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 شػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػر كتػػػػػػػقػػػػػػػديػػػػػػػر

مدبر األمر كمو كنثني عميو الحمد أف مف عمينا  الحمد هلل العمي الكبير،
خراجو في عمى أف كفقنا إلتماـ متطمبات ىذا البحث ، بفضمو كجكد كرمو  كا 

. صكرتو النيائية 
 

 قحػػػكلػػػ" لدكتكر لألستاذ كاكما أتكجو بشكري الخالص كالتقدير كاالحتراـ
رشاداتو  ، عمى جيده ك تعبو معي " مػػػحػػػمػػػد عمى مساعدتو لي بتكجيياتو كا 

ك تعالى أف يجازيو أحسف ما  أسألو سبحانو ، القيمة التي لـ يبخل بيا يكما
. يجازي بو عبده

 
لجأت إلييـ في التحكيـ         المذيف األساتذة أتقدـ بالشكر الجزيل إلى كل 

. أفادكني في استكماؿ بعض جكانب ىذه المذكرة ك 
 

كمف دكاعي اإلنصاؼ أف أعبر عف تقديري العميق إلى كل أساتذتي 
  .األفاضل بشعبة األرطفكنيا

 
. كعرفانا بالجميل، ك شكرانا بالكفاء لمذيف ساعدكني في الدراسة الميدانية 

 
.ك هلل الحمػػد ك المنػػة  
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 اإلىـــــــــــــــــداء

 

 :أىــــدي ثـــًـــزج جـيـدي ً عـًـهـً إنـى

 

 .انطاىزج ردًو هللا ًاسكنو فسٍخ جنانو" أتـــــــً " رًح   

 

انرً شجعرنً ً تاركد طزٌقً تدعائيا " أيــــــــً انــذــثـــٍــثـح "  

 . هللا فً عًزىا ًدفظيا ين كم سٌءدًرضاىا عهً ، أو

 

 .أخٌذً .......إنى ين ٌذهٌ انعٍش يعيى  ً أسعد كثٍزا تيى  

 

ين ذعهق تيى قهثً ً أدثثريى دثا كثٍزا ، كم األطفال انًصاتٍن تانشهم  

شفاه هللا  " ٌـــعـقـــٌب " انًذثٌب خاصح أخً...  اندياغً انذزكً  

 .ًشفاىى جًٍعا

 

أىدٌيى تاعرشاس ىذه انًذكزج ، اعرزافا تفضهيى ً أداء نثعض يا ٌجة ين 

 .دقيى 

 

 ....إنى كم  فزد ين أفزاد انعائهح   

 

إنى كم صدٌقاذً ً األدثح ، كم ين عزفد ً خاصح ين شاركٌنً  

 . يقاعد اندراسح
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

    ىدفت ىذه الدراسة إلى اقتراح برتكككؿ تشخيصي أرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي 
الحركي ، لدػ عينة مف األطفاؿ باختبلؼ الجنس ، نكع اإلعاقة ، كالعمر الزمني ، إذ يعرؼ 

 الشمل الدماغي الحركي بتمؾ المعانات التي ال تقتصر عمى الحركة فحسب بل تتعدػ ذلؾ لتشمل 
 . مشاكل في الميارات المغكية كالقدرات المعرفية

  :كلتحقيق غرض الدراسة الحالية تـ تطبيق ىذا البرتكككؿ التشخيصي بمحاكره الثبلثة المتمثمة في
  ( الفمية الكجيية–الحركة العامة )محكر التشخيص الحركي لطفل الشمل الدماغي الحركي.  
  محكر تشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي الحركي. 
  محكر تشخيص جكانب المغة لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي. 

   إذ كل محكر يحتكؼ مجمكعة مف التمرينات كالنشاطات التي استخدمت مع عينة متككنة مف 
.                                                                   سبع حاالت يعانكف مف شمل دماغي حركي 

كلقياس فعالية البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني تـ تطبيق أداة لمفحص ك التشخيص األرطفكني 
الذاكرة ، قبل تطبيق البركتككؿ المقترح بيدؼ كشف -  االنتباه – الكتابية –لمغة الشفيية 

.                    الصعكبات كالمشاكل المغكية كالمعرفية التي تككف عائقا لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي 
           :طبقت محاكر البركتكككؿ كاألداة في ضكء منيج دراسة حالة ، أما عف النتائج المتحصل عمييا 

فقد أظيرت نتائج الدراسة نجاح البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني بمحاكره في الكشف عف 
                    :الصعكبات كالمشاكل التي يعاني منيا الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ككانت كاألتي 

.                                                                                    مشكل منعكس الغثياف، مشاكل الحركة الفمية الكجيية كالحركة الدقيقة لميد كالحركة العامة * 
.                                                                                    مشاكل تنفسية كسيبلف المعاب، مشكل في الميارات المعرفية كفي ميارات التكاصل المغكؼ * 

كاقترحت الدراسة بإجراء مزيد مف الدراسات التي تيتـ باألطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي  
 . كا عداد برامج لمتكفل بيـ مع تكسيع عينة البحث كمدتيا الزمنية 

   :الكممات المفتاحية  
 . الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي  
 . البركتكككؿ التشخيصي األرطفكني  
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 ABSTRACT 

    

 This study aims to suggest an orthophonic diagnostic protocol of cerebral palsy 

paralysis child with a sample of children of different ages ,sex and the type of 

disability , where the cerebral palsy paralysis is not defined only as suffering 

movement , but also it covers problems of linguistic skills and cognitive abilities .  

To realize the objective of the recent study , a diagnostic protocol was applied with its 

three features :  

 The movement diagnostic feature in cerebral palsy paralysis child (exact 

movement , general movement and facial movement ).  

 The feature of cognitive abilities which is related to cerebral palsy paralysis child .  

 The linguistic diagnostic sides of cerebral palsy analysis every feature includes a 

set of tasks and activities which was used with a sample , this latter contains seven 

cases suffur from cerebral plasy movement .  

In order to see the effectiveness of this orthophonic diagnostic protocol , a method was 

applied for the orthophonic diagnostic of oral language , written , attention and 

memory before the application of the suggested protocol under the aim of discovering 

linguistic and cognitive difficulties and problems which can be anobstacle in cerebral 

palsy child .  

The three features of the protocol and the method were applied in the approad study 

where the results are as follow :  

 The results of the study revealed the success of orthophonic diagnostic protocol in 

exploring the diffuculties and problems thot cerebral  palsy child suffer from , 

whialrare cited as follow :  

 Problems of nausea reflex. 

 Oral and facial movement problems , exact movement , hand movement and 

general movement .  

 Problems of hypersalivation and resperation .  

 

 KEY WORDS :  

 Cerebral palsy paralysis child . 

 Orthophonic diagnostic protocol .  
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 161.  يبيف نتائج الحاالت في بند التخطيط  20الجدكؿ 
 165.  يبيف نتائج الحاالت في بند قراءة الحركؼ ككتابتيا  21الجدكؿ 

 فػيػػػػرس الجػػػػداكؿ



 ي
 

 169.  يبيف نتائج الحاالت في بند قراءة الكممات ككتابتيا  22الجدكؿ 
 171.  يبيف نتائج الحاالت في بند الفيـ القرائي  23الجدكؿ 
 172.  يبيف نتائج الحاالت في بند كتابة الجمل عف طريق اإلمبلء  24الجدكؿ 

يبيف نتائج الحاالت في بند كتابة نص عف طريق اإلمبلء  25الجدكؿ 
.  كبند الفيـ المكرفكتركيبي كبند اإلنتاج الكتابي 

173 

 26الجدكؿ 
يبيف نتائج الحاالت لممحكر التشخيصي الحركي لطفل الشمل 

الحركة الدقيقة – الحركة الفمية الكجيية )الدماغي الحركي 
.  (كالعامة

179 

يبيف نتائج الحاالت لمحكر تشخيص القدرات المعرفية  27الجدكؿ 
.  المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي الحركي 

200 

يبيف نتائج الحاالت لمحكر تشخيص جكانب المغة لطفل الشمل  28الجدكؿ 
.  الدماغي الحركي 

228 

يبيف اإلحصاءات الكصفية لممحكر األكؿ الخاص بتشخيص  29الجدكؿ 
.  المغة الشفيية االنتباه كالذاكرة  لطفل الشمل الدماغي الحركي 

255 

يبيف اإلحصاءات الكصفية لممحكر الثاني الخاص بتشخيص  30الجدكؿ 
.   المغة المكتكبة لطفل الشمل الدماغي الحركي 

274 

يبيف اإلحصاءات الكصفية لممحكر األكؿ لمتشخيص الحركي  31الجدكؿ 
.  لطفل الشمل الدماغي الحركي 

281 

يبيف اإلحصاءات الكصفية لمحكر تشخيص القدرات المعرفية  32الجدكؿ 
.  المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي الحركي 

294 

يبيف اإلحصاءات الكصفية لمحكر تشخيص جكانب المغة  33الجدكؿ 
.  لطفل الشمل الدماغي الحركي 
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يعتبر الشمل الدماغي مف إحدػ مظاىر اإلعاقة الحركية الناجمة عف إصابة الدماغ في كقت مبكر 
مف حياة الطفل خاصة في فترة عدـ اكتماؿ نمك القشرة الدماغية المسئكلة عف الحركة ، ىذا ما يؤكد لنا 

أف الشمل الدماغي عجز في القدرة العضمية العصبية كالناتجة عف إصابة المخ الذؼ يؤدؼ إلى النقص في 
، حيث نجد أف الطفل  (190 : 2003الزعبى أحمد دمحم ،)القدرة عمى التحكـ في العضبلت اإلرادية 

المصاب بالشمل الدماغي الحركي يظير عدـ تناسق شكل الميارات الحركية لديو ، أك أف تككف حركة 
(                     3: أحمد أدـ أحمد ك آخركف، ب ت )عضبلتو سريعة ، بطيئة أك خميط مف االثنيف معا 

نما تتعدػ ذلؾ لتشمل صعكبات  كما نجد عنده أعراضا أخرػ ال تتكقف عند الجانب الحركي كحسب كا 
لغكية كمشاكل عمى مستكػ القدرات المعرفية ، لككف أف النمك الحركي كالحسي السميـ أساس نمك النكاحي 

االجتماعية ك النفسية كغيرىا ، كفي حالة حدكث إصابة في مراحل الطفكلة األكلى يؤدؼ بحتمية إلى 
 . تأخر في جميع نكاحي النمك  

كليذا الغرض قمنا في دراستنا الحالية باقتراح برتكككؿ تشخيصي أرطفكني لمطفل المصاب بالشمل 
الدماغي الحركي، متضمنا ثبلث محاكر أساسية شممت كل مف محكر التشخيص الحركي لطفل الشمل 

، كذلؾ نجد محكر تشخيص القدرات المعرفية المرتبطة  (الحركة العامة كالفمية الكجيية)الدماغي الحركي 
بالمغة لطفل الشمل الدماغي الحركي ، أيضا محكر لتشخيص جكانب المغة لدػ الطفل المصاب بالشمل 

لدػ أطفاؿ ىذه باعتباره خطكة أساسية الدماغي الحركي ، كىذا لمدػ أىمية التشخيص في عممية التكفل 
، ككذا تسميط الضكء عمى شريحة األطفاؿ المشمكليف دماغيا قصد الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة

التخفيف مف معاناتيـ ، اذ مف الممكف أف يستفيد مف ىذه الدراسة المشرفكف التربكيكف كذكؼ االختصاص 
كذكييـ الذيف يسيركف عمى خدمتيـ ، كما قد تككف ىذه الدراسة اضافة عممية في مجاؿ البحث العممي 

حيث تـ اقتراح ىذا البركتككؿ التشخيصي األرطفكني مف أجل . خاصة المتعمقة بالشمل الدماغي الحركي 
لدػ الطفل المصاب بالشمل الدماغي  (الحركية الفمية الكجيية كالحركة العامة)تشخيص الجانب الحركي 

الحركي، أيضا مف أجل الكشف عف المشاكل المتعمقة بالقدرات المعرفية  ليذا الطفل ،الى جانب التعرؼ 
عمى أثر ىذا البركتككؿ التشخيصي األرطفكني مف تشخيص الجكانب المغكية لدػ الطفل المصاب بالشمل 

 . الدماغي الحركي 

بناءا عمى ما سبق ذكره نجد أف كل محكر يحتكؼ عمى مجمكعة مف النشاطات كالميارات ، أيف يتـ ؼ 
التقييـ باعطاء نقطتاف في حالة أداء النشاط في حدكد العادؼ ، نقطة كاحدة اذا تـ أداء التمريف بشكل 
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متكسط ، كصفر في حالة عدـ تمكنو مف أداء النشاط كلـ يبد أية محاكلة ، اذ أف لكل تمريف يقـك بو 
   . الطفل المصاب بالشمل الدماغي محاكلتيف ، نقـك بتدكيف النقطة في المحاكلة الجيدة 

. ك نظرا ألىمية ىذا المكضكع ، ك سعيا لتحقيق أىداؼ  البحث فيو ، تـ تناكؿ المكضكع في إطاريف

لمحة تاريخية عف الشمل : اإلطار النظرؼ ، ك تناكلنا فيو فصميف ، بحيث اشتمل الفصل األكؿ 
الدماغي  ك التعريف بو  ك أنكاعو، تصنيفاتو تبعا لشدة اإلصابة ، ك المشكبلت المصاحبة لو ك المشاكل 

. الخاصة التي يعاني منيا األطفاؿ المصابكف بالشمل الدماغي ، أعراضو ك أسبابو ك الكقاية منو

التعريف بالمغة ك مككناتيا ، كظائف المغة ، المغة المنطكقة ك المغة المكتكبة  : ك الفصل الثاني اشتمل 
.   العبلقة بيف المغة ك التفكير النمك المغكؼ ك مظاىر النمك الحركي ك العبلقة بيف المخ  ك السمكؾ المغكؼ 

الفصل الرابع اشتمل الدراسة االستطبلعية ، : أما اإلطار المنيجي لمدراسة الميدانية فقد تناكؿ فصميف 
. الدراسة األساسية ، التناكؿ العيادؼ كالتناكؿ التجريبي  

كذلؾ اشتمل الفصل الخامس عمى عرض ، تفسير كتحميل نتائج الدراسة ، كما تـ التطرؽ في الفصل 
.السادس عمى مناقشة الفرضيات فاالستنتاج العاـ ثـ الخاتمة  مع التكصيات ك االقتراحات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تػػػقػػػديػػػـ الػػػدراسػػػة : الػػػفػػػصػػػل األكؿ .

. تػػػمػػػيػػػيػػػد 

 . إشكالية الدراسة: أكال 

 . فرضيات الدراسة: ا نيثا

 . الدراسات السابقة :ثالثا 

 . الدراسة داؼأه: رابعا 

 . الدراسة أىمية: خامسا 

 .دكاعي اختيار المكضكع : سادسا 

. مفاىيـ كمصطمحات الدراسة : سابعا 
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 :تػمػييػػػػػػد 
  يعتبر مدخل الدراسة عرضا لمخمفية التي يبدأ منيا البحث ، ك ىذا العتباره األساس في كل دراسة ، 

، ك يأخذ مف خبللو البحث مساره في المعالجة       فيك القاعدة الصمبة  ك حجر الزاكية الذؼ ننطمق منو
 . في أؼ دراسة عنو ك التطبيق ك التحميل ، ك مف ىنا يمكننا القكؿ أف ىذا الفصل ال يمكف االستغناء
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  إشكالية الدراسة: أكال 

الشمل الدماغي الحركي حالة يفقد فييا اإلنساف القدرة عمى التحكـ في عضبلتو  كيحدث عادة عندما      
تكقف يككف تتمف األجزاء الثبلثة مف الدماغ ، تسمى القشرة الدماغية المحركة  عندما تتمف ىذه المنطقة 

ذا  في حركة العضبلت ، المنطقة الثانية تسمى عقد قاعدية تعتبر المركز الرئيسي لنشاط العضبلت ، كا 
ما تعرضت لمتمف تصبح حركة العضبلت غير منتظمة ، أما المنطقة الثالثة فيي المخيخ المسئكلة عف 
حركة تكازف العضبلت كمع إتبلفيا تفقد حركة العضبلت تكازنيا ، فيذا الخمل أك العاىة العصبية تصيب 
 األعضاء المؤدية لمحركة بطريقة تحد مف كظيفتيا العادية بل يمتد كيشمل الحركات اإلرادية ك البلإرادية 

أيف يظير لمفرد المصاب بيذه اإلعاقة الحركية ذات األصل  . ( 233:  1969عطيات عبد الحميد  )
     العصبي عدـ تناسق في الميارات الحركية ، أك أف تككف حركة العضبلت سريعة جدا ، بطيئة جدا 

أك خميط مف االثنيف معا كقد تحدث عند اإلصابة بالشمل الدماغي الحركي ، اضطرابات حسية أيضا 
 .  (أحمد أدـ كآخركف ، ب ت  )اضطرابات كبلمية كلغكية مصاحبة لممصاب 

كمع غياب الميارة الحركية تؤدؼ إلى اضطراب الكظائف اإلدراكية ، كبعض القدرات المعرفية  كما أثبتتو  
 1990" ك  "  RAY"  " 1969  ZAZZO" " 1989 CALL ET BARBOT 1950" دراسة كل مف 

CRURELLE " التي بينت أف نتائج األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي في اختبارات القدرة ، 
المكانية التي استعممكىا ضعيفة المقارنة باألطفاؿ غير المصابيف بيذه اإلعاقة ، كالمبلحع مف خبلؿ ىذه 

.  الدراسات أف أغمبيا قد أجريت عمى عينات لـ يتـ تكضيح سنيا ، كما لـ تبيف خصائص ىذه العينات 

كما كجدت دراسات تناكلت تأثير اضطراب القدرة المكانية عمى قدرة الفيـ المفظي كىي نادرة إال ما 
عند "   HELENE ROMAIN   " "EVELINE CHARMEUX" تكصمت إليو نتائج بحث كل مف 

المكاني البصرؼ ، كقدرة التعبير الخطي لمفكناـ ، حيث أف العمى . دراستيـ لعبلقة تأثير العمى الحركي 
الحركي المكاني البصرؼ اضطراب في القدرة المكانية ، إذ يعتبر عائقا كبيرا لمفيـ عند أطفاؿ الشمل 

 ، 1973" الدماغي الحركي ، ليذا في غالب األحياف ال يمكنيـ التعبير خطيا عف الفكنيمات كفي دراسة 
REUCHLIN "  التي بينت تأثير القدرة المكانية عمى اإلدراؾ البصرؼ ، كذلؾ بيف كل مف " LEITER , 

ROBEYE , GEELEN 1969 " عبلقة اضطراب القدرة المكانية بنسب ذكاء أطفاؿ الشمل الدماغي
 ( 2005بمخيرؼ كفاء ،  ).  سنة  12 ك 2الحركي يتراكح سنيـ بيف 
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كىناؾ دراسات أخرػ بينت نتائجيا أف اضطراب القدرة المكانية عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي  تؤثر 
عمى مكتساباتيـ المغكية ، بما فييا الطبلقة المفظية ، القراءة  الكتابة ، التخطيط ، حل المشكبلت                  

 (  2005بمخيرؼ كفاء ،  )" .      ك الحساب 

، الذؼ قاـ  " 2005بف عصماف  ، "  أما عمى المستكػ المحمي نجد الدراسة التي أقيمت مف طرؼ 
بدراسة استراتجيات الفيـ الشفيي لدػ األطفاؿ المصابيف بالكىف الحركي الدماغي ، ك استخمص في ىذه 

سنكات   ( 9 – 7 ) أطفاؿ تتراكح أعمارىـ بيف 10الدراسة التي أجريت عمى مجمكعة متككنة مف 
مصابيف بالكىف الحركي الدماغي  أف ىذا األخير يؤثر عمى القدرات المعرفية ك الحركية لممصابيف بو ، 

  ( . 2005بف عصماف ،  ). ك أف الفيـ لدػ ىذه الفئة ال يصل إلى مستكػ الفيـ لدػ األطفاؿ العادييف

 أيف سمطت الضكء عمى أىـ أساليب التأىيل األرطفكني لدػ 2000سييمة بكعكاز، " دراسة  نجدكذلؾ  
طفل مصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كما حددت دراستيا مدػ فعالية التكفل األرطفكني ، المتمثل في 
مختمف التمرينات الفمية الكجيية ، التنفسية  كعبلج عسر البمع ، حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى 
ضركرة المتابعة ، كالتكرار لمختمف التماريف خبلؿ تطبيقيا عمى طفل الشمل الدماغي الحركي ، لتمقي 

         (Bouakkaze Souhila  ,  2000). نتائج جيدة ، كعميو نخمصو مف المشاكل التي يعاني منيا 
، نجد دراستيا التي قامت بيا تناكلت فييا اإلدراؾ  " 2009طيار شييناز ، " ك إذا ما تطرقنا لدراسة 

   MTA 2002البصرؼ لؤللكاف عند األطفاؿ المصابيف باإلعاقة الحركية العصبية ، مف خبلؿ تقنيف رائز
ك قد تكصمت ىذه الدراسة التي أجريت عمى مجمكعة متككنة مف اثني عشر حالة، تعاني مف إعاقة 

حركية عصبية ، بحيث تراكح سنيـ مابيف ستة سنكات ك عشر سنكات ، أيف تكصمت نتائجيا إلى أف 
نسبة عدـ إدراؾ بعض األلكاف المقترحة ،أكبر مف نسبة إدراكيـ لنفس األلكاف  ك بالتالي فاألطفاؿ 

المصابيف باإلعاقة العصبية يعانكف مف مشاكل عمى مستكػ اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف                                 
 (  .  2009طيار شييناز ،  )

باإلضافة إلى ما سبق ذكره ، نجد أف ىذه الفئة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة التي يعاني فييا الطفل 
مف إعاقة جسمية ، ال تقتصر فقط عمى اإلعاقة الحركية فحسب  كلكنيا غالبا ما تتضمف مشكبلت 
مصاحبة في النطق، السمع ك صعكبات في التعمـ  الصرع  كا عاقات ذىنية ، تؤثر عمى حياة الطفل 

اليكمية ، بل كتؤثر عمى محيط أسرتو  بسبب الرعاية الخاصة التي تكليو بيا ، األمر الذؼ يتطمب تدخل 
فرقة مف المختصيف تقدـ ليذه الفئة ، خدمات التشخيص ، العبلج ، التعميـ ، ك التأىيل حيث يقـك كل 
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نجد أف مختص العبلج الطبيعي يتدخل لتنمية الجكانب الحركية أيف . مختص مف ىذه الفرقة بدكر معيف 
 .لمطفل، كما يسعى أخصائي التربية الخاصة بتقديـ الخدمات التأىيمية  ك التدريسية كل حسب احتياجاتو
ك إذا ما تكجينا إلى طبيب األعصاب نجده ىك اآلخر يتدخل مف ناحية طبية لعبلج حاالت تعاني مف 

 لطفل الشمل  فرط الحركة بتقديـ أدكية خاصة لذلؾ، يعمل عمى إقامة منحى التخطيط الدماغي الكيربائي
الدماغي، ىذا األخير بحاجة كذلؾ لطبيب أطفاؿ، ك طبيب مختص في أمراض األنف األذف ك الحنجرة، 

ليس ىذا فحسب، فالطفل المصاب بالشمل الدماغي نجده بحاجة ماسة إلى إقامة عدة جمسات مع 
األخصائي النفساني الذؼ يدعمو مف الجانب السيككلكجي، ك الكصكؿ بو إلى الرضا بإعاقتو، تنمية الثقة 

ك عند حديثنا  ، يساعده مف أجل التخفيف مف بعض السمككات العدكانية، ك التقدير اإليجابي لذاتو بنفسو
عف المختص األرطفكني،  نجده ال يقل أىمية عف باقي المختصيف،  نظرا لما يمارسو مف دكر فعاؿ 

 . كالمغكؼ المعرفي التكفل بالجانب نممسو خبلؿ التصحيح النطقي، 
  كلقد جاءت دراستنا ىذه لسد الفراغات التي خمفتيا دراسات سابقة في ىذا المجاؿ  ككذلؾ تأكيدا كتنفيذا 
لنتائج بعضيا ، فأردنا مف خبلليا أف نقترح بركتككؿ مكجيا لمتشخيص األرطفكني ، لدػ ىؤالء األطفاؿ 

المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ، نظرا لندرة البحكث خاصة في المجتمع العربي ، كىذا في حدكد 
.  مطالعتنا

  : كمف ذلؾ يمكف صياغة التساؤالت اآلتية

 : التساؤؿ العاـ  

 ىل لمبركتكككؿ المقترح  دكر في التشخيص األرطفكني لدػ الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ؟

  :  التساؤالت الجزئية  

ىل يمكننا البركتككؿ المقترح مف تشخيص مشاكل الحركية الفمية ، كالحركية العامة لدػ الطفل / - 1
المصاب بالشمل الدماغي الحركي ؟  

ىل يسمح البركتككؿ المقترح بتشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لدػ الطفل المصاب / - 2
بالشمل الدماغي الحركي ؟  
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ىل يساعد البركتككؿ المقترح في تشخيص جكانب المغة لدػ الطفل المصاب بالشمل الدماغي / - 3
الحركي ؟   

فرضيات الدراسة  : ثانيا 
:  كمف خبلؿ ىذه التساؤالت المطركحة يمكف صياغة الفرضيات اآلتية 

 الفرضية العامة :
 لمبركتكككؿ المقترح دكرا فعاال في التشخيص األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي  -
 الفرضيات الجزئية  :
يمكننا البركتككؿ المقترح مف تشخيص مشاكل الحركية الفمية كالحركية العامة لدػ الطفل المصاب / - 1

.  بالشمل الدماغي الحركي 
يسمح البركتككؿ المقترح بتشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لدػ الطفل المصاب بالشمل  / - 2

.  الدماغي الحركي 
يساعدنا البركتككؿ المقترح في تشخيص الجكانب المغكية  لدػ الطفل المصاب بالشمل الدماغي  / - 3

  .  الحركي 
الدراسات السابقة  : ثالثا 

تعد الدراسات السابقة الخمفية التي يرجع إلييا كل باحث قبل البدء في أؼ بحث أك دراسة عممية، فيي 
بمثابة نقطة االنطبلؽ بالنسبة ألؼ بحث، فكل باحث البد أف يستعيف أك يرجع إلى الدراسات التي سبقتو 

الشمل الدماغي  )ليستفيد منيا، ك في بحثنا ىذا سنتناكؿ بعض الدراسات التي تضمنت متغيرات دراساتنا 
 :ك مف بيف ىذه الدراسات ما يمي  (الحركي 
 لمتأىيل  خاص تمرينات برنامج بعنكاف أثر (: ـ 1996)دعبيس  العزيز عبد حامد مصطفى دراسة

 مف مرضى الرعاش المذيف يترددكف لمعبلج عمى 19 ، بمغ عدد العينة  الرعاش شمل لمرضى البدني
مستشفى نريماف الجامعي باإلسكندرية ، استخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو ، حيث قاـ 
 بتطبيق برنامج لؤلداء الحركي لمرضى شمل الرعاش ، ككانت أىـ النتائج مبلحظة تقدـ المجمكعة

  الرعاش الشمل لمرضى الحركي األداء كتطكير تنمية في إيجاًبا التمرينات لبرنامج الخاضعة التجريبية
 فركؽ  متكسط في فقط الدكائي لمعبلج الخاضعة الضابطة المجمكعة عمى الدكائي كالعبلج التأىيمية
 كالتكازف  المركنة قياسات جميع في القبمية عف البعدية القياسات تقدـ لمقدار الكمية المئكية النسبة
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 الدكائي لمعبلج باإلضافة التأىيمية التمرينات برنامج فيؤثر إذا ، البحث قيد كالرعشة كالقدرة كالتكافق
 الشمل لمرضى المشي خطكة كطكؿ كالرعشة كالقدرة كالتكافق كالتكازف  المركنة قياسات عمى إيجابًيا
  . البحث قيد الرعاش

 بعنكاف التي تناكلت البحث في إعادة التربية الكظيفية عند  : (ـ 2000 )بكعكػػػاز سييمػػػة  دراسة
الطفل ك إعادة التربية العصبية النفسية المسانية ك المعرفية لبلضطرابات األرطكفنية عند األطفاؿ 

 سنكات ، مف 6 إلى غاية 2المعاقيف حركيا عصبيا ، أجرت دراستيا عمى عينة يتراكح سنيا ما بيف 
 الذؼ تـ إعادة تعييره عمى الكسط الجزائرؼ ، حيث أشارت TARDIEUك   ETLخبلؿ تكييف اختبار 

نتائج ىذه الدراسة إلى ضركرة المتابعة ك التكرار لمختمف التماريف خبلؿ تطبيقيا عمى طفل الشمل 
 .  الدماغي الحركي لتمقي نتائج جيدة ك عميو تخمصو مف المشاكل التي يعاني منيا 

 لتأىيل  مقترح تمرينات برنامج تأثير بعنكاف:  (ـ  2000)عبد الغنى  الديف صبلح محمكد دراسة
 فردا مف المصابيف بالشمل 18تككنت العينة مف  ، النصفي الشمل حاالت في المصابة العضبلت

 مقترح تمرينات النصفي ، استخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو ، حيث قاـ بتصميـ برنامج
 لمعضبلت الطبيعية الكفاءة استعادة عمى تأثيره كمعرفة النصفي الشمل في حاالت العضبلت لتأىيل

 كسرعة بالشمل المصابة العضبلت عمييا التي تعمل المفاصل لحركة الطبيعي المدػ كاستعادة
 القياس بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد النتائج أىـ كانت ، المقترح لمبرنامج العينة أفراد استجابة
 مختمف مستكيات عمى كذلؾ النصفي بالشمل المصابيف لؤلفراد الحركي المستكػ  في ك البعدؼ  القبمي

 . الحركي  المستكػ  تحسيف المقترح في البرنامج لتمرينات اإليجابي يكضح مما الغصابة
  قاـ بدراسة استراتجيات الفيـ الشفيي لدػ األطفاؿ المصابيف  : ( ـ2005 )دراسة بف عصماف

 أطفاؿ تتراكح أعمارىـ بيف             10بالكىف الحركي الدماغي ، أجرػ دراستو عمى مجمكعة متككنة مف 
 سنكات مصابيف بالكىف الحركي الدماغي ، مستخدما منيج دراسة حالة ، مستخمص أف 9 – 7

المصابيف بالكىف الحركي الدماغي يؤثر عمى القدرات المعرفية ك الحركية لممصابيف بو ، ك أف الفيـ 
 .              لدػ ىذه الفئة ال يصل إلى مستكػ الفيـ لدػ األطفاؿ العادييف 

  - بعنكاف عبلقة اضطراب القدرة المكانية بقدرة الفيـ المفظي عند  : ( ـ 2005 )دراسة بمخيرؼ كفاء
 فردا 34األطفاؿ المصابيف باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي ، تككنت عينة الدراسة مف 

 سنة ، اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي االرتباطي ، كقد 11 إلى 7تراكحت أعمارىـ بيف 



 انفصم األًل                                                                               ذقدٌى اندراسح
 

  
11 

 KAUFMAN AND KAUFMAN. NLاستخدمت في الدراسة بطارية ككفماف لتقييـ األطفاؿ 
األساسييف  كنظرا لعدـ أىمية كل االختبارات مكضكع الدراسة فقد تـ اختيار االختباريف (1983)

لمدراسة كىما االختبار الفرعي لتتابع الكممات لقياس قدرة الفيـ المفظي ك االختبار الفرعي لمذاكرة 
المكانية لقياس القدرة المكانية ، كقد تكصمت نتائج الدراسة أف اضطراب القدرة المكانية ليا عبلقة 

بالعمميات المعرفية فاضطراب القدرة المكانية يعتبر عائقا لمفيـ عند األطفاؿ المصابيف بالشمل 
الدماغي الحركي ، فمف الصعب الفصل بيف ىذه العمميات المعرفية عف بعضيا ألنيا متداخمة        

كمتكاممة فيما بينيا كلقد تـ تناكؿ كل عممية معرفية عمى حده بشكل نظرؼ بغرض الدراسة الدقيقة 
لكل عممية كما تكصمت لعدـ كجكد فرؽ بيف الجنسيف في القدرة المكانية إلى نكعية اإلصابة العصبية 
التي يتعرض ليا أطفاؿ الشمل الدماغي ال إلى الجنس ، كعدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في اختبار 

    . الفيـ المفظي 
  تناكلت فييا اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف عند األطفاؿ المصابيف  : (ـ 2009 )دراسة طيار شييناز

 حالة تعاني مف إعاقة حركية عصبية ما 12باإلعاقة الحركية العصبية ، كقد بمغ عدد أفراد العينة 
 MTA سنكات ، باستخداـ منيج دراسة حالة ، استخدـ في ىذه الدراسة بطارية 10 سنكات ك6بيف 

 النسخة الجزائرية بتمرير بنكد مف اختبار قنكزيا األلكاف المستعمل لدراسة اإلدراؾ البصرؼ 2002
لؤللكاف، كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ المعاقيف حركيا عصبيا لدييـ اضطرابات معرفية 
عمى مستكػ اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف ، كما بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ بيف القدرات اإلدراكية 
البصرية لؤللكاف بيف األطفاؿ العادييف ك بيف األطفاؿ الذيف يعانكف مف إعاقة حركية عصبية حيث 
نسبة اإلجابات الصحيحة المقدمة مف طرؼ األطفاؿ المعاقيف كانت منخفضة جدا بالنسبة لقيمة 

