر و السمع و التذوق و األمل و التفكري و الكالم و هذا يعين إن أي مركز مهم  -
 تلف او خلل يف أجزاءه يعين حدوث عجز خطري يف جسم اإلنسان.

 حيث ينقسم إىل قسمني رئيسيني مها: اجلهاز العصيب احمليطي و اجلهاز العصيب املركزي -
I. اجلهاز العصيب احمليطي: 

 و يشمل جمموعة األعصاب اليت تصل اجلهاز العصيب املركزي ابألعضاء املختلفة، و تقسم األعصاب إىل نوعني: 

 أعصاب خترج من املخ إىل تراكيب يف الرأس كالعيون و اجلذع و تسمى األعصاب املخية.    -
العصبية،  و أعصاب خترج من احلبل الشوكي إىل الذراعني و األرجل، يتكون من األعصاب و العقد   -

 فوظيفته األساسية هي توصيل اجلهاز العصيب املركزي ابألطراف و األعضاء و اجللد 
(annajah.net, 2010). 

حيث يسمح النظام العصيب احمليطي للمخ و احلبل الشوكي بتلقي و إرسال املعلومات إىل مناطق أخرى 
ابلتفاعل مع احملفزات يف البيئة، فاألعصاب اليت تشكل اجلهاز العصيب احمليطي هي من اجلسم، ممّا يسمح لنا 

يف الواقع حماور عصبية من اخلالاي العصبية، يف بعض األحيان تكون هذه األعصاب صغرية جدا و لكن 
 شرية.ببعض حزم األعصاب كبرية جدا حبيث ميكن رؤيتها بسهولة بواسطة العني ال

1-I- عصبون(: اخللية العصبية )ال 
تعد اخللية العصبية الوحدة األساسية يف مسار األجهزة العصبية وهي صغرية جدا و ال ميكن رؤيتها ابلعني 
اجملردة و لكن ال ميكن رؤية اإلعداد الكبرية منها عند جتمعها يف العصب، و يتكون اجلهاز العصيب يف اإلنسان مما 

ة العصبية مع بقية خالاي اجلسم من حيث تركيبها العام و عملياهتا يقارب مائة مبليون خلية عصبية، و تتشابه اخللي
 :(/uomustansiriyah.edu.iq)  احليوية و لكنها ختتلف من حيث اآليت

 ميكن تعويض خالاي اجلسم األخرى إذا ما تلقت على العكس من اخلالاي العصبية.
 اخلارجي خمتلف متاما عن اخلالاي األخرى.شكل اخللية العصبية  

 تتميز اخلالاي العصبية أبهنا قابلة  لالستشارة و النقل و التوصيل، حيث تتكون من أربعة أجزاء أساسية هي
(uomustansiriyah.edu.iq/): 

 ضمان سري عملها.حيث يقوم ابستهالك الطاقة من أجل تغذية اخللية و  جسم اخللية:   -
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و هي شعريات صغرية تربز من جسم اخللية و تتشعب تعمل على استالم الرسائل القادمة الشجريات:   -
 إىل جسم اخللية.

: و قد يصل طوله إىل عّدة أقدام يف بعض اخلالاي احلسية و احلركية و يعد احملور اجلزء األكثر احملور -
 اختالفا عن جسم اخللية.

و هي هناايت احملور اليت حتوي أكياسا حتوي هذه األخرية النواقل العصبية و اليت التفرعات النهائية:  -
 تعرب من خالهلا الرسائل الصادرة من اخللية العصبية.

 و من حيث الوظيفة هنالك ثالث أنواع رئيسية من اخلالاي العصبية و كل هلا وظيفتها و هي كالتايل:
و مهمتها ترحيل الرسائل و املعلومات عرب مسافات طويلة متتد من اخلالاي العصبية احلسية:  -

املستقبالت يف األجهزة احلسية )العني، األنف، األذن، اخل...( إىل الدماغ، و هي موجودة يف اجلهاز 
 العصيب احمليطي فقط.

رب مسافات متتد من الدماغ إىل الغدد و مهمتها محل الرسائل و املعلومات عاخلالاي العصبية احلركية:  -
 و العضالت، و هي موجودة يف اجلهاز العصيب احمليطي و املركزي أيضا.

و مهمتها توزيع الرسائل و املعلومات عرب مسافات قصرية جدا اخلالاي العصبية البينية أو الرابطة:  -
بية األخرى، و هي توجد يف حيث تربط بني اخلالاي احلسية و احلركية أو عرب شبكة من اخلالاي العص

 اجلهاز العصيب املركزي فقط.
II. :اجلهاز العصيب املركزي 

هو الذي ميثل اجلزء األضخم من اجلهاز العصيب العام؛ املتشكل من الدماغ و النخاع الشوكي، و يتضمن 
 املعلومات اليت يستقبلها و ينسقها و ذلك لتحقيق النشاطات للجسم كافة.

العلماء يضمون القونية و العصب البصري و كذا العصب السمعي إىل اجلهاز العصيب كما أن بعض 
  املركزي.
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 (2016-2017)بوزاد،  من خالل الشكل املوايل اعتمادا على  جلهاز العصيب املركزي اكما سنوضح  

 : رسم ختطيطي للجهاز العصيب املركزي01الشكل رقم                    

 

 

 

 

النخاع الشوكي                                                              الدماغ                

امتداد املخ                               املخ                                               

          حمفوظ ابلفقرات                                             موجود داخل اجلمجمة        
)العمود الفقري(                                                                                

ا النخاع الشوكي يتكون من امتداد املخ و يكون حمفوظ ابلفقرات ) موجود داخل اجلمجمة، أماملخ  
 العمود الفقري (، فالنخاع ينبع من قاعدة املخ عن طريق الثقب القذايل و ينتهي عند الفقرات األوىل و الثانية.

 :الدماغ-1
إىل األعلى من احلبل الشوكي يقع الدماغ، و الذي يشكل اجلزء األكرب من اجلهاز العصيب املركزي، و غالبا ما       

يكون اهليكل الرئيسي املشار إليه عند احلديث عن اجلهاز العصيب، و يعترب الوحدة الوظيفية الرئيسية يف اجلهاز 
ت معاجلة معينة مثل حتريك العمود الفقري و معاجلة ردود العصيب املركزي، و يف حني أن احلبل الشوكي لديه قدرا

و سنالحظ من خالل  (Jeannerod, 2006) الفعل، فالدماغ هو وحدة املعاجلة الرئيسية للجهاز العصيب.
 .(2014)راضي،  الشكل املوايل رسم ختطيطي للدماغ البشري اعتمادا على  

 
 
 

 اجلهاز العصيب املركزي 
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 : رسم ختطيطي للدماغ البشري02الشكل رقم  

 
  :النخاع الشوكي-2

هو امتداد للجهاز العصيب احمليطي على شكل أعصاب شوكية، فاألعصاب هلا دور ارتباط النخاع الشوكي       
العضالت... اخل، و يسمح بنقل األعصاب احلركية و احلسية و املنبهات هذا يسمح إبنتاج حركات  –مع اجللد 

نقل إشارات حسية و حركية تسمح بنقل إرادية و ال إرادية  للعضالت، و كذا إدراك احلواس. كل عصب شوكي ي
املعلومات إىل اخلارج، فالنخاع الشوكي ينقل املعلومة إىل املخ عن طريق العمود الفقري إىل التاالموس و أخريا حنو 

 )Gérard Outrequin( القشرة و على هذا تتجه كل املعلومات حنوه.
 )الدماغية(:األعصاب القحفية  -3

عصب تتمركز على مستوى الرأس و الرقبة، جتلب هذه األعصاب املعلومات إىل اجلهاز  12تشمل يف       
العصيب املركزي و كذلك لعضالت معينة، و هناك زوجني من األعصاب القحفية مها العصب الشمي و العصب 

 البصري.
 :املخ-4

 من الدماغ البشري فيتمركز املخ فوق النخاع الشوكي فهو يعترب املخ بنصفي الكرة املخية يشكل اجلزء األكرب      
الوحدة احملركة و األولية اليت تسيطر على اجلهاز العصيب املركزي؛ فإن نصفي الكرة املخية مسؤوالن عن القدرات 

يت تتكون من املعرفية للدماغ كما يربط منهما اجلسم الثفين، و من أهم أجزاء نصفي الكرة املخية هي القشرة و ال
املادة الرمادية اليت تعطي سطح الدماغ، فالقشرة وظيفتها التخطيط و تنفيذ املهام اليومية، أيضا من أهم أجزائه 



 اجلهاز العصيب                                                                  الفصل األول                        
 

15 
 

العقد القاعدية اليت تلعب دورا رئيسيا يف تنسيق احلركات اإلرادية، كما عندان اللوزة املخية اليت يكمن دورها يف 
، و من خالل الشكل )Gérard Outrequin(  ختزين الذكرايت.التصور و العاطفة، و للحصني دور يف

 (Steven A)  .املوايل سنالحظ رسم توضيحي للمخ البشري اعتمادا على
 : رسم توضيحي للمخ البشري  03الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الدماغ البيين:-5
الدماغ البيين من جزءان مهمان جديران ابلذكر مها املهاد و حتت املهاد، فيعمل املهاد على الربط يتكون         

بني املسارات الواردة من اجلهاز العصيب احمليطي و كذلك العصب البصري لنصفي الكرة املخية، يف السابق كان 
ات اليت ستصل نصفي الكرة املخية، كما يعترب جمرد حمطة للتقوية و لكن حديثا تبني أنه يعمل على فرز املعلوم

لديه دور آخر يكمن يف الربط بني املخيخ و العقد القاعدية مع املخ، أما حتت املهاد فوظيفته يف العواطف البدائية 
و املشاعر مثل اجلوع و العطش و لديه أيضا السيطرة على إفراز اهلرموانت من الغدة النخامية كما لديه دور يف 

 لعديد من السلوكيات األخرى للفرد.التحفيز و ا
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  املخيخ:-6
يقع املخيخ وراء اجلسر، و يتكون من عدة شقوق و فصوص، و تشمل وظائفها السيطرة على وضعية        

اجلسد و تنسيق حركات أجزاء اجلسم، مبا يف ذلك العينني و الرأس و كذلك األطراف، و على الرغم من 
بنية احلركة، فإن املخيخ يشمل أيضا وصالت إىل املناطق القشرة املخية تشارك يف اللغة التصانيف السابقة بوصفه 

و كذلك وظائف معرفية و قد تبني أن هذه االتصاالت مت كشفها عن طريق استخدام تقنيات التصوير الطيب مثل: 
اي العصبية أكثر من أي بنية التصوير املغناطيسي الوظيفي و التصوير املقطعي، فجسم املخيخ حيمل املزيد من اخلال

 أخرى من الدماغ كما يعاجل احملفزات احلسية، و املعلومات احلركية و كذلك معلومات التوازن من اجلهاز الدهليزي.
(R, 20 septembre 2013) 

اعتمادا   للعناصر السابقة الذكرو بغية توضيح املفاهيم السابقة نستعرض لكم الرسم التوضيحي املوايل  
 :   (www.nasainarabic.net)على  

 : رسم توضيحي يبني تقسيمات اجلهاز العصيب البشري 04الشكل رقم  
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 خالصة الفصل:

للغاية، ميكنها إرسال و تلقي  يف خالصة هذا الفصل يتبني لنا أن اجلهاز العصيب يعترب مجلة اتصاالت معقدة       

كميات هائلة من املعلومات يف وقت واحد، فهو الوحدة األساسية جلسم اإلنسان حيث يساعد اجلهاز العصيب 

اإلنسان للتعرف مع حميطه و ذلك من خالل استقبال املعلومات، حيث ميكن تقسيمه إىل قسمني اجلهاز العصيب 

ما اخللية العصبية تعترب الوحدة األساسية يف مسارات األجهزة العصبية، فأي املركزي و اجلهاز العصيب احمليطي، بين

 خلل على مستوى هذا اجلهاز يؤدي إىل أمراض عديدة صعبة التشخيص و العالج.
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 الفصل الثاين

 مرض التصلب اللوحيي
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 :متهيد

يعترب مرض التصلب اللوحيي من األمراض العصبية صعبة التشخيص، يف حني أن عوامل هذا املرض التزال        
جمهولة حلد الساعة، فهو مرض يصيب اجلهاز العصيب املركزي عند اإلنسان، كما يعترب أبنه مرض مناعي، ومن 

 خالل هذا الفصل سنحاول التقرب أكثر من هذا املرض.
II.  ض التصلب اللوحيي: اتريخ اكتشاف مر 

مت وصف و توضيح العديد من التفاصيل و األعراض السريرية املتعلقة مبرض التصلب اللوحيي من قبل  
( لكن مل  1873 -1791( وهو أستاذ بريطاين يف علم األمراض سنة )  1857 -1793روبرت كارسويل ) 

صف اإلصاابت كافة ملحوظة يف احلبل الشوكي يقوموا بتعريفه كمرض منفصل يف حد ذاته. قام العامل كارسويل بو 
 1863( يف عام  1908 -1836مع الضمور. كما أشار الطبيب الشرعي السويسري إدوارد فون رندفاليش ) 

 (2017-2018)إميان،   أّن ن اآلفات املصاحبة لاللتهاابت تنتشر حول األوعية الدموية.
( أول شخص من قام  1893 -1825كان طبيب األمراض العصبية الفرنسي جان مارتن شاركوت )  

( أول شخص من  1893 -1868بتعريف و اكتشاف التصلب اللوحيي كمرض متميز، و كان ذلك يف عام ) 
قارير و ذلك ابالستعانة ابلت 1868قام بتعريف و اكتشاف التصلب املتعدد كمرض متميز، و كان ذلك يف عام 

 Sclérose enالطبية و املعلومات السابقة و إضافة إىل مالحظاته السريرية و املرضية و لقد لقبه شاركوت ب 

plaque  ، يعّد جان مارتن شاركوت أّول طبيب أمراض عصبية يكّون أفكاراً واضحة عن اخلصائص اإلكلنيكية و
اإلدراكية " هناك ضعف شديد ابلذاكرة و بطء يف تكوين الباثولوجية للتصلب اللوحيي، مبا يف ذلك األعراض 

األفكار مع تبلد ابلقوى العقالنية و العاطفية بشكل عام ...." لكن على مدى السنوات املائة التالية ظّل اإلملام 
 (2013)أوسيلي،    حمدوداً ابملشاكل اإلدراكية يف هذا املرض و حماوالت حمدودة لتحديدها و معاجلتها.

 : املرضية ولوجيايزيالف-1
 املركزي العصيب اجلهاز يف اآلفات تشكل اليت هي املتعدد التصلب ملرض األساسية الثالث اخلصائص

 .العصبية ابخلالاي اخلاص امليالني غمد  وتدمري التهاب ، إىل جانب ذلكللوحياتاب  أيضاً  تدعى واليت
 وابلتايل العصب نسيج حتلل إىل لتؤدي بعد  متاماً  مفهومة وغري معقدة بطريقة اخلصائص تلك وتتفاعل

 لتهابية اإل األمراض اضطراابت أحد  املتعدد التصلب أن  يُعتقد  ذلك إىل ضافة، إاملرض وأعراض عالمات ظهور
 يُعتقد  بعد، معروفة غري بيئية  ومسببات للفرد الوراثية  العوامل بني تداخل من تتطور اليت املناعة اضطراب  عن الناجتة
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 العصيب، اجلهاز مبهامجة نفسه ابلفرد  اخلاص املناعة جهاز قيام بسبب منها، جزء يف األقل على تكون، األضرار أن 
 :وهي املرض هلذا األساسية الثالث اخلصائص مايلي ويف

 :الضرر -أ
 )اآلفات أو اللوحيات ابسم معرفتها تشيع  اليت - الصلبة(  الندوب إىل "املتعدد التصلب " اسم يشري

 وجذع البصري العصب يف البيضاء املادة يف يكون  ما أكثر الندوب هذه تؤثّر ، العصيب اجلهاز يف تتشَّكل اليت
 املادة خالاي ووظيفة اجلانبية،  البطينات من القريبة البيضاء املادة أو الشوكي والنخاع القاعدية والعقد  الدماغ

 يكون  ما اً ر  واند اجلسم، ابقي وبني إصدارها، يتم حبيث الرمادية املادة مناطق بنياإلشارات  محل هي البيضاء
 .ابإلصابة مشرتكاً  احمليطي العصيب  اجلهاز

 اخلالاي وهي التغّصن، قليلة الدبقية اخلالاي  فقدان يتضمن املتعدد التصلب فإن  حتديداً، أكثر وبصورة
 العصبية اخلالاي تساعد  واليت-امليالني غالف ابسم واملعروفة – عليها واحلفاظ الدهنية الطبقة تشكيل عن املسئولة

 قدمت ابلكامل،وكلما امليالني فقدان  أو  ترقيق إىل هذا ويؤدي ،)احلركة احتماالت(  الكهرابئية اإلشارات  محل على
 تااإلشار  تنقل أن  العصبية اخللية تستطيع  ال امليالني يُفقد  وعندما العصبية، للخالاي العصيب احملور يتحلل املرض،

 اخلالاي ولكن املرض، من املبكرة املراحل يف امليالني إعادة سمىت إصالح عملية وحتدث فعالة، بصورة الكهرابئية 
 بصورة العصبية ابخلالاي اخلاص امليالني غالف بناء إعادة من تتمكن ال االستطالة  قليلة الدبقية
 الندبة تشبه صفيحة تظهر أن إىل ابلتتابع، فعالية أقل امليالني إعادة عملية إىل املتكررة اهلجمات وتؤدي كاملة،

 ابلرنني التصوير يُظهر ما عادة اهلجمات، وخالل ألعراضا  مصدر هي الندوب تلك وتكون  املتضرر، امل حور حول
 اليت اآلفات من ا عددً  هناك أن  إىل ذلك يشري أن  ميكن كما جديدة، صفيحات عشر من أكثر املغناطيسي

 يف تشرتك عملية أخرى توجد  كما ملحوظة، عواقب إىل ذلك يؤدي أن  بدون  نفسه إصالح معها الدماغ  يستطيع 
 وصف مت  وقد  القريبة،  العصبية اخلالاي تدمري  بسبب عادية غري بصورة النجمية اخلالاي تشكل  وهي اآلفات إحداث

 )www.Atlas-multiples sclérosis.com) ت.اآلفا أمناط من عدد
 :االلتهاب -ب

 مبا االلتهابية العملية حتدث حيث االلتهاب هي للمرض املميزة األخرى العالمة امليالني، إزالة عن بعيداً 
 دفاعات يف هاماً  دورا تلعب اليت الليمفاوية اخلالاي من  نوع وهي التائية،  اخلالاي بسبب املناعي، التفسري يالئم

 التائية اخلالاي وتتعرف الدماغي، الدموي احلاجز يف متزق عرب اجلسم  إىل الدخول من التائية اخلالاي وتتمكن اجلسم،
  التفاعل ذاتية  الليمفاوية خلالاياي اباخلال تلك تسمية سبب يفسر مما مهامجته، يف وتبدأ دخيالً  ابعتباره  امليالني على
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 قابلة أخرى عوامل وإطالق أخرى مناعية خالاي حتفز التهابية  عمليات امليالني على اهلجوم يبدأ كما
 من عدد حبدوث الدماغي الدموي احلاجز كسر من املزيد  ويتسبب ،املضادة واألجسام السيتوكينان  مثل للذوابن 

 املدمرة والربوتينات للسيتوكينات أكثر وتفعيل البالعم، وتفعيل ،)االنتفاخ( التوّرم مثل األخرى الضارة التأثريات 
 قد كما األقل، على طرق بثالث العصبية اخلالاي بني ما املعلومات نقل من االلتهاب يقلل أن  وميكن األخرى،

 فقدان  إىل العوامل تلك تؤدي وقد  السليمة، اخلالاي يف العصيب النقل إبيقاف إطالقها مت  اليت املذيبة العوامل تقوم
 .وار متامااحمل حتلل إىل تؤدي قد  أو الفقدان، من تزيد  أو امليالني

 دخول مينع  الذي الدموية الشعريات جهاز من جزء هو الدماغي الدموي احلاجز:الدماغي الدموي احلاجز -ج
من اخلالاي اليت تظهر كنتيجة  األنواع تلك الخرتاق قابلة تصبح وقد  املركزي، العصيب اجلهاز إىل التائّية اخلالاي

 تبقى قد  العدوى، من الشفاء بعد  اثنوية للعدوى الفريوسية أو البكتريية، بعد أن تعمل على إصالح نفسها أي
 . الدماغ داخل حماصرة التائّية  اخلالاي

  (  www.al-3laj.com)لى  و من خالل الشكل املوايل سنالحظ الضرر الذي يصيب املايلني اعتمادا ع
 : رسم توضيحي يبني الضرر الذي يصيب املايلني 05الشكل رقم  
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 مادة املايلني و أمهيتها: -

 Mayelinغشاء محاية يسمى املايلني  –تغلف األعصاب يف املخ و احلبل الشوكي بطبقة خارجية عازلة 
و وجوده مهم لزايدة سرعة انتقال اإلشارات الكهرابئية، و يرجع الفضل هلذه الطبقة يف جعل النبضات الكهرابئية 
تقفز عرب مقاطع مرحلية يف غشاء املايلني تسمى العقد، من عقدة إىل أخرى و بذلك تسمح مبرور الرسائل 

 العصبية بسرعة عالية.
لتهاابت و مثل هذه التفاعالت ال تؤذي مادة املايلني فقط و ففي هذا املرض يصاب غشاء املايلني ابال

لكن اخلالاي املسؤولة عن إنتاج و احلفاظ عليها يف حماور أعصاب اجلهاز العصيب املركزي )اخلالاي قليلة التغصن( 
رنني أيضا، و ميكن حتديد موقع االلتهاابت يف حالة التصلب اللوحيي املتعدد بسهولة عن طريق صور األشعة ابل

املغناطيسي للمخ، عند التهام غشاء املايلني بواسطة اخلالاي البلعمية املوجودة يف جهاز املناعة )تسمى فريق 
التنظيف( ترتك حماور األعصاب عارية، و هذه احملاور العارية ال ميكنها توصيل النبضات الكهرابئية بكفاءة، و 

ئل أن متر خالل األلياف العصبية بكامل طوهلا و ذلك أبطأ عليه تصري النبضات العصبية أبطأ و يكون على الرسا
بكثري من القفز من عقدة إىل أخرى، و هنا حيدث ما يسمى اباللتهاابت و عند زوال هذه الـأخرية تبدأ عملية 
اإلصالح يف العمل، و يف بعض احلاالت تنجح يف استعادة غشاء املايلني الذي تلف.و هذه الدورة من اإلصابة و 

صالح يف العمل قد تتكرر مرة تلو األخرى يف األعصاب املوجودة يف اجلهاز العصيب املركزي، و عندما تغطي اإل
االلتهاابت منطقة كبرية ترتك وراءها ندابت و اليت تسمى ابللوحيات، و اليت ميكن اكتشافها بواسطة الرنني 

تكررة قد ال تتمكن عمليات اإلصالح من املغناطيسي أيضا، و إذا حدثت االلتهاابت يف نفس املكان بصورة م
جمارات عملية استعادة غشاء املايلني ابلكامل مما يؤدي إىل تلف دائم هلذه األعصاب، و على ذلك حيدث يف 
مرضى التصلب اللوحيي فقد و استعادة لغشاء املايلني، و حتدد املنطقة املصابة نوع األعراض اليت سيعاين منها 

، كما نالحظ يف الشكل املوايل اإللتهاب املتسبب يف ختريب غشاء املايلني (2016/2017)كرمية،  املريض.
 .(www.aljazayr.com)اعتمادا على  
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 شكل توضيحي يبني االلتهاب املتسبب يف ختريب غشاء املايلني:  06الشكل رقم  

 
II.    :يعود مصطلح التصلب اللوحيي املتعدد للرتمجة احلرفية لالسم التارخيي القدمي ابللغة التصلب اللوحيي

كما يرتدد على مسامع كثريين احلديثني مرض التصلب  Sclérose en plaque multipleاإلجنليزية 
 (2017-2018)إميان،   اللوحيي.

مرض التهايب  عرف حسب القاموس الطيب على أنه" (:La Rousseتعريف القاموس الطيب )        
للجهاز العصيب املركزي يؤدي إىل فقدان مادة املايلني يف بعض األماكن )اللوحيات( اليت يتم استبداهلا ابألنسجة 

ابملائة  60تهم إانث ))التصلب(، حيث يؤثر مرض التصلب اللوحيي املتعدد بشكل رئيسي على الشباب و أغلبي
 ."حاالت جديدة يف كل سنة و ذلك يف كل من اورواب و الوالايت املتحدة 5إىل  3من املرضى( فهناك من 

)Médical( 

و يعترب من األمراض املناعية، حيث أّن جهاز املناعة الطبيعي للجسم يهاجم و ابخلطأ أنسجة اجلسم  
نساء  3إىل  2مليون شخصًا عرب العامل تقريبا، و بشكل عام تصاب  2.5 الصحيحة. يصيب التصلب املتعدد

مقابل رجل واحد، تكون بداية املرض بني سّن العشرون و األربعوّن، وهو أكثر انتشارا بني ذوي البشرة البيضاء 
 (2011عصاب، مقال من الويب،  )األمن ذوي البشرة السوداء و الصفراء.  

تدير الوظائف اجلسدية و العقلية عادة إشارات ترسل من اجلهاز العصيب املركزي ) يف الدماغ و النخاع  
الشوكي ( إىل مناطق أخرى من اجلسم لكن يف حال اإلصابة ابلتصلب ممّا يسبب جمموعة واسعة من األعراض، و 

ري مع الوقت و تسمى القدرة اليت تظهر فيها اجلدير أنّه ال يتعرض كافة الناس هلذه األعراض جمتمعة و اليت قد تتغ
 (2011)األعصاب، مقال على صفحة الويب، األعراض ابلنوبة.  
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( أن هذا املرض يصيب اجلهاز العصيب املركزي يف الدماغ و  2017يف حني أشار حكمت احلاسي )  
سؤولة معن نقل السياالت العصبية و احلفاظ على صّحة احلبل الشوكي، حيث مادة املايلني ) النخاع ( امل

األعصاب، و يف حال اختفائها تبدأ األعصاب ابلتلف و تصبح عملية نقل اإلشارات العصبية بطيئة جداً، و مع 
إصابة العديد من األعصاب على املدى الطويل يبدأ املرض مبواجهة مشاكل شديدة مرتبطة أبداء بعض األعصاب  

عام، و  50 – 20كلم و الرؤية و الكتابة و الذاكرة، و غالبا ما تصاب هذه الفئة العمرية ما بني و الت كاملشي
لكن يف بعض األحيان قد يصيب األطفال و كبار الّسن أيضا، كما تعترب السيدات أكثر عرضة لإلصابة من 

 (2017-2018)إميان،    الرجال يف الغالب.
رض التصلب اللوحيي املتعدد هو نتاج آتكل املادة البيضاء يف حماور اخلالاي العصبية املتواجدة على إًذا م 

مستوى الدماغ و النخاع الشوكي بسبب اضطراب جهاز املناعة الذي أصبح يهامجها عن طريق اخلطأ و يعتربها 
اغ الذي يقوم ابألمر إىل عضو يقوم مادة غريبة عن اجلسم، ممّا يؤدي إىل ضعف وصول السيالة العصبية من الدم

 بتنفيذ هذا األمر سواء عن طريق اجلهاز العصيب اإلرادي أو اجلهاز العصيب الالإرادي.
و يف تعريف آخر أكدت الدكتورة دينا عبد اجمليد مدرسة األمراض العصبية بكلية الّطب عني الشمس  

تصيب اجلهاز العصيب شيوًعا  و هو مرض التهايب مبصر، أن مرض التصلب اللوحيي يعد من أكثر األمراض اليت 
يزيل صفائح املايلني اليت تغطي األعصاب و هي مادة كالغالف البالستيكي الواقي لألسالك الكهرابئية و 
استجابة ألمور غري معروفة، تبدأ كرايت الدم البيضاء مبهامجة صفائح املايلني مسببة زواله ممّا يعيق حركة اإلشارات 

و ينتج االلتهاب حيث ال يدرك العقل أن العضو خيص اجلسم و يبدأ يف التعامل معه على أنّه جسم  العصبية،
 (2017-2018)خرية،    خارجي و حياربه ليطرده من اجلسم.

اجلسم إبتالف فالتصلب اللوحيي مرض يؤدي يف كثري من األحيان إىل اإلهناك، إذ يقوم جهاز املناعة يف  
الغشاء احمليط ابألعصاب ووظيفته محايتها، هذا التلف أو التآكل للغشاء يؤثر سلبا على عملية االتصال ما بني 
الدماغ و بقية أعضاء اجلسم ويف هناية املطاف قد تصاب األعصاب نفسها ابلّضرر، وهو ضرر غري قابل 

 لإلصالح.
 أعراض التصلب اللوحيي : -1

تصلب اللوحيي نتيجة التهاب أو تلف غشاء املايلني الذي يغلف اخللية العصبية ممّا حتدث أعراض مرض ال 
يؤدي إىل بطئ انتقال اإلشارات العصبية بني اجلهاز العصيب املركزي و ابقي أجزاء اجلسم، كما ختتلف األعراض 

ما ختتلف من شخص آلخر و قد ختتلف أيضا حسب حّدهتا و أحياان أخرى حسب حجم و مكان اإلصابة، ك
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مّدة األعراض ابختالف مّدة االلتهاب، فأحياان تظهر و ختتفي بسرعة و أحياان تبقى ألايم و أسابيع، كما حتدث 
 (2017-2018)خرية،   مث تزول كلًيا لشدة االلتهاب حيث نذكر منها:

يتحكم العصب املركزي يف العني  بصرية:التهاب العصب البصري املركزي و مشاكل أو اضطراابت  -
أو يف قدرة العني على اإلبصار، حبيث أنه قد يصاب املريض أمل خلف العني أو عند حتريك العني، إذ أن 
املريض يواجه صعوبة يف الرؤية من خالل عدم احتساب املسافات ) مثال: رؤية األشياء و يف احلقيقة هي 

 األشياء أو غمامة على األشياء.  بعيدة و العكس ( ممكن رؤية مزدوجة
يكون عادًة يف  املشاكل اليت ترافق فقدان اإلحساس ) التنميل و اخلدران ( و الشعور ابألمل: -

العضالت كاألطراف ) األرجل أو اليدين أو كالمها ( كما توجد بعض احلاالت حيدث هلا تنمل يف 
ألعراض املصاحبة للشخص املصاب عضلة الوجه أو البطن أو الصدر، ويعد هذا العرض من أهم ا

ابلتصلب اللوحيي و ميكننا القول أبنه العرض األول عند هؤالء املرضى. كما يواجه املريض أيضا اضطراب 
على مستوى اإلحساس كإحساسه أبنه ميشي على إسفنج أو قطن أو قد حيس املريض حبرارة يف األطراف 

اان يف الساقني أو اليدين و أحياان أخرى يف اجلزء و حتدث هذه األعراض مناطق متعددة من اجلسم أحي
السفلي من اجلسم أو النصف األمين أو األيسر منه، كما يشعر املريض ابألمل يكون على مستوى الوجه و 
ذلك بسبب إصابة أحد األعصاب املوجودة به، كما يعاين أيضا من صعوبة يف املشي يصاحبه أمل يف 

 و ذلك ألهنم يتعرضون إلجهاد شديد. مؤخرة الظهر ميتد إىل الساقني
يعترب عرض يواجهه األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي، فشعورهم ابلتعب يكون دائًما و ال  التعب: -

 ننسى أيضا  اإلجهاد الشديد و ذلك عند قيامهم أبي عمل بسيط و قد يالزمهم لفرت طويلة.
لصالبة و جمموعة من التشنجات الالإرادية يف و يشري هذا األخري إىل إحساس املريض اب الشّد العضلي: -

 عضالته و ذلك نتيجة تقلصها.
يتعرضون األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي لصعوبة يف املشي وذلك انتج عن  الصعوبة يف املشي: -

عّدة عوامل أمهها: ضعف العضالت و تشنجها و ذلك نتيجة التهاب أو تلف اخلالاي العصبية اليت تؤثر 
الت؛ فتصبح غري قادرة على االستقبال أو االستجابة للمعلومات من اجلهاز العصيب ممّا يؤدي على العض

إىل ضعف عضالت الساق و ابلتايل ال يستطيع املريض رفع قدمه فيلجأ إىل سحب أحد القدمني أو  
ابلتايل كالمهما، كما يوجد أيضا مشكل فقدان التوازن ما يؤدي ابملريض إىل التمايل يف حركة اجلسم و 

يصبح أكثر عرضة خلطر الوقوع كما يواجه املريض أيضا اخلدر الشديد فبعض املصابني قد يعانون من 
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التنميل الشديد يف أقدامهم لدرجة أهنم مع مرور الوقت يفقدون الشعور هبا متاًما و عليه يفقدون الشعور 
 ابألرض أيضا.

لتصلب اللوحيي طابع االكتئاب و الشعور يغلب على الشخص املصاب اب تقلبات املزاج و االكتئاب: -
ابلذنب و النقص و ذلك ألنّه حتت ضغط نفسي شديد بسبب التفكري يف حالته و مرضه املزمن، و 
يظهر ذلك على شكل نوابت من املرح و الضحك أو البكاء أو قلة النوم وفقدان الشهية و اخنفاض 

 يعي ما يفعله، و يف هذه احلالة ميكنه أن ينسحب الوزن؛ و أحيااًن يفقد السيطرة على تصرفاته حبيث ال
 بسهولة من الناس.

يعاين املريض من عدم التبول بشكل طبيعي أو تفريغ املثانة بشكل كامل،  مشاكل يف املثانة و األمعاء: -
و لكن عادًة ما حيدث أن يتبول املريض من أول إحساس أبّن املثانة قد امتألت، أي أنه ال يستطيع أن 
يتحكم ابملثانة يف بداية اإلحساس ابلرغبة يف التبول و قد يصاحب هذه األعراض اإلمساك و لكن هذا 

 ما يكون اندرًا يف املراحل األوىل من حاالت التصلب اللوحيي. عادةً 
حتدث غالًبا و تتمثل يف تداخل األفكار و اضطراابت التفكري و التأويل كفهم  مشاكل يف التفكري: -

احلديث على حسب املزاج ) إن كان فرًحا ميكن أن يؤول األحداث و أيخذ املواقف بطريقة هزلية، و 
 (.العكس إن كانت سيئة  

 حيدث نتيجة فقدان اإلحساس أو عدم الرغبة يف العالقة ابآلخر.  االضطراابت اجلنسية: -
قد حيس املريض الذي يعاين من هذا  اضطراب الذاكرة و مشاكل يف الرتكيز و الوظائف اإلدراكية: -

ت واحد؛ املرض مبشكلة يف الذاكرة و يف الرتكيز أيضا، ممّا جيعله حيس بصعوبة يف اجناز عمل واحد يف وق
و هذا حيدث اندرا و يف مراحل متقدمة من املرض، فعند مساعه حديث مثال أو رؤية منظر أو أانس فال 

، (2013)أوسيلي،  يستطيع حتليله و ال استعابه حىت، و ميكن أن حيدث العكس و سرعان ما ينساه.
و من خالل الشكل املوايل نالحظ األعراض املصاحبة ملرضى التصلب اللوحيي اعتمادا على  

(http://www.ismailradi.me/). 
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 انتكاسات )اهلجمات( مرض التصلب اللوحيي املتعدد: -2
 :(www.pshrc.med.sa ،2012)  تعرف االنتكاسات أو اهلجمات طبيا على النحو التايل

ساعة، دون وجود تفسري لذلك.  و ميكن أن   24ظهور أعراض جديدة أو تفاقم القدمية و استمرارها ألكثر من  
 (.Rémissionتستمر من بضعة أايم إىل بضعة أشهر، يليها الشفاء الكامل أو اجلزئي )

يوما( من االستقرار السريري )أي عدم وجود أعراض جديدة أو تفاقم   30تقل عن و يسبق االنتكاسة فرتة )ال  
 ألعراض سابقة(.

 عند بعض املرضى قد تكون سنوات تفصل بني االنتكاسات.

خالل االنتكاسة، حيدث هجوم مناعي على اجلهاز العصيب و خاصة على غشاء املايلني و الذي بدوره يؤدي 
  إىل تفاقم األعراض السابقة أو ظهور أعراض جديدة.لاللتهاب املايلني، و ابلتايل

ساعة، بدون دالالت على وجود أي عدوى )التهاب يف املسالك   24و جيب أن تستمر األعراض ملّدة أكثر من  
البولية مثال أو إنفلونزا( أو ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم )محى(. عندئذ من املمكن اعتبار هذه األعراض انتكاسة 

 و جيب اللجوء للطبيب املعاجل و الذي بناءا على الفحص يوصي خبطة العالج املناسبة.حقيقية  

ال تعترب التقلبات يف األعراض أو تفاقهما و اليت ترتافق مع احلمى أو احلرارة أو العدوى انتكاسات حقيقية، ما مل 
رجة حرارة اجلسم إىل املعدل الطبيعي. تسوق املعايري املذكورة أعاله من األعراض اليت ال هتدأ مع الراحة و عودة د

اجلدير ابلذكر أن وجود التهاابت أو عدوى و استمرارها دون عالج قد تزيد من احتمال حدوث أو تفاقم و إطالة 
 االنتكاسات.

 :االنتكاسة الكاذبة  -
ابالنتكاسات الكاذبة، حيث األشخاص املصابني ابلتصلب العصيب املتعدد قد تواجههم أحياان ما يشار إليها        

حيدث تفاقم مؤقت لألعراض السابقة للمرض عند الشخص املصاب. قد حتدث هذه االنتكاسات عادة بسبب 
عدة عوامل حمفزة من أمهها ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم أو الضغوطات األخرى مثل، العدوى، التهاب املسالك 

 .. عادة ما تستمر هذه االعراض حلني زوال العامل احملفزالبولية، التعب، االكتئاب، اإلرهاق، واإلمساك
الرجاء مالحظة أنه ال عالقة بني االنتكاسة الكاذبة أو شبه االنتكاسة و حدوث التهاابت جديدة يف اجلهاز • 
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 .العصيب أو نشاط جديد للمرض
يب الشخص. مرضى كما يرجى مالحظة أن التصلب املتعدد ليس سببا جلميع املشاكل الصحية اليت قد تص •

 قد يتعرضون لنزالت الربد و  –مثل أي شخص آخر   -ليسوا أكثر عرضة لألمراض األخرى بل    التصلب املتعدد
. لذا جيب على الشخص التأكد من األخرىاالنفلونزا، والسكري، وكسور يف العظام، والقرحة وغريها من املشاكل  

قد تكون   أهنامن مثل هذه املشاكل وعدم جتاهلها حبجة احلصول على العالج الطيب الالزم عند التعرض ألي  
 . بسبب التصلب العصيب املتعدد

 :كيفية التعامل مع االنتكاسة / اهلجمة-
الشائعة مثل التهاابت    عند الشك أبن الشخص يتعرض النتكاسة ؛ من املهم التحقق من عالمات العدوى

، www.pshrc.med.sa)  انتكاسة حقيقية كما ذكر سابقااملسالك البولية و غريها و التأكد من أهنا  
2012) 

أوال: إذا كانت االنتكاسة / اهلجمة خفيفة وأعراضها حمتملة : فقد ال حتتاج للتدخل الطيب و من املمكن أن تزول 
السوائل الكافية الباردة، و تربيد جو الغرفة بعد فرتة قصرية. قد تستجيب للراحة ملدة يوم أو يومني، مع شرب  

لدرجة حرارة مناسبة إن كانت حرارة املكان و اجلسم مرتفعة. كثري من املرضى إذا اتبعوا اسرتاتيجيات مناسبة يف 
 .تتحسن أعراضهم   بداية اهلجمة )إذا كانت اهلجمة خفيفة و حمتملة(

ن: إذا كانت اهلجمة شديدة و استمرت األعراض ألكثر الكورتيزو    /(Corticosteroids)اثنياً: الستريويد 
من يومني أو بدأت تسوء، فيجب استشارة الطبيب املعاجل و الذي غالبا ما يقرر التعامل معها ابلستريويد / 

يف الوريد  (methylprednisolone)  أو ميثيل بريدنيزون  (prednisone)  الكورتيزون مثل بريدنيزون 
 .لتخفيف حدة األعراض و تقليل مدهتا  أايم  5-3ملدة ما بني  

يعمل الكورتيزون على ختفيف االلتهاابت اليت حتدث يف اجلهاز العصيب املركزي خالل االنتكاسة و ابلتايل إىل 
ختفيف حدة األعراض و تقليل مدهتا. و قد أثبت التصوير ابلرنني املغناطيسي وعينة السائل الدماغي الشوكي 

 .دات / الكورتيزون خالل االنتكاسةفائدة استخدام الستريوي
 ال يسبب إعطاء الكورتيزون أي مضاعفات ذات ابل، كاليت قد حتدث من تعاطي الكورتيزون املديد املزمن

عند   :( IVIG)أو استخدام حقن االمينوجلوبيولني الوريدية  (Plasma Exchange)اثلثاً: تصفية البالزما
 خط عالجي أول، فإن تصفية البالزما وحقن االميونوجلوبيولني الوريديةعدم فعالية الستريويد )الكورتيزون( ك
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(IVIG)  تعترب كخط اثين أو اثلث لعالج االنتكاسة يف احلاالت الشديدة واليت تشكل خطورة على احلياة. هذا
 .ن النوع من العالج اثبت فعاليته يف حاالت االنتكاسات الشديدة و اليت ال تستجيب للستريويد/الكورتيزو 

 : رسم توضيحي ينب األعراض املصاحبة ملرضى التصلب اللوحيي07الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل اإلصابة مبرض التصلب اللوحيي:    -3
رغم خطورة مرض التصلب اللوحيي و اآلالم اليت يعانيها الشخص املصاب به إاّل أنه حلّد الساعة مل  

اإلصابة به، حبيث أجريت العديد من األحباث العلمية حول العامل يتوصل الباحثني و اخلرباء إىل عامل أو سبب 
بغية معرفة سبب حدوث هذا األخري و لكن ال جدوى من ذلك، حيث أنّه يتفق جمموع العلماء إىل أّن اجلهاز 

اب الغشاء املناعي هو الذي يقوم مبهامجة املايلني يف اجلهاز العصيب املركزي و األنسجة العصبية، ممّا يؤدي إىل الته
أو تلفه إذا استمر االلتهاب بشكل متكرر و بدون عالج ممّا يُبطئ توصيل اإلشارات العصبية بني الدماغ و احلبل 
الشوكي و كافة أجزاء اجلسم، فهذا اهلجوم يعترب استجابة غري طبيعية للجهاز املناعي للجسم. يف حني أن 

 (2015)طبيشات،    بة إىل عدة عوامل من بينها:االعتقاد السائد يف البحث العلمي يُرجع سبب اإلصا
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: نتحدث يف هذه النقطة عن عامل الوراثة أو التاريخ الوراثي للعائلة فاحتمالية العوامل اجلينية أو الوراثية 3-1
ابملرض أكرب منه عند عائالت ال خطر اإلصابة مبرض التصلب اللوحيي بني أفراد عائلة واحدة ذات اتريخ وراثي 

 حيملن أو ليس هلم اتريخ مرضي و راثي.
يزعم الغالبية من العلماء أن مرض التصلب اللوحيي يصيب األشخاص الذين لديهم قابلية جينية، حيث  

 رض.تتأثر ملختلف العوامل و اليت عند التعرض هلا حتفز اجلهاز املناعي لالستجابة هلا ممّا يؤدي إىل ظهور امل
حبيث أن الدراسات اليت اجريت على التوأم املتماثلة تبني أن إذا أحد التوائم مصاب هبذا املرض فإن احتمال 

ابملائة و ذلك إذا كان املرض وراثيا جممل الدراسات اليت اجريت تشري إىل أن  100إصابة اآلخر به ستكون 
 املرض غري وراثي.

يف اجلسم يؤدي  Dأشارت بعض الدراسات الغربية إىل أن نقص الفيتامني : Dنقص الفيتامني عامل  3-2
إىل إمكانية إصابة اإلنسان مبرض التصلب اللوحيي، فبالرغم من هذه النتائج إىل أن الدكتور 

من النساء يعانون من نقص  1.99، أشاروا إىل أن 2010جابيكيفوركيان و زميله علي ازحيمان 
يف املائة، و هذه النتيجة تبني أنّه ال  0.001هن مبرض التصلب اللوحيي غري أن إصابت D الفيتامني

 (2017-2018)خرية،   مبرض التصلب اللوحيي.  Dعالقة لنقص فيتامني 
من االعتداءات اخلارجية اليت تسببها الفريوسات و البكترياي  عادة ما حيمي اجلهاز املناعي اجلهاز املناعي: 3-3

و اليت بدورها هذه األخرية تسبب األمراض. لكن يف أحوال أخرى قد يؤدي خلل يف اجلهاز املناعي إىل عدم 
عمله بشكل صحيح؛ فيقوم ابملهامجة و التعدي على أعضاء خالاي اجلسم الصحيحة.يعرف ذلك ابضطراب 

و يعد التصلب اللوحيي أحد األمراض اليت يسببها اضطراب جهاز املناعة؛ حبيث يقوم هذا األخري جهاز املناعة، 
 مبهامجة املايلني يف الدماغ و النخاع الشوكي.

هناك بعض األمراض اليت يكون األشخاص املصابون هبا أكثر عرضة لإلصابة ابلتصلب أمراض معينة:  3-4
نذكر منها: أمراض الغدة الدرقية، داء السكري من النوع األول، التهاب اللوحيي مقارنة مع غريهم من الناس، 

 األمعاء املزمن.
  االبشتاين  فريوس مثل  الفريوسات ببعض اإلصابة  أو التعرض أن  هي  السائدة النظرية العوامل البيئية: 3-5

 من بشكل  املناعي اجلهاز  حتفيز يف  مباشر غري دورا  يلعب مث  ومن اجلسم  يف خامال يكون  قد  والذي( (EBVابر
 لدى ابملرض اإلصابة معدل ،لذلك اجلينية القابلية لديهم الذين األشخاص لدى املرض إىل يؤدي أن  املمكن

 هي السائدة النظرية عنه، ابعيد  تعيش اليت ابلشعوب ابملقارنة قليل االستواء خط من ابلقرب تعيش اليت الشعوب
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 تعاين ال وابلتايلس الشم أشعة من أكرب (مقدار/لكمية )تتعرض االستواء  خط من ابلقرب تعيش اليت الشعوب أن 
 (www.ar.wikipedia.org)ء  االستوا خط عن اً  بعيد  تعيش اليت مقارنة ابلشعوب د فيتامني نقص من
كعامل خطر لإلصابة مبرض التدخني من العوامل اليت ال تزال حتت البحث  عوامل أخرى حتت البحث:  3-6

التصلب اللوحيي، حيث أنه وجدت بعض الدراسات أن النساء املدخنات تزيد نسبة خطورة إصابتهن ابملرض ب 
مرة أكثر من النساء غري املدخنات، ابإلضافة إىل أن املصابني ابملرض من املدخنني معرضني بنسبة كبرية  1.6

 لتقدم املرض و تدهور مساره بشكل سريع.
 كال ) أنواع ( التصلب اللوحيي:أش -4
من خالل ما اطلعنا عليه من أحباث و دراسات حول مرض التصلب اللوحيي ال ميكننا توقع كيفية تطور هذا   

املرض بدقّة، لكن ميكن تصنيف غالبية األشخاص املصابني هبذا األخري ضمن الفئات األربعة األساسية مثل 
 (www.ar.wikipedia.org)لى  ما هو موضح يف الشكل و هذا اعتمادا ع

 تطور األنواع الفرعية للتصلب املتعدد:  08الشكل رقم  
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 ( فهي:    2010فبالنسبة إىل الفئات األربعة ملرض التصلب اللوحيي حسب أطباء األعصاب )  
 :    (SEP Rémittente – Recurente)التصلب املتعدد الناكس اهلاجع    4-1

و هي حالة شخص قد تعرض ألكثر من نوبة واحدة من انتكاسات األعراض الواضحة، تليها فرتة             
ابملائة من   85هجوع ) مرحلة استقرار (. يعد هذا النوع األكثر شيوعا بني األنواع األربعة حبيث يصاب حوايل  

 (MOREAU, 2008) األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي به
 SEP Progressive Secondaireالتصلب املتعدد املرتقي الثانوي:    4-2

تشبه هذه احلالة شكل التصلب الناكس اهلاجع يف مراحله األوىل إىل املتوسطة، مع انتكاسات و مراحل  
املريض، تقل فيها هجوع ) استقرار (. بعدها تبدأ حالة فقدان مستمرة للوظائف اجلسدية و اإلدراكية تسيطر على  

ابملائة من األشخاص املصابني ابلتصلب املتعدد الناكس  50وترية النوابت أو فرتات اهلجوع. تقدر الدراسات أبن  
 اهلاجع قد تتطور حالتهم إىل تصلب متعدد مرتقي اثنوي يف غضون عشرة أعوام من التشخيص األول للمرض.

  SEP Progressive Primaireاملتعدد املرتقي األساسي:  التصلب    4-3
يف هذه احلالة ال يتعرض الشخص لنوابت أو حاالت هجوع، لكنه يفقد وظائفه اجلسدية و اإلدراكية  

ابملائة من األشخاص  15بشكل تدرجيي على مدى السنني. يصيب هذا النوع من التصلب املتعدد حوايل 
   (MOREAU, 2008)   املصابني ابلتصلب اللوحيي.

 SEP Progressive Récurrenteالتصلب املتعدد الناكس املرتقي:    4-4
و هو من الفئات قليلة االنتشار، و يف هذا النوع تظهر األعراض على شكل انتكاسات واضحة، تليها  

يؤدي إىل زايدة يف فرتة هجوع. لكن اجلدير ذكره أن حالة املريض ال تعود إىل سابق عهدها يف فرتة اهلجوع ممّا 
   )Santé(  اإلعاقة اجلسدية بعد كل نوبة.

( أن هناك من " التصلب املبكر " و اليت تسمى أيضا "  1997 -1983بني )   Zakzanisحسب -
املتالزمة املنفردة سريراًي " و هي حالة يكون الشخص قد تعرض لنوبة واحدة من أعراض التصلب املتعدد، دامت 

املصابني  ساعة. و تعترب النوبة من أعراض التصلب اللوحيي مهمة، فقد أظهرت الدراسات أن الناس 24ملّدة 
ابلتصلب املبكر و الذين تعرضوا لضرر يف الدماغ مت رصده بواسطة التصوير ابلرنني املغناطيسي، أكثر عرضة 
لإلصابة بنوبة اثنية مقارنة مع الذين مل يتعرضوا ألضرار دماغية، هلذا السبب من املهم جًدا املباشرة ابلعالج يف 

 (Zakzanis, 2000) أسرع وقت ممكن.
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 تشخيص مرض التصلب اللوحيي: -5
كان شاركو أول من حاول وضع معايري لتشخيص مرض التصلب املتعدد، ما تعرف اآلن ابسم "اثلوث            

شاركو" و اليت تتضمن رأرأة و رجفان قصدي و كالم تلغرايف، و كما الحظ شاركو أبن مرضاه كانوا يعانون من 
ن ضعف ملحوظ يف الذاكرة و استيعاب تغيريات يف اإلدراك و املعرفة، حيث قام بوصف مرضاه أبهنم يعانون م

 بطئ لألفكار و املعلومات.
و كان يعتمد على "اثلوث شاركو" و املالحظات السريرية لتشخيص املرض حىت قام شوماخر أبول            

أّما حاليا مّت إدراجه يف معايري ماكدوانلد و  1965حماولة لتوحيد معايري لتشخيص املرض و كان ذلك يف عام 
 و هذا ما يتم االستعانة به للتشخيص يف الوقت احلاضر. 2010ري بوسري يف عام  معاي

( يصعب تشخيص مرض التصلب اللوحيي املتعدد نظرا إىل  2010حسب جمموعة أطباء األعصاب )            
 تنوع األعراض الدالة عليه و اليت ميكن أن تكون مرافقة ألمراض عصبية أخرى. و قد متر سنوات عدة بني

 العالمات األوىل و التشخيص اجلذري للمرض، لكن هذه تتقلص حاليا بفضل الفحوص التكميلية املتقدمة.
قبل تشخيص حالة التصلب املتعدد يتوجب على الطبيب أن يطرح عددا كبريا من األسئلة على املريض             

معمقا حيث يقوم الطبيب املختص و ابلتايل أخذ تقرير كامل عن حالته الصحية، و أن جيري فحصا سريراي 
 ابختبارات اجلهاز العصيب كاختبار العني، اإلبصار، االتزان، ابإلضافة إىل القدرات احلسية األخرى. 

 IRMالتصوير ابلرنني املغناطيسي:    5-1
يسمح هذا الفحص برؤية صور دقيقة لآلفات و حتديد مواضيعها، و هي أفضل وسيلة موجودة حالًيا             

لتشخيص مرض التصلب اللوحيي. حيث أهنا تبني للطبيب املختص و بوضوح املناطق اليت تعرضت لاللتهاب و 
 ابلتحديد يف الدماغ و احلبل الشوكي و ذلك من خالل مسح خارجي و تظهر هذه املناطق كنقط بيضاء.

الداخلية، فهو  يف هذا الفحص يتم استخدام حقل مغناطيسي عايل الشحن لتشكيل صورة مفصلة لألعضاء
فحص ميكنه الكشف عن أضرار املوجودة يف الدماغ و العمود الفقري، فيتم حتليل الصور امللتقطة من احلاسوب 

 بعدها يقوم بتحليلها الطبيب املختص و عليه يقدم نتيجة هلذا الفحص.
جهاز يشبه يستلقي الشخص على طاولة قابلة للتحريك و يتم إدخاهلا إىل  IRMخالل فحص            

أنبواًب طويال يصدر أصوات َطْرق خالل إجراء الفحص، فعظم فحوصات التصوير ابلرنني املغناطيسي تستغرق وقًتا 
ا لكن بعض الناس ينتاهبم رُهاب األماكن املغلقة  

ً
ال يقل عن ساعة واحدة، كما أن الفحص ليس مؤمل
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Claustrophobiaa رص الطبيب على أن جيري الفحص حتت عندما يكونون داخل اجلهاز، و لذلك قد حي
 التخدير عند احلاجة.

كما هناك طريقة أخرى يستعملها األطباء تكمن يف حقن مواد ملونة يف الوريد، ميكن بواسطتها             
 الكشف بسهولة أكرب يف حتديد املرض يف مرحلته املتقدمة "الفّعالة" حىت لو مل يكن املريض يشعر أبعراض املرض.

يات األكثر تطورا هلذا الفحص ميكنها تزويد صورة تفصيلية أكثر عن درجة إصابة الليف العصيب، أو حىت التقن
عن التلف التام للمايلني، كما سنالحظ من خالل الشكل التايل التوضيحي للتصوير ابلرنني املغناطيسي اعتمادا 

 (/https://ar.wikihow.com)على  
 صور توضيحية للتصوير ابلرنني املغناطيسي  :09الشكل رقم  

 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 La ponction lombaireالبزل القطين )عينة الظهر(:     5-2

يعتمد هذا الفحص على حتليل السائل احمليط ابلنخاع الشوكي و الدماغ و املعروف ابلسائل النخاعي            
الشوكي حبيث يطلب الطبيب املختص من املريض أخذ عينة من سائل النخاع الشوكي من الظهر بني الفقرات 

اض األخرى، كما سنشاهد صورة تدعى ابلفقرات القطنية، و ذلك بغية أتكيد التشخيص و استبعاد األمر 
 (https://ar.ahealthportal.com)توضيحية عن عملية البزل القطين اعتمادا على   
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 : صورة توضيحية لفحص البزل القطين10الشكل رقم  
  

 
                                                                    

 
 
 
 
 

 

  فحص الدم:  5-3
قد يطلب الطبيب املختص إجراء فحوصات الدم املخربية الستبعاد وجود أمراض أخرى و للتأكد من            

 عدم وجود التهاابت تؤدي إىل أعراض مشاهبة للتصلب الللوحيي املتعدد.
 : les potentiels evoquesاالستجاابت املثارة بصراي  5-4

وهي تقيس الدفق الكهرابئي )اإلشارات العصبية( الذي يطرأ إثر تنبيه ضوئي قصري، حيث يسمح هذا            
 الفحص ابستكشاف التهاب العصب البصري حىت بعد زوال األعراض.

 طبيعة العالمات السريرية ) األعراض(:  -
 ارتعاش و اضطراابت بصرية و بولية ووهن عضلي و أمل و تعب.-
 ها و تطورها مع العامل الزمين، نوبة تليها مرحلة اهلجوع.ترابط-
ساعة و أن تكون املدة الفاصلة بني اهلجمة  24األعراض أتيت على شكل هجمة أو اثنني ملدة تدوم ألكثر من -

 األخرى شهر على األقل، أو أن تظهر األعراض و تستمر دون أن ختتفي ملدة ال تقل عن ستة أشهر.
 اللوحيي: عالج مرض التصلب   -6

رغم التقدم و التطور الذي وصل إليه العلم حلّد الساعة إاّل أن األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي             
يعانون بصمت و ذلك لعدم وجود عالج شايف للمرض، غري أنه هناك بعض األدوية توصف هلم و ذلك هبدف 

صني إىل العالج الطبيعي، أيضا العالج الوظيفي، التخفيف عنهم، و تعديل مسار املرض، يلجأ األطباء املخت
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العالج النفسي ، و خاصة التغذية املتوازنة، كما توصف هلم جموعة من احلقن و ذلك بغية عالج االنتكاسات و 
اهلجمات اليت تواجه هاته الفئة من األشخاص، كما هتدف كّل هذه العالجات إىل اإلبطاء من تطور املرض و 

 اّدة ألنّه مرض ينتشر بسرعة و يتطور بسرعة أيضا حىت يصبح يف مرحلته األخرية.ختفيف آالمهم احل
 العالج الدوائي:  6-1
 :عالج االنتكاسات و اهلجمات  6-1-1

هذا النوع للتخفيف من عوارض النوابت، فيعطى للمريض الكرتيزون وقت حدوث اهلجمة ملّدة ثالث            
أايم حىت مخسة أايم، و هي حتقن جبرعات عالية و لفرتة قصرية بعدها ختفف إىل معدالت أقل، فهو يساهم يف 

وقيت ال يصلح ملعاجلة املرض، يتناوهلا  تسريع الشفاء من اهلجمة أو على األقل التخفيف من حّدهتا، فهو عالج
 املريض عن طريق الفم أو حبقن حتت اجللد.

 و توصف هذه األخرية لتخفيف األعراض اليت تالزم الشخص يف حياته اليومية و هي كالتايل:
 ضعف العضالت و صعوبة يف املشي.-
 تعب و إعياء.-
 تنميل و أمل.-
 شّد العضالت.-
 مشاكل التبول.-
 دوية املعدلة ملسار املرض:األ  6-1-2

اعتمدت هذه األدوية من طرف هيئة الغذاء و الّدواء األمريكية و اليت حتد من املرض و ختفف نشاطه            
 فأحياان تكون حببوب عن طريق الفم و اترًة أخرى حبقن وريدية أو حتت اجللد حيث أهنا تتلخص فيما يلي:

  b1  Betaseroneانرتفريون بيتا  -
  a1  Avonexنرتفريون بيتا  ا-
  a1    Rebifانرتيفرون بيتا-
  Copaxoneجالتريا مري اسيتيت  -
  tysabriاناتليزوماب  -
   Lemetradaاليمتوزوماب   -
  Gelinyaفينجوليمود -
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  Aubagioتريفلونومايد -
  Tecfideraداي ميثايلفيوماريت -

ابملائة أي أن املريض إذا أصيب ب ثالثة  30إذ تساعد العالجات حتت اجللد بتخفيف النوابت بنسبة            
نوابت يف فرتة معينة لن يصاب إاّل بنوبتني يف الفرتة عينها بعد تلقيها العالج السابق ذكره. يكمن أن حتدث 

 تراجع إحداثيات النوابت بفضل هذا العالج.نوابت أثناء فرتة العالج و لكن ذلك ال يعين فشله، كما أن  
كما يوجد عالجات أخرى مثال "اناتليزوماب" و هو من العالجات التصعيدية وهو خيفف نسبة           

 االنتكاسات أبكثر من الثلثني كما يقلل نسبة تطور اإلعاقة اجلسدية.
 العالج الطبيعي:-6-2

ع الطب الـتأهيلي، الذي يستخدم التمارين العالجية، العوامل يعرف العالج الطبيعي أبنه أحد فرو            
 الطبيعية مثل )احلرارة، الربودة، املاء، الكهرابء( و ذلك الستعادة احلركة و الوظائف البدنية بعد اإلعاقة.

يكي احليوي  يشمل العالج الطبيعي استعادة القوة العضلية، املرونة و اللياقة البدنية، و التعليم امليكان           
 السليم مثل: استقامة الظهر للمحافظة على ثبات العمود الفقري و الوقاية من اإلصاابت.

أخصائي العالج لديه القدرة على تقييم حالة املريض و وضع الربانمج العالجي املناسب له، فمن أنواع            
 هذه التمارين العالجية ما يلي:

 القدرة على أداء األنشطة على مدى فرتة طويلة.  : حيث تتيح لألفرادمتارين التحمل
 ميكن زايدة املرونة العضلية أو احملافظة عليها من خالل متارين التمدد.متارين املرونة:  

و هي مهمة من أجل توفري قاعدة لألداء الوظيفي، و ترتكز على اجلهاز العضلي يف اجلذع و متارين الثبات: 
 حبركة األطراف.الكتفني و الوركني للسماح 

: مهمته زايدة القدرة على تنفيذ أمناط معقدة من احلركة مع توقيت و متارين التوافق العصيب العضلي و التوازن
 تسلسل مناسب ألداء احلركة.

 : جيب أدائها حبذر لتجنب التعب املفرط.متارين املوافقة
 للجسم و كذلك يعطي املقاومة.: يزيل املاء الضغط عن املفاصل، و يوفر دعما  التمارين املائية

من خالل التمارين العالجية اليت مت ذكرها إاّل أنه وجوب اختيار التمارين املناسبة، حيث تشري            
الدراسات إىل أن هناك أنواع معينة من النشاط البدين ميكن أن تساعد هؤالء األشخاص املصابني مبرض التصلب 

مة احلركة لفرتة أطول، فتمارين حتسني التوازن، و املساعدة يف التدريب على اللوحيي، و ذلك للحفاظ على دميو 
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املشي، و تقوية العضالت األساسية )البطن، اخلصر، الظهر( و متارين املرونة أيضا، فكّل هذه التمارين مفيدة جدا 
 لألشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي.

 العالج الوظيفي:-6-3
من أهم الوسائل املستخدمة يف العالجات اخلاصة مبرض التصلب اللوحيي، كونه يعمل  يعترب هذا العالج           

على حتسني األداء اجلسماين و الذهين و االجتماعي، و اهلدف منه هو تطوير استقاللية املريض الشخصية و 
 هتم الروتينية.االجتماعية و حىت املهنية، كما يساعد  هذا العالج املرضى يف مجيع مراحل حياهتم أو يوميا

 لوالية املتعدد اللوحيي ابلتصلب املصابني املرضى مجعية رئيس كنزوة امساعيل .د أكد  اإلطار هذا ويف            
 فإن  املتعدد اللوحيي التصلب ملرض التصدي يف نسبًيا  انجًعا األساسي  العالج فيه  يعترب الذي الوقت يف أنه  اجلزائر 
 إعادة من اهلدف ويكمن .الوظيفي والتأهيل  العالج إىل اللجوء أمهية مثة ومن املتقدمة، احلاالت على ضئيل  أتثريه

 يف اضطراب من املضاعفات وتقليص املشيغرار  على الوظائف بعض على احلفاظ يف قوله حد  على التأهيل
 (2016/2017)كرمية،    .اإلعاقة  هباجس والعيش والتشنج التبول

 التأهيل إعادة فإن  اجلامعي، اإلستشفائي ابملركز األعصاب طب يف خمتصة هشام نسيمة .د وحسب           
 من ابملئة 50 تشكل التأهيل إعادة عملية أن مضيفةً  ، الداء هبذا املصابني ابملرضى التكفل من هاًما جانًبا تعد 

 مرحلة تبلغ  عندما أو صعبة حباالت األمر يتعلق عندما ابملئة 80 إىل  تصل األحيان  بعض ويف املرض، هذا معاجلة
 (2016/2017)كرمية،    .متقدمة

 العالج النفسي:   -6-4
 (2017)الشرتوين،  :  النقاط التالية  إبتباع  ر مرحلة العالج النفسي لدى املرضى املصابني ابلتصلب اللوحييمت
 .تَفّهم مشاعره املتقّلبة ومساعدته على التعايش مع املرض  -
فهم طبيعة املرض واملشاعر واألفكار السلبية اليت ترتافق مع أي مرض مزمن، ومنها: »أان عاجز، غري   -

املريض دائماً، وقد متنعه من التقّدم واالجناز. قادر«... وهي عبارات وأفكار ورّدات فعل تُعترب طبيعية، يرّددها 
 .لذلك، جيب مساعدته من خالل خلق جو إجيايب بعيداً عن أّي حزن أو كسل

 .َحّض املريض على متابعة هواايته وأعماله، واحلفاظ على روتينه اليومي  -
 .املريض بنفسه وجتّنب القيام مبهام صعبة  اعتناء  -
ة ابلنسبة هلؤالء املرضى، و هذا ما أكدته األخصائية النفسية و الدكتورة فالعالج النفسي يعترب خطوة مهم -

يف علم النفس العصيب ليلى القصري مبستشفى األمل ابلدمام، فقد أوضحت أبن أبرز املخاوف اليت تواجه مريض 
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، يصيبه التصلب اللوحيي مبجرد أن مّت تشخيص حالته أبنّه ال يستطيع احلركة و ال العمل و ال حىت الزواج
االكتئاب و يزداد لديه اإلحباط و تكثر عنده الوساوس، فهنا يكمن دور املختص النفسي و ذلك ليجعله يتقبل 
وضعه و التعايش مع مرضه، حيث تكون اجللسات النفسية لكّل مريض حسب حالته فبعضهم حيتاج إىل جلسة  

أما احلزن فهو غالبا ما يكون وقيت،   كّل أسبوعني و بعضهم جلسة شهراي و ذلك يكون حسب تقرير املختص،
كما يتعرض املريض لإلجهاد النفسي و هذا ما يعرضهم لإلجهاد اجلسدي. و قد يصاب املريض ابلقلق و الضيق 
ابإلضافة لنوابت غضب متكررة و تغريات مفاجئة للمزاج، و لذلك جند أن املصاب مبرض التصلب اللوحيي 

 الدعم املعنوي و ذلك بغية التقليل من معاانهتم.  يبحث دائما و األصدقاء فهو يبحث عن
 املصابني ابلتصلب اللوحيي: دور األخصائي األرطوفوين يف التكفل ابألشخاص    -6-5

ضمن حديث الدكتور حممد القرمازي استشاري التأهيل الطيب و رئيس قسم العالج الطبيعي يف مستشفى           
مايلي:" ترتكز مهام إختصاصي علل التخاطب و البلع يف تقييم و  امللك فهد جبدة، أين صرح جمللة "صحتك"

عالج مشاكل النطق ) كعسر التلفظ و التعلثم( أو البلع ) صعوبة يف حتريك الغذاء أو السائل من الفم إىل املعدة 
 (2015)خوجة،   بطريقة آمنة و فعالة و منسقة( اليت ميكن أن حتدث يف مرض التصلب اللوحيي.

لدى األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي من العالجات اهلادفة و   تعترب عملية إعادة التأهيل األرطوفوين
 املهمة هلؤالء األشخاص.

حبيث أهنا تكمن أمهية املعاجل األرطوفوين يف معرفة املشاكل أو االضطراابت اليت تكون على مستوى 
تصيب املريض )الذاكرة، اإلدراك....(، فاملعلوم لدينا أّن هؤالء الفئة أكثر عرضة هلاته القدرات املعرفية اليت 

االضطراابت و ابلتايل تصبح كعرض يواجههم، و مع تقدم املرض تزداد تعقيدات هذه األخرية و ابلتايل نفقد 
جانب النطق كونه لديهم  السيطرة عليها كما يعمل املختص األرطوفوين مع األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي

اضطراابت على مستواه و ذلك حسب دراسات عّدة حول هذا املرض، أيضا يواجهون أعراضا أخرى أبرزها 
اضطراب البلع و غالبا ما يكون يف املرحلة األخرية من املرض و ذلك ملا يصيب الدماغ من تلف ما جيعلهم 

تص األرطوفوين و ذلك بغية مساعدة هؤالء الفئة و يواجهون كّل هذه املشاكل و ابلتايل يتدخل عمل املخ
 تصحيح النطق لديهم إن وجد.

 التعايش مع مرض التصلب اللوحيي: -7
يعد مرض التصلب اللوحيي املتعدد من األمراض املزمنة اليت تلقي بظالل ثقيلة على املريض مدى احلياة، 

لعالجه من جذوره، لذا حيتاج مرضى هذا  خاصة بعد أن علمنا أن العالج إمنا هو لتثبيط تطور املرض وليس
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املرض إىل أن يتعلموا طرق التعايش مع مرضهم حىت يستطيعوا االستمرار يف هذه احلياة بثقة وتفاؤل وأمل، فبالرغم 
من الصعوابت اليت يواجهها املريض فما يزال هنالك بصيص أمل واألمثلة كثرية على أانس ابتالهم هللا عز وجل 

إال أهنم ابلتصميم واإلرادة حققوا جناحات يف هذه احلياة مل حيققها غريهم من السليمني، أما كيف  مبثل هذا املرض
استطاع هؤالء حتقيق طموحاهتم يف احلياة فإليك عزيزي القارئ نبذة عن أهم النصائح الواجب أن يتبعها مريض 

 ( / https://alghad.com) :التصلب اللوحيي املتعدد
فاإلحساس ابلتعب واإلرهاق أحد أهم عالمات هذا املرض، لذا جيب أن  ،خذ قسطا وافرا من الراحة -

 .حيرص مريض التصلب اللوحيي على الراحة ما أمكن ذلك
ينصح مرضى الشكل البسيط واملتوسط من املرض مبمارسة التمارين الرايضية اهلوائية بشكل منتظم؛    -

التوازن ومقاومة االكتئاب، وإذا كان املريض حيث أهنا تساهم يف تقوية عضالت اجلسم واحلفاظ على 
 .يتضايق من ارتفاع درجة احلرارة عند ممارسته لتمارين الرايضية فإنه ينصح مبمارسة رايضة السباحة

خذ حذرك من ارتفاع درجة احلرارة؛ ذلك أن أعراض هذا املرض تزداد حدة عند بعض املرضى حال   -
هؤالء بتجنب أخذ احلمامات الساخنة أو الساوان، وينصحون تعرضهم لدرجة حرارة مرتفعة، ولذا ينصح 

 .بوضع نظام للتربيد املركزي يف املنزل وخصوصا إذا كان املريض يعيش يف منطقة حارة
ينصح مريض التصلب اللوحيي املتعدد ابعتماد محية غذائية متوازنة ومتكاملة غنية ابلفيتامينات   -

 .ية ابلدهون والدسمواأللياف، كما ينصح بتجنب املواد الغن
 .جيب على املرضى االلتزام ابلعالج الدوائي املوصوف من األطباء املختصني يف أمراض املخ واألعصاب  -
قد يساعد العالج الفيزايئي على تقوية العضالت، ومساعدة املصابني يف استعادة نشاطهم بعد النوابت   -

 .احلالة قبل البدء يف أي نوع من العالج  القوية من املرض، وال بد من استشارة الطبيب املختص عن
حيتاج املرضى املصابون هبذا املرض إىل املتابعة املتكررة بفحص الرنني املغناطيسي ملساعدة الطبيب املعاجل   -

 .لتحديد سرعة وطريقة تطور املرض
ضعه ينصح املريض ابالتصال أبشخاص يعانون من مثل مرضه، فهذا األمر له أكرب األثر يف حتسني و   -

 .النفسي واملعنوي
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 : عالج التصلب اللوحييلالدراسات احلديثة  حول    أمين طرابهلربوفيسور  تصرحيات ا -
ربوفسور أمين طرابه، االختصاصي يف اجلهاز العصيب واملتخصص يف ال "الصحة أوال"برانمج  استضاف

التصلب اللوحيي املتعدد؟ ويتخلل احللقة جمال التصلب اللوحيي املتعدد، لفتح امللف التايل: كيف نتعايش مع 
 .ريبوراتج يكشف لنا عن عالج فرنسي جديد قد يوقف تقدم مرض التصلب اللوحيي

أبّن املرض يصيب اجلهاز العصيب املركزي و ذلك عن طريق وجود التهاب  (2018)انضر، حيث صرّح: 
يؤدي هذا االلتهاب يف هناية املطاف إىل التصلب، فاملرض يتلف الغشاء احمليط ابلدماغ و النخاع الشوكي الذي 

 من شأنه محايتهما.
وحيي بفعل هذا فحسب الريبوراتج الذي بث يف احللقة عن يوميات األشخاص املصابني ابلتصلب الل

التطور غري املسبوق هلم قد تتحسن بفضل تطوير أطباء فرنسيني ألجسام مضادة هلا آاثر عالجية، فالباحثون 
الفرنسيون جربّوا هذه األجسام على فئران و ينوون إجراء اختبارات أولية على البشر، و العالجات املوجودة حاليا 

املرضى، يف حني أن األجسام املضادة اليت طوّرها الباحثون  ختلصهم من األعراض وحتسن نوعية احلياة لدى
الفرنسيون قد توقف تقدم املرض. ففريق الباحثني التابع للمعهد الفرنسي للصّحة و البحث الطيّب تقدم مؤخرا 

مبا أننا مل جند بعد السبب الرئيسي للتصلب اللوحيي ال  :"  فقد صرّح بطلب للحصول على براءة االخرتاع لبحوثهم.
الذي اخنفاضه يف الغالب  Dميكننا أن نتوصل للعالج، فاألحباث احلالية تدور حول أسباب بيئية منها الفيتامني 

يسبب مرض التصلب اللوحيي، فأكثر اإلصاابت موجودة يف أمريكا الشمالية و أورواب الشمالية، فكّل ما ابتعدان 
عن اخلط االستوائي كلما زادت حاالت اإلصابة ابملرض، كما أن هنالك عوامل أخرى تدخل يف سبب املرض من 

 30بينها التدخني، اجلراثيم )الفريوسات( أيضا النصح أو ما يعرف ابلبدانة يف املراهقة. أما العوامل اجلينية فتمثل 
أما يف ما خيص عوارضه فهو يصيب عّدة نقط يف  ،  ئيةابملائة هي أسباب بي  70ابملائة فقط من األسباب يف حني 

ابجلهاز العصيب من بينها العصب البصري و األعراض األخرى السابق ذكرها، ملا يبدأ  املادة البيضاء املوجودة
 االلتهاب يسبب للمريض ما يسمى ابلنوبة.

من ممارسة حياته  يف حني التعايش معه فهو طبيعي كون أن هذا املرض ال مينع الشخص املصاب به
العادية كما ال مينعه من الزواج أو إجناب األطفال أو العمل، ألننا كما نعلم أبنه مرض يصيب الشباب، و للعالج 
دور مهم للتعايش مع هذا املرض و ذلك من خالل إجراء كل الفحوصات الالزمة بشكل دوري، التعاطف و 

 (2018)انضر،    مساعدة املصاب به قدر اإلمكان.
 



 مرض التصلب اللوحيي                                الفصل الثاين                                                 
 

42 
 

 املشاكل املعرفية العصبية ملرض التصلب اللوحيي: -8
منذ مخسينيات القرن املاضي تزايد الوعي أبّن ضعف الذاكرة و الرتكيز و اليت تسمى ابملشاكل اإلدراكية، 

حياة األشخاص أكثر هو جزء مهم من مرض التصلب اللوحيي لدى الكثريين من الناس، فهذه املشاكل تؤثر على 
بكثري من أتثري اإلعاقة البدنية عليهم، على سبيل املثال األشخاص الذين يعانون من املشاكل اإلدراكية للتصلب 
اللوحيي أقل توظيفا و أقل مشاركة يف األنشطة االجتماعية و الرتفيهية، كما أن طبيعة عالقاهتم أقل قيمة، ابإلضافة 

من حيث األعراض و األدوية و القرارات الطبية العامة، هناك أيضا مشاكل األمان  إىل صعوبة التعامل مع مرضهم 
كوهنم أكثر عرضة للسقوط و حوادث الطريق بشكل عام. فإّن اجلوانب اإلدراكية من التصلب اللوحيي هلا أتثري 

 سليب حقيقي على منط معيشة بعض املصابني هبذا املرض.
وظيفة إدراكية تتأثر هي سرعة البديهة، و يتجلى ذلك يف ضعف االنتباه و من األرجح أّن أول و أخطر 

صعوبة الرتكيز يف بيئة مزعجة أو مليئة مبصادر وتشتيت االنتباه، يعتقد أن السبب يف ذلك هو جتديد األلياف 
ابئية يف العصبية من غالف املايلني العازل أثناء التطور الطبيعي للمرض ممّا يؤدي انتقال الشحنات الكهر 

األعصاب بنفس السرعة الطبيعية، و يعتقد بعض اخلرباء أن تباطؤ سرعة معاجلة املعلومات هي السبب الكامن 
 وراء كل املشاكل اإلدراكية يف التصلب اللوحيي.

فغالبا أن أول وظيفة إدراكية تتأثر هي سرعة معاجلة املعلومات، كما قد تتأثر أيضا أنواع أخرى من 
ية، فقد تصبح الذاكرة أقل كفاءة خاصة عند حماولة تذكر ما جيب فعله و قد تقل الكفاءة أيضا يف القدرات العقل

التخطيط و التنظيم، قد يصبح حل املشكالت حتداي كبريا، غالبا بسبب صعوبة احلفاظ على إدراك االختيارات 
وضوحا من السابق ممّا يؤدي إىل   املتاحة و مراعاهتا، كما قد يصبح استنباط عواقب االختيارات و األفعال أقل

 اختيارات غري مثالية للشخص أو عائلته أو صحته أو وظيفته.
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 خالصة الفصل: 
بعد التطرق ألم مفاهيم مرض التصلب اللوحيي تبني لنا أنه مرض عصيب مزمن معقد يصيب اجلهاز 

تلفا يف الغشاء احمليط ابخلالاي العصبية و اليت العصيب املركزي، و يؤثر على الدماغ و احلبل الشوكي، حيث يسبب  
تدعى املايلني، مما يؤدي إىل تصلب على مستوى تلك اخلالاي و ابلتايل بطء أو توقف سري السياالت العصبية 

املتنقلة بني الدماغ و خمتف أعضاء اجلسم، ما جيعل املريض يعاين آالما كثرية جسدية، نفسية، معرفية، تقلب 
لى عقب. ولكن ذلك ال مينع من التعايش مع هذا املرض من خالل تناول أدوية و املتابعة الطبية حياته رأسا ع

 واالبتعاد عن كل مسببات النوبة.
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 متهيد:

يعد موضوع الذاكرة واحدا من أهم موضوعات علم النفس املعريف املعاصر، ولذا تطرح فيه من األسئلة اليت 
تتطلب اإلجابة، كما يشمل هذا املوضوع أيضا عديدا من النظرايت و الفروض املتعلقة بطبيعة الذاكرة، وعملها، 

ية و التعليم، والقانون، والطب، وال سيما عند قولنا وآلياهتا، وهو ماله آاثر ونتائج على كثري من اجملاالت: كالرتب
جمال االرطوفونيا الذي يعد فيه هذا املوضوع من اجملاالت املشار إليها مبا له من أمهية يف خمتلف مواقف السلوك 

 اإلنساين. 
IV.   :الذاكرة 

ليها اإلنسان يف ختزين و اسرتجاع تعترب الذاكرة اإلنسانية من أهم العمليات املعرفية اليت يعتمد ع
لنموذج  عاتب املعلومات، وهي املسؤولة عن تفاعل اإلنسان و تكيفه مع بيئته، فقد قسمت الذاكرة

 إىل: (2016-2017)بوزاد، اجلهاز العصيب،   و حماضرات األستاذةاملوازايت لسكوير 
 الذاكرة: تقسيمات 11الشكل رقم  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذاكرة العاملة)احلسية(           الذاكرة طويلة املدى             الذاكرة قصرية املدى  
                   

 

 الذاكرة الصرحية           الذاكرة اإلجرائية                                                   

 

الذاكرة الداللية       ذاكرة األحداث                                                     

 

 الذاكرة



 ذاكرة األحداث                                                                     الفصل الثالث                   
 

46 
 

 مفهوم الذاكرة:   -1
حياة الفرد، وما مل حتدد مفاهيمها العامة وتعني مراميها اخلاصة، فستبقى لفظة لذاكرة أمهية كبرية يف ل  

والذاكرة مبعناها الشامل هي جتريد عام يشري إىل أنواع متباينة من األنشطة العقلية العامة واخلاصة.  ،مبهمة وجمردة
من جهة اثنية، فهي تعبري مبهم يف معظم احلاالت قد ترمي إىل أوجه نشاط عقلي يتجلى معناها مبدلول ما يراد 

 : من أهم التعاريف اليت أسندت هلا جند مايلي  هبا من وراء التعبري
اإلمكانية اليت يتم مبوجبها تكييف السلوكيات مبا يتناسب مع اخلربات يف علم النفس عرفت على أهنا:"  

اليت مير هبا اإلنسان، ومن املمكن تعريفها بشكل أوضح على أهّنا عملية عقلّية معرفّية تعمل على خزن، وحفظ 
ن ويتعلمها؛ وذلك بغرض استعادهتا واسرتجاعها عند املعلومات، واخلربات واملواقف املختلفة اليت مير هبا اإلنسا

احلاجة هلا، ويقوم عمل الذاكرة على استعادة املعلومات املطلوبة بعد فرتة من الزمن سواًء كانت طويلة أو قصرية، 
التذكر تشمل العمليات و  ومن املهم ذكره أّن مفهوم الذاكرة ذو معىن أمشل من مفهوم عملية التذكر، فعملية

 (2017)راين،  "  اطات اليت تقوم هبا الذاكرةالنش

عملية معرفيه تعىن ختزين ما مت اكتسابه من معلومات ، هبدف اسرتجاعها عند احلاجة إليها بعد انقضاء فرتة " -
 (2016)النعيمي،   "من الوقت قد تطول أو تقصر

الزايت على أهنا " نشاط عقلي معريف يعكس القدرة على ترميز و ختزين و جتهيز أو معاجلة املعلومات عرفها  -
املستدخلة و املشتقة، و اسرتجاعها، وهي قدرة متالزمة و غري مستقلة أو قابلة لالستقالل عن الوظائف العقلية أو 

 (1998زايت، )ال  النشاط العقلي املعريف و التعلم"

على أهنا" العمليات العقلية اليت يتم من خالهلا اكتساب املعلومات و : Ashcraft 1989وعرفها أشكرفت  -
 (2003)الرحيم،    االحتفاظ هبا لغاية االستعمال املستقبلي"

تسجيل و حفظ و اسرتجاع اخلربة املاضية، فما يكتسبه  كما عرفت على أهنا" هي العملية العقلية اليت يتم هبا   -
اإلنسان يف خربته املاضية من ادراكات و أفكار و مشاعر و ميول و سلوك ال خيتفي دون أثر، و لكن يستبقيه  
 العقل يف شكل مناذج و صور و آاثر ) تصورات و مفاهيم ( يف الذاكرة تدخل يف النشاط للفرد يف املواقف التالية"

 (1996)الكنعاين، 
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" الذاكرة هي ذلك اجلزء من الدماغ البشري الذي تتجمع فيه املعلومات اليت نكتسبها خالل حياتنا، فالذاكرة  -
هي سجل مفّصل ابملعلومات اليت نكتسبها عن طريق احلواس اخلمسة. وهي أيضا مكان معاجلة املعلومات و 

مها..كما أهنا هي مكان التحكم هبذه املعلومات تنسيقها و حتويلها إىل أمناط ميكن متييزها و إدراكها و من مث فه
 (2004)دروزة،  و ضبطها و توجيهها الوجهة الصحيحة"  

فمن التعريفات السابقة نستنتج أن الذاكرة هي " عملية إنسانية جماهلا الدماغ البشري، هلا وظيفتني أساسيتني      
ام خيول للفرد ختزين معلومة ما داخل دماغه و اسرتجاعها عند احلاجة إليها، كما مها احلفظ و االسرتجاع، فهي نظ

 حلواسه اخلمس دور كبري يف ذلك".
 قسم أغلب الباحثني الذاكرة إىل ثالثة أقسام كالتايل:  أقسام الذاكرة:  -2
 الذاكرة قصرية املدى:   -2-1

ابملعلومات ملدة قصرية، فهي  حتفاظالاجهاز ملعاجلة ظروف احلياة اليومية اليت تتطلب "هنا أعرف على ت
تعاجل املعلومات ملدة نصف ساعة تقريبا، و يتم حتويل املعلومات املخزونة فيها إىل معان أو أفكار يتم متثيلها و 

 كما اتفق العلماء على أهنا بؤرة التعلم"العكس،   يف حالة إمهاهلاأو  مهمةكانت   إذابعيدة املدى  الذاكرةنقلها إىل 
 (2005)موسى، 
حمدد ، فيحتفظ بعدد العاملةيستقبل املعلومات من و والطويلة  العاملة الذاكرة هي خمزن مؤقت يتوسط"

إما أن يتم نسياهنا  يف ثوان إىل دقائق ّ ،  اإلدراكسبع وحدات ليعاجلها عن طريق التفسري أو  من املعلومات، حوايل
أو أهنا ترسل إىل الذاكرة الطويلة ملعاجلات جديدة حيث تسجل تسجيال أكثر استمرارا تلك وظيفتها األوىل أما 

  (2007)اجلمال،    كر طويل املدى"الثانية فهي عكس املسار، أي اسرتجاع اخلربات و البياانت من مستوى التذ 

 أن الذاكرة قصرية املدى ابملفهوم املعاصر دبيات ذات الشأن يرى فريق من الباحثنياأل الللكن من خ
رئيسيا يف و الزمن، بل ذاكرة عاملة " عاملة " تشكل عنصراً يز مبحدودية السعة للمعلومات يتمان ليست جمرد ّخز 

معاجلة املعلومات، و حتدث فيها مجيع العمليات املعرفية بضبط و توجيه من الدماغ اإلنساين، و تسمى هذه 
الذاكرة ابلذاكرة العاملة لنشاطها " التوفيقي" و  النشط" و "املنظم"يف ) التحليل و املقارنة ( بني احلسية و 

كرة احلسية، و تقوم برتميزها و معاجلتها و اختاذ قرار التخلي أو الطويلة، فدورها أهنا تستقبل املعلومات من الذا 
إرساهلا لالحتفاظ هبا يف ضوء مستوى تنشيط املعلومات فيها، و دورها الثاين أهّنا تقوم ابستقبال املعلومات املراد 

 أداء معني.  العمليات العقلية كتنظيمها و حتوايها إىل  تذكرها من الذاكرة طويلة املدى و جترى عليها بعض
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ا على تباين بني الذاكرة العاملة و الذاكرة قصرية املدى اعتماديف حني أن هنالك من العلماء من مييز 
معلومات إضافية فبينما حتمل الذاكرة العاملة املعلومات لفرتة قصرية من الزمن حىت يتم جتهيز مهام كل منهما، " 

يف الذاكرة كمعاجلة فورية أو للتخزين ة املدى حتمل املعلومات  الذاكرة قصري أخرى مرتبطة أو متطابقة معها، فإن 
 .(2007)اجلمال،    "  و دقة الوحدات املسرتجعة تقاس الذاكرة العاملة من خالل عددالطويلة املدى ، و لذا  

 . التخزين لفرتة طويلةتتعامل هذه الذاكرة مع املثريات أو املعلومات اليت ال حتتاج إىل   
يستعيد رقم السيارة املخالفة اليت مرت أمامه من حلظات، ليسجل عليها  أنعندما حياول شرطي املرور فمثال 

خمالفه ، فهو يف هذه احلالة يعتمد على الذاكرة قصرية املدى، وإذا مل يتم تسجيل هذه املخالفة بسرعة فإهنا سرعان 
 .يتم حتويلها إىل خمزن الذاكرة طويلة املدى ، وتثبيتها فيهاوتتالشى تنسى، ما مل  ختتفيما 
ضرورية لنقل وحتويل املعلومات إىل و وهكذا يتضح أن الذاكرة قصرية املدى هي ذاكرة مؤقته ، ومرحلة أولية ،  -

 . خمزن الذاكرة طويلة املدى

 الذاكرة العاملة )احلسية(:   -2-2
سية احل  االنطباعاتاحلسي الذي يرتكه املنبه احلسي و الذي يدوم للحظة واحدة، و هذه    االنطباعإهنا  

 . (2005)موسى،   قونيةالياملتجمعة هي أساس الذاكرة ا
 ،وتفسريهحتتفظ الذاكرة احلسية ابملوضوع يف صورة حسية أولية خام غري منظمة قبل أن يتم فهمه           

ال يدوم إال لفرتة وجيزة جدا من الوقت تصل إىل جزء من الثانية ، ومن مث فهو يهمل أو  احلسياملوضوع أو املثري  ف
ى، فاذا الذاكرة قصرية املد   الذاكرةإليه ، والرتكيز فيه ، ويتم نقله إىل    االنتباهما مل يتم    خيتفي  يفقد أو ينسى و

 .اساحلسية ترتبط أساسا بعملية اإلحس
ن يراقبوا ضوء املصباح الكهرابئي ملدة عشرة ثواين مث طلبت منهم أموعة من الطلبة لو طلبت من جممثال ف

بسرعة , فإهنم سيستمرون برؤية الضوء لفرتة وجيزة من الوقت مث ختتفي الصورة من الذاكرة احلسية  أعينهم إغالق
 فيما يلي: هم خصائص الذاكرة احلسيةأوميكن تلخيص 

( وحدات 5-4تنظيم ومترير املعلومات بني احلواس والذاكرة قصرية املدى حيث تسمح بنقل حوايل )  -
 ةصور   أومجلة   أوو حرفا  أن الوحدة املعرفية قد تكون كلمة  معرفية يف الوقت الواحد علما أب

 . ختزين املثريات ملدة قصرية من الزمن ال تتجاوز الثانية بعد زوال املثري -
 . نقل صور حقيقية عن العامل اخلارجي بدرجة من الدقة عن طريق احلواس -
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 . استعراض املعلومات وفلرتهتا وترميمها   -
 : رة أشكاال فرعية هيويتضمن هذا الشكل من الذاك

 . الذاكرة البصرية   -
 . الذاكرة السمعية  -
 . الذاكرة اللمسية  -
 . الذاكرة الذوقية  -
 . الذاكرة الشمية  -

 الذاكرة طويلة املدى:   -2-3
تتصف الذاكرة طويلة املدى أبهّنا اخلازن الدائم واألبدّي للمعلومات على اختالفها، وتعدد أصنافها، ابتداًء من 
املفاهيم، واملعارف النظرية، وتتعدى األحداث والنشاطات االعتيادية اليومية، إذ تعمل هذه الذاكرة على تسجيل  
كافة اخلربات، واملواقف املهمة والعملية اليت يتعرض هلا الفرد ابلتدريب، أو املمارسة، أو التماس املباشر، وتستخدم 

ربة، أو املوقف وتشفريها ابملفاهيم البسيطة الدالة عليها، مث تعمل هذه الذاكرة مصفوفة زمنية تقوم على ترميز اخل
على حفظها وختزينها، وذلك ليتم اسرتجاعها عند استثارهتا أبحد املؤثرات اليت تستدعي إعادة تذكرها 

ويش واسرتجاعها، وعلى الرغم من كفاءة هذه الذاكرة يف ختزين املعلومات واسرتجاعها، إال أهّنا قد تؤدي إىل تش
بعض األفكار املخزونة وُتشوهها، حيث ميكن أن يطرأ على املواقف املخزونة تغيري حقيقي يؤثر يف بنيتها ويغري 

 (2014)حممد،  .  مصداقيتها
ذاكرة العمل، وتتدخل هي عبارة عن مرحلة يكون فيها التخزين منتهيا وفعاال بعد املعاجلة اليت مير هبا يف           

الذاكرة طويلة املدى عندما يكون وقت االسرتجاع للمعلومات يرتاوح من بضعة دقائق إىل عدد من السنوات وما 
 مييز هذه الذاكرة هو توفر املعلومات يف كل وقت ولكن هذا ال يعين أن هذا االسرتجاع سهل املنال.

 ثالث مراحل :ومير التخزين الطويل املدى للمعلومات على  
 أ. مرحلة تسجيل املعلومات القادمة من ذاكرة العمل.

 ب. مرحلة تنظيم املعلومات.
 ت.دة تنشيط واسرتجاع هلذه املعلوماجـ. مرحلة إلعا
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 كما تقسم حمتوايت الذاكرة طويلة املدى إىل نوعني أو منطني من املعلومات مها :
 : اإلجرائية  الذاكرة-2-3-1

معلومات هذه الذاكرة حول املهارات األدائية اليت تعلمها الطفل من خالل املمارسة واخلربة، أو وتدور 
ببساطة كيف يقوم أبداء األشياء املختلفة بطريقة وصفها البعض على أهنا غري شعورية أي بدون وعي من الفرد 

ن لعبة كرة القدم كمهارة التعاون، خالل أداء املهمة احلركية، وخري منال على تلك املهارات اليت تعلمتها ضم
املراوغة، وتطويق اخلصم واللياقة البدنية للعبة، فجمع هذه املهارات مت تعلمها من خالل املمارسة واخلربة السابقة 

 وتستطيع اآلن ممارستها بدون احلاجة إىل الوعي أو العبث املعريف خالل اللعبة.
 :  (التقريرية) الصرحية  الذاكرة  -2-3-2

ر معلومات هذه الذاكرة حول اخلربات واحلقائق واملعارف اليت تعمها الفرد خالل مراحل حياته وتدو 
املختلفة، وتوصف هذه الذاكرة أبهنا سهلة التعلم وسهلة النسيان لكثرة معلوماهتا وتشعباهتا املختلفة ولتأثرها 

 .ابملمارسة واالستخدام
( أن مييز بني نوعني من الذاكرة  Endel Tulving 1972و قد استطاع إندل تولفنغ يف كندا ) 

 طويلة املدى، و هو النموذج الذي اعتمد عليه آنذاك فقط قسمها إىل ذاكرة األحداث وذاكرة املعاين.
 : األحداث(  )ذاكرة  العرضية  الذاكرة  أ.

هو االسم الذي يطلق على   Episodic memory(ذاكرة األحداث )أو ذاكرة األحداث الشخصية
قدرتنا على تذكر األحداث والوقائع اليت خنتربها بشكٍل شخصّي، وتعترب واحدٌة من أهم القدرات العقلية )املعرفية( 

 املتاحة يف أدمغتنا. 
، G.L.Defer) املتعدد التصلب مرض تضررا األكثر املعرفية اجملاالت من واحدة هي العرضية الذاكرة

2006). 
تستقبل و حتتفظ ابملعلومات عن وقائع و أحداث مؤقتة و العالقة بني هذه األحداث، مثل أول يوم يف 
الدراسة اجلامعية، و يتم حفظها على أساس خمطوطة جديدة و أصلية، تكون عرضة للتغري أو النسيان، لكنها 

)إهلام،  الناس ( اليت صادفناها من غري توقع يف املاضي.هامة كأساس للتعرف على األحداث ) األماكن و 
2007-2006) 

كذلك تدور الذاكرة حول األحداث و العالقات و السري الذاتية و املواعيد و القصص، مثل األعياد، 
 الزواج، أو أي حدث له أمهية خاصة للفرد.
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جهتها أساسا ابعتبارها ذاكرة األحداث الشخصية املوجودة يف زمان و قد عرفت الذاكرة املرحلية من 
مكان اكتساهبا، وتطور هذا التعريف تدرجييا حبيث أصبحت الذاكرة املرحلية حاليا، تسمح للفرد بتذكر األحداث 

 (2012/1433)اخلطايب،   املاضية من حياته.
: " فان الذاكرة املرحلية )ذاكرة األحداث( تنجز ابلضبط   1983سنة   Tulvingوكما الحظ تولفينغ   

ما ال تنجزه األشكال األخرى للذاكرة أو تعجز عن إجنازه، عرب السماح للفرد ابلسفر ذهنيا داخل ماضيه. وقد 
للعالقات الزمنية بني هذه املكوانت. تطورت الذاكرة املرحلية انطالقا من األشكال األخرى للذاكرة، كما خضعت 

. بيد أن الذاكرة املرحلية )ذاكرة T2ويتذكره يف اللحظة  T1هكذا فإن الفرد يقوم بشيء ما يف اللحظة 
بل تتجه  T1ال تسمح فقط بتذكر اللحظة  T2األحداث( ختتلف عن األشكال األخرى للذاكرة، ألن اللحظة 

 (2012/1433)اخلطايب،  صوب املاضي"  
تطابق التذكري،  T2تشري إىل الرتميز )التشفري(، يف حني أن اللحظة  T1و بعبارة أخرى، فإن اللحظة 

فاستعادة الذكرى على مستوى الذاكرة املرحلية، تتضمن يف جمملها سفرًا عرب الزمان و املكان و تسمح ابلوعي 
 ابألحداث املاضية .

مثال يف النشاط العقلي الذي نستخدم فيه قدرات ذاكرة األحداث، ميكن ألحدان أن يتذكر رحلًة حديثًة   
 حدثت معه هناك بشكٍل عقلي، مشاهدًا بذلك األماكن اليت زارها، واملشاهد اليت لباريس، خمرجًا األحداث اليت

 .رآها، واألصوات اليت مسعها، والروائح اليت اشتّمها، واألشخاص الذين قابلهم، كخياٍل يف عقله
 :  )املعاين(  الداللية  الذاكرة  ب.

العشرين، حتيل على فهم اللغة و استعماهلا، و كانت الذاكرة الداللية يف بداية السبعينيات من القرن 
بصيغة أخرى فقد كان يقصد هبا ذاكرة الكلمات و املفاهيم، أما اآلن فغدا تعريفها األكثر انتشارا يتعلق بذاكرة 

 (2012/1433)اخلطايب،   املفاهيم و املعارف اخلاصة ابلعامل، بغض النظر عن سياق اكتساهبا.
مبعىن تعترب خمزن الذاكرة اليت  تتمثل خالصة معاين املعارف واحلقائق واملعلومات عن العامل احمليط بنا.

 تشارك يف تنظيمها وتبينها سريورات اللغة.
من النظرايت اخلاصة هبذه املسألة، وتنطلق كلها من مبدأ مفاده  كثريال يف األدب السيكولوجي املعاصر

أن املعلومات اللفظية ال ميكنها أن تنقل إىل خمزن الذاكرة بشكلها النصي، فما ينقل إمنا هو حمتوى الرسالة وبعبارة 
 أخرى بنيتها العميقة، يف حني أن البنية السطحية تسجلها الذاكرة ذات األجل القصري.
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ذلك أن هذا اإلعالم العميق ينبغي له، عندما يسرتجع أن يكون بصورة مسبقة موضوع إعادة  وينجم عن
تبني، فاملعلومات تتلقى إذن شكال جديدا إذا استخلصناها من الدائرة ذات األجل الطويل وال تتغري إذا 

 استخلصناها من الذاكرة ذات األجل القصري.
 ذاكرة الداللية:العالقة مابني ذاكرة األحداث و ال  -2-3-3

حبسب نظرية ذاكرة األحداث، فإن التتابع التطوري املفرتض و الذي تنشأ فيه ذاكرة األحداث من 
الذاكرة الداللية يظهر يف " العالقة أحادية الرتاتب اهلرمي" و الذي يعين أن ذاكرة األحداث تشارك الذاكرة 

يف نفس الوقت متتلك صفات ال تشاركها مع بقية أنظمة  الداللية العديد من الصفات اليت متيز كلتيهما و ملكنها
كما توحي العالقة أحادية الرتاتب، أن ذاكرة األحداث تعتمد على الذاكرة كرة مبا يف ذلك الذاكرة الداللية،  الذا 

ية، بينما ال الداللية يف عملياهتا، و أهنا ال تستطيع أن تعمل بدون األجزاء املتعلقة هبا و املوجودة يف الذاكرة الدالل
تشابه هذه كنها أن تعمل بدون ذاكرة األحداث، تعتمد الذاكرة الداللية على ذاكرة األحداث يف عملياهتا و مي

العالقة املوجودة بني نظامي الذاكرة هذين العديد من العالقات املشاهبة املوجودة يف عاملنا احليوي ، وكمثال على 
ذي ال ميتلك حس األلوان و بني النظام البصري الذي يستطيع اإلحساس ذلك: خذ العالقة بني النظام البصري ال

األمر الذي ختتص به ذاكرة األحداث هو أهنا جتعل من شيء ميتلكه األول و شيئا إضافيا،    هبا، فاألخري ميتلك كل
أي نظام  السفر العقلي ابلزمن إىل املاضي أمرا ممكنا، و كذلك إىل املستقبل، كما سنوضح أدانه، ليس هنالك

 (2016)الشاهد،   ذاكرة هبذه القدرات على األقل ليس ابلطريقة اليت متتلك هبا ذاكرة األحداث هذه القدرة.
 اخلصائص املشرتكة:-2-3-4

 هذه بعض اخلصائص أو املزااي اليت تشرتك هبا ذاكرة األحداث و الذاكرة الداللية :
النظامني للكائن احلي أن يعرف أمورا حول جوانب خمتلفة من عامله، جوانب ليست موجودة يف يتيح كال   -

 تلك اللحظة.
يتم ترميز املعلومات اجلديدة ) أي حتويل املدخالت اإلدراكية و املعرفية إىل آاثر الذاكرة بشكل سريع ،  -

 وميكن أن يتم الرتميز من احملاولة األوىل.
 كل عايل التنظيم.يتم ختزين املعلومات بش -
 يكون النفاذ إىل البياانت املخزنة خالل عملية االسرتجاع عملية مرنة، ولكن حبدود. -

 جيمع كل من الباحثني على أن الذاكرة الداللية و ذاكرة األحداث حتت املسمى العام "الذاكرة التقريرية".
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 السمات الفريدة لذاكرة األحداث:-3
 يلي:   هلا كمابعض السمات أو اخلصائص املميزة    ذاكرة األحداث  تتضمن

 .الوظيفة األساسية هلذه الذاكرة، هي يف السماح للمرء بتذكر األحداث الشخصية املاضية كما هي  ∗
ميكن القول أن ذاكرة األحداث تتمركز حول الذات، وذلك على العكس من الذاكرة الداللية، وتستند  ∗

لواعي للشخص لنفسه ككياٍن مستقٍل عن بقية العامل احمليط. مع غياب عمليات هذه الذاكرة على الفهم ا
 مثل هذا الوعي الذايت ميسي تذكر األحداث الشخصية مستحيالً.

تعرّب عملية تذكر األحداث الشخصية عن نفسها ظاهرايً، عن طريق نوٍع خاٍص من الفهم الواعي، هذا  ∗
، مبعىن أن البشر حني يتذكرون حادثًة معينة، يكونون النوع من الفهم الواعي مألوٌف بني البشر مجيعاً 

مدركني متاماً أهنم يتذكرون، ال أهنم ميرون هبذا احلدث اآلن أو يتخيلونه، وأنه ليس من أحالم اليقظة، أو أايً 
 ابحلقائق الداللية فيمتلك مفهومًا خمتلفاً  "العلم"من جتارب الوعي األخرى. أما الفهم الواعي املرتافق مع 

 لألحداث الشخصية.   "التذكر"مميزاً متاماً عن  
وقد اصطُلَح على تسمية هذين النمطني من الوعي )الوعي املتعلق بتذكر األحداث الشخصية، 

 على الرتتيب. و الوعي اإلدراكي والوعي املتعلق ابملعرفة الداللية( بـ الوعي اإلدراكي الذايت
خاٍص من احلاالت الذهنية، بطريقٍة إراديٍة أو ال إرادية،   يتطلب تذكر األحداث الشخصية تفعيل شكلٍ   ∗  

إن احلالة االفرتاضية العاملة  وقد ُدعَيت هذه احلالة الذهنية ابسم "طراز اسرتجاع األحداث الشخصية
 للذاكرة هي حالة الذاكرة الداللية، واليت تتميز ابلوعي اإلدراكي.

لنسبة للذاكرة الداللية، إذ يكتسب األطفال قدراً كبريًا من يتأخر التطور التنشُّؤّي لذاكرة األحداث اب ∗  
 املعرفة عن العامل احمليط الذي يعيشون فيه، قبل أن يصبحوا مدركني لتجارهبم الشخصية املاضية.

التبدالت التنكسية احلاصلة مع التقدم  تعترب ذاكرة األحداث أكثر عرضًة وقابليًة للمرض واألذية، و ∗  
 .ابلعمر
األرجح فإن ذاكرة األحداث اليت ميتلكها مجيع البشر األصحاء غري موجودٍة عند احليواانت، على   على ∗

 الرغم من أنه مت حتديد بعٍض من السعات الذاكرية الشبيهة هبا مؤخراً يف بعض األنواع. 
إن ذاكرة األحداث تعتمد على الشبكات العصبية اليت متتد ملساحٍة أوسع من تلك املسؤولة عن  ∗

  عمليات الذاكرة الداللية. تعترب بعُض هذه السمات أكثر قبوالً من غريها يف ضوء التجربة.
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 خمتلف النماذج اليت عاجلت ذاكرة األحداث: -4
 (:  1995،  1985،  1983" لذاكرة األحداث )TULVING منوذج تولفينغ "-4-1

 من جتعل املميزة السمات فإن ، له ووفقا. العرضية والذاكرة الداللية الذاكرة مييز: 1983تولفينغ  •
 (http://theses.univ-lyon2.fr)  :الذاكرة  من  النوعني  هذين  فصل  املمكن

 هذه تنظيم يتم ال. السياق عن ومستقلة دائمة طبيعة ذات معلومات على الداللية الذاكرة تويحت -
 .العامة  املعرفة  وتعكس زمين  ترتيب  يف املعلومات

 يتم. السياق على تعتمد واليت تنسى أن  ميكن ،متغرية طبيعة ذات معلومات على العرضية الذاكرة حتتوي -
 .تذكرها  يتم  اليت  ابألحداث  وتتعلق  زمين ترتيب  يف  تنظيمها

 ويثري األحداث معىن مشكلة يثري مما الداليل، حمتواها عن الشخصية األحداث ذاكرة فصل يتم ، املنظور هذا من
 .العامة  واملعرفة معني حدث بني  الصلة  سؤال
 (Alexandra, 2009/2010)  :5198تولفينغ   •

 تكون لن العرضية والذاكرة الداللية الذاكرة قام بتطوير منوذجه السابق ليصبح على الشكل التايل: حيث  
 املوقف، هلذا وفًقا. الداللية الذاكرة يف يتجسد  فرعًيا نظاًما العرضية الذاكرة ستكون. متاًما متميزة هياكل
. الفردي التطور من خمتلفة مراحل يف وظهرت األنواع تطور من خمتلفة مراحل يف متميزة ذاكرة أنظمة ظهرت
 النظام مع  اجلديد النظام دمج مت ،جديدة وظائف ابكتساب يسمح فإنه جديد، ذاكرة نظام يتطور عندما

 .أفضل  أبداء  يسمح  املزيج  وهذا  القدمي،
 .العرضية  والذاكرة  الداللية  والذاكرة  اإلجرائية  الذاكرة  :للذاكرة  ثالثًيا  تصنيًفا  Tulving  يقرتح -
 أي البيئة، مع  املتكيفة واالستجاابت احملفزات بني املكتسبة الروابط من اإلجرائية الذاكرة تتكون  -

 .ابلعمل  املرتبطة  التمثيالت
 متثيالت أي ملموس، بشكل موجودة غري للعامل متثيالت حفظ على ابلقدرة الداللية الذاكرة تتميز -

 .مفاهيمية
 القدرة إىل ابإلضافة الشخصية التجارب حول املعرفة وترميز اكتساب على ابلقدرة العرضية ةالذاكر  تتمتع  -

 وفًقا إنشاؤها مت  متثيالت أي ، ظرفية تركيبات على حيتوي فهو لذلك، املناسب الوقت يف العودة على
 .للظروف
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 الذاكرة توجد  اهلرمي التسلسل من مستوى أدىن يف ،هرمية بطريقة هذه الثالثة الذاكرة أنظمة ترتيب يتم
 كل  يعتمد حبيث عرضية ذاكرة على حتتوي بدورها الداللية والذاكرة الداللية، الذاكرة على حتتوي اليت اإلجرائية

 ميتلكها ال اليت اخلاصة خلصائصه وفًقا يعمل ولكنه األدىن للمستوى( الفرعية األنظمة) الفرعي النظام على نظام
 الذاكرة عن مستقل بشكل الداللية الذاكرة تعمل أن ميكن وابلتايل،. األدىن( الفرعية األنظمة) الفرعي النظام

 .  اإلجرائية  الذاكرة  من ليس  ولكن  العرضية
 خصائصها هلا أن من الرغم على ، والداللية اإلجرائية الذاكرة من كل  على العرضية الذاكرة تعتمد كما 

 .اخلاصة
 مييز الذي الوعي نوع يف وكذلك ، عنها والتعبري ومتثيلها املعرفة اكتساب يف أسلوبه يف نظام كل  خيتلف

 دون املستقبلي للعمل أثرًا يوفر. العمل خالل من املعلومات متثيل على احلصول يتم اإلجرائي، النظام يف، عملياته
 نسبًيا جامد  لنمط وفًقا السلوكية االستجاابت مع ويتوافق مباشر املعرفة عن التعبري ،املاضي عن معلومات احتواء

 ابلتفاعل احلية للكائنات يسمح ال أو معروف غري الوعي من بنوع النظام هذا يرتبط. التعلم وقت يف حتديده يتم
 .الوعي  من النوع  هذا لديها  الكمبيوتر  وأجهزة  جًدا  البسيطة   واحليواانت  النبااتت  ،والداخلية  اخلارجية  احملفزات  مع
 هيكلة إعادة هو التعلم. املعريف للنظام الداخلية االستجاابت خالل من املعرفة اكتساب يتم الداليل، النظام يف

 أشكاالً  يتخذ  أن  وميكن مرن  املعرفة عن التعبري. معني إجراء أي يتطلب وال ، جمردة التمثيل. للمعلومات داخلية
 الواعي  االستبطان   خالل من العامل  مبعرفة  هذا الذاكرة  بنظام  املرتبط  اخلفي  أو  املعروف  الوعي  يسمح.  خمتلفة  سلوكية

 هذا إىل الوصول ميكنهم الدماغ يف تلف من يعانون  الذين واملرضى جًدا الصغار واألطفال احليواانت بعضف
 .الوعي

 إضافة طريق عن التعلم ويتم ،الداليل النظام يف نفسه هو املعرفة اكتساب يكون  العرضي النظام يف
 إن . واملكان  الزمان يف للموضوع الشخصية ابهلوية املرتبطة األحداث العرضي النظام متثيالت تربط ، واملعلومات

 دراية على يكون  أبن  للموضوع الذايت الوعي يسمح، حبيث املعلومات تكوين إعادة هي الذاكرة عن التعبري طريقة
 يعانون الذين واملرضى جًدا الصغار واألطفال احليواانت. واملستقبل احلاضر إىل املاضي من متصلة سلسلة يف هبويته

 دون يتلف أو الذايت الوعي هذا يتلف أن ميكن  ذلك ومع. إليها الوصول ميكنهم ال معني دماغي تلف من
 .األخرى  الوعي  أبشكال  املساس

 التسلسل  على الضوء يسلط Tulving 1995 لـ النظري التوليف فإن :  Rousset 2000 لـ وفًقا
 املعلومات اسرتجاع ميكن ،( ة املتوازيةاملستقلسلسلة ال) SPI منوذج يف. بينهما املختلفة األنظمة واعتماد اهلرمي
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 الذاكرة الداللية       

   

 النبتبةيين 

 سابق ترميز على العرضية الذاكرة يف الرتميز يعتمد ، ذلك ومع وابلتوازي مستقل بشكل املختلفة الذاكرة أنظمة يف
 .داللية مكوانت هلا العرضية الذاكرة يف املعلومات حبيث أن (التسلسلي االسرتداد) الداللية الذاكرة يف

(http://theses.univ-lyon2.fr)   
 Tulvingتولفينغ  لاهلرمي    النموذج:  12الشكل رقم  

 
 

 النظام العرضي                     الذاكرة                      
 العرضية                 

 يلالنظام الدال                                                                              

                                                            

 النظام اإلجرائي                           اإلجرائيةالذاكرة                                
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 خالصة الفصل:

 ذاكرة خيص فيما أّما عليا، معرفية قدرة تعترب اليت و الذاكرة حول معلومات من تقدم ما كلّ   خالل من
 يقوم أين الشخص، أحداث ذاكرة أو الشخصية الذاكرة أهنا لنا تبني فقد  دراستنا خام هي اليت و األحداث
 املاضي.  يف له  حصلت اليت  األحداث بتذكر  مستواها  على  الشخص

 الذاكرة يقسم أو يدرس بدوره الذي و Tulving  تولفينغ  منوذج على البحث هذا يف تعرفنا كما
 يف قسمّها فقد األحداث ذاكرة الداللية، الذاكرة اإلجرائية، الذاكرة كالتايل  هي و أنواع ثالث إىل املدى طويلة
 أيضا. والداللية  اإلجرائية  ةالذاكر   إىل  دائما تلجأ  عملها  عند  األحداث  ذاكرة  أن   مبيّنا هرمي  متثيل  شكل
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داث عند األشخاص ذاكرة األح
 اللوحيي صلباملصابني ابلت
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 متهيد:
انطالقا من اخللفية النظرية اليت اعتمدهنا يف اجناز هذا البحث، سوف نتناول يف هذا الفصل اجلانب  

املنهجي للدراسة، فالبحث العلمي ال يشمل اجلانب النظري و مجع املعلومات النظرية و اإلطالع على خمتلف 
أو امليداين الذي ميكن الباحث من  البحوث والدراسات اليت ختص املشكلة، و إمنا يعتمد على اجلانب التطبيقي

مجع املعلومات من اجملتمع الذي يقوم بدراسته و ذلك بغية تطبيق نص الدراسة النظرية على الدراسة امليدانية و 
 ذلك من أجل حتقيق أهداف الدراسة و اإلجابة على السؤال املطروح يف اإلشكالية. 

األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي و تقييم  سوف حناول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على  
 كلمة لراي الذي يقيس عدة قدرات أمهها ذاكرة األحداث.  15ذاكرة األحداث لديهم من خالل تطبيق اختبار  

I. :الدراسة االستطالعية 
تعترب الدراسة االستطالعية خطوة مهمة يف كل حبث علمي و أساسا جوهراب لبنائه، و عامل مهم يف 

متثل اللبنة األوىل للدراسة امليدانية، و يلجأ إليها الباحث لزايدة املعرفة مبوضوع حىت يتسىن له دراسته  جناحه، فهي 
بصورة أعمق، و كذا استطالع الظروف احمليطة ابملشكلة اليت يقوم الباحث بدراستها، فضال عن كوهنا تساعد يف 

يد كيفية اعتماد طريقة اختيار عينة البحث مبراعاة مجع املعطيات األولية عن مكان و جمتمع الدراسة و من مث حتد 
 (2006)عالم،    و مالئمة خصائصها كما جاء يف الطرح النظري ملوضوع الدراسة

أنّه يستحسن قبل البدء يف إجراءات البحث و بصفة خاّصة يف البحوث " 2000منسي إذ يرى 
استطالعية للتعرف على الظروف اليت سيتم فيها إجراء البحث و الصعوابت اليت رمبا تواجه امليدانية القيام بدراسة 

الباحث يف تطبيق حبثه مثال، أو إجراء مقابلة شخصية أو حنو ذلك للتعرف على ظروف األفراد الذين ستطبق 
م و رضاهم عن اإلجراءات عليهم هذه األدوات أو تتم معهم املقابلة أو يتم مجع البياانت عنهم و مدى استعداده

اخلاصة اليت ستتبع معهم و أيضا التعرف على مدى استعداد املسؤولني عن أفراد العينة للتعاون مع الباحث و غري 
ذلك من الظروف اليت متهد لنجاح إجراء البحث، و لذلك ينبغي أن يبدأ للدراسة االستطالعية و يبني أهدافها و 

 جراءات اخلاصة ابلدراسة األصلية".التحقق من صحة إجرائها، مث اإل
مرحلة جتريب الدراسة بقصد استطالع إمكانيات التنفيذ و اختبار مدى  1984بركات  كما يعتربها

سالمة األدوات املستخدمة يف البحث، و ميكن اعتبار هذه الدراسة صورة مصغرة للبحث تستهدف  اكتشاف 
 يبدأ  التطبيق الكامل يف اخلطوات التنفيدية.الطريق و استطالع معامله أمام الباحث قبل أن  
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 و ميكن تلخيص أهداف الدراسة االستطالعية احلالية يف:
التعرف على ميدان إجراء البحث حيث قمنا ابإلجراءات الالزمة، من أجل الرتخيص و املوافقة على إجراء -

 دراسة ميدانية مبركز التأهيل الوظيفي.
لني ملرض التصلب اللوحيي، و مجع املعلومات الالزمة عنهم، وذلك كان التعرف أكثر على احلاالت احلام-

مبساعدة الرئيس املسؤول عن مركز التأهيل الوظيفي الذي مل يبخل علينا مبعلوماته اخلاصة يف هذا اجملال و تزويدان 
يل الوظيفي و مبعلومات حول احلاالت، و ال ننسى اجملهودات املقدمة من طرف املمرضات األخصائيات يف التأه

اللوايت كّنا مشرفات على هؤالء املرضى اليت مّت اختيارهم من طرف الباحثة كأفراد لعيّنة الدراسة، كما زودان 
 مبعلومات من طرف األطباء األخصائيني املشرفني على عيّنة البحث العاملني بذلك املركز.

العية يف التأكد من تناسب املتغريات و العّينة و ضبط عنوان الدراسة و متغرياته حبيث تسمح لنا الدراسة االستط-
 اليت هي األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي و ما مدى أتثر ذاكرة األحداث لديهم.

 Service rééducationبعد أّن مّت اختيار موضوع البحث توجهنا إىل مركز التأهيل الوظيفي -
fonctionnelle العية قصد التعرف على معامل البحث، و بعد احلصول بوالية مستغامن أين قمنا بدراسة استط

على اإلذن من الرئيس أو املسؤول عن هذا املركز، فقد قمنا مبحاورته شخصيا حول هؤالء املرضى و بعض األطباء 
املختصني املتواجدون هبذا املركز  و ال ننسى مسامهة املمرضات أيضا، و ذلك هبدف الكشف عن مدى 

نا بتوجيهاهتم و نصائحهم حول هذا املرض يف اجناز حبثنا، مث توجهنا إىل قاعة العالج و ذلك استعداداهتم ملساعدت
بغية مجع املعلومات عن املرضى املصابني ابلتصلب اللوحيي و استطالع آرائهم حول املرض املصابني به و مدى 

ن من صدق املعلومات الواردة قبوهلم لالخنراط معنا يف هذا العمل و كذلك خلق جو من الثقة بيننا حىت نتمك
 عنهم و معرفة كل اخلصائص املتعلقة هبم ممّا جيعله خيدم حبثنا و يساعد الباحثة يف ذلك.

II. :منهج البحث 
املنهج هو الذي حيدد موضوعية البحث العلمي، و هو الطريقة اليت تتبع للكشف عن احلقائق بواسطة 

فقد مّت  ترتبط بتجميع البياانت و حتليلها حىت نصل إىل نتائج ملموسةاستخدام جمموعة من القواعد العاّمة و 
هذا على املنهج  اختيار نوع املنهج من طرف الباحثة على أساس الدراسة املستهدفة، هلذا سنعتمد يف حبثنا

 (2001)املليجي،   دراسة حالة   الوصفي التحليلي
عة من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع اعتمادا على حيث يعرف أبنه "جممو   

مجع احلقائق و البياانت و تصنيفها و معاجلتها و حتليلها حتليال كافيا و دقيقا الستخالص داللتها و الوصول إىل 
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لدقيق املتكامل هو نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو املوضوع أو حمل الدراسة و على الرغم من أن الوصف ا
اهلدف األساسي للبحوث الوصفية إال أهنا كثريا ما تتعدى إىل التفسري و ذلك يف حدود اإلجراءات املنهجية 

 (2000)الذنيبان،   املتبعة و قدرة الباحث على التفسري و االستدالل"
تقنية تسمح أبخذ معلومات كيفية،  اليت تعّرف على :أهنااملقابلة  و قد اعتمدان يف هذه الدراسة على

على مواقف األشخاص؛ اجتاه وضعيات يعيشوهنا،  حيث يقول موريس اجنرس:» "تكون املقابلة، ف هبدف التعر 
 حهاعلى املعاين اليت مين ف إلـى ميـادين جمهولـة كثريا، أو التعر ق الكتشاف احلوافز العميقة لألفراد أو التطر 

هذا مستعان به كثريا يف علم الـنفس حيث يكون الغرض  (2016)منصور،  األشخاص لألوضاع اليت يعيشوهنا"
 اي.من املقابلة عال

ومنظّم ومسري بني الباحـث واملبحـوث  بوهي تقوم أساسا على احلوار؛ بل هي حوار وحديث هادف مبو 
الذي وقع عليه االختيار،  حيث يهدف الباحث إىل احلصول على معلومات تـرتبط بطبيعـة حبثـه، حيث يقول 

عن طريق موقف مواجهة حياول فيه الشخص القائم ابملقابلـة أن  طلعت إبراهيم:" املقابلة تفاعل لفظي مقصود يتم
 "أو اعتقادات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البياانت املوضوعية معلومات أو آراء يسـتثري

 (2016)منصور،  
و اليت بدورها تعرف على أهّنا: هي االنتباه املقصود و املنظم و  املالحظة كما اعتمدان أيضا يف حبثنا على

 (Al-Shahrani, 2013) بغية اكتشاف أسباهبا و قوانينها  املضبوط للظاهرة أو احلادثة
ادث و فتعد املالحظة من األدوات البحثية اليت ميكن استخدامها للحصول على بياانت تتعلق ببعض احلو 

الوقائع، و يفضل استخدام ملالحظة كأداة حبثية على غريها من األدوات و خاصة عندما تكون ممكنة حيث يتم 
 فيها حتديد ما هو مطلوب الرتكز عليه و تدوين ما يراه الباحث أو ما يسمعه بّدقة اتّمة.

III. :حدود الدراسة 
الباحث عند إجراء البحث التوجه إىل ألي دراسة يف البحث العلمي حدودها، حيث يتوجب على 

 املكان الذي سيجري فيه تربصه امليداين و ذلك بغية البحث عن شروط و خصائص جمموعة أفراد البحث.
 نوفمرب إىل غاية شهر مارس.   : مّت إجراء الدراسة يف الفرتة الزمنية املمتدة من بداية شهراإلطار الزماين  -
دراسة حول األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي و ما مدى تقييم ذاكرة أجريت هذه ال اإلطار املكاين: -

األحداث لديهم، و نظرا إىل أّن موضوعنا حيتاج إىل تدعميه ابجلانب التطبيقي و التحقق من صّحة الفرضية 
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ابع للمستشفى املطروحة، قمنا إبجراء اجلانب امليداين يف مركز إلعادة التأهيل الوظيفي املوجود بوالية مستغامن الت
 املركزي "شي قي فارا " حيث ينقسم املركز إىل:

 مكتب األطباء -
 مكتب خاص برئيس املصلحة -
 مكتب االستقبال -
 قاعتني إلعادة التأهيل الوظيفي  -
 قاعتني للعالج الطبيعي  -

 أّما األشخاص العاملني فهم كالتايل: 
 أطباء خمتصني يف األعصاب 05 -
 رئيس املصلحة  -
 رجال(  02نساء و   10عشر معاجل طبيعي من كال اجلنسني ) 12 -
 عاملة نظافة   -
 أمن عامل   -
 عاملة ابالستقبال  -

 أّما األمراض اليت تعاجل هبذا املركز و هي بفروعها كالتايل:
Les maladies infantiles  

Les maladies traumatologiques 
Les maladies rhumatologies 
Les maladies neurologiques 

 03نساء و  02( مصابني مبرض التصلب اللوحيي من كال اجلنسني )05مخس حاالت )اإلطار البشري: -
 رجال(.

فعند تربصنا ابملركز إلعادة التأهيل الوظيفي تلقينا بعّدة حاالت مصابة ابلتصلب اللوحيي حيث أجرينا 
حاالت لكن نظرا ملرضهم الصعب و  05رضهم، فعددهم يكمن يف معهم املقابلة ملعرفة كّل التفاصيل املتعلقة مب

حاالت فقط، ألن املريض اخلامس كان يف مرحلته النهائية من املرض  04الذي يتطور بسرعة أجرينا املالحظة مع 
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ما مل ميكنه من التجاوب معنا،  حيث قمنا بتطبيق االختبار على حالة واحدة فقط و ذلك نظرا ملا أصاب بالدان 
 ، فقد كانت املقابالت مع املرضى كالتايل:19  -اجلزائر و العامل أبسره من  جائحة فريوس الكوفيد 

 دراسة احلالة األوىل: -1
 سنة و هو متقاعد.  56احلالة، سيد ب.م يبلغ من العمر  

بدأ اكتشاف مرض التصلب اللوحيي لديه بعد تعرض املريض لنوابت اليت توالت بعد إجراء عملية جراحية 
Hernie cervicale   .ممّا اضطر للتوجه إىل مستشفى مباشرة 

عند قيامه بفحص الرنني املغناطيسي  يف والية وهران اكتشف أبنه مصاب مبرض التصلب اللوحيي، كما أعاد 
 الفحص ابلرنني املغناطيسي خارج البلد، ما جعله يتأكد من صّحة مرضه.

   Solu-medrolلك بغية متابعته فحقنوه إلبر  عند تعرفهم على املرض، دخل املستشفى للعالج و ذ

كما صرح لنا املريض أبنه يعاين من نوابت الصرع، و هي كثرية بني كل نوبة و األخرى فرتة قصرية، 
فأطول مّدة بينهم هي شهر واحد، فعند حقنه لإلبر السابقة الذكر و يف يومه الثالث من العالج مبستشفى وهران، 

ليت أصيب هبا هي عدم إعطائه جرعات أصيب جبلطة دماغية  ما زاد يف تدهور حالته، و صرح أبن سبب اجللطة ا
الدواء اخلاصة بضغط الدم ألنّه مصاب به ممّا الطني بّلة، فنظرا لإلمهال الشديد املوجود مبستشفياتنا فقد عان 

 .AVCاملريض من مرض  التصلب اللوحيي و إثر عالجه أدى به إىل مرض آخر  
 فمن العوارض األوىل اليت ظهرت لديه هي مشاكل يف النظر.

أعاد فحص الرنني املغناطيسي، ما وصف له الطبيب املختص بعض األدوية، و  AVCفبعد إصابته ب 
وجوب مزاولة حصص يف الـتأهيل الوظيفي، حيث لديه آالم كثرية يف اجلهة اليسرى من جسمه، و ذلك بغية 

 التقليل من آالمه املريض و عالج يتبعه املصاب ابلتصلب اللوحيي.
 نية:دراسة احلالة الثا -2

 سنة.  38ت. ن سيدة تبلغ من العمر  
 ظهر يف فحص الرنني املغناطيسي الذي قامت به أبهنا مصابة مبرض التصلب اللوحيي. 2017يف سنة 

و قبل معرفتها للمرض، ظهرت لديها أعراض للمرض تتمثل يف فقدان التوازن و عدم التحكم يف جسمها 
ستوى العني و خلل يف النظر ما جعلها تزور طبيبة خمتصة يف العني يؤدي هبا إىل السقوط، بعدها آالم كثرية على م

بغية الفحص، و عندها فحصها طلبوا منها إجراء عملية لعينها اليمىن، و عند خروجها من العملية اجلراحية و 
فقدت البصر من عينها اليمىن و ذلك حسب تصرحيات املريضة ما قالته هلا الطبيبة أهنا تعرضت لنزيف دموي 
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على مستوى عينها، كما ظهر أيضا هلا خلل على مستوى عينها اليسرى حيث أجرت هلا الليزر و هذا كان كله 
 .2013يف سنة 

بعدها زارت أطباء كثر يف خمتلف التخصصات و ذلك من أجل معرفة سبب سقوطها و عدم توازنه و 
 عراض.صعوبتها يف املشي، و لكن لألسف مل يتمكنوا مع معرفة سبب كل هذه األ

توجهت إىل طبيبة خمتصة يف األعصاب يف والية مستغامن يف عند فحصها طلبت منها أن جتري  2015يف سنة 
 فحص البزل القطين، قامت به و لكن مل يبني أي شيء.

زارت املريضة طبيب آخر خمتص يف العظام بوالية مستغامن، و قد قال ال تعاين من أي شيء على   
 كل كله من عينها و رأسها و نصحه بزايرة طبيب خمتص يف األعصاب يف وهران.مستوى عظامها و لكن املش

زارت طبيب خمتص يف األعصاب بوالية وهران و عند دخوهلا سقطت، فطلب منها إجراء فحص  2017يف سنة 
 الرنني املغناطيسي، و كانت النتائج أبهنا تعاين من مرض التصلب اللوحيي.

عاين أكثر من أعراض أخرى من بينها تنميل على مستوى مجيع و بعد اكتشافها للمرض أصبحت ت
أطراف جسمها، فقدان اإلحساس حبيث أثناء استحمامها خترج عارية منه و ذلك ألهنا ال تشعر أبهنا عارية، كما 
قالت أبهنا عندما تكون يف اخلارج مع والدهتا و أثناء مشيها يُنزع حذائها من رجليه و ال حتس بذلك، أيضا 

ل على مستوى األمعاء و املثانة فهي ال حتس ابلبول عند خروجه و ال الرباز أيضا، كما تعاين من مشاكل مشك
 على مستوى التوازن و البصر و صعوبة يف املشي، فأصبحت تتابع جلسات إلعادة التأهيل الوظيفي يف مستغامن.

 كل ما يقع هلا. فاملريضة يكمن خوفها من فقدها لعينها الثانية، و يف عدم إحساسها ل
 تقوم أبخذ اللقاح اخلاص مبرض التصلب اللوحيي مرة كل يومني.

 دراسة احلالة الثالثة: -3
 سنة.  45سيد ك. م يبلغ من العمر  ال

سنة، و ذلك عند قيامه بفحص الرنني املغناطيسي  23ظهر مرض التصلب اللوحيي عنده يف سن 
 سكناه، و لكن لألسف مل يتلقى العالج و مل يتابع مرضه.و اليت كانت مقر     2004ابسبانيا يف سنة 

و حسب ما أدل به أخويه عند مقابلتنا معهم، ظهر العرض األول على شكل تنميل يف أصابعه السبابة 
 و اإلهبام و أيضا وخز على مستواهم، و اآلن أصبح مقعد يف مرحلته األخرية من املرض.

  يتكلم، و مشكل يف التنفس.حيث لديه اضطراابت على مستوى البلع، ال
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 دراسة احلالة الرابعة: -4
 سنة.  57سيدة م. ف تبلغ من العمر ال

على شكل تنمل يف األطراف و مشاكل على مستوى رجليها  2006ظهرت أعراض املرض لديها سنة 
يستطيعوا التعرف حبيث جترهم و أمل كثري على مستوى ظهرها، حيث زارت أطباء كثر يف خمتلف التخصصات فلم 

 على مرضها بل وصفوا أدوية هلا فقط على أساس أنّه أمل من ظهرها يسبب األمل يف رجليها و الصعوبة يف املشي.
و لكن مل يبني أي مشكل على مستوى  2006سنة  IRMفقد أجرت فحص الرنني املغناطيسي 

وصفوا هلا دواء فقط و ذلك لغرض  جسمها بعدها زارت أطباء خمتصني ابألعصاب يف مستغامن و وهران و لكن
 التخفيف من األمل.
أعادت فحص الرنني املغناطيسي يف اجلزائر العاصمة و ذلك برسالة توجيه من قبل  2008يف سنة 

 طبيب يف األعصاب و لكن مل يظهر أي مرض يف نتائجه.
لب من سافرت إىل فرنسا من أجل التشخيص و معرفة سبب كل هذه األعراض فطُ  2010و يف سنة 

فحص الرنني املغناطيسي، فأعادته و لكن لألسف هذه املرة مل يظهر أي مشكل يف جسمها، مع العلم أن آالمها 
 تزداد يوم بعد يوم و الثقل على مستوى رجليها مستمر، و هذه املرة ظهور مشكل يف التوازن.

لكن ليس به أي مشكل، ما و  2011أجرت حتليل عينة الظهر )البزل القطين( يف اجلزائر العاصمة سنة 
 حرّي املريضة من أمرها، حيث أهنا بقيت تتناول األدوية من أجل تلك اآلالم اليت حسب األطباء كلها من ظهرها.

أعادت فحص الرنني املغناطيسي يف اجلزائر العاصمة و وقعت الشكوك أبنه مرض التصلب  2012يف سنة 
 تناول األدوية على أنه آالم يف ظهرها.اللوحيي، و لكن مل يتم التأكد منه، و بقيت ت

قامت بزايرة طبيب أعصاب بوالية اجلزائر العاصمة حيث بدا له من خالل األعراض  2013أّما يف سنة 
الظاهرة عليها و املالحظة من طرف الطبيب، فطلب منها إعادة فحص الرنني املغناطيسي، و هذه املرة كانت 

مرض التصلب اللوحيي، و ذلك مع صراع طويل مع األمل طيلة تلك  صائبة حيث يف نتيجة الفحص ظهر أبنه
 السنني و عرفت أخريا سبب كل تلك األعراض.

عند تعرفهم على املرض، ُوصفت هلا جمموعة من األدوية، و كانت أتخذ حقن لثالث أايم على التوايل  
 أشهر. 07كل أسبوع و دام هذا األخري مّدة  

مع أواخر العام سافرت  2014، لكن يف سنة Rubufeتابعة هلا لقاح و بعدها وصفت هلا الطبيبة امل
ألن   Avonexإىل فرنسا و قد قامت بفحص عند طبيب أعصاب جزائري مقيم بفرنسا غرّي هلا نوع اللقاح 
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قبل و  Dolipraneاألوىل كانت ترهقها و تتعبها كثرا، و أتخذه بشكل أسبوعي حبيث تشرب حبة وجع رأس 
احلقنة، يف األول كانت أتخذ صنع جزائر لكن هذه األخرية مل ختفف عليها تعب الذي يولده ذلك اللقاح،  بعد 

 لتعب.فغريته ب حبوب وجع الرأس صنع فرنسا، بعده تراتح قليال لكي ال تتعرض ل
 Péorizaleأيضا من األدوية اليت وصفت هلا ملرض التصلب اللوحيي جمموعة من احلبوب عرب الفم 

Novorite   ،Fompira  .و هذه األخرية توقفت عن شرهبا 
أّما من انحية األعراض فتعاين من مشاكل على مستوى املثانة، حبيث التبول ال إرادي، عدم التوازن حبيث 

وحدها و ذلك إال مبساعدة أحد من األسرة أو تستند على اجلدران، كما تشعر ابلتعب و ال تستطيع أّن تقف ل
اإلرهاق كثريا و ذلك عند القيام أببسط األمور يف حياهتا الروتينية، و تنميل أيضا يف كّل أطراف جسمها، و حتس 

 أليسر منه.بتصلب يف عضالهتا و ال سّيما يف وجهها، كما تتعرض إىل وخز على مستوى اجلانب ا
أّما يف ما خيص الذاكرة و ما الحظناه عند املقابلة مع املريضة، تتميز بذاكرة جّد قوية و هذا من خالل 
سردها لنا جمموعة من األحداث تتعلق مبا عاشته يف املرحلة االبتدائية من حياهتا )كتذكرها ألمساء زمالئها يف 

بدقة( جاءت يف سياق و يف وقت االسرتاحة و غريها من األحداث القسم و حىت األغنية اليت كانوا يغنوهنا سواًي 
 الكالم، األمر الذي لفت انتباهنا و شّدان إلمتام دراستنا.

وكمالحظة أيضا عند حتدثنا معها قالت لنا: "أغلبية املرضى الذين التقيت معهم الذين يعانون من مرض 
 ريت لعّدة والايت يف البلد و حىت عند زايريت لفرنسا".التصلب اللوحيي من الفئة املثقفة، و هذا من خالل زاي

I.  :الدراسة األساسية 
 سنة و اليت تكلمنا عنها سابق  57تبلغ من العمر    أين قمنا يف هذه الدراسة بدراسة حالة السيدة )م.ف(

حبيث قمنا يف اجلانب  من بني احلاالت املدروسة، كما أهنا احلالة اليت طبق عليها االختبار الرابعة، وهي احلالة 
التطبيقي من الدراسة ابلتطرق إىل احلاالت املصابة ابلتصلب اللوحيي و حماولة جتميع و حتليل أكرب قدر ممكن من 

وضاع اليت مرت هبا بالدان و سائر دول نظرا لأل لكن، و ربع حاالتحلالة املرضية ألاوصف املعلومات، فقد قمنا ب
مل نتمكن من إجراء االختبار املعتمد على كافة احلاالت، بل اكتفينا بدراسة حالة  19-العامل جراء جائحة الكوفيد 

واحدة و زايرهتا مكان إقامتها بغية مالحظتها و إجراء مقابلة شفوية معها، أين وصفت لنا خالهلا معاانهتا مع 
مع العلم أن هذا االختبار غري REY   (كلمة لراي   15اختبار  إبجراءلوحيي، و بعد ذلك قمنا مرض التصلب ال

بغية تقييم  ،مقنن يف اجلزائر و غري معمول به( وهذا بعد أخذ اإلذن من األستاذة املؤطرة أين مسحت لنا ابعتماده
 .ذاكرة األحداث لدى املريضة، و قمنا بتحليل نتائج هذا االختبار و التوصل للنتائج املسجلة أدانه
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 تقدمي االختبار: -2
هذه قراءة  املعتمدة هيالطريقة  كلمة،   15يتكون االختبار من أربع سالسل، كل سلسلة حتتوي على 

تسمح   ذلك حسب األزمنة الست املذكورة يف االختبار.و  مرارا وتكرارا )استحضار(،الكلمات على املفحوص 
 لنا بتقييم:

القدرة على التعلم على املدى القصري مقارنة ابلفئة العمرية بعني االعتبار )مع مراعاة املهنة أو املستوى  -
 التعليمي( ،

جمموعات من  04تطور هذه السعة مبرور الوقت يف موضوع معني )ابستخدام واحدة من أربع  -
 الكلمات(.

 تصميم هذا االختبار يف األصل لألطفال،  والنتائج إرشادية فقط للبالغني وكبار السن ألن تقييمهم  مت 
كان أقل دقة يف هذه الفئات العمرية، ومع ذلك ، فقد كان موضوع دراسات حمدودة جعلت من املمكن وضع 

 جداول النتائج حسب العمر واملهنة أو املستوى التعليمي.

 يوصى ابعتماد هذا االختبار يف احلاالت التالية:  •
 يشتبه يف ختلف عقلي )صعوابت أكادميية( ؛ -
تقييم أو مراقبة االضطراابت النفسية )على وجه اخلصوص لتقييم العجز املعريف، مرتبط ابلذهان  -

 واالكتئاب واضطراابت القلق( ؛
 شكوى املريض خبصوص ضعف الذاكرة،  -
 الوظائف العليا املرتبطة ابلعمر )اخلرف(تقييم أو متابعة تدهور   -
 تقييم أو متابعة مرض الزهامير... إخل. -

 دقيقة ابستخدام:  15ميارس يف   •
 الكرونومرت )أو الساعة بيد اثنية( ؛ -
 "قصص" مطابقة لقوائم الكلمات )انظر يف املالحق( ؛ -
 كلمة مقسمة على أربع سلسالت )انظر يف املالحق(؛  15ورقة تتضمن   -
 ج وأوراق تصنيف )انظر املالحق(.شبكة نتائ -
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 كيفية تطبيق االختبار:  -3
واحدة من التعرف على عليها يف يتضمن االختبار ستة أزمنة تتضمن مخس مرات من استحضار الكلمات ومرة 

 الزمن السادس.

 الزمن األول: -1
تهي سوف ختربين بكل أن، ستستمع يل وعندما كلمة(  15) "سأقرأ سلسلة من الكلمات التعليمة: -

،  عليك ذهنكيتبادرون إىل  مثلماا، ليست هناك حاجة لذكرهم ابلرتتيب، ستقوهلم هتالكلمات اليت تذكر 
 فقط أن تقول أكرب قدر ممكن".

  كل    كلمة، وينطق بوضوح، ويرتك اثنية واحدة بني  15تتم قراءة إحدى اجملموعات األربع املكونة من          
 كلمة.

التعليمة: " مسعت كل هذه الكلمات. أخربين بكل ما تتذكره ، عندما يتبادرون إىل الذهن ، ببطء               
 كاٍف حىت ميكنين كتابتها".

 ة. من العملي استخدام جدول جاهزيدون الفاحص يف العمود ما ذكره املفحوص يف مدة دقيقة واحد             
 يتضمن: 

 حة؛الكلمات الصحي -
 الكلمات اخلاطئة ) مع األخذ بعني االعتبار نتائج الكلمات املشوهة من الكلمات الصحيحة(؛  -
الكلمات الصحيحة تعطى مرة اثنية أو اثلثة دون تردد أو تعليق )مزدوج( ؛ الكلمات املعطاة يف نسختني  -

 ولكن مصححة بواسطة املوضوع ال يتم تسجيلها )تدوينها(.
؟ ال  ميكن للفاحص أن يدون أيضا الكلمات اليت هلا عالقة ابملفحوص، مثال: " هل هذا كل شيء -

 أدري؟ هل ينقص الكثري؟ كم كان هنالك من كلمة؟  
 اثنية، يدون الفاحص عالمة يف العمود األمين، و ذلك للحصول على فكرة إيقاع االستحضار. 15كل  -
انية، يقول الفاحص "سبق و قلت ذلك" و ال يقوم أبي إذا أعطى املفحوص نفس الكلمة للمرة الث -

 تعليقات أخرى )و ذلك ابستثناء إبطاء التدفق إذا مل يكن لديه الوقت للمالحظات(.
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 الزمن الثاين: -2
سأعيد قراءة نفس الكلمات، مث ستقول يل مرة أخرى مجيع الكلمات اليت تعرفت عليها يف املرة التعليمة:   -

ين )وضح عدد الكلمات الصحيحة اليت مّت احلصول عليها(. الكلمات، هذه املرة األوىل، ميكنك أن خترب 
ستحاول إخباري ابملزيد، ستقول يل الكلمات اليت وجدهتا يف املرة األوىل و غريها أيضا، تستطيع أن 

 تقول بدون ترتيب.)حاول فقط التذكر قدر املستطاع(.
كلمة، و نلفظها بوضوح، و نرتك اثنية بني كل كلمة و   15األربع املكونة من نقرأ واحدة من السلسلة             

 الكلمة األخرى.
 التعليمة: لقد مسعتهم مجيعا، دعنا نرى كم ميكنك أن تقول اآلن. -

اثنية، إذا  30الفاحص يدون النقاط مثل املرة األوىل، و الوقت احملدد يف هذه املرة هو دقيقة واحدة و           
املفحوص قبل هناية الفرتة احملددة قائال إنه ال يعرف أكثر، شجعه على البحث مرة أخرى حىت يتم تعيني قاطع 

 احلّد الزمين.

كان املفحوص يقول كلمات جديدة فقط، فذكره: "ال تنسى أن تقول الكلمات أيضا اليت تذكرهتا إذا             
 ت".ابلفعل يف املرة األوىل. البد أن تتذكر مجيع الكلما

 الزمن الثالث، الزمن الرابع، الزمن اخلامس: مماثل للثاين )أي يشبه الزمن الثاين( -3
االختالف الوحيد، أثناء التعليمة نطلب من املفحوص أن يستحضر الكلمات اليت قمنا هبا )أي            

 وجدها( يف كل من البند األول و الثاين و الثالث.
إذا تعرف )وجد( املفحوص على كل الكلمات من البند الثالث و الرابع )الزمن( على سبيل املثال،           

امس، إن مل يعطي املفحوص كل الكلمات الصحيحة مرتني على التوايل )لقد وصل معدل نواصل حىت الزمن اخل
 الكلمات اليت مّت العثور عليها أثناء احملاوالت التالية منخفض(.

 اختبار التعرف  الزمن السادس: -4
ننا الزمن ليس ضروراي إذا كان املفحوص قد أعطى كل الكلمات من البند اخلامس أو قبل ذلك، أل          

 نتعرف دائما على كلمات أكثر مما نستطيع استحضارها.
: "اآلن، سأقرأ عليك قصة، حتتوي على كّل الكلمات اليت تطرقنا إليها سابقا، لكن حتتوي على كلمات التعليمة

، و لكن  hopأخرى أيضا. كلما تعرفت على الكلمات اليت تعرفنا عليهم سابقا )أي يف البنود السابقة( ستقول 
 ذرا حىت ال ترتكب األخطاء.كن ح
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من سلسلة الكلمات املستخدمة سابًقا )اقرأ املالحق(،  15امسا، مبا يف ذلك  30نقرأ قصة حتتوي على         
يدون املفحوص الكلمات املرتبة )املتسلسلة( ابألرقام و هي الكلمات الصحيحة، اخلاطئة و املنسية، من املالئم 

 .استخدام اجلدول )أنظر املالحق(

كلمة(، أربعة سالسل  15يف اختباره ) اختبار   REYاعتمد الباحث راي  شكل االختبار:  -4
A ,B,C ,D) كلمة، و بغية استيعاب املريضة للكلمات امللقاة عليها، قمنا برتمجتها   15(، كل سلسلة تتضمن

 كالتايل:للغة العامية، وذلك بعد أخذ االذن من األستاذة املؤطرة،  و هي  

 (A)     كلمات السلسلةيوضح   جدول:  01اجلدول رقم  

  Série )A( 

Couleur Casquette Ecole Tambour 
Maison Paysan Parent Rideau 
Rivière Moustache Soleil Ceinture 

 Dindon Jardin Café 
 

 العاميةللغة   (A) كلمات السلسلةترمجة    يوضح  جدول:  02اجلدول رقم  

  Série )A( 

 دربوكة  ليكول كسكيطة  كوالر
 ليزار  االابء  الفالح  دار 
 سبتة  مشس موسطاش واد

 القهوة  اجلنينة  سردوك 
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  (A.B.C.D)السالسل  كلمات  يوضح   جدول:  03اجلدول رقم  

Série )D( Série )C( Série )B( Série )A( 
Violon Orange Pupitre Tambour 
Arbre Fauteuil Berger Rideau 

Cravate Crapaud Moineau Ceinture 
Jambon Bouchon Soulier Café 
Valise Voiture Fourneau Ecole 

Cousin Menton Montagne Parent 
Oreille Rivage Lunette Soleil 

Couteau Savon Eponge Jardin 
Escalier Hôtel Image Casquette 
Chien Cheval Bateau Paysan 
Banane Insecte Mouton Moustache  
Outil Toilette Fusil Dindon 

Chasseur Marmite Crayon Couleur 
Seau Soldat Eglise Maison 

        Compagne                  Serrure                      poisson                       Rivière  
 

 للغة العامية (A.B.C.D)السالسل  كلمات  ترمجة    يوضح  جدول:  04اجلدول رقم

Série )D( Série )C( Série )B( Série )A( 
 دربوكة   طابلة  تشينة  كمان 
 ليزار  الراعي فواتي  شجرة

 سبتة  املقنني   جرانة  كرافاطة 
 القهوة  صباط  بوشون  سكالوب 

 ليكول  فورنو  لوطو  فاليزة 
 اآلابء  جبل  حلية  ابن عم 
 مشس  نواظر  الكورنيش  وذن 

 اجلنينة  بوجنة  صابون  خدمي
 كسكيطة  تصويرة أواتل  دروج 
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 الفالح  اببور  عود  كلب
 موستاش    كبش   حشرة بنان 

 سردوك  موكحلة  تواليت   أدوات 
 كوالر  كريون  طاجني صياد 
 دار جامع عسكري بيدو 

     واد                   حوت                                              الريف                        القفل               
 

بغية التطبيق احلريف لالختبار، و ابجتهاد منا و لألمانة العلمية و بغية احرتام الوقت احملدد زمن االختبار:  -5
  شكل التايل:لالختبار قمنا بتقسيم اخلمسة عشر دقيقة على ال
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 : شكل توضيحي يبني لنا تقسيمات زمن االختبار13الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(لزمن األول )ا  1 er  temp 

 اثنية ) حسب االختبار(   30دقيقة و    1التعليمة الثانية:   دقيقة    1التعليمة األوىل:  

 دقيقة    1التعليمة األوىل:  

 دقيقة    1التعليمة األوىل:  

 دقيقة    1التعليمة األوىل:  

 دقيقة    1التعليمة األوىل:  

 دقيقة ) حسب االختبار(   1التعليمة الثانية:  

 اثنية ) حسب االختبار(   30دقيقة و    1التعليمة الثانية:  

 اثنية ) حسب االختبار(   30دقيقة و    1التعليمة الثانية:  

الخامس(  لزمن)ا  5 eme  temp 

ثاني( لزمن ال)ا  2 eme   temp 

(لثثالزمن ال)ا  3 eme   temp 

رابع(لزمن ال)ا  4 eme   temp 

 اثنية ) حسب االختبار(   30دقيقة و    1التعليمة الثانية:  

( لسادسلزمن ا )ا  6 eme   temp 

 دقائق 3تسرد قصة على املفحوص يف مدة 
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 حتليل االختبار:  -6
 يتضمن الزمن األول تعليمتني مت اتباعهما على الشكل التايل:الزمن األول:   •

 : جدول يوضح لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن األول05اجلدول رقم  

Date :15/06/2020 Prénom :F Nom : M 

  Série utilisée : A 

  8كلمة، متكنت من استحضار   15املريضة، و املتكونة من  ( علىAقمنا بعرض السلسلة )التعليمة األوىل:  -
) حصان(، وكلمة خاطئة ) أي موجودة يف ،  وذكر كلمة مل ترد يف السلسلة 15كلمات صحيحة من أصل 

15 sec      Commentaires  D  F  J  Mots relevés        
 دربوكة   •     •

 ليزار   •    
 سبتة      
 القهوة      
 ليكول      
 اآلابء   •    
 مشس      
 اجلنينة      
 كسكيطة   •    
 الفالح      
 موسطاش   •    
 سردوك   •    
 كوالر    •  كوانن  
 دار  •    
 واد     •    
     كلمة "حصان"  
      
     أكثر مل أستطع التذكر  

 جمموع األزمان       ث  56
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اثنية و توقفت عن االستحضار بعد  56اثنية، استغرقت  56استغرقت القائمة ولكن مشوهة كوانن=كوالر(، 
 أستطع التذكر أكثر".قوهلا لنا " مل  

كلمة اليت سردت عليها من   15كلمات من أصل   10قامت املريضة بتذكر و استحضار التعليمة الثانية:  -
(،يف مدة زمنية قدرها دقيقة واحدة، و كانت طريقة A,B,C,D( من جمموع األربع سالسل )Aالسلسلة )

"، حاولت  chronométre" رمبا الستعمالنا إستحضارها يف هذه املرة بسرعة وعالمات التوتر ابدية عليها، 
 املريضة التوقف عن سرد الكلمات املتذكرة، غري أننا طلبنا منها أن تتذكر املزيد، وفعال متكنت من التذكر.

بغية اتباع و احرتام االمانة العلمية مل نغري من شكل اجلدول، ففي كل التعليمات الثانية لكل زمن، مالحظة:  -
مات من سالسل أخرى و تسجيل الكلمات املستحضرة من طرف املفحوصة، بل قمنا بتدوينها أين نقوم بسرد كل

 يف املسودة اخلاصة بنا.
 يتضمن هذا الزمن تعليمتني مت اتباعهما على الشكل التايل:الزمن الثاين:   •
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 الثاينلنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن  يوضح    جدول:  06اجلدول رقم

Date :15/06/2020 Prénom :F Nom : M 

  Série utilisée : A 

كلمة، و طلبنا منها  15املريضة، و املتكونة من  ( علىA: قمنا بعرض السلسلة )التعليمة األوىل -
كلمات، و   10استحضار أكرب عدد ممكن من الكلمات و ال يهم الرتتيب،  فتمكنت من استحضار 

اثنية أين  42قامت بذكر كلمة جديدة غري موجودة يف السالسل السابقة هي )األرض(، و استغرقت 
 أستطع التذكر أكثر". طلبت منا التوقف عن السرد و قالت: " يكفي مل

15 sec      Commentaires  D  F  J  Mots relevés        
 دربوكة       •
 ليزار   •     •

 سبتة   •    
 القهوة      
 ليكول   •    
 اآلابء   •    
 مشس      
 اجلنينة      
 كسكيطة   •    
 الفالح   •    
 موسطاش   •    
 سردوك   •    
 كوالر      
 دار  •    
 واد     •    
     كلمة "األرض"  
      
     مل أستطع التذكر أكثر  

 جمموع األزمان       ث  42
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كلمة اليت سردت عليها   15كلمات من أصل   10قامت املريضة بتذكر و استحضار التعليمة الثانية:  -
اثنية،  30(،يف مدة زمنية قدرها دقيقة و A,B,C,D(، من جمموع األربع سالسل )Bمن السلسلة )
 .(A)كلمات من السلسلة    6( و  Bكلمات من السلسلة )  10فقامت بتذكر  

 يتضمن هذا الزمن تعليمتني مت اتباعهما على الشكل التايل:  لزمن الثالث:ا •
 لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن الثالثيوضح    جدول:  07اجلدول رقم •

Date :15/06/2020 Prénom :F Nom : M 

  Série utilisée : A 

15 sec      Commentaires  D  F  J  Mots relevés        
 دربوكة   •     •
 ليزار   •     •
 سبتة   •     •

 القهوة   •    
 ليكول   •    
 اآلابء   •    
 مشس   •    
 اجلنينة   •    
 كسكيطة      
 الفالح   •    
 موسطاش   •    
 سردوك      
 كوالر   •    
 دار  •    
 واد     •    
     كلمة "اجلبل"  
      
     مل أستطع التذكر أكثر  

 جمموع األزمان       ث  56
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كلمة، و طلبنا منها  15املريضة، و املتكونة من  ( علىAقمنا بعرض السلسلة )التعليمة األوىل:  -
كلمة من أصل   13استحضار أكرب عدد ممكن من الكلمات و ال يهم الرتتيب،  فتمكنت من استحضار 

 ، مع استحضار كلمة جديدة "اجلبل".15
،على املريضة من جمموع األربع سالسل  ( C)قمنا بسرد كلمات السلسلة التعليمة الثانية:  -

(A,B,C,D  يف مدة زمنية قدرها دقيقة و،)كلمات من هذه السلسلة   9اثنية، أين استحضرت لنا    30
(، وهنا بدأت عالمات التعب تبدو على املفحوصة أين طلبت منا التوقف Aكلمات من السلسلة )  7و 

 قليال لشرب املاء و استكمال االختبار.
 يتضمن هذا الزمن تعليمتني مت اتباعهما على الشكل التايل:بع:  الزمن الرا -

 لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن الرابعيوضح    جدول:  08اجلدول رقم

Date :15/06/2020 Prénom :F Nom : M 

  Série utilisée : A 

15 sec      Commentaires  D  F  J  Mots relevés        
 دربوكة       •
 ليزار   •     •
 سبتة       •

 القهوة   •    
 ليكول   •    
 اآلابء   •    
 مشس      
 اجلنينة   •    
 كسكيطة   •    
 الفالح   •    
 موسطاش   •    
 سردوك   •    
 كوالر   •    
 دار  •    
 واد     •    
     كلمة "اجلبل"  
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كلمة، و طلبنا منها  15املريضة، و املتكونة من  ( علىAقمنا بعرض السلسلة )التعليمة األوىل:  -
كلمة من أصل   12استحضار أكرب عدد ممكن من الكلمات و ال يهم الرتتيب،  فتمكنت من استحضار 

 و طلبت منا التوقف لعدم قدرهتا على استحضار املزيد.  ، مع استحضار كلمة جديدة "خروف"15
،على املريضة من جمموع األربع سالسل  ( D) قمنا بسرد كلمات السلسلةالتعليمة الثانية:  -

(A,B,C,D  يف مدة زمنية قدرها دقيقة و،)كلمات من هذه السلسلة   6اثنية، أين استحضرت لنا    30
 .(Aكلمات من السلسلة )  3و  

 يتضمن هذا الزمن تعليمتني مت إتباعهما على الشكل التايل:الزمن اخلامس:   •
 نتائج تطبيق االختبار يف الزمن اخلامسلنا  يوضح    جدول:  09اجلدول رقم

Date :15/06/2020 Prénom :F Nom : M 

  Série utilisée : A 

      
     مل أستطع التذكر أكثر  

 جمموع األزمان       ث  46

5 sec      Commentaires  D  F  J  Mots relevés        
 دربوكة   •     •
 ليزار   •     •
 سبتة       •

 القهوة   •    
 ليكول   •    
 اآلابء   •    
 مشس      
 اجلنينة   •    
 كسكيطة   •    
 الفالح   •    
 موسطاش      
 سردوك      
 كوالر   •    
 دار     
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كلمة، و طلبنا منها  15املريضة، و املتكونة من  ( علىAقمنا بعرض السلسلة )التعليمة األوىل:  -
كلمات من   10استحضار أكرب عدد ممكن من الكلمات و ال يهم الرتتيب،  فتمكنت من استحضار 

كذلك، و طلبت منا التوقف لعدم قدرهتا على  ،و عالمات التعب أصبحت ابدية عليها15أصل 
 استحضار املزيد.

،على املريضة من جمموع األربع سالسل  ( D)ت السلسلة قمنا بسرد كلماالتعليمة الثانية:  -
(A,B,C,D يف مدة زمنية قدرها دقيقة و،)كلمة من هذه  13اثنية، أين استحضرت لنا  30

 السلسلة.
 :فيه مرحلتني  الزمن السادس: •
  30يف هذه املرحلة من االختبار قمنا بقراءة قصة صغرية على املفحوصة حتتوي على  املرحلة األوىل: -

، أين قامت إبيقافنا عند كل كلمة من هاته السلسلة و تذكرها، و (A)منها من السلسلة  15لمة، ك
 ابلتايل يف هذه املرحلة قامت بتذكر مجيع الكلمات، و كانت إجابتها صحيحة.

 لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن السادسيوضح   جدول:  10اجلدول رقم

Date :15/06/2020 Prénom :F Nom : M 

  Série utilisée : A 

 واد     •    
      
      
     مل أستطع التذكر أكثر  

 جمموع األزمان       ث 53

J ou F   Mots du text       N° J ou F   Mots du text N° 
 1 الفالح   J  املونتو  
 2 موسطاش  J  الكتاب  

 3 بنك    طرومبيطة  
 4 مشس  J  عالم  
J   سبتة  J   5 اجلنينة 
J   دربوكة  J  6 واد 
J  كوالر  J  7 سردوك 
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 القصة: 
، يعْس الواداتعوا حدا  اجلنينةيف  الشمسكبري، قاعد يف البنك حتت موستاش كبري، عنده الفالح  كان واحد

أيل حدا القهوة و اجلاجات، ْيكمي يف الدخان، يشوف يف الناس أيل ميشوا يف الطريق، قاعد حدا السردوك يف 
اتعوا، و املونتو و الكتواب اتعوا،. كان يزمر ب الكسكيطة  ، هاذ الطفل ْنساليكوللََقار، كاين رايح ْطفل ل 

حىت لنهاية  الدارزاهية. من  كوالرب  صغرية ملونة دربوكة، فيها سبتة طرومبيطة، و رافد يف يدوا عالم، و داير
زوق ابلورد، يتبعوا و يشوفوا يف الْطفل الصغري.اتع التاقة اتع التاقة امل ليزارو اإلخوة مور  آابءالكارطي كانوا 

 الزوق ابلورد، يتبعوا و يشوفوا يف الْطفل الصغري.
IV. : حتليل النتائج و تفسريها 

لقد قمنا من خالل هذه الدراسة بتناول حاالت أشخاص مصابني ابلتصلب اللوحيي، وحاولنا حتليل  
الذي ميكننا من تقييم ذاكرة األحداث ) من خالل قياس قدرة تذكر و ،  REYاختبار اخلمسة عشر كلمة لراي 

بقة الذكر قمنا إبجراء االختبار هلاته الفئة، ونظرا للعراقيل السا استحضار )اسرتجاع( املعلومة من قبل املفحوص
، األمر الذي الميكننا من تعميم النتائج املتوصل إليها على مجيع الفئة، فبعد إجراء االختبار حالة واحدة فقطعلى 

على املريضة قامت بتشفري و استحضار معظم الكلمات على طول األزمنة اخلمسة، و متكنت من التعرف على 
يف الزمن السادس،و بعد سؤالنا هلا عن اإلسرتاتيجية املتبعة من قبلها يف تذكر هاته مجيع الكلمات و استحضارها 

الكلمات فكانت إجابتها كالتايل:" لكل كلمة داللة فبالنسبة لكلمة ليزار فهو مقابلين، و كلمة الكسكيطة ولدي 

J   8 دجاجة    دار 
 9 سيجارة          طريق  
J  10 طريق           آابء 
 11 القهوة       J  اخوة 
J   12 احملطة         ليزار 
 13 طفل         اتقة  
 14 ليكول        J  ورد 
 15 كسكيطة       J  متمدرس  

06 Total justes :  09 Total justes :  
00 Total faux  :  00 Total faux  :  
00 Total général faux :  15 Total général  

justes : 
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و القهوة اليت هي أمامنا اآلن فوق يديرها يوميا و يسألين عليها، الدربوكة ذكرتين ابألعراس، اآلابء تذكرت والدي، 
الطاولة، كما أن هذه املصطلحات نستعملها يف حياتنا اليومية األمر الذي مكنين من اسرتجاعها بسهولة"، فمن 

ا استحضرت الكلمات اعتمادا على ذاكرهتا الداللية من خالل املعاين ااملكتسبة و خالل تصرحياهتا نفهم أهن
 يعتمدلفينغ. و و املتعامل هبا يف حياهتا اليومية و من هنا نتوصل إىل التسلسل اهلرمي لت املوجودة يف رصيدها اللغوي

 يف املعلومات حبيث أن  (التسلسلي االسرتداد) الداللية الذاكرة يف سابق ترميز على العرضية الذاكرة يف الرتميز
 .داللية  مكوانت  هلا  العرضية  الذاكرة

V. :االستنتاج العام 
               الدراسة اليت قمنا هبا تبني لنا أن مرضى التصلب اللوحيي املتعدد املزمنمن خالل 

)Sclérose en Plaque(  ليس ابملرض اهلنّي، يصيب خمتلف األعمار، وخاصة الفئة الشبابية، إذ
أو هجمات انتكاسية تليها حاالت من اهلدوء، فخطورة أن الفرد املصاب هبذا املرض يتعرض لنوابت  

هذا املرض تتمثل يف صعوبة أعراضه اليت ميكن أن تلزم املريض كرسيا متحركا أو يف غالب األحيان تؤدي 
به إىل مالزمة الفراش بقية حياته، رغم األعراض الواضحة إاّل أّن تشخيصه صعب حيث يقوم معظم 

فحص مرارا و تكرارا و ذلك املرضى و إّن صّح القول احلاالت اليت تعرفنا عليهم يف امليدان قاموا إبعادة ال
 بغية معرفته

فإجراء هذه التحاليل ابهضة الثمن و غري متوفرة يف مستشفياتنا العمومية هذا ما يشتكون منه املرضى و  
 كذلك بعد الفحص غالء تلك األدوية و اإلبر اليت توصف من طرف أطباء األعصاب.

العديد من املرضى بسبب ما حيمله من اإلعاقة و  فهذا املرض يعترب من النوع القاتل ببطء و املهدد حلياة
العجز يف مستقبل الشخص املصاب، و لكن هذا ال مينع من التعايش معه لسنوات طويلة ليس كاألفراد 

 العاديني بطبيعة احلال حيث أنّه يبقى حبيس تلك اإلبر و األدوية و الكرسي املتحرك أيضا.
حداث عند هاته الفئة من املرضى، إلقاء نظرة على ذاكرة األ فقد حاولنا من خالل هذه الدراسة حماولة 

 الذين يعانون يف صمت، فكانت نتائج دراستنا كالتايل:
ال ميكن إثبات و اكتشاف إصابة املفحوص مبرض التصلب اللوحيي من خالل التشخيص األويل فقط،  -

 ففي بعض احلاالت تعدى األمر إىل اثلث فحص ابلرنني املغناطيسي.
 عن اآلالم اليت تصيب املفحوص أثناء قيامه ابلبزل القطين نظرا لصعوبته.  انهيك -
 غالء تكاليف العالج من إبر و أقراص تسكني اآلالم و حىت آالت العالج الطبيعي. -
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 مرض التصلب اللوحيي يصيب مجيع األعمار، خاصة النساء. -
 ثناء مرحلة اهلجوع.حسب احلالة املدروسة الحظنا عدم أتثر ذاكرة األحداث اخلاصة هبا أ -
 معاانة هذه الشرحية على مستوى مراكز إعادة التأهيل الوظيفي ابلوالية. -
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 خالصة الفصل: 

من خالل هذا الفصل مّت التطرق إىل املنهج املتبع ملساعدتنا و توجيهنا يف الدراسة، و كذا حدود الدراسة 
الرتبص الذي قمنا به، و كيفية االستفادة من الدراسة االستطالعية مث تناولنا العينة اليت متثلت يف مكان وزمان 

املستهدفة و مجع املعطيات و اخلصائص اليت تتعلق هبذه األخرية لتبقى يف النهاية حالة واحدة مت تطبيق عليها 
تبار و حتليلها، فمن خالل هذا االختبار املستهدف للدراسة ليتم بعدها عرض نتائج املتوصل إليها من تطبيق االخ

 الفصل قد تعرفنا على أهم األدوات و التقنيات املستخدمة يف البحث و كيفية تطبيقها.
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 اخلامتة العامة
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من خالل الدراسة اليت قمنا هبا تبني لنا أن مرض التصلب اللوحيي مرض مزمن، معقد عصيب يصيب 
اجلهاز العصيب املركزي حيث يسبب تلف على مستوى غشاء املايلني احمليط ابلدماغ و النخاع الشوكي، مسببا 

دد حياة الكثري من األشخاص بذلك التهااب هذا األخري يسبب التصلب، و ذلك عند تعمقنا به اكتشفنا أبنّه يه
أو بصفة خاّصة فئة الشباب و ذلك اعتمدا على عّدة مصادر فمن خالل العوارض اليت تعرفنا عليها فهي أعراض 
خطرية كفقدان التوازن و خميفة  مثل فقدان اإلحساس أو فقدان البصر و صعبة ترهق املريض و جتعله يتساءل 

حية أشكاله )أنواعه( فهي جمرد حرب على ورق ال يعتمد عليها عند حول مصري حياته و مستقبله، أّما من ان
تشخيص حالة املريض بل يشار إليه بصفة عاّمة و ذلك من خالل تطلعاتنا خاصة عند التقابل مع احلاالت 
املذكورة سابقا، فلم نرى أي حالة مذكور نوع مرضها التصلب اللوحيي، و لكن حسب الباحثني فنوع هذا املرض 

حسب نوع اهلجمة  فهو مرض صعب التشخيص حبيث يستخدم لتشخيصه فحص الرنني املغناطيسي و  يصنف
أيضا فحص البزل القطين و يف املرحلة األوىل فحص الّدم، ولكن رغم كل هذه الفحوصات إاّل أن املريض ال مينعه 

مرض صعب التشخيص، فربغم من إعادة الفحوصات مرارا و تكرارا و ذلك بغية ظهوره كونه كما هو معروف أنّه 
من تقّدم العلم و رقي األحباث إاّل أّن أسبابه غري معروفة و غري حمددة للساعة بل جمرد فرضيات يفرتضها الباحثني 
و حياولون إثبات صحتها أو نفيها حبيث يظنون أن هناك جمموعة من العوامل قد تسبب مرض التصلب املتعدد 

يئية أو أمراض أخرى... و لكن إىل يومنا هذا مل يتعرف الباحثني على سبب أو عوامل ب Dمنها نقص الفيتامني 
 التهاب غشاء املايلني

و هلذا مل يعرف العالج، فهو غري كايف و غري اثبت و ال يوجد هناك عالج شايف هلذا املرض ألّن السبب 
  يتعرضون إليها هاته الفئة.جمهول فالعالج جمرد تبطئ من تطور املرض و إنقاص من حّدة عوارضه و اآلالم اليت

فبالرغم من صعوبة املرض و خطره على صّحة الفرد إاّل أّن ذلك ال مينع من التعايش حياة طبيعية و ذلك إبتباع 
العالجات )الطبية، الوظيفية، الطبيعية، النفسية، األرطفونية( و إتباع جمموع األدوية اليت توصف من طرف الطبيب 

اصة و عدم إرهاق نفسهم كثريا، شرب املاء أيضا و عدم تعرضهم لشمس )احلرارة الكثرية ( و احلمية الغذائية اخل
أو الربودة القاسية أي توفري اجلو املالئم هلم و ذلك عن طريق مساندهتم من قبل العائلة و األصدقاء املقربني و 

 .مزاولة أعماهلم و هواايهتم و تقبلهم للمرض وهللا سبحانه و تعاىل هو الشايف

هو من قّسم الذاكرة طويلة املدى  Tulving  أما يف ما خيص ذاكرة األحداث تبني لنا أبن تولفينغ 
على شكل متثيل هرمي )الذاكرة اإلجرائية، الذاكرة الداللية، ذاكرة األحداث( فهذه األخرية أي ذاكرة األحداث 

بل تعمل ابلرجوع إىل الذاكرة اإلجرائية  هي الذاكرة الشخصية لإلنسان أي أهم أحداث حياته، ال تعمل لوحدها 
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و الداللية وذلك حسب تولفينغ، كما تعرفنا أيضا على أهم امليزات و اخلصائص اليت تتميز هبا ذاكرة األحداث، 
 .  REYكلمة ل    15حيث تعرفنا أيضا على أهم االختبارات اليت تقيم ذاكرة األحداث من بينها اختبار 

يف حني أن الفصل األخري تناول دراسة ميدانيىة ملا هو جمسد يف النظري، حيث سعت هذه الدراسة إىل 
تقييم ذاكرة األحداث عند األشخاص املصابني ابلتصلب اللوحيي، فقد تكونت عينة البحث من مخسة حاالت مّت 

هذه األخرية يف والية مستغامن و اختيارهم بطريقة قصدية كوهنم يعانون من املرض املراد دراسته، حيث كانت 
ابلضبط يف مركز إعادة التأهيل الوظيفي، حيث قمنا يف ابدئ األمر بدراسة استطالعية هدفها التعرف على 
احلاالت و إجراء املقابلة معهم و مالحظتهم و حتديد اإلطار الزماين و املكاين أي إتباع خطوات البحث العلمي 

 الدراسة األساسية، و اليت تعترب يف أي حبث علمي اخلطوة املهمة و ذلك لتجسيد بكل تفاصيله، بعدها تطرقنا إىل
ما هو نظري على أرض الواقع، حيث مشلت دراستنا األساسية حالة واحدة من بني مخس حاالت و ذلك نظرا 

اء الدراسة على مل نتمكن من إجر  19-لألوضاع اليت متر هبا بالدان و العامل أبسره، إذ أنه و إثر جائحة الكوفيد
عينة البحث ككّل بل اكتفينا حبالة واحدة فقط طّبقنا عليها االختبار و الذي هو غري مكيف على بيئتنا اجلزائرية،  

  15فنظرا ملوضوع الدراسة و الذي من بني متغرياته ذاكرة األحداث مل جند اختبار مكيف يف بيئتنا فاعتمدان على" 
و ذلك ابستشارة األستاذة املشرفة، أين متت املوافقة عليه و طبقناه على  "  الذي قمنا برتمجته REYكلمة ل 

احلالة سابقة الذكر، أين قمنا بزايرهتا يف مقر سكناها و عرض نتائجه و حتليلها و مناقشتها أيضا، و لكن مل 
مل تفقد ذاكرة املريضة نتوصل للدراسة اإلحصائية كون العينة املدروسة غري كافية لذلك، حيث توصلنا إىل أن 

و هذا منذ طفولتها أين سردت لنا عدة حكاايت األحداث  أغلبيةألهنا قامت بتذكر كليا األحداث اخلاصة هبا  
عاشتها مع أصدقائها و تذكرت حىت أمسائهم و العديد من التفاصيل الدقيقة اخلاصة هبم، وهذا ما الحظناه عليها 

هذا األمر ال ميكننا من إثبات صحة أو لكن انت يف حالة اهلجوع  أثناء مقابلتنا هلا، مع العلم أن املفحوصة ك
نفي الفرضية املطروحة سابقا نظرا لقلة العينة و لعدم متكننا من إجراء املقابلة معها أثناء حالة النوبة و ال حىت 

 تطبيق االختبار، و لضيق الوقت أيضا.
 التوصيات و االقرتاحات:  -

 اقرتاح بعض التوصيات تكمن فيما يلي:و على ضوء ما سبق ميكننا  
 إعادة النظر يف مستقبل مرضى التصلب اللوحيي الذي ابت خييفهم ابعتبار مصريهم جمهوال. -
ضرورة توعية املرضى ابملتابعة الطبية و زايرة الطبيب أثناء التعرض للهجمات املتكررة يف الوقت املبكر و  -

 ذلك لتفادي الوقوع يف العجز.
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 رض و تقبله سواء من املريض و حميطه.التعايش مع امل -
 ضرورة عقد لقاءات خبصوص مرض التصلب اللوحيي كونه مهمش الدراسة يف بيئتنا. -
 تطوير أماكن العالج اخلاصة هبذه الفئة و الرعاية اخلاصة. -
 توفري مراكز استجمام و تدليك خاصة هبم.    -
 التأهيل الوظيفي ملستغامن و حىت املختصني النفسانيني.توفري األخصائيني األورطوفونيني يف مركز إعادة   -
 العراقيل و الصعوابت: -

كل دراسة علمية يقوم هبا الباحث هلا عراقيل و صعوابت، فمن بني الصعوابت اليت تلقيناها يف حبثنا و ذلك على 
 املستوى اجلانبني النظري و التطبيقي و هي كالتايل:

 كال املتغريين.  ندرة الكتب و املراجع العربية حول -
 صعوبة الرتمجة من املراجع األجنبية.  -
 حداثة املوضوع. -
 قلة العينة املدروسة. -
عدم وجود األخصائيني األرطفونيني يف مركز إعادة التأهيل الوظيفي مما جعلنا نواجه مشاكل يف التوجيه  -

 خبصوص ختصصنا.
 .19- عدم التمكن من إمتام الرتبص و ذلك جرّاء جائحة الكوفيد -
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 املراجع ابللغة العربية:  -أ
 : الكتب -1

 (. أسرار الذاكرة االنسانية و امكاانت العقل البشري. دار النشر للجامعات.2014السيد عزيزة حممد. ) -
لم النفس املعريف. األردن: دار الشروق (. ع2003الزغلول رافع النصري، الزغلول عماد عبد الرحيم. ) -

 للنشر و التوزيع.
 (. أساسيات يف علم النفس الرتبوي. عمان: دار الشروق للنشرو التوزيع.2004أفنان نظري دروزة. ) -
(. مصطلحات نفسية و تربوية. عمان، األردن: دار الثقافة للنشر و 2005البدري مسري موسى. ) -

 التوزيع.
 (. مناهج يف البحث يف علم النفس اللغوي. دار النهضة العربية للطباعة و النشر2001املليجي. )حلمي   -
(. علم النفس املعرفيو تطبيقاته .  2007جون أندرسون، ترمجة حممد صربي سليط، رضا مسعد اجلمال. ) -

 عمان: دار الفكر.
ية التعلم بني النظرية و التطبيق. (. سيكولوج1996سيد حممد خري هللا، ممدوح عبد املنعم الكنعاين. ) -

 لبنان: دار النهضة العربية.
 (. مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث. اجلزائر.2000عمار حبوش، حممد حممود الذنيبان. ) -
األردن: دار النشر   1ط(. أسرار الذاكرة االنسانية و إمكاانت العقل البشري.2014عزيزة حممد السيد. ) -

 للجامعات.
(. فسيولوجيا اجلهاز العصيب . فسيولوجيا اجلهاز العصيب 2016حسن عبد هللا اخلفاجي. ) فالح -

 (. الكوفة: كلية الرتبية البدنية و علوم الرتبية.08)صفحة  
(. صعوابت التعلم األسس النظرية و التشخيصية و العالجية، سلسلة 1998فتحي مصطفى الزايت. ) -

 النشر للجامعات.. دار  1النفس املعريف ط  علم
 األطروحات و البحوث العلمية:   -2

(. مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف علم النفس. التوافق النفسي لدى 2017-2018شاوي إميان. ) -
العمال املصابني ابلتصلب اللوحيي، دراسة عيادية لثالثة حاالت بكل من والية)تلمسان، عني متوشنت، 

 امعي بلحاج بوشعيب .وهران( . عني متوشنت : املركز اجل
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عوامل(. حماضرة بعنوان -أنواع-مراحل-أمهية-(. الذاكرة )تعريف2016شيماء علي مخيس النعيمي. ) -
 كلية الدراسات القرآنية.-الذاكرة. العراق: جامعة اببل

، من 2020, 04 26(. مقال من الويب. اتريخ االسرتداد 2015ديسمرب,  23عرين طبيشات. ) -
 حيي.أسباب التصلب اللو 

(. الذاكرة أسرارها و آلياهتا . أبوظيب: هيئة أبو 2012/1433لورون بويت ترمجة عز الدين اخلطايب. ) -
 ظيب للسياحة و الثقافة.

 MS in focus(. التصلب املتعدد و اإلدراك . 2013ميشيل مسمري أوسيلي. )جوان,  -
fédération 

ر الصداع املتكرر على خالاي املخ ، (. دراسة حديثة تثبت أضرا2014جوان ,  20اندية راضي. ) -
 املرسال.

(. حماضرات. مقياس تشريح اجلهاز العصيب، سنة اثنية جامعي، ختصص، 2016-2017نعيمة بوزاد. ) -
 أرطوفونيا . جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغامن.

ة على (. مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري. أتثري الصدمة اجلمجمي2006-2007ساسان إهلام. ) -
 الذاكرة و كيفية إعادة أتهيلها . قسم علم النفسو علوم الرتبية، ابتنة: جامعة احلاج خلضر .

(. دراسة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علم النفس ختصص: عيادي. 2016/2017زكريي كرمية. ) -
 Sclérose en plaquesتقدير الذات لدى املرضى املصابني ابلتصلب اللوحيي املتعدد 

Multiples Sclérosis املسيلة، املسيلة: جامعة حممد بوضيف ابملسيلة .. 

-al، من 2020, 06 09املالحظة العلمية)مفهومها، أنواعها، أهم مميزاهتا و عيوهبا. اتريخ االسرتداد  -
shahraniahmatp://al 

تك ، من حيا2020, 05 28(. مقال من الويب. اتريخ االسرتداد 2011جمموعة أطباء األعصاب. ) -
 مع التصلب اللوحيي، دليل اإلجابة على األسئلة اليت ختص مرض التصلب اللوحيي.
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 املراجع ابللغة الفرنسية:   -ب
 الكتب:   -1

- konstantine k Zakzanis ( .2000 .) distinct neuro cognitive profiles in multiple 
sclérosis subtypes .Suisse: Arch clin Neuropsychol . 

- Marc Jeannerod ( .2006  .) Le cerveau volontaire .paris: Odile Jacob science. 
- Thibault MOREAU ( .2008 .) le point sur...La sclérose en plaque, du 

diagnostic au récentes découvertes .paris: Vidal, arsep . 

 األطروحات و البحوث العلمية: -2
- F,Daniel, R,M.Marié G.L.Defer ( .8-9 septembre, 2006 .)Revue 

Neurologique .Étude de la mémoire épisodique dans la sclérose en plaques 
grâce au California Verbal Learning Test : données en faveur d’une 
altération de l’encodageStudy of episodic memory in multiple sclerosis using 
the California Verbal Learning Test: the data favour 857-852، الصفحات    

- Seizeur R ( .20 septembre 2013 .)le cervelet, Anatomie morphologique et 
fonctionelle, DES neurologie .nantes: université de bretagne . 

- MACHET Alexandra ( .2009/2010 .) Mémoire pour l'obtention du certificat 
de capacité d'orthophoniste .Réétalonnage du test des 15 mots de Rey 
auprès de la population adulte   . bordeaux: Université Victor Segalen 
Bordeaux . 

- http://theses.univ-lyon2.fr:http://theses.univ 
lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2001.taddei_h&part=180380 

- F,Daniel, R,M.Marié G.L.Defer ( .8-9 septembre, 2006 .)Revue 
Neurologique .Étude de la mémoire épisodique dans la sclérose en plaques 
grâce au California Verbal Learning Test : données en faveur d’une 
altération de l’encodageStudy of episodic memory in multiple sclerosis using 
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 قائمة األشكال

 رقم الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
 14      رسم ختطيطي للجهاز العصيب املركزي 01
 15 رسم ختطيطي للدماغ البشري 02
 16   رسم توضيحي للمخ البشري 03
 17  رسم توضيحي يبني تقسيمات اجلهاز العصيب البشري  04
 22 رسم توضيحي يبني الضرر الذي يصيب املايلني 05
 24 شكل توضيحي يبني االلتهاب املتسبب يف ختريب غشاء املايلني 06
 30   األعراض املصاحبة ملرضى التصلب اللوحييرسم توضيحي ينب   07
 32 تطور األنواع الفرعية للتصلب املتعدد 08
 35 صور توضيحية للتصوير ابلرنني املغناطيسي 09
 36 صورة توضيحية لفحص البزل القطين 10
 47 تقسيمات الذاكرة 11
 Tulving 57تولفينغ  لاهلرمي    النموذج 12
 73 لنا تقسيمات زمن االختبارشكل توضيحي يبني   13
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 قائمة اجلداول 
 رقم الصفحة اسم اجلدول رقم اجلدول

 71      (A)     كلمات السلسلةيوضح   جدول 01
 71           للغة العامية (A) كلمات السلسلةترمجة    يوضح  جدول 02
 72 (A.B.C.D)السالسل  كلمات  يوضح   جدول 03
 72 للغة العامية (A.B.C.D)السالسل كلمات  ترمجة    يوضح  جدول 04
 75 جدول يوضح لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن األول 05
 77 يوضح  لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن الثاين جدول 06
 78 نتائج تطبيق االختبار يف الزمن الثالثيوضح  لنا   جدول 07
 79 يوضح  لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن الرابع جدول 08
 79 لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن اخلامسيوضح    جدول 09
 80 يوضح  لنا نتائج تطبيق االختبار يف الزمن السادس جدول 10
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