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 اهدي هذا العمل املتواضع اىل : 

: اىل صاحب السرية العطرة و الفكر املستنري ، فلقد كان له الفضل االول يف بلوغي التعليم العايل 

 . والدي احلبيب

رابطة اجلاش وراعتين حىت صرت كبرية : امي الغالية طيب  اىل من وضعتين على طريق احلياة و جعلتين 

 له اثرها. 

 اىل اخويت و صديقايت . 

 و ال ينبغي ان انسى استاذيت حيياوي حفيظة اليت كان هلا دور يف مسانديت و تشجيعي .

 اىل كل االساتذة الكرام الذين رافقوين خالل مشواري الدراسي.
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 الشكر و التقدير: 

 

 احلمد هلل العلي العظيم اوله و اخر . 

نتقدم ابلشكر و التقدير لكل من ساهم يف اجناز هذا  العمل املتواضع و خنصص ابلذكر االستاذة  
نا ابرشاداهتا و بتوجيهاهتا و ال بوقتها من اجل كوهنا مل تبخل علي  "حيياوي حفيظة"املشرفة االستاذة 

 امتام هذا العمل فجزاها هللا عنا كل اخلري وزادها من حبر علمه.

دعم االستماع و التوجه النفسي و اخص ابلذكر  ر اىل مجيع  املشرفني على وحدة الشكر كل الشك
 املختص االرطفوين "فوزي قمراوي" على مساعداته و نصائحه القيمة. 

مجيع من وقف جبانبنا من قريب او من بعيد و ساندان المتام هذا العمل و لو  كما اتوجه ابلشكر اىل 
 بكلمة طيبة. 
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 ملخص البحث ابللغة العربية :

  هتدف هذه الدراسة اىل توضيح"مدى فعالية التكفل االرطفوين جلورج الما يف اعادة اتهيل االشخاص
الذين يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي، لتحقيق هذا اهلدف مت استخدام املنهج الوصفي  

النصفي احمليطي فئة  ( اشخاص مصابني بشلل الوجه 7اسلوب دراسة حالة ، فبلغ عدد العينة ) 
نساء(،مت اخيارهم بطريقة قصدية على مستوى وحدة دعم االستماع و   3رجال( و )  4الراشد )
حيث اعتمدت الباحثة على املالحظة و املقابلة و اختبار   لنفسي ابملستشفى اجلامعي بوهران،التوجه ا

"فرايز" و دليل االرطفوين اخلاص ابالشخاص املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي، اذ متت دراسة  
رطفوين كل حالة دراسة معمقة، فمن ابرز النتائج اليت اسفرت عنها: انه توجد فعالية يف التكفل اال

هذا ما بينته   جلورج الما يف اعادة اتهيل االشخاص الذين يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي ،
نتائج تطبيق التقنية من خالل حتقيقها للتناظر و الوجهي ومن خالل نتائج تطبيق اختبار "فرايز" بعد  

لعضالت الوجهية يف  ر الفحص توت مدة من اعادة التاهيل االرطفوين بعدما كان هناك قياس قبلي 
احلصص االوىل للحاالت، كما توصلت الباحثة اىل فعالية عملية الدلك ذات االسس التشرحيية 

االرطفونية جلورج الما كان هلا  ملراحل العضالت و االعصاب الوجهية ،عالوة على هذا اتضح ان 
ت،فمن خالل حتليل اتثري هو االخر على كل من اجلانب النفسي و االجتماعي التواصلي للحاال

 النتائج تبني ان الفرضيات اجلزئية حتققت يف ظل الفرضية العامة. 

 الكلمات املفتاحية: 

 –شلل الوجه النصفي احمليطي  -اعادة اتهيل االرطفوين –تقنية جورج الما   -التكفل االرطفوين
 مراحل االرطفونية . -الدلك 
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Abstract : 

 

This study aims at clarifying the efficiency of speech therapy support by George lamas in 

rehabilitating individuals who suffer from peripheral facial paralysis. 

In order to achieve this aim the researcher has used the descriptive method as a way to 

scrutinize this case study. The  number of people affected by peripheral facial paralysis were 

7  adults ( 4 man and 3woman ) were chosen deliberately at the level of the listening and 

psychological orientation support unit at the University Hospital of Oran ,where the 

researcher relied on:observations ,interviews,freyss test ,and speech therapy guide specified 

for people how are suffering from peripheral facial paralysis.There fore each case was 

thoraighly and remarkable ruslts from this study are : that the is efficiency in George lamas 

speech therapy support in the rehabilitation of people who experience peripheral facial 

paralysis.This what was elearly indicated in the results after applying the method that has 

been mentioned above, ans which has achieved facial symmetry thragh these results that have 

implemented  freyss test after a penod of rehabilitation of speech therapy, and after it was a 

previous measurement of facial muscles tension's examination during the primary sessions of 

those cases. 

furthermsre  the resrarcher has obtained that massage treatment which is based on anatomical 

foundationsof facial muscles and nerves, is highly efficient.  

In addition it was proven that speech therapy stage of George Lamas had an effect on the 

psychological ,social and communication side of these cases .Thus thraigh the analysis of the 

acquired results it was proven via the partial hypotheses were accurately relative to the 

general hypothesis that was propounded by this research  

Key words: 

- Speech Therapy Suppor-George Lamas method –Speech Therapy Rehabilitation- Peripheral 

facial paralysis- Massage treatment- Speech Therapy.     
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 مقدمة :

اول ما يلفت انتباهنا عند التحدث مع شخص ما هو مالحظة وجهه و ابالخص تعابريه و امياءاته  

حبيث يعترب الوجه احمليط الذي يبدا من اجلبهة حنو الذقن ويشمل كل من العينني و االنف  ،الوجهية 

خمتلفة على حسب اختالف وضعية الشخص  كل هذه املكوانت تعطينا تعابري وجهية،والفم  

 .املتحدث 

تتدخل  ،كل هذه االمياءات الوجهية اليت تبدو لنا بسيطة يف ظاهرها اال اهنا يف الواقع عملية معقدة 

و هنا جندر ابالشارة اىل  ، تعبري واحد فيها جمموعة من االعصاب و العضالت الوجهية من اجل 

 . التعابري الوجهية  و ما يسميه البعض عصب  العصب السابع

حبيث يعترب العصب القحفي السابع هو املسؤول عن االمياءات و احلركات الوجهية كما ان له دور  

 .كبري يف عملية التواصل غري اللفظي بني البشر 

و حيدث يف كثري من االحيان اصابة االنسان بشلل مفاجئ و ذلك لتعدد االسباب فيكون هذا 

 .لل حميطي الشلل اما شلل مركزي او ش

فيعرف شلل الوجه  املركزي على انه اصابة  يف اجلهاز العصيب املركزي او  ابلتحديد يف اجلزء املهيمن  

و تكون االصابة على مستوى العصبون احملرك العلوي فيما خيص شلل الوجهي املركزي   ،من الدماغ

 . حيث يكون لدينا شلل يصيب نصف اسفل الوجه فقط 
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و تكون هذه االصابة على   ،يطي فيتمثل يف اصابة العصبون احملرك السفلي للوجهاما شلل الوجه  احمل

الوظيفية للعصب الوجهي حيث تنجم عنها عدة اضطراابت من بينها اضطراابت مستوى احلركة 

كما متس اجلانب الظاهري   ،اضافة اىل وجود صعوابت يف اغالق العينني ، و اضطراابت البلع،النطق 

حيث اننا نتصادف يف كثري من االحيان مع اشخاص يظهر لنا عدم انسجام يف جانيب الوجه  ،للحالة

وجود اميائية وجهية معربة كل هذه املظاهر  و عدم ،فنرى ضعف او شلل يف احدى جوانب الوجه 

يطي او ما يعرف ايضا ب: شلل  االكلينيكية تعرب عن شلل الوجه النصفي احمليطي او شلل الوجه احمل

 . بيل  او شلل العصب السابع 

اال ان   ،على الرغم من تعدد االدوية العالجية و العمليات اجلراحية لعالج شلل الوجه النصفي احمليطي

احلركية الوجهية للشخص اعادة التاهيل االرطفونية هلا دور كبري و مهم يف تشخيص و اعادة اتهيل 

و اهلدف من هذا الربوتوكول العالجي االرطفوين هو اعادة  ،لنصفي احمليطياملصاب بشلل الوجه ا

 . بوجه معرب غري جامد كما كان  و جعل املصاب يتمتع ، احلركية االميائية الوظيفية للوجه 

و لكن ما هو ملحوظ يف الوسط ،هذا النوع من التكفل االرطفوين يستدعي كفاءة ارطفونية ذو خربة 

ي هو هتميش هذا اجلانب الن هناك فئة اندرة و قليلة جدا من االرطفونيني يقومون االكلينيكي اجلزائر 

 و االسؤ من ذلك هوعدم،ابعادة اتهيل املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي على اسس تشرحيية 

 الهنم غري كفؤ يف هذا اجملال  ،وعي و اهتمام االخصائيني امليدانيني بفئة شلل الوجه النصفي احمليطي
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كل ما سبق ذكره جعلنا نتطرق ودفعنا لتناول موضوع شلل الوجه النصفي احمليطي و كيفية اعادة  

اتهيل احلركية الوجهية لالشخاص املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي على اسس تشرحيية  لكل 

 . ئري ال بطريقة عشوائية كما هو الواقع يف الوسط االكلينيكي اجلزا ،من  عضالت و اعصاب الوجه

وعلى هذا االساس مت تقسيم الدراسة احلالية اىل جانبني االول نظري و الثاين ميداين ،حيث كان  

هذين االخريين بعد الفصل االول و املتعلق مبدخل الدراسة،و قد احتوى على اشكالية الدراسة و  

دوافع اختيار   فرضياهتا، و كذلك امهية و اهداف لدراسة، اضافة اىل ذلك الدراسات السابقة تليها

 املوضوع و املفاهيم االجرائية. 

تقدمي بصورة نظرية تشريح كل   ت الباحثة حاول تناول فصلني : ففي الفصل االول  النظرييف اجلانب 

و تطرقنا بصفة خاصة اىل العصب القحفي السابع ابعتباره عصب ، أعصابهو   من عضالت  الوجه 

 اما يف الفصل الثاينودعمنا كل ما سبق ذكره يف اجلانب االول بصور توضيحية  ،االمياءات الوجهية 

فات و وكذلك تصني،كل من تعريف و اسباب و اعراض شلل الوجه النصفي احمليطي تناولت الباحثة  

تشخيص و خمتلف العالجات املقرحة لعالج شلل الوجه النصفي احمليطي و تطرقنا بصفة خاصة اىل  

 . يف اعادة اتهيل احلركية االميائية الوجهية   "  ماجورج ال"طريقة 

فقد تضمن فصلني : االول مت التطرق فيه اىل منهج البحث و االجراءات  اما يف اجلانب امليداين :
تعريف  امليدانية،حيث قسم هو االخر اىل جزئني جزء خاص ابلدراسة االستطالعية وجاء فيه 

ها : املكانية و الزمانية ز البشرية ، كما مت حتديد كل من  حدودها،و  ديد اهدافو حتالدراسة االستطالعية  
  هم الصعوابت اليت واجهت الباحثة يف الدراسة االستطالعيةو اادوات الدراسة االستطالعية.خطوات  
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ها،    ديد اهدافو حت  اسية  تعريف الدراسة االسوجاء فيه يف اجلزء الثاين فقد تضمن الدراسة االساسيىة    اما
 همو ا  اخطواهتو .ساسية  ادوات الدراسة االها : املكانية و الزمانية ز البشرية ، كما مت حتديد كل من   حدودو  

اسية ، اما عن الفصل الذي يليه كان فيه عرض النتائج و الصعوابت اليت واجهت الباحثة يف الدراسة االس
املستخلصة من هذه حتليلها، لتناقش تلك النتائج يف ظل الفرضيات اليت مت اقرتاحها، مع ذكر االستنتاجات  

 الدراسة.
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الدراسة  إل  مدخل                                                                األول:  الفصل  

 

  : اإلشكالية 

عني مل تعد قادرة على الرمش كل هذه العالمات و غريها  لألعلىوجه مل يعد يبتسم حواجب مل تعد تصعد 
 . بشلل الوجه النصفي احمليطي  اإلصابةتعرب عن 

بشلل على مستوى  األعماريصاب الشخص على خمتلف  أنوبشكل مفاجئ ميكن   األحيانيف كثري من 
جوانب وجهه  إحدىعدم  حتريك  عضالت  أوعضالت الوجه  إحدىوجهه حبيث ال يستطيع التحكم يف 

 أوشلل العصب السابع   أوشلل الوجه احمليطي  أوو  هذا ما يعرف بعدة تسميات : شلل الوجه النصفي 
و مصدره        الشلل  شلل بيل حبيث اختلفت التسميات على حسب اختالف اجلهة اليت حيدث فيها 

على حسب مكتشف شلل الوجه النصفي  أخرياعن شلل الوجه و  املسئولو كذلك على حسب العصب 
  .احمليطي

شلل الوجه املؤقت الناتج عن تلف   أشكالشكل من  أبنهحبيث يعرف شلل الوجه النصفي احمليطي 
استحالة وجود  أوضعف  إلالعصب الوجهي حيث تتعطل وظيفة العصب الوجهي السابع و هذا ما يؤدي  

 .وجهية يف جهة واحدة فقط عند الشخص املصاب  إميائيةحركات 

ة خصوصا يف  شلل الوجه النصفي احمليطي من املواضيع املهمة و الشائع إنومن خالل كل ما مت ذكره لنا 
املصابني بشلل الوجه  أتهيل إعادةاالرطفوين يف  األخصائيدور  إل اإلشارةوقتنا احلايل و من هنا جتدر 

 الوجهية وهذا ما بينته الدراسات التالية :  اإلميائيةاحلركة  أتهيل إعادةيف  ابألخص أوالنصفي احمليطي 

  Gatignol P . Lannadére E . Lamas G     2008قانيغنول .ب و الندار ا و الماس ج 

 إعادةعملية التدليك اليت يقوم هبا املختص االرطفوين خالل جلسات  أمهيةاثباث  إلهدفت الدراسة 
   ابتدءا  التأهيل إعادةاملرضى املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي حيث تناولت الدراسة عملية  أتهيل
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التدليك   التدليك الوجهي   وفوائده الن عملية  أبمهيةعلى توعية املريض  أكدت حيث  األولمن اجللسة 
الوجهية من اجل تنشيط   اءات لإلميرينات التحفيزية التم أخرياتشمل التدليك الذايت و عملية االسرتخاء و 

يقوم   أناحلركات الوظيفية ووضع حدود لالنقباضات الوجهية كما وضحت مدة التدليك الذايت اليت جيب 
هبا   اليت يقوم التمرينات هذه  أنعلى  أكدت دقائق يوميا  كما  10هبا املريض يف املنزل حيث قدرت ب 

الدورة الدموية و تفادي االنقباضات و من اجل اسرتخاء   لتنشيطاملختص االرطفوين هي جد مهمة 
 العضالت الوجهية 

 :   2014د.مالك كامل 

بعدما ابرازدور العالج الطبيعي يف حاالت شلل الوجه النصفي احمليطي حيث    إلهدفت هذه الدراسة 
دور   األخريابرز يف  أعراضهو  أسبابه كل من تعريف شلل الوجه النصفي احمليطي و   إلكاتب ال  تطرق

احلركية الوجهية و  أتهيل إعادةاالرطفوين وذكر خمتلف اخلطوات اليت يقوم هبا من خالل حصص  األخصائي
رار تلك كا املختص مع احلالة مع مراعاة ترينات اليت يقوم هبف كالمه من خالل مناذج لبعض التمدعم خمتل 

 .  املرأة أمامالتمارين بشكل منتظم يف املنزل 

املرضى املصابني بشلل  أتهيل إعادةو من خالل كل ما مت ذكره يتضح لنا دور املختص االرطفوين املهم يف 
وجود تلك الفجوة الكبرية   لنا كوننا خمتصني ارطفونيني هو مؤسفالوجه النصفي احمليطي و لكن ما هو 

ا اجملال مكانته املفروضة يف ختصص االرطفونيا و هذا ما جعل الوسط االكلينيكي اخلاص  حبيث مل ايخد هذ
رطفونيني لديهم عجز و نقص معرفة فيما خيص شلل الوجه النصفي و يعيب عليهم عدم  ابملمارسني اال

شوائية  تشرحيية ال ع أسساملبنية على  التأهيل إعادة األخص معرفة طرق التكفل العلمية الصحيحة و بوجه 
 كما هو ملحوظ يف امليدان و هذا ما بينته الدراسات التالية : 
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 :2018-2017اوران ديكونداري    

  إعادة أنشلل الوجه النصفي احمليطي عند البالغني  حيث بينت الدراسة  أنركزت  هذه الدراسة على 
 أتهيل إعادةاملصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي حيث تشمل على  األشخاصمهمة جدا عند  التأهيل

 مثل :حركية البلع و املضغ .  اآلليات عضالت الوجه من اجل التواصل اللفظي و غري اللفظي و كثري من 

تكون للمختص االرطفوين  أنجيب  التأهيل إعادةكما ركز الباحث  على انه من اجل القيام بعملية 
البا ما جند نقص يف املعلومات عند املختصني االرطفونيني و هلذا قام جمموعة من  مكتسبات و لكن غ

االرطفونيني   ابألخصائينيموقع خاص مبوضوع شلل الوجه احمليطي خاص   إبنشاءاالرطفونيني  األخصائيني
 األخصائيني  لتزويدهم ابملعلومات حول هذا املوضوع املهم الذي ميتاز بنقائص معرفية هلذا اجملال و يبلغ عدد

و  األخصائينيخمتص ارطفوين  هذا املوقع سوف يزود كل من  172هذا املوقع  انشئوااالرطفونيني الذين 
الناس عامة مبعلومات حول شلل الوجه احمليطي و هلذا وجب على املختصني االرطفونيني عرض هذا املوقع  

على  اإلجابةارطفوين  أخصائي 76ث قام على زمالئهم االرطفونيني و احلاالت اليت سوف  يستقبلوهنا حبي
هذا املوقع   أناملوضوعة يف املوقع و تزودوا مبعلومات حول شلل الوجه احمليطي ومن هنا يتضح لنا  األسئلة

ودور املختص   أمهيةتقييم املختص ملعلوماته القبلية يف جمال شلل الوجه احمليطي كما يبني  إبرازجد مهم يف 
 يطي فيما خيص شلل الوجه احمل

 : Julie Vautrin 2013جويل فوترين  

و   إميائيةاليت تسبب اضطراابت  األمراضتناولت هذه الدراسة شلل الوجه النصفي احمليطي و اعتربته من بني 
متس اجلانب النفسي للمصاب بشلل  أهنااضطراابت حركية و اضطراابت خاصة بفتح وغلق العني كما 

 شخصيته .  أجزاءهي متس جزء من  فإذن متس وجهه  إهناالوجه النصفي حبيث 
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   أسرعتكون يف  أناملصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي جيب  لألشخاص التأهيل إعادة أن أوضح كما 

 ال تكون النتائج وخيمة .  أنوقت ممكن من اجل 

الوجهية   اإلميائيةاحلركية  التأهيل إعادة  ابألخص أوشلل الوجه النصفي احمليطي  أتهيل إعادةكما اعترب 
االرطفونيني يف هذا اجملال  لألخصائينيحديثة و ليست موجودة يف فروع اجلامعات لذلك جند نقص معريف 

نصفي  احمليطي  اخلاصة مبجال شلل الوجه ال األسئلةجملموعة من  إنشائهمهذا النقص من خالل  اثبتوا و قد 
  أنمعارفهم انقصة جدا و لقد توصلوا  أناالرطفونيني فوجدوا  األخصائينيو عرضوها على  جمموعة من 

االرطفونيني يف هذا اجملال اخلاص بشلل الوجه   األخصائيني أتهلالدراسات املوجودة يف اجلامعات ال 
 احمليطي .

تلف املتطلبات اليت حيتاجها املختص يف جمال شلل على خم اإلجابةصنع دليل من اجل  إلو هذا ما دفعهم 
ة الوجهية  احلرك أتهيل إلعادة أساسالوجه النصفي احمليطي و اليت تساعد املختص االرطفوين و تكون مبثابة 

 للمصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي 

موضوع شلل الوجه  النصفي  أمهيةيتبني لنا  اإلشكاليةومن خالل خمتلف الدراسات اليت مت ذكرها يف 
االرطفونيني   املمارسنياحمليطي و حداثة هذا اجملال يف الوسط االكلينيكي اجلزائري و النقص الذي يعاين منه 

  اإلميائيةة احلرك أتهيل  إعادةالوعي مبوضوع شلل الوجه النصفي احمليطي وطرق  أوسواء يف جمال املعرفة 
 إعادةيف  ألخرهي النصفي  فهناك عدة تقنيات ختتلف من مرجع املصابني بشلل الوج لألشخاصالوجهية 

 الوجهية للشخص املصاب بشلل الوجه النصفي احمليطي    اإلميائيةاحلركية  أتهيل

ما مدى فعالية  التكفل االرطفوين جلورج الما يف إعادة أتهيل   : ومن هنا ميكننا طرح  التساؤل التايل
 ؟ جه النصفي احمليطياحلركية الفمية الوجهية لشلل الو 
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 : وعلى خذا األساس ميكن طرح التساؤالت اجلزئية التالية.

يف حتسني احلركية الفمية الوجهية عند   ما مدى فعالية طريقة التدليك االرطفوين جلورج الما -1
 الشخص املصاب بشلل الوجه النصفي احمليطي؟

إعادة أتهيل احلركة الفمية لألشخاص الذين  ما مدى فعالية املراحل االرطوفونية جلورج  الما يف  -2
 يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي ؟

 :الفرضيات

توجد فعالية ارطفونية لتقنية جورج الما يف إعادة اتهيل احلركية الفمية الوجهية لشلل الوجه   : الفرضية العامة
 النصفي احمليطي.

 : الفرضيات اجلزئية

توجد فعالية لطريقة التدليك االرطفوين جلورج الما  يف حتسني احلركة الفمية الوجهية   -1
 .عند الشخص املصاب بشلل الوجه النصفي احمليطي

ية للمراحل االرطوفونية جلورج الما يف إعادة أتهيل احلركية الفمية الوجهية  توجد فعال -2
 لألشخاص الذين يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي.
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  : أمهية الدراسة 

يف جامعة مستغامن قسم  تعترب دراسة شلل الوجه النصفي احمليطي الدراسة االول   -
 االرطفونيا.

  .و يف كلتا اجلنسني  األعمارشلل الوجه النصفي احمليطي شائع بكثرة عند خمتلف  إن -
الذين يعانون من   لألشخاصاحلركية الوجهية  أتهيل إعادةتوعية االرطفونيني بضرورة مسامهتهم يف  -

   .شلل الوجه النصفي احمليطي
يكون سببه عصيب بل هناك  أن الشلل الذي يصيب الوجه ليس ابلضرورة  نأتسليط الضوء على  -

 لظهور شلل الوجه جيب العلم هبا  أسباب عدة 
االرطفوين للمرضى الذين يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي و ذلك لتميزها   التأهيل إعادة أمهية -

 . جانية   أعراضابلسرعة و بدون 

   : أهداف الدراسة 

املرضى الذين يعانون من شلل الوجه النصفي  أتهيل إعادةرطفونيني يف اجلزائر يف دور اال إبراز -
 احمليطي 

 .الذين يعانون من شلل الوجه النصفي  احمليطي   األشخاصمساعدة  -
 . املسامهة يف تعريب خمتلف املعلومات اخلاصة يف جمال شلل الوجه النصفي احمليطي  -
 .للوجهضرورة معرفة اجلانب التشرحيي  -
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 : دراسات سابقة ال

 :   Elsom j C  1927السوم ج س دراسة 

الوجه ومن بني العالجات اليت اعتمدت عليها   أتهيل  إبعادة   Elsom J Cاهتمت دراسة السوم ج س 
هذه    أنحركات حبيث  إنتاجالتحفيز الكهرابئي للعضالت و  أسس: العالجات التقليدية حبيث تعتمد على 

التقنية تعتمد  على حركات غري متقونة و تعتمد على استعمال قوات ممنوعة هذه التقنية مت احلكم عليها  
سلبية يف انقباض عضالت  أعراضمضرة الن هلا   أهنا احلركية الوجهية كما  أتهيل إلعادةال تصلح  أبهنا

 الفك.

 : 1980دراسة دايلس ه ج و كومبس 

الوجهية حيث ظهرت فوائد هذه   اإلمياءات  أتهيل  إلعادةتناولت هذه الدراسة ظهور تقنيات جديدة 
 الوجهية و منع انقباضات العضالت الوجهية .   اإلمياءات التقنيات يف التوازن بني نصفي الوجه و 

الوجهية عن طريق موقع انرتنت املسجل من طرف  اإلمياءات  أتهيل  إعادةهذه التقنية عبارة عن طرح برانمج 
و  اإلصابةمن  األوليف الشهر  أيسريع  التأهيل إعادة  يكون التدخل يف أناملنظومة الصحية و لكن بشرط 

بدون االخد بعني االعتبار درجة شلل الن نتائج الشلل الوجهي احمليطي تكون جد خطرية على املستوى  
 احلامل . املرأةالنفسي و خصوصا عند 

يكون هدفها هو   الذين يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي األشخاصامليزانية املستعملة مع  أنكما 
 و كيفية التعامل معها .  اإلصابة معرفة درجة 

 الوقائية.  ابإلجراءات عملية التدليك  الوجهي و تزويد احلالة  أمهيةاالرطفوين  األخصائيومن هنا جيب على 

13 



الدراسة  إل  مدخل                                                                األول:  الفصل  

 

 :2005طبيب داهنكنيقيون   15/326جملة الطب العدد

نفسية و الثانية جتميلية   األولشلل الوجه النصفي احمليطي يعطي مشكلتني :  أن إبراز إلهدفت الدراسة 
الن التصنيف  التأهيل إعادةويف مجيع جلسات  األوليةالتصنيف االكلينيكي جد مهم يف املراحل  أنكما 

 .  أهدافهو حيدد  التأهيل إعادةاالكلينيكي يرسم مسار 

شلل الوجه النصفي  احمليطي متعدد ولكن   أسباب   أن و تبني من خمتلف الدراسات اليت قام هبا الباحث 
و من  .على مستوى مسار العصب الوجهي إصابة  أو نواة جذع الدماغ  إصابة و هو  أالواحد  أساسها

  التأهيل إبعادةلقيام املرضية مهما كان سببها من اجل ا األعراضخالل كل ما مت ذكره فانه من املهم دراسة 
 و ذلك بعد االستبعاد املركزي . 

لشلل الوجه النصفي احمليطي تشمل على كل من استعمال   األولية التأهيل إعادة إنكما ركزت على 
  التأهيل إعادةو ركزت بوجه اخلصوص على  ابألعنياخلاصة  الضمادات املضادة لاللتهاابت و  األدوية

 همة . الوظيفية ملا هلا من فوائد م

 : 2011بيجي قاتيغنول  ايكودي الندار  اليزاابل ابرانت  فرينديك اتنكري 

 أن االرطفوين  لشلل الوجه النصفي احمليطي  حبيث بينت  التأهيل إعادةفوائد  إبراز إلتناولت هذه الدراسة 
فوائد مجة حبيث تشارك بشكل اجيايب يف تطوير قدرات الفرد و تعزيز ثقته بنفسه   االرطفوين التأهيل إلعادة

و ترتكز على عالقة املختص ابحلالة حبيث وجب على املختص  أساسيلكن هذه النتائج تعتمد بشكل 
 . يحةيوميا و بطريقة صح اإلميائية االرطفوين حتفيز املصاب و مساعدته على القيام ابلتمارين الفمية الوجهية 

 تؤدي    فإهناو مصدرها  أسباهبا نتائج شلل الوجه النصفي احمليطي مهما كانت  أن كما بينت هذه الدراسة 
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 انتكاسات نفسية و اجتماعية وجب على املختص االرطفوين التعامل معها و توعية املصاب  إلبصاحبها 

شلل الوجه النصفي  أتهيل إعادة بكل ما خيص موضوع شلل الوجه النصفي احمليطي و كذا توعيته بفوائد  
 احمليطي .

 :  2012ايكول بونس ب س  و م غاينال م  كوسوويسكي 

شلل عصب الوجه حبيث عرفته على انه عجز يف وظيفة   أونصفي احمليطي تناولت الدراسة شلل الوجه ال
 العصب املغذي لعضالت الوجه .    ابألخصالعصب الوجهي و 

اجلزء العلوي النخاعي و املناطق السفلية  إلتصل  إصابة  أبنهكما ميكن تعريف شلل الوجه النصفي احمليطي 
  كأساساجلهة السفلية فقط و هو معتمد   أوعلى عكس الشلل املركزي الذي يؤثر فقط على اجلزء السفلي 

 الشلل. أنواعلتشخيص شلل الوجه النصفي احمليطي وهو عادة تشخيص جيد للتفريق بني خمتلف  أويل

النصفي احمليطي تكون دائما لديها مشاكل يف احلركية الوجهية   احلاالت اليت تعاين من شلل الوجه أنكما 
 احلركية الوجهية.  أتهيل إعادة وهذا ما يستدعي وجود عدة تقنيات من اجل  

 :  2016 القامحد عبد اخل

مبوضوع شلل الوجه النصفي احمليطي حيث بدا يف بداية موضوعه   اإلملامحاول الباحث يف هذه الدراسة 
الذي   1829مكتشفه اجلراحي الربيطاين تشارلز بيل  إلبتعريف شلل الوجه النصفي احمليطي و قد نسبه 

و قام بتعريفه على انه شلل العصب الوجهي غري معروف السبب كما بني انه   األعضاءقام بتشريح وظائف 
منها و   األساسية العصب السابع  أسباب و ذكر   األطفالمن بينهم  األعمارت من يصيب مجيع احلاال

اليت تظهر عند الشخص املصاب بشلل الوجه النصفي احمليطي و تطور احلالة    األعراضالثانوية و بني 
 كل من التشخيص الصحيح و خمتلف الطرق العالجية لشلل الوجه النصفي    أمهيةبني  األخرياملرضية ويف 
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عادة مع   يبدأالوجهية  فقد  اإلميائيةاحلركية  أتهيل إعادةاحمليطي و من بينها دور املختص االرطفوين يف 
بداية تشخيص املرض حيث يقوم املختص بتقييم احلالة املرضية ووضع خطة عالجية مناسبة هلا وذكر  

الوجهية للشخص  اإلميائية ية احلرك أتهيل إعادةخمتلف التقنيات اليت يستعملها املختص االرطفوين يف 
 املصاب بشلل الوجه النصفي احمليطي.

 :2019اجلمعية الوطنية الفرنسية للطب الداخلي منشورة عن طرف السيفي ماسون  

 أيضاجمهول السبب املعروف  أوتناولت الدراسة شلل الوجه النصفي احمليطي حبيث يعرب عنه ابسم الثالجة 
وظيفية   ااثرشلل الوجه حبيث يعاين املصابون بشلل بيل من  أسباب ابسم شلل  تشارلز بيل حيث تعددت 

ة الوجهية  وهي  و نفسية كبرية على شخصية املصاب الن احلاالت تعاين  من عجز حاد يف احلركي 
  األايمذروته خالل  إلالعضالت اليت تشمل حركة الوجه و متس اجلهة العلوية و السفلية للوجه و يصل 

 خلفي و تنميل يف الوجه املماثل .  أذينتصاحبها امل  أو األعراضتسبق   األحيانو يف كثري من  األولالثالثة 

 التعقيب على الدراسات السابقة : 

تعد الدراسة احلالية من الدراسات القليلة يف ميدان البحث العلمي يف االرطفونيا يف اجلزائر حبيث حتصلت 
احلركية الفمية الوجهية لشلل الوجه النصفي احمليطي حبيث  أتهيل إعادةالباحثة على دراسات سابقة يف جمال 

يطي يصيب العصب السابع وان  (: شلل الوجه النصفي احمل2012تناولت دراسة )ايكول بونس و اخرون 
كل من دراسة )امحد    أشارت معظم احلاالت تكون لديها مشاكل على مستوى احلركية الفمية الوجهية ، كما 

نفسية   أاثرشلل الوجه النصفي احمليطي   تكون له  أن( 2019( و )السيفي ماسون، 2016عبد اخلالق ،
 احلركية الفمية   أتهيل إعادةيات اليت تساهم يف ووظيفية على الشخص املصاب كما بينت خمتلف التقن
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(  و )دايلس و  1927كل من دراسة )السوم ج س،    أوضحتالوجهية عند الشخص املصاب، كما 
  أساسهااملصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي من تقنية  األشخاص التأهيل إعادة( تطور   1980اخرون ،

  أمهية  إلة يكاسات سلبية على وجه احلالة ملا هلا من نتائج سلبالتحفيز الكهرابئي و اليت تعد ذات انع
( على 2005تناظر بني نصفي الوجه ، كما ركزت دراسة )دهنكينيقيون   إعادةعملية التدليك و فوائدها يف 

   .االرطفوين ملا هلا من فوائد  التأهيل إعادةخمتلف العالجات اخلاصة بشلل الوجه النصفي ومن بينها 

االرطفوين وفوائدها   التأهيل إعادة  أمهية( على 2011بينت دراسة) بيجي قاتنيول واخرون ، األخريو يف 
 النفسية و االجتماعية للحالة و اليت ترتكز على عالقة املختص االرطفوين ابحلالة .

 : دوافع اختيار املوضوع

      قد امهل بصفة غري مباشرة جمال شلل الوجه النصفي احمليطي،رغم امهيته   ان الواقع االكلينيكي اجلزائري
و وجود عدة حاالت تعاين من هذا املرض اال اننا جند اما سوء التشخيص االرطفوين يف هذا اجملال او 

ابعتباره  كل هذا جعلين اتطرق ال هذا املوضوع  ، التكفل بطريقة عشوائية ال ابسس تشرحيية مدروسة  
 املوضوع االول الذي سوف يتم التطرق اليه من خالل موضوع مذكرتنا  يف االرطفونيا جبامعة مستغامن. 

 اإلجرائية: حتديد املصطلحات  

 شلل الوجه النصفي احمليطي : 

عبارة عن ضعف مفاجئ يف العضالت اليت تتحكم يف مالمح التعبري الوجهية هذه املشكلة حتدث غالبا   هو
نيب الوجه نتيجة إلصابة العصب السابع اما  مبرض غامض يكون نتيجة التهاب فريوسي أو  يف احد جا

نتيجة أسباب حميطة ابلعصب السابع أدت إل عدم وجود تغذية عصبية للوجه و ابلتايل يفقد العصب 
 ا  وظيفته هذا ما جيعل املصاب غري قادر على إغالق العينني و كذلك  شلل كل من الفمية والوجيهة كم
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 تكون ابتسامته مشوهة 

 : حركية الوجه

هي عبارة عن خمتلف احلركات اليت نقوم هبا من خالل استخدام منطقة الوجه هذه احلركات تتدخل فيها  

 خمتلف األعصاب و العضالت املتعلقة ابلوجه وذلك هبدف اما التعبري عن حاجاتنا أو حركية الوجه  

 :إعادة التأهيل االرطفوين 

التواصل و تقدمي مساعدة للشخص الذي تضرر  يتميز مهام األخصائي االرطفوين بتنمية جانيب اللغة و 

أداؤه اليومي على العودة إل احلد األقصى من األداء الوظيفي و ميكن إجراء إعادة التأهيل يف جمتمع حملي  

 .  أو بشكل مكثف يف إطار استشفائي
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 اجلانب النظري

 



 

 .وأعصاب الوجه مقدمة يف تشريح ووظائف عضالت   : الفصل الثاين

 

 

 متهيد : 

 .تشريح  عضالت الوجهاملبحث االول :  

 تشريح اعصاب الوجه.  املبحث التاين: 

 . تشريح العصب السابع ووظائفه  املبحث الثالث: 

 

 خالصة الفصل الثاين . 
 



. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 متهيد: 

من اجلبهة   يبدأحبيث  الرأس،من  األماميالوجه هو عبارة عبارة عن احليز الذي ميتد من اجلزء اجلزء  

و هو عبارة عن وسيلة لتحديد اهلوية   ، و اخلدين و العينني األنفحنو الذقن ويشمل الفم و 

من خالل كل من التعابري ،اجملتمع  أفرادكما انه ميثل دور مهم يف عملية التواصل مع ،الشخصية 

اليت تنشا جنينيا  ،.حبيث يتشكل هذا الوجه من جمموعة من العضالت  . الوجهية و الكالم اإلميائية

تكون هذه العضالت يف البداية على شكل  ،و تعصب ابلعصب الوجهي،من القوس البلعومي الثاين 

فيما خيص   ،أماعدة عضالت اثناء التطور اجلنيين  إىل تتجزأو لكنها ،مسطحة وحيدة  عضلة

الوجهية فان جلد الوجه يستمد تعصيبه احلسي من فروع االنقسامات الثالثة للعصب  األعصاب 

و على الرغم من ، ابستثناء منطقة صغرية تقع فوق زاوية الفك السفلي و الغدة النكفية  ،مثلث التوائم

خنتص بشرح العصب السابع يف موضوع حبثنا ملا له من دور يف   أننا إالالوجهية  األعصاب  تعدد

 عملية التواصل مع الغري.

وخنتص الوجه اعصاب  و عضالت و يف  هذا الفصل سوف نتطرق اىل اجلانب التشرحيي لكل من 

 العصب السابع ووظائفه.  ابلذكر
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 تشريح عضالت الوجه. املبحث االول : 

يعترب الوجه القسم االمامي السفلي من الراس و الذي يتحدد شكله تبعا للعظام حتته حيده يف االعلى 

خط متعرج مير يف جذر االنف و حافة احلجاج العلوية و القوس الوجنية و احلافة السفلية للناتئ 

 ( 3، ص 2014مضر تقال، (اخلشائي .

يف النسيج حتت اجللد حيث ميكن القول بشكل عام "جلميع هذه   تتوضع عضالت الوجه و الفروة

 العضالت منشا عظمي و مرتكز جلدي" و تنقسم عضالت الوجه اىل : 

 اوال: عضالت الفروة و اجلبهة و احلاجبني: 

 :  Occipitofrontalis       العضلة اجلبهية القذالية -أ

اخلط القفوي العلوي، و هلا بطنني : بطن  وهي عضلة كبرية نسبيا متتد من فوق احلاجبني و حىت  

بطن قذايل ويرتبط بطناها مع بعضهما عن طريق اخلودة الصفاقية وهلا منشا عظمي و مرتكز   -جبهي

 ( 3، ص 2014مضر تقال، (. جلدي.

 ينشا بطنها القذايل: من الثلثني الوحشني للخط القفوي العلوي و يرتكز على اخلودة الصفاقية.

 ( 3، ص 2014مضر تقال، (.
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مضر تقال،  (.  و ينشا بطنها اجلبهي : من اخلودة الصفاقية و يرتكز على جلد اجلبهة فوق احلاجبني.

 ( 3، ص2014

 :  العضلة اجلبهية القذاليةعمل 

حترك الفروة حنو االمام و اخللف و ترفع احلاجبني يف حالة الدهشة و التعجب و املفاجاة ) تظهر  

 (6، ص 2014مضر تقال، (. االفقية(.. جتاعيد اجلبهة 

 

 

 رسم توضيحي لعضالت اجلبهة و احلاجبني 
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  Corrugator supercilliالعضلة مضغنة احلاجب: 

عضلة صغرية تقع حتت العضلة اجلبهية القذالية و اىل العمق منهها و تنشا من القسم االنسي للقوس 

 ( 7، ص2014مضر تقال،  (.  احلجاجية.فوق احلجابية كما اهنا ترتكز على جلد القوس 

 عمل العضلة مضغنة احلاجب:  

تقوم بتغضني احلاجب: تظهر جتاعيد اجلبهة العمودية بني احلاجبني عند التعبري عن الغضب و 

 ( 7، ص 2014مضر تقال، (. .العبوس

    Procerus  :العضلة الناشلة -ج   

العظم االنفي و ترتكز اىل اجللد ما بني احلاجبني حيث  تنشا من اللفافة املغطية للجزء السفلي من 

 ( 7، ص2014مضر تقال، (.  ختتلط اليافها ابلياف البطن اجلبهي للعضلة اجلبهية القذالية.

 عمل العضلة الناشلة : 

يؤدي تقلصها اىل خفض جلد ما بني احلاجبني و ابلتايل جتعد اجللد عرضيا على جسر االنف و هذا  

 ( 7، ص2014مضر تقال،  (.  العبوس و التهديد. ما حيدث يف تعبري
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 رسم توضيحي للعضلة مضغنة احلاجب و الناشلة 

 :اثنيا : العضالت حول العني 

 :  orbicularis oculiالعضلة الدويرية العينية  

 و هي العضلة الوحيدة اليت تقع حول العني بشكل دائري تتألف من ثالثة أجزاء: 

 جزء حجاجي.   -1

 جزء جفين.   - 2

 ( 8، ص 2014مضر تقال،  (. جزء دمعي.  -3    
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 يتم ارتكازها بشكل أساسي على حواف جوف احلجاج:

 القسم اجلفين للعضلة الدويرية العينية :  -أ

يوجد حتت جلد األجفان متاما ينشأ من الرابط اجلفين االنسي و يتمادى يف مساكة اجلفنني العلوي و 

السفلي و يشكل حلقة كاملة يف اجلفن و يرتكز على جلد األجفان و على احلواف الرصغية  

 ( . Lateral palpebral rapheالوحشيية. )الرفاء اجلفين 

 القسم احلجاجي :  -ب 

احمليطي من العضلة ينشأ من احلافة االنسية للحجاج و الرابط اجلفين االنسي و يشكل هو القسم 

 دائرة حول العني و يرتكز على احلافة االنسية للحجاج و الرابط اجلفين االنسي.

 القسم الدمعي:   -ج

يغطي الكيس الدمعي املوجود ضمن احلفرة الدمعية و ينشأ من منطقة خلف كيس الدمع يف زاوية 

 لعني و من العظم الدمعي ويتم ارتكازه على الرابط اجلفين االنسي )يف اجلانب االنسي من العني(.ا

 ( 8، ص2014مضر تقال، (.  عمل العضالت حول العني :
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عمل العضلة ككل أغماض العني. لكن يوجد درجتان من األغماض : أغماض هادئ مسؤول عنه  

النوم ، حركة أغماض(،  أغماض شديد مسؤول عنه القسم احلجاجي القسم اجلفين ) عند اخللود إىل 

 ) حركة محاية العني من الوهج(. 

مضر تقال،  (. اما القسم الدمعي فيساهم يف افراغ العني كما ان هذه العضلة تعطي تعبري القلق ايضا.

 ( 8، ص2014

 

 رسم توضيحي لعضالت حول العني
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 اثلثا: عضالت األنف:  

 هي عبارة عن عضلتني : عضلة كبرية هي العضلة األنفية و عضلة صغرية هي العضلة اخلافضة للوترية. 

 : مها قسمني:  Nasalisالعضلة األنفية  -1

 جزء معرتض رقيق: وهي األلياف اليت تشكل ضاغطة املنخر.  -ا      

 املنشأ: عظام الفك العلوي وحشي الثلمة األنفية. تتجه أليافها إىل األعلى و االنسي. 

 املرتكز: جسر األنف و اجللد املقابل له.  

 جزء عمودي جناحي: و هي األلياف اليت تشكل موسعة املنخر.   -أ

 وحشي الثلمة األنفية و يتجه حنو األسفل.  املنشأ: العظم الفكي

 املرتكز: القسم السفلي من جناح األنف )جناح األنف هو الفتحة السفلية لألنف(.  

 عمل العضلة االنفية :

القسم املعرتض أثناء تقلصه من اجلانبني ستضغط املنخر إىل الداخل و القسم الوسيع فتحة املنخر  

 ( 9، ص 2014مضر تقال، (.عرب رفع جناح األنف إىل األعلى. 

26 



. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 ( 9، ص2014مضر تقال،  (.هذه العضلة تعطي التعبري الذي نراه عند الشهيق العميق. 

 :  Depressor Septiالعضلة خافظة الوترية  -2 

 املنشأ: العظم الفكي فوق القاطع املركزي.  

 املرتكز: اجلزء املتحرك من الوترية الذي هو حافة الوترية السفلية. 

 عمل العضلة اخلافضة للوترية :  

 خفض الوترية. تساعد العضلة األنفية يف عملها أثناء الشهيق العميق.  

 ول األنف:  عمل العضالت ح

 ( 9، ص2014مضر تقال، (. تقوم بتعبري الشهيق العميق و بعض الغضب.

 

 رسم توضيحي لعضالت االنف
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 رابعا: العضالت حول الفم: 

 العضالت املرتبطة ابلشفة العلوية: -1

 كجميع عضالت الوجه التعبريية هلا منشأ عظمي و مرتكز جلدي. و هي أربعة عضالت:   

 العضلة رافعة الشفة العلوية و جناح األنف.   -ا

 العضلة رافعة الشفة العلوية.  -ب 

 العضلة رافعة الصوار.  -ج

 العضلتان الوجنتيان الصغرية و الكبرية.   -د

   levator labii superioris aleaequeالعضلة رافعة الشفة العلوية و جناح األنف:  -أ

 املنشأ: الناتئ اجلبهي للفكي و تتجه ابجتاه األسفل ابجتاه الشفة العلوية. 

املرتكز: قسم بسيط من العضلة يرتكز على جلد جناح األنف و القسم األخر يرتكز على دويرية  

 ( 9، ص2014مضر تقال،  (.الفموية و جلد الشفة العلوية.  
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 :  levator labii superiorisالعضلة رافعة الشفة العلوية  -ب 

 ة حتت احلجاج و تتجه إىل األسفل. املنشأ: احلافة حتت احلجاج أعلى الثقب

 املرتكز: جلد الشفة العلوية.  

 :  levator anguli orisالعضلة رافعة الصوار  -ج

 تقع إىل العمق من العضلة رافعة الشفة العلوية. 

 املنشأ: احلفرة النابية للفكي إىل األسفل من الثقبة حتت احلجاج. 

 ( 10، ص2014مضر تقال، (.املرتكز: جلد زاوية الفم. مالحظة: صوار هو زاوية الفم

 :  zygomations minor and majorالعضلتان الوجنتيان الصغرية و الكبرية  -د

 العضلة الوجنية الصغرية : و هي العلوية. تنشأ من القسم األمامي للعظم الوجين. 

 العضلة الوجنية الكبرية : تنشأ من القسم اجلانيب أو اخللفي قليال من العظم الوجين. 

 ( 11، ص 2014مضر تقال، (.
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 عمل العضالت املتعلقة ابلشفة العليا ككل: 

هذه العضالت إذا تقلصت جبهة واحدة فسرتفع زاوية الفم و الشفة العلوية إىل جهة واحدة للتعبري 

 ( 11، ص2014مضر تقال،  (.  اإلزدراء و القرف أما إذا تقلصت يف اجلهتني فيظهر تعبري البسمة.

 رسم توضيحي لعضالت حول الفم

 خامسا: العضالت املتعلقة ابلفوهة الفموية: 

 :    orbicularis orisالعضلة الدويرية  -1

تشكل دائرة كاملة إىل اخللف من الشفة العلوية و الشفة السفلية. و على هذه الدائرة ترتكز كامل 

،  2014مضر تقال، (.العضالت املرتبطة ابلشفة العلوية. املنشأ: الوجوه العميقة للجلد حول الفم. 

 ( 11ص
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املرتكز: ترتكز على الغشاء املخاطي للشفتني و أحياان يكون هلا ارتكاز عظمي على اخلط الناصف  

 لعظم الفك العلوي و الفكي السفلي. 

العمل: إذا تقلصت هذه العضلة ستشكل دائرة حول الفتحة الفموية فتساعد على الصغري. و أثناء  

عملية املضغ هي العضلة اليت تدفع ابلطعام مبقابل األسنان. و هلا دور كبري يف التصويت و لفظ  

 األحرف نسميها األحرف الفموية كامليم و الباء اليت ال ميكن لفظها بدون حدوث تفاعل بني

 الشفتني. 

 : هي العضلة اليت تشكل مساكة اخلد.  buccinatorالعضلة املبوقة  -2

 املنشأ: الناتئ السنخي للفكني العلوي و السفلي. 

 املرتكز: ترتكز أليافها متداخلة مع ألياف العضلة الدويرية الفموية و رافعة الصوار.  

كان الفم ممتلئا ابهلواء ستعطي العمل: عندما تفعل فعلها تضغط اخلدين إىل الداخل. و يف حال  

النفخ فالذين يعزفون البوق يستعملون العضلة املبوقة أثناء العزف. و هلا أيضا دور يف املضغ حيث  

 ( 12، ص 2014مضر تقال، (.  تساعد على دفع الطعام ما بني اخلدين و األسنان.
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. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 

 رسم توضيحي للعضلة املبوقة

 : و هي عضلة صغرية و سطحية.  Risoriusالعضلة الضحكية -  3

 املنشأ: لفافة الغدة النكفية. 

 املرتكز: زاوية الفم و تتداخل مع رافعة الصوار و الدويرية الفموية.  

 ( 13، ص 2014مضر تقال،  (العمل: تساهم بتعبري الضحك. .

 العضالت املتعلقة ابلشفة السفلية:

 :   Depressor anguli orisالصوارالعضلة خافظة 

املنشا: على طول اخلط املائل للفكي السفلي )يقع اسفل و جانب الوجه االمامي للفكي السفلي ( 

 تتجه اىل االعلى.

 ( 14، ص2014مضر تقال، (: املرتكز: زاوية الفم )الصوار(
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  Depressor labii inferioris العضلة خافضة الشفة السفلية

املنشا: من قسم اخلط املائل الكائن بني االرتفاق الذقين و الثقبة الذقنية و تتجه مائلة حنو االعلى و  

 االنسي و تنتهي مرتكزة على جلد الشفة السفلية و خمتلطة ابلياف الدويرية الفموية. 

 : هي االكثر عمقا .  Mentalis العضلة الذقنية

 حلفرة القاطعية للفك السفلي.املنشا: ا

 املرتكز: جلد الشفة السفلية. 

 عمل العضالت املتعلقة ابلشفة السفلية:

تسحب العضلة خافضة الصوار و خافضة الشفة السفلية حنو االسفل و الوحشي معطية حالة التعبري  

جانب واحد يتم  عن احلزن ،عندما حيدث هذا الفعل يف اجلانبني تكون احلالة يف حزن اما اذا كان يف 

 التعبري عن الرتدد و الشك.

مضر تقال،  (عمل العضلة الذقنية: تقلب الشفة اىل االسفل و تعرب عن حالة احلزن البسيط. .

 ( 14، ص2014
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. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 

 رسم توضيحي للعضالت املتعلقة ابلفوهة الفموية 

 :  سادسا: العضالت حول األذن

   Superior auricularاألذن العلوية  -1

    Anterior auricularاألذن األمامية  -2

 ( 15، ص2014مضر تقال،  (.Posterior auricularاألذن اخللفية  -3

 

 رسم توضيحي للعضالت حول االذن
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 تشريح اعصاب الوجه املبحث الثاين : 

 متهيد: 

ابستثناء  يستمد جلد الوجه  تعصيبه احلسي من فروع  االنقسامات الثالثة للعصب مثلث التوائم 

منطقه صغريه تقع فوق زاويه الفك السفلي والغدة النكفية فهي تستمد تعصيبها من العصب 

 االذين الكبري.

ان هذه االعصاب ال تعصب جلد الوجه فقط بل تعطي ايضا الياف املستقبلة للحس العميق  

تلف لعضالت التعبريية للوجه وهذا ما سوف نتطرق اليه يف هذا املبحث من خالل ذكر خم

 االعصاب الوجهية ووظائفها. 
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  Ophthalmiic  Nerve :اوال: العصب العين 

يعصب العصب العيين جلد اجلبهة واجلفن العلوي وامللتحمة والوجه اجلانيب لالنف حىت ذروته يف  

 االسفل ومتر مخسة فروع من العصب اىل اجللد

 :   The lacrimal nerve العصب الدمعي -1

 وملتحمة  اجلزء الوحشي للجفن العلوي.يعصب اجللد 

 :  The supraorbital nerve العصب فوق احلجاج -2

العلوية  للحجاج يف الثلمة فوق احلجاج وينقسم اىل فروع تعصب اجللد وملتحمة  يلتف حول احلافة

 اجلزء املركزي للجفن العلوي واجللد اجلبهة. 

: يلتف حول احلافه العلويه للحجاج  The supratrochlear nerve العصب فوق البكرة -3

أنسي العصب فوق احلجاج ام اىل فروع تعصب اجللد و  وملتحمة  اجلزء االنسي للجفن العلوي 

 وكذلك جلد اجلزء  السفلي للجبهه قريبا من املستوى الناصف 

العصب احلجاج من االسفل يغادر هذا : The infratrochlear nerve عصب حتت البكرة  -4

 . )1.ص2018فواتيح.ن. .( بكره العضلهاملنحرفه العلوية يعصب اجللد
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 ملتحمه اجلزء االنسي للجفن العلوي وجلد اجلزء اجملاور من جانب االنف -

 :  The external nasal nerveالعصب االنفي الظاهر- 5

االنف والغضروف االنفي العلوي ويعصب يغادر هذا العصب االنف وذلك خبروجه من بني عظم 

 . )1.ص 2018فواتيح.ن. .(جلد الوجه اجلانيب لالنف  حىت ذروته يف االسفل

 

 رسم توضيحي لالعصاب الوجهية   

  Maxillary nerve :اثنيا: يعصب جلد اجلزء اخللفي ل جاين العصب الفكي العلوي

وحشي  لفتحة احلجاج, وتسري منه اىل اجللد األنف و اجلفن السفلي واخلد والشفة العلوية واجلانب ال

 . )1.ص2018فواتيح.ن. .( :ثالثة فروع عصبية وهي
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 :   The infraorbital nerveعصب حتت احلجاج. -1

انه التمادي املباشر  للعصب الفكي العلوي حيث يدخل احلجاج مث يظهر على الوجه مبروره من 

إىل فروع صغرية وعديدة تتشعع  للخارج من الثقبة تعصب خالل الثقبة حتت احلجاج وينقسم مباشرة 

 هذه الفروع جلد اجلفن السفلي واخلد وجانب االنف والشفة العلوي

 :  zygomaticofacial nerve  The العصب الوجين الوجهي . 2

يدخل الوجه مبروره من خالل ثقبة صغرية على اجلانب الوحشي للعظم الوجين، ويعصب اجللد مغطى 

 . )2.ص2018فواتيح.ن. .(اخلد لربوز

 :   The zygomaticotemporal  nerveالعصب الوجين الصدغي -3

يدخل احلفرة الصدغية  مبروره من خالل ثقبة صغريه على السطح اخللفي للعظم الوجين،و يعصب 

 جلد الصدغ

 Mandubular nerve :اثلثا: العصب الفكي السفلي

 وهو يعصب جلد الشفة السفلية  واجلزء السفلي للوجه والناحية الصدغية وجزء من صيوان االذن,  

 . )2.ص2018فواتيح.ن.) ويسري بعد ذلك حنو االعلى ليعصب الناحية اجلانبية للفروة  
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  :وتسيري منه اىل اجللد ثالث فروع

 :    The mental nerve العصب الذقين .1

 الذقنية للفك السفلي  ويعصب  جلد شفة السفلية والذقنيربز من الثقبة 

 :    The buccal nerve العصب الشدقي .2

 يربز من حتت حافة األمامية للعضلة املاضغة ويعصب جلد ابحة صغرية من اخلد. 

 :    The auriculotemporal nerve .العصب األذين الصدغي3

وذلك بني االوعية الصدغية السطحية والصيوان، حيث  يصعد من احلافة العلوية للغدة النكفية 

يعصب جلد الصيوان والصماخ  السمعي الظاهر  والسطح اخلارجي لغشاء الطبلة وجلد الفروة اعلى 

. )3.ص2018فواتيح.ن.. (الصيوان.

 

 رسم توضيحي العصاب الوجه
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 املبحث الثالث : تشريح العصب السابع ووظائفه.

 متهيد: 

الدماغ والنخاع الشوكي كمراكزقيادة للجهاز العصيب , تتلقى التنبيهات املختلفة لرتسل يعمل 

 استجاابت هلا الوامرمناسبة ولكي يتم التواصل بني هذه املراكز وبقية احناء اجلسم.

تنشا من كل من الدماغ والنخاع الشوكي اعصاب تسلك سبال خمتلفة حاملة اشارات متنوعة 

 وسنتناول يف مبحثنا االعصاب املنبثقه من الدماغ واليت تعرف ابالعصاب القحفية.   

تعرف االعصاب القحفية على اهنا  االعصاب اليت تنبثق من القحف او تدخل اليه ومن هنا جاءت  

مييزها عن االعصاب الشوكية اليت اليت  تنبثق من العمود الفقري   و يبلغ عدد التسمية وذلك لت

  : زوجا ترقم ابستخدام االرقام  الرومانية وهي 12االعصاب  القحفية 

I. العصب الشمي 

II. العصب البصري 

III. العصب احملرك للعني 

IV. العصب البكري 

V. العصب الثالثي التوائم 

VI. العصب املبعد 



. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

VII. العصب الوجهي 

VIII.  ايلفوقعيالعصب الدهليز 

IX. العصب اللساين البلعومي 

X. العصب املبهم 

XI. العصب االنف االضائي 

XII. العصب حتت اللسان 

 ويف هذا املبحث سوف نتطرق اىل  العصب الوجهي وكل ما خيصه بشكل مستقل ومفصل ومعمق.
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 منشا العصب الوجهي )العصب السابع(: -1

علوي يف القشر الدماغي مث يتصالب ليصل اىل النوايت   )املنشا  كل عصب  يبدا بعصبون حمرك 

احلقيقي ( و اليت حتوي جسم العصبون  احملرك السفلي مث خيرج العصب من الدماغ ) املنشا الظاهر(  

 ( 2،ص 2018ومن مث يتفرع اىل العديد من التفرعات.)تغريد اللجمي ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمطط توضيحي ملنشا العصب السابع
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نواتان 

نظيرتان ودية  

 )افرازبة( 

 نواة حسية 

نواة رئيسية  

 حركية 

على الوجه  

االمامي لجذع  

الدماغ من الثلم  

البصلي الجسري  

الكائن بين الجسر  

و النخاع  

المتطاول اي بين 

الحدبة الخلفية و  

 البصلة 

 المنشا الظاهر 

لحقيقي  المنشا ا  

 )نويات العصب الوجهي( 

 السابع   العصب الوجهي
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 مسري العصب الوجهي :     -1

جبذريه احلسي واحلركي من الثلم البصري اجلسري مث يتحد اجلذران  يف مدخل  يخيرج العصب الوجه

 . Internal Acoustic Meatusجمرى السمع الباطن 

 القوقعي ويرافقه يف املسري العصب الدهليزييسري العصب الوجهي يف جمرى السمع الباطن، 

Vestibulocochlear nerve  .يف األسفل 

  :كالتايل   Segments ينقسم العصب الوجهي بعد خروجه من منشئه الظاهر اىل مخسة اجزاء *

 :  Meatal( الصماخي1

 (مم24-23من جدع الدماغ اىل مدخل جمرى السمع الباطن بطول حوايل)

 :   lbyrinthineالدهليزي )التيهي( -5

الباطن اىل العقدة الركبية, مارا ضمن أضيق منطقة يف النفق فالوب وبطول من مدخل املسم السمع 

 (مم5-3حوايل)

 ,من العقدة الركبية اىل الناتئ اهلرمي )يف جدار اخللفي جلوف الطبل( :  Tympanic الطبلي -6

 ( 2،ص2018(مم.)تغريد اللجمي ،11-8بطول حوايل )

42 



. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 

 صورة توضيحية ملسري العصب الوجهي 

 :   Mastoidalاخلشائي -5

  (مم.14-10من الناتئ اهلرمي اىل الثقبة االبرية اخلشائية بطول حوايل)

 :                    Extra Temporal Facial Nerveالصدغي اجلزء خارج العظم

من الثقبة االبرية اخلشائية اىل عضالت التعبري الوجهية والبطن اخللفي للعضلة ذات البطنني، والعضلة 

 ( 3،ص 2018(مم.)تغريد اللجمي ،20-15برية الالمية ومن مث اىل خلف الصيوان بطول حوايل)اال
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 (الفروع الغري انتهائية :3

 فروع غري هنائية بعد خروج من العظم الصدغي الصدغيفروع ضمن العظم  

 فرع حلقة هاللر الصخري السطحي الكبري 

 الشعبة احلسية جملرى السمع الظاهر الصخري السطحي الصغري 

 الشعبة األذنية اخللفية  عصب عضلة الركابة 

 فرع العضلة اإلبرية الالمية  عصب حبل الطبل 

 

 ( 3،ص2018،)تغريد اللجمي 
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 إىل من  القطعة 

 مدخل جمرى السمع الباطن جذع الدماغ الصماخية

 العقدة الركبية مدخل جمرى السمع الباطن  الدهليزية

 الناتئ اهلرمي   العقدة الركيبة الطبلية  

 الثقبة اإلبرية اخلشائية الناتئ اهلرمي اخلشائية  

 العضالت املعصبة ابلوجهي  الثقبة اإلبرية اخلشائية   خارج الصدغية 



. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 فروع العصب الوجهي

 (  فروع العصب الوجهي خارج العظم الصدغي :4

  Styloomastoid Foramen  يغادر العصب الوجهي قاعدة القحف عرب الثقبة اإلبرية اخلشائية

وبعدها يدخل مباشرة اىل الغدة التنكفية معطيا فروعه اخلمسة اإلنتهائية وهي : .)تغريد اللجمي 

 ( 3،ص2018،

: يربز من احلافة العلوية للغدة و يعصب العضلتني االذنيتني Temporal ( الفرع صدغي1    

االمامية و العلوية و ابلبطن اجلبهي للعضلة القذالية اجلبهية و العضلة الدويرية العينية و العضلة 

 املغضنة للحاجب.

  غذة و يعصب العضلة الدويرية العينية.: يربز من احلافة االمامية لل  Zygomatic( الفرع الوجين2

 . ( 2،ص2018)تغريد اللجمي ،
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. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

:يربز من احلافة االمامية للغذة و ذلك اسفل القناة النكفية و يعصب    Bucall  ( الفرع الشدقي3

 العضلة املبوقة و عضالت الشفة العلوية و املنخر. 

: يربز من احلافة االمامية   Marginal mandubular nerve ( الفرع اهلامشي فكي سفلي4

 للغدة و يعصب عضالت الشفة السفلية .  

: يربز من احلافة السفلية للغدة و مير يف العنق حنو االمام اسفل الفك cervical( الفرع الرقيب 5

السفلي معصبا العضلة اجللدية العنقية و ميكن ان يتقاطع مع احلافة السفلية جلسم الفك السفلي 

 ( 4،ص2018)تغريد اللجمي ،  افضة لزاوية الفم.ليعصب العضلة اخل

 

 

 صورة توضيحية لفروع العصب الوجهي خارج العظم الصدغي.
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. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 رسم توضيحي لفروع العصب الوجهي خارج العظم الصدغي.         

 خامسا:مهام العصب الوجهي

 فهو:  Mixed  العصب الوجهي )القحفي السابع(هو عصب خمتلط

 :يعصب كافة عضالت التغيري الوجهية  motor عصب حركي -1

:يعصب حسيا منطقة صغرية يف مدخل جمرى السمع الظاهر   sensitiveعصب حسي-2

 ( 4،ص 2018)تغريد اللجمي ، .وجزءا من بداية اجملرى تدعى مبنطقة رمزي هانت
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. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

طريق فرعه :ينقل حس الذوق من الثلثني األمامني من اللسان عن sonsorial يعصب حاس- 3

 حبل الطبل الذي يتصل ابلعصب اللساين فرع الفكي السفلي

: فهو عصب نظري ودي مسؤول عن إفراز الدمع وإفرازات الغدة حتت   secretary عصب إفرازي-4

 ( 4،ص2018اللسان والغدة حتت الفك .)تغريد اللجمي ،

 

 مهام العصب الوجهي
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. الوجه  أعصاب و  عضالت  ووظائف تشريح يف مقدمة  :                 الثاين الفصل  

 

 

 خالصة الفصل الثاين:

  :الوجه هي املسؤولة عن االمياءات و التعابري املختلفة اليت يقوم هبا االنسانتعترب عضالت 

كالضحك و البكاء و الغضب ،حيث يبلغ عددها مخسة عشرة عضلة  مقسمة يف مخس  

جمموعات و هي: العضالت اخلاصة ابجلبهة ، و الناحية العينية، و  الناحية االنفية ، ابالضافة  

ضالت الصيوانية ،و هي موجودة حتت اجللد ، اما االعصاب احلسية اىل الناحية الفموية و الع

للوجه و املثمتلة يف : العصب العيين و العصب الفكي العلوي و اخريا العصب الفكي السفلي 

فهي تعترب الياف مستقبلة للحس العميق لعضالت التعبري الوجهي املوجودة حتتها ، و يتحكم  

السابع، الذي ينقسم اىل مخسة فروع : صدغي، وجين، حبركة هذه العضالت العصب القحفي 

شدقي، هامشي فكي سفلي ، و اخريا رقيب والذي تتخلص مهامه يف كونه عصب خمتلط حبيث 

 يعترب عصب حركي،حسي و عصب حاسي و افرازي.    
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   .شلل الوجه النصفي احمليطي و اعادة اتهيله  الفصل الثالث: 

 

 متهيد : 

 . تعريف شلل الوجه النصفي احمليطياملبحث االول :  

 اسباب شلل الوجه النصفي احمليطي. املبحث التاين:  

 انواع شلل الوجه النصفي احمليطي. املبحث الثالث:  

 شلل الوجه النصفي احمليطي. اعراضاملبحث الرابع:  

 تشخيص شلل الوجه النصفي احمليطياملبحث اخلامس:  

الوجه  العالجات املختلفة العادة اتهيل شللانواع املبحث السادس:  
  النصفي احمليطي.

العادة التاهيل االرطفوين  برانمج "جورج الما" املبحث السابع:   
 املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي. لالشخاص

 خالصة الفصل الثالث . 
 



 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

: متهيد   

تتحرك عضالت الوجه ابستمرار مع كل ابتسامة او عبوس يف الوجه ،اال ان احلركات اليومية اليت تقوم 

هبا عضالت الوجه قد تتوقف بشكل مفاجئ، ما يعين االصابة بشلل الوجه النصفي احمليطي  حبيث 

ط يف  وترتاوح بني ضعٍف بسي ختتلف أعراض من شخٍص آلخر،تتعدد اسباب االصابة هبذا املرض و 

إىل تغري شكل الوجه بشكٍل واضح، وهذا ما سوف نتطرق  عضالت الوجه وشلٍل كامل مما تؤدي 

و انواعه      اليه يف هذا املبحث بتعريف شلل الوجه النصفي احمليطي و ذكر كل من اعراضه و اسبابه  

تاهيل  كما سوف نتطرق اىل  مراحل تشخيصه و خمتلف عالجاته، و بصفة خاصة اعادة ال   ابلتفصيل

 االرطفوين "جلورج الما " اخلاصة بشلل الوجه النصفي احمليطي.
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 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

   تعريف شلل الوجه النصفي احمليطي. املبحث األول:

شلل الوجه النصفي احمليطي هو عبارة عن اضطراب عصيب حيث  يشمل مسة شلل الوجه النصفي 

اسم العصب الوجهي حبيث تعطي  احمليطي على العصب القحفي السابع و الذي يطلق عليه أيضا 

 إصابة العصب السابع ضعف يف إحدى جوانب الوجه . 

    Charels Bellة إىل السيد تشارلز بيل مسي شلل الوجه النصفي احمليطي ابسم شلل بيل نسب 

حيث   1828وهو عبارة عن شاب جراح من لندن قام بوصف حالة تعاين من شلل الوجه سنة  

 كر وظائف العصب السابع ابلتفصيل . أشار إىل كل من التشريح وذ 

حالة كل سنة    100.000حالة من   30-15الدراسات الوابئية أشارت إىل أن شلل بيل يصيب 

 سنة  40-20حتدث غالبا هذه اإلصابة بكثرة عند الراشدين ما بني  

من املفرتض أن كل األسباب الكالسيكية املؤدية لشلل الوجه النصفي احمليطي املسئول عنها بنسبة   

ابملائة  هي أسباب ختص اعتالل أو مرض األعصاب من جانب واحد من الوجه وهي    75

 ( Tomislav  Méstrovic ; 2019 ; p 1et 2 اضطراابت ختص العصب فقط.)

سبب ضعف مؤقت أو شلل يف عضالت الوجه ميكن أن حيدث  هو حالة تكما يعرف ايضا  ابنه   

 ذلك عندما يصبح العصب الذي يتحكم يف عضالت الوجه ملتهبا أو منتفخا أو مضغوطا .

 (Khan and Maryane Leonard  Medically Reviewed 2017) 
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 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

جيد املصاب  يتسبب شلل الوجه النصفي احمليطي يف احنراف جانب واحد من الوجه أو تصلبه كما 

 صعوبة يف االبتسامة وغلق العني على اجلانب املصاب يف معظم احلاالت يكون شلل بيل مؤقت.

على الرغم من أن شلل الوجهي النصفي احمليطي ميكن أن حيدث يف أي عمر إال أن احلاالت األكثر 

امل سنة وقد مسي بشلل بيل على اسم الع  60-16شيوعا بني األشخاص ترتاوح أعمارهم بني 

 التشرحيي االسكتلندي تشارز بيل  الذي كان اول من وصف احلالة . 

Khan and Maryane Leonard  Medically Reviewed 2017) ) 

على انه إصابة على مستوى عصب الوجه و هو العصب الذي يتحكم  كذلك   يعرف شلل الوجهو  

 يف حركية عضالت الوجه . 

ع شلل الوجه الذي أصيب به الشخص فهنالك على حسب جهة إصابة العصب الوجهي حندد نو 

نوعني اما مركزي أو حميطي حبيث أن شل الوجه الكلي أو احمليطي يكون على كامل الوجه اما الشلل 

 املركزي فيكون أسفل الوجه . 

و يعرف شلل الوجه النصفي احمليطي على انه إصابة  ذات أساس عصيب أويل ميس جمموعة من 

تكون  احادية  اجلانب و هذا لوجود عصب وجهي يتحكم يف حركية    العضالت الوجهية  واليت

(DR Jacqueline Rossant – Lunbroso Et Lyonel Rossant Paralysie Faciale 

Révison Médicale 2018 ) 
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 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

اليسرى للوجه و أخر يتحكم يف حركية اليمىن و هذا ما يوضح اإلصابة األحادية على حسب اجتاه  

يعد شلل الوجه النصفي احمليطي جمهول السبب أو كما يسميه البعض ابلثالجة أو   املصاب .العصب 

ابملائة من    72وهذا ما يعادل نسبة   10000حالة يف    30-15شلل بيل حبيث يصيب من 

 سنة  40األشخاص املصابني به يكون متوسط عمرهم 

(DR Jacqueline Rossant – Lunbroso Et Lyonel Rossant Paralysie Faciale 

Révison Médicale 2018 ) 

يف الكثري من األحيان عندما نستخدم مصطلح شلل الوجه فإننا يف الواقع نتحدث عن شلل الوجه 

 النصفي احمليطي .

هذا النوع من الشلل يظهر الوجه على انه متجمد دون تعبري حبيث يشري شلل الوجه احمليطي إىل  

عض العضالت الوجهية و هذا ما يتسبب يف إصابة حركية الوجه  الفقدان اجلزئي او الكلي لعمل ب

 حيث يعد السبب الرئيسي له غري حمدد أو جمهول السبب 

عندما نتحدث عن شلل الوجه النصفي احمليطي فنجدر ابإلشارة عصب الوجه حبيث يعترب عصب 

الوجه عصب معقد له وظائف عديدة يبدأ من املخ لينتهي على مستوى الوجه عرب األذن حبيث 

 يسمح ابلتحكم يف عضالت الوه وجزء من األذن و إدراك الذوق على مستوى اللسان و إفرازات 

(Ameli Santé.2019. Paralysie faciale Périfirique)  
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 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

األنف و الدمع و اللعاب و يضمن حساسية األصوات ابلنسبة لألذن ومن هنا فان أتثر العصب 

 يؤدي إىل تعطل أو ضعف مجيع الوظائف املتعلقة هبذا العصب .

(Ameli Santé.2019. Paralysie faciale Périfirique)   

 

 . أسباب شلل الوجه النصفي احمليطي : املبحث الثان 

يسمى شلل الوجه "جمهول السبب" أو "ابرد".إنه الشلل األكثر شيوًعا يف الوجه. يتم تثبيته بسرعة  

 كبرية يف بضع ساعات. 

. وهو شائع عند  100000شخًصا يف   30إىل   15٪ من شلل الوجه احمليطي. يصيب 72ميثل 

 .الرجال كما هو احلال يف النساء ، ويبلغ ذروته حول سن األربعني

السكتة الدماغية أو األورام أو تلف األذن   على عكس األسباب احملتملة األخرى لشلل الوجه مثل

 Alvarez V, Dussoix P, Gaspoz JM. Paralysie faciale : diagnostic et ) الوسطى 

prise en charge par le médecin de premier recours. Rev Med Suisse. 2009;5(188) 

:258-62) 

 

55 



 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

غالًبا ما ُيشار إليه على أنه جمهول السبب أييت شلل الوجه املربد فجأة وبدون سبب واضح.   ولكن 

 HVومع ذلك ، يبدو أنه قد مت تفسري حدوثه عن طريق إعادة تنشيط فريوس من جمموعة اهلربس ) 

املسؤول عن القروح الباردة(. كما توجد عدة أسباب أخرى ممكنة حلدوث شلل الوجه النصفي  1

هناك عدة  يطي منها : التهاابت العصب السابع ، تورمات العصب القحفي السابع  و األورام احمل

 اسباب لظهور شلل الوجه النصفي احمليطي ميكن تلخيصها يف : 

 ميكن أن ينتج الشلل الوجهي احمليطي عن صدمة أو حادث: -1

 .كسر قاعدة اجلمجمة )كسر الصخور( -

 قرحة يف منطقة الغدة اللعابية )أو الغدة النكفية(  -

 جراحة األذن أو الورم النكفي أو ورم محيد يف العصب السمعي )الورم العصيب( ؛ -

 .صدمة لعصب الوجه عند الوليد أثناء الوالدة الصعبة-

( Alvarez V, Dussoix P, Gaspoz JM. Paralysie faciale : diagnostic et prise en 

charge par le médecin de premier recours. Rev Med Suisse. 2009;5(188) :258-

62) 
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 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

 ميكن أن تكون األمراض االلتهابية  أيًضا سبًبا لشلل الوجه: -1

     .الذي يصيب األذن  zonaاحلزام الناري-

-العدوى احمللية: التهاب الغشاء ، التهاب األذن الوسطى احلاد أو التهاب األذن الوسطى املزمن ، -

 التهاب الغدة النكفية  -

 .عدوى فريوس نقص املناعة البشرية -

 Tiemstra JD, Khatkhate N. Bell’s )مرض المي بعد بضعة أايم أو أسابيع من لدغة القراد.-

palsy : diagnosis and management. Am Fam Physician. 2007;76(7):997-1002) 

 ترتبط بعض حاالت الشلل الوجهي بوجود أورام محيدة أو سرطانية:  -2

 أورام الصخر: ورم سحائي أو ورم صفراوي-

  .السمعي( ؛ورم الغدة النكفيةورم عصيب )على سبيل املثال الورم العصيب -

(Collège français d’ORL. Paralysie faciale périphérique. Site internet : 

Université Médicale Virtuelle Francophone. Nantes (France) ; 2014 [consulté le 

17 mai 2018]) 
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 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

 يظهر شلل الوجه أحياًًن كنتيجة ملرض مصاحب: -3

 السكري مع تلف عصيب.مرض -

 التصلب املتعدد ، خاصة عندما يتقدم عن طريق االنتكاسات ؛ -

 التهاب األعصاب ، وأمراض املناعة الذاتية -

 من اجلهاز العصيب احمليطي.  مرض املناعة الذاتية: مرض ينتج فيه اجلسم أجساًما مضادة ملكوًنته-

 الساركويد. . 

( Collège des enseignants en neurologie (CEN). Paralysie faciale. Site internet : 

CEN. Paris ; 2017 [consulté le 17 mai 2018] 

 

 

 

 

58 



 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

 أنواع شلل الوجه النصفي. : املبحث الثالث

 :اإلصابة من درجات  ثالثة لدينا

A)إصابة بسيطة. 

(B .إصابة متوسطة 

(C .( 5،ص2016.)امحد عبد اخلالق، إصابة شديدة 
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 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

 A -اإلصابة املعتدلة أو البسيطة:

تؤدي اىل ما يسمى ابلشلل املؤقت للعصب و هذه االصابة هي الشائعة ويكون العصب 

 سليم ولكن سرعة توصيلة تكون بطيئة مقارنة ابلطبيعي وتشفى سريعاً.

  B -اإلصابة املتوسطة:

وهي قد تؤدي إىل قطع تدفق بالزما احملور يف العصب وابلتايل قطع احملور العصيب حيث حيدث 

 تدهور وانتكاس للعصب من 2-3 أسابيع. وحيدث الشفاء التام خالل شهرين. 

C- اإلصابة الشديدة  : 

خالل  وحيدث التدهور واالنتكاس ”neurotmesis“ الوجهي وهي اإلصابة اخلطرية قطع العصب

إىل  2شديد حيث يرتاوح منو العصب من  ءحيدث النمو للعصب ببطأايم وفيه  5-3مدة قصري من 

 ملم ابليوم،والشفاء يتطلب وقتا طويالً ورمبا ينتهي األمر ابملريض مبا يسمى التزامن أو االلتحام 3

 “synkinesis”  وهو عبارة عن فشل العصب الوجهي يف الشفاه فتحدث ان تنمو ألياف عصبية

لعصب تتصل بطريقة خاطئة بعضالت الوجه وهذا يعترب ضرر أو  جديدة بعد حدوث الشلل خلف ا

 :   إعاقة دائمة فينتج عن ذلك حدوث بعض اإلعراض مثل

 وميض يف العني عند االبتسامة -

 ( 5،ص 2016.)امحد عبد اخلالق،حركة ال إرادية يف زاوية الفم عند إغالق العني -
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 ارتعاش يف الوجه  -

 تشنج الوجه -        

  .سيالن الدموع عند خروج اللعاب -

ودرجات اإلصابة املشار إليها حتدد الفرتة الزمنية اليت حيتاجه املريض للعالج وصوالً إيل الشفاء 

 ( 5،ص2016.)امحد عبد اخلالق،الكامل أو اجلزئي
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 .  أعراض شلل الوجه النصفي احمليطي  : املبحث الرابع 

العالمة الكالسيكية  العامة لشلل بيل هي الضعف أو شلل العضالت على جانب واحد من الوجه   

ساعة االوىل فقد يشعر املصاب  بتنميل يف اجلهة    48تظهر عالمات بطريقة سريعة و مفاجئة خالل  

بعض االحيان قد تبدا هذه االعراض تدرجييا و تتمثل  املشلولة و ابمل يف املنطقة احمليطة ابالذن ، ويف 

االعراض االساسية هلذا املرض بشلل او ضعف يف احد جانيب الوجه مع تديل و ارختاء يف اجلبني و  

 حاجب العني مع صعوبة يف اقفال العني .

 وهناك اعراض اخرى حمتملة تتمثل يف : 

 فقد االحساس يف اجلهة املصابة من الوجه.  •

 فاف الفم.الشعور جب •

 الصعوبة يف النطق. •

 فقدان حاسة التذوق يف اجلزء االمامي للسان بشكل جزئي او كلي.  •

حوث جفاف يصاحبه دموع يف بعض احلاالت يف العني املصابة مع هبوط جفن العني  •

 السفلي للخارج.

ق نزول زاوية الفم يف اجلهة املصابة ما يؤدي اىل صعوبة اقفال الفم ابلكامل و ابلتايل تدف •

 ( 5،ص2016تدرجيي للسوائل عند الشرب من اجلهة املصابة للفم .)امحد عبد اخلالق، 
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 ظاهرة بيل: و هي عبارة عن احنراف العني حنو االعلى و الوحشي عند حماولة اغالقها.   •

 ( 9،ص2018جمي،)تغريد الل 

 

 

 
 صورة توضيحية العراض شلل الوجه النصفي احمليطي.

 

 

63 



 أتهيله  إعادة و  احمليطي النصفي الوجه  شلل          الفصل الثالث            

 

 

 .  تشخيص شلل الوجه النصفي احمليطي:  اخلامساملبحث 

 : مراحل ةتشخيص شلل الوجه يكمن يف ثالث

 *معرفة الشلل.

 ( Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p32)*تقدير درجة خطورته 

   .*حتديد أسباب حدوثه 

 معرفة الشلل: -1-

الكلينيكي للحاالت اليت وذلك من خالل  التشخيص اإلجيايب و يكون سهل و يعتمد على االختبار 

 يكون شلل الوجه كامل.

حاجب   ,اختفاء جتاعيد اجلبهة  : عندما يكون الوجه يف حالة راحة نالحظ من األعلى لالسفل

فم مائل و منجذب  , اخنفاض احلفن السفلي ,شق جفن أوسع من االخر  ,منخفض ابلنسبة لالخر 

   ,عند القيام حبركات نالحظ يف جهة الشلل انعدام القدرة على رفع احلاجب ، للجهة السليمة

  ,توسع فتحة االنف      charles bell, مسؤولة عن إشارة ,انقفال اجلفن مع نزوح العني لالعلى 

 ( Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p32)انتفاخ اخلد. 
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    : تقدير اخلطورة -2-  

و الرسم الكهرابئي للعضلة. اذا كان شلل   الوجه حتدد من خالل االختبار االكلينيكيخطورة شلل 

جيب معرفة ان املشكل    ,الوجه يطرح مشاكل مجالية اذن هو بسبب مشاكل بسيكولوجية خطرية 

الوظيفي األساسي هو انعدام انقفال اجلفن الذي يؤدي الخنفاض انعدام افراز الغدة الدمعية مما يؤدي  

 مراض خطرية ابجلفن.ال

يعد الرسم الكهرابئي للعضلة افضل وسيلة لتحديد مدى اخلطورة الن النتائج متكننا من معرفة مدى 

استكشافات نشاط العصب الوجهي  الفقدان احملوري و ابلتايل حتديد نوع اإلصابة العصبية  و

 )ختطيط األعصاب الكهرابئي( ونشاط عضالت الوجه )ختطيط كهربية( ؛ 

 د اسباب حوث الشللحتدي -1

ان استعمال التصوير املقطعي أو التصوير ابلرنني املغناطيسي يف بعض احلاالت اخلطرية تعد وسيلة   

 من وسائل حتديد سبب حدوث شلل  الوجه النصفي احمليطي . 

 .و يف غالب االحيان يستطيع الطبيب معرفة االسباب من خالل شكوى املريض

(Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p34) 
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 التشخيص الفارقي :

ان اصابة املسارات املركزية هي اساس التشخيص الفارقي  و حيدث هذا حتت مراقبة طبيب االعصاب 

 حبيث ان : 

شلل العصب الوجهي املركزي : تكون االصابة على مستوى العصبون احملرك العلوي و ابلتحديد  نواة  

يصيب نصف اسفل الوجه )عضالت الوجه السفلية( الن  العصب الوجهي حيث يكون لدينا شلل 

الفم ايخد تعصيبه من جهة واحدة كما ان اجلبهة و العني تكوًنن يف حالة سليمة و يكون املريض  

 قادر على اغالق العني يف اجلهة املصابة. 

يد اما شلل العصب الوجهي احمليطي: فتكون االصابة على مستوى العصبون احملرك السفلي و ابلتحد

على مستوى نوايت العصب الوجهي او حتتها ، و تتسبب هذه االصابة ضعفا وجهيا اتما بطرف  

واحد من الوجه حبيث يصبح املريض غري قادر على اغالق العني يف اجلهة املصابة مع احنراف الفم 

                            (Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p34). .حنو اجلهة السليمة
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 .املبحث السادس: انواع العالجات املختلفة العادة اتهيل شلل الوجه النصفي احمليطي

 العالجات الطبية :  -1

 : العالح ابلكورتيكوستريويد -أ

 او الناجم عن صدمة.  ,االلتهايب ,تستعمل يف حاالت شلل الوجه جمهول السبب

اهلدف من العالج ابلكورتكويد يف هذه احلالة هو ختفيض االلتهاب   : شلل الوجه جمهول السبب  -

ان العديد من الدراسات اثبتت فعالية العالج مبضادات   العصيب  الثانوي الناجم عن الدفاع املناعي. 

االلتهاابت  اال اهنه يبقى مثري للجدل.ان فعاليته تشرتط على سرعة اخد الدواء يف اقرب وقت ممكن 

                                 من اإلصابة.

(Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p44) 

امللف الطيب ميكننا بعد   ,تقدم مضادات االلتهاب بنفس اجلرعات  : شلل الوجه الناجم عن صدمة-

 ذلك من معرفة خطورة اإلصابة العصبية  ومنه تقرير حاجة املريض جلراحة او ال.

(Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p44) 
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كعالج يف حالت شلل الوجه جمهول السبب و االسيكلوفري يستعمل  : ابالسيكلوفري  العالج -ب 

الوجه بعد العمليات اجلراحية لنزع  ورم العصب السمعي. ان  وقائي لتفادي وقوع اإلصابة بشلل 

   االسكلوفري عبارة عن نكليوزيد تستعمل ضد الفريوسات عندما تكون  الفريوسات يف حالة انقسام.

(Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p 54 ) 

   : العالج اجلراحي -2

و يف حاالت   « rocher »تدرس يف حاالت انكسار عظمة  : جراحة ختفيف الضغط -

 شلل الوجه جمهول السبب .

ان شلل الوجه يكون غالبا بعد انكسار    « rocher »شلل الوجه بعد انكسار عظمة         

و تطرح مشكالت عويصة للعالج الن نوع اإلصابة العصبية و حتديد مكاهنا    « rocher »عظمة 

 صعب نوع ما. 

فضل تقنية عندما يكون العصب منقطع. من بني اهنا ا : التعديل املباشر لعصب الوجه -

احلاالت اليت تتطلب هذه اجلراحة جند ورم عصب الوحه.التعديل جيب ان يكون يف اقرب 

 وقت.

- (Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p45) 
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ا يكون انه افضل تقنية العادة اتهيل الوجه املشلول عندم : املفاغرة بني العصب السابع و الثاين عشر

  اجلدع العصيب غري متاح.

 :   االرطفوين العالج الوظيفي -3

حبيث يكمن دور   ميكن ان تنكمش العضالت املشلولة و تتقلص ،مسببة انقباضات مستمرة 

تقييم و تقدمي شرح مفصل للمريض حول احلركات اليت جيب القيام هبا و اليت   يف ملختص االرطفوينا

و توعية املريض و مساعدته    جيب تفاديها و ذلك هلدف اعادة اتهيل احلركية االميائية الفمية  الوجهية

 .  على التواصل 

(Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p67) 
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صابني  برانمج "جورج الما" العادة التاهيل االرطفون لالشخاص امل  املبحث السابع: 
 بشلل الوجه النصفي احمليطي:

على عكس معظم اعادة التاهيل االرطفوين ملختلف االضطراابت اال ان اعادة اتهيل شلل الوجه 

النصفي احمليطي تستلزم تقنيات حيث يكون املعاجل على اتصال مبريضه حبيث يكون من املثري  

الهتمام التحدث عن اللمسة العالجية ذات املعىن املزدوج حبيث يشري مفهوم" اللمس" اىل االتصال ل

اجلسدي للتاثري، بينما يشري مصطلح "عالجي": بوضوح اىل العناية مبفهوم تقين سوف املس ، ضمن  

ل اعادة التاهيل االرطفوين يعد اللمس فعل رعاية و السماح لالخصائي االرطفوين بفهم افض

 لصعوابت املريض لتقوية جمموعة العضالت املصابة ، و ختفيف التوتر وهتدئة بعض التشنجات . 

)JC Farenc.2008.p80 ). 

"ملسين" يف عمل االرطفوين تعين "ساعدين" حقا النه مسح للمفحوص ابلعثور على االحاسيس  

املفقودة ، تشعر تلك اللمسة من قبل االخصائي و املفحوص كما ميكن جتربتها من خالل متارين  

 االمياءات الفمية الوجهية لذا من املهم جدا االجابة على خمتلف انشغاالت املريض.   

 (.2008.p10G .Gapet  ) 

  مالمح الوجهمن  ان اهلدف من  إعادة التأهيل االرطفوين  هو استعادة احلركات أبفضل طريقة ممكنة

 . ( J diels 2000.p25)   .الدقيقة اليت هي أساس التعبري والتواصل
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الراحة  دف اىل اعادة توازن الوجه عند هتإعادة التأهيل االرطفوين  جيب أن  من ًنحية أخرى ، فإن 

                                             .كما جيب ان تسمح اعادة التاهيل ايضا  بتقدير الذات 

                               (J diels 2000.p25 ) 

فحص املفاصل ، التنفس ، املضغ ، البلع ،  بذلك  يتم وضع خطة إعادة التأهيل وفًقا لتقييم الكالم ؛

 .الوجه وكذلك احلركات الوظيفية الرقة ،تعابري

سيتم   .استجابة سريرية كبرية  جيب أن تبدأ إعادة التأهيل يف أقرب وقت ممكن حىت لو مل يكن هناك

 تقدمي الكثري من النصائح للمريض حول اإلمياءات 

إعادة   ابإلضافة إىل ذلك ، جيب أن يشارك املريض يف .إعادة التأهيل فردية وخمصصة جيب ان تكون  

 التأهيل حبيث جيب ان يؤدي مجيع التمارينات  املطلوب منه و أداء بعض اهلزات أو حتفيز الوجه 

 :شلل الوجه النصفي احمليطي حبيث هناك مبادئ أساسية إلعادة أتهيل

 التفكك نعمل وفًقا ملبادئ خمتلفة: أوالً ، حنرتم

 أمراض النطق واللغة منطقة للعمليستهدف اختصاصي   . بني املنطقة العلوية والسفلية

ابإلضافة إىل ذلك ،    واحلركات اليت تتم يف هذه املنطقة جيب أال تؤدي يف مناطق اخرى من الوجه

 والتناوب معها.  ببطء ، دون إجبار جيب تنفيذ احلركات 

70)Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p ( 
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احلركات بقوة كبرية بسبب عدم  الصحي ألنه مييل إىل أداء كلجيب سد اجلانب  :االسرتخاء حلةمر 

 مقاومة النصف اآلخر.

يتم تناول كل  العصب الوجهي؛ هناك مناطق خمتلفة وجمموعات عضلية خمتلفة تتوافق مع الطريق

 ، مرحلة مبرحلة ومن أعلى إىل أسفل منفصل عضلة بشكل

70)Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p ( 

:التقليد أو الصور الذهنية   ، مثل تدابري التيسري  خالل اجللسات ، يستخدم أخصائي االرطفوين 

 ملساعدة املريض على اعادة اتهيل عضالت و اعصاب خمتلفة للوجه

70)Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p ( 

 االدوات:

 استعمال الة التصوير من اجل التقاط صورة للمفحوص يف احلصة االوىل. -

اثناء اعاده التاهيل ميكننا  استخدام كرميات او زيت الزيتون من اجل متارينات الدلك اخلاصة ابجلزء  

 وابلتايل ، ال تتالمس األصابع مباشرة مع اجللد ألنه يف بعض األحيان اخلارجي للوجه 

  ) 71Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p(. .ميكن أن تكون مؤملة -
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من اجل عمليات الدلك اخلاص ابجلزء   .الفم ، يتم استخدام قفاز جراحللعمل داخل  -

      . الداخلي للفم.

 املراة.  -

 الشموع   -

 الة االرجتاج الكهرابئي للوجه .   -

 مصاصات خمتلفة االحجام و االقطار .  -

 سوائل حامضة زائد حلوة   -

 .قبعة من اجل محاية الشعر 

 املاء البارد والدافئ.   -

 موجه لسان.   -

 خافضة اللسان. -

 العلك. -

 القداحة. -

  )Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p .         (71ابلوًنت ابشكال واحجام خمتلفة
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 إعادة أتهيل شلل الوجه الرخو جلورج الما  : 

 املختص االرطفوين يبحث عن اسرع تقنيةخالل مرحلة اعادة اتهيل شلل الوجه النصفي احمليطي فان 

.)71Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p (         

 من اجل متاثل الوجه يف حالة راحة و يكون ذلك عن طريق :  

الدلك : و يكون ذلك الدلك خفيف عن طريق ملسات ملختلف احناء الوجه و هذا التدليك  -1

 التناظر الوجهي. يكون عبارة عن متارين ختص 

 يكون التدليك على اجلهة املصابة كما نقوم ابلشد علىيها ابصابعنا على اجلهتني حىت اجلهة السليمة. 

هذه التناظرات الوجهية جيب ان تكون منشطة و متكررة لعدة مرات يف اليوم ولكن  لفرتة وجيزة  

   . حىت ال تستنفد الشحنة الكهرابئية لأللياف اليت تكون موجزة املدة

71)Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p( 

 سنعمل على مناطق حمددة :  

 منطقة اجلبني والعني -1

 منطقة االنف اخلد  -2

 )Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p.(71منطقة الفم الذقن والعنق -3
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بعد كل هذه املراحل اليت سبقت يقدم املختص االرطفوين كراس للحالة  من اجل تدوين خمتلف 

املالحظات و التاكد من اهنا استوعبت مجيع التمارين و فهمتها و سيكون من املوضوعي قبل  بداية  

 . عملية اعادة التاهيل ان  يقوم  املختص ابلتقاط صورة للحالة وهي يف وضعية راحة 

71)Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p( 

تكون النتائج  اكثر موضوعية و الن احلالة ينسى بسرعة حالته كيف كان من قبل وهذا من اجل ان 

ويظن انه يتطور ببطئ شديد من وجهة نظره واليت من املمكن ات تؤدي به اىل التحفيز الزائد و  

 الذي يكون اساس هذا الشلل تشنجي.

 ال التمارينات االميائية الوجهية تكون مقرتحة بطريقة سلبية : او        

حبيث خيمن املفحوص يف احلركة و يبحث الجيادها يف الوقت الذي يقوم املختص االرطفوين يف 

ل يف الوقت الطلب : ارفع حاجبيك لالعلى احلالة يقوم بتخيل اداء الفع انتاج هذا االمياء له : 

 الذي تكون املختصة قد

 وضعت  اصابعها النزال احلاجبني يف اجلهة السفلية املعاكسة و يف نفس الوقت يراقب املفحوص

      هذا الفعل امام املراة و من هنا يتم انتاج ما يسمى بردة فعل االجيابية للمفحوص.

(Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p71)  
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 اثنيا :طريقة سلبية مبساعدة :  

بعد قيام  االخصائية االرطفونية جبميع التمارينات السابقة يصبح اجلزء اجلامد من الوجه اكثر مرونة  

حبيث تصبح االخصائية  حتس أبي حركة جديدة ولو كانت صغرية على اجلزء املشلول حبيث تطلب 

أي ارتعاش   من الفاحص مالحظة هذه احلركة و حماولة برجمتها  للقيام ابداء نفس الفعل و عند وجود

 او استجابة ملحوظة على مستوى اجلزء املشلول تقوم االخصائية االرطفونية مبرافقة الفورية لبضع ثواين  

71)Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p( 

 .من اجل جلب االنتباه البصري للمفحوص و العمل على اجلانب املعريف 

71)Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p( 

 مبساعدة:–اثلثا: مرحلة نشطة     

مبا ان احلركية اصبحت  موجودة و لكن مبساعدة االخصائي هنا تكون متطورة و احسن من املرحلة  

  ) Gatignol et Georges Lamas,2004,pPeggy(71االولية .

 رابعا املرحلة النشطة:   

مبا ان املفحوص اصبح يبدا لوحده ابداء الفعل مرئي  ابلعني اجلردة هنا يصبح يقوم ابلتمارينات و  

 ) Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p(71يواجه تبلده.
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 مضادة للمقاومة: -خامسا : املرحلة نشطة

قام املفحوص ابنشاء حركة مؤقتة او بدء يف املقاومة طفيفة هذا دليل على ان عملية التكفل قد اذا 

  )71Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p) انتهت.

املرور هبذه املراحل جد مهم من اجل تفادي خطر االنقباضات او  التشنجات  العضالت كما ان  

ا جيب االحتفاظ ابلعمل جدية من اجل تسريع االنتقال اىل مدة كل مرحلة جيب ان تكون متغرية كم

 مراحل االخرى حتت امل احداث تشنجات و االنقباضات.                                         

(Peggy Gatignol et Georges Lamas,2004,p72) 
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 خالصة الفصل الثالث: 

بشلل الوجه بيل او شلل العصب السابع هو عبارة عن مرض  شلل الوجه النصفي احمليطي او املعروف  
يكون بشكل مفاجئ بسبب تعطل وظيفة العصب السابع و عدم اداء مهامه بصورة سليمة و يكون  

ذلك نتيجة اسباب متعددة سواءا حادث او صدمة او نتيجة امراض التهابية او مرض مصاحب 
يؤدي اىل تعدد انواع شلل الوجه النصفي و   حبيث تتعدد االعراض و ختتلف من شخص اىل اخر مما

يتم تصنيفها بني اصابة بسيطة و اصابة شديدة و يكون هذا التصنيف وفقا لالعراض الظاهرة على 
يستغرق عالج العصب السابع وقتا حىت أييت بنتيجة جيدة، ومن املمكن أن تتحسن حبيث  ،املصاب 

يتعاىف العصب بعد مرور فرتة من الزمن، ترتاوح بعض احلاالت خالل أسابيع، لكن يف معظم احلاالت 
ما بني عدة أسابيع إىل بضعة أشهر و ذلك بعد التشخيص الدقيق و الصحيح ، ويشتمل العالج  

ابختبار   املختص االرطفوينحيث يقوم  العالج الثاين وهو الطبيعيو أنواع، األول الدوائي  3على 
به ويشتمل على متارين اخلاصة ابحلركية الوجهية    وتقييم حالة املريض، مث يضع خطة عالجية خاصة

من بني خمتلف تقنيات اعادة التاهيل االرطفوين لشلل الوجه النصفي احمليطي  اال ان طريقة "جورج  و 
الما" هلا خاصية مميزة حبيث اهنا تعمل على عدة جوانب : تشرحيية للعصب السابع و معرفية و  

لتنشيط األعصاب الة االرجتاج الكهرابئي للوجه اهنا تستخدم نفسية من خالل خمتلف مراحلها   كما 
األساسية املغذية للوجه وحتفيزها، والعالج الثالث هو العالج اجلراحي، يف احلاالت اليت يكون فيها  

 .  بشدة كبريةالعصب الوجهي متضرر 
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 اجلانب التطبيقي 
 

 



 

 

 الفصل  الرابع: منهج البحث و االجراءات امليدانية

 اوال: الدراسة االستطالعية:     

 تعريف الدراسة االستطالعية  -1
 حتديد اهداف الدراسة االستطالعية. -2
 حدود الدراسة االستطالعية -3
 ادوات الدراسة االستطالعية. -4
 حتديد خطوات الدراسة االستطالعية  -5
 اهم الصعوابت اليت واجهت الباحثة يف الدراسة االستطالعية . -6

 اثنيا : الدراسة االساسية:
 تعريف الدراسة االساسية .-1

 منهج الدراسة االساسية.-2
 .اسيةحتديد اهداف الدراسة االس-3

 .اسيةحدود الدراسة االس-4    

 .اسيةادوات الدراسة االس  -5   

 اسية تحديد خطوات الدراسة االس-6       

 .   اسية اهم الصعوبات التي واجهت الباحثة في الدراسة االس -7       



 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 متهيد: 

بعد  التطرق اىل جانب النظري اليت قسم اىل ثالثة فصول و معاجلة اهم ما عرض فيه جاء هذا   

اجلانب التطبيقي تكملة له حيث قسم اىل مرحلتني : الدراسة االساسية و الدراسة االستطالعية،  

تقتديها ان تتالئم مع طبيعة  حبيث تتطلب املنهجية العامة هلذه الدراسة واالجراءات التجريبية اليت 

الدراسة وتربز قدرة البحث يف انتقاء املنهج املالئم و االدوات املناسبة للدراسة كذلك قدرته على 

استعمال هذه االدوات للحصول على نتائج تقرب للمصداقية  العلمية وحىت نتمكن من احلصول 

ستخدمة يف دراستنا كما وضحنا  على النتائج اكثر موضوعية فقط حرصنا على تبيان االدوات امل

مكان اجراءها وطريقة اختيار عينة الدراسة كما تطرقنا يف هذا الفصل اىل مدى فعالية التكفل 

االرطفوين  جلورج الماس يف التكفل ابحلركية الفنيهمية  الوجهية لالشخاص املصابني بشلل الوجه 

  النصفي احمليطي.
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 الدراسة االستطالعية :  :اوال

الدراسة االستطالعية تعد املرحلة التحضريية يف جمال البحوث العلمية و كوهنا اخلطوة التمهيدية اليت  

 ينطلق منها الباحث قبل التطرق اىل الدراسة االساسية يف البحث العلمي .

راحل املهمة و الضرورية  كانت الدراسة االستطالعية اول خطوة قامت هبا الباحثة اذ تعترب من بني امل

       اليت تساعد الباحثة يف التعرف على امليدان  الذي جيري فيه البحث و مدى االمكانية الالزمة 

و املتوفرة اليت تتدخل يف سريه ابالضافة اىل استشارة ذوي اخلربة و املهتمني ابملوضوع للتعرف على  

 البحث. ارائهم و افكارهم اليت قد تساعد الباحثة يف اجراء 

حيث تعترب املرحلة االستطالعية مبثابة جتريب الدراسة بقصد اختبار سالمة االدوات املستخدمة يف 

البحث و مدى صالحيتها و ميكن اعتبارها صورة مصغرة للبحث وهي  هتدف اىل اكتشاف الطريق     

 و استطالع معامله قبل البدا يف التطبيق الكامل للخطوات التنفيدية . 

 الدراسة االستطالعية :اهداف 2-

 يكمن الغرض من الدراسة االستطالعية يف حتقيق االهداف التالية : 

تفقد مكان الدراسة و مجع املعلومات االولية اليت متكن الباحث من التاكد من وجود   -1

 االشكالية املطروحة . 
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 التحقق من ان  املتغريات موجودة فعال يف جمتمع الدراسة.  -2

 حتديد اخلطوات العملية و كيفية اجراء الدراسة االساسية . ضبط العينة و  -3

 االملام ابلتصور الشامل للبحث. -4

تدارك الصعوابت و النقائص  اليت ظهرت اثناء التطبيق من اجل تعديلها يف الدراسة   -5

 االساسية. 

 التعرف على  للصعوابت اليت قد يتعرض هلا الباحث لتفاديها يف الدراسة ااساسية. -6

 )زمانية، مكانية، بشرية(:   راسة االستطالعيةحدود الد3-

 احلدود الزمانية : -1

اىل   2019اشهر امتدت منذ بداية شهر سبتمرب  3دامت مدة الدراسة  االستطالعية حوايل 

اذ و بعد اكنتمال االجراءات االدارية و اليت تتزامن مع منتصف شهر   2019منتصف شهر نوفمرب  

عرف على جمتمع الدراسة و مالحظة امياءاهتم و تعابريهم الوجهية و  قامت الباحثة ابلت 2019نوفمرب 

معاانهتم اليومية سواءا على الصعيد االجتماعي و النفسي و حىت على مستوى حاجياهتم اليومية مثل  

جبمع كل املعلومات املتعلقة  2019: االكل و الشرب حبيث قامت الباحثة يف شهر نوفمرب 

 ها للدراسة االساسية. ابحلاالت اليت سبق اختيار 

 احلدود املكانية :  -2

 اجنزت الدراسة االستطالعية يف مراكز اعادة التاهيل الوظيفي لكل من والية مستغامن ووهران حيث  
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 جقامت الباحثة بزايرة كل املؤسسات املسؤولة عن اعادة التاهيل الوظيفي ملستغامن ولكن بدون 

لغياب االخصائي  االرطفوين مما دفعين للتوجه اىل املستشفى اجلامعي بوهران و ابلتحديد يف وحدة  

 الدعم االستماع و التوجه النفسي.

 :  احلدود البشرية – 3

شخص مصاب بشلل الوجه النصفي احمليطي و اليت ترتاوح  12عية تكونت عينة الدراسة االستطال

سنة كلهم متواجدين  على مستوى فرع اعادة التاهيل الوظيفي ووحدة   67-سنوات  3اعمارهم من 

 الدعم االستماع  و التوجه النفسي املوجودة يف املستشفى اجلامعي بوهران.

 سن و االضطراابت ااميائية الفمية الوجهية . حيث مت اختيار العينة بطريقة قصدية مع مراعاة ال
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 جدول ميثل معلومات حول عينة الدراسة االستطالعية                        

 

 

82 

رقم 
 احلالة 

االسم 
الكامل  
 للحالة

 سبب حدوث شلل الوجه النصفي احمليطي السن  اجلنس

عند الوالدة وضعت الطفلة يف غرفة ابردة مما ادى اىل حدوث  سنوات 3 أنثى خ.م 1
 شلل الوجه النصفي احمليطي .

 عند خلروج احلالة من احلمام تعرضت لتيارات اهلواء البارد  سنوات  10 أنثى م.ح 2
تعرض لتيارات اهلواء البارد عند اخلروج من البيت الذي كان  سنة15 ذكر ع.خ 3

 حيتوي على مدفاة 
 التعرض للهواء البارد عند اخلروج من احلمام. سنة  19 ذكر ي.ح 4
 اخلروج من احلمام.التعرض للهواء البارد عند   سنة  22 أنثى ب.ن 5
التعرض للهواء البارد عند اخلروج من احلمام حنو الشرفة  سنة  27 أنثى س.س 6

 مباشرة.
التعرض للهواء البارد يف الصباح الباكر بعد خروجه من   سنة  31 ذكر ب.خ 7

 البيت الذي كان حيتوي على مدفاة.
 احلمام.التعرض للهواء عند اخلروج من   سنة  32 ذكر ف.ع 8
 التعرض للقلق مث االستحمام . سنة  45 أنثى ب.ز 9

 التعرض للقلق مث االستحمام . سنة  61 أنثى ك.خ 10
 التعرض للهواء البارد عند فتحه لنافذة السيارة. سنة  65 ذكر س.ح 11
حيتاج لعملية   7التهاب فريوسي حاد على مستوى العصب   سنة  67 ذكر ز.ع 12

 جراحية.
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 ادوات البحث يف الدراسة االستطالعية:4-

هبدف توفري اكرب قدر من املوضوعية و الدقة يف هذه الدراسة و بغرض ارساء دعائمها و لتحقيق  

جمموعة من االدوات صنفت حسب درجة مناسبة من اليقني العلمي اشتملت الدراسة احلالية على 

 هدفها اىل :

 املالحظة: -1

تعترب املالحظة احدى الوسائل املتبعة يف مجع املعلومات و البياانت ومن بني انواع املالحظة  

 استخدمت الباحثة املالحظة املباشرة حيث تعترب من افضل  التقنيات يف حتديد املشكالت اجلديرة 

 ابلبحث العلمي كما اهنا تزود الباحث ابملعلومات الواقعية و الصادقة عن هذه املشكلة.

يعرفها علي عويس: على اهنا من ادوات البحث العلمي عن طريقها يتم مجع البياانت عن الظاهرة 

سواء مايتصل منها بسلوك االفراد الصادرة او تصرفاهتم عند التعرض للمواقف الطبيعية او املصطنعة 

 اليت ميكن مشاهدهتا.  

تشخيصية للحالة حبيث تعترب عملية مشاهدة ولقد جلات الباحثة للمالحظة املباشرة الهنا اول وسيلة 

او مراقبة سلوك احلالة ليست ابلعملية السهلة بل جيب ان تتميز ابلدقة و االملام مبختلف اجلوانب اليت 

 ختص احلالة من اجل التشخيص الصحيح للحالة.

 املقابلة:  -2

 واليت تعتمد على املسائلة   تعترب املقابلة من اهم الوسائل اليت هتدف للوصول اىل معلومات حول احلالة
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  .واملالحظة الدقيقة لسلوك الفرد كذلك ميكنان تكون فرصة لتكوين صورة عن املفحوص  و عاداته 

كما ميكن تعريفها على اهنا  حمادثة او حوار موجه بني الفاحص و املفحوص او بني الفاحص و  

الالزمة حول احلالة و ذلك عن طريق طرح  عائلة املفحوص من جهة اخرى لغرض مجع املعلومات 

   جمموعة من االسئلة و اليت تتطلب االجابة.

و من بني انواع املقابالت اليت استخدمتها الباحثة هي املقابلة النصف مقننة و اليت تعتمد على اسئلة  

قابلة و ذلك  حرة حبيث يتميزهذا النوع من املقابة ابملرونة حيث ميكن تعديل او اضافة اسئلة اثناء امل

على حسب احلالة حبيث تعترب االجاابت على هذه االسئلة هي االساس االويل للتشخيص الننا 

نعرف من خالهلا السبب الرئيسي و ابلتايل يستطيع املختص االرطفوين حتديد التشخيص االويل 

 للحالة .

 اجراء الدراسة االستطالعية :5-

سة احلالية اال وهي: شلل الوجه  النصفي احمليطي تقدمت بعد حتديد الفئة املراد دراستها يف الدرا

الباحثة اىل مستشفى شيقيفار مبستغامن حيث مل تستطع اجياد احلاالت اليت تعاين من شلل النصفي 

احمليطي، مما ادى الباحثة اىل زايرة فرع اعادة التاهيل الوظيفي مبستغامن ،و لكن كان هنالك غياب   

مستوى  هذا الفرع، مما دفع الباحثة اىل التنقل اىل املستشفى اجلامعي  االخصائي االرطفوين  على

 بوهران ،حيث مسحت هلا الفرصة ابلقيام ابلرتبص على مستوى وحدة دعم االستماع و التوجه  
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النفسي،  والذي من خالله استفادت الباحثة من معلومات كثرية ختص جمال االرطفونيا، و معظم 

رأهتا يف الدراسة االستطالعية كانت تعاين من شلل الوجه النصفي احمليطي، ابالضافة اىل احلاالت اليت 

 حاالت اخرى . 

يف بداية تربص الباحثة انتاهبا نوع من الدهشة بسبب شكل وجه املصابني بشلل الوجه النصفي  

لشرب  و  احمليطي و كذا معاانهتم النفسية من عدة جوانب سواء يف حياهتم اليومية كاالكل و ا

االجتماعية  كالشعور ابخلجل عند التواصل مع افراد اجملتمع حبيث كانت مالحظات الباحثة غري 

دقيقة حبكم اهنا اول خطوة هلا يف امليدان ومل تتعرف على حاالت كهذه من قبل فاكتفت بتسجيل 

 في احمليطي . املالحظات بعد ان قامت ابالطالع على املعلومات النظرية فيما خيص شلل الوجه النص

و بفضل الدراسة االستطالعية تعرفت الباحثة على خمتلف االعمار اليت يصيبها شلل الوجه النصفي 

احمليطي و عالقته ابلوظيفة التشرحيية و الفيزيولوجية  كما ادركت الباحثة عالقة  كل من العصب 

ية و هذا ما اكده اطباء  السابع بشلل الوجه النصفي اجمليطي و ابحلركات االميائية الفمية الوجه 

 االعصاب و املختص  االرطفوين .

 الصعوابت اليت واجهت الباحثة يف الدراسة االستطالعية:6-

عدم تواجد احلاالت اليت تعاين من شلل لوجه النصفي احمليطي على مستوى والية مستغامن مما   -1

 دفع الباحثة اىل التنقل اىل املستشفى اجلامعي بوهران.
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 احلاالت املصابة بشلل الوجه النصفي احمليطي على مستوى الوحدة االرطفونية  . ندرة  -2

عدم وعي و اهتمام االخصائيني االرطفونيني مبوضوع شلل الوجه النصفي احمليطي على  -3

مستوى والية مستغامن اال فئة اندرة جدا من االخصائيني االرطفونيني على مستوى املستشفى 

 اجلامعي بوهران..

وعي احلاالت مبرض شلل الوجه النصفي احمليطي و ابمهية و اهداف  اعادة التاهيل عدم  -4

االرطفوين مما  دفع الباحثة اىل ابتكار  دليل ارطفوين للمرضى الذين يعانون من  شلل الوجه 

 النصفي احمليطي و الذي سوف تتطرق اليه يف الدراسة االساسية. 

 ة:الدراسة االساسياثنيا:  

ة االساسية املرحلة املوالية للدراسة االستطالعية حيث يتم من خالهلا حتديد البحث بصفة تعترب الدراس

 دقيقة مبختلف ابعاده . 

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الباحثة  يف دراستها على املنهج الوصفي الذي يقوم  بدراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع  

ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا بوصفها وتبيان  خصائصها وكميا ابعطائها وصفا رقميا  

 واهر اال من خالل ارقام وتداول توضح مقدار هذه الظاهرة او حجمها او درجه ارتباطها مع الظ
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 خرى وهو عملية تقدم هبا املادة العلميةكما هي ولذلك فانه يكون يف هناية املطاف عبارة عن دليل  ا

علمي فاملنهج الوصفي اذا يقوم على االستقر اء املواد العلمية اليت ختدم اشكاال ما او قضية ما  

بيعية او االجتماعية ويصفها  وعرضها عرضا مرتبا ترتيبا منهجيا وهو ايضا يقوم على الظواهر الط

للوصول اىل اثبات احلقائق العلمية والباحث حينما يستخدم املنهج الوصفي ال يقوم ابحصائها  

ووصفها مجيعا وامنا يقوم ابنتقاء الظواهر اليت ختدم غرضه من الدراسة مث يصفها ليتوصل بذلك اىل  

  ( 52،   2008اثبات احلقائق العلمية )عليان ،رحيي مصطف واخرون ،

ومنه اعتمدان على اسلوب من اساليب الوصفيه اال وهو اسلوب دراسة حالة ويطلق عليه ابلفرنسية  

 ( 308صفحه   2006اسم مونوجرافيا واملوتوغرافيا تعين وصف موضوع منفرد) انهد عرفه 

ثر يف  والذي يعد منهج من مناهج الكيفية يدرس الظاهرة كما هي يف الواقع هذا املنهج يعتمد عليه اك

كما يعين البحث املتعمق الذي يهتم جبميع اجلوانب املتعلقة مبوقع معني او  اجملال الطيب والنفسي،

موضوع واحد ال بصورة مفصلة دقيقة يستخدم هذا املنهج  يف العديد من املواقف اليومية  لالفراد و  

حمددة وحماولة دراستها  يعد االسلوب املناسب  جلمع معلومات تفصيلية  والشاملة ودقيقة عن حالة 

وحتليلها مث مجع هذه املعلومات والبياانت وذلك للوصول اىل  نتائج لتلك احلالة )دالل القاضي 

اعتمدت الباحث على منهج دراسة حالة النه يعترب الطريقة االساسية للفهم  (2008،205واخرون 

 ت عن املفحوص ومنه اىل حتليل  اجليد واالدق للحاالت الفردية  واحلصول على قدر كبري من البياان
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 اكثر عمقا للحالة.

   :حتديد حدود البحث االساسية 

 احلدود البشرية:  

حاله من خمتلف االعمار واالجناس قمت   11من خالل عينه الدراسه االستطالعيه املتكونه من 

ابختيار عينات الدراسة االساسية بطريقة قصدية وفق لشرط واحد اال وهو فئة الراشد وهذا ماجعلين 

 حبث نة اقصي بعض احلاالت اليت ال تتناسب مع موضوع الدراسة احلالية ليقتصر  يف النهاية  على عي

 تكونت من سبعه حاالت .

 جدول ميثل معلومات حول عينة الدراسة االساسية                   
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رقم  
 احلالة 

االسم  
الكامل  
 للحالة 

 سبب حدوث شلل الوجه النصفي احمليطي  السن  اجلنس 

 التعرض للهواء البارد عند اخلروج من احلمام.  سنة  19 ذكر ي.ح  1
 التعرض للهواء البارد عند اخلروج من احلمام.  سنة  22 أنثى  ب.ن  2
 التعرض للهواء البارد عند اخلروج من احلمام حنو الشرفة مباشرة.  سنة  27 أنثى  س.س  3

التعرض للهواء البارد يف الصباح الباكر بعد خروجه من  البيت الذي   سنة  31 ذكر ب.خ  4
 كان حيتوي على مدفاة. 

 للهواء عند اخلروج من احلمام. التعرض  سنة  32 ذكر ف.ع  5
 التعرض للقلق مث االستحمام .  سنة  61 أنثى  ك خ  6
 التعرض للهواء البارد عند فتحه لنافذة السيارة.  سنة  65 ذكر س.ح  7
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  احلدود املكانية: 

بعد اطالع الباحثة على عدة اماكن يف دراستها االستطالعية اال اهنا قامت ابجراء الدراسة االساسية  

  وابلتحديد يف وحدةدعم االستماع والتوجه النفسي.على مستوى املستشفى اجلامعي بوالية وهران 

  احلدود الزمانية :

اىل غاية   2019دامت مدة الدراسة االساسية حوايل مخسة اشهر ابتدات من منتصف شهر نوفمرب 

واتيت الدراسة االساسية بعد اكتمال الدراسة االستطالعية حيث قامت  2020منتصف شهر مارس  

مقابالت مع احلاالت مث والتها عملية تشخيص ومن مت عملية اعاده اتهيل بطريقهة  الباحثة ابجراء 

يوما بدات عملية تطبيق طريقة    15جورج الماس و اخريا عملية تقييم احلركية الفمية الوجهية كل   

 .2019جورج الما العادة اتهيل احلركية الفمية الوجهية ابتداء من شهر ديسمرب 

  ادوات البحث

 :  ارطفوين خاص ابملرضى املصابني بشلل الوجه النصفي دليل 1 

 يعرف الدليل يف قاموس "مرمي واب ستار" على انه شخص يعرض ويوضح نقاط االهتمام لشخص

 ( Merriam WEBSTER) اخر كما عرفته ايضا على انه شيء يزود الشخص مبعلومات إرشادية.
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حبيث يعترب هذا الدليل عبارة عن كتيب مصغر شامل ملوضوع شلل الوجه النصفي احمليطي حيث   

 صفحات  حتتوي كل صفحة على صور توضيحية توعوية بطريقة سهلة    7يتكون هذا الدليل من 

و مبسطة  ملوضوع شلل الوجه النصفي احمليطي  وقد مت انشاء هذا الدليل من طرف الباحثة الن  

الت كانت جتهل موضوع مرضها وكانت تعاين من نقص الوعي فيما  خيص موضوع شلل معظم احلا

 الفمية الوجهية.   الوجه النصفي احمليطي ودور االخصائي االرطفوين يف  اعاده اتهيل احلركية

 : " freyss اختبار فريس "

يمات يف امياءات هذا االختبار هو عبارة عن عشرة تعليمات يعطيها املختص للحالة تتمثل هذه التعل  

تعبريية وجهية حركية يقوم هبا املفحوص هذه التمرينات تشمل على عضالت الوجه التعبريية واهلدف  

من هذا االختبار هو فحص ما مدى حركية ووظيفة هذه العضال ت وينقط هذا االختبار  على 

 حسب مالحظة الفاحص حبيث تكون العالمات كالتايل:  

  وجود انقباض ضعيف- 1                                          عدم وجود اي انقباض- 0

 انقباض عادي.   -3                            وجود انقباض كبريو بدون بذل  جهد- 2

(Bouhired Barkahoum ,Bouferoura Amel, 2018 ;p45) 
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لالشخاص املصابني بشلل الوجه النصفي طريقة "جورج الما" يف اعادة اتهيل احلركة الفمية الوجهية 

 احمليطي:

ان طريقة "جورج الما" تعتمد يف اساسها على اجلانب التشرحيي للعصب السابع اثناء عملية التديلك  

الوجهي كما اهنا متر خبمسة مراحل من اجل اعادة االشخاص املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي  

 ( peggy Gatignol ,Georges Lamas,p7)و تعتمد على ادوات  بسيطة .

 اجراء الدراسة االساسية : 

بعد أن تقدمت الباحثة  اىل عدة مستشفيات و مصاحل مستغامن ، اتضح لنا نقص شديد أو شبه  

انعدام للكفالة االرطفونية  لالشخاص  املصابني بشلل الوجه النصفي و السبب حسب بعض 

ثقل هذا النوع من االصاابت و أخريا متكنا من اجراء  املختصني يعود اىل نقص يف التكوين و كذا اىل 

حبثنا يف مصلحة وحدة دعم االستماع والتوجه النفسي ابملستشفى اجلامعي بوهران ، حيث مسح لنا  

مبقابلة املرضى وذلك كان دائما يوم االحد و كانت الباحثة أتخد أكرب قدر ممكن من املعلومات فيما 

اصابته بشلل الوجه النصفي احمليطي و مدى وعيه   و أخد   خيص املصاب و طرح األسئلة حول

 املالحظات و كذا االستشارة عن امللف الطيب للمصاب. 

 .  احلصة االوىل : اجراء املقابالت مع احلاالت 
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 احلالة االوىل:

 ي.ح االسم الكامل للحالة:

 سنة ،وهران.  19 سن ومكان ازدايد احلالة:

 ذكر. اجلنس:

 عازب   االسرية:احلالة 

 طالب جامعي. مهنة املفحوص: 

 +O:  زمرة الدم

و كان بشكل مفاجئ عند استيقاظه من   2017السوابق املرضية: تعرض لشلل الوجه النصفي سنة 

 النوم على اجلهة اليسرى للوجه. 

  ال توجد لديه أي امراض مزمنة .-                     

     B1/ B6 فيتامينات -العالجات واالدوية اليت يتناوهلا احلالة: 

 مسكنات االم الراس.-                                            

 قطرة العني من اجل منع جفافها.           -                                            
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 التوجد.  السوابق اجلراحية:

 السوابق العائلية: ال توجد. 

 2019-10-5اتريخ اجراء الفحص الطيب االول:  

 اجراءات املتخذة من طرف الطبيب: ارسال احلالة مباشرة للمختص االرطفوين

 : توجد و بكثرة. االذناالم 

  جفاف العني:يوجد.

 : توجد.  اضطراابت البلع

 توجد  اضطراابت املضغ:

 يوجد مشكل على مستوى حاسة التذوق:

 يوجد. عدم حتكم يف الفم وخاصة مع السوائل:

 يوجد.  تنمل الوجه يف اجلهه املشلولة:

 انعزال عن الناس.                  -احلالة النفسية :

 الشعور ابخلجل.-
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 جتنب التحدث و التواصل مع الناس   -

 ميىن.  جهة الوجه املشلولة:

 . 2019-09-3 اتريخ بدء الشلل:

: من خالل املقابلة اليت قمنا هبا مع احلالة ي.ح محعنا معلومات حول  احلكاية املرضية لبدء الشلل

ابالستناد على الرسالة املوجهة  من طرف طبيب االعصاب تبني ان احلالة يعاين من  شلل احلالة 

الوجه النصفي احمليطي يف اجلهة اليمىن للوجه منذ شهر تقريبا حبيث اخربتنا احلالة ابهنا تعرضت للهواء  

 البارد عندخروجها من احلمام . 

  هل قام املفحوص بتتبع حصص ارطفونية  عند خمتص اخر:ال

 احلالة الثانية :  

 ب ن.  االسم الكامل للحالة:

 سنة ،غيليزان.  22 سن ومكان ازدايد احلالة: 

 انثى.  اجلنس:

  احلالة االسرية: عزابء 
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 طالبة .  مهنة املفحوص: 

 -A:  زمرة الدم

  السوابق املرضية: ال توجد 

     B1/ B6 فيتامينات - العالجات واالدوية اليت يتناوهلا احلالة:

 مسكنات االم الراس.-                                            

 قطرة العني من اجل منع جفافها  -                                            

 التوجد   السوابق اجلراحية:

 السوابق العائلية:ال توجد

 2019-12-1اتريخ اجراء الفحص الطيب االول:  

 الطبيب: ارسال احلالة مباشرة للمختص االرطفويناجراءات املتخذه من طرف 

 : توجد  االم االذن

  جفاف العني:توجد

 :توجد اضطراابت البلع
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 توجد  اضطراابت املضغ:

 توجد مشكل على مستوى حاسة التذوق:

 بكثرة عدم حتكم يف الفم وخاصة مع السوائل:

 يوجد  تنمل الوجه يف اجلهه املشلولة:

 اخلجل احلالة النفسية :

 الشعور ابلقلق                

 عدم التواصل مع الغري               

 اليسرى  جهة الوجه املشلولة:

  2019-11-25اتريخ بدء الشلل:

من خالل املقابلة اليت قمنا هبا مع احلالة ب ن  مجعنا معلومات حول  احلكاية املرضية لبدء الشلل:

من طرف طبيب االعصاب حبيث تبني ان احلالة تعاين من     احلالة ابالستناد على الرسالة املوجهة 

شلل الوجه النصفي احمليطي يف اجلهة اليسرى حبيث اخربتنا احلالة ابهنا تعرضت للهواء البارد  

 عندخروجها من احلمام  حنو الشرفة مباشرة . 
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 ال  هل قام املفحوص بتتبع حصص ارطفونية  عند خمتص اخر:

 احلالة الثالتة :  

    سم الكامل للحالة: س ساال

 سنة وهران .  27   سن ومكان ازدايد احلالة:

 انثى   اجلنس:

 متزوجة   احلالة االسرية:

 ربة بيت.  مهنة املفحوص: 

  -B  زمرة الدم: 

 التوجد  :ةالسوابق املرضي

     B1/ B6 العالجات واالدوية اليت يتناوهلا احلالة: فيتامينات 

 مسكنات االم الراس.-                                            

 قطرة العني من اجل منع جفافها  -                                            

 ال توجد  السوابق اجلراحية: 
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 دالسوابق العائلية: ال توج

 2019-11-10اتريخ اجراء الفحص الطيب االول:  

 اجراءات املتخذه من طرف الطبيب: اعطاها االدوية فقط 

 : توجد  االم االذن

 يوجد  جفاف العني:

 :توجد اضطراابت البلع

 يوجد  اضراابت املضغ:

 يوجد مشكل على مستوى حاسة التذوق:

 يوجد عدم حتكم يف الفم وخاصة مع السوائل:

 توجد   الوجه يف اجلهه املشلولة:تنمل 

 احلالة النفسية : االحباط  

 رفض التواصل مع الغري                  

  اخلجل                    
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 اليمىن  جهة الوجه املشلولة:

 2019-10-27  اتريخ بدء الشلل:

عنا معلومات حول من خالل املقابلة اليت قمنا هبا مع احلالة ي.ح مح احلكاية املرضية لبدء الشلل

احلالة ابالستناد على ملفها الطيب تبني ان احلالة تعاين  من  شلل الوجه النصفي احمليطي يف اجلهة  

اليمىن للوجه منذ شهرين  تقريبا حبيث اخربتنا احلالة ابهنا تعرضت للهواء البارد عندخروجها من 

 احلمام . 

 ال  اخر:هل قام املفحوص بتتبع حصص ارطفونية  عند خمتص 

 احلالة الرابعة: 

 ب خ االسم الكامل للحالة:

 سنة مستغامن  31 سن ومكان ازدايد احلالة:

 ذكر   اجلنس:

 عازب  احلالة االسرية:

 عامل بناء  مهنة املفحوص: 
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

      +AB  زمرة الدم

 ال توجد   السوابق املرضيه:

     B1/ B6 فيتامينات  العالجات واالدوية اليت يتناوهلا احلالة:

 مسكنات االم الراس.-                                            

 قطرة العني من اجل منع جفافها  -                                            

 ال توجد   السوابق اجلراحية:

 السوابق العائلية: ال توجد

 2020-02-2اتريخ اجراء الفحص الطيب االول:   

 من طرف الطبيب: توجيه احلالة مباشرة للمختص االرطفوين اجراءات املتخذه 

 : توجد  االم االذن

 توجد   جفاف العني:

 :توجد اضطراابت البلع

 توجد  اضراابت املضغ:
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

  مشكل على مستوى حاسة التذوق:توجد

 يوجد  عدم حتكم يف الفم وخاصة مع السوائل:

 يوجد   تنمل الوجه يف اجلهه املشلولة:

 اخلجل   النفسية :احلالة 

 االنعزال                     

 اليسرى  جهة الوجه املشلولة:

 2020-1-6 اتريخ بدء الشلل:

من خالل املقابلة اليت قمنا هبا مع احلالة ب خ مجعنا املعلومات حول  احلكاية املرضية لبدء الشلل:

ان احلالة تعاين من  شلل الوجه  احلالة ابالستناد على الرسالة املوجهة  من طرف طبيب العصاب تبني

النصفي احمليطي يف اجلهة اليسرى للوجه منذ شهر تقريبا حبيث اخربتنا احلالة ابهنا تعرضت للهواء  

 البارد عندخروجها من البيت الذي كان حيتوي مدفاة يف الصباح الباكر . 

 ال   هل قام املفحوص بتتبع حصص ارطفونية  عند خمتص اخر:
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 امسة:احلالة اخل

 ف ع االسم الكامل للحالة:

 سنة وهران   38   سن ومكان ازدايد احلالة:

 ذكر  اجلنس:

 متزوج احلالة االسرية:

 خمتص يف البناء    مهنة املفحوص: 

  -A  زمرة الدم

 ال توجد   السوابق املرضيه:

     B1/ B6 العالجات واالدوية اليت يتناوهلا احلالة: فيتامينات 

 مسكنات االم الراس.-                                            

 قطرة العني من اجل منع جفافها  -                                            

 ال توجد   السوابق اجلراحية:

 السوابق العائلية: ال توجد  
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 2020-02-15اتريخ اجراء الفحص الطيب االول: 

 اجراءات املتخذه من طرف الطبيب: قام بتوجيه احلالة للمختص االرطفوين.

 : توجد  االم االذن

 توجد  جفاف العني:

 : توجد  اضطراابت البلع

 توجد   اضراابت املضغ:

 يوجد مشكل على مستوى حاسة التذوق:

 يوجد  عدم حتكم يف الفم وخاصة مع السوائل:

 يوجد   تنمل الوجه يف اجلهه املشلولة:

 القلق  احلالة النفسية :

 اخلجل.                

  جهة الوجه املشلولة: اليسرى
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 2020-02-05 اتريخ بدء الشلل:

ع مجعنا معلومات حول من خالل املقابلة اليت قمنا هبا مع احلالة ف  احلكاية املرضية لبدء الشلل:

احلالة ابالستناد على الرسالة املوجهة  من طرف طبيب االعصاب تبني ان احلالة تعاين من  شلل 

الوجه النصفي احمليطي يف اجلهة اليسرى للوجه منذ اايم تقريبا حبيث اخربتنا احلالة ابهنا تعرضت للقلق 

 مث قامت من ابالستحمام . 

  فونية  عند خمتص اخر:الهل قام املفحوص بتتبع حصص ارط

 احلالة السادسة:

 ك خ االسم الكامل للحالة:

 سنة وهران  61 سن ومكان ازدايد احلالة:

 انثى    اجلنس:

 متزوجة  احلالة االسرية:

 متقاعدة مهنة املفحوص: 

 +B  زمرة الدم
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 مرض ضغط الدم  السوابق املرضيه:

 ادوية خاصة بضغط الدم   العالجات واالدوية اليت يتناوهلا احلالة:

     B1 / B6 فيتامينات                                              

 مسكنات االم الراس.-                                            

 قطرة العني من اجل منع جفافها  -                                            

 جراحية   عمليات  7  السوابق اجلراحية:

 السوابق العائلية: ال توجد

 2020-01-12اتريخ اجراء الفحص الطيب االول: 

 اجراءات املتخذه من طرف الطبيب: رسالة موجهة مباشرة عند املختص االرطفوين.

 : توجد  االم االذن

 يوجد  جفاف العني:

 :يوجد اضطراابت البلع

 يوجد  اضراابت املضغ:
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 يوجد التذوق:مشكل على مستوى حاسة 

 يوجد عدم حتكم يف الفم وخاصة مع السوائل:

 يوجد  تنمل الوجه يف اجلهه املشلولة:

 التعب   احلالة النفسية :

 القلق                   

 اخلجل                 

  جهة الوجه املشلولة: اليمىن 

 2020-01-11 اتريخ بدء الشلل:

املقابلة اليت قمنا هبا مع احلالة ك خ مجعنا املعلومات حول من خالل  احلكاية املرضية لبدء الشلل

احلالة ابالستناد على الرسالة املوجهة  من طرف طبيب االعصاب تبني ان احلالة  شلل الوجه النصفي  

احمليطي يف اجلهة اليمىن للوجه حبيث اخربتنا احلالة ابهنا تعرضت للهواء البارد عندخروجها من احلمام  

 ال   وص بتتبع حصص ارطفونية  عند خمتص اخر:هل قام املفح
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 احلالة السابعة:

 س ح االسم الكامل للحالة:

 سنة مستغامن  65 سن ومكان ازدايد احلالة:

  اجلنس:ذكر

 متزوج  احلالة االسرية:

 متقاعد مهنة املفحوص: 

 +AB زمرة الدم

 مرض ضغط الدم .  السوابق املرضيه:

 العالجات واالدوية اليت يتناوهلا احلالة:  االدوية اخلاصة بضغط الدم 

    B1 / B6 فيتامينات                                                          

 مسكنات االم الراس.-                                            

 قطرة العني من اجل منع جفافها  -                                            

 ال توجد  السوابق اجلراحية: 
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 السوابق العائلية:ال توجد

 2020-01-7اتريخ اجراء الفحص الطيب االول: 

 املتخذه من طرف الطبيب: قام بتوجيه احلالة للمختص االرطفوين.اجراءات 

 : توجد  االم االذن

 توجد  جفاف العني:

 :توجد اضطراابت البلع

 توجد  اضطراابت املضغ:

 توجد مشكل على مستوى حاسة التذوق:

 يوجد عدم حتكم يف الفم وخاصة مع السوائل:

 توجد بكثرة  تنمل الوجه يف اجلهه املشلولة:

 القلق النفسية : احلالة

 اخلجل                

 االحباط                
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 اليمىن .  جهة الوجه املشلولة:

 2020-01-2 اتريخ بدء الشلل:

احلكاية املرضية لبدء الشلل من خالل املقابلة اليت قمنا هبا مع احلالة س ح مجعنا معلومات حول 

طرف طبيب االعصاب تبني ان احلالة تعاين من  شلل احلالة ابالستناد على الرسالة املوجهة  من 

الوجه النصفي احمليطي يف اجلهة اليمىن للوجه منذ اسبوع فقط حبيث اخربتنا احلالة ابهنا تعرضت  

 للهواء البارد عند فتحه لنافذة السيارة و اجلو كان ابرد.

 نعم  هل قام املفحوص بتتبع حصص ارطفونية  عند خمتص اخر: 

  ة:  الفحص والتشخيص االرطفوين: احلصة الثاني

بعد االستناد اىل امللف الطيب اخلاص بكل حالة والذي كان مدعوما برسالة موجهة سواء من عند  

طبيب االذن واالنف واحلنجرة او من عند طبيب االعصاب تبدا مهمة االخصائي االرطفوين  اال 

اختبارات ارطوفونية خاصة سوف  وهي التشخيص االرطوفوين  الدقيق لكل حالة مستعمال ادوات و 

 :  نتطرق اليها 

 :  فحص توتر العضالت عن طريق اختبار فريس  1 

 تعابري وجهية خمتلفة ويطلب االخصائي االرطفوين من احلالة اما تقليده    10حيتوي هذا االختبار على 
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

يف  هذه احلركات او تدعيم طلبه ابلصور تبني خمتلف وضعيات وتكشرات الوجهية اليت يقوم هبا  

لشلل الوجه درجة كل درجة  تعطينا شدة معينة  30اىل   0املفحوص وينقط هذا االختبار من 

النصفي  احمليطي ويتم تفسري الدرجة النهائية من خالل السلم الذي يرتاوح ما بني شلل وجهي   

  نصفي حميطي خفيف و شلل وجهي  نصفي حميطي كلي.

  فحص احلركة الوظيفية للوجه:-2

ا اذا  هنا يطلب االخصائي االطفوين من احلالة القيام ببعض االمياءات احلركية الوجهية  ونالحظ م

كانت هذه احلركات املطلوبة مثل: االبتسامة او رفع احلاجبني اوغلق العينني بشدة او  ادخال اهلواء  

يف الوجنتني  و مراقبة خمتلف احلركات اذا كانت تستدعي جهدا او ال وندعم هذا الفحص اخلاص 

  ابالمياءات  الوجهية ابلتقاء صورة للحالة منذ حصتها االوىل.

 ي )العضلة الضحكية(:الفحص النطق-3

 ، [i ]، [v]، [f]،[o]،[m]،[B]نطلب من املفحوص تكرار خمتلف الفونيمات الشفوية مثل 

]ū[،[a]    وهذه الفونيمات كلها تعمل على وضعية الشفاه املختلفة اليت تكاد تكون منعدمة عند

  اصحاب شلل  الوجه النصفي احمليطي.
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 :  )العضلة الدويرية الفموية(الفحص اخلاص ابملضغ -4

نعطي للحالة اللبان او اكل يستدعي عمل عضلة املضغ  اخلاصة ابلفك السفلي ونطلب من احلالة 

  مضغها بشكل ابطيء هنا نالحظ تعب احلاله واحساسها ابالمل عند هذه العملية.

خلي املتعلق :كما نعلم ان العصب السابع يتحكم يف ثليت اجلزء الداالفحص اخلاص ابلتذوق -5

بعملية التذوق واصابته تؤدي اىل ظهور مشاكل على مستوى حاسة التذوق وهذا ما يستدعي 

 تشخيصه ابعطاء احلالة اما سوائل حامضة او حلوة املذاق وخنترب حاسته اذا كانت تعمل اوال.

  الفحص اخلاص ابلبلع:-6

اىل تديل الشفاه على احد جوانب الوجه  ان اصابة احلالة  بشلل الوجه النصفي احمليطي يؤدي هبا 

وهذا ما جيعل عملية البلع جد صعبة عند احلالة وخصوصا السوائل حيث نالحظ ان احلالة ال  

تستطيع التحكم يف شرب السوائل مما يستدعي وجود مصاصة تستعملها  احلالة من اجل القيام 

احلاله كمية من السوائل و نطلب  بعملية الشرب وهنا نقوم ابلتشخيص االرطفوين عن طريق  اعطاء

 منها الشرب.
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

استعمال الدليل االرطفوين اخلاص مبرضى شلل الوجه النصفي  -1احلصة الثالثة: 

 احمليطي. 

استنادا على كالم املفحوص يتم تقييم وعي املفحوص ملرض شلل الوجه النصفي احمليطي كما نوضح  

يطي و اعراضه و اسبابه و دور الكفالة االرطفونية  له اوال تعريف خمتصر لشلل الوجه النصفي احمل

لشلل الوجه النصفي احمليطي مدعمني كالمنا بصور توضيحية للحاالت قبل وبعد التكفل االرطفوين 

 لشلل الوجه النصفي احمليطي.

اعادة التاهيل االرطفوين "جلورج الما " لشلل الوجه النصفي احمليطي )مرتمجة من طرف  -2  

 الباحثة(: 

على عكس معظم اعادة اتهيل االرطفوين  اخلاصة  جبميع االضطراابت يف جمال االرطفونيا  اال ان  

اعاده اتهيل شلل الوجه النصفي احمليطي تعد منفردة بذاهتا حبيث تستخدم تقنيات خاصة ذات  

اساس تشرحيي من اجل اعادة اتهيل احلركية الفمية الوجهية لشلل وجه النصف احمليطي هذا ما 

 يستدعي تقنيات وادوات خاصة سوف نتطرق اليها: 

 االدوات:

 استعمال الة التصوير من اجل التقاط صورة للمفحوص يف احلصة االوىل. -
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

اثناء اعاده التاهيل ميكننا  استخدام كرميات او زيت الزيتون من اجل متارينات الدلك اخلاصة   -

 ابجلزء اخلارجي للوجه . 

 قفاز من اجل عمليات الدلك اخلاص ابجلزء الداخلي للفم.كما ميكننا استخدام  -

 املراة.   -

 الشموع   -

 الة االرجتاج الكهرابئي للوجه .   -

 مصاصات خمتلفة االحجام و االقطار .  -

 سوائل حامضة زائد حلوة   -

 قبعة من اجل محاية الشعر.  -

 املاء البارد والدافئ.   -

 موجه لسان.   -

 خافضة اللسان. -

 العلك. -

 القداحة. -

 ابشكال واحجام خمتلفة. ابلوانت  -
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 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 عرض طرق التكفل االرطفوين للحاالت :

طريقة "جورج الما"   كانت طريقة عمل الباحثة مع كل احلاالت )كل حالة على حدى( حبيث ان 

 تعمل وفقا لرتتيب مناطق و مراحل حمددة هي كالتايل:

 اوال: ترتيب حدود الوجه اثناء عملية الدلك تكون:  

 منطقة اجلبني والعني  -1

 منطقة االنف اخلد  -2

 منطقة الفم الذقن والعنق  -3

كون اعادة  يف بداية اوا حصة نقوم ابلتقاط صورة للحالة وهي يف وضعية راحة وهذا من اجل ان ت

 التاهيل االرطفوين اكثر موضوعية. 

 بعدها  نقوم ابلعمل على  اسرتخاء كل من الرقبة و الوجه والكتفني. 

و من بعد هذه املرحلة يتم اجراء عملية حتفيزعضالت الوجه يف بداية كل جلسة تقوم املختصة  

الدموية للوجه و  االرطفونية ابلقيام  بلمسات خفيفة وبدون قوة مفرطة هلدف تسهل الدورة 

 دقائق.  10لتسخني االلياف وهذه العملية التحفيزية من اجل حتفيز عضالت الوجه و ذلك ملدة 

مث تليها  مترينات الدلك تكون ذات اساس تشرحيي للعصب الوجه السابع هذه التمرينات تكون  

 القفازات ووجود بعد التمرينات التحفيزية وتكون  ابستخدام كل من زيت الزيتون مع ضرورة ارتداء 
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 .مراة امام احلالة

 العني :  –اوال: نبدا من منطقه اجلبهة  

اجلبهة ونسحب حنو اخلارج نعمل على اجلهتني للجبهة املصابة و السليمة ىف  نبدا ابلشد على وسط 

آن واحد هذه التقنية تكون ذات اساس تشرحيي لالنه يف هذه املرحلة نعمل على العضلة  والعصب 

فوق احلجاج للوجه الذي يكون هو املسؤول عن الطيات اليت تكون موجودة يف اجلبهة او ما  

 اجلبهة .  يسميها البعض بتجاعيد

مث ننتقل اىل العني هنا نقوم ابغالق العني  ابستخدام االصابع مث تقوم حبركات سريعة على مستوى  

اجلزء اجلفين العلوي والعني مغلقة يف هذه املرحلة نعمل على عضلة اجلزء اجلفين للعضلة الدويرية 

 العينية و املسؤول عن اغالق العني و عن الغدد الدمعية. 

 خد    -قل اىل  منطقة  الثانية : منطقة االنفو من مث ننت

كما نعلم ان منشا العصب السابع هو االذن ومن هنا نقوم بتدليك الوجه ولكن االجتاه يكون من  

العضلة االذنية االمامية حنو اجلزء اجلناحي للعضلة االنفية ونقوم هبذا التمرين لعده مرات هنا نالحظ  

 التمرين يكون على اجلهتني املصابة و السليمة . ان احلالة يتحس ابالم كبرية وهذا 

 عنق: -دقن–اثلثا: منطقة الفم 

114 



 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

نقوم بعملية الدلك من العضلة االذنية االمامية حنو اجتاهني : العضلة الدويرية الفموية و العضلة  

الضحكية  ونقوم بتكرير العملية لعدة مرات اما فيما خيص منطقة الدقن نقوم بعملية التدليك على 

التدليك على  مستوى العضلة الذقنية اخلافضة للشفة العلوية اما فيما خيص  العنق نقوم بعملية

 مستوى العضلة اجللدية العنقية.

بعد االنتهاء من التدليك للجزء اخلارجي للوجه ننتقل اىل اجلزء الداخلي و يتم ذلك وفقا ملراحل 

 حمددة تتم كالتايل: 

عند القيام بعملية التدليك الداخلي نبدأ من العصب االذين الصدغي ابجتاه العصب الشذقي اىل 

  اىل غاية العصب الذقين .غاية  زاوية الفم مث

 مث نقوم بعملية تدليك داخلي  خاصة للعصب الذقين و ذلك من اجل تنبيه العصب الذقين.

مث نعمل على اللسان من خالل موجه اللسان من اجل توجيه اللسان يف وضعيات خمتلفة: اليمني و  

 اليسار و االعلى و االسفل.

نستعمل منرر على الوجه ابلتناوب كل من املاء الدافئ مث  بعد االنتهاء من مجيع املراحل اليت سبقت 

 البارد ويف االخري املاء الدافئ مث نستعمل الة االرجتاج الكهرابئي للوجه . 

 بعد كل هذه املراحل اليت سبقت تقدم املختصة االرطفونية كراس من اجل تدوين خمتلف  
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   .و فهمتها استوعبت مجيع التمارين املالحظات و التاكد من اهنا 

 احلصة الرابعة:  التمارينات االميائية الوجهية تعرض ب:

 اوال بطريقة سلبية :  

حبيث خيمن املفحوص يف احلركة و يبحث الجيادها يف الوقت الذي يقوم املختص االرطفوين يف 

 انتاج هذا االمياء له : 

الذي تكون املختصة قد  الطلب : ارفع حاجبيك لالعلى احلالة يقوم بتخيل اداء الفعل يف الوقت 

وضعت  اصابعها النزال احلاجبني يف اجلهة السفلية املعاكسة و يف نفس الوقت يراقب املفحوص 

 هذا الفعل امام املراة و من هنا يتم انتاج ما يسملى بردة فعل االجيابية للمفحوص.

 احلصة اخلامسة :

 اثنيا :طريقة سلبية مبساعدة :  

بعد قيام  االخصائية االرطفونية جبميع التمارينات السابقة يصبح اجلزء اجلامد من الوجه اكثر مرونة  

حبيث تصبح االخصائية  حتس أبي حركة جديدة ولو كانت صغرية على اجلزء املشلول حبيث 

يام ابداء نفس الفعل و عند وجود  تطلب من الفاحص مالحظة هذه احلركة و حماولة برجمتها  للق

 أي ارتعاش او استجابة ملحوظة على مستوى اجلزء املشلول تقوم االخصائية االرطفونية مبرافقة  

116 



 الفصل الرابع:                                                     منهج البحث و الجراءات الميدانية.
 

 الفورية لبضع ثواين من اجل جلب االنتباه البصري للمفحوص و العمل على اجلانب املعريف له.

نات نفخ اخلدود نالحظ يف اجلزء املشلول انتفااخ بعد القيام ابلعمليتني السابقتني عند القيام بتماري 

منطقة فوق الشفة العلوية هدا دليل على ان هناك استجابة وفعالية للتمارين السابقة يف هذه اللحظة 

وامام املراة نطلب من احلالة ملس هذه املنطقة و االنتباه هلا كما نطلب منه ان يبقى متذكرا هلذه التقنية  

 .احلصة السادسة:

 مبساعدة: –لثا: مرحلة نشطة اث

مبا ان احلركية اصبحت  موجودة و لكن مبساعدة االخصائي هنا تكون متطورة و احسن من املرحلة  

 االولية . 

عند القيام  بتمرين اطفاء الشمعة يصبح احلالة يستطيع اطفائها و لكن مبساعدة املختصة حبيث  

 تساعده بتقريب وضعية الشمعة للشفاه.

 :احلصة السابعة

 رابعا املرحلة النشطة: 

مبا ان املفحوص اصبح يبدا لوحده ابداء الفعل مرئي  ابلعني اجلردة هنا يصبح يقوم ابلتمارينات و  

 يواجه تبلده. 
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عند القيام بتمرين االبتسامة يصبح املفحوص يتبسم و لكن جيد بعض الصعوبة هنا يساعد املختص  

 احلالة على االبتسامة ابكرت وضوح.

 الثامنة:  احلصة

 مضادة للمقاومة: -خامسا : املرحلة نشطة

اذا قام املفحوص ابنشاء حركة مؤقتة او بدء يف املقاومة طفيفة هذا دليل على ان عملية التكفل قد 

 انتهت. 

 يف مترين امساك املصاصة و توجيه اهلواء يصبح اكثر قدرة على اطفاء الشمعة . 

حالة و يف هناية  كل حصة  من حصص اعادة التاهيل  تطلب االخصائية االرطفونية من كل 

االرطفوين من احلالة القيام  ببعض التمارينات اخلاصة بعملية البلع و ذلك عن طريق: اعطاء احلالة  

 كاس من املاء و تطلب منها الشرب دون ان يسيل املاء على احدى جوانب الوجه . 

 املتعلقة حبركة الشفاه. كما تطلب منها اعادة بعض الفونيمات 

 احلصة التاسعة :التقييم:  

يوما ابختبار احلالة عن طريق "اختبار فرايس " و مقارنة النتائج ابحلالة   15تقييم احلاالت يكون كل 

 . االبتدائية
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 نتائج احلاالت موضحة بصور: 

 

 بعد اعادة التاهيل االرطفوين                                   قبل اعادة التاهيل االرطفوين

  

 بعد اعادة التاهيل االرطفوين                    -قبل اعادة التاهيل االرطفوين                  
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  بعد اعادة التاهيل االرطفوين.     -قبل اعادة التاهيل االرطفوين     
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 : االساسية  عوابت اليت واجهت الباحثة اثناء اعداد الدراسة صاهم ال 

 اهم الصعوابت و العوائق اليت صادفتها الباحثة اثناء اعداد الدراسة احلالية تتمثل فيما يلي: 

صعوبة يف اجياد اختبار الذي يقيس احلركية الفمية االميائية الوجهية لعدم توفره عند خمتلف   -

 االرطفونيني امليدانيني مما دفع الباحث اىل البحث عن االختبار.االخصائني 

 احلاالت مل تكن ملتزمة ابملواعيد بسبب بعد املسافات و ظروفها املادية.  -

 عدم وعي احلاالت مبرضهم .  -

استهزاء االخصائيني الفيزايئيني مبراحل اعادة التاهيل االرطفوين ومن املختصني على وجه   -

 اخلصوص.
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.الفرضيات ظل  يف  مناقشتها و  النتائج حتليل و  عرض:                       اخلامس  الفصل  

 

 عرض نتائج احلاالت:  -1

 ي.ح احلالة االوىل:

  . مجيع حصص اعادة التاهيل االرطفوينيف   مرحلة االسرتخاء: كانت اجيابية مع احلالة

من اول حصة من حصص اعادة  تصبح عضالت الوجه لينة نسبيامرحلة حتفيز العضالت : 

 . التاهيل االرطفوين

  للوجه: داخليو ال  ارجيمرحلة الدلك اخل

 الدلك اخلارجي:

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 15صة ظهور جتاعيد اجلبهة خالل احل - 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 6صة  خالل احلانغالق العني تدرجييا  ظهور-

تستوي حالة   فوين  حبيثمن حصص اعادة التاهيل االرط 8خالل احلصة ارتفاع زاوية الفم  -

 .الشفاه

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 20صة خالل احل تناظر الوجه حتقيق   -

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 2خالل احلصة  دلك داخلي : اسرتجاع حاسة التذوق ال    
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من حصص اعادة التاهيل   2خالل احلصة  وعي املفحوص حبالته املرضيةيبدا املرحلة السلبية يف  

 االرطفوين.

من حصص اعادة   7للحالة خالل احلصة  االنتباه البصريظهور  املرحلة السلبية مبساعدةيف  

 التاهيل االرطفوين.

  15االرطفوين خالل احلصة  حركية الوجه و لكن مبساعدة املختصظهور املرحلة النشطة مبساعدة يف 

 رطفوين.من حصص اعادة التاهيل اال

من حصص اعادة التاهيل   17عند احلالة خالل احلصة  مواجهة التبلدتظهر  املرحلة النشطةيف  

 االرطفوين.

من حصص  16للمفحوص خالل احلصة  ردة فعل تظهر ضادة للمقاومةاملاملرحلة النشطة يف  

 اعادة التاهيل االرطفوين.

 حصص اعادة التاهيل  االرطفوين. يعمج يف  من اجل حركة الشفاه مرحلة اعادة الفونيمات: .

 يوم. 15كل   مرحلة التقييم  :
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 ب. ن. : ثانيةاحلالة ال

 مرحلة االسرتخاء: كانت اجيابية مع احلالة يف مجيع حصص اعادة التاهيل االرطفوين . 

مرحلة حتفيز العضالت : تصبح عضالت الوجه لينة نسبيا من اول حصة من حصص اعادة 

 االرطفوين .التاهيل 

 مرحلة الدلك اخلارجي و الداخلي للوجه: 

 الدلك اخلارجي:

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 13ظهور جتاعيد اجلبهة خالل احلصة  - 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 6ظهورانغالق العني تدرجييا خالل احلصة -

تستوي حالة   فوين حيثمن حصص اعادة التاهيل االرط 8ارتفاع زاوية الفم خالل احلصة  -

 الشفاه

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 20حتقيق تناظر الوجه خالل احلصة   -

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 2الدلك داخلي : اسرتجاع حاسة التذوق خالل احلصة 

 من حصص اعادة التاهيل   2وعي املفحوص حبالته املرضية خالل احلصة يف املرحلة السلبية يبدا  
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 االرطفوين.

من حصص اعادة   7يف املرحلة السلبية مبساعدة ظهوراالنتباه البصري للحالة خالل احلصة  

 التاهيل االرطفوين.

احلصة يف املرحلة النشطة مبساعدة ظهور حركية الوجه و لكن مبساعدة املختص االرطفوين خالل 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 15

من حصص اعادة التاهيل   18يف املرحلة النشطة تظهر مواجهة التبلد عند احلالة خالل احلصة  

 االرطفوين.

من حصص  17يف املرحلة النشطة املضادة للمقاومة تظهر ردة فعل للمفحوص خالل احلصة  

 اعادة التاهيل االرطفوين.

 ونيمات: من اجل حركة الشفاه يف مجيع حصص اعادة التاهيل  االرطفوين.مرحلة اعادة الف .

 يوم. 15مرحلة التقييم  : كل 

 س.س. : ثالتة احلالة ال
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 مرحلة االسرتخاء: كانت اجيابية مع احلالة يف مجيع حصص اعادة التاهيل االرطفوين . 

مرحلة حتفيز العضالت : تصبح عضالت الوجه لينة نسبيا من اول حصة من حصص اعادة 

 التاهيل االرطفوين .

 مرحلة الدلك اخلارجي و الداخلي للوجه: 

 الدلك اخلارجي:

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 15صة ظهور جتاعيد اجلبهة خالل احل - 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 8ظهورانغالق العني تدرجييا خالل احلصة -

من حصص اعادة التاهيل االرطفوين حيث تستوي حالة   10ارتفاع زاوية الفم خالل احلصة  -

 الشفاه

 طفوين.من حصص اعادة التاهيل االر  20حتقيق تناظر الوجه خالل احلصة   -

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 3الدلك داخلي : اسرتجاع حاسة التذوق خالل احلصة 

من حصص اعادة التاهيل   3يف املرحلة السلبية يبدا وعي املفحوص حبالته املرضية خالل احلصة 

 االرطفوين.
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من حصص اعادة   8يف املرحلة السلبية مبساعدة ظهوراالنتباه البصري للحالة خالل احلصة  

 التاهيل االرطفوين.

يف املرحلة النشطة مبساعدة ظهور حركية الوجه و لكن مبساعدة املختص االرطفوين خالل احلصة 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 16

من حصص اعادة التاهيل   17د عند احلالة خالل احلصة يف املرحلة النشطة تظهر مواجهة التبل  

 االرطفوين.

من حصص  18يف املرحلة النشطة املضادة للمقاومة تظهر ردة فعل للمفحوص خالل احلصة  

 اعادة التاهيل االرطفوين.

 مرحلة اعادة الفونيمات: من اجل حركة الشفاه يف مجيع حصص اعادة التاهيل  االرطفوين. 

 يوم 15: كل   مرحلة التقييم

 ب.خ. : رابعةاحلالة ال

 مرحلة االسرتخاء: كانت اجيابية مع احلالة يف مجيع حصص اعادة التاهيل االرطفوين . 

 مرحلة حتفيز العضالت : تصبح عضالت الوجه لينة نسبيا من اول حصة من حصص اعادة 
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 التاهيل االرطفوين .

 مرحلة الدلك اخلارجي و الداخلي للوجه: 

 الدلك اخلارجي:

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 13ظهور جتاعيد اجلبهة خالل احلصة  - 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 6 ظهورانغالق العني تدرجييا خالل احلصة-

من حصص اعادة التاهيل االرطفوين حيث تستوي حالة   9ارتفاع زاوية الفم خالل احلصة  -

 الشفاه

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 18حتقيق تناظر الوجه خالل احلصة   -

 االرطفوين.من حصص اعادة التاهيل  2الدلك داخلي : اسرتجاع حاسة التذوق خالل احلصة 

من حصص اعادة التاهيل   2يف املرحلة السلبية يبدا وعي املفحوص حبالته املرضية خالل احلصة 

 االرطفوين.

من حصص اعادة   6يف املرحلة السلبية مبساعدة ظهوراالنتباه البصري للحالة خالل احلصة  

 التاهيل االرطفوين.
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  14لكن مبساعدة املختص االرطفوين خالل احلصة يف املرحلة النشطة مبساعدة ظهور حركية الوجه و 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين.

من حصص اعادة التاهيل   16يف املرحلة النشطة تظهر مواجهة التبلد عند احلالة خالل احلصة  

 االرطفوين.

من حصص  17يف املرحلة النشطة املضادة للمقاومة تظهر ردة فعل للمفحوص خالل احلصة  

 تاهيل االرطفوين.اعادة ال

 مرحلة اعادة الفونيمات: من اجل حركة الشفاه يف مجيع حصص اعادة التاهيل  االرطفوين. .

 يوم 15مرحلة التقييم  : كل 

 س.ع.:  امسةاحلالة اخل     

 مرحلة االسرتخاء: كانت اجيابية مع احلالة يف مجيع حصص اعادة التاهيل االرطفوين . 

مرحلة حتفيز العضالت : تصبح عضالت الوجه لينة نسبيا من اول حصة من حصص اعادة 

 التاهيل االرطفوين .

 مرحلة الدلك اخلارجي و الداخلي للوجه: 
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 الدلك اخلارجي:

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 15احلصة  ظهور جتاعيد اجلبهة خالل - 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 8ظهورانغالق العني تدرجييا خالل احلصة -

من حصص اعادة التاهيل االرطفوين حيث تستوي حالة   10ارتفاع زاوية الفم خالل احلصة  -

 الشفاه

 االرطفوين.من حصص اعادة التاهيل  20حتقيق تناظر الوجه خالل احلصة   -

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 3الدلك داخلي : اسرتجاع حاسة التذوق خالل احلصة 

من حصص اعادة التاهيل   3يف املرحلة السلبية يبدا وعي املفحوص حبالته املرضية خالل احلصة 

 االرطفوين.

حصص اعادة   من 8يف املرحلة السلبية مبساعدة ظهوراالنتباه البصري للحالة خالل احلصة  

 التاهيل االرطفوين.

يف املرحلة النشطة مبساعدة ظهور حركية الوجه و لكن مبساعدة املختص االرطفوين خالل احلصة 

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 17
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من حصص اعادة التاهيل   18يف املرحلة النشطة تظهر مواجهة التبلد عند احلالة خالل احلصة  

 االرطفوين.

من حصص  19يف املرحلة النشطة املضادة للمقاومة تظهر ردة فعل للمفحوص خالل احلصة  

 اعادة التاهيل االرطفوين.

 اعادة التاهيل  االرطفوين.مرحلة اعادة الفونيمات: من اجل حركة الشفاه يف مجيع حصص  .

 يوم 15مرحلة التقييم  : كل 

 ت.خ: سادسة احلالة ال

 مرحلة االسرتخاء: كانت اجيابية مع احلالة يف مجيع حصص اعادة التاهيل االرطفوين . 

مرحلة حتفيز العضالت : تصبح عضالت الوجه لينة نسبيا من اول حصة من حصص اعادة 

 التاهيل االرطفوين .

 لك اخلارجي و الداخلي للوجه: مرحلة الد

 الدلك اخلارجي:

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 13ظهور جتاعيد اجلبهة خالل احلصة  - 
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 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 6ظهورانغالق العني تدرجييا خالل احلصة -

من حصص اعادة التاهيل االرطفوين حيث تستوي حالة   8ارتفاع زاوية الفم خالل احلصة  -

 الشفاه

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 18حتقيق تناظر الوجه خالل احلصة   -

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 2الدلك داخلي : اسرتجاع حاسة التذوق خالل احلصة 

من حصص اعادة التاهيل   1احلصة يف املرحلة السلبية يبدا وعي املفحوص حبالته املرضية خالل 

 االرطفوين.

من حصص اعادة   6يف املرحلة السلبية مبساعدة ظهوراالنتباه البصري للحالة خالل احلصة  

 التاهيل االرطفوين.

  15يف املرحلة النشطة مبساعدة ظهور حركية الوجه و لكن مبساعدة املختص االرطفوين خالل احلصة 

 ين.من حصص اعادة التاهيل االرطفو 

 من حصص اعادة التاهيل   16يف املرحلة النشطة تظهر مواجهة التبلد عند احلالة خالل احلصة  
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 االرطفوين.

 من حصص  17يف املرحلة النشطة املضادة للمقاومة تظهر ردة فعل للمفحوص خالل احلصة  

 اعادة التاهيل االرطفوين.

 مرحلة اعادة الفونيمات: من اجل حركة الشفاه يف مجيع حصص اعادة التاهيل  االرطفوين. .

 يوم 15مرحلة التقييم  : كل 

 . .حس:  سابعة احلالة ال

 مرحلة االسرتخاء: كانت اجيابية مع احلالة يف مجيع حصص اعادة التاهيل االرطفوين .  .

مرحلة حتفيز العضالت : تصبح عضالت الوجه لينة نسبيا من اول حصة من حصص اعادة 

 التاهيل االرطفوين .

 مرحلة الدلك اخلارجي و الداخلي للوجه: 

 الدلك اخلارجي:

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 15صة ظهور جتاعيد اجلبهة خالل احل - 

- 
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 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 6ظهورانغالق العني تدرجييا خالل احلصة 

من حصص اعادة التاهيل االرطفوين حيث تستوي حالة   8ارتفاع زاوية الفم خالل احلصة  -

 الشفاه

 االرطفوين. من حصص اعادة التاهيل 19حتقيق تناظر الوجه خالل احلصة   -

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 2الدلك داخلي : اسرتجاع حاسة التذوق خالل احلصة  

من حصص اعادة التاهيل   1يف املرحلة السلبية يبدا وعي املفحوص حبالته املرضية خالل احلصة 

 االرطفوين.

من حصص اعادة   4يف املرحلة السلبية مبساعدة ظهوراالنتباه البصري للحالة خالل احلصة  

 التاهيل االرطفوين.

ختص االرطفوين خالل احلصة يف املرحلة النشطة مبساعدة ظهور حركية الوجه و لكن مبساعدة امل

 من حصص اعادة التاهيل االرطفوين. 13

من حصص اعادة التاهيل   14يف املرحلة النشطة تظهر مواجهة التبلد عند احلالة خالل احلصة  

 االرطفوين.
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 من حصص 15يف املرحلة النشطة املضادة للمقاومة تظهر ردة فعل للمفحوص خالل احلصة  

 فوين.اعادة التاهيل االرط

 مرحلة اعادة الفونيمات: من اجل حركة الشفاه يف مجيع حصص اعادة التاهيل  االرطفوين. .

 يوم 15مرحلة التقييم  : كل 
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 تفسري: التحليل و ال  -  2

يف بداية كل حصة من حصص اعادة التاهيل االرطفوين كانت احلالة تبدي راحة نفسية من قدومها 

 زاد من عزم املختصة اكثر.للحصص وهذا ما 

الوجهية اليت قامت هبم االخصائية مع احلالة فقد الحظت انه يف كل  ابلنسبة للتمارين التحفيزية  

و هذا دليل على مترين حتفيزي كانت احلالة تبدي ردة فعل كبرية وهذا لوجود االم على مستوى الوجه 

 ان العصب السابع بدا يتحفز.

اخلاصة ابجلزء اخلارجي للوجه فقد الحظنا ان احلالة كانت تتامل بشدة كبرية وذا ما  اما متارينات الدلك 

 يدل على استجابة اجيابية لعضالت الوجه .

العني : نالحظ اتمل احلالة بشدة وهذا دليل على ان فرع العصب الوجهي –ففي منطقة اجلبهة 

و   هي ظهور الطيات او جتاعيد اجلبهة الصدغي بدا خيرج من تبلده و اول عالمة دالة على االستجابة 

فيما خيص منطقة العني  اماابلضبط على مستوى اجلزء احلجاجي املسؤول عن طيات اجلبهة و 

فالعمل على اجلزء اجلفين ميح للعني ابالنغالق بعدما كانت دائما مفتوحة كما يعمل على الفرع اجلفين 

احلصة االوىل او الثانية العادة التاهيل  للعصب الدمعي و نالحظ انغالق العني جزئيا يظهر يف

 وهذا دليل على استجابة اجيابية لعضلة اجلزء اجلفين للعضلة الدويرية العينية و املسؤول  االرطفوين
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اغالق العني و عن الغدد الدمعي اليت يكون مسؤول عنها العصب االفرازي و الذي يكون من مهام  

 العصب السابع.

خد: هنا يكون العمل على الفرع الوجين للعصب السابع هنا نالحظ اتمل احلالة و   -اما منطقة انف

العصب السابع يكون من االذن   لكن بشدة اكرب من املنطقة اليت سبقتها و يعود السبب يف ان منشا

  8و هنا بعد   وان التدليك يبدا من منطقة العضلة االذنية االمامية حنو اجلناحي للعضلة االنفية 

اخلد بدا يلني و   ىملنطقة موجودة على مستو ا مد  ن اعادة التاهيل االرطفوين نالحظ ان جتحصص م

 هذا دليل على فعالية الطريقة.

فروع للعصب السابع اال وهي فرع  3عنق: هنا يكون العمل على –دقن -و اخريا يف منطقة فم

الفرعني االولني لتجمد  اتملها الكبري عندشدقي و الفرع هامشي فكي سفلي و الرقيب هنا تظهر احلالة 

هنا يكون الدلك بشكل مكثف من اجل تنشيط العضالت و العمل على العصب عضالت الوجه 

و هذا دليل اجيايب  10احلركي اخلاص ابلعصب السابع للوجه  و تظهر االبتسامة تدرجييا يف احلصة 

 على استجابة كل من عضالت و اعصاب هذه املناطق.

 ما خيص التديك الداخلي اما في

 نقوم بتديك اجلزء الداخلي اخلاص نبدأ من العصب االذين الصدغي ابجتاه العصب الشذقي اىل 
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 كل من العصب حتتغاية  زاوية الفم مث اىل غاية العصب الذقين و هذا من اجل حتفيز االعصاب  

احلجاج و و العصب الشذقي و العصب االذين الكبري و هنا يبدي املفحوص اتمله الكبري و هذا   

 النه منشا العصب السابع و تفرعاته . 

و هنا   مث نقوم بعملية تدليك داخلي  خاصة للعصب الذقين و ذلك من اجل تنبيه العصب الذقين

من التكفل  4بدا تلني ابتداءا مىن احلصة يتامل احلالة و حنس مجود كبري يف منطقة داخلية للذقن ت

 االرطفوين .

نعمل على اللسان من خالل موجه اللسان من اجل توجيه اللسان يف وضعيات خمتلفة: اليمني و  

اليسار و االعلى و االسفل و هنا نعمل على العصب احلاسي املسؤول عن حس الذوق من الثلتني 

 االماميني من اللسان.

اما فيما خيص التمارينات الوجهية اخلاصة بطريقة" جورج الما " فكانت كلها ذات انعكاس اجيايب  

كبري للحالة كما اهنا كانت تعمل كذلك على اجلانب املعريف و النفسي للمفحوص  فالطريقة  

ذلك هو السلبية كانت تعمل على تركيز احلالة على اداء االمياءات الوجهية امام املراة  و اهلدف من 

مراقبة املفحوص الداءاته احلركية الفمية الوجهية  و توعيته ابحلالة املرضية له  و قد مسيت ابلسلبة 

 الن احلالة يف بداية اعادة التاهيل جيد صعوبة يف اداء االمياءات الفمية الوجهية  للجمود الذي  
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 عدة  وهنا يقوم املختص االرطفوين يكون يعاين منه يف اجلزء املشلول .تليها املرحلة السلبية مبسا

مبساعدة احلالة و اهلدف من تقدمي هذه املساعدة هو العمل على جلب االنتباه البصري للمفحوص 

مسيت هذه املرحلة بسلبية مبساعدة النه رغم مجود اجلهة املشلولة اال ان املختص يساعد املفحوص  

 الة املرضية. للخروج من هذه احل

صص اعادة التاهيل االرطفوين نالحظ ظهور نتائج اجيابية على مستوى احلركية  بعد املداومة على ح

الفمية الوجهية و هنا نصل اىل ما يسمى ابملرحلة النشطة و لكن مبساعدة حبيث يصبح املفحوص  

لديه نوع من اللني على مستوى عضالت الوجه ولكن يكون دائما حيتاج اىل مساعدة املختة  

 ني االداء االميائي الوجهي الوظيفي اكثر. االرطفونية من اجل حتس 

  ليصل املفحوص اىل املرحلة النشطة اليت تعترب مرحلة مواجهة التجمد الذي يعاين منه و كاخر مرحلة

مؤقتة او مقاومة و هنا نالحظ ان املفحوص يقوم بردات فعل  مضادة للمقاومة -نشطةجند املرحلة ال

و ان احلالة قد استوعبت طريقة "جورج الما"    التكفل قد انتهتطفيفة هذا دليل على ان عملية 

 .العادة التاهيل 

 كما ان االخصائية االرطفونية قامت بتقييم احلاالت عن طريق اعادة تطبيق االختبار اخلاص بفرايز " 

freyss "  يوم فالحظت تغري نتائج احلاالت اجيابيا  15كل . 
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 مناقشة النتائج يف ظل الفرضيات املقرتحة :  -3

   تنص على ان : مناقشة النتائج يف ظل الفرضية العامة واليت 3-1

يف اعادة اتهيل احلركية الفمية الوجهية لشلل الوجه  " جورج الما "توجد فعالية  ارطفونية لتقنية 

 النصفي احمليطي:

اوال بتطبيق تقنية "جورج الما " على احلاالت و بعدها   و للتحقق من الفرضية العامة قامت الباحثة

فكانت  "freyss من خالل اختبار "فرايز   ابجراء تقييم ملدى فعالية تقنية" جورج الما "  قامت 

حلاالت من شلل وجهي كلي اىل شلل وجهي خفيف يف مدة  نتائج ا النتائج جد اجيابة فلقد تغريت 

بدا يتناقص تدرجييا  كما ان املظهر   قد  يفحوايل شهرين و نصف حبيث اصبح الشلل  الوجهي النص

جلبهة و  اخلارجي للحالة كان يف حتسن ملحوظ فلقد بدات تظهر التجاعيد املوجودة على مستوى ا

كما ان مشاكل كل من البلع و   تليها انغالق للعني تدرجييا و ووضعية الشفاه كذلك بدات تتوازن 

شهرين  و نصف وهذا ما وضحته  مدة  خالل املضغ و التذوق مت الشفاء منها كليا و كل هذا كان  

"يف اعادة  رج الما فيا عن فعالية طريقة "جو الصور املوجودة يف الدراسة االساسية وهذا يعد دليال كا

   لتحقيقها للتناظر الوجهي.  التاهيل االرطفوين لشلل الوجه النصفي احمليطي

 نتاج ان الفرضية العامة قد حتققت.و عليه ميكن االست

140 



.الفرضيات ظل  يف  مناقشتها و  النتائج حتليل و  عرض:                       اخلامس  الفصل  

 

 مناقشة النتائج يف ظل الفرضية اجلزئية االوىل: واليت تنص على ان:  3-2

ة الفمية الوجهية عند الشخص ييف حتسني احلرك"جلورج الما "توجد فعالية لطريقة التدليك االرطفوين 

 املصاب بشلل الوجه النصفي احمليطي.

و للتحقق من الفرضية اجلزئية االوىل قامت الباحثة ابجراء عملية التدليك الفمي الوجهي اخلاصة  

بعد عملية التدليك  عني : –للرتتيب التايل : منطقة جبهة  الساس التشرحيي و "جبورج الما " وفقا

 ظهرت جتاعيد اجلبهة اما فيما خيص العني فلقد اصبحت تنغلق تدرجييا.

خد: بعد عملية التدليك ارتفع وضع اخلد حنو االعلى بعدما كانت احلاالت تعاين من  -منطقة انف

 خد متديل حنو االسفل .

عنق : بعد عملية التدليك اصبحت وضعية الشفاه يف توازن بدليل ظهور   -نذق -منطقة فم

 االبتسامة املتوازنة على وجه احلاالت.

اما فيما خيص عملية التديك الداخلي للوجه فقد كانت تعمل على حتفيز االعصاب الوجهية  

خالل تلني  "العصب السابع و فروعه" و تليينها من اجلمود الذي كان عليه وظهرت النتائج من

اما فيما خيص اللسان فلقد ظهرت حاسة التذوق للحاالت بعد  و حتقيق التناظر  االعصاب الوجهية

 .حصص من التكفل  4
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 ان الفرضية اجلزئية االوىل حتققتو عليه ميكن االستنتاج 

 مناقشة النتائج يف ظل الفرضية اجلزئية الثانية : واليت تنص على ان:  3-3

  صيف اعادة اتهيل احلركية الفمية الوجهية لالشخا "جلورج الما"توجد فعالية للمراحل االرطفونية 

 الذين يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي.

و للتحقق من الفرضية اجلزئية الثانية قامت الباحثة ابلعمل وفقا للمراحل االرطفونية جلورج الما   

مبرضها ،تليها املرحلة السلبية   ت ة ادت اىل ظهور  وعي احلاالوفقا وهي كااليت : الطريقة السلبي

بعد املداومة على حصص اعادة التاهيل  ادت اىل وجود انتباه بصري من طرف احلاالت مبساعدة  

االرطفوين نالحظ ظهور نتائج اجيابية على مستوى احلركية الفمية الوجهية و هنا نصل اىل ما يسمى 

حتسن االداء االميائي الوجهي الوظيفي  هنا كانت النتيجة هي  ساعدة ابملرحلة النشطة و لكن مب

ليصل املفحوص اىل املرحلة النشطة اليت تعترب مرحلة مواجهة التجمد الذي يعاين منه و  ، اكثر.

كانت النتيجة اجيابية جدا بظهور ردات  مضادة للمقاومة و هنا   -كاخر مرحلة جند املرحلة النشطة

فعل من طرف احلاالت و هذا دليل على اخلروج من التجمد و املرور جبميع هذه املراحل و الوصول  

ىل املرحلة النهائية كلها كان له دور جد كبري على مستوى املعريف للحاالت و ظهور حالة نفسية  ا

مراتحة عند احلاالت و مواجهة التبلد الوجهي وكذا اجلانب االجتماعي حبيث اصبحت احلاالنت 

 وعليه ميكن االستنتاج ان الفرضية اجلزئية الثانية قد حتققت. اكثر ثقة يف النفس
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 تنتاج العام:االس

ان شلل الوجه النصفي احمليطي  يتسبب يف فقدان احلركية االميائية  الوجهية و مبا ان املختص  

هذا ما جيعلنا نتساؤل عن ما مدى  ،االرطفوين يتكفل هبذه احلاالت و توجد عدة تقنيات للتكفل

اتهيل احلركية الفمية الوجهية لالشخاص الذين يعانون  يف اعادة  "جلورج الما"فعالية التكفل االرطفوين 

ومن خالل اجراء الباحثة للدرسة االستطالعية و تصادفها مع عدة  من شلل الوجه النصفي احمليطي 

حاالت تعاين من  7االخري يف دراستها االساسية على عينات يف اماكن خمتلفة اىل اهنا استقرت يف 

كان هلا فعالية    "جورج الما"توصلنا اال ان تقنية    سنة( 65 -سنة 19شلل الوجه النصفي احمليطي )

اجيابية  يف اعادة اتهيل احلركية الفمية الوجهية لالشخاص الذين يعانون من شلل الوجه النصف  

به الدراسات السابقة حيث بينت دراسة "بيجي وهذا  يتماشى مع ما جاءت احمليطي 

" حيث اكدت هذه الدراسة على فوائد اعادة التاهيل  2011قاتنيول،ايكودي الندر واخرون

االرطفوين و فوائدها و انعكاساهتا االجتماعية و النفسية على حالة املصاب بشلل الوجه النصفي 

" بينت دور االخصائي االرطفوين يف 1620احمليطي ، يف حني جند ان دراسة "امحد عبد اخلالق 

التكفل حباالت شلل الوجه النصفي احمليطي وامهية اعادة التاهيل االرطفونية للحركة الفمية الوجهية،  

" اليت اتكد على امهية عملية التدليك خالل حصص اعادة   Elsom JC"1927بينت دراسة  كما 

  Diels،1980 HJ Combsاحمليطي، كما ان دراسة "التاهيل االرطفوين لشلل الوجه النصفي 
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عملية التدليك   " اليت بينت ان عملية التاهيل االرطفوين لشلل الوجه النصفي احمليطي تتاسس على

االرطفوين من اجل التوازن بني نصفي الوجه، واعتمادا على النتائج املتحصل عليها يف الدراسة احلالية  

وما اكدته هذه الدراسات مت اثبات صحة كل من الفرضية العامة و اجلزئية ، حيث توصلت الباحثة  

للوجه و عضالت اخلاص بكل من  حتسني احلركات االميائية اىل حتقيق التناظر بني نصفي الوجه و 

كانت "جورج الما "عملييت:  املضغ و النطق و العضلة الضحكية ابالضافة اىل ذلك فان التقنية 

تعمل كذلك على اجلانب املعريف للحالة من خالل مراحلها اخلمسة وقد كانت النتائج جد مساعدة  

حتسني كل من اجلانب النفسي و  يف تطوير جتاوب احلالة مع خمتلف التمارينات و يف نفس الوقت 

 .    اإلجتماعي للحالة بصفة غري مباشرة وجعلت احلالة أكثر ثقة و تواصال مع اجملتمع
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 االقرتاحات و التوصيات



 التوصيات و االقرتاحات:

، تقرتح استكماال للجهد الذي بداته الدراسة احلالية، ويف ضوء ما انتهى عليه البحث من نتائج 

 الباحثة بعض املوضوعات الىت ترى اهنا الزالت يف حاجة ملزيد من البحث و الدراسة و هي : 

 احمليطي. مدى وعي االخصائيني االرطفونيني مبجال شلل الوجه النصفي  -

 اقرتاح برانمج تشخيصي خاص بشلل الوجه النصفي احمليطي .  -

 كما هناك توصيات متمثلة يف:

البحث العلمي و     فتح جمال و مقياس خاص مبوضوع شلل الوجه النصفي احمليطي يف ميدان -

 االرطفونيا .  املهين يف

 النصفي احمليطي.ضرورة الوعي و الفهم الصحيح  للتشريح اخلاص بشلل الوجه  -

 التشريح هو اساس الفهم الصحيح مليدان االرطفونيا.  -

 االهتمام ابالشخاص املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي يف ميدان االرطفونيا.  -

تنظيم دورات تعتين بتقدمي كل ما هو جديد من طرق و اساليب للتكفل ابالشخاص   -

 املصابني بشلل الوجه النصفي احمليطي.

  



 

 

 اخلامتة 
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يف الدراسة احلالية حاولت الباحثة جاهدة على دراسة "فعالية التكفل االرطفوين جلورج الما و بيجي  

قاتنيول" يف اعادة اتهيل احلركية الفمية الوجهية لالشخاص الذين يعانون من شلل الوجه النصفي  

ويال حىت استقر احمليطي ، هذا املوضوع الذي اخد التفكري فيه ،ويف ضبط متغرياته و عناصره وقتا ط

على ما هو عليه االن، اذ ارادت الباحثة الوصول اىل غاية واحدة وهي حتقيق عمل يكون مبثابة  

بصمة تضاف اىل اجلهود الكثرية اليت تسعى كلها اىل اثباث دور االخصائي االرطفوين يف اعادة 

ود بعض الصعوابت اتهيل االشخاص الذين يعانون من شلل الوجه النصفي احمليطي ،فبالرغم من وج

اليت واجهت الباحثة لعل ابرزها عدم اهتمام االرطفونيني امليدانيني مبجال شلل الوجه النصفي احمليطي 

، اال انه مت التوصل اىل جمموعة من النتائج الضرورية و املتمثلة بشكل عام على ان هناك فعالية  

وجهية لشلل الوجه يل احلركية الفمية الارطفونية لتقنية "جورج الما و بيجي قاتنيول" يف اعادة اته

تعترب هذه النتائج  مشجعة و حمفزة التباع تقنية "جورج الما" يف اعادة التاهيل   ،النصفي احمليطي 

االرطفوين للحركة الفمية الوجهية و هذا يعود للنتائج اليت حتصلنا عليها مع احلاالت و سرعة ظهور  

متتاز بطابعها التشرحيي ال العشوائي كما هو يف الواقع امليداين كما  ملسات  االجيابية هلذه التقنية اليت 

اهنا ذات ادوات بسيطة غري مكلفة و فعالة ، ومن خالل هذا ميكن القول ان النتائج املتحصل عليها  

كانت اجيابية بشكل كبري و هي اليت كانت الباحثة تطمح للوصول اليه ، اضافة اىل هذا مت الوصول  

و اليت تقوم على شاء و العمل وفق لفرقة متخصصة يف جمال شلل الوجه النصفي احمليطي اىل ضرورة ان

   اسس علمية و تشرحيية مضبوطة. 
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