 الذؼ كاف مكجو إلى MTAاإلجابات الخاطئة كذلؾ مف خبلؿ إعادة القياـ بإعادة تقنيف اختبار 
 طفل جزائرؼ يتراكح سنو ما بيف            240الحبسييف الراشديف ك لكف بعد تطبيق ىذا االختبار عمى 

 سنكات تبيف أنو باإلمكاف تطبيقو عمى كل األطفاؿ حيث تـ حذؼ بعض العناصر المككنة 10 ك 4
لبلختبار كذلؾ بسبب تعقدىا كبسبب الحصكؿ عمى نسب جد منخفضة مف اإلجابات الصحيحة ، 

كما أف اإلجابات السريعة سكاء السريعة أك الخاطئة شممت أكبر النسب إضافة إلى أف المدة 
 ثكاف إذ كمما 10المستغرقة لتقديـ اإلجابات عند كل بند طكيمة مقارنة بالعادؼ حيث تجاكزت بكثير 

تعقد البند كمما زادت المدة ، فالمعاؽ حركيا عصبيا ينتابو القمق فيؤدؼ إلى الفشل في اتخاذ القرار 
 . الصحيح 
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 القدرات بعض تطكير في الحرة لمسباحة تعميمي منيج  أثر :(  ـ 2010  )قاد  صابر دراسة حتـ  
 أطفاؿ مسجميف 4السفمى، تككنت العينة مف  لؤلطراؼ الدماغي بالشمل المصابيف لؤلطفاؿ الحركية

في مركز حبيب صالح قسـ تأىيل المعكقيف في محافظة أربيل بإقميـ كردستاف بالعراؽ ، استخدـ 
الباحث المنيج التجريبي في دراستو ، لمعرفة تأثير المنيج المقترح لتعميـ السباحة الحرة في تطكير 

بعض القدرات الحركية لؤلطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي ، ك كانت أىـ النتائج أف لممنيج تأثير في 
  .   سنة 14 – 12تعمـ السباحة الحرة لؤلطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي لؤلطراؼ السفمى بأعمار 

 أطفاؿ عند االستقبالية المغة تنمية في عبلجي برنامج  أثر :( ـ 2012)حكاط  حسف دراسة سبلفة  
،تككنت عينة الدراسة مف أطفاؿ مصابيف بالشمل الدماغي الحركي ضمف الفئة  الدماغي الشمل

 سنكات في مركز مدينة دمشق ، استخدـ الباحث منيج شبو تجريبي في دراستو ، 9 – 5العمرية 
حيث ىدؼ البحث الى بناء مقياس لمغة االستقبالية متمثل بالعد الكمي لدػ أطفاؿ الشمل الدماغي 
الحركي ذكؼ اضطرابات لغكية ك تشخيص اضطرابات المغة االستقبالية ك المساىمة في تنمية المغة 
االستقبالية ، حيث كانت أىـ النتائج المتكصل إلييا كجكد انخفاض في القدرات المغكية االستقبالية 
لدػ الشمل الدماغي الحركي في االختبار القبمي ، كما ىناؾ ارتفاع ممحكظ في القدرات المغكية 
ألطفاؿ الشمل الدماغي الحركي في االختبار البعدؼ مقارنة بالقبمي نتيجة تحسف أدائيـ كذلؾ 

  . الستخداـ أدكات ك كسائل ك معززات مادية معنكية 
  في كرقة دراسية بعنكاف  : (ت . ب  )دراسة الدكتكر أحمد ادـ أحمد دمحم كسمية جعفر حميدؼ

أثر برنامج تدريبي لتنمية الميارات الحركية الدقيقة لؤلطفاؿ معاقي الشمل الدماغي ، كقد بمغ عدد العينة 
 أفراد مف ىذه الفئة لذكؼ االحتياجات الخاصة ، كقد اعتمد الباحثكف عمى المنيج التجريبي ، استخدمكا 10

في دراستيـ ىذا البرنامج التدريبي لتنمية الميارات الدقيقة ، كقد أسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائية بيف القياسيف القبمي ك البعدؼ في اختبارات األنشطة الحركية لمصابي الشمل الدماغي لصالح 

المشي الحركي مف – النشاط الحركي لممشي  )القياسات البعدية في األنشطة الحركية اليكمية كشممت 
 . (النشاط الحركي لميد – النشاط الحركي لمتسمق ك االنتقاؿ – التنقل – كضع الرقكد 
 : كما تكجد دراسات أخرػ سابقة منيا  

  تأثير برنامج تأىيمي مقترح عمى مستكػ بعض الحركات " بعنكاف " حسػػػف كليػػد حسػػف " دراسة
 ".األساسية ك التكازف لدػ األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي 
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  " أثر " بعنكاف " نضاؿ أحمد – الغفرؼ – ربا – عباس – عزيز – قببلف صبحي أحمد العبادؼ
برنامج إرشادؼ معرفي عمى خفض الضغكط النفسية لدػ أسر األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي في 

 ".محافظة جرش 
  " أثر النشاط الحركي المكيف في تحسيف االتزاف العضمي لؤلطفاؿ المصابيف " بعنكاف " ىشػػػاـ لػػكح

 ".بالشمل الدماغي 
  " بعنكاف " محمكد السيد – صبحي أبك النيل – ميشيل – مجمع–عبد المبلؾ – مريـ ثابت – مرزكقا "

أثر برنامج تجريبي لتنمية القدرات المعرفية ك السمكؾ التكيفي لدػ عينة مف األطفاؿ المصابيف 
 " .بالشمل الدماغي ، المعاقيف عقميا 

  " دراسة التكاصل غير المفظي لدػ كل مف متبلزمة " تحت عنكاف " دمحم – أحمد – محمكد – خياؿ
 ".داكف ، ك الشمل الدماغي ، ك الذاتكية ممف يعانكف مف اإلعاقة  العقمية 

  دمج المشمكليف دماغيا في المدارس العامة، " بعنكاف " بف صالح – سامي – عبد الكىاب " دراسة
 ".مشاكل ك حمكؿ 

  " فعالية برنامج تدريبي بتكظيف الميارات المغكية في " بعنكاف " إسماعيل – عبد الرؤكؼ – محفكظ
 ".لؤلطفاؿ المصابيف بالشمل التكافقي  (اليديف  )تأىيل الميارات الحركية الدقيقة 

  بناء برنامج إرشادؼ قائـ عمى " تحت عنكاف " يعقكب – دمحم – عايش – دمحم صالح " دراسة اإلماـ
تطكير ميارات التعامل ألميات األطفاؿ ذكؼ الشمل الدماغي ك قياس أثره في تنمية السمكؾ التكيفي 

 ".لدػ أطفاليـ 
  االنحرافات القكامية األكثر شيكعا لدػ المصابيف بالشمل " بعنكاف " أشرؼ الدسكقي – شعبلف " دراسة

 ".الدماغي التشنجي 
كعمى ذلؾ اكتفت الباحثة بعرض ما تكفر مف الدراسات السابقة ، كبالتالي يمكف الخركج ببعض  

 : المبلحظات 
  أكدت معظـ الدراسات التي تناكلت متغير الشمل الدماغي الحركي أف األطفاؿ المصابيف بيذه

 .اإلعاقة ليـ مشكل في القدرات الحركية 
  معظـ ىذه الدراسات تناكلت مشاكل الحركة العامة لممصابيف بالشمل الدماغي الحركي. 
  كبـ أف معظـ الدراسات التي تناكلت متغير الشمل الدماغي الحركي ركزت عمى التكفل بيذه الفئة مف

 .ناحية إعداد برامج كمحاكلة التعرؼ عمى أثرىا فيـ يخص تنمية الميارات الحركية 
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  كنظرا إلى أف معظـ الدراسات قامت بالتطرؽ إلى جانب تنمية المغة االستقبالية ، كدراسة
كعبلقة القدرة المكانية بقدرة الفيـ  .استراتجيات الفيـ الشفيي عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي 

 . المفظي 
  ( 2009)كنظرا ألف أغمب الدراسات لـ تتناكؿ دراسة القدرات المعرفية باستثناء دراسة طار شييناز

 . التي تطرقت إلى اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف عند األطفاؿ المصابيف باإلعاقة العصبية الحركية 
  كطالما أف معظـ الدراسات لـ تتطرؽ إلى تشخيص أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي مف حيث الجانب

 . ، المعرفي ك المغكؼ  (الفمية الكجيية– الدقيقة – الحركة العامة )الحركي بما فيو 
  كباعتبار أف الشمل الدماغي الحركي يككف نتيجة تمف الدماغ كعميو يككف لدػ الطفل المصاب منطقيا 
إلى جانب المشاكل الحركية التي يعاني منيا ، ضعف في مختمف القدرات المعرفية ك الميارات التكاصمية 
كظيكر بعض أشكاؿ صعكبات التعمـ ، جاءت ىذه الدراسة لمحاكلة تشخيص االضطراب لدػ الطفل مف 

، الجانب  (الدقيقة ك الفمية الكجيية– الحركة العامة )حيث تكاجده كدرجتو فيـ يخص الجانب الحركي 
، االنتباه ، اإلدراؾ  الذاكرة إضافة عمى ذلؾ تشخيص جكانب  (المفاىيـ األساسية)المعرفي بـ فيو مختمف 

  . (الفيـ الشفيي ك الفيـ الكتابي– التعبير الشفيي )المغة التي تشمل 

  أىداؼ الدراسة :رابعا 
تنطمق البحكث ك الدراسات االرطفكنية كغيرىا مف الدراسات في المجاالت األخرػ مف منيجية معينة تنظـ 

ك تضبط حدكد الدراسة ، كذلؾ مف أجل الكصكؿ إلى اليدؼ الذؼ تصبك إليو ، ك ليذه الدراسة أىداؼ 
   :تتمثل فيما يمي 

 .تشخيص شريحة ميمة مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف الشمل الدماغي الحركي  .1
لدػ طفل الشمل  (الحركية الفمية ك العامة)اقتراح أداة تشخيصية مف أجل تقكيـ الجانب الحركي .2

 . الدماغي الحركي 
اقتراح برتكككؿ تشخيصي أرطفكني مف أجل الكشف عف المشاكل المتعمقة بالقدرات المعرفية  .3

 .لطفل الشمل الدماغي الحركي 
التعرؼ عمى أثر البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني مف تقييـ جكانب المغة لدػ طفل الشمل  .4

 .   الدماغي الحركي 
 أىميػػػػػة الدراسة :خامسا   
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 :تتمخص أىمية الدراسة فيما يمي 
قد يستفيد مف ىذه الدراسة المشرفكف التربكيكف، ك ذكؼ االختصاص ، ك ذكييـ الذيف يسيركف  

 .عمى خدمتيـ 
كي يككف ىذا البحث إضافة عممية في مجاؿ البحث العممي خاصة ك أف ىناؾ ندرة في  

 .الدراسات ك البحكث الخاصة بالشمل الدماغي الحركي
 .تسميط الضكء عمى شريحة األطفاؿ المشمكليف دماغيا قصد التخفيف مف معاناتيـ 
 . أىمية التشخيص األرطفكني كخطكة أساسية لمتكفل كعبلج مشاكل المشمكؿ دماغيا ك حركيا  
.  خاصة األكلياء– يعتبر دعكة لبللتفات إلى ىذه الشريحة مف المجتمع ، ك حسف التكفل بيـ  
 دكاعػػػي اختيار المكضكع: سادسا

لقد قمنا في ىذه الدراسة باقتراح بركتككؿ تشخيصي أرطفكني لدػ الطفل المصاب بالشمل  
الدماغي  الحركي ، ك ىذا لمبحث أكثر ك بعمق عف ىذا المشكل الذؼ أصبح منتشرا في مجتمعنا 

 ك الرغبة منا في مساعدة ىذه الفئة عمى تجاكز ىذا االضطراب  ك المشكل الذؼ  .بيف أطفالنا
يعيق عمى التكيف في الحياة ك االندماج في المجتمع ، ك قمة الدراسات في ىذا المجاؿ خاصة 

  .الدراسات العربية كىذا في حدكد المطالعة 
مصطمحات ك مفاىيـ الدراسة : سابعا 
 المفيـك االجرائي  : 
  طفل الشمل الدماغي الحركي : 

  ىك الطفل الذؼ يتحصل عمى نتائج ضعيفة في أداء التمرينات كالنشاطات المقدمة لو مف خبلؿ 
أثناء تطبيقو عميو سكاء  البركتككؿ التشخيصي األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي

تعمق األمر بالميارات الحركية العامة كالحركات الفمية الكجيية ، كذلؾ النشاطات المعرفية الى 
 .جانب الميارات المغكية 

   الشمل الدماغي الحركي المصاب بلطفل ؿالبركتككؿ التشخيصي األرطفكني: 
ىك برتكككؿ مقترح لمتشخيص األرطفكني بالنسبة لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، حيث    

يتككف مف ثبلثة محاكر ، فالمحكر األكؿ يشخص لنا الحركات العامة ككذا الحركات الفمية الكجيية ، أما 
المحكر الثاني فيشخص لنا القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي الحركي ، كبالنسبة 

يقيـ بإعطاء نقطتيف في . لممحكر الثالث فيك لتشخيص جانب المغكؼ لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي 
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حالة أداء النشاط في حدكد العادؼ كنقطة كاحدة أثناء القياـ بالنشاط في حدكد المتكسط أما في حالة عدـ 
تمكف الحالة مف القياـ بأؼ نشاط أك لـ تبد أية محاكلة فيعطى ليا صفر، إذ تتراكح مدة تطبيق المحكر 

 .  دقيقة إلى ساعة كاممة كالتعميمات تقدـ بشكل متدرج كبمغة األـ 30الكاحد مف 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 



  الشمل الدماغي الحركي :الفصل الثاني . 

 .    تمييد 

 . لمحة تاريخية عف الشمل الدماغي الحركي :    أكال 

 . مفيكـ الشمل الدماغي الحركي :    ثانيا 

 . أنكاع الشمل الدماغي الحركي :    ثالثا 

 . تصنيفاتو تبعا لشدة اإلصابة :    رابعا 

 . المشكالت المصاحبة لمشمل الدماغي الحركي :   خامسا 

 . المشاكل الخاصة لمشمل الدماغي الحركي :   سادسا 

 . أعراض الشمل الدماغي الحركي :   سابعا 

 . أسباب الشمل الدماغي الحركي :   ثامنا 

 .  الكقاية مف الشمل الدماغي الحركي :  تاسعا 

 .    الخالصة 
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 :تػمػييػػػػػػد 
إف الطفل المصاب بالشمل الدماغي يعاني مف إعاقات حركية متنكعة ، منيا عدـ إمكانية الكقكؼ       

 ك حركات غير ممكنة، إضافة إلى بعض الحركات البلإرادية ك انعداـ التكازف، ك عدـ انسجاـ الحركات 
ك صعكبات في النطق، ك كثيرا ما ترتبط ىذه اإلصابات الدماغية العضمية باضطرابات سمعية ك حسية 

. ك ذىنية لكف بدرجات متفاكتة، مما يستكجب إذف تكفبل خاصا ك شامبل متعدد االختصاصات 
ك نتناكؿ في ىذا الفصل تقديـ لمحة تاريخية عف الشمل الدماغي ، التعريف بيذه اإلعاقة ، أنكاعو  

تصنيفو تبعا لشدة اإلصابة، التطرؽ ألعراضو، األسباب المؤدية إليو، ك أكثر االضطرابات المصاحبة لو 
 . ك كيفية الكقاية مف الشمل الدماغي
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 لمحػػة تػػاريخيػػة عػف الشػػػمل الدمػػػاغػػي :  أكال 
ازداد االىتماـ في اآلكنة األخيرة بالتربية الخاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بيف جميع المكاطنيف 

كتيدؼ التربية الخاصة إلى تقديـ الخدمات التربكية المنظمة لؤلطفاؿ غير .العاديف منيـ كغير العاديف
العاديف بيدؼ سد احتياجاتيـ كمساعدتيـ عمى التكيف ، كالكصكؿ بيـ إلى أقصى قدر ممكف مف تحقيق 

   (HULLHAN KAUFFMAN, 1977 )         .قدراتيـ 
ىذا كقد انصب االىتماـ عمى اإلعاقة العقمية مف ناحية تطكير االختبارات ،كتأىيل الككادر التربكية 

نشاء المراكز التربكية ك التأىيمية أيضا تطكرات عمى الخدمات المقدمة لممعاقيف بصريا  ، كطرأت كا 
أما فيما يتعمق باإلعاقة الحركية كخاصة الشمل الدماغي، حيث أكثر أشكاؿ اإلعاقة الحركية .كسمعيا

شيكعا فمـ تحع بأؼ اىتماـ تربكؼ، كإنشاء مراكز تربكية ككضع برامج تعميمية كتربكية خاصة، كلكف 
االىتماـ قد اقتصر عمى الخدمات الطبية كالطبية المساندة، كىذه مشكمة حقيقية ألىالي األطفاؿ المصابيف 

بالشمل الدماغي، حيث أف أطفاليـ يصبحكف في سف الدراسة، كالمدارس العادية ترفضيـ، كال يكجد ليـ 
 برامج تربكية خاصة تمبي حاجاتيـ كتمكنيـ مف تعمـ أساسيات المعرفة، مف كتابة كقراءة كحساب

        كالتكيف الشخصي كاالجتماعي  كاألنشطة المختمفة األخرػ التي تساعد الطفل المعاؽ عمى النمك
   (8 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )    .    ك االندماج في الحياة االجتماعية 

كالشمل الدماغي إعاقة حركية ذات أبعاد طبية كاجتماعية كنفسية كتربكية، كىك يمثل إصابة لجنيف       
أك كليد تحدث في فترة نمك الدماغ نتيجة التعرض لعامل ضار، كنقص األكسجيف أك النزيف مما يؤدؼ 

 ( LEVITT,1982: 85)   .     الحركة إلى تمف في الدماغ، كخصكصا في المناطق المسؤكلية عف
 كالشمل الدماغي كاف معركفا منذ القدـ، تكج الكثير مف الحاالت التي تشابيت أعراضيا مع أعراض 

كالتماثيل الفرعكنية  كتمثل ذلؾ في المحتكيات الشمل الدماغي بالرغـ مف عدـ استخداـ المصطمح ذاتو
 . القديمة حيث كاف بعض منيا يمثل صكرا ألشخاص كانكا يعانكف مف الشمل الدماغي 

 (33: MAC DONALD BURTON,1964  ) 
كليػػاـ ليتػػل عاـ " ىذا كلـ يحع الشمل الدماغي باالىتماـ الكافي إال في القرف التاسع عشر حيث قاـ 

كذلؾ مف أجل الكشف المبكر عف   بكصف األعراض المصاحبة لمشمل الدماغي كصفا طبيا ، " 1843
كمف خبلؿ ممارستو كجراح استطاع إف يككف عمى صمة بحاالت الشمل الدماغي غير . ىذه الحاالت

المعالجة كالتي كانت حالة تشكىيا شديدة كقد اىتـ بيذه الحاالت ككصفيا في كتابو الذؼ نشره عاـ 
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 .                كالذؼ أشار فيو إلى أف حالة التشكه تعكد إلى تأثير عصبي" التػشكىػػػات" بعنكاف 1853
                                  (17 :KEATS ,1977 ) 

 ،  فرضية تقكؿ أف السبب الرئيسي الذؼ يؤدؼ إصابة الكليد بيذا االضطراب  "كليػػاـ ليتػػل" حيث كضع 
" عندما اقترح   1897ىذا االعتقاد حتى عاـ  كساد.   كاحتمالية تعرضو إلى حالة اختناؽ أثناء الكالدة

ىي إال احد األعراض المصاحبة  أف الكالدة المتعسرة ما, ، ثـ احد أطباء األعصاب"سيجمػػكند فركيػػده
كأثناء . كليست السبب الذؼ يؤدؼ إلى اإلصابة بالمرض  لكجكد عكامل أخرػ تؤثر سمبا في نمك الجنيف

فترة الثمانينات مف القرف الماضي أثبت المعيد الكطني لبلضطرابات العصبية كالسكتة الدماغية أف عددا 
. يرجع إلى نقص األكسجيف الذؼ يتعرض لو المكلكد أثناء الكالدة قميبل فقط مف حاالت الشمل الدماغي

 حاالت الشمل الدماغي فأشار إلى مف حالة 35ببحث "سيجمػػكند فركيػػده " ، قاـ 1897كفي العاـ نفسو 
 ( ACCORDOP, 1982 ) كاإلصابة بالشمل الدماغي كجكد عبلقة بيف األطفاؿ الخداج ،

بتطكير " بػرف سػكف "  استمر االىتماـ بمعالجة حاالت الشمل الدماغي، فقاـ الدكتكر1900كفي عاـ 
بعض التماريف الجسدية  (ككلبػػي)  طكرت1916كفي عاـ  . تماريف عضمية لمعالجة األطفاؿ المصابيف

 الدكتكر   1937كفي عاـ . تزاؿ تمارس حتى ىذه األياـ مع التعديبلت  كىذه التماريف ال لمشمل الدماغي
  ( 9: 2006نادر يكسف الكسكاني، ).، مركزا رئيسيا لمعالجة األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي"فيميبػػس"

حيث ثـ في الكاليات  ىذا كقد زاد االىتماـ بالمشمكليف دماغيا بعد الحرب العالمية الثانية،  بشكل ممحكظ
كفي أكركبا، فاف مف . إنشاء األكاديمية األمريكية لمعناية بالشمل الدماغي  1947المتحدة األمريكية عاـ

حيث نشئت عيادة لمشمل الدماغي في .أكثر الدكؿ التي اىتمت بدراسة أسباب الشمل الدماغي السكيد 
 أنشئ مركز لمشمل الدماغي ييتـ بالعبلج العضكؼ كالنطقي 1951في عاـ  مستشفى جامعة سانت لكيس

 حيث 1950كقد نفذت إجراءات فعالة لمكقاية مف الشمل الدماغي في السكيد منذ عاـ ,لممشمكليف دماغيا 
قميمية باالىتماـ بجميع األطفاؿ الذيف ىـ عرضة لمخطر  ككانت النتائج فعالة ,قامت منظمات محمية كا 

أصبح مف الممكف القضاء عمى اليرقاف الحاد بعد إف كاف مف العكامل القكية الضارة ,فخبلؿ عدة سنكات 
( HAGBERG , 1979   )   .التي تسبب الشمل الدماغي خبلؿ األربعينات 

في تشيكك سمكفاكيا مدرسة عبلجية لؤلطفاؿ المصابيف بالشمل " فكيتػػا "انشأ الدكتكر1960كفي عاـ 
كفي بداية السبعينيات اشتيرت طريقة .اعتمد في طريقتو عمى النقاط الحركية في جسـ الطفل  الدماغي
في المجر كتعرؼ باسـ مدرسة التعميـ االيطالي كقد اشتيرت ىذه المدرسة في جميع أنحاء " باتػػك" الدكتكر
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تزاؿ ىذه المدرسة مف أشير المدارس في عبلج األطفاؿ المصابيف بالشمل  العالـ في أكاخر السبعينيات،كال
(    BLECK, 1987)     .الدماغي كطريقتيـ بدأت تطبق في الياباف كبريطانيا كأمريكا 

 حيث بدأت مؤسسة العناية بالشمل 1977أما في األردف فقد ظير االىتماـ بالشمل الدماغي عاـ 
الدماغي بتقديـ خدماتيا في ذلؾ العاـ ككانت بداية تمؾ الخدمات متكاضعة كتقتصر عمى إصدار نشرات 
التكعية كنتيجة ىذه التكعية بدأت إعداد كبيرة مف المكاطنيف بمراجعة المؤسسة لمعالجة أطفاليـ مما دفع 
  بالمؤسسة إلى التكسع في نشاطاتيا العبلجية كما تمكنت المؤسسة بالتعاكف مع كزارة التنمية االجتماعية

كزارة الصحة ككزارة التنمية االجتماعية، مف زيادة نشاطاتيا كأصبحت تقدـ الخدمات العبلجية ألكبر  ك
في جميع أنحاء المممكة كقد افتتحت المؤسسة عدة مراكز . عدد مف األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي 

السمط كالكرؾ كالعقبة كيأتي األطفاؿ إلى تمؾ المراكز مع ذكييـ كيتمقكف العبلج  في عماف كالزرقاء كاربد ك
مرات في األسبكع حسب إصابة الطفل كمكاف إقامتو  (3-2)الطبيعي كيككف عدد جمسات العبلج 

مكانيات األىل كأثناء كجكد الطفل في المر كز تقدـ لو البرامج العبلجية التي تنمي قدراتو الحركية  كا 
كالحسية كقابميتو العقمية كتشجعو عمى استعماؿ يديو كأصابعو كما إف مؤسسة العناية بالشمل الدماغي 

مثل تناكؿ الطعاـ، الشراب )تعمل عمى إرشاد كتعميـ األىل أساليب تدريب األطفاؿ ميارات العناية بالذات 
كتكضح ليـ التماريف كالحركات الصحيحة ,كاالعتماد عمى النفس في أداء كظائف الحياة اليكمية  (كالمباس

قامت مؤسسة العناية بالشمل الدماغي بافتتاح مدرسة الركضة ,كالجكانب األخرػ لمعناية بالطفل المصاب 
 حيث يتعمـ بيا األطفاؿ القادريف عمى التعمـ ، كتتككف المدرسة مف ثبلثة 1992النمكذجية في بداية عاـ 

األكؿ األساسي ،  يطبق بيا منياج كزارة التربية كالتعميـ لمصف (البستاف،التمييدؼ،األكؿ)صفكؼ 
كباإلضافة إلى تدريس المنياج العادؼ يككف ىناؾ تركيز مف المعممات داخل الصف عمى بعض المشاكل 

كيتمقى الطمبة داخل  كاإلدراؾ كالمشاكل السمككية التي يعاني منيا الطمبة، كمشاكل الكتابة كالتمييز
المدرسة خدمات عبلجية بحيث يكجد في المدرسة معالج طبيعي كمعالج كظيفي كذلؾ حتى تككف 

ىذا كتقدر المؤسسة العناية بالشمل الدماغي نسبة انتشار ىذا . الخدمات المقدمة ليؤالء الطمبة متكاممة 
لذا فاف معرفة األسباب تشكل خطكة أكلى عمى طريق تكفير خدمات مناسبة  .% 7االضطراب بحكالي 

لؤلطفاؿ المشمكليف لتمقي العبلج كمساعدة المراكز عمى تكفير خدمات عبلجية مف ناحية كالحد مف 
اإلصابة بالشمل الدماغي مف ناحية أخرػ كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المممكة األردنية الياشمية 
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ىي الدكلة الكحيدة في الكطف العربي التي يكجد بيا مراكز لمعناية بالشمل الدماغي بالطرؽ العبلجية 
 ( 11 – 10 : 2006نادر يكسف الكسكاني ،  ).     الحديثة 
الشػػمل الدمػػػاغػي   مػػفيػػػػـك: ثانيا 

  الشمل الدماغي عبارة عف مجمكعة مف إصابات الدماغ العضكية ينتج عنيا أعراض عصبية مختمفة 
فيك اضطراب في النمك الحركي . كيككف الشمل الحركي العارض ىك األكثر تكاجدا بيف ىذه األعراض 

في مرحمة الطفكلة المبكرة يحدث نتيجة تشكه أك تمف في األنسجة العصبية الدماغية مصحكبا 
كالشمل الدماغي ىك احد اإلعاقات الجسمية في الجانب . معرفية أك انفعالية  باضطرابات حسية أك

الحركي يظير عمى شكل ضعف في الحركة أك شبو شمل أك عدـ تناسق في الحركة يسببو تمف مناطق 
كالشمل  . الشككي الحركة في الدماغ ،كىك ال يشمل المشكبلت الحركية الناجمة عف إصابات النخاع 

 ( 7  : 2004كفاء فضة ،  ) .        ىك اضطراب  نمائي  الدماغي
 كما يعرؼ الشمل الدماغي عمى أنو أحد مظاىر اإلعاقة الحركية الناجمة عف إصابة الدماغ في كقت 

.                 مبكر مف ناحية الطفل خاصة في فترة عدـ اكتماؿ نمك القشرة الدماغية المسئكلة عف الحركة 
 ( .  192 – 190 : 2003الزعبي أحمد دمحم ،  )

الشمل الدماغي الحركي ذات المنشأ العصبي ليس مرض، ك لكنو  Claudine Amielعمى حسب   "
 .  (Claudine Amiel,2004:88)  " عرض مصاحب الضطراب الكضعية ك اضطراب الحركة

كتعني أف زيادة درجة تشنج العضمة تنبع  يكجد في أكثر مف نصف األطفاؿ المصابيف بالشمل المخي ،
 .  مف إصابة منطقة المخ ،خصكصا مجمكعة األعصاب التي تعرؼ بالمنطقة اليرمية

 ( .  237 : 2004كريماف بدير ، )                               
الشمل الدماغي عمى 1955"انغرامػػر" تعددت المحاكالت لكضع تعريف شامل لمشمل الدماغي فقد عرؼ

انو اصطبلح يصف مف االضطرابات عند األطفاؿ الصغار يسببيا تمف في الدماغ ، كتؤدؼ إلى عجز 
كالعجز الحركي قد يككف شبو شمل أك حركات غير إرادية أك عدـ تناسق في . في الكظائف الحركية 

. الحركة كيستثنى مف ذلؾ جميع المشاكل الحركية الناجمة عف النخاع الشككي 
  الشمل الدماغي عمى انو اضطراب في الحركة يحدث بسبب تمف في مناطق 1964 " باكػػػس"كيعرؼ 

( 11 : 2006نادر يكسف الكسكاني ،  ). الحركة في الدماغ ، كىذا االضطراب ال يزداد سكءا مع األياـ 
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 الشمل الدماغي عمى انو اضطراب حسي حركي يحدث نتيجة عدـ اكتماؿ 1980" بكبػػػاث"كما يعرؼ 
في النطق كاإلبصار كالسمع كأنماط متعددة مف اضطرابات اإلدراؾ  نمك الدماغ قد يصاحبو مشكبلت
.  كالتخمف العقمي كنكبات الصرع 

      الشمل الدماغي عمى أنو مجمكعة مف األعراض التي تحدث نتيجة تمف 1982"ستػػػػانمي " كيعرؼ 
.  نمائي كمف نتائجو عدـ السيطرة عمى الحركة أك األكضاع الجسمية. أك خمل أثناء نمك الدماغ 

(    11 : 2006نادر يكسف الكسكاني ،  )                             
  فالشمل الدماغي مصطمح عاـ يستخدـ لكصف مجمكعة مف مظاىر القصكر المزمف في الحركة يفي 
السنكات المبكرة مف عمر المصاب ،فيك نكع مف العجز الحركي ينتج عف إصابة المخ بنكع مف التمف  

 (  21 :2005زينب محمكد شقير، )                             
كما يمكف تعريف اإلعاقة الحركية الدماغية عمى أنيا تغير غير طبيعي يطرأ عمى الحركة أك الكظائف 

مف  الحركية ينجـ عنو تشكه أك إصابة األنسجة العصبية المكجكدة في الجمجمة كىك أيضا مجمكعة
األعراض تتمثل في ضعف الكظائف العصبية ينتج عف خمل في الجياز العصبي المركزؼ ، أك نمك 

    . حركية أك انفعالية كأحيانا معرفية-الدماغ كيظير عمى شكل عجز يصاحبو غالبا اضطرابات حسية
  ( : 90  2011دمحم حكلػػو ، )                                 

 كذلؾ يعتبر الشمل الدماغي ،أحد اإلعاقات الجسمية الحركية ك التي تصيب الجياز العصبي المركزؼ 
ك خمقو في فترة  ك تحدث ىذه اإلعاقة نتيجة ضرر يحدث لمخ الجنيف في مراحل مبكرة مف حياة الطفل ،

    (43 : 2005مدحت أبك النصر ، ).        عدـ اكتماؿ نمك القشرة الدماغية المسئكلة عف الحركة 
الشمل الدماغي مصطمح شامل يتضمف مجمكعة مف الحاالت المرضية الحركية التي ال  تتدىكر كغير 

معدية كالتي تسبب عجز جسدؼ أتناء نمك اإلنساف ،كذلؾ في أجزاء مختمفة مف الجسـ مرتبطة بأداء 
عمى الرغـ مف أف الخمل الحادث في اغمب )الكظائف الحركية كالمخ ىك الجزء المصاب مف الدماغ 

. (المخيخ: األحياف يتعمق باالتصاالت  بيف قشرة المخ كأجزاء الدماغ األخرػ مثل 
يزاؿ في  كينشػأ الشمل الدماغي نتيجة لمتمف الذؼ يحدث لمراكز التحكـ في الحركة داخل الدماغ الذؼ ال

بعد الكالدة كحتى العاـ الثالث مف  أثناء الكالدة أك يمكف أف يحدث ذلؾ أثناء الحمل أك ك مرحمة النمك
  ( : 20 2000ماجدة السيد عبيد ،  ). عمر الطفل تقريبا 
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كيصف الشمل الدماغي مجمكعة مف االضطرابات المستديمة في تطكر حركة الجسـ ككضعو مما يسبب 
تتطكر إلى األسكأ إذا  تعرض ليا دماغ الجنيف قبل أف يخرج  عجزا في النشاط ، يرجع إلى اضطرابات ال

كعادة ما يصاحب اضطرابات الحركة . إلى الدنيا ، أك دماغ الطفل الصغير كىك في سنكات عمره األكلى 
كاإلدراؾ المعرفي  التي تحدث لمريض الشمل الدماغي اضطرابات في اإلحساس كاإلدراؾ الحسي ،

كذلؾ يصاحب ىذه االضطرابات مرض الصرع كبعض المشكبلت العضمية . كالتكاصل ك السمكؾ 
 . الييكمية الثانكية 

كالعجز مصطمح يشير إلى أؼ انحراؼ  فالشمل الدماغي إذا عجز في الجياز العصبي المركزؼ العمكؼ 
أك األداء الكظيفي ينتج عنو عدـ مبلئمة كظيفة في األداء في إطار ما تفرضو  في الكضع الجسمي

(   : 20 2000ماجدة السيد عبيد ،  )  .    الظركؼ البيئية مف متطمبات  
 كالشمل الدماغي يحدث بالذات في منطقة الدماغ ،كينتج عنو شمل يصيب أما األطراؼ األربعة جميعيا 

أك يصيب جانب كاحد مف الجسـ ، أؼ طرؼ عمكؼ أك طرؼ سفمي سكاء الجانب  أك األطراؼ السفمية فقط
األيمف أك الجانب األيسر ، كىذا الشمل ينتج عنو فقداف في القدرة عمى التحكـ في الحركات اإلرادية 

كتختمف شدة األعراض باختبلؼ شدة كمكاف اإلصابة في الدماغ، كقد يصاحبو عطل في . المختمفة
  .(: 144 2003أبك النجا أحمد عز الديف ك آخركف ،   )األعضاء الحسية األخرػ   

 أنػػػػػكاع الشػػمل الدمػػػاغػي : ثالثا 
 " بكباث"   لقد تناكؿ العديد مف الباحثيف دراسة ك كصف أنكاع الشمل الدماغي  ك أشكالو، ك مف ىؤالء

: حيث صنفت الشمل الدماغي إلى أربعة أنكاع رئيسيػػػة 
  :      (الشػػػمل التشنجػػػي  )الشػػػػمل الدمػػػاغػي التقػمصػي ( . 01

 مف أنكاع الشمل % 70 ىك أكثر أنكاع الشمل الدماغي شيكعا، حيث تصل نسبة اإلصابة بو إلى حكالي 
ك ينتج ىذا النكع عف إصابة المنطقة المسئكلة عف الحركة في المخ، ك المسئكلة عف الحركات . الدماغي

اإلرادية ، ك يتميز ىذا النكع بالشد العضمي العالي، ك ىذا يؤدؼ إلى أف يصبح جزءا مف جسـ الطفل 
صمبا أك قاسيا، ك تصبح الحركات بطيئة أك مضطربة، ك كثيرا ما تؤدؼ كضعية الرأس إلى إطبلؽ أنماط 
حركية شاذة لمجسـ بأكممو، ك يزداد التصمب عندما يشعر الطفل باالستياء أك باالستثارة  أك عندما يككف 

ك يختمف نمط التصمب مف طفل آلخر، كما أف النكع يتميز بارتفاع ردكد . جسمو في كضعيات معينة 
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ردكد الفعل عند ضرب  كتر عضمة الساؽ أك ضرب الركبة               : الفعل االنعكاسية عند الفحص مثل 
 (  : 12 2006نادر يكسف الكسكاني ،  ).   أك الكاحل أك المرفق ك الرسغ 

 : ك يصنف ىذا النكع مف الشمل الدماغي إلى أربعة أنػػػكاع  

 

 

 

 . (27 :2004كفاء فضة ،  ) الشػػػػمل التشػػنجػػػػي  :02الشكػػػل 

 :الشػػػمل الدمػػػاغػي التقمػػصػػي الربػػػػػػاعػي  (أ 
  أؼ إصابة األطراؼ األربعة مف الجذع ، ك ىنا قد تككف اإلصابة متناظرة أك قد تككف غير متناظرة 

   (12 : 2006نادر يكسف الكسكاني، )أؼ قد يككف نصف الجسـ مصابا أكثر مف النصف الثاني 

( 19 :2005بلخٍري وفاء ،)ٌىضح وضعٍات تشنجٍة لكل طفل معاق مستلقً على ظهره  :01انشكـــم 

.. 
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     عمى أنو الشمل الذؼ يؤدؼ إلى عدـ القدرة عمى الحركة المستقمة أك الكقكؼ أك المشي كما يعرؼ
ك الجمكس ، كيرافق ىذا الشكل إعاقات ذىنية كنطقية ك تنتج في الكركيف ك الكاحميف ، يجعل الساؽ 

في كضع المقص كذلؾ تشنج في المرفقيف ك الزنديف ، كيجعل الذراعيف في كضع نصف مثنى مع قمة 
حركة األطراؼ ك المفاصل ك مشكبلت في المفع ك البمع ك حركات مستمرة غير إرادية خاصة في 

 (  100 – 98 : 1998إبراىيـ حممى كأخركف ،  ). الكاحميف 

 

 .Werner , 1991: 90 ))يكضػػػح طفػػل ربػػاعي الشػػػمل -    :03الشكػػػل 
 :19 ) 2004 كفاء فضة ، (طفل مصاب بالشمل التشنجي الرباعي   -

 :الشػػػمل الدمػػػاغػي التقمػػصػػي الثنػػػػػػائػػي  (ب 
كىذا النكع )  كىنا تككف األطراؼ السفمى مصابة أكثر مف األطراؼ العميا،كقد ال يككف ذلؾ متناظرا 

  .  (يصيب في الغالب األطفاؿ الخدج ك الذيف لـ يكتمل نمك الدماغ لدييـ 
(   :200612نادر يكسف الكسكاني ،    )                         

 

  . ( 20 :2004كفاء فضة ، )  طفل مصاب بشمل تشنجي ثنائي   -   :04الشكػػػل 
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 :الشػػػػػمل الدمػػػػػاغػي الػنػػصػػػفػػػػػػي  (ج 
 (13  : 2006نادر يكسف الكسكاني ،  )"  تككف اإلصابة في القسـ األيمف أك األيسر مف الدماغ "

 

 (.20 :2004 كفاء فضة ، ( يكضػػػح طفػػل مصاب بالشػػػمل التشنجي النصفي :  05الشكػػػل 

 .ك ىك اضطراب نادر جدا :طػػػػػرؼ كاحػػػػػػد  شػػػػػػمل (د 
 أما بالنسبة لئلعاقات المصاحبة ليذا النكع مف أنكاع الشمل الدماغي فيشير إلى أنيا تشمل نكبات الصرع

   .(13: 2006نادر يكسف الكسكاني ،  )ك اضطرابات بصرية ك مشكبلت نطقية    
  : الشػػػػمل الدمػػػاغػي التػخػبػػطػػػي( . 02
".  ، ك ىك يتميز بظيكر حركات الإرادية لكلبية  % 11تصل نسبة اإلصابة بيذا النكع إلى     "

 (  154  :2011أحمد عبد الحميد عربيات ،                               ) 
ك ىذه   خصكصا عند رغبة الطفل القياـ بحركة إرادية، ك ينتج عف إصابة العقدة في الدماغ األكسط

  %20 –18المنطقة تتعرض بصفة رئيسية إلى ترسب المادة الصفراء عند زيادة نسبتيا في الدـ إلى 
فتترسب ىذه المادة في حجيرات الدماغ األكسط ك تؤثر عمى عممو في إصدار األكامر الصحيحة، ك ينجـ 

     ك ىذه الحركات البطيئة  .عف األكامر الخاطئة أف الطفل يقـك ك بصكرة مستمرة بحركات غير إرادية
أك عضبلت كجيو ، ك قد  ك المعكجة أك السريعة المفاجئة تحدث في قدمي الطفل أك ذراعيو أك يديو

    تتحرؾ الذراعاف ك الساقاف بعصبية، أك قد تتحرؾ اليد فقط أك أصابع القدميف فقط ببل سبب كاضح، 
ك يمكف  ك عندما يتحرؾ الطفل بإرادتو ، تتحرؾ أجزاء الجسـ بسرعة كبيرة ك إلى أبعد مما يجب ،

ك الكضعيات التشنجية أف تظير ك تغيب باستمرار ك يصبح تكازف الطفل ضعيفا ك يسقط   لمحركات
بسيكلة ، ك يتميز ىذا النكع مف الشمل الدماغي بيبكط  أك اختبلؿ في التكتر العضمي الذؼ قد يككف 
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عاليا لمحظة ك يصبح معدكما بعد لحظات ، ك ىذه اإلصابة مف أصعب الحاالت بالنسبة لممعالجة 
الطبيعية ك العناية ، حيث أف ذلؾ يعتمد عمى شدة اإلصابة ك مدػ قابمية الطفل لمسيطرة عمى الحركات 

. البلإرادية عنده 
 ك بصرية كنكبات  إلى أف ىذه الفئة مف األشخاص قد تعاني مف مشكبلت سمعية" كابيكت " ك يشير 

   (13: 2006نادر يكسف الكسكاني ،  ).   صرعيو ك اضطرابات نطقية

 

 .( 200: 2004كفاء فضة ،   )طفمة مصابة بشمل تخبطي     -  :06الشكػػػل 

        :(التخػػمػػجػػي )الشػػػػمل الدمػػػاغػي غيػػػر التكازنػػي  ( . 03
- ، ك ىك ينتج عف إصابة المخيخ عف التناسق الحركي %  7  تبمغ نسبة اإلصابة بيذا النكع حكالي 

بيذا النكع صعكبة في الجمكس ك الكقكؼ ك كثيرا ما يسقط عمى األرض ك يستخدـ يده بطريقة مشكشة 
جدا ك كل ذلؾ أمر طبيعي عند األطفاؿ ، ك لكنو يتحكؿ إلى مشكمة عند الطفل المصاب بالشمل 

إلى أف " كابيػػػكت " ، ك يشير  الدماغي الغير تكازني، ك يستمر لفترة زمنية أطكؿ ك أحيانا مدػ الحياة
.                                                              اإلعاقات المصاحبة ليذا النكع تشمل اضطرابات النطق ك المشكبلت البصرية  

   (14: 2006نادر يكسف الكسكاني ،  )
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يكضح أنو لكي يحافع الطفل المختل عمى تكازنو يفقد استقامة ظيره                                             -   :07الشكػػػل 

  (  Werner , 1991:91 .)
 ( .  141 :2004كفاء فضة ،   ) طفمة مصابة بشمل البلتكازني  -

       : المختػػمػػػػػط الشػػػػمل الدمػػػاغػي ( . 04
 ، ك ىك ينتج عف إصابة مجمكعة مف المراكز الدماغية % 12 تبمغ نسبة اإلصابة بيذا النكع حكالي 

المسئكلة عف الحركة، فقد يككف الطفل مصابا بالشمل الدماغي التقمصي بصكرة رئيسية مع فقداف التكازف 
                                   . أك مع حركات الإرادية ك ذلؾ نتيجة إلصابة كل مف الدماغ األكسط ك المخيخ

  ( 14: 2006نادر يكسف الكسكاني ،  )
 تصنيف الشػػمل الدمػػػاغػي تبعػػػا لشػػدة اإلصابػػػػػة : رابعا 

: يصنف الشمل الدماغي تبعا لشدة اإلعاقة الحركية إلى األنكاع التالػيػػػػػػػػػػػة 
 :الشػػػمل الدمػػػػاغي البسيػػػط (. 01

 يعاني الطفل المصاب بالشمل الدماغي البسيط مف مشكبلت بسيطة ال تستمـز العبلج، فيك يستطيع 
  .االعتناء بنفسو ، ك يستطيع المشي دكف استخداـ أجيزة أك أدكات مساندة 

 (:45 2006نادر يكسف الكسكاني ، )                                         
:    قاؿ دمحم عبد السالـ البكاليزعف 

 :الشػػػمل الدمػػػػاغي المتػػكسػػػط (. 02
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 يككف النمك الحركي في الشمل الدماغي المتكسط بطيئا جدا إال أف األطفاؿ المصابيف بيذا النكع 
تتطكر لدييـ القدرة عمى ضبط حركة العضبلت الدقيقة ك يتعممكف المشي في النياية باستخداـ أدكات 

. مساندة أحيانا
ك بشكل عاـ ، فيؤالء األطفاؿ بحاجة إلى الخدمات العبلجية لمتغمب عمى المشكبلت المتعمقة بالكبلـ        

                                                    .ك العناية بالذات
 :الشػػػمل الدمػػػػاغي الشػػديػػػػػد (. 03

تككف اإلعاقة الحركية شديدة ، فتحد مف قدرة الطفل عمى العناية الذاتية، الحركة المستقمة ك الكبلـ  لذا 
.  فيؤالء األطفاؿ ، بحاجة إلى عبلج مكثف ك منظـ ، ك متكاصل 

 ( 46-45  :2000دمحم عبد السبلـ البكاليز ،  )           
 المشكػػػالت المصػػاحبػػة لمشػػمل الدمػػػاغػي: خامسا  

إف الشمل الدماغي ينتج عف تمف في الدماغ ك ىذا التمف ال يؤثر عمى المظاىر النمائية الحركية فقط  
. بل يؤثر عمى عدد مف المظاىر النمائية ، ك فيما يمي كصف سريع لئلعاقات المصاحبة لمشمل الدماغي

  :         اإلعػػػػاقػػة العقميػػػة .01
 ليس مف الضركرؼ أف يككف الشمل الدماغي مصحكبا بإعاقة عقمية ، فقد يككف كجو الطفل قميل التعبير 

أك قد يعاني مف سيبلف المعاب مف فمو ك ىذا ال يككف بسبب إعاقة عقمية ، ك لكف ألف عضبلت الفـ         
. ال تقـك بكظائفيا العادية 

إلى أنو إذا كانت اإلصابة في قشرة الدماغ ك كانت شديدة فإف الذكاء سكؼ يتأثر كما " أيفػػػاف " ك يشير 
منيـ ذكاءىـ % 10 – 5 مف األفراد المشمكليف دماغيا لدييـ ذكاء عادؼ ، ك أف % 50يشير إلى أف 

. منيـ متخمفكف عقميا ( % 45 -40 )فكؽ المتكسط ك حكالي 
مف األطفاؿ المصابيف بالشمل لدماغي يعانكف  ( % 60 – 50 )فيشير إلى أف حكالي " كابيػػػكت " أما 

مف التخمف العقمي ، ك كما ىك معركؼ فإنو مف الصعب قياس ذكاء الطفل المصاب بالشمل الدماغي 
حيث أف اختبارات الذكاء التقميدية تقـك بقياس ميارات لفظية ك أدائية غالبا ما يفتقر إلييا الطفل المشمكؿ 

طفل يعاني مف إعاقة  إلى أنو مف الصعب تقدير أك حساب الذكاء عند" بػكبػػاث " دماغيا ، فقد أشار 
       ك لكف بسبب النماذج  شديدة حيث أف عدـ قدرتو عمى االستجابة ال تككف بسبب نقص في الذكاء
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                            .ك األشكاؿ ك الحركات غير الطبيعية ، ك التي تمنع الحركات الناضجة مف الظيكر
  (  : 14 2006نادر يكسف الكسكاني ،   )
  يبيف الجدكؿ التالي  نسب الذكاء عند األطفاؿ IMC: 

( IMC )نسػب األطفػػػػػاؿ نسػب الذكػػػػػاء 

 70أقػػػػل مف 
 89 ك 70بيػػػػف 

90 

50 % 
25 % 
25 % 

.   IMC   ( Barbot  , 1992: 30)    يبيف نسب الذكاء عند األطفاؿ  ( :01 )جدكؿ رقـ 
 أف الذكاء يككف محفكظا عند األطفاؿ المصابيف باالختبلؿ أكثر منو Arthuis » 1991  »ك يقػر - 

  ( Guidetti  , 1999: 34  ).    عند األطفاؿ المتشنجيف 

  :         صعكبػػػات التعػمػػػـ .02
مف األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي معاقكف  (% 60 – 50)   بما أف الدراسات تشير إلى أف حكالي 

 فما فكؽ مما يشير إلى احتمالية النجاح في 70معامل ذكاءىـ  (% 50 -40)عقميا فإف الباقي ك ىـ 
المدرسي في معظـ الحاالت ، ك بما أف الشمل الدماغي نتيجة لتمف الدماغ فمف المنطقي  التحصيل

ك االنتباه ك التركيز  األمر  ك اإلدراؾ االفتراض بأف ىؤالء األطفاؿ قد يككف لدييـ ضعف في اإلحساس
الذؼ قد يؤدؼ إلى معاناة الطفل مف بعض أشكاؿ صعكبات التعمـ                                    

 (:15 2010، ك آخركف طارؽ عبد الرحماف )
  :      نكبػػػات الصػػػػرع  .03

     مف األطفاؿ الشمل الدماغي ك كاف % 60 إلى 20  تحدث النكبات الصرعية مع فقداف الكعي عند 
أكؿ مف أشار إلى أف ثمث األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي يعانكف مف كجكد نكبات ، كما " فركيػػػػد "   

 الحع أف النكبة عند األطفاؿ المشمكليف دماغيا تختمف في عدة مظاىر عف النكبات عند األفراد غير 
المصابيف بالشمل الدماغي بحيث أف النكبة ال تككف شديدة عند الطفل المصاب بالشمل الدماغي كما ىك 

ك النكبة تنتيي دكف تعب   الحاؿ بالنسبة لنكبات الصرع عادة حيث ال يقع المريض ك ال يعض لسانو ،
 مف األطفاؿ المشمكليف دماغيا يعانكف مف نكبات صرع ،    % 50إلى أف " سػػاش"أك جيد ، كما أشار 

 مف ىؤالء %85 مف األطفاؿ المشمكليف دماغيا يعانكف نكبات صرع ك أف %68أف  " يػػػانػػػت " ك ذكر 
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مف األطفاؿ % 55 إلى أف 1963" ايػػػرد " ك " كػكرف " ك أشار كل مف . مصابيف بشمل دماغي نصفي 
يعانكف مف النكبة الصرعية % 23المصابيف بالشمل الدماغي التقمصي يعانكف مف النكبة الصرعية الكبرػ 

 % 55  إلى أف1959" كركذ ركبيػػف " كمػػػا .  يعانكف مف النكبة الصرعية الصغرػ %22النفس حركية  
 عند األطفاؿ % 30مف نكبات الصرع كانت مكجكدة عند األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي التشنجي ك 

 ( : 77 1998جماؿ الخطيب ،  ).      المصابيف بالشمل الدماغي الرباعي 
  :      المشكػالت البػصريػة .04

   يعاني األطفاؿ المشمكليف دماغيا مف عدد مف المشكبلت البصرية نتيجة خمل عصبي عضمي ك تشمل 
ىذه المشكبلت حركات الإرادية في العيف ، ك فقداف البصرؼ ، ك عيكب بصرية مختمفة  فقد أشار إلى أف 

مف األطفاؿ المشمكليف دماغيا يعانكف مف مشكبلت بصرية ، كما الحع كجكد أخطاء في  % 50
االنكسار، ك حكؿ داخمي ، ك صعكبة في النظر إلى أعمى، كما أشار إلى حدكث أخطاء بصرية عند 

فأشار إلى  " كػػابيػػػكت" األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي متصمة بالعمق، ك الشكل ك الخمفية ،  أما 
                . مف أطفاؿ الشمل الدماغي يعانكف مف طكؿ نظر أك قصر نظر (%35–30)حكالي 

    ( 53-52 :2000دمحم عبد السبلـ البكاليز ،)
  : المشكػالت السمعػيػة ك النطػقػيػة

مف األطفاؿ المشمكليف دماغيا يعانكف مف درجات مختمفة مف صعكبات في النطق  ( %65) إف حكالي 
      ك في محالة لدراسة صعكبات . تتراكح بيف صعكبات بسيطة في النطق إلى عدـ القدرة عمى النطق

 طفبل مف المصابيف بالشمل الدماغي ، 1293بإجراء دراسة عمى " ىكبكنػػػػز " ك مشاكل في النطق، قاـ  
    . مف المصابيف بالشمل الدماغي  التقمصي الرباعي  يعانكف مف مشكبلت في النطق % 64فكجد أف 

ك الحع أف األطفاؿ المصابيف بالشمل النصفي ك الثنائي ، كاف لدييـ نطق طبيعي، ك في ىذه الدراسة 
(   : 17 2008بدر الديف كماؿ ك آخركف ،  ).كاف لدييـ إعاقات سمعية  % 18كجد أف 

إف الطفل المصاب بالشمل الدماغي التقمصي بسبب كجكد تكتر في العضبلت ك التشنجات يميل إلى 
النطق بطريقة يستخدـ فييا عبلمات الكقكؼ، حيث يتكقف كثيرا أثناء النطق ك ىذا ما يسمى عادة بنطق 
الشمل الدماغي ، أما الطفل المصاب بالشمل الدماغي التخبطي ك الذؼ تككف معظـ حركاتو الإرادية فإنو 

ينطق بطريقة متنكعة ، ك في الحاالت البسيطة تظير أخطاء بسيطة في النطق ، أما في الحاالت 
إلى أف عدـ التحكـ بالرأس ك عدـ " ىكبرمػػػاف " ك أشار. الشديدة ال يككف عند الطفل القدرة عمى النطق
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إلى أف النطق "فػػاف ريبػػػر " كأشار. القدرة عمى البمع ك كجكد سيبلف في المعاب يزيد مف مشاكل النطق
يميل إلى أف يككف مشكشا أكثر في حاالت الشمل الدماغي التشنجي كأما الطفل المصاب بالشمل دماغي 

 .                           غير تكازني فيككف النطق عنده غير متناسق ك يككف ىناؾ نقػػػص في السمع
  77 ) :2006 تريزا غبلييني ،  (        

 المشاكػػػل الخاصػػػة التي يعاني منيا األطفػػػػاؿ المصابػػػكف بالشػػمل الدمػػػاغػي : سادسا 
الصفدؼ تتمثل المشاكل الخاصة ك التي تميز الشمل الدماغي عف غيره مف " عصاـ حمدي"حسب  

اإلعاقات الحركية األخرػ في ككف أف ىناؾ اضطرابات في النمك ، ليس فقط في النمك الحركي بل في 
النمك الحسي ك االنفعالي ك التنفسي ك االجتماعي، ك غيرىا مف التفاعبلت ما بيف مرحمة مف مراحل نمك 

 سنة مثبل ك التي عمى 12لذلؾ لك نظرنا إلى مطالب النمك مف سف يكـ إلى . الطفل ك شخصيتو ك بيئتو 
:     أساسيا نحكـ بمدػ طبيعة نمك الطفل نجد أف

. الطفل المصاب يعاني مف صعكبة في تناكؿ األطعمة الصمبة – 1
. صعكبة في تعمـ المشي أك الكبلـ أك ضبط اإلخراج – 2
. ال يحاكؿ استكشاؼ البيئة – 3
. تأخر في تعمـ النطق أك قد يككف معدكما – 4
. اضطرابات في نمك الثقة بالذات ك باآلخريف – 5
. الخ... عدـ تمييز بيف األشياء مثل الخطأ ك الصكاب ، حار ك بارد ،  – 6
. ال يستطيع إلباس نفسو، ك ال يستطيع أف يحفع جسده نظيفا – 7
. تأخر في الدراسة ك الكتابة – 8
. عدـ تعمـ الميارات الحسية ك االجتماعية – 9
 : أما مف ناحية النمك الجسمي الحركي ك دكف تحديد العمر أك درجة اإلصابة  -

. صعكبة في امتصاص حممة الثدؼ – 1
. (نتيجة ضعف عضبلت البمع  )صعكبة في البمع  – 2
. صعكبة في التتزر الحركي البصرؼ  – 3
. (البكؿ ك البراز  )صعكبة  في اإلخراج  – 4
. (صرع خفيف )عدـ االستجابة لؤلصكات الخارجية ك الكثير مف الحاالت يعاني مف حاالت تشنج  – 5
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. صعكبة في رفع الرأس ك الجذع عند كضعو عمى بطنو – 6
عدـ التعرؼ عمى مف يحيطكف بو ك يعرؼ ذلؾ نتيجة لعدـ التفاعل مع مف حكلو مف ضحؾ             – 7

. ك تتزر بصرؼ ، ك عدـ متابعة األشياء المتحركة
صعكبات في حرية  )نبلحع كذلؾ اشتداد في األكتار ك العضبلت في األطراؼ ك الظير أك البطف  – 8

، ك إىماؿ مثل ىذه التشنجات ينتج عنيا تشكىات عظيمة ك خاصة في األطراؼ                     (حركة المفاصل
. ك العمكد الفقرؼ 

. عدـ القدرة عمى الجمكس في الكقت المحدد لنمكه ك حتى بمساعدة األشياء ك اآلخريف – 9
. تأخر في النيكض مف كضع الجمكس ك الكقكؼ – 10
عدـ القدرة عمى الكقكؼ الناتج عف تشنج في األكتار العضمية ك عدـ مقدرتو عمى مسؾ األشياء  – 11

. المساعدة في عممية النيكض ك الكقكؼ
. باإلضافة إلى ىذه النقاط نجد أف بعض الحاالت تعاني مف حاالت الصرع – 12

ك مف ىنا نجد أف النمك الحركي ك الحسي السميـ ىك أساس نمك النكاحي االجتماعية ك النفيسة  ك غيرىا  
ك خاصة في سف الطفكلة المبكرة فيذا بالتالي يؤخر حتى في  لذلؾ في  حالة إصابة الطفل في نمكه ،

 .  جميع نكاحي النمك إذا ليس فقط الحركية ، ك إنما النكاحي االجتماعية ك الحسية ك االنفعالية لو كذلؾ 
 ( : 42-41   2003عصاـ حمدؼ الصفدؼ ،  )            

 األعػػػػراض التي تػػدؿ عمى اإلصابػػػػة بالشػػػمل الدمػػػػاغي : سابعا 
، في معظـ األحياف يككف الطفل المصاب بالشمل الدماغي كخاصة " بمخيري كفاء" كما جاء في دراسة 

 : 08خبلؿ األياـ األكلى مف كالدتو  جد رخك ، كقد يبدك عاديا كما يكضحو الشكل رقـ 

 
. مقمكب حيث تككف حركتو قميمة أك منعدمة (U)  يكضح طفل يتدلى عمى شكل حرؼ   :08الشكػػػل 

( 13 :2005بمخيرؼ كفاء،)
عندما ال يتنفس الطفل في الدقائق األكلى مف كالدتو ك يصبح رخكا كلكنو ازرؽ فيصاب بالشمل - 

 : 09الدماغي الحركي ، كما يكضحو الشكل رقـ  
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( . 14 :2005بمخيرؼ كفاء،)يكضح كضعية رأس الطفل المعاؽ  :09الشكػػػل 

النمك بطيء مقارنة باألطفاؿ العاديف فالطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي يبدؼ تأخرا بالتحكـ -  
 .في كضعية رأسو ، أك الجمكس أك التحرؾ أك ال يستعمل إال يدا كاحدة

يبدؼ الطفل صعكبات في الرضاعة ،  البمع، كالمضغ ،  يتقيا كثيرا  أك يختنق  :مشاكػػػل في التغػػذيػػة- 
. كحتى عند نمكه فانو يبدؼ نفس المشاكل

 جسمو يتشنج عندما نحممو ، نمبسو،أك نمعب معو كال يستطيع :صعكبػػػات التكفػػل بالرضيػػع أك الطفػػػل- 
إف يمبس أك أف يتغذػ كحده،أك حتى إف يمعب لكحده كىذا راجع لمتشنجات التي تصيب جسمو  

. عمينا حممو طريا حتى يتخيل لنا إف رأسو سيسقط أك يتشنج فجأة فيعسر،يمكف إف يككف الطفل مرتخيا- 
يبكي الطفل كثيرا، كيككف مضطربا أك سريع االنفعاؿ، تأثرؼ، تحسسي تييجي، يككف سمبي كجد - 

. مطاكع النفعالي ، ال يبتسـ كال يبكي 
الستجيب الطفل كأقرانو مف األطفاؿ بسبب رخاكتو كليكنتو أك تصمباتو لقصكر :صعكبػػات اتصاليػػة-

كىذا يجعل الطفل يتأخر في الكبلـ ك بعض األطفاؿ يككف كبلميـ غير . حركات يده كحركاتو البلإرادية 
. مفيكـ، كيظيركف بعض المشاكل النطقية حيث يصبح صعبا لؤلكلياء فيـ احتياجات الطفل

تككف ىاتاف الحاستاف في غالب األحياف مصابتاف، ىذا ما يجعل عائمة الطفل   :السمػػع كالبصػػر- 
.  المصاب تشؾ بقدراتو العقمية، يجب مراقبة الطفل ك إخضاعو لمراقبات لبلطمئناف بأنو يرػ كيسمعو جيدا

: تصيب األطفاؿ الشمل الدماغي في غالب األحياف:  (الصرعية ، العصبية ، االنتفاضية  ) النكبػػػات- 
، مخاكؼ، نكبات غضب،              (انتقاؿ مف الضحؾ إلى البكاء)سمكؾ مضطرب،  نبلحع تقمبات مزاجية - 

الذؼ يعيش فيو الطفل المصاب ألنو ال يستطيع أف )أك اضطرابات سمككية أخرػ، كىذا يرجع إلى اإلحباط
. (يفعل ما يشاء
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ال يفقد طفل الشمل الدماغي حاسة الممس، أؼ شعكره بالحار كالبارد كاأللـ ، أك كضعيات جسمو،  فانو - 
يمكف إف يفقد تكازنو كقدراتو عمى التحكـ في حركاتو بسبب إصابتو العصبية كلديو صعكبات اكتسابية تتـ 

. ببطيء كبالتكرار الممل
يبدؼ معظـ الرضاع ردكد أفعاؿ أكتكماتكية مبكرة تختفي بعد أسابيع    :ردكد أفعاؿ غير عادية- 

  (: 15 2005بالخيرؼ كفاء ،  )     .كالشيكر األكلى لكنيا تستمر عند الطفل المصاب 
 أسبػػػػػػػاب الشػػمل الدمػػػاغػي : ثامنا 

، ينتج الشمل الدماغي عف أسباب عديدة ك متنكعة  ك بكجو عاـ تصنف ىذه " أحمد سعيد" يقكؿ 
األسباب إلى أسباب تتعمق بمرحمة ما قبل الكالدة ، ك أسباب تتعمق بمرحمة الكالدة ك أسباب أخرػ تتعمق 

:  ك فيما يمي كصف مكجز ليذه األسباب . بما بعد الكالدة
   العكامػػل المتعمقػػة بمرحمػػة ما قبػل الكالدة    :أكال 

: ك تنقسـ ىذه العكامل إلى 
         :     العكامػػػل الكراثيػػػػة  (أ 

 .إال أف ىذه الحػػػاالت نادرة. إف بعض حاالت الشمل الدماغي تعكد إلى العكامل الكراثيػػػة
 :  العكامػػػل المكتسبة خالؿ فترة الحمػػل  (ب 

 :التعرض لإلشعاعػػػػات  
 إف تعرض المرأة الحامل في الطكر األكؿ لمحمل لؤلشعة السينية ك األشعة العبلجية يمكف أف يؤدؼ 

 .إلى تمف في دماغ الجنيف
" إف تعرض األـ الحامل لؤلمراض المعدية أثناء فترة الحمل ك خاصة : االلتيابات أثناء الحمل  

 .قد يؤدؼ إلى الشمل الدماغي" الحصبة األلمانية 
إف نقص كصكؿ األكسجيف لمجنيف مف خبلؿ المشيمة إذا ما استمر : نقص األكسجيف قبل الكالدة  

 .لفترة مف الكقت قد يؤدؼ إلى تمف دماغ الجنيف
 :عػػػكامل ميكػػانيكيػػة  
 . حيث أنو قد ينجـ عنيا أحيانا تمف دماغي:اضطرابات في المشيمة  -
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إف التفاؼ الحبل السرؼ عمى عنق الجنيف مف األسباب الشائعة لعدـ : شذكذ في الحبل السري  -
كصكؿ األكسجيف إلى دماغ الجنيف ، لذلؾ يجب أف تتخذ اإلجراءات السريعة إلنقاذه تفاديا لحصكؿ 

 .االختناؽ ك منع كصكؿ األكسجيف لمدماغ 
. الربك أك اضطرابات القمب: أك تعرضيا ألمراض أخرػ مثل : ارتفاع ضغط الدـ عند األـ الحامل  -
 .كذلؾ فإف حدكث النزيف لدػ األـ الحامل يقترف بالشمل الدماغي: النزيف خالؿ الحمل  -
. يمكف أف يحدث النزيف في دماغ الجنيف أك في طبقات الدماغ كنتيجة : النزيف في دماغ الجنيف  -

 .لتحطـ األكعية الدمكية التي تغذؼ الدماغ أك بسبب إصابات في الدماغ خبلؿ فترة الحمل
اتفق معظـ المختصيف عمى أف مف أىـ أسباب الشمل الدماغي كالدة أطفاؿ قبل : األطفاؿ الخداج  -

أكانيـ حيث يككنكف عرضة لئلصابة خبلؿ الكالدة، كما أف انفصاؿ المشيمة ك أنكاع أخرػ مف النزيف 
قبل الكالدة تؤدؼ إلى كالدة قبل المكعد ك إلى نقص األكسجيف لدػ الجنيف ك الذؼ يسبب الشمل 

 . الدماغي
خصكصا األدكية الميدئة ك خافضات الحرارة  ك مزيبلت المغص      : األدكية التي تستعمميا األـ  -

. ك األمراض التناسمية 
ك خصكصا لمعامل الريزيسي ، فعندما يككف دـ األـ سالبا ك دـ األب : عدـ تكافق دـ الكالديف 

مكجبا ك يككف دـ االبف مماثبل لدـ األب تتككف مكاد مضادة عند األـ بعد  الحمل األكؿ تؤدؼ إلى 
تكسر كريات دـ الطفل فيصاب باليرقاف الشديد بعد الكالدة مباشرة ك تترسب المادة الصفراء في 

حجيرات الدماغ األكسط ، ك يصاب الطفل بالشمل الدماغي التخبطي إذا لـ يتـ تبديل دمو بسرعة بعد 
( : 19 1999أحمد سعيد ، )   .       الكالدة 

  نادر يكسف الكسكاني   حسب/ العكامػػل المتعمقػػة بمرحمػػة الكالدة   :ثانيا 
نتيجة لمضغط عمى رأس  إف تأخر الكالدة قد يؤدؼ أحيانا إلى نزيف داخل الدماغ  : تػأخػػػػر الكالدة  (أ 

 .الطفل مما قد ينجـ عنو شمل دماغي
كذلؾ فالكالدة الصعبة ك كبر حجـ الجنيف أك استخداـ أدكات مساعدة لمكالدة، قد  : عػسػػػر الكالدة  (ب 

 .يؤدؼ إلى إصابة الطفل المكلكد
إف قمة األكسجيف الناتج عف االختناؽ لسبب أك آلخر ىك سبب متكرر في  :  اختنػػػاؽ الجنيػػػف (ج 

 كما أف تناكؿ األدكية قبل الكالدة أك استعماؿ. مختمف إصابات الدماغ التي تؤدؼ إلى الشمل الدماغي
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البنج ك ىبكط الرحـ ك زيادة الضغط عمى الجنيف عند الكالدة بكاسطة سحب الطفل كميا تمعب دكرا ىاما 
                     (  19 : 2006 نادر يكسف الكسكاني ،  ).           في حدكث االختناؽ

       عكاطف إبراىيـ دمحمحسب /    العكامػػل المتعمقػػة بمرحمػػة ما بعد الكالدة:ثالثا 
: إلى عدد مف أسباب الشمل الدماغي ما بعد الكالدة منيا  ( 1980)" أيميػػف جػػكرث " أشار 

ك ىي إصابات في الدماغ بسبب جركح الرأس ك كسكر الجمجمة نتيجة : اإلصػابػػات ك الرضػػكض  (أ 
 . لمحكادث ك الرياضة ك السقكط مف أماكف مرتفعة ك غير ذلؾ

إف التيابات الدماغ أك التيابات أغشية السحايا ىي أيضا مف األسباب الشائعة :  التيابػػات الدمػػاغ  (ب 
 .لئلصابة بالشمل الدماغي 

إف أية مادة تدخل الجياز اليضمي سكاء عف طريق البمع أك تعطى بالحقف :  العكامػػل السميػػة  (ج 
لمطفل الكليد قد تؤدؼ إلى تغيرات تسمميو في الدماغ، ك تشمل ىذه العكامل تناكؿ المكاد السامة                       

أك تناكؿ العقاقير بطريقة غير صحيحة ، أك التسمـ بأكؿ أكسيد الكربكف ، ك ىذا بالتالي يؤدؼ إلى 
 .  اإلصابة بالشمل الدماغي

      . ك قد ينتج عف االختناؽ أك الغرؽ ك عكامل أخرػ مختمفة : نقػػص األكسجيػف مف الدماغ     
       ( 178 :2000عكاطف إبراىيـ دمحم ،  )                                   
  .ك تعتبر لمشمل الدماغي ك خاصة إذا صحبو استسقاء دماغي :  أكراـ الدمػػاغ  (د 

 (  :  200625نادر يكسف الكسكاني ،  )                    
  (: 200051عمر عبد السبلـ ،   )" الكرماتبكيد :  شمل األطفاؿ أمراض الجياز الحركي مثل  " (ق 

 الكقػايػػػػة مف الشػػمل الدمػػػاغػي : تاسعا 
مف الممكف التقميل مف اإلصابة بالشمل بإتباع األساليب الكقائية   كتاب ماجد السيد عبيد  كما جاء في

:  التالية 
العناية بالحامل منذ بداية حمميا ك التأكد مف خمكىا مف األمراض ك فقر الدـ ك سكء التغذية                      – 01

. ك مضاعفات الحمل ك ذلؾ بزيادة مراكز األمكمة ك الطفكلة بحيث يتسنى لكل حامل في الببلد مراجعتيا
التثقيف الصحي مف قبل مراكز األمكمة ك الطفكلة ك كسائل اإلعبلـ المختمفة حكؿ صحة  – 02

الحامل ك تغذيتيا ك مضار استعماؿ األدكية بشكل اعتباطي ، ك عدـ تعريضيا لؤلشعة إال عند الضركرة 
. القصكػ ك في األشير األخيرة مف الحمل فقط
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: إجراء الفحكصات المخبرية األساسية لكل حامل  – 03
 فحص الدـ العاـ لمتأكد مف عدـ فقر الدـ في األشير األكلى ك األخيرة مف الحمل . 
  فحص الدـ ك عامل RH+  ك اتخاذ الخطكات البلزمة إذا كاف عامل سالبا. 
 فحص الضغط بصكرة دكرية. 

عقد دكرات تدريبية لمقاببلت الممارسات يعممف فييا مضاعفات الحمل ك الكالدة ك أساليب الكالدة  – 04
الصحيحة ، ك أعراض الخطر عند الحمل أك الكالدة إلحالتيا إلى الطبيب أك مركز األمكمة ك الطفكلة        
أك أقرب مستشفى كالدة، ك كيفية إسعاؼ األـ ك الكليد ك ىذا مف أىـ العكامل التي تؤدؼ إلى تخفيف نسبة 

. الكفيات ك اإلصابات عند األميات ك المكاليد
كالكالدة كالصغيرات                   العناية بالحكامل المعرضات أكثر مف غيرىـ لمضاعفات الحمل – 05

.  ك الكبيرات في السف المكاتي ليف تاريخ مرضي سابق
إجراء الفحكصات الطبية بالنسبة لممتقدميف لمزكاج مف قبل لجاف طبية تعينيا كزارة الصحة        – 06

   ( 129- 128 :1999ماجد السيد عبيد ، )      .  ك التأكد مف عدـ كجكد أمراض كراثية 
         .   سنػػػػة35 إلى 18تبػػػاعد الكالدات ، تفػػادؼ زكاج األقػػػارب ، يفضػػل الزكاج مف سنػػػة  – 07

                  (Yacef , 2000 : 15   ) 
/    كعمى حسب عصاـ حمدي الصفدي 

 سنة مع تمقيح كافة 12 – 11تمقيح الفتيات ضد الحصبة األلمانية تمقيحا إلزاميا في سف  – 08
المراىقات ك المقدمات عمى الزكاج ، ك األميات الغير ممقحات عمى أف يجرؼ التمقيح قبل الحمل بثبلثة 

. أشير
العناية بصحة المراىقات ك تغذيتيف عف طريق اإلرشاد الصحي في المدارس اإلعدادية ك الثانكية  – 09

. ك عف طريق كسائل اإلعبلـ
تنظيـ األسرة ك إرشاد األميات ك العائبلت حكؿ مخاطر الحمل المبكر، ك الحمل بعد سف  – 10

. الخامسة ك الثبلثيف فما فكؽ ، ك تأثير ذلؾ عمى صحة األـ ك الكليد
فحص المكاليد فحصا دقيق مف قبل مركز األمكمة ك الطفكلة ك أطباء : التشخيص المبكر  – 11

(. 44:  2003عصاـ حمدؼ الصفدؼ ،  )األطفاؿ  ك مراقبة نمك ك تطكر الطفل بالمقارنة مع المعدؿ 
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  :الػػػخػػػالصػػػة 
  يتضح  مما سبق أف طفل الشمل الدماغي يصنف مف شريحة ذكؼ االحتياجات الخاصة مما 

يستكجب منا كعامميف في ىذا المجاؿ تقديـ العناية الخاصة في التقكيـ ك متابعة سمككو ، ك تكفير 
اإلمكانيات البلزمة لمتكفل الجيد ك الحد مف مشاكمو، ك دكر األسرة ال يقل بحاؿ عف دكر المؤسسة مف 

حيث عدـ اإلىماؿ لمطفل ك متابعة حالتو مع الطبيب ، األخصائي النفساني ك األرطفكني فإف ىذا 
. التعاكف كفيل لمرعاية بالطفل المصاب بالشمل الدماغي
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:  تػػػمػػػيػػػيػػػد 

  يعتبر اإلنساف كحده القادر عمى استخداـ المغة المنطكقة كالمكتكبة ، لتحقيق االتصاؿ كالتكاصل بأبناء 
ذا كانت المغة ىي مكضكع التخصص لدارسييا كدارسي فركعيا المختمفة   جنسو عمى اختبل ؼ بيئاتيـ ، كا 

فيي أيضا مكضكع دراسة كبحث لممختصيف األرطفكنييف كىذا ما سنحاكؿ تكضيحو في ىذا الفصل 
بتكممنا عف مدػ عبلقة المغة بالجياز العصبي كتعرفنا عمى مكاضع تشريحية مسئكلة عف المغة كالكبلـ 

. في المخ زيادة عف حديثنا عمى بنية المغة ككيفية اكتسابيا كعبلقتيا بالتفكير 
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: تعريف المغة ك مككناتيا : أكال 
: تعاريف المغة - (أ 

المغة نظاـ مف الرمكز الصكتية االعتباطية يتـ بكاسطتيا التعارؼ بيف أفراد المجتمع ، تخضع ىذه   * 
األصكات لمكصف مف حيث المخارج أك الحركات التي يقكـ بيا جياز النطق ، كمف حيث الصفات       

 (  2 : 2004سالـ مبارؾ الفمق ، ). ك الظكاىر الصكتية المصاحبة ليذه الظكاىر النطقية 
فيي الممكة التي يستطيع الناس التكاصل فيما بينيـ بيا ، كيعبركف عف أفكارىـ عف طريق الرمكز * 

.    الصكتية التي مف الممكف تسجيميا إذا دعت الحاجة 
" .          ال يشؾ أحد في أف المغة أمر مكتسب كليس مف قبيل الفطرة  "حنفي بف عيسى ككما جاء في كتاب 

 (    127 : 2003حنفي بف عيسى ،)

".                         بأف المغة تمعب دكرا ميما في النمك " محمكد براىـأيضا كما ذكر في كتاب  * 
(  15 : 2005محمكد براىـ ، )

المغة مجمكعة مف الرمكز الصكتية التي "  ك آخركف رشدي أحمد طعيعةك بحسب ما جاء عمى لساف * 
 .يحكميا نظاـ معيف ك التي يتعارؼ أفراد مجتمع ذؼ ثقافة معينة عمى دالالتيا مف أجل تحقيق االتصاؿ

 (    25 : 2009رشدؼ أحمد طعيعة ك آخركف ،)

 يقكؿ ، أف المغة أساس الحضارة البشرية ك تمثل الكسيمة الرئيسية التي تتكاصل بيا عبد الرزاؽأما * 
 (  29 : 2003خميل عبد الرزاؽ السيد ،). األجياؿ ك عف طريقيا تنتقل الخبرات ك المعارؼ 

المغة بأنيا اإلنتاج األكثر غمكضا لمعقل اإلنساني ك األعظـ خطكرة في  / فتحي عمي يكنسإذ يعرؼ * 
نفس الكقت ، كما بيف اإلنساف ك الحيكاف مف فرد يعكد أساسا إلى استخداـ اإلنساف لمغة ، كبدكف لغة ال 

.    يستطيع الفرد أف يككف أفكارا أك يعبر عنيا  

 بأف المغة تعنى بمعناىا العاـ جميع الكسائل الممكنة لمتفاىـ ، فالكممة المنطكقة لغة خميل معكضكيرػ * 
رفع اليد عند - غمز العيف– تصفيق اليديف – اماءات الرأس – إشارة اليد – الكممة المكتكبة لغة – 

مد اليد عند الطمب لممعكنة كل ىذه اإلشارات تحقق معنى معيف ، كتخدـ غرض تخمقو نفس – الصبلة 
. األلفاظ 
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تشير ميرياـ ستكبارد ، بأف المغة ىي كل نظاـ يمكف أف يحمل معنى تخزيف المعمكمات أك تبادليا ، * 
.                                              كما أنيا كسيمة تعبيرية تدؿ عمى ممكة الكبلـ أك القدرة عمييا في االستماع ك اإلدراؾ ك إمكانية االتصاؿ

(     71 : 2007مراد عمي عيسى سعد ك آخركف ،)

 : ك يمكف تمخيص عممية اكتساب الطفل لمغة ك تكليدىا عند ابف خمدكف عمى النحك األتي * 
.  يسمح الطفل مجمكعة متجددة مف تراكيب المغة / أكال 
. يحاكؿ أف يتكمـ عمى نحك إبداعي / ثانيا 
. يمارس ىذا التكمـ / ثالثا 
تتكرر عممية الممارسة ك التكرار ، فيؤدؼ ذلؾ إلى ممكة اكتساب المغة ك تكليد أنماطيا المختمفة             / رابعا 

 ( . 309: ت .ب صادؽ يكسف الدباس ، )
:  األسس العصبية الكتساب المغة * 

مادامت المغة ىي التي تكشف عف نشاط الفكر فانو مف الضركرؼ أف يككف في الدماغ مناطق مسئكلة 
عف تنسيق العمميات الحسية الحركية البلزمة لئلنتاج ك التمفع بالكبلـ ، ك يكتسب الشخص المغة بصكرة 
تدريجية اعتمادا عمى تطكير مجمكعة مف الكظائف المترابطة بالمغة الشفكية ك الكتابية ، كبالتالي ىناؾ   

:   مستكيات رئيسية في الجياز العصبي المركزؼ ك ىي 3
  ك يمثل منطقة عبكر لممسارات العصبية الصاعدة مف األعضاء                             : الجذع الدماغي

إلى المخ ، ككذا المسارات العصبية النازلة  (...الممس – السمع – البصر)ك المستقببلت الحسية 
 .مف المراكز العصبية الحركية ك اإلرادية ك األكتكماتكية إلى العضبلت 

 ك ىي تضمف تنظيـ الحركات اآللية لمجسـ ك عمل األعضاء   : المراكز العصبية تحت القشرية
 .كما أنيا تمثل مكاف تنظيـ المستكػ الكجداني ك االنفعالي 

 ك ىي نياية المسارات الحسية المختمفة ، كتنقسـ إلى مناطق كل منيا خاص  : القشرة الدماغية
/ المجاؿ السمعي في المنطقة الصدغية / المجاؿ البصرؼ في المنطقة القفكية / بمجاؿ حسي معيف 

   المجاالت الشمية ك الذكقية في المنطقة الجدارية ، أما المجاؿ الحركي لمكظائف التعبيرية المفظية 
ك غير المفظية فتقع في المنطقة الجبيية ، كما أف ىناؾ بنيات عصبية تنسق االرتباطات بيف مختمف 

  ( .31 : 2006نجية تيقمكنيف ،  ). المككنات أك المناطق العصبية لمكظيفة المغكية 
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.                 صكرة باألشعة مكضحة لمدماغ: 11الشكل.       التركيبة الداخمية لمدماغ اإلنساني :10الشكل   
     Jean pierre,1993:105)         )               ( Hasboun , 2007 :68     )

: مككنات المغة  - (ب 
/   ىي كالتالي "مراد عمي عيسى سعد"تتككف المغة بكجو عاـ مف نظـ لغكية أربعة حسب 

   ك ىك عمـ دراسة معنى الكممات ك يركز عمى كيفية ارتباط الكممات :نظاـ دالالت األلفاظ 
بالمكضكعات ك األحداث ك المفاىيـ التي تمثميا ، فقيمة المغة تكمف في تكصيل المعنى لآلخريف، 

 .ك كمما تقدـ األطفاؿ في النمك فاف حجـ مفرداتيـ  المغكية تنمك بسرعة كبيرة 
  يمثل النظاـ الذؼ يحدد قكاعد تجميع الكممات في جمل ك األفراد يكتسبكف                 :النظاـ التركيبي 

ك يستخدمكف القكاعد التركيبية بدكف أف يعكا أنيـ يفعمكف ذلؾ ك يختص عمـ النحك ك التركيب 
بالبحث في كممات الجممة ك ترتيبيا ، ك أثر كل منيا في األخرػ تقديما ك تأخيرا أؼ عبلقة 

 .كممات الجممة بعضيا ببعض ، ككذلؾ أنكاع الجمل ككظيفتيا 
  كىك يختص بالناحية الشكمية التركيبية لمصيغ ك عبلقتيا التصريفية مف ناحية     :النظاـ الصرفي

فالقكاعد المكركفكلكجية تتضمف التغيرات التي تطرأ عمى شكل . ك االشتقاقية مف ناحية أخرػ 
 . الكممات في حالة تغيير تركيبيا ، كذلؾ بتغيير معانييا 

  دراسة األصكات األساسية التي تتجمع معا لتككف الكممات ك الجمل في لغة ما   :النظاـ الصكتي
ك كذلؾ القكاعد التي تحكـ تجمع ىذه األصكات ، ك كحدات الصكت األساسية لمغة تسمى الفكنيـ 

ك ىذه عبارة عف كحدات صغيرة تساعد عمى تمييز نطق لفع ما عف لفع أخر في لغة ما                
 ك الفكنيمات  ليست ىي نفسيا الحركؼ أك المقاطع المفظية ، ك لكنيا أصغر كحدة في المغة                                
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.                                      المنطكقة ، فيي يمكف أف يعاد ترتيبيا لتككف كممات جديدة ذات معاني مختمفة 
 (                                                                75 – 74 : 2007مراد عمي عيسى سعد ك آخركف ،)

 تمؾ المباحث المغكية التي : ك عمى حسب  دكككرؼ  ماسيرؼ الذؼ يقصد بأف  المستكػ الصكتي
تتناكؿ كصف ك تحميل الجكانب المتعمقة بأصغر كحدة في عممية الكبلـ البشرؼ الصكت 
             .كالصكت عند العرب ىك تمؾ المادة التي تسمع بحاسة األذف ك ىك يسمى أيضا الجرس 

   (43 : 2012دكككرؼ  ماسيرؼ ،  )

  كظائف المغة : ثانيا 
:  بحصر أىـ كظائف المغة كما يمي 1975" ىالداؼ"فقد قاـ 
ىنا تسمح المغة لمطفل أف يشبع حاجاتو أف يعبر عف رغباتو ك ىذه الكظيفة : الكظيفة الكسيمة  (1

 " .أنا أريد "ىي التي يطمق عمييا ك كظيفة 
افعل كذا ك ال تفعل  )ىنا تسمح المغة لمطفل مف التحكـ في سمكؾ اآلخريف : الكظيفة التنظيمية  (2

 . أؼ األكامر ك النكاىي فالمغة ليا كظيفة الفعل أك التكجيو العممي المباشر  (كذا
فتستخدـ المغة في التفاعل مع اآلخريف في العالـ االجتماعي : كظيفة العبلقات الشخصية  (3

 " . أنا ك أنت"المحيط بالطفل ، كىذه كظيفة 
فمف خبلؿ المغة يستطيع الفرد أف يعبر عف مشاعره كاتجاىاتو ك أرائو نحك : الكظيفة الشخصية  (4

المكضكعات ، ك يقدـ أفكاره لآلخريف ك يثبت ىكيتو ك كيانو الشخصي ، فمف خبلؿ المغة يككف 
 . الطفل شخصيتو 

فالطفل بعد أف يبدأ في تمييز نفسو عف البيئة يستخدـ المغة الستكشاؼ       : الكظيفة االستكشافية  (5
 " . أخبرني لماذا"ك لفيـ ىذه البيئة ، ك ىي التي يمكف أف تطمق عمييا الكظيفة االستفيامية 

 .تسمح المغة لمطفل أف ييرب مف الحقيقة إلى عالـ مف صنعو : الكظيفة التخيمية  (6
فيستطيع الطفل أف يتصل بمعمكمات جديدة مف خبلؿ المغة ىذه ىي كظيفة : الكظيفة اإلخبارية  (7

  (                                                                  86–85 : 2007مراد عمي عيسى سعد ك آخركف ،)" .  أنا حصمت عمى شيء ألخبرؾ"
المغة المنطكقة ك المغة المكتكبة   :ثالثا 

يتحقق االتصاؿ المفظي في شكميف متميزيف ، أحدىما الصكرة المنطكقة كاألخر ىك الصكرة المكتكبة ،          
. ك ربما كانت المغة المنطكقة مف حيث أدائيا لكظيفة االتصاؿ أىـ مف لغة الكتابة ك أكسع انتشارا 
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فاإلنساف العامي ينتج مف الحديث أكثر ما ينتج مف الكتابة ، ك رغـ أف المغة المكتكبة تعتبر تمثيبل 
اىتماميـ إلى المغة المنطكقة ، ك إف كانكا          " جل"صادقا لمغة المنطكقة إال أف العمماء المغة يكلكف 

ال ييممكف المغة المكتكبة تماما ، ك اىتماـ عمماء المغة بدراسة األشكاؿ المنطكقة لمغة يقكـ عمى اعتبار أف 
الكبلـ عرؼ قبل الكتابة ، كىذا االىتماـ يمثل ثكرة ك تحكال عف االىتماـ بالمغة المكتكبة الذؼ استمر حتى 

. عيد قريب 
:   كلعل مرجع االىتماـ بالمغة المكتكبة ىك تفردىا بميزتيف  

 .انتقاليا مف مكاف ألخر عبر مسافات بعيدة  (أ 
أنيا تكاد تككف ثابتة ك ال تتعرض لمتغيير المستمر الذؼ يصيب لغة الحديث ك رغـ أف البعض  (ب 

يرػ أف الكتابة ما ىي  إال محاكلة لتمثيل المغة المنطكقة  إال أف ىناؾ ظركفا مختمفة يككف 
لصكر االرتقاء المستقمة في المغة المكتكبة تأثيرىا في المغة المنطكقة ، كعمى أؼ حاؿ فاف العبلقة 
بيف الكبلـ ك الكتابة ليست بسيطة ألنيما ليس متماثميف تماما ، ك عمينا أف نعترؼ أف لكل لغة 

متشابييف في جكانب كثيرة ، كلكنيما مستقمتاف      – المنطكقة ك المكتكبة – صكرتيف مستقمتيف 
ك ليما خصائص متميزة ، ك مف الطبيعي أنو كمما تعقدت الركابط االجتماعية تفرعت المغة إلى 
مجمكعة مف المغات الخاصة إال أف ىذه المغات الخاصة أك الميجات ال تمسخ المغة المشركة ، 

كما أنيا ال تستطيع نسخيا ، بل تقكـ معيا جنبا إلى الفصحى نفسيا في مظير محمى ، ك تساعد 
.                                         الظركؼ االجتماعية ك االقتصادية عمى نشأة المغات العامية 

  (50 : 1990جمعة سيد يكسف ، )

ذا حاكلنا المقارنة بيف المغة الفصحى ك العامية نجد أف اآلراء حكليما تنقسـ إلى فئتيف حسب   :  "جمعة"كا 

  يركف أف العامية لغة فقيرة في مفرداتيا ك أبنيتيا ، كتركيبيا ك أساليبيا            / أصحاب الرأؼ األكؿ
ك أنيا ال تصمح بحاؿ مف األحكاؿ أف تككف لغة عمـ ، ك أف ما تنيض بو حقا ىك الكفاء بشؤكف 

 . الحياة اليكمية ، أما الفصحى فيي غنية بمفرداتيا ، ثرية بأبنيتيا ك تراكيبيا ك أساليبيا 
  يرػ أصحابو أف المغة الفصحى مف حيث الخصائص المغكية الخالصة / أصحاب الرأؼ الثاني

ليست أكثر دقة ك جماال في التعبير أك أكثر منطقية مف الميجات المحمية ، فمف حيث الكظيفة قد 
تؤدؼ الفصحى كظائف ربما ال تنيض بيا الميجات المحمية ك في الكقت نفسو تقـك الميجات 

المحمية ، أك العالمية بكظائف أخرػ ال تنيض بيا الفصحى ، ك إذا كاف لمفصحى مكاف متميز 
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لدػ المتكمـ الذؼ يستخدميا فربما ال يككف ليا المكاف نفسو عند مف يستخدـ ليجتو المحمية ،            
  (50 : 1990جمعة سيد يكسف ، ). ك يرػ فييا كسيمة كاممة لبلتصاؿ ك تحقيق التعاكف 

  فعندما نككف بصدد المغة المنطكقة فاف معظمنا يتكمـ بطرائق مختمفة عندما يخاطب أناس مختمفيف ،           
ك يتكمـ  بطرائق متباينة عندما يتكمـ مع الشخص نفسو في ظركؼ مختمفة ألف كبلمنا أك طرائق 

. استخدامنا لمكبلـ خاصية فريدة ، مثل خط اليد أك بصمات األصابع 
. كما أف ىناؾ بعض االضطرابات في المغة المكتكبة ليست مصحكبة باضطرابات في المغة المنطكقة 

ك إف دراسة المغة الطبيعية تتطمب ببساطة عينة مف الكبلـ تجمع بأؼ كسيمة مكتكبة ، أك كبلما منطكقا          
أك مسجبل ، ك يتكقف األسمكب المستخدـ عمى طبيعة الدراسة ، أىدافيا ك القدرة عمى التعامل مع مادة 

.  الدراسة 
فالميجات العامية تختمف في استخداميا الكممات ، ك في االستخدامات المختمفة الكممات نفسيا         
أك التراكيب النحكية أك أشكاؿ النطق ، كما أف الميجات العامية يصعب كتابتيا ، حيث ال تكجد قكاعد 
. منظمة متفق عمييا ، ك قد فشمت كثير مف الجيكد التي حاكلت تسجيل لغة الحديث في صكر مكتكبة 

ك أف المغة المكتكبة ال تتأثر بالمكاقف العارضة ك االنفعاالت الزائدة ك التغير مف مكقف ألخر أما المغة 
 .  المنطكقة تتأثر بالمغة السكنية ك الظركؼ االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية التي نعيش في إطارىا 

العالقة بيف المغة ك التفكير  : رابعا 
   لـ يظير لدػ الباحثيف األكائل مشكمة حكؿ عبلقة التفكير بالمغة ، فقد انتيى كاطسكف مؤسس السمككية 

القديمة ، إلى أف التفكير ىك المغة ، ك بناءا عمى ذلؾ فاف التفكير عبارة عف تناكؿ الكممات في الذىف ،          
أك أف التفكير عبارة عف عادات حركية في الحنجرة ، أك ىك داخمي يظير في الحركات قبل الصكتية 

ألعضاء الكبلـ ، أؼ أف التفكير كبلـ ضمني ، ك ربما يككف ذلؾ ىك الذؼ قاد المدرسة السمككية 
األمريكية في مراحميا المبكرة إلى رفض التسميـ بكجكد أؼ متغيرات كسيطية بيف المتنبيات ك االستجابات  
إال أف التجارب التي أجريت عمى البكـ تشير إلى أف ىذه الحقيقة غير مقنعة تماما ألف التسميـ بمثل ىذا 
الرأؼ يدعك إلى التخمي عف المشكمة مف أساسيا ، فبل مجاؿ لمتساؤؿ عف عبلقة التفكير بالمغة            

 .                                          (حيث كاف تركيز كاطسكف مركزا عمى التفكير ك الكبلـ)أك الكبلـ 
    (148  - 144 :1990جمعة سيد يكسف ، )
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ك مف أمثمة أكلئؾ الباحثيف .   كىناؾ كجية مف النظر أقل تطرفا،ليا تاريخ طكيل في عمـ النفس الركسي
فيك – " بافمكؼ" أبك الفيسيكلكجيا الركسية، كمعمـ 1863"سيشنكؼ "المبكريف الذيف عنكا بيذه المشكمة 

عندما يفكر الطفل فيك يتكمـ في الكقت نفسو ، فالتفكير الذؼ يحدث في سف الخامسة ينتقل : "يقكؿ 
بكاسطة الكممات ، ك بالتأكيد مف خبلؿ حركات المساف ك الشفاه ، ك ىك ما يصدؽ أيضا بالنسبة  لتفكير 

كالتفكير مرتبطاف تماما  ، كمعنى ىذا اف نظرة عمماء النفس الركسييف لممشكمة مؤداىا أف المغة"الراشديف
مف – عمى األقل - بالطفكلة، كلكف مع االرتقاء يصبح تفكير الراشديف متحررا مف المغة بطريقة ما يتحرر

. استجابات الكبلـ الصريحة ك الضمنية   

التفكير "، في كتابو الرئيس " فيجكتسكي "كقد اكتسب ىذا االتجاه داللة كبرػ عمى يد عالـ النفس الركسي 
لدػ – أف الكبلـ " فيجكتسكي" كالذؼ ركز فيو عمى المنظكر االرتقائي ، ك لتصكر . 1934" ك المغة
يككف اجتماعيا في البداية ثـ يميو الكبلـ المتمركز حكؿ الذات ، بعده الكبلـ الداخمي            – الطفل 

                              " .بياجيو"كىك بالطبع يناقض التصكر السمككي ك التتابع االرتقائي لدػ .(التفكير)أك

فالعمميتاف ليستا . أف تدفق التفكير ال يصاحبو ظيكر متزامف لمكبلـ "صراحة " فيجكتسكي"  ك يقرر 
متماثمتيف ، كال يكجد تطابق جامد بيف ك حدات التفكير ك كحدات الكبلـ ، ك يتضح ذلؾ عندما يساء تنفيذ 

، فالتفكير لو بنائو الخاص              " ديستكفسكي"ال يدمج في الكبلـ كما يرػ  عممية التفكير،فالتفكير
ال يتـ التعبير " فيجكتسكي" في رأؼ– إذا – فالتفكير . ك االنتقاؿ مف التفكير لمكبلـ ليس مسألة يسيرة 

بالنسبة – عنو في كممات ، ك لكنو يأتي إلى الكجكد مف خبلؿ ىذه الكممات ، ك الكبلـ الداخمي 
أك شكل خاص مف  أنو صكرة" كاطسكف "ليس مجرد النطق الصكتي لمجمل ، كما يرػ " لفيجكتسكي"

.  أشكاؿ الكبلـ ، يقع بيف التفكير ك الكبلـ المنطكؽ 

ترػ أف " بياجيو"تصكرا يناقض التصكر السمككي ، فمدرسة – مف ناحية أخرػ – " بياجيو"  ك يقدـ 
عمى لغة الطفل ،            – أؼ التفكير – االرتقاء المعرفي يحدث أكال ثـ يتبعو االرتقاء المغكؼ أك أنو ينعكس 

ك ينمك تفكير الطفل خبلؿ التفاعل الطفل مع األشياء ك الناس في بيئتو ، ك يتأثر ارتقاء المغة حسب 
.                            مدػ تداخميا في ىذه األشكاؿ مف التفاعل ، ك لكنيا ال تنمك عبر النمك المعرفي 
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أف الكبلـ المتمركز حكؿ الذات يظير لدػ الطفل الذؼ يسمؾ ك يتحدث كما لك كاف ما " بياجيو" ك يرػ 
يراه ممكو ىك ، ك يبدك غير قادر عمى فيـ ك جية نظر اآلخريف ، أك أف يدرؾ األشياء مف الكضع 

مختمف أف الحكار المتمركز حكؿ الذات يمضي حسب مكقف الطفل الحالي ، كما أنو يقـك بكظيفة تنظيـ 
ك تكجيو الذات ، كفي الثالثة مف العمر يككف نصف منطكقات الطفل متمركزا حكؿ الذات ، ك ينخفض 

ك الكبلـ المتمركز حكؿ الذات ال يشار إليو بالضركرة باستخداـ . ىذا بسرعة إلى الربع في حكالي السابعة 
" . أنا"الضمير 

  فاف االرتقاء النسبي لمكبلـ المتمركز حكؿ الذات ك الكبلـ االجتماعي ، ككظيفة كل منيما كانت محل 
خبلؼ ك جدؿ بيف بياجيو ك فيجكتسكي ك كثيركف ، مننيـ بياجيو لـ يكافقكا عمى رأؼ فيجكتسكي ، فيك 

يفترض أف كل الكبلـ يككف اجتماعيا بشكل ضمني برغـ عدـ استخدامو دائما ككسيمة لمتخاطب مع 
ىك عند كضع . اآلخريف ، ك أحد األدلة يعتمد  عمييا فيجكتسكي في اعتقاده بأف الكبلـ اجتماعي أصبل 

طفل سكؼ مع أخر أصـ ، أك طفل أجنبي فاف الكبلـ المتمركز حكؿ الذات يختفي ، لذلؾ فالكبلـ 
. المتمركز حكؿ الذات ميـ كمكجو ألفعاؿ الطفل 

 ك ينظر فيجكتسكي لمكبلـ المتمركز حكؿ الذات عمى أنو مرحمة انتقالية مف الكبلـ االجتماعي إلى الكبلـ 
ك ىناؾ بعض الباحثيف يركف أف المغة ك الفكر ينبعاف مف أصكؿ مختمفة ، فيناؾ ما يمكف أف . الداخمي 

نطمق عميو التفكير قبل المغكؼ ، ك الكبلـ السابق عمى التفكير المذيف يندمجاف عند كصكؿ الطفل لممرحمة 
ك بالرغـ مف ذلؾ فاف اندماج التفكير ك الكبلـ ليس كامبل ، حيث تستمر درجة مف . قبل اإلجرائية 

.  استقبلؿ بعض جكانب المغة ك التفكير 

كال يسير التقدـ في التفكير ك التقدـ في الكبلـ بطريقة متكازية ، فمنحنيات نمكىما تتبلقى كتتباعد                
:  ك يمكف أف نذكر الحقائق التالية 

 . لمتفكير ك الكبلـ في تطكرىما أصكؿ مختمفة  (أ 
يمكف أف نحدد مرحمة لما قبل النشاط العقمي في النمك الكبلمي لمطفل ، ك مرحمة لما قبل المغة  (ب 

  .في نمك تفكيره 
. في خطكط مختمفة دكف ارتباط أحدىما باألخر– حتى فترة معينة – يسير نمك الكبلـ ك التفكير  (ج 
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 .عند نقطة معينة تتبلقى ىذه الخطكط ، ك بعدما يصير التفكير كبلميا ك الكبلـ عقميا  (د 

كيمكف أف تتصكر مف الناحية التخطيطية التفكير ك الكبلـ كمو كدائرتيف متداخمتيف ، في أجزائيما 
المتداخمة يتحد الكبلـ ك التفكير لينتجا ما يسمى التفكير الكبلمي ، ال يتضمف كل أشكاؿ التفكير أك كل 

. أشكاؿ الكبلـ 

أف نفكر في شيء ال تسمح بو كفاءتنا المغكية ، كما أننا ال نستطيع أف – كبشر –   فنحف ال نستطيع 
تتكمـ عف شيء ، ال نستطيع التفكير فيو فنحف محككمكف إلى مدػ معيف في أفكارنا ك أفعالنا بالمغة التي 

   (148 : 1990جمعة سيد يكسف ، ). نعرفيا 

النمك المغكي كمظاىر النمك الحركي  : خامسا   
   إذا كاف لمكبلـ أساس بيكلكجي لـز أف تككف ىناؾ عبلقة مابيف النمك المغكؼ ك النضج الفسيكلكجي        

ك تبيف القائمة التالية كيف يسير التتابع في النمك المغكؼ مكازيا لتتابع مظاىر النمك الحركي مما يكحي 
.  بكجكد عممية نضج فسيكلكجي بالفعل ليذا التتابع المكازؼ 

ك ال يعني االرتباط بيف النمك المغكؼ ، ك النمك الحركي بالطبع كجكد أؼ عبلقة سببية بيف العمميتيف ، 
فاكتساب المغة مستقل تماما عف القدرة عمى إخراج األلفاظ ، تمؾ القدرة التي تعتمد بدكرىا عمى الضبط 

.          الحركي ، ذلؾ أف األطفاؿ في مرحمة مبكرة مثبل يقكمكف بإصدار أصكات ك أنغاـ شبيية بالكبلـ 
ك معنى ذلؾ أنيـ يككنكف مف الناحية الفسيكلكجية مؤىميف تماما لمنطق بالجمل ، ك مع ذلؾ فاف قياـ 

. ىؤالء األطفاؿ بالكبلـ فعبل ال يبدأ إال بمضي فترة طكيمة عمى ىذه المرحمة 

ك يؤكد كجو عممية نضج فسيكلكجية كأساس لمنمك المغكؼ ، ذلؾ التتابع المنتظـ ك المحدد لمراحل ذلؾ 
ك كذلؾ ىؤالء المتخمفيف بشكل عاـ ، . النمك حتى بالنسبة لؤلطفاؿ المعكقيف مف فاقدؼ البصر أك السمع 

ذلؾ أف األطفاؿ مف ىذه الفئات يمركف بنفس المراحل مف النمك المغكؼ ، كاف كانت حصيمتيـ مف 
المفردات تككف محدكدة بسبب العجز في التفاعل بيف اآلباء ك األبناء كذلؾ كجد أف النمك المغكؼ يسير 

. في ىذه المراحل ذاتيا بصرؼ النظر عف نكع المغة ، أك الثقافة التي يعيش فييا الطفل 

 (  163 – 159 – 158 : 1990جمعة سيد يكسف ، )
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االرتقاء المغكؼ االرتقاء الحركي السف 

 أسبكعا 12
يرفع رأسو عندما يككف منبطحا عمى 

. كجيو 
يبتسـ لمف يتحدث إليو ، ك يخرج 

. أصكات مناغاة 

. يدير رأسو استجابة لؤلصكات البشرية. يمعب بالشخشيخة عندما تكضع في يده أسبكعا 16

. يجمس مستندا  أسبكعا 20
يخرج أصكات مناغاة تشبو الحركؼ 

. المتحركة ك الحركؼ الساكنة 

. يمد يده ليقبض عمى األشياء  شيكر 6
تتحكؿ المناغاة إلى لعب كبلمي يشبو 

. األصكات ذات المقطع الكاحد 

. زيادة في تكرار مقاطع معينة . يقف مستندا  شيكر 8

 شيكر 10
يحبك ، يرفع نفسو لمكقكؼ ، يسير بعض 
. الخطى الجانبية كىك مستند لشيء ما 

يبدك كأنو يميز بيف الكثير مف كممات 
الراشديف المختمفة عف طريق 

. االستجابات المتمايزة 

 شيرا 12
يمشي عندما يمسكو أحد مف يد كاحدة  

. يجمس نفسو عمى األرض 
– ماما)يفيـ بعض الكممات كينطق 

 . (دادا – بابا 

  شيرا18
يمكنو أف يقبض كيمسؾ باألشياء ، 
كيعيدىا بدرجة جيدة ، يحبك نزكال عف 

.الدرج بالخمف   

 50 ك 3لو حصيمة لغكية ما بيف 
.كممة ينطقيا منفردة   

  شيرا24
يجرؼ ك يمشي ك يتسمق الدرج صعكدا  

.ك نزكال   
تزداد حصيمتو المغكية إلى أكثر مف 

. كممة كيستعمل عبارة مف كممتيف50  

  شيرا30
يقف عمى قدـ كاحدة لمدة ثانيتيف        

  ك يمشي بعض الخطى عمى أطراؼ 
.أصابعو   

زيادة ىائمة في المفردات المنطكقة     
ك الكثير مف الجمل التي تحتكؼ عمى 

. كممات 5 – 3  

 سنكات 3
يمشي عمى أطراؼ أصابعو ك يقكد 

.الدراجة ذات ثبلث عجبلت   
 1000يبمغ عدد المفردات حكالي 

.كممة ينطقيا بكضكح تاـ   

.القفز عمى الحبل   سنكات4 .تبدك المغة ك قد اكتمل ليا االستقرار    

 .      يمثل قائمة تكضح كيف يسير االرتقاء المغكؼ مكازيا لبلرتقاء الحركي  :02جدكؿ رقـ 
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العالقة بيف المخ ك السمكؾ المغكي  : سادسا 
يعتبر المخ أساس العمميات المعركفة ك كل العمميات السيككلكجية األخرػ ، ك السمكؾ مف قبل   

أك إدراؾ ، تذكر أك تفكير ، ك يتـ كمو مف خبلؿ الكظيفة المركبة مكتممة التنظيـ . التخاطب مع اآلخريف 
ك تعد . يقكـ بيا أثنا عشر مميكف مف الخبليا العصبية التي تشكل في مجمكعيا ما يسمى المخ البشرؼ 

مشكمة العبلقة بيف العقل ك الجسـ كاحدة مف أصعب المشكبلت العممية التي يمتقي فييا العمـ المعرفي 
بالعمـ العصبي ، فعمى مدػ تاريخ العمـ كانت ىناؾ مجمكعة مف المناىج المختمفة لمربط بيف المعرفة          

ك أعتقد . ك أكد بعض العمماء أف العمميات المعرفية ك المخية عمميات متكازية ك مستقمة . ك نشاط المخ 
ك ينقسـ المخ البشرؼ إلى نصفيف أك شقيف ، . آخركف بأف ىذه العمميات المعرفية ك العصبية شيء كاحد 

الشق األيمف ك األيسر ، ككاف مف المعتقد أف ىذيف الشقيف متماثبلف أحدىما صكرة طبق األصل مف 
األخر ، غير أف البحكث التشريحية الدقيقة كشفت عف بعض الفركؽ الجكىرية بيف الشقيف تبدأ مع 

الميبلد ، ك أحد ىذه الفركؽ ىك أف منطقة الفص الصدغي منطقة ىامة في السمكؾ المغكؼ ، كىي أكبر 
في الشق األيسر منيا في الشق األيمف ، ىذا التبايف التركيبي ميـ لبلنتظاـ الكظيفي في السمكؾ الغكؼ 

.                                                   ، أؼ أحد الشقيف أكثر أىمية مف األخر" السيادة المخية"المعركؼ 
 ( 163 – 159 – 158 : 1990جمعة سيد يكسف ، )

                  

. الجية السفمية لمدماغ : 13الشكل رقـ     .     أعضاء المخ ك تركيبو مف الداخل  : 12الشكل رقـ 
(     Hasboun , 2007 :83   )                    (163 : 1990جمعة سيد يكسف ، )     

في التنظيـ الدماغي حدكث نكع مف عدـ التناظر – اآلف – ك بالتالي فاف مف المسممات األساسية 
الكظيفي ، فإذا كاف الشق األيسر يحتكؼ مناطق المغة فاف بعض الكظائف البصرية ك المكسيقية ، تقع 

تحت سيطرة الشق المقابل ، أؼ الشق األيمف ك يككف عدـ التناظر أكضح في المغة مف الكظائف 
 إلى عدـ التناظر الكظيفي في شقي المخ ، 1865البصرية ، ك قد أشار برككا في دراستو الرائدة سنة 
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 الخاصة بعمـ األجنة ، ك افترض بناءا 1854 (جرا تيكلي  )بالنسبة لمغة ، بناءا عمى أبحاث مكاطنو 
عمى ذلؾ أف تمركز المغة في أحد شقي المخ فطرؼ في األساس ك خصكصا بالنسبة لمجنس البشرؼ ،      
ك عميو فاف التسميـ بنظرية التنظيـ الدماغي لمغة في عمـ النفس العصبي ، قد استمد مف خبلؿ كجكد بناء 

 .تشريحي غير متناظر ، ك عمى ذلؾ افترض أف عدـ التناظر الدماغي يؤدؼ إلى عدـ تناظر كظيفي

       

 .الكاجية الجانبية لنصف الكرة المخية اليمنى  : 14الشكل رقـ 
  (   Hasboun , 2007 : 86 – 89      )

 ىذه االختبلفات  التشريحية ، ثـ لكحظت حديثا مف خبلؿ المجير مباشرة            1884" ابرستالر"ك كصفت 
ك أثناء نمك ك ارتقاء األجنة ، ك يمكف لعدـ التناظر التشريحي ك الكظيفي أف يحدث دكف أف يككف بينيما 

كزمبلئو الحظكا مف خبلؿ دراسات األشعة " راتمف"إال أف . عبلقة حيث تمت دراسة كل منيما عمى حدة 
الخاصة باألكعية الدمكية ، كجكد عدـ تناظر في تكزيع تمؾ األكعية الدمكية ، يتطابق مع مناطق عدـ 
التناظر الخاصة بالمغة ، ك أكدكا أف األشخاص الذيف تـ فحصيـ يعانكف مف اضطرابات لغكية كقتية ، 

.  إذا حقنكا بمحمكؿ الصكديكـ أميتاؿ في الشرياف السباتي 

           

  (164 : 1990جمعة سيد يكسف ، )     .  مخازف في رأس كاحد  : 15الشكل رقـ 
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ك قد ساعدت الدراسات الخاصة بعمـ األجساـ الحية ك تركيبيا ، ك الدراسات التي أجريت عمى حديثي 
ك أكضحت الدراسات الفيسيككيركبية ، ك دراسات التعرؼ عمى األصكات البشرية . الكالدة ىذه األفكار 

ك يرػ . أنو بعد الكالدة المباشرة يككف الشق األيسر أكثر حساسية لممعمكمات المغكية مف الشق األيمف
بعض الباحثيف أف نكع االضطراب المغكؼ الذؼ يظير لدػ المفحكصيف الذيف أتقنكا لغة أك أكثر يتميز 
ببؤرة محددة عضكيا ، ك األكثر مف ذلؾ أنو في الزمبلت المرضية المرتبطة بيذه األعطاب المخية ذات 

البؤر ، كىي بصفة عامة تككف في الشق األيسر لؤلشخاص ذكؼ اليد اليمنى المسيطرة ، يحدث اضطراب 
في اإلنتاج أك الفيـ المفظي ، ك قد يككف سائدا إذا ما قرف باضطرابات أخرػ لدػ المفحكص ، كبالرغـ 

أف البحث المنظـ لعمـ النفس المغكؼ خصكصا دراسة الكبلـ ، بدأ بدراسة كبلـ الحبسة فاف البعض 
يتشكؾ في مبلئمة دراسة الحبسة لعمـ النفس المغكؼ لدػ األسكياء ، حيث أف كظيفة المغة لدػ الفرد 

. المصاب مخيا ىي نتاج لنظاـ غير سكؼ 
  ك يرجع تاريخ تحديد األعطاب المخية المسئكلة عف اضطرابات المغة ك الكبلـ ، إلى ما يزيد عف قرف 
مف الزمف حيث أمكف استغبلؿ الحكادث الطبيعية التي تحدث لبعض األفراد ، فتؤثر في بعض الكظائف 

ك أمكف استغبلليا لتحديد المناطق المخية المسئكلة عف  . (كالعجز عف استخداـ المغة  )السمككية لدييـ 
 1881" برككا"تمف ىذه الكظائف ، ك ذلؾ مف خبلؿ جراحات المخ ، ك يعكد لعبقرية الطبيب الفرنسي 

الفضل في االكتشافات الرائدة في جراحة المخ التي تحدد مف خبلليا بعض الكظائف النكعية لممكاقع 
ك ذلؾ مف خبلؿ عمميتيف جراحيتيف أجراىما عمى شخصيف أصيبا بشمل في النصف . المختمفة مف المخ 

أثناء جراحتو عمى ىاذيف الشخصيف ، أف ىناؾ " برككا"األيمف مع فقداف القدرة عمى الكبلـ ، فقد الحع 
تمف في بعض المناطق مف الجزء األيسر مف الفص الجبيي مما جعمو يستنتج بكل دقة المكاقع المخية 

.                                              المسئكلة عف استخداـ المغة ك تسمى ىذه المنطقة باسـ منطقة برككا 
  (165 – 164 : 1990جمعة سيد يكسف ، )
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       (165: 1990جمعة سيد يكسف ، ). المنطقة الحسية ك التعبيرية في الدماغ  : 16الشكل رقـ 
                 (Hasboun , 2007 : 86 – 89    ). 

أف يحدد منطقة أخرػ مف المخ مسئكلة عف فيـ المغة  (لفرنيؾ)   ك باستخداـ منيج الجراحة نفسو أمكف 
 (المسئكلة أساسا عف إنتاج المغة )المنطكقة ك المكتكبة ف ك ىي منطقة فيرنيؾ متصمة بمنطقة برككا 

بخمية طكيمة منحنية تمر بالمراكز الحسية البصرية ك السمعية ، ك يعزك الباحثيف تطكر المغة في أعمى 
مراحميا االرتقائية لدػ اإلنساف إلى نمك ىاتيف المنطقتيف ، ك تعكد اإلصابة في األجزاء المختمفة مف المخ 

إلى أنماط مختمفة مف تدىكر األداء ، ك لذلؾ فاف الدراسات الجيدة ىي التي تستخدـ إما مكقع العطب           
– أ – ك إما صكرة العرض كمتغيرات مستقمة ، ك يكجد ثبلثة نظـ لممعالجة أك المراكز ػ ىي المركز 

ب – ، ك المركز  خاص بالتمثيبلت الحركية لمكبلـ – ـ – خاص بالتمثيبلت السمعية لمكبلـ ، ك المركز 
/  نظاـ لمربط ، كىك ما يكضحو التخطيط التالي – 

 

 

 

إلى فقد الفيـ لمغة المنطكقة ، ك يظل الكبلـ اإلرادؼ دكف إصابة  – أ – ك تؤدؼ االضطرابات في المركز 
ك يصاب تكرار الكبلـ أيضا ما دامت الركابط بيف المدخبلت ك المخرجات قد أضيرت مف جراء اإلصابة 

:                        فتؤدؼ إلى األعراض التالية – ـ – أما االضطرابات في المركز - أ – التي لحقت بالمركز 
 (  166 :1990جمعة سيد يكسف ، ). فقد الكبلـ اإلرادؼ  - 1

 ب

 

 م

 أ
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. عدـ القدرة عمى إعادة الكممات ، ك يظل فيـ الكممات المنطكقة سميما - 2
فيؤدؼ إلى فقد القدرة عمى الفيـ ، ك يضل المريض قادرا عمى إنتاج – ب . أ – أما إصابة الممر بيف 

الكبلـ  ك بالتالي فاف المرضى ذكؼ اإلصابات المخية في منطقة برككا يككف فيميـ جيد بينما تنخفض 
قدرتيـ عمى انتاج الكبلـ ، أما المرضى ذكك اإلصابات في منطقة فيرنيؾ فبل تتأثر طبلقة الكممات لدييـ  

بينما يظيركف فقرا في القدرة عمى الفيـ ك يؤخذ عمى ىذه النماذج أنيا تركز عمى إنتاج ك فيـ الكممات 
عمى الطبيعة التركيبية لمسمكؾ المغكؼ اإلرادؼ لدػ األسكياء ، فما "  جاكسكف "المعزكلة ، ك لذلؾ ركز 

يفعمو األسكياء ك يعجز عنو مرضى الحبسة ىك كضع الكممات مع بعضيا بعض بطرائق جديدة لمتعبير 
عف قضية ما ، ك بالتالي فاف العنصر الحاسـ بالنسبة الستخداـ المغة السكية ىك المقدرة عمى تنظيـ 

 أف كظيفة المخ يمكف أف 1973– المخ النشط – في كتابو " لكريا"الكممات في جمل متناسقة ، ك يقرر 
:  تحمل في ضكء ثبلثة أنساؽ 

. نسق لحائي نكعي ينظـ العمل المحائي أك حاالت االستثارة / األكؿ 
. ك ىك الذؼ يستقبل ، يعالج ، ك يخزف المعمكمات  (خمفي  )لحائي جانبي قفكؼ / الثاني 
.  لحائي جبيي يخطط السمكؾ ك الخبرة / الثالث 

ك يرػ أف ىناؾ مناطق محددة تساىـ في تنظيـ العمل المحائي ، ك مع األعصاب في ىذه المناطق يظل 
التركيب النحكؼ ك الداللي لسمكؾ الكبلـ سميما ، لكف المريض يتكمـ ببل مباالة ك ىك ينظر الى الشق 

.                                        المفظي بصفة عامة – األيسر باعتباره المكاف الذؼ يحدث فيو التكامل البصرؼ 
كقد قدـ جكف ما كفى كصفا لؤلعراض التي تنجـ عف األعصاب المختمفة في المخ ، كسكؼ ننتقي منيا 
ما كاف متصبل بالمغة أك الكبلـ  ك سكؼ نركز عمى إصابات الشق األيسر ، باعتباره مكضع المراكز 

 . الخاصة بالمغة ك الكبلـ 

 

* االضطرابات المصاحبة لإلعطاب المحددة المكقع * 
:   الشق األيسر -(أ 

  (166 :1990جمعة سيد يكسف ، ). اضطرابات المغة التعبيرية  .1
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 .اضطرابات المغة االستقبالية  .2
اضطرابات التعرؼ عمى جانبي الجسـ                                                                                              .3

.                                                                                                                    اضطرابات الحركة – 
 . اضطرابات القدرة الحسابية – 

 .اضطرابات الكتابة  .4
.                                                                                                          اضطرابات القراءة  .5

 . التعبيرات الكجيية - 
 .      البلتعرؼ عمى األلكاف ك األدكات  .6
 .       اضطرابات حسية ك اكتئاب  .7
  .(حسي  )البلتعرؼ عمى األنغاـ  .8
:  الشق األيمف  -  (ب 
 .البلتعرؼ عمى المكاف  .1
 .البلتعرؼ عمى الكجكه  .2
 .اضطرابات حركة ارتداء المبلبس  .3
 .عدـ القدرة عمى التكجو المكاني  .4
  .(حسي  )البلتعرؼ عمى األنغاـ  .5
  .(حركي  )البلتعرؼ عمى األنغاـ  .6
 .اضطرابات الحركة المصاحبة  .7
 .اضطرابات االحساس ك المرح  .8

: اضطرابات الفص الجبيي  
  إف إصابة الجزء الخمفي مف الفص الجبيي في أؼ مف شقيو يؤدؼ إلى ظيكر اضطرابات في الحركات 
المقصكرة ، كاضطرابات في التعبيرات العضمية بالكجو ك أيضا اضطراب في الحركات المطمكبة لنطق 

المغة ، كترتبط األعطاب التي تتضمف األخدكديف الثاني ك الثالث بالفص الجبيي األيسر ، بظيكر 
الحبسة التعبيرية ، ك انخفاض القدرة عمى الكبلـ ك المغة التميغرافية ، كما تظير أحيانا صعكبات في 

  (167 :1990جمعة سيد يكسف ، ). التحكـ في الحركات المطمكبة لمكتابة 
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 : اضطرابات الفص الصدغي األيسر  
  يتمثل العجز األساسي المرتبط بأعطاب الفص الصدغي األيسر في اضطراب القدرة عمى فيـ المغة ، 
فكمما كاف العطب أقرب إلى الجزء األمامي فيضطرب الجانب الحركي لمكبلـ ، بينما نجد أف أعطاب 
الجزء الخمفي تحدث اضطرابا في المضمكف المعنكؼ لمكبلـ ، ك تككيف الجمل ك في كمتا الحالتيف قد 

.        يصاحب االضطراب صعكبات في فيـ المغة 
 :الفص الجداري األيسر  

  تككف اضطرابات المغة الناتجة مف عطب عند الحدكد العميا لشق سيمفياف عادة ذات طبيعة استقبالية في 
معظـ األحياف ك تتعمق بدالالت األلفاظ ك معانييا ، ىذا عمى الرغـ مف أف األعطاب في الجزء األمامي 

. تؤدؼ الى اضطراب في الجانب التعبيرؼ لمغة 

 :الفص القفكي األيسر  
أؼ فقداف الرؤية في  )  يمكف أف يضاؼ إلى الزممة المرضية الكبلسكية ألعطاب الفص القفكؼ األيسر

النصف األيمف مف المجاؿ البصرؼ ، ك صعكبات القراءة دكف كجكد صعكبات مصاحبة في الكتابة ،           
.  ، درجة مف اضطرابات فيـ المغة ك اضطرابات القدرة الحسابية  (ك البلتعرؼ عمى األلكاف 

  (   169 – 168 – 167 :1990جمعة سيد يكسف ، )            

                                                                    :ك الصكر التالية تبيف فصكص الدماغ البشرؼ 

 

 . يبيف فصكص الدماغ البشري  : 17الشكل 

http://nca.recherche.univ- lille3.Fr// 

(BRUNO DUBOIS, 2007 : 86 – 89  )

http://nca.recherche.univ-/


 الفصل الثالث                                               المغة كمظاىر النمك الحركي
 

 
60 

:  الخالصة 

   فالمغة إذا ىي مف أشد كظائف اإلنساف إنسانية ، فبل كجكد ليا في عالـ الحيكاف تمثل البيئة الفكرية 
 .التي نعيش فييا كحمقة كصل تربط الماضي بالحاضر ك المستقبل ، ليا عبلقة بالجياز العصبي المركزؼ 
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 .أىداؼ الدراسة االستطالعية  . أ
 .  الصعكبات التي كاجيتنا في الدراسة الميدانية  . ب
 .أدكات البحث في الدراسة االستطالعية  . ت

 .  الدراسة األساسية :ثانيا 
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 :تمييػػػػػػد 
  بعد التطرؽ إلى الجانب النظرؼ الذؼ قسـ إلى ثبلثة فصكؿ ، ك معالجة أىـ ما عرض فييا  جاء ىذا  

الجانب التطبيقي تكممة لو ، حيث تتطمب المنيجية العامة ليذه الدراسة ، ك اإلجراءات التجريبية التي 
تقتضييا ، أف تتبلءـ مع طبيعة الدراسة ، كتبرز قدرة الباحث في انتقاء المنيج المبلئـ  كاألدكات المناسبة 
لمدراسة ، كذلؾ قدرتو عمى استعماؿ ىذه األدكات لمحصكؿ عمى نتائج تقرب لممصداقية العممية ، كحتى 

نتمكف مف الحصكؿ عمى نتائج أكثر مكضكعية ، فقد حرصنا عمى تبياف األدكات المستخدمة في دراستنا، 
كما كضحنا مكاف إجرائيا ، ك طريقة اختيار عينة الدراسة ، كما تطرقنا في ىذا الفصل إلى الخصائص 

 . السيككمترية ألداة الدراسة 
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 : الدراسة االستطالعية :أكال 
 :أىداؼ الدراسة االستطالعية . أ

: يكمف الغرض مف الدراسة االستطبلعية في تحقيق األىداؼ اآلتية  
. استكشاؼ المكاف الذؼ سكؼ نطبق فيو ىذه الدراسة- 
ضبط العينة ك تحديد الخطكات العممية ، ك كيفية إجراء الدراسة األساسية ك تطبيق األداة -  

 .التي تمكننا مف الحصكؿ عمى النتائج المكجكدة مف البحث
 . التحقق مف الخصائص السيككمترية لؤلداة - 
   :الصعكبات التي كاجيتنا في الدراسة الميدانية  . ب
  عدـ تكاجد األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي في مركز كاحد مخصص ليـ ما دعانا

 . األمر إلى التنقل مف مركز إلى أخر بغية البحث عف العينة 
  الغياب المتكرر لمحاالت بسبب ظركؼ صحية . 
  صعكبة في الحصكؿ عمى الممفات الطبية لكل حالة . 
  قمة المدة الزمنية لمدراسة ما دعانا لعدـ تكسيع العينة. 

  :أدكات البحث في الدراسة االستطالعية  . ت
بيدؼ تكفير أكبر قدر مف المكضكعية ك الدقة في ىذه الدراسة ، كبغرض إرساء دعائميا لتحقيق درجة   

مناسبة مف اليقيف العممي ، اشتممت الدراسة الحالية عمى مجمكعة مف األدكات صنفت حسب ىدؼ 
: استخداميا إلى 

 :الػمػػالحظػػػة  -1
تعتبر المبلحظة إحدػ الكسائل المتبعة في جمع المعمكمات ك البيانات مف الميداف ، ك إذا كاف كل إنساف 
يمارس المبلحظة فإف المبلحظة العممية تختمف عف المبلحظة العادية ذلؾ الف المبلحظة العممية تيدؼ 

( .                                                            89: 1994مصطفى عشكؼ ،  )لفيـ الظاىرة  
.                               ك النفسي ك عامة في العبلج السمككي المعرفي  لما ليا مف دكر كبير في التحميل السمككي ،

 ( .  70 :2007ميمكدؼ حسينة ، )
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 ك المبلحظة التي تمت ىنا كاف ىدفيا كشف ك معرفة أىـ األعراض ك المشاكل التي يعاني منيا ىؤالء 
األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ك نسجل كل السمككات التي تـ ارتكابيا مف طرؼ الحاالت 

. أثناء التعامل ك التشخيص األرطفكني  معيـ

 :المقػػابمػػػػة األرطفكنية  -2
 (              99 :1992دمحم الطاكؼ ك آخركف،   )" تعتبر مف أكثر الكسائل لجمع البيانات مف الميداف " 

         كما تعتبر محادثة مكجية يقـك بيا فرد مع آخر أك أكثر تيدؼ إلى عممية التكعية أك التشخيص
.                                                                       أك العبلج  ك مف أجل معرفة حقيقية أمر محدد ، ك تبنى أساسا عمى السؤاؿ ك الجكاب   

( .  78 : 2011 ، كأخركف إلياـ عبللي )
االنتباه كالذاكرة لطفل الشمل الدماغي الحركي – المغة الشفيية كالكتابية لفحص كتشخيص أداة   -3

 . ( 01)بحيث تككف فقراتو مكضحة في الممحق رقـ 
االنتباه كالذاكرة لطفل الشمل – المغة الشفيية كالكتابية األسس العممية ألداة الفحص كتشخيص  

  : الدماغي الحركي
  صدؽ المحتكى: 

 الذاكرة ، في صكرتو – االنتباه – الكتابية –  قد تـ عرض األداة التشخيصية لمغة الشفيية 
 ( عمـ النفس – المنيجية –األرطكفنيا  )األكلية عمى محكميف مف ذكؼ االختصاص في مجاالت 

كذلؾ بيدؼ استخراج صدؽ المحكميف لؤلداة ، حيث طمب مف كل محكـ إبداء رأيو في األداة ، 
 – المكقف – االستراتجيات المستخدمة – مدػ تكافق البنكد مع اليدؼ –مدة الجمسة )مف حيث 

 نمكذج – الضكابط الخاصة بكل مف الباحثة ك الطفل – كيفية التطبيق –األدكات المستخدمة 
كقد أجمع المحكمكف الذيف أعادكا االختبار التشخيصي محكما كعددىـ سبعة ك أسمائيـ  (التحكيـ

عمى مبلئمة محتكػ األداة التشخيصية ، كاإلجراءات المتبعة  (الجدكؿ التالي)ك رتبيـ العممية في 
  :في تنفيذىا كانحصرت المبلحظات التي أبداىا بعض المحكميف عمى النحك التالي 

  زيادة في مدة الجمسة لبلختبار نظرا لمصعكبات ك المشاكل الحركية التي يعاني منيا أطفاؿ
 .الشمل الدماغي 
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  حتى بالنسبة لمعادؼ مياراتو  (سنكات7)التقديـ في السف بالنسبة لمفئة الكبرػ ألف العمر الزمني
 .في الكتابة مازالت في طكر النضج 

 يظير عمى أنو بطارية أك ميزانية أرطفكنية ، كما يعتبر ىذا االختبار أداة لمفحص . 
  تحديد أؼ نكع مف أنكاع الذاكرة كذلؾ االنتباه إف كاف سمعي أـ بصرؼ. 
  الربط بيف االنتباه ك الذاكرة المفظية أك البصرية. 
  إضافة أبعاد تتعمق بالذاكرة ك أخرػ تتعمق باالنتباه كالعمل عمى تكزيع البنكد عمييـ. 
  في بند الطبلقة الصكتية  ( شجرية – أسمية –نطعية  )تكزيع األصكات حسب المخرج. 
  تنكيع الكممات مف حيث مخارج األصكات في بند تكرار الكممات البسيطة ك المعقدة. 
  استبداؿ كممة الشخبطة بالتخطيط ألنيا ليست مف الدارجة الجزائرية في بند فيـ الجمل ك تنفيذ

 .التعميمات 
  محاكلة كضع كممات يككف فييا تشابو الحركؼ مف حيث الكتابة في بند كتابة الجمل عف طريق

 .اإلمبلء 
  في بند اإلنتاج الكتابي ال داعي لكضع القصة ألنيا ستككف مف سرد الطفل . 
  ذكر اليدؼ مف كل بند . 
  ممكف إضافة بعد المغة المكتكبة لتطبيقو عمى الفئة الصغرػ ألف منيـ مف يعرؼ الحركؼ  . 
 .الجدكؿ التالي يكضح خصائص مجمكعة المحكميف  

 .التخصص  .الدرجة العممية  .المحكميف  .المكاف 

 .جامعة مستغانـ 

 . أرطفكنيا  . (أ)أستاذة مساعدة  معركؼ فاخت
 .أرطفكنيا   .(أ)أستاذة مساعدة  يحياكي حفيظة

 .عمـ النفس المغكي كالمعرفي   .(أ)أستاذة مساعدة قسـ  كطكاط كسيمة
 . عمـ النفس   . (ب)أستاذة مساعدة  تكاتي حياة 
 .عمـ النفس العيادي   .(أ)أستاذة مساعدة  عبكيف سمية 

 .عمـ النفس المعرفي  .(أ)أستاذة مساعدة  بكزاد
المركز النفسي 

البيداغكجي لألطفاؿ 
المتخمفيف ذىنيا   

 -بسيدي عمي - 

 .عمـ النفس كاألرطفكنيا  مختصة أرطفكنية خاف دليمة

 . يبيف خصائص مجمكعة المحكميف :( 03)الجدكؿ رقـ 
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  كقد أجمع ىؤالء األساتذة المحكميف السابق ذكرىـ في الجدكؿ عمى مبلئمة األداة المقترحة لمفحص ك
مكانية تطبيقو عمى عينة الدراسة ،  كيتضح  التشخيص لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كا 
ذلؾ مف خبلؿ معامبلت اتفاقيـ عمى كل بند مف بنكد األبعاد التي احتكتيا األداة المقترحة لمفحص 

 . كىي معامبلت اتفاؽ مرتفعة  ( % 90 - % 80 )كالتشخيص ، كالتي تراكحت مابيف 
 .البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني المقترح لطفل الشمل الدماغي الحركي   -4

/  يتمثل اليدؼ األساسي ليذا البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني 
ك الحركية العامة لديو  مف تقييـ الجانب الحركي لطفل الشمل الدماغي الحركي بما فيو الحركية الفمية ، 

كذلؾ تشخيص القدرات المعرفية كالنشاطات العقمية المرتبطة بالمغة  لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي 
. كتقييـ جكانب المغة ك التكاصل المغكؼ لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي 

كقد تكصمت الباحثة إلى اقتراح أداة الدراسة الحالية، في ضكء األسس العممية اعتمادا عمى مجمكعة 
: المصادر ك المراجع ك البحكث العممية في ىذا المجاؿ يككف مكضح كاآلتي 

 ، ىذا نظرا لمدػ  ك مع األخذ بعيف االعتبار أىـ اقتراحاتو، إرشادات كتكجييات األستاذ المشرؼ
 . خبراتو في المكضكع 

  لما ليا عبلقة مباشرة بأىداؼ الدراسة " في حدكد المطالعة " اطبلع الطالبة عمى الخمفية النظرية
 .  -(111-ص - 08-كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )الحالية 

  استفادة الطالبة مف التجربة المستخدمة في مذكرة الميسانس التي اىتمت،بأىـ األساليب األرطفكنية
 . الشمل الدماغي الحركي ب  المصابطفلاؿلمتكفل ب

  يحتكؼ عمى فقرات كما ىك مكضح في الجدكؿ محكر ، إذ كل محاكريتككف البرتكككؿ مف ثبلثة
 :التالي
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محتكى محاكر البرتكككؿ محاكر البرتكككؿ رقـ المحكر 

 
المحكر األكؿ 

محكر التشخيص الحركي لطفل الشمل 
الحركة العامة )الدماغي الحركي 

 (كالفمية الكجيية 

تمريف لتشخيص منعكس الغثياف  ك التقيؤ لدى طفل  -
 .الشمل الدماغي الحركي 

التمرينات الفمية الكجيية لتشخيص قدرة الطفل عمى  -
 .الفؾ ك المساف  التحكـ في عضالت الفـ ،

تمرينات لتقييـ مدى قدرة طفل الشمل الدماغي الحركي  -
            عمى التحكـ في إيقاع النفس ، ك التحكـ في قكتو

 .ك ضعفو 
ك الدقيقة  الحركة العامة:استخداـ النشاطات الحركية -

التآزر الحسي  )لتشخيص مدى التناسق الحركي 
 .(الحركي 

 .استخداـ األشياء أيف يتـ تشخيص عممية المسؾ -

 
المحكر الثاني 

محكر القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة 
لطفل الشمل الدماغي الحركي 

تماريف تشخص لنا المفاىيـ األساسية  -
 .األلكاف األساسية
 .المخطط الجسدي

 .الجانبية 
 .كالزمافالمكاف 

 .األشكاؿ 
 .الكـ ك العدد 

 .تماريف تشخص لنا االنتباه  -
 .تماريف تشخص لنا اإلدراؾ  -
. تماريف تشخص لنا الذاكرة  -

 
المحكر الثالث 

محكر تشخيص جكانب المغة لدى طفل 
الشمل الدماغي الحركي 

 :التعبير الشفيي ، أيف نعمل عمى فحص المستكى  -
 .الصكتي  (أ 
 .المعجمي  (ب 
 .التركيبي  (ج 
 .أالستعمالي  (د 

  .(القراءة  )الفيـ الكتابي ،  -
 .قراءة الحركؼ  (أ 
 .قراءة الكممات  (ب 
 .قراءة الجمل  (ج 
. قراءة نص  (د 

 .الحركي يكضح محاكر البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني المقترح لطفل الشمل الدماغي: (04)جدكؿ رقـ 
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البرتكككؿ المقترح لطفل الشمل الدماغي الحركي لو محاكر مف محكر تجدر اإلشارة أف كل  :مالحظة 
كما تكجد ىناؾ أدكات قصد تحقيق غرض الدراسة الحالية ك التعميمة التي  أسباب جعمتنا نقيمو ،

( . 02)رقـ تختمف مف بند آلخر إذ يككف مكضح بصكرة أدؽ في الممحق 
األسس العممية لمبركتكككؿ التشخيصي األرطفكني المقترح لمطفل المصاب بالشمل الدماغي  

 :الحركي 
  (صدؽ المحكميف)الصدؽ الظاىري : 

  تـ عرض ىذا البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني ، في صكرتو األكلية عمى محكميف مف ذكؼ 
كذلؾ بيدؼ استخراج  ( اإلحصاء– عمـ التربية الخاصة –األرطفكنيا )االختصاص في مجاالت 

صدؽ المحكميف لمبركتكككؿ ، حيث طمب مف كل محكـ إبداء رأيو في البركتكككؿ ، حيث طمبنا 
منيـ تقدير مدػ قياس فقرات البركتكككؿ لميدؼ المراد قياسو ، مدػ تناسق الفقرات مع المحكر 
الذؼ تنتمي إليو كالتحقق مف مناسبة البركتكككؿ المستخدـ مع العينة المراد دراستيا ، كقد أجمع 
المحكمكف الذيف أعادكا البرتكككؿ التشخيصي محكما كعددىـ عشرة ، أسمائيـ ك رتبيـ العممية 

عمى مبلئمة محتكػ البركتكككؿ التشخيصي ، كاإلجراءات المتبعة في تنفيذه  (الجدكؿ التالي)في 
  :كانحصرت المبلحظات التي أبداىا بعض المحكميف عمى النحك التالي 

  البدء باألجزاء الصغرػ ثـ الكبرػ في المخطط الجسدؼ. 
  قراءة الحركؼ ليس بفيـ بل إنتاج كالقراءة ليست بعممية فيـ . 
  كضع نقطة خاصة بالنسبة لمذؼ قاـ بالنشاط كفشل فيو. 
  تسميتو اختبار أكفحص أرطفكني بدال مف البركتكككؿ التشخيصي  . 
  ظيكر التعميمات عمى أنيا إجراءات . 
  أخذ الكممات المستعممة في االختبار مف مرجع . 
  التطرؽ لمستكيات أخرػ كالمستكػ التركيبي الصرفي ك المستكػ المفظي كالداللي الصرفي. 
  تحديد المدة الزمنية المستغرقة لكل بند مف البنكد. 
  (ككنو عاـ)إطناب في بنكد كل ىذه المحاكر، عمل طكيل ، مع غياب الدقة في المكضكع .  
  تحديد في كل بند السف لمعينة إضافة إلى اختبلؼ في درجة اإلعاقة  . 
  الحركة العامة ليست مف مكضكع المختص األرطفكني حدكده عند الحركة الفمية الكجيية . 



  منيج الدراسة كأدكاتيا      الفصل الرابع                                              
 

 
70 

  :الجدكؿ التالي يكضح خصائص مجمكعة المحكميف  
. التخصص . الدرجة العممية . المحكميف . المكاف 

جامعة مستغانـ 

. أرطفكنيا  . (أ)أستاذة مساعدة يحياكي حفيظة 
. عمـ النفس المغكي كالمعرفي  . (أ)أستاذة مساعدة قسـ كطكاط سييمة 
. أرطفكنيا  . (أ)أستاذة مساعدة معركؼ فاخت 
. عمـ النفس العمل كالتنظيـ . بركفسكر طاجيف عمي 

 02جامعة الجزائر 
. أرطفكنيا  (أ)أستاذة محاضرة . دكتكراه أزداك شفيقة 
  .أرطفكنيا  (أ)أستاذة محاضرة . دكتكراه  بكعكاز سييمة 

المؤسسة العمكمية 
لمصحة الجكارية 
. بجانت كالية ايميزي 

- عمـك عصبية كمعرفية– أرطفكنيا . مختص أرطفكني بككراكة أحمد 

المركز النفسي 
البيداغكجي لألطفاؿ 
المتخمفيف ذىنيا   

- بسيدي عمي - 

. عمـ النفس ك األرطفكنيا . مختصة أرطفكنيةخاف دليمة 

. عمكـ التربية . مختصة في التربية الخاصةفاطمة 

. عمكـ التربية . مختصة في التربية الخاصةعيسك فريدة 

 . يبيف خصائص مجمكعة المحكميف :( 05)الجدكؿ رقـ 
 المقترح لتشخيص ؿكقد أجمع ىؤالء المحكميف السابق ذكرىـ في الجدكؿ عمى مبلئمة البركتككك 

مكانية تطبيقو عمى عينة الدراسة ،  كيتضح ذلؾ  الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كا 
مف خبلؿ معامبلت اتفاقيـ عمى كل فقرة مف فقرات المحاكر التي احتكاىا البركتكككؿ المقترح 

 - % 70)لمتشخيص األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كالتي تراكحت مابيف 
 . كىي معامبلت اتفاؽ مرتفعة  ( % 80
  صدؽ المحؾ:  

   أيف قمنا بمقارنة النتائج المتحصل عمييا في أداة الفحص كالتشخيص األرطفكني لبلنتباه الذاكرة 
كالمغة الشفيية كالكتابية مع البركتكككؿ التشخيصي األرطفكني المقترح لمطفل المصاب بالشمل 
الدماغي الحركي ، باستخدامنا أساليب التحميل اإلحصائية  المناسبة باستخداـ النظاـ اإلحصائي 

  ( .    IBM SPSS statistiques 20برنامج الحزمة اإلحصائية)
 : الدراسة األساسية : ثانيا 

 : منيج الدراسة  . أ
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 "  المػكنجػػرافي " بالفرنسية اسـ المنيج  ك يطمق عميو" اعتمدنا في دراستنا عمى منيج دراسة حالة ، 
                                   (305: 2006ناىد عرفة ، )"  تعني كصف مكضكع مفرد " المتكجرافيػػا " ك 

ك الذؼ يعد مف المناىج الكيفية، يدرس الظاىرة كما ىي في الكاقع، ىذا المنيج يعتمد عميو أكثر في 
كما يعني البحث المتعمق الذؼ ييتـ بجميع الجكانب المتعمقة بمكقف معيف                   . المجاؿ الطبي ك النفسي

أك مكضكع كاحد ك بصكرة مفصمة ك دقيقة، إذ يستخدـ ىذا المنيج في العديد مف المكاقف اليكمية لؤلفراد، 
ك يعد األسمكب المناسب لجمع معمكمات تفصيمية ك شاممة ك دقيقة عف حالة محددة، ك محاكلة دراسة            

ك تحميل ما تـ جمعو مف ىذه المعمكمات ك البيانات دراسة عميقة ك شاممة ك تفصيمية لمكصكؿ إلى 
  (.205: 2008دالؿ القاضي ك آخركف ،  )النتائج األفضل لتمؾ الحالة   

"                                       ال سيما المعمكمات الخاصة بأسبابيا كنتائجيا كعبلقتيا بالمشكبلت األخرػ " 
( .  141 : 2009إحساف دمحم الحسف ،  )

"             ييتـ منيج دراسة الحالة قي المقاـ األكؿ بالتفاعل القائـ بيف مجمكعة مف العناصر ك األحداث " 
  (. 105 :2006بيتر مارشاؿ ، )

مقابمة شخصية – تاريخ الحالة االجتماعية – المقابمة – المبلحظة : ك تتمثل أسس دراسة الحالة في " 
(. 97: 2006ككديت بل ،  )  "االختبارات السيككلكجية ك خبرة شخصية– 

: مكػػػػاف الدراسػػػػة  . ب
تـ إجراء ىذه الدراسة بالمركز النفسي البيداغكجي لؤلطفاؿ المعاقيف ذىنيا بسيدؼ عمي بمستغانـ    * 

 المعدؿ بالمرسـك 1989 ماؼ 02 المؤرخ في 57 – 89الذؼ تـ إنشاءه بمقتضى المرسكـ الكزارؼ  رقـ 
 .   2  ـ 2990بمساحة إجمالية تقدر ب  .  2012 / 04 / 05 المؤرخ في 165 – 12التنفيذؼ رقـ 

 طفبل ، كما أف التكفل يككف داخمي                     100 طفبل أما الحقيقية 80حيث أف القدرة االستيعابية النظرية 
 ك التكفل 18 ، التكفل عف بعد 45 ، النصف الداخمييف 22ك نصف داخمي إذ أف عدد الداخميف 

 طفبل  ، كما أف عدد األفكاج 160 ، ك تجدر اإلشارة أف عدد األطفاؿ في قائمة االنتظار 05المبكر 
  فكج 2فكج بيداغكجي مستكػ  – 1فكج بيداغكجي مستكػ – فكج التفطيف –  فكج  فكج المبلحظة 13

فكج التشغيل  فكج األشغاؿ – فكج التكفل المبكر  – 2  فكج التكحد 1فكج التكحد  – 3بيداغكجي مستكػ 
أما بالنسبة لمكرشات  فيكجد كرشة األلعاب التعبيرية  . فكج التكفل عف بعد – فكجي التمييف – اليدكية 
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كرشة عبلجية ، كرشة الكرؽ ، كرشة الخياطة ، كرشة الطبلء ، كرشة تعبيرية بالرمل  كرشة النسيج             
.  ك الصكؼ ، كرشة األشغاؿ اليدكية 

. قاعة االنتظار ك قاعة االستقباؿ– قاعة االجتماعات – يكجد بالمركز قاعة عمـ النفس الحركي 
 مكاتب بيداغكجية مكتب األرشيف         03–  مكاتب إدارية 04كفيما يخص المكاتب يحتكؼ المركز عمى 

.  ك مخزف الكسائل البيداغكجية 
أىـ المرافق ك التجييزات التي يحتكؼ عمييا المركز ك تشمل مطعـ ، المطبخ ، بيت الغسيل ، دكرة 

 مراقد ، مخزف عاـ ، فضاء المعب ، فضاء أخضر ، غرفة التبريد  خزاف 30المياه ، كرشة الصيانة ، 
 خزائف 60باب النجدة  حظيرة السيارات ، مدفئة مركزية ’ الماء ، مكلد كيربائي ، محرؾ كيربائي 

 كميرات الحراسة ، صفارة كيربائية ، جياز مضاد لمحرائق ك الغاز 80 قاركرة إطفاء ، 22لئلطفاء ، 
رئيس  ) 2مف ناحية الفرقة التقنية البيداغكجية فنجد أخصائية في عمـ النفس التربكؼ درجة . أكتكماتكي 

 ، نفسانية مختصة في تصحيح النطق                    1،أخصائية في عمـ النفس التربي درجة  (المصمحة التقنية 
 عماؿ 05  مربييف متخصصيف رئيسيف ، 04 مربييف متخصصيف ،03 ، 1ك التعبير المغكؼ درجة 

ك بالنسبة .  مقتصدة 01 عماؿ متعاقديف في إطار منحة اإلدماج ك 12متعاقديف يشغمكف مياـ مربي ، 
لمفرقة لئلدارية نجد مدير ، ثبلث متصرفيف إدارييف عكف رئيسي لئلدارة ، عكف إدارة ك معاكف تقني في 

 سائق ، 02:  عماؿ مينييف مف بينيـ  09كمف ناحية الفرقة المينية نجدىا تشمل . اإلعبلـ اآللي 
 عماؿ مينييف 04 عماؿ مينييف متعاقديف ، 05 حراس  03 ، 1عامل ميني متعدد الخدمات صنف 

.  عماؿ مينييف مرسميف 02ك   (عقكد إدماج ميني  )متعاقديف في إطار 
 : مػػػػػدة الدراسػػػػػػة  . ت

. 2017 – 04 – 27  إلى غاية 2016 - 10 – 11أجريت ىذه الدراسة مف 
إلى جانب انتقالنا إلى المؤسسة االستشفائية المختصة في األمراض العقمية بمستغانـ يتككف مف أربعة   * 

مكاتب لكحدة الكشف ، تتككف مف طبيب عاـ ، طبيب مختص في األعصاب ، طبيب أطفاؿ لؤلمراض 
الذىنية ، طبيب األمراض العقمية ، عشر مختصيف نفسانييف ، مختصتيف ارطفكنيتيف، تستقبل جميع ذكؼ 

.  االحتياجات الخاصة 
: مػػػػػدة الدراسػػػػػػة  

 .   2017  – 04– 20 إلى غايػػة  2016 – 08 –01         أجريت ىذه الدراسة مف 
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– كنظرا لقمة الحاالت أيضا اضطررنا االنتقاؿ إلى المؤسسة العمكمية لمصحة الجكارية بمستغانـ    *
 التابعة لممؤسسة العمكمية لمصحة الجكارية بمستغانـ إذ ىي 1962 جكيمية 05عيادة متعددة الخدمات 

 بيدؼ 2008مؤسسة عامة ذات طابع خاص كىك مشركع جديد أقرتو الحككمة ، تـ افتتاحو سنة 
تقريب قطاع الصحة مف مقر إقامة المريض كذلؾ لمتخفيف مف الضغكطات التي تعاني منيا 

:  المستشفيات نظرا لكثرة االتصاؿ بيا ، كتحتكؼ ىذه العيادة عمى 
/ مكتب األخصائية األرطفكنية / مكتب األخصائية النفسانية / مكتب المدير: الطابق العمكؼ كفيو - 

.  قاعة األشعة / مكتب طبيب العيكف / قاعة االنتظار 
أخصائية / مكتب طبيبة األطفاؿ / االستقباؿ كالتكجيو كمصمحة القبكؿ : أما الطابق السفمي يحتكؼ 

مكتب أخصائية ألمراض السرطاف / قاعة الجراحة العامة / مكتب الطب الداخمي / في أمراض النساء 
.  قاعة العبلج / قاعة االنتظار / مخبر 

: مػػػػػدة الدراسػػػػػػة   
  2017 – 04 – 27 إلى غاية 2016 – 08 – 25     أجريت ىذه الدراسة مف 

: عينة الدراسػػػة . ث
  العينػػػػة:    

ىي اختيار عدد محدكد مف األشخاص ، المكضكعات أك الكحدات ، نستطيع مف خبلليـ أف نستخمص 
 .                                      عدة استنتاجات ك يمكف تعميميا عمى المجتمع األصمي الذؼ اخترنا منو العينة

التي تمثل مجمكعة مف األفراد يتـ سحبيا مف مجتمع الدراسة عمى أف تككف ممثمة ليذا المجتمع                 
ك ىناؾ عدة أنكاع مف العينات يمكف استخداميا ك يكجد . ك يستطيع أف يعمـ النتائج التي يصل إلييا 

 :أربع أنكاع مف العينات كما يمي 
 .العينة العشكائية البسيطة -
 .العينة المنتظمة -
 .العينة العشكائية الطبقية -
 ( .87: 2013بف طاىر خيرة ، ). العينة المتعددة المراحل -
  خطػػػكات اختيارىػػػا: 

:  مف عدة خطكات ىي ردينة عثماف يكسفتتككف عممية اختيار العينة حسب 
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 .يحدد الباحث المج األصمي بدقة .1
يعد قائمة كاممة ك دقيقة بمفردات ىذا المجتمع ك تسمى إطارا مف خبلؿ السجبلت ، ك يجب أف  .2

 .تككف كاممة ك حديثة
 .يأخذ مفردات ممثمة مف القائمة التي أعدىا .3

يحصل عمى عينة كافية ليتمثل المجتمع األصمي بخصائصو التي يريد دراستيا العينة الجيدة  
تمثل المجتمع األصمي كمو بقدر اإلمكاف ك المعركؼ أف العينة الصغيرة جدا ال تمثل خصائص 

المجتمع المدركس ، إال إذا كانت الظاىرة مكضع الدراسة متجانسة ، أما إذا كانت المفردات 
  (.69: 2004ردينة عثماف يكسف ، )متباينة فبل بد مف عينة كبيرة  كافية   

  ك قد تـ في ىذه الدراسة  اختيار مجمكعة مف األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي عينة
الدراسة االستطبلعية باعتبارىـ تعرضكا إلصابة دماغية المشيرة إلى عدـ اكتماؿ نمك الدماغ             

أك خمل في خبليا المناطق المسئكلة عف الحركة ك التكازف في الدماغ ، ك التي لـ تمكنيـ مف تحقيق 
.  التطكر الطبيعي في الحركة كاستعماؿ اليديف ، الجمكس ، الزحف ، الكقكؼ ك المشي 

أطفاؿ ذك شمل دماغي حركي اختيركا بطريقة مقصكدة منيـ ثبلثة  " 07" ك قد كاف أفراد العينة سبعة 
 15  إلى 4يتراكح سنيـ ما بيف  (لغة األـ)إناث ك أربعة ذككر، المغة المستعممة معيـ لغة الدارجة 

:  كىك ما يكضحو الجدكؿ اآلتي .  سنة

الجنس السف الحاالت 

ذكر  سنة 15ي . د 
أنثى  سنة 12ز . ـ 
ذكر  سنكات 10ز . ؾ 
ذكر  سنكات 10س . ب 
ذكر  سنكات 09ي . غ 
أنثى  سنكات 07ؼ . ر
أنثى  سنكات 04ـ . ر 

. يبيف خصائص عينة الدراسة :  (06)جدكؿ رقـ 
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عدد أفراد العينة 
العينة 

المتكسط 
الحسابي 

الخطأ 
المعياري 
لممتكسط 

االنحراؼ الكسيط 
المعياري 

نسبة أفراد 
العينة  

 4الذككر  
1.43 0.20 1.00 0.53 

57.1 
 42.9 3اإلناث  

 . يبيف اإلحصاءات الكصفية لعينة الدراسة:  (07)جدكؿ رقـ 
  :التعميق عمى الجدكؿ 

حاالت ، أيف  (7)الجدكؿ أعبله اإلحصاءات الكصفية لعينة دراستنا الحالية البالغ عددىا  يبيف
حيث نجد أف  (42.9)بنسبة  (3)كعدد اإلناث  (57.1)بنسبة كبيرة بمغت  (4)بمغ عدد الذككر 

         1.00 أما الكسيط 0.20 ، كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.43المتكسط الحسابي قدر ب 
  . 0.53ك االنحراؼ المعيارؼ 

  
 .يبيف نسبة الذككر ك اإلناث في الدراسة  : (18)الشكل رقـ 

 الػػػتػػػنػػػاكؿ الػػػعػػػيػػػادي : ثالثا 
 : خطكات تشخيص العينة  

   يتكقف نجاح ىذه الدراسة عمى التشخيص الدقيق لمعينة كيككف ذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى الممفات 
الطبية لكل حالة مف حاالت الدراسة الحالية لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تسيـ في تحقيق نتائج أكثر 

( .  03)دقة كثباتا أنظر الممحق 

زيادة عمى ذلؾ كانطبلقا مف ىذا المبدأ، تضمنت عممية تشخيص الحاالت السبعة لدراستنا عمى مجمكعة 
مف الخطكات المتبعة بدقة لمكصكؿ إلى أف ىذه العينة مف األطفاؿ مصابيف بالشمل الدماغي الحركي ليـ 

 : مشاكل لغكية ك التي تمثمت فيما يمي 
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المقابمة األرطفكنية : أكال 
 .األرطفكنية مع كل حالة مف حاالت الدراسة  قامت الباحثة بالمقابمة

:                  الحػػالػػػة األكلى  
: المعػمكمػػػػػات البيػػػانيػػػػة –  (أ 

 " ي. د " :  االسـ الكامل لمحالػػػة 
 سنة  15:   العمر الزمنػػػػي 

     أنثػػػػػى  ذكػػػػر   : الجنػػػػس 
    متكفيف     أرامل    طبلؽ  في حالة زكاج : الحالة األسرية لؤلبكيف 

   غنية    ميسكرة  فقيرة  : المستكػ االجتماعي لؤلسرة 
   جامعي    ثانكؼ    متكسط    ابتدائي  بدكف مستكػ  : مستكػ األبكيف 

  نكع الكظيفة        عامل     متقاعد    بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلب 
    نكع الكظيفة    عامل       متقاعد   بدكف عمل  :  الكضعية المينية لؤلـ 

   عدـ كجكد قرابة  كجكد قرابة  : القرابة بيف اآلباء 
    درجة ثالثة      درجة ثانية   درجة أكلى  : درجة القرابة 

 + O    :  الفصيمة الدمكية لؤلـ 
    + B  :الفصيمة الدمكية لؤلب 

 (الحمػػػل ك الكالدة  ):  السكابػػػػػق المرضيػػػػة لمحالػػػة –   (ب 
 سنة  44 :سف األـ أثناء الحمل 
   ال  نعـ  :  الرغبة في اإلنجاب 

   ال  نعـ  :  أمراض في فترة الحمل 
   ال  نعـ  : التعرض لؤلشعة 

   ال  نعـ  : حكادث في فترة الحمل 
   التكاء الحبل السرؼ     مقعدية     طبيعية     : كضعية الجنيف أثناء الكالدة 

   ال  نعـ  : تناكؿ األدكية 
متأخرة :  صرخة الميبلد 
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   تكأمية   بالممقاط   قيصرية  عادية  : طبيعة الكالدة 
   ال  نعـ  : إنعاش الطفل 
     متأخر   خديج  طبيعية   : (مف  الكالدة  )مػػػػدة الحمػػػل 

 + B:  الفصيمة الدمكية لمحالة 
   ال  نعـ  : التطعيـ 
   ال  نعـ  :  الحمى 

 أياـ 03: عمر التعرض لمحمى 
   ال  نعـ  : الحكادث 

   ال  نعـ  : األمراض الجرثكمية 
   ال  نعـ  : أمراض الطفكلة 

: الحركػػػي لمحالػػػة ك االتصػػػاؿ قبػػل المغػػػكي – التطػػػػكر النفسػػػي –   (ج 
عاـ : مدة الرضاعة 

   اصطناعية  طبيعية  : الرضاعة 
   ال  نعـ  : البكاء 

   ال  نعـ  : المناغاة 
 سنكات ك نصف 03: االبتسامة 

   ال  نعـ  : التتبع بالنظر 
   ال  نعـ  : التقميد 

   ال  نعـ  : التحكـ في كضعية الرأس 
   ال  نعـ  : التحكـ في كضعية األطراؼ 

   ال   نعـ   : الجمكس 
 أشيػر 05: سف ظيكر األسناف 

ال يكجد : سف بداية الحبك 
ال يكجد : سف الكقكؼ 

ال يكجد : سف بداية المشي 
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   ال  نعـ  : فيـ اإلشارات 
   ال  نعـ  : المعب 

   ال  نعـ  : االلتفات لؤلصكات 
:  النمػػػك المغػػػكي –  (د 

 سنكات 04: سف بداية ظيكر المقاطع الصكتية 
 سنكات 06: سف الكممات األكلى 

 سنكات 09: سف شبو جممة 
ال  : سف تككيف الجمل 

 سنة 11 : (فيـ الكممات  )سف بداية الفيـ المغكؼ 
: العػػػالقػػػػػػات –   (ىػ 

   مضطربة  عادية  : طبيعة العبلقة الزكجية 
 03: عدد اإلخكة 

الرابع : رتبة الحالة بيف اإلخكة 
   مضطربة  عادية  :  العبلقة بيف اإلخكة 

     ال تتقبل األـ     إىماؿ   حماية زائدة  طبيعية  : عبلقة الحالة مع الكالديف 
  عدكانية   منعزلة   اجتماعية   : شخصية الحالة 

: نػػػكع الشػمل الدمػػػاغي  –   (ىػ 
 شػػػػمل ربػػػػاعي   .01
 شػػػػمل ثػػبلثي         .02
  شػػػمل نصػػػفي .03

 :الحػػالػػػة الثػػػانيػػة   

: المعػمكمػػػػػات البيػػػانيػػػػة –  (أ 

 "ز . ـ " :  االسـ الكامل لمحالػػػة 
 ( 2006 / 10 / 05 )   سنػػة  12:   العمر الزمنػػػػي 

   أنثػػػػػى   ذكػػػػر  : الجنػػػػس 
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    متكفيف     أرامل    طبلؽ في حالة زكاج  : الحالة األسرية لؤلبكيف 
   غنية    ميسكرة  فقيرة  : المستكػ االجتماعي لؤلسرة 

    جامعي     ثانكؼ    متكسط   ابتدائي  بدكف مستكػ  : مستكػ األبكيف 
 نكع الكظيفة     عامل  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلب 
   نكع الكظيفة   عاممة  بدكف عمل   : الكضعية المينية لؤلـ 

   عدـ كجكد قرابة  كجكد قرابة  : القرابة بيف اآلباء 
    درجة ثالثة      درجة ثانية   درجة أكلى  : درجة القرابة 

  + B:   الفصيمة الدمكية لؤلـ 
  + B:   الفصيمة الدمكية لؤلب 

 (الحمػػػل ك الكالدة  ):  السكابػػػػػق المرضيػػػػة لمحالػػػة –   (ب 
:   / سف األـ أثناء الحمل 
   ال  نعـ  :  الرغبة في اإلنجاب 

   ال  نعـ  :  أمراض في فترة الحمل 
   ال  نعـ  : التعرض لؤلشعة 

   ال  نعـ  : حكادث في فترة الحمل 
.  (التعرض لمرض اليرقاف  ك لـ تدرؼ بو األـ )عسيرة : كضعية الجنيف أثناء الكالدة 

   ال  نعـ  : تناكؿ األدكية 
    ال  نعـ  : صرخة الميبلد 
   تكأمية      بالممقاط      قيصرية  عادية  : طبيعة الكالدة 
   ال  نعـ  : إنعاش الطفل 
    متأخر    خديج  طبيعية   : (مف  الكالدة  )مػػػػدة الحمػػػل 

:    / الفصيمة الدمكية لمحالة 
   ال  نعـ  : التطعيـ 
   ال  نعـ  :  الحمى 

 أشير 05:  عمر التعرض لمحمى 

 موظف

 



  منيج الدراسة كأدكاتيا      الفصل الرابع                                              
 

 
80 

   ال  نعـ  : الحكادث 
   ال  نعـ  : األمراض الجرثكمية 

    ال  نعـ  : أمراض الطفكلة 
: الحركػػػي لمحالػػػة ك االتصػػػاؿ قبػػل المغػػػكي – التطػػػػكر النفسػػػي –   (ج 

كاف ال يرضع جيدا  : مدة الرضاعة 
قي البداية طبيعية بعدىا  اصطناعية :  الرضاعة 

   ال  نعـ  : البكاء 
   ال  نعـ  : المناغاة 
   ال  نعـ  : االبتسامة 

   ال  نعـ  : التتبع بالنظر 
   ال  نعـ  : التقميد 

   ال  نعـ  : التحكـ في كضعية الرأس 
   ال  نعـ  : التحكـ في األطراؼ 

  سنكات   05متأخر:  الجمكس 
 أشيػر 09: سف ظيكر األسناف 

 سنكات  3: سف بداية الحبك 
  سنكات 05: سف الكقكؼ 

  سنكات ك نصف 06: سف بداية المشي 
   ال  نعـ  : فيـ اإلشارات 

   ال  نعـ  : المعب 
   ال  نعـ  : االلتفات لؤلصكات 

:  النمػػػك المغػػػكي –  (د 
 سنكات 04: سف بداية ظيكر المقاطع الصكتية 

 سنكات 05: سف الكممات األكلى 
ال يكجد : سف شبو جممة 
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ال يكجد : سف تككيف الجمل 
يكجد  :  (فيـ الكممات  )سف بداية الفيـ المغكؼ 

: العػػػالقػػػػػػات –   (ىػ 
   مضطربة  عادية  : طبيعة العبلقة الزكجية 

  05: عدد اإلخكة 
الثالثة  : رتبة الحالة بيف اإلخكة 

   مضطربة  عادية  :  العبلقة بيف اإلخكة 
     ال تتقبل األـ     إىماؿ   حماية زائدة  طبيعية  : عبلقة الحالة مع الكالديف 

  عدكانية   منعزلة   اجتماعية   : شخصية الحالة 
: نػػػكع الشػمل الدمػػػاغي  –   (ىػ 
 شػػػػمل ربػػػػاعي    .01
 شػػػػمل ثػػبلثي .02
  شػػػمل نصػػػفي .03

: الحػػالػػػة الثػػػالثػػة  

: المعػمكمػػػػػات البيػػػانيػػػػة – (أ 

 "ز . ؾ " :االسـ الكامل لمحالػػػة 
 2007 / 02 / 04عشر سنكات   :  العمر الزمنػػػػي 

     أنثػػػػػى    ذكػػػػر     : الجنػػػػس 
    متكفيف     أرامل       طبلؽ  في حالة زكاج   : الحالة األسرية لؤلبكيف 

   غنية    ميسكرة  فقيرة  : المستكػ االجتماعي لؤلسرة 
   جامعي    ثانكؼ     متكسط    ابتدائي بدكف مستكػ  : مستكػ األبكيف 

  نكع الكظيفة     عامل  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلب 
   نكع الكظيفة  عاممة  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلـ 

   عدـ كجكد قرابة  كجكد قرابة  : القرابة بيف اآلباء 
    درجة ثالثة      درجة ثانية   درجة أكلى  : درجة القرابة 

 بناء
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 + O:   الفصيمة الدمكية لؤلـ 
  + B:   الفصيمة الدمكية لؤلب 

 (الحمػػػل ك الكالدة  ):السكابػػػػػق المرضيػػػػة لمحالػػػة –  (ب 
 سنة   49:   سف األـ أثناء الحمل 
   ال  نعـ  :  الرغبة في اإلنجاب 

   ال  نعـ  :  أمراض في فترة الحمل 
    ال  نعـ  : التعرض لؤلشعة 

   ال  نعـ  : حكادث في فترة الحمل 
   التكاء الحبل السرؼ      مقعدية   كيفية : كضعية الجنيف أثناء الكالدة 

   ال  نعـ  : تناكؿ األدكية 
متأخرة : صرخة الميبلد 
   تكأمية     بالممقاط      قيصرية  عادية  : طبيعة الكالدة 
   ال  نعـ  : إنعاش الطفل 
    متأخر    خديج  طبيعية   : (مف الكالدة  )مػػػػدة الحمػػػل 

  + O:  الفصيمة الدمكية لمحالة 
   ال  نعـ  : التطعيـ 
   ال  نعـ  :  الحمى 

  أشير 04: عمر التعرض لمحمى 
   ال  نعـ  : الحكادث 

   ال  نعـ  : األمراض الجرثكمية 
   ال  نعـ  : أمراض الطفكلة 

: الحركػػػي لمحالػػػة ك االتصػػػاؿ قبػػل المغػػػكي – التطػػػػكر النفسػػػي – (ج 
  أشير 05: مدة الرضاعة 

طبيعية  ثـ اصطناعية  : الرضاعة 
   ال  نعـ  : البكاء 
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   ال  نعـ  : المناغاة 
   ال  نعـ  : االبتسامة 

   ال  نعـ  : التتبع بالنظر 
   ال  نعـ  :التقميد 

   ال  نعـ  : التحكـ في كضعية الرأس 
   ال  نعـ  : التحكـ في األطراؼ 

ال يكجد : الجمكس 
 سنكات 03:سف ظيكر األسناف 

عاـ ك نصف  : سف بداية الحبك 
 سنكات  05: سف الكقكؼ 

 سنكات  08: سف بداية المشي 
   ال  نعـ  : فيـ اإلشارات 

   ال  نعـ  : المعب 
   ال  نعـ  : االلتفات لؤلصكات 

: النمػػػك المغػػػكي – (د 
  سنكات 03: سف بداية ظيكر المقاطع الصكتية 

 سنكات  06: سف الكممات األكلى 
 سنكات  08: سف شبو جممة 

  سنكات ك نصف  09: سف تككيف الجمل 
 سنكات 05 : (فيـ الكممات  )سف بداية الفيـ المغكؼ 

: العػػػالقػػػػػػات – (ىػ 
    مضطربة عادية  : طبيعة العبلقة الزكجية 

  05: عدد اإلخكة 
األخير  : رتبة الحالة بيف اإلخكة 

     مضطربة  عادية  :  العبلقة بيف اإلخكة 
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     ال تتقبل األـ       إىماؿ    حماية زائدة   طبيعية : عبلقة الحالة مع الكالديف 
   عدكانية   منعزلة اجتماعية : شخصية الحالة 

: نػػػكع الشػمل الدمػػػاغي  – (ىػ 
 شػػػػمل ربػػػػاعي   .01
 شػػػػمل ثػػبلثي .02
شػػػمل نصػػػفي  .03

 :الحػػالػػػة الرابعػػػة   

: المعػمكمػػػػػات البيػػػانيػػػػة –  (أ 

 "س . ب " :  االسـ الكامل لمحالػػػة 
 ( 2007 / 09 / 06) سنػػكات 10:   العمر الزمنػػػػي 

              أنثػػػػػى   ذكػػػػر   : الجنػػػػس 
    متكفيف     أرامل       طبلؽ  في حالة زكاج   : الحالة األسرية لؤلبكيف 

   غنية    ميسكرة  فقيرة  : المستكػ االجتماعي لؤلسرة 
    جامعي    ثانكؼ   متكسط    ابتدائي  بدكف مستكػ  : مستكػ األبكيف 

  نكع الكظيفة     عامل  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلب 
   نكع الكظيفة  عاممة  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلـ 

  عدـ كجكد قرابة  كجكد قرابة   : القرابة بيف اآلباء 
     درجة ثالثة      درجة ثانية  درجة أكلى  : درجة القرابة 

:   / الفصيمة الدمكية لؤلـ 
:   /  الفصيمة الدمكية لؤلب 

 (الحمػػػل ك الكالدة  ):السكابػػػػػق المرضيػػػػة لمحالػػػة –  (ب 
 سنة  35:  سف األـ أثناء الحمل 
   ال  نعـ  :  الرغبة في اإلنجاب 

   ال  نعـ  :  أمراض في فترة الحمل 
   ال  نعـ   : التعرض لؤلشعة 

 موظف

 مدرسة
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   ال  نعـ  : حكادث في فترة الحمل 
   التكاء الحبل السرؼ    مقعدية    كيفية   : كضعية الجنيف أثناء الكالدة 

   ال  نعـ  : تناكؿ األدكية 
   ال  نعـ  :صرخة الميبلد 
      عسيرة     تكأميو    بالممقاط   قيصرية  عادية  : طبيعة الكالدة 
   ال  نعـ  : إنعاش الطفل 
     متأخر    خديج  طبيعية    : (مف  الكالدة  )مػػػػدة الحمػػػل 

:   / الفصيمة الدمكية لمحالة 
   ال  نعـ  : التطعيـ 
   ال  نعـ  :  الحمى 

  أشير 05:  عمر التعرض لمحمى 
   ال  نعـ  : الحكادث 

   ال  نعـ  : األمراض الجرثكمية 
   ال  نعـ  : أمراض الطفكلة 

: الحركػػػي لمحالػػػة ك االتصػػػاؿ قبػػل المغػػػكي – التطػػػػكر النفسػػػي – (ج 
عاـ :مدة الرضاعة 

طبيعية  بعدىا  اصطناعية : الرضاعة 
   ال  نعـ  : البكاء 

  ال  نعـ  : المناغاة 
   ال  نعـ  : االبتسامة 

   ال  نعـ  : التتبع بالنظر 
   ال  نعـ  : التقميد 

   ال  نعـ  : التحكـ في كضعية الرأس 
   ال  نعـ   : (المنعكسات الشرطية  )التحكـ في األطراؼ 

 سنكات  3: الجمكس 
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  أشير 06:سف ظيكر األسناف 
عاميف  : سف بداية الحبك 

 سنكات  4: سف الكقكؼ 
 سنكات  6: سف بداية المشي 

  ال  نعـ  : فيـ اإلشارات 
   ال  نعـ  : المعب 

   ال  نعـ  : االلتفات لؤلصكات 
:  النمػػػك المغػػػكي – (د 

 سنكات  3:سف بداية ظيكر المقاطع الصكتية 
 سنكات ك نصف   4: سف الكممات األكلى 

 سنكات  5: سف شبو جممة 
 سنكات  7: سف تككيف الجمل 

 سنكات 03 :(فيـ الكممات  )سف بداية الفيـ المغكؼ 
: العػػػالقػػػػػػات – (ىػ 

    مضطربة عادية : طبيعة العبلقة الزكجية 
  02:عدد اإلخكة 

الثالث  :رتبة الحالة بيف اإلخكة 
   مضطربة  عادية  :  العبلقة بيف اإلخكة 

      ال تتقبل األـ     إىماؿ  حماية زائدة  طبيعية  : عبلقة الحالة مع الكالديف 
  عدكانية   منعزلة   اجتماعية   : شخصية الحالة 

: نػػػكع الشػمل الدمػػػاغي  –  (ىػ 
 شػػػػمل ربػػػػاعي    .01
 شػػػػمل ثػػبلثي .02
   شػػػمل نصػػػفي   .03

 :الحػػالػػػة الخػػامسػػة  
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: المعػمكمػػػػػات البيػػػانيػػػػة –  (أ 

 "ي . غ " :  االسـ الكامل لمحالػػػة 
  2008 / 09/ 09 سنكات   9: العمر الزمنػػػػي 

             أنثػػػػػى    ذكػػػػر  : الجنػػػػس 
    متكفيف     أرامل    طبلؽ         في حالة زكاج: الحالة األسرية لؤلبكيف 

   غنية    ميسكرة  فقيرة  : المستكػ االجتماعي لؤلسرة 
   جامعي    ثانكؼ    متكسط    ابتدائي  بدكف مستكػ  :  مستكػ األبكيف 

  نكع الكظيفة     عامل  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلب 
    نكع الكظيفة  عاممة  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلـ 

   عدـ كجكد قرابة  كجكد قرابة  : القرابة بيف اآلباء 
    درجة ثالثة      درجة ثانية   درجة أكلى  : درجة القرابة 

:   / الفصيمة الدمكية لؤلـ 
:   / الفصيمة الدمكية لؤلب 

 (الحمػػػل ك الكالدة  ):السكابػػػػػق المرضيػػػػة لمحالػػػة –  (ب 
  37:   سف األـ أثناء الحمل 
   ال  نعـ  :  الرغبة في اإلنجاب 

   ال  نعـ  :  أمراض في فترة الحمل 
   ال  نعـ  : التعرض لؤلشعة 

   ال  نعـ  : حكادث في فترة الحمل 
   التكاء الحبل السرؼ     مقعدية   كيفية  : كضعية الجنيف أثناء الكالدة 

   ال  نعـ  : تناكؿ األدكية 
   ال  نعـ  :  صرخة الميبلد 
       تكأمية     بالممقاط    قيصرية  عادية  : طبيعة الكالدة 
   ال  نعـ  : إنعاش الطفل 
    متأخر    خديج  طبيعية   : (مف  الكالدة  )مػػػػدة الحمػػػل 
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:   / الفصيمة الدمكية لمحالة 
   ال  نعـ  : التطعيـ 
   ال  نعـ  :  الحمى 

 أشير 06: عمر التعرض لمحمى 
   ال  نعـ  : الحكادث 

   ال  نعـ  : األمراض الجرثكمية 
   ال  نعـ  : أمراض الطفكلة 

: الحركػػػي لمحالػػػة ك االتصػػػاؿ قبػػل المغػػػكي – التطػػػػكر النفسػػػي –  (ج 
عاميف  :   مدة الرضاعة 

   اصطناعية  طبيعية  : الرضاعة 
   ال  نعـ  : البكاء 

   ال  نعـ  : المناغاة 
   ال  نعـ  : االبتسامة 

   ال  نعـ  : التتبع بالنظر 
   ال  نعـ  :التقميد 

   ال  نعـ  : التحكـ في كضعية الرأس 
   ال  نعـ   : (المنعكسات الشرطية  )التحكـ في األطراؼ 

   متأخر  طبيعي  : الجمكس 
 سنكات 03: سف ظيكر األسناف 

ال يكجد  : سف بداية الحبك 
ال يكجد  : سف الكقكؼ 

ال يكجد  : سف بداية المشي 
  ال   نعـ  : فيـ اإلشارات 

   ال  نعـ  : المعب 
   ال  نعـ  : االلتفات لؤلصكات 



  منيج الدراسة كأدكاتيا      الفصل الرابع                                              
 

 
89 

:  النمػػػك المغػػػكي –  (د 
 سنكات ك نصف  3:  سف بداية ظيكر المقاطع الصكتية 

 سنكات  5:  سف الكممات األكلى 
:  / سف شبو جممة 

:  / سف تككيف الجمل 
 سنكات  3 :  (فيـ الكممات  )سف بداية الفيـ المغكؼ 

: العػػػالقػػػػػػات –  (ىػ 
   مضطربة  عادية  : طبيعة العبلقة الزكجية 

 02:  عدد اإلخكة 
األكؿ  : رتبة الحالة بيف اإلخكة 

   مضطربة  عادية  :  العبلقة بيف اإلخكة 
     ال تتقبل األـ     إىماؿ   حماية زائدة  طبيعية  : عبلقة الحالة مع الكالديف 

  عدكانية   منعزلة   اجتماعية   : شخصية الحالة 
: نػػػكع الشػمل الدمػػػاغي  –  (ىػ 
 شػػػػمل ربػػػػاعي   .01
 شػػػػمل ثػػبلثي .02
شػػػمل نصػػػفي  .03

: الحػػالػػػة السادسػػة   

: المعػمكمػػػػػات البيػػػانيػػػػة –  (أ 

 "ؼ . ر " :  االسـ الكامل لمحالػػػة 
 2009 / 01 / 20 سنكات   8: العمر الزمنػػػػي 

      أنثػػػػػى    ذكػػػػر    : الجنػػػػس 
    متكفيف     أرامل    طبلؽ  في حالة زكاج    : الحالة األسرية لؤلبكيف 

   غنية    ميسكرة  فقيرة  : المستكػ االجتماعي لؤلسرة 
   جامعي    ثانكؼ    متكسط    ابتدائي  بدكف مستكػ  : مستكػ األبكيف 
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   نكع الكظيفة    عامل  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلب 
  نكع الكظيفة   عامل  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلـ 

   عدـ كجكد قرابة  كجكد قرابة  : القرابة بيف اآلباء 
    درجة ثالثة      درجة ثانية   درجة أكلى  : درجة القرابة 

:    / الفصيمة الدمكية لؤلـ 
:    / الفصيمة الدمكية لؤلب 

 (الحمػػػل ك الكالدة  ):السكابػػػػػق المرضيػػػػة لمحالػػػة –  (ب 
  39:  سف األـ أثناء الحمل 
   ال  نعـ  :  الرغبة في اإلنجاب 

   ال  نعـ  :  أمراض في فترة الحمل 
        ال نعـ  : التعرض لؤلشعة 

   ال  نعـ  : حكادث في فترة الحمل 
   التكاء الحبل السرؼ      مقعدية    كيفية  : كضعية الجنيف أثناء الكالدة 

   ال  نعـ  : تناكؿ األدكية 
  بكاء متأخر   ال  نعـ  :صرخة الميبلد 
   تكأمية     بالممقاط      قيصرية  عادية  : طبيعة الكالدة 
   ال  نعـ  : إنعاش الطفل 
    متأخر    خديج  طبيعية   : (مف  الكالدة  )مػػػػدة الحمػػػل 

 + B:  الفصيمة الدمكية لمحالة 
   ال  نعـ  : التطعيـ 
   ال  نعـ  :  الحمى 

األسبكع الثاني  : عمر التعرض لمحمى 
   ال  نعـ  : الحكادث 

   ال  نعـ  : األمراض الجرثكمية 
   ال  نعـ  : أمراض الطفكلة 

 خباز
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: الحركػػػي لمحالػػػة ك االتصػػػاؿ قبػػل المغػػػكي – التطػػػػكر النفسػػػي –  (ج 
كجكد صعكبة في الرضاعة : مدة الرضاعة 

طبيعية  ثـ  اصطناعية   : الرضاعة 
   ال  نعـ  : البكاء 

   ال  نعـ  : المناغاة 
   ال  نعـ  : االبتسامة 

   ال  نعـ  : التتبع بالنظر 
   ال  نعـ  :التقميد 

 (حتى خمس سنكات )     ال  نعـ  : التحكـ في كضعية الرأس 
   ال  نعـ   : (المنعكسات الشرطية  )التحكـ في األطراؼ 

   متأخر  طبيعي  : الجمكس 
 أشير 09: سف ظيكر األسناف 

 :  /سف بداية الحبك 
  سنكات 03:  سف الكقكؼ 

 سنكات ك نصف 05: سف بداية المشي 
    ال  نعـ  : فيـ اإلشارات 

   ال  نعـ  : المعب 
   ال  نعـ  : االلتفات لؤلصكات 

:   النمػػػك المغػػػكي –  (د 
  سنكات 06: سف بداية ظيكر المقاطع الصكتية 

 (بابا – ماما  ) سنكات 6: سف الكممات األكلى 
ال يكجد :سف شبو جممة 

ال يكجد : سف تككيف الجمل 
 سنكات 07 : (فيـ الكممات  )سف بداية الفيـ المغكؼ 

: العػػػالقػػػػػػات –  (ىػ 
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   مضطربة  عادية  : طبيعة العبلقة الزكجية 
  03: عدد اإلخكة 

الرابع  : رتبة الحالة بيف اإلخكة 
   مضطربة  عادية  :  العبلقة بيف اإلخكة 

     ال تتقبل األـ     إىماؿ   حماية زائدة  طبيعية    : عبلقة الحالة مع الكالديف 
  عدكانية    منعزلة   اجتماعية  : شخصية الحالة 

: نػػػكع الشػمل الدمػػػاغي  –  (ىػ 
 شػػػػمل ربػػػػاعي     .01
 شػػػػمل ثػػبلثي .02
  شػػػمل نصػػػفي     .03

 :الحػػالػػػة السابعػة   

: المعػمكمػػػػػات البيػػػانيػػػػة –  (أ 

 "ـ . ر " :  االسـ الكامل لمحالػػػة 
   2014 / 04  / 05 سنكات ك نصف   4:  العمر الزمنػػػػي 

       أنثػػػػػى  ذكػػػػر  : الجنػػػػس 
    متكفيف     أرامل    طبلؽ  في حالة زكاج   : الحالة األسرية لؤلبكيف 

   غنية    ميسكرة  فقيرة  : المستكػ االجتماعي لؤلسرة 
   جامعي    ثانكؼ    متكسط    ابتدائي  بدكف مستكػ  : مستكػ األبكيف 

      نكع الكظيفة    عامل  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلب 
      نكع الكظيفة    عاممة  بدكف عمل  : الكضعية المينية لؤلـ 

   عدـ كجكد قرابة  كجكد قرابة  : القرابة بيف اآلباء 
    درجة ثالثة      درجة ثانية   درجة أكلى  : درجة القرابة 

 +B:   الفصيمة الدمكية لؤلـ 
 +B:   الفصيمة الدمكية لؤلب 

 (الحمػػػل ك الكالدة  ):السكابػػػػػق المرضيػػػػة لمحالػػػة –  (ب 

 ممرض
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 سنة   30:  سف األـ أثناء الحمل 
   ال  نعـ  :  الرغبة في اإلنجاب 

   ال  نعـ  :  أمراض في فترة الحمل 
   ال  نعـ  : التعرض لؤلشعة 

   ال  نعـ  : حكادث في فترة الحمل 
      التكاء الحبل السرؼ      مقعدية   كيفية  : كضعية الجنيف أثناء الكالدة 

   ال  نعـ  : تناكؿ األدكية 
 (متأخرة )   ال  نعـ  :صرخة الميبلد 
    تكأمية      بالممقاط      قيصرية    عادية  : طبيعة الكالدة 
   ال  نعـ  : إنعاش الطفل 
    متأخر    خديج  طبيعية   : (مف  الكالدة  )مػػػػدة الحمػػػل 

:     / الفصيمة الدمكية لمحالة 
   ال  نعـ  : التطعيـ 
   ال  نعـ  :  الحمى 

الشير األكؿ : عمر التعرض لمحمى 
   ال  نعـ  : الحكادث 

   ال  نعـ  : األمراض الجرثكمية 
    ال  نعـ  : أمراض الطفكلة 

: الحركػػػي لمحالػػػة ك االتصػػػاؿ قبػػل المغػػػكي – التطػػػػكر النفسػػػي –  (ج 
 أشير 03: مدة الرضاعة 

   اصطناعية  طبيعية  : الرضاعة 
   ال  نعـ  : البكاء 

   ال  نعـ  : المناغاة 
   ال  نعـ  : االبتسامة 

   ال  نعـ  : التتبع بالنظر 
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   ال  نعـ  :التقميد 
   ال  نعـ  : التحكـ في كضعية الرأس 

   ال  نعـ   : (المنعكسات الشرطية  )التحكـ في األطراؼ 
ال يكجد :  الجمكس 

عاـ كنصف  : سف ظيكر األسناف 
:  / سف بداية الحبك 

:  / سف الكقكؼ 
:  / سف بداية المشي 

   ال  نعـ  : فيـ اإلشارات 
نكعا ما :  المعب 

   ال  نعـ  : االلتفات لؤلصكات 
:  النمػػػك المغػػػكي –  (د 

: سف بداية ظيكر المقاطع الصكتية 
ال يكجد مقاطع صكتية : سف الكممات األكلى 

ال يكجد تعبير شفكؼ : سف شبو جممة 
ال يكجد تعبير شفكؼ : سف تككيف الجمل 

ال يكجد تعبير شفكؼ  : (فيـ الكممات  )سف بداية الفيـ المغكؼ 
: العػػػالقػػػػػػات –  (ىػ 

   مضطربة  عادية  : طبيعة العبلقة الزكجية 
 02: عدد اإلخكة 

األكؿ : رتبة الحالة بيف اإلخكة 
   مضطربة  عادية  :  العبلقة بيف اإلخكة 

    ال تتقبل األـ     إىماؿ    حماية زائدة  طبيعية  : عبلقة الحالة مع الكالديف 
   عدكانية   منعزلة   اجتماعية   : شخصية الحالة 
.   لـ تتقبميا األـ 
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: نػػػكع الشػمل الدمػػػاغي  –  (ىػ 
 شػػػػمل ربػػػػاعي    .01
 شػػػػمل ثػػبلثي .02
  شػػػمل نصػػػفي .03
  كشفت لنا نتائج المقابمة األرطفكنية مع أكلياء كل حالة تعاني مف شمل دماغي حركي ، أف ليـ

:                                          خصائص مشتركة تميزىـ عف االضطرابات األخرػ أىميا
– االستقبالية )، مشاكل عمى مستكػ الميارات المغكية  (المص-صعكبة البمع)مشاكل في التغذية * 

كمشاكل حركية ، فيذا دليل كاؼ عمى أف الحاالت السبعة سابقة الذكر ليا مشكل اإلعاقة  (التعبيرية
.  العصبية الحركية 

لمطفل المكتكبة الذاكرة المغة الشفيية ك – أداة الفحص ك التشخيص األرطفكني  لالنتباه : ثانيا 
المصاب بالشمل الدماغي الحركي 

: مػػػقػػػدمػػػة 
  تـ اقتراح ىذه األداة ، بيدؼ تشخيص القدرات المعرفية مف انتباه ك ذاكرة ، إلى جانب المغة الشفيية            

، كاختبارات  / L2MA  / 1997ك الكتابية ، كذلؾ باالعتماد كمرجع عمى كل مف اختبارات بطارية 
 .   CHEVRIE- MULLERمف قبل  / N-EEL  / 2001لتشخيص المغة 

: الػػػتػػػعػػػريػػػف بػػػأداة الفحص كالتشخيص األرطفكني 
ىي أداة أرطفكنية لمفحص ك التشخيص مكجية ألطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ،الذؼ يعانكف مف مشاكل 

 سنكات كنصف حتى 4تطبق عمى األطفاؿ الذؼ تتراكح أعمارىـ بيف . لغكية  إلى جانب اإلعاقة الحركية 
.   بنكد 8 بنكد ، ك بعد المغة الكتابية كفيو 9 سنة ، يتككف االختبار مف بعد المغة الشفيية كفيو 15

 دقيقة بالنسبة لمفئة 90تعميمات األداة المقترحة تقدـ بمغة الدارجة ، حيث تككف مدة األداة التشخيصية  
*                    الفئة الصغرػ  * ( سنكات 7–  سنكات كنصف 4مابيف  )الصغرػ الذؼ يتراكح سنيـ 

 /FORME  P  / . 

 * ( سنة 15–  سنكات 8) دقيقة لمبعد الكاحد بالنسبة لمفئة الكبرػ الذؼ يككف عمرىـ الزمني مابيف 75ك 
/ .     FORME  G* / الفئة الكبرػ 
 :الػػػيػػػدؼ 
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، إلى جانب المغة  (االنتباه ػ الذاكرة  ) اليدؼ مف ىذه األداة ، تقييـ العمميات المعرفية المتمثمة في 
، كذلؾ المغة الكتابية  (التركيبي ػ البراغماتي . المستكػ الصكتي ػ الصرفي ػ الداللي  )الشفيية بما فييا 

.  فيي تبحث عف االضطراب إذا كجد عند طفل الشمل الدماغي الحركي 

: الػػػتػػػنػػػقػػػيػػط  
  نقطة كاحدة في حالة اإلجابة الصحيحة .
  صفر في حالة عدـ التمكف مف اإلجابة . 

: الذاكرة ك المغة الشفيية كالمكتكبة – مككنات أداة الفحص األرطفكني المقترحة لتشخيص االنتباه 

  محكر الػػػمػػػغػػػة الػػػشػػػفػػػيػػػيػػػة: 
 * . الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ *  يطبق عمى الفئتيف :بند الطالقة الصكتية  .1
  معرفة إف كاف طفل الشمل الدماغي الحركي متمكف مف نطق األصكات بطريقة صحيحة : ىدفو

 . غير مشكىة مف حيث المخرج ، كلمعرفة أؼ األصكات أكثر إصابة عنده 
 * . الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف  :بند المعجـ الداللي  .2
  تشخيص المجاؿ الداللي في الذاكرة طكيمة المدػ لطفل الشمل الدماغي الحركي: ىدفو. 
، نجد فيو * الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف : بند االندماج المكرفكتركيبي .3

 .فيـ الصكر ك اإلنتاج المغكؼ 
 شخيص مستكػ الفيـ عند طفل الشمل الدماغي الحركي ، كلمعرفة إف كاف متمكف مف لت: ىدفو

 . اإلنتاج المغكؼ كىل لكبلمو معنى أـ ال 
نجد *  الفئة الكبرػ كالفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف: بند تكرار الكممات البسيطة كالمعقدة  .4

 . فيو مجمكعة كممات بسيطة ، ك مجمكعة أخرػ مف الكممات المعقدة 
 لمعرفة إف كاف لطفل الشمل الدماغي الحركي قادرا عمى التكرار سكاء تعمق األمر بالكممات : ىدفو

 . البسيطة أـ المعقدة 
 * . الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف : بند التشابو ك العكس  .5

.  نجد فيو صكر تكحي بالضد ، ك مجمكعة كممات يعطي الطفل عكسيا : العكس / - أ
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ستة صكر متشابية ممكنة ك صكر أخرػ متشابية لضل ، ك صكر ألشياء تحمل : التشابو /- ب
.  أشكاال مختمفة 

  تشخيص مستكػ الفيـ عند طفل الشمل الدماغي الحركي مف ناحية التشابو ك العكس إف كاف : ىدفو
 . مدركا لتشابو األشياء ، كمعرفة مدػ تمكنو مف تمييز الشيء المختمف عف األخر

، نستعمل *الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف : بند فيـ الجمل ك تنفيذ التعميمات .6
 .فيو أدكات مممكسة 

 تشخيص مستكػ الفيـ عند الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كمدػ مقدرتو عمى أداء : ىدفو
 . التعميمة حركيا 

، نجد فيو مجمكعة * الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف : بند التسمية كالتعييف  .7
 . أجزاء كجو – صكر مألكفة 

  تشخيص طفل الشمل الدماغي الحركي إف كاف قادرا عمى فيـ مختمف األشياء المألكفة : ىدفو
 . تسميتيا ، تعيينيا كتشخيص المخطط الجسدؼ لمحالة 

*                                         الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف : بند الذاكرة  .8
تذكر مجمكعة كممات سمعيا ،  تذكر مجمكعة صكر بصريا ، تذكر ثبلثة جمل بسيطة  /  كنجد فيو 

 . تذكر سمسمة أرقاـ متعاقبة ، تذكر سمسمة أرقاـ معككسة 
  معرفة إف كاف لطفل الشمل الدماغي الحركي مشكل عمى مستكػ الذاكرة السمعية أـ عمى : ىدفو

 . مستكػ الذاكرة البصرية 
 * الفئة الكبرػ ك الفئة الصغرػ * يطبق عمى الفئتيف : بند االنتباه  .9

.  االنتباه السمعي ك االنتباه البصرؼ /  كنجد فيو 
  معرفة قدرة طفل الشمل الدماغي الحركي عمى التميز ك االنتباه بيف الصكر كمختمف : ىدفو

 . األصكات المكجكدة في محيطو 
  محكر الػػػمػػػغػػػة الػػػمػػػكػػػتػػػكبػػػة: 

.  حيث تطبق ىذه البنكد عمى الفئة الكبرػ ك حسب 
 .   نجد فيو إعادة رسـ األشكاؿ عف طريق نقل الصكرة :بند التخطيط الكتابي  .1
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  معرفة قدرة طفل الشمل الدماغي الحركي عمى مسؾ القمـ تمييدا لمكتابة ، كلتشخيص : ىدفو
 . مدػ قدرتو عمى ضبط حركة العضبلت الدقيقة لميد ك التتزر الحركي 

 :بند قراءة الحركؼ ك كتابتيا  .2
  تشخيص طفل الشمل الدماغي الحركي عمى قراءة الحركؼ كلمعرفة أؼ الحرؼ : ىدفو

متمكف منيا ، كأية حركؼ غير قادر عمى قراءتيا كحتى كتابتيا ككذا معرفة إف كاف لديو 
مشكل في الخمط بيف الحركؼ المتشابية مف حيث الشكل كبنية الحرؼ أؼ تشخيص الذاكرة 

 . البصرية عندما نطمب منو نقل الحرؼ ك كتابتو 
 :بند قراءة الكممات ك كتابتيا  .3
 تشخيص مدػ قدرة طفل الشمل الدماغي الحركي عمى فؾ الرمكز كالكعي :  ىدفو

الفكنكلكجي ، كلمعرفة إف كاف لديو مشكل في البنية الفضائية ك اإلدراؾ البصرؼ ، ككذلؾ 
  .معرفة شكل الخط مف ناحية الكتابة 

 : بند الفيـ القرائي  .4
 تشخيص الطبلقة المغكية عند طفل الشمل الدماغي الحركي ، كمعرفة قدرة الفيـ :  ىدفو

 . عنده 
 :بند كتابة الجمل عف طريق اإلمالء  .5

 تشخيص اإلدراؾ السمعي عند طفل الشمل الدماغي الحركي كمدػ قدرتو عمى :  ىدفو
الكتابة عف طريق اإلمبلء ، كاف كاف يكاجو صعكبة في كتابة الكممات ذات الحركؼ 

 . المتشابية 
 :بند كتابة نص عف طريق اإلمالء  .6

 تشخيص قدرة طفل الشمل الدماغي الحركي عمى كتابة نص عف طريق اإلمبلء ، :  ىدفو
كمعرفة شكل خطو مف ناحية اإلمبلء ، كتشخيص إف كاف يحتـر اليكامش ك إف كاف لديو 

مشكل التيجئة أيضا مدتو الزمنية في الكتابة ، كبصفة عامة المفكرة الفضائية البصرية 
 .  لديو 

 . نجد فيو الطفل يقرا جمل في مقابل تعييف الصكرة التي تعبر عنيا:بند الفيـ المكرفكتركيبي .7



  منيج الدراسة كأدكاتيا      الفصل الرابع                                              
 

 
99 

 تشخيص الطبلقة المغكية كمستكػ الفيـ عند طفل الشمل الدماغي الحركي ، في :  ىدفو
 . مقابل قدرتو عمى التعييف ك المطابقة 

 " . الكلد مع الكمب "  نجد فيو الطفل يحكي كتابيا قصة  :بند اإلنتاج الكتابي .8
 معرفة قدرة طفل الشمل الدماغي الحركي عمى الفيـ ك الترتيب ، كاف كاف لديو :  ىدفو

رداءة في الخط أـ ال ، كعمى العمكـ تشخيص الذاكرة العاممة لديو بما فييا المفكرة 
 . الفضائية البصرية ، الحمقة الفكنكلكجية ك المنفذ المركزؼ 

الذاكرة ك – األدكات المستعممة في األداة المقترحة لفحص ك تشخيص المغة الشفيية االنتباه 
: المغة المكتكبة لطفل الشمل الدماغي الحركي 

  ثمانية صكر تكحي بالضد. 
 ستة صكر ممكنة متشابية . 
 ستة صكر ظل متشابية. 
  قمـ ك طاكلة. 
 كرة ك كرقة. 
 كراس أك كتاب. 
 كرقة التنقيط، ككراس الحالة. 
  (شعر – أنف – فـ – أذناف – عيناف  )صكرة كجو إنساف بجميع أجزائو .  
  مجمكعة صكر مختمفة    .

: كػػػيػػػفػػػيػػػة الػػػتػػػطػػػبػػػيػػػق 
ذاكرة  – انتباه –  محكر المغة الشفيية :أكال 

نجد في بند الطبلقة الصكتية إعطاء أكبر كممات ممكنة لؤلصكات التي : بند الطالقة الصكتية  .1
التي تخرج – الشفيية  )تقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي ، بحيث تككف حسب مخارج الحركؼ 

   . (الحمقية – مف المساف 
  أعطيني مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ : التعميمة  /
B] *] -   W ] -  [ M ]  ] F ] - ] /                        أصكات شفيية. / 

q ] *    ]  - ] k [ [ - Ʒ [ -] Š [ - ] ȷ ] /                     أصكات تخرج مف المساف / 
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 [ -ṭ ] [ḍ] - [d]- [t ]- [ɵ] - [ -]Ṣ]  L ] -]S] -]Z] - ] r]   

[ - ]ћ [ - ] ᴽ ] /                       أصكات تخرج مف الحمق . / X] - [ع] -]h]-]a]  *    

نجد في ىذا البند مجمكعة كممات ليست مف مجاؿ داللي كاحد نعطييا : بند المعجـ الداللي  .2
لمحالة كاحدة تمكػ األخرػ ، ك نطمب منو أف يعطينا أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي 

. إلييا بيدؼ  معرفة المجاؿ الداللي في الذاكرة طكيمة المدػ لطفل الشمل الدماغي الحركي 
 . (دجاجة – حديقة – بيت – بقرة – بحر  )أعطيني أكبر كممات ممكنة ؿ  : التعميمة 

نجد فيو فيـ مجمكعة صكر تحتكؼ حدث ، مقدمة لمطفل كاحدة : بند االندماج المكرفكتركيبي  .3
تمكػ األخرػ ، بعدىا يقكـ باإلنتاج المغكؼ ، عما يراه في الصكرة ك عددىا ثمانية الجمل 

   /المناسبة لمصكر تككف كاآلتي 
  بنت تأكل التفاح . 
  رجل يركل الكرة. 
 البنت راكبة عمى الحصاف. 
  أسقطت البنت الفنجاف. 
  كلد يتسمق الجدار. 
  فتاة تجرؼ. 
  كلد يقطف الزىرة. 
  بنت كاقفة. 
 كلد يقرأ. 
  البنات يمعبف. 
  الكلد يجرؼ. 
  04أنظر الممحق .          -   البنت تشرب الماء  - 
  ك أعطيني جممة عما تراه .....أنظر لصكرة التالية : التعميمة. 

يحتكؼ البند عمى مجمكعة كممات بسيطة ، كمجمكعة : بند تكرار الكممات البسيطة ك المعقدة  .4
 .       كممة 12أخرػ مف الكممات المعقدة ، كعددىـ 

  أعد كرائي الكممات اآلتية :  التعميمة/  
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 * الكممات البسيطة*
– ذئب – دلك – حصاف – جمل – ثعمب – أسد – تفاحة – خركؼ – مفتاح – بحر
– فأر – غزاؿ – عنب – طائرة – ضبي – صفارة – شمعة – سماء – زينب – رجل 
.  يغني – كاد – ىبلؿ – نممة – مشط – ليمكف – كمب – قنفذ 

* الكممات المعقدة *
– فمسطيف – تسمسيمت – مستشفى – استخرج – استعصى – مستغانـ – ديناصكر 
. سكيكده  – تيميمكف 

  :  بند العكس ك التشابو .05
. العكس/ أكال 

 صكر تكحي بالضد ، كعمى طفل الشمل الدماغي الحركي أف يحدد الصكرة 4نجد في ىذا البند 
.                التي تمثل ضدىا ، بعدىا نعطيو مجمكعة كممات كاحدة تمكػ األخرػ ، كعميو إعطاء عكسيا 

   - 05أنظر الممحق – 
 * التعميمة : 

:   حدد لي الصكرة التي تمثل عكس / - أ
 . كتاب مغمق  -
 .صحف فارغ  -
 .دمية صغيرة  -
 .طفل كراء حاجز  -

:  أعطيني عكس كممة /- ب

.  حزيف – قصير – بعيد – نيار – خارج 

. التشابو  / ثانيا  

 صكر أخرػ 6 صكر ممكنة متشابية ك 6  نجد في ىذا البند كذلؾ مجمكعة صكر مف بينيا 
تحمل ظل ، كعمى طفل الشمل الدماغي الحركي القياـ بتحديدىا ، كما نجد صكرة تحتكؼ عمى 
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، عمى الطفل القياـ بتحديد الشكل المناسب "مثمث – مستطيل دائرة – شكل المربع " أشياء تأخذ
      -06أنظر الممحق -   .     في الصكرة المقابمة 

 التعميمة: 

.  أيف ىك الشكل الذؼ يشبو ىذه الكرة / مثبل .       حدد لي الشكل المناسب لمشيء في الصكرة المقابمة 

 : بند فيـ الجمل ك تنفيذ التعميمات 

.  في ىذا البند نستعمل مع طفل الشمل الدماغي الحركي أدكات مممكسة 

  التعميمة: 
  ضع يدؾ عمى رأسؾ . 
  أغمض عينيؾ. 
  أعطيني يدؾ. 
  مرات عمى الطاكلة بالقمـ 3أطرؽ . 
  أحمل الكرة ك ضعيا فكؽ الطاكلة. 
  أحمل قمـ الرصاص ك قـ بالتخطيط عمى الكرقة. 
   قـ بفتح الكراس ثـ أغمقو. 

 :بند التسمية ك التعييف  .06
 :التسمية / أكال 

     نعط لطفل الشمل الدماغي الحركي مجمكعة صكر مألكفة مختمفة ، ك ىك يعمل عمى تسميتيا     
.   صكرة أيضا صكرة كجو إنساف بأجزائو 15كعددىا 

  الصكر تككف كاألتي ....... ما اسـ ىذا : التعميمة / 
 [límun]  ليمكف  -
   [tuFāђ]تفاحة  -
    [Ɛnəb]عنب   -
  an[Ṣђí ]  حصاف -
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  l[əmdȷ ] جمل  -
  [ graab] بقرة  -
 íl[ f] فيل -
 [furx]خركؼ  -
 [afaraZ]زرافة  -
 S[mulə]سمـ  -
 d[ār]دار  -
  [ aārafṢ]صفارة  -
 [ŠəmƐa]شمعة  -
 [nəmla ] نممة -
 [gəṭa] قطة  -
   [məftāђ] مفتاح  -
  [ṭaȷāra] طائرة  -
   [ƐaJnín]عيناف   -
  [fín]أنف  -
   [Fum]فـ  -
 [wdnín]أذناف  -
  [ŠəƐar]شعر  -

.  التعييف :ثانيا 
 ك ىك يعيف لنا الصكرة التي نطمبيا 5نقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي مجمكعة صكر عددىا 

   –07أنظر الممحق                                        – .منو 
  أرني :  التعميمة....... 

سيارة  – كردة – جدار – عمبة – مربع أحمر – كلد يشرب – كتاب – ممعقة – الشجرة – النظارة 
– كرسي – بنت – كلد – كأس – بنت تقفز – المرأتاف أسقطتا مزىرية ك كأس – الرجل يدفع 

.  الكلداف بجرياف – الرجل يحمل عمبة – قمـ فكؽ كتاب – قمـ – سكيف – قبعة 
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 :بند الذاكرة  .07
: تمريف تذكر الكممات سمعيا /-  أ

نقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي مجمكعة كممات سمعيا ، كنطمب منو تذكرىا بعد سماعيا ، 
/  ك الكممات تككف كاألتي 

.  باب – شجرة – كردة – عيف – رأس 
  أعد تذكر الكممات التي سمعتيا: التعميمة .  

:  تمريف تذكر مجمكعة صكر بصريا /- ب
 صكر ، يقكـ بالنظر إلييا لمحظات 6نقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي مجمكعة صكر ك عددىا 

/ ك الصكر تككف كاألتي .  بعدىا نقمب الصكر 
.  خركؼ – دار – بقرة – عنب – ليمكف – تفاحة 

  التعميمة : 

....... تذكر لي الصكر الذؼ رأيتيا 

: تمريف تذكر الجمل البسيطة /- ج

/  جمل كىي كالتالي 3 نعط لطفل الشمل الدماغي الحركي مجمكعة جمل بسيطة ، كعددىا 

*  السمسمة األكلى     *3 – 2 – 1

* السمسمة الثانية     * 6 – 5 – 4

*  السمسمة الثالثة      * 9 – 8 – 7

 تذكر لي سمسمة األرقاـ التي قمتيا لؾ بعد لحظات بالترتيب   : التعميمة.  
:  تمريف تذكر سمسمة أرقاـ معككسة /- ى

في ىذا التمريف نعط لطفل الشمل الدماغي الحركي سمسمة أرقاـ معككسة ، بحيث نقدـ كل 
/  سمسمة عمى حدا ك ىي كالتالي 

*  السمسمة األكلى       * 1 – 2 – 3
*  السمسمة الثانية       * 4 – 5 – 6
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*  السمسمة الثالثة       * 7 – 8 – 9
  تذكر لي سمسمة األرقاـ كما قدمتيا لؾ :  التعميمة. 

 : بند االنتباه  .08

:  االنتباه البصري / -   أ

رجل ثمج – شمس – نعط لطفل الشمل الدماغي الحركي صكرة عمييا شكل لييب نار    *
كمثمجات كنقدـ لو قمـ أحمر كأخر أزرؽ ، كنطمب منو تمكيف األشياء الساخنة بالمكف األحمر 

  –08أنظر الممحق – .   كالباردة بالمكف األزرؽ 

  أنظر جيدا لمصكر كقـ بتمكيف كل ما يعبر عف الحرارة بالمكف األحمر كلكف كل ما : التعميمة
 . يعبر عف البركدة بالمكف األزرؽ 

نقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي صكرة بيا أربع أحصنة ، حصاف كاحد يككف ظمو في      *
  –09أنظر الممحق – .   األسفل ، كعمى الطفل القياـ بتحديده 

  قـ بإيجاد الحصاف الذؼ يناسب ظل الحصاف الذؼ في األسفل :التعميمة  . 

نقدـ لمطفل كرقة عمييا ثبلث مربعات كبيرة كل مربع مقسـ إلى تسع مربعات صغيرة ، حيث   *
كل مربع كبير فيو دكائر مقسمة بشكل مبعثر في المربعات الصغيرة ، كالمطمكب مف الطفل القياـ 

  –10أنظر الممحق– . برسـ الدكائر كما ىي في الصكرة المقابمة ليا 

  الصكرة كخذ قمـ كقـ برسـ الدكائر كما ىي في الصكرة المقابمة  أنظر ليذه: التعميمة . 

نقدـ لمطفل صكرة عمييا مجمكعة حيكانات ليا أجزاء ناقصة نراىا مقابمة ليا ، في نفس الصكرة    *
المقدمة كعمى الطفل القياـ بربط الجزء الناقص كالمناسب لمحيكاف المقابل ، كالحيكانات تككف 

  –11أنظر الممحق– . تمساح – خركؼ – كنكر – دلفيف – كمب : كاألتي 

  أيف الجزء الناقص الذؼ يكمل ىذا الحيكاف ، قـ بربطو: التعميمة .  

نعط لمطفل صكرة تحمل دكائر عمييا أشكاؿ مختمفة كعددىا خمسة ، نطمب مف الطفل القياـ *
  –12أنظر الممحق– . بتعييف الصكرة التي تحمل نفس الشكل في مجمكعة الصكر المقابمة ليا 
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  الصكرة التي تشبو ىذه ... أرني: التعميمة.  

 :    االنتباه السمعي- / ب 

نأخذ قمـ ككرقة غميظة نستعمميا كحاجز نقكـ بالطرؽ عمى الطاكلة في المرة األكلى طرقة كاحدة ، *
الثانية طرقتاف كالثالثة ثبلث طرقات ، بحيث تككف متتالية كاحدة بعد األخرػ نسمعيا لمطفل ، 

.  كالمطمكب منو إعادة الطرؽ بنفس عدد الطرقات التي طرقتاىا 

  كعندما انتيي مف الطرؽ قـ بالطرؽ كما سمعت  خذ قمـ: التعميمة . 

نقكـ بالطرؽ عمى الطاكلة كمرة عمى الباب كمرة أخرػ ال نصدر أؼ صكت كيككف ذلؾ خمف *
ظير الطفل معناه دكف أف يراني ، كنطمب منو تحديد مصدر الصكت ، كيككف ذلؾ كاحدا بعد 

.  األخر 

  انتبو جيدا لمصكت ألني سأقكـ بالطرؽ خمف ظيرؾ كعندما أقكؿ لؾ انتيى قـ بتحديد : التعميمة
 . مصدر الطرؽ 

نطمب مف الطفل أف يقـك بتحديد صكت المرأة كالرجل بعدما نعطي عينيو ، كيقـك كل كاحد منيما *
.  بمناداتو 

  انتبو جيدا لمذؼ سيناديؾ كعندما افتح عينيؾ قل لي مف ناداؾ : التعميمة . 
  محكر الػػػمػػػغػػػة الػػػمػػػكػػػتػػػكبػػػة 

نقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي ، صكرة ألشكاؿ مختمفة ك نعطيو كرقة : بند التخطيط الكتابي  .1
    –13أنظر الممحق– . ك قمـ ، أيف نقـك بإعادة رسـ األشكاؿ عف طريق النقل مف الصكرة 

  .أعد رسـ ىذه األشكاؿ المقدمة لؾ   :التعميمة 
نقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي ، حركؼ ك نطمب منو قراءتيا : بند قراءة الحركؼ ك كتابتيا  .2

  .بعد ذلؾ نطمب منو كتابتيا حيث نقدـ لو قمـ ككراس لمكتابة 
  ما اسـ ىذا الحرؼ  تككف مكضحة كاآلتي : التعميمة / 

b]]-    W ] -  [ M ]  ] F ] -   ]-   q ]]  - ] k [ [ - Ʒ [ -] Š [ - ] ȷ                           ]  
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  [ṭ] - [ - ћ [ - ] ᴽ]  [ḍ] - [d] -  [t ] - [ɵ] - [ -]Ṣ]  L ] -] S] - ]Z]  - ] r]   

. ]X] - [ع] -]h]-]a]  

يحتكؼ ىذا البند عمى مجمكعة كممات تقدـ لطفل الشمل الدماغي : بند قراءة الكممات ك كتابتيا  .3
 . الحركي بحيث نطمب منو قراءتيا ، ثـ كتابتيا أيف نعطيو قمـ ككراس لمكتابة 

  قـ بكتابتيا /  ما ىذه الكممة  : التعميمة . 
/  الكممات تككف كاألتي 

.  باب – بحر – سماء – سيارة – طبيب – حديقة – مسرح – بيت – مدرسة 
في ىذا البند طفل الشمل الدماغي الحركي ، يجب أف يقرأ بأكبر سرعة :  بند الفيـ القرائي  .4

/                          مكضحة كاألتي  . جمل 5ممكنة  كيسطر عمى الكممات التي تكمل الجممة ، ك عددىا 
.                                                                                            قمـأحضر يعقكب ك رقة ك- 
 .                                                                                              لكرقةبدأ يعقكب يرسـ عمى ا– 
 .                                                                                                                 رسمولكف يعقكب البيت الذؼ – 
 .                                                                                                            لحائطعمق يعقكب الصكرة عمى ا- 
  . لصكرةنادػ يعقكب أباه ليريو ا– 

 . ك سطر عمى الكممات التي تنتيي بيا الجممة / قـ بقراءة الجمل : التعميمة 
 جمل ، نقـك بإمبلئيا عمى طفل الشمل 3يحتكؼ البند عمى : بند كتابة الجمل عف طريق اإلمالء  .5

 . الدماغي الحركي ، كاحدة بعد األخرػ 
  قـ بكتابة الجممة التي أممييا عميؾ : التعميمة . 

/  الجمل تككف كاآلتي 
 .فتاة تمعب بالدمية  -
 .األـ تككؼ المبلبس  -
 .األػب يشكؼ المحـ  -

يحتكؼ البند عمى نص ، نقكـ بإمبلء النص عمى الطفل : بند كتابة نص عف طريق اإلمالء  .6
 .بصكرة كاضحة ، بحيث يقـك الطفل بكتابة النص المممى عميو 

  ك النص يككف كاألتي .قـ بكتابة النص الذؼ أمميو عميؾ : التعميمة  / 
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قاـ دمحم ك يعقكب بتحضير أنفسيما لمذىاب في نزىة ، عند كصكليما لمحديقة ، تناكال " 
" .  فطكرىما ، ك ما ىي إال لحظات حتى بدأت تمطر ، فجمعا أغراضيما ك رجعا لمبيت

في ىذا البند الطفل يقرأ الجمل بصكرة كاضحة ،في مقابل تعييف : بند الفيـ المكرفكتركيبي  .7
:                                                                    الصكرة التي تعبر عنيا ، ك الجمل تككف كاألتي 

.                                                                                                 تحمل السيدة كيسا - 
.                                                                                                  أسقطت المرأة الكيس – 
.                                                                                                        تحمل البنت كرسي – 
.                                                                                                                    يحمل الكمب كيسا – 
.                                                                                                                  تقطف البنت األزىار – 
.                                                                                                       الكلد يأكل التفاح الذؼ تقطفو البنت– 
    /14أنظر الممحق   /         .الكلد فكؽ غصف الشجرة– 

في ىذا البند نطمب مف طفل الشمل الدماغي الحركي حكاية قصة كتابيا :  بند اإلنتاج الكتابي  .8
  /15أنظر الممحق .                / "الكلد ك الكمب " كالقصة بعنكاف 

 إليؾ الصكرة اآلتية ، لقصة الكلد ك الكمب ، قـ بحكايتيا كتابيا :  التعميمة.  
 / القصة كاألتي 

خرج الكلد مع الكمب ، بدأ الكمب يجرؼ ، فسقط الكلد أرضا فتمطخت ثيابو ، فذىب لمبيت "
" .   ليستحـ بعد نزع ثيابو الكسخة ، ك أخيرا أصبح نظيفا

:  الػتػػػنػػػاكؿ التجريبي : رابعا 

:   تقديـ البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني 
  إف ىذا البرتكككؿ المقترح لمتشخيص األرطفكني لطفل مصاب بالشمل الدماغي الحركي يتككف مف 

ثبلثة محاكر، فالمحكر األكؿ يشخص لنا الحركات العامة ككذا الحركات الفمية الكجيية ، أما المحكر 
الثاني فيشخص لنا القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، 

كبالنسبة لممحكر الثالث فيك لتشخيص جانب التكاصل المغكؼ لدػ الشمل الدماغي الحركي ، يطبق 
.   سنة15 سنكات حتى 4عمى األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مابيف 

  يمكف تطبيق ىذا البرتكككؿ برفقة الكالديف أك بدكنيما . 
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  يمكف تطبيقو في مقابمة مكجية. 

  في ىذا البرتكككؿ نستخدـ تقنيات ك نشاطات كأداة لمتشخيص . 

  (بعض التماريف كليس كميا  )بإمكاف تطبيقو مع طفل مصاب بالشمل الدماغي الحركي قبل  ،
 . كبعد ثبلث سنكات 

  دقيقة إلى ساعة كاحدة بالنسبة لممحكر الكاحد ، عند الفئة الكبرػ 30مدة التطبيق مف  . 

  مدة التطبيق مف ساعة كاحدة إلى ساعة كنصف بالنسبة لممحكر الكاحد ، عند الفئة الصغرػ. 

  تعميمات البركتكككؿ المقترح تقدـ بمغة الدارجة . 

  يطبق المحكر األكؿ ك الثاني عمى الفئة الصغرػ /FORME  P  /  4مابيف  )الذؼ يتراكح سنيـ 
 8مابيف  ) الذؼ يتراكح سنيـ /  FORME  G/ ككذلؾ الفئة الكبرػ  ( سنكات 7– سنكات 
  .  ( سنة 15– سنكات 

  يطبق المحكر الثالث عمى الفئة الكبرػ كحسب /FORME  G   /8مابيف  ) الذؼ يتراكح سنيـ 
  .  ( سنة 15– سنكات 

 (الكسـ  )طريقة التنقيط  

  ( - ) ( + ) (+ + ) / (الشيء  ) 0 أك 1  ، 2: ب كل فقرة مف فقرات البرتكككؿ تقيـ 

  إذا تـ أداء النشاط في حدكد العادؼ ’  ( + + ) 2نقطتاف . 

  إذا تـ أداء النشاط بشكل متكسط  ( + ) 1نقطة كاحدة . 

 ك لـ يبد أية محاكلة إذا لـ يتمكف طفل الشمل الدماغي الحركي مف أداء النشاط (-) 0الشيء . 

 ( إذ أف لكل نشاط محاكلتيف ، نقـك بتدكيف النقطة في المحاكلة الجيدة) .  

 /الخمفية النظرية لمبركتكككؿ التشخيصي األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي  
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. محاكر البركتكككؿ. نكعو عنكاف المرجع . االسـ كالمقب . الترقيـ 

أساليب التكفل األرطفكني بالطفل المصاب دردكر أسماء  01
. بالشمل الدماغي الحركي 

مذكرة 
ليسانس في 
األرطفكنيا 

(2015 .)

  محكر التشخيص الحركي
لطفل الشمل الدماغي 

– الحركة العامة )الحركي 
  .(الفمية الكجيية

  محكر تشخيص القدرات
المعرفية المرتبطة بالمغة 

لطفل الشمل الدماغي 
 . الحركي 

  محكر تشخيص جكانب
المغة لدى طفل الشمل 

.  الدماغي الحركي 

02 Bouakkaze  

Souhila  

Rééducation Fonctionnelle de 

l’enfant infirme moteur 

cérébral par l’orthophoniste : 

prise en charge des fonctions 

eacilitatrices de l’émussion de 

la  parole 

مذكرة 
ماجستير في 
األرطفكنيا 

(2000 .)

  محكر التشخيص الحركي
لطفل الشمل الدماغي 

– الحركة العامة )الحركي 
 . (الفمية الكجيية

03 
O. Merrot 

M 

Guatterie P 

Fayoux 

pathologie neurologique de 

pharynx et troubles de la 

deglutition chez l’enfant et 

l’adulte 

كرقة دراسية 
(2011  .)

  محكر التشخيص الحركي
لطفل الشمل الدماغي 

– الحركة العامة )الحركي 
 . (الفمية الكجيية

04  ALBERT 

ECCIA 

La préparation  à la scolarité 

des enfants infirmes moteurs 

cérébraux. 

كتاب 
(2009 .)

  محكر تشخيص القدرات
المعرفية المرتبطة بالمغة 
لطفل الشمل الدماغي 

 .الحركي 
  محكر تشخيص جكانب

المغة لدى طفل الشمل 
. الدماغي الحركي 

 معركؼ فاخت  05
األسمكب المغكي لمقراف كأثره في تنمية 
قدرات الطفل المغكية كالمعرفية نمكذج 

 الذاكرة الداللية المعجمية

مذكرة 
ماجستير في 
عمـ النفس 
المغكي 
كالمعرفي 

(2011. ) 

  محكر تشخيص القدرات
المعرفية المرتبطة بالمغة 
لطفل الشمل الدماغي 

. الحركي 
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 خدكسي كريمة   06
بناء كاقتراح بركتككؿ إعادة تربية الطفل 
الديسفازي في الكسط اإلكمينيكي الجزائري 

 تناكؿ لساني كبراغماتي

مذكرة لنيل 
شيادة 

الدكتكراه في 
األرطفكنيا 

(2011  .)

  محكر تشخيص القدرات
المعرفية المرتبطة بالمغة 
لطفل الشمل الدماغي 

. الحركي 

بكمسجد عبد   07
 القادر 

تعزيز نمك القدرات اإلدراكية باستخداـ 
برنامج مقترح لنشاط التربية النفسية 

الحركية بحث مسحي تجريبي عمى أطفاؿ 
  سنكات6-4التعميـ التحضيري 

بحث مقدـ 
ضمف 
متطمبات 

الحصكؿ عمى 
درجة 

الدكتكراه 
(2005 .) 

  محكر تشخيص القدرات
المعرفية المرتبطة بالمغة 
لطفل الشمل الدماغي 

. الحركي 

نادر يكسف   08
كتاب  .الشمل الدماغي التطكير اإلدراكي  الكسكاني 

(2006 .)

  محكر التشخيص الحركي
لطفل الشمل الدماغي 

– الحركة العامة )الحركي 
  .(الفمية الكجيية

  محكر تشخيص القدرات
المعرفية المرتبطة بالمغة 
لطفل الشمل الدماغي 

. الحركي 

09  

أبك النجا أحمد 
عز الديف عمرك 
كحسف كأحمد 

 بدراف 

ذكك االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذىنية 
 . الحركية البصرية كالسمعية 

كتاب 
(2003 .)

  محكر التشخيص الحركي
لطفل الشمل الدماغي 

– الحركة العامة )الحركي 
 . (الفمية الكجيية

إبراىيـ أميف   10
 القريكني 

دليل تدريب كتعميـ األطفاؿ المعاقيف 
  .عقميا

كتاب 
(2006 .)

  محكر تشخيص القدرات
المعرفية المرتبطة بالمغة 
لطفل الشمل الدماغي 

. الحركي 

إبراىيـ دمحم  11
كتاب  .مقدمة في اإلعاقة الحركية  صالح 

(2006 .)

محكر التشخيص الحركي لطفل 
الحركة )الشمل الدماغي الحركي 

 . (الفمية الكجيية– العامة 
 التشخيصي ؿ يبيف الخمفية النظرية التي تـ عمى أساسيا اقتراح البركتككك:( 08)الجدكؿ رقـ 

 .األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي 
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 محاكر البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي :  ثانيا   

    محكر التشخيص  الحركي لطفل الشمل الدماغي الحركي/المحكر األكؿ  (أ 

 .  (الحركة العامة  ، ك الفمية الكجيية )                    

  األسباب التي جعمتنا نقيـ ىذا المحكر 

      إف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، مف أىـ الصعكبات التي يكاجييا ، عدـ قدرتو     
       الرأس ، ىذا يمكف أف يجعل مف الصعب عمى الطفل التنفس– الكجو – عمى التحكـ في حركة الفـ 

الحديث بشكل كاضح ، أك العض ، أك المضغ ك ابتبلع الغذاء ، إضافة عمى ذلؾ نجد لديو مشكل  أك
  ( 62 : 2015دردكر أسماء، ) .                           الغثياف ك الحركات الدقيقة 

  يحتكي المحكر عمى     /مػػػحػػػتػػػكى الػمحكر : 

 . تمريف لتشخيص منعكس الغثياف، ك التقيؤ لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي  (1

 الفؾ ك المساف –  التمرينات الفمية الكجيية لتشخيص قدرة الطفل عمى التحكـ في عضبلت الفـ  (2
تمرينات لتقييـ مدػ قدرة الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ،عمى التحكـ في إيقاع التنفس  (3

 . ك التحكـ في قكتو ك ضعفو 

 الحركات العامة ك الدقيقة لتشخيص مدػ التناسق الحركي              :استخداـ النشاطات الحركية (4
 . (التتزر الحسي الحركي  )

.  استخداـ األشياء أيف يتـ تشخيص عممية المسؾ  (5

 :األدكات  

مكعبات أقراص صغيرة – لعبة – كرقة – كرة كبيرة – عكد ثقاب – أنبكبة – مرآة – شمعة –  قفازات 
– كعاء مركبة كرقية مركحة ك رقية – ماء – كرة صغيرة – خيط  – أزرار – متشابية المكف ك الشكل 

أككاب  لكحة عمييا صكرة – كيس – ألكاف مائية –كراس – كرقة – عمكد ك حمقات – أقبلـ رصاص 
.  دجاجة مركبة 
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: الػػػتػػػعػػػمػػػيػػػمػػػة 

قـك بيذا فقـك بالضغط الضعيف المتسع ك بالدلؾ السريع ، فقكـ بارتداء قفازة ك بكاسطة السبابة ف   
كما  (اليسرػ – اليمنى  )التمريف بداية مف الجية القريبة مف الشفتيف ، ثـ المثة الخارجية العميا في الجية 

، كما نقكـ بالضغط السريع كسط الحنؾ ،  (اليسرػ – اليمنى )نعمل نفس الشيء في األسفل الجية  
(  16)أنظر الممحق رقـ .  كمقدمة المساف  

                                               (  138: 2000  ,  Bouakkaze Souhila ) 

                                                  :نطمب مف الطفل تنفيذ بعض األلعاب ك الحركات في تمريف عضبلت الشفاه حيث نطمب مف الطفل .1
    (64 – 63 : 2015دردكر أسماء، )

  ضـ الشفتيف حكؿ أنبكبة. 

  االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف . 

  الضحؾ مع فتح الشفاه . 

  سحب الشفاه لداخل الفـ . 

  جذب اليكاء لداخل الفـ . 

  نفخ الخدكد ك العد حتى العشرة . 

  كضع المساف في جانب الخد األيمف لمداخل ك العد حتى السبعة . 

  ك مرة أخرػ في الجانب األيسر مع العد كذلؾ حتى السبعة. 

  إخراج المساف كجعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة ثـ نغير لبلتجاه الثاني  كنعد كذلؾ
 .  حتى السبعة 

  رفع المساف لمحنؾ ك العد حتى الثمانية . 

  نفخ ىكاء الزفير فترة طكيمة بحركة تذبذبية . 
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  إغبلؽ الشفتيف بقكة . 

  تدكير الشفتيف لؤلماـ ك فتحيا فتحة بسيطة . 

  فتح الفـ ك لمس السنة العميا بمسانو . 

  محاكلة لمس رأس أنفو بالمساف . 

  لمس طرؼ لسانو الشفة العميا . 

  لمس طرؼ لسانو الشفة السفمى . 

  كضع المساف عمى حافة المثة خمف األسناف العميا . 

  االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف ،مع نطق صكت[ .   [ i 

  فتح الشفاه مع نطق  صكت[ [t ،[ā ]  .  

  إغبلؽ الشفتيف بقكة ،ثـ خركج صكت انفجارؼ[ b. ]  

   إغبلؽ الشفتيف بقكة ،ثـ خركج صكت انفجارؼ مفتكح[  bā. ]  

    إغبلؽ الشفتيف بقكة ،ثـ خركج صكت انفجارؼ مضمكـ[ u b. ]  

   إغبلؽ الشفتيف بقكة ،ثـ خركج صكت انفجارؼ مكسكر[  bi. ]  

 : نطمب مف طفل الشمل الدماغي الحركي  .2

Merrot & AL, 2011))   

  النسف عمى الشمعة ك محاكلة إطفائيا. 

  النفخ عمى مراكب كرقية في الماء . 

  النفخ عمى فقاعات الماء. 

 النفخ عمى أقبلـ رصاص، المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة . 
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 النفخ عمى أنبكبا متصبل بكأس بو ماء . 

  النفخ عمى مراكح كرقية إلدارتيا   . 

 : نطمب مف طفل الشمل الدماغي الحركي   .3

                     الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف مع رفع ذراعيو لؤلعمى ، كعندما نصفر يقكـ الطفل بالتصفيق
 . الصكرة األكلى  (17)أنظر الممحق رقـ 

  المشي عمى خط مستقيـ . 

  ( 142 - 101- 100 : 2006نادر يكسف الكسكاني ، )المشي ك ىك مغمض العينيف   

  (. في حالة إف كاف الطفل يمشي  )/ مالحظة *

  فتح كرقة ثـ طييا . 

  تمزيق الكرقة باليد . 

 ( 143  : 2006إبراىيـ دمحم صالح ، ).  فتح كتاب أك كراس  

  نعط الطفل مجمكعة أزرار، ك نطمب منو ممئيا في خيط ، أيضا بإمكاننا إعطاء الطفل
.                  لكحة تحتكؼ مجمكعة حركؼ حيث بإمكاننا نزع تمؾ الحركؼ ك إعادة تركيبيا 

 .الصكرة الثانية  (17)انظر الممحق رقـ 

  بكاسطة ألعاب تركيبية ،أعطيو عشرة قطع كأطمب منو كضع كل القطع كاحدة عمى 
(                                                                                                 33)أنظر الممحق .  األخرػ بناء برج مف المكعبات 

   (123 – 122- 126 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )
  (143  : 2006إبراىيـ دمحم صالح ، ).                الرسـ باألصابع بتمكيف مائي   
  مثبل نعط لمطفل لعبة عمى شكل حذاء كنعطيو خيطا ك نطمب منو مسؾ  ]سحب خيط

دخالو في ثقب الحذاء ثـ جذبو   ( 33)أنظر الممحق . [الخيط كا 
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   يجمس الطفل عمى كرسي ك أمامو طاكلة ، أك سمـ يككف ممتصق مع الحائط بحيث ال
أنظر الممحق . يمكف زعزعتو بسيكلة كنطمب مف الطفل بمد يديو ك الشد بيما عمى السمـ 

 .الصكرة الثالثة  (17)رقـ
  الصكرة  (17)نطمب مف الطفل تحريؾ ذراعيو في جميع االتجاىات أنظر الممحق رقـ

 . الرابعة 
  الصكرة الخامسة  (17)أنظر الممحق رقـ . القبض ك الضغط عمى الشيء الممسكؾ 

  الصكرة السادسة  (17)أنظر الممحق رقـ  . المعب بيد ك االرتكاز عمى اليد األخرػ 

  الصكرة السابعة  (17)أنظر الممحق رقـ . إدخاؿ مجمكعة حمقات في عمكد 

  نضع أماـ الطفل عمبة تحتكؼ عمى مكعبات، كنطمب منو أف يأخذ المكعبات ك يضعيا في
 الصكرة الثامنة                   (17)أنظر الممحق رقـ .   عمبة أخرػ 

  الصكرة التاسعة  (17)أنظر الممحق رقـ  .  المعب برمي الكرة لمطرؼ اآلخر 

   ( 180 – 172 – 117 – 114 – 128- 127 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )              

        نعطيو مجمكعة مف الكريات الصغيرة مختمفة األلكاف ، ك نأخذ كاحدة ك نمسكيا بالسبابة
الصكرة العاشرة                  (17)أنظر الممحق رقـ . ك اإلبياـ ، ك نطمب منو القياـ مثمنا 

  (186  : 2003أبك النجا كأخركف ، )

  (205 :2006نادر يكسف الكسكاني ، ).       مسؾ كرة كبيرة باليديف           

  ( 17)أنظر الممحق رقـ . نعط الطفل مجمكعة أككاب ، كنطمب منو كضع ككب كسط ككب
    (200 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )الصكرة الحادية عشر   

  نعط لمطفل مجمكعة مف األقراص الصغيرة المتشابية المكف ك الشكل ك نطمب منو كضعيا
 (   33)أنظر الممحق .  في كيس 

  (33)أنظر الممحق . ك إعادة تركيبيا " دجاجة " نزع قطع لكح مركبة لصكرة 
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  الصكرة الثانية عشر                     (17)أنظر الممحق رقـ . رفع الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف
        (103 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

  (129 : 2006نادر يكسف الكسكاني ،) . مد يديو ك تشبيكيـ مع بعضيـ البعض  

  مد ذراعيو ك فتح أصابع يديو بكضع عمكدؼ .                                                                           

  تشبيؾ يديو مع االرتكاز عمى الطاكلة . 

  الصكرة الثالثة عشر (17)كضع يديو عمى رأسو مع تشبيؾ اليديف أنظر الممحق رقـ               .
               (131 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

  كضع راحة يديو عمى الطاكلة مع فتح أصابعو لمدة . 

  ( 17)مد ذراعيو ك تشبيؾ يديو ،كتحريكيما ك رفعيما لؤلعمى ك األسفل أنظر الممحق رقـ
  (129 :2006نادر يكسف الكسكاني ، ).      الصكرة الرابعة عشر  

  الصكرة الخامسة  (17)مد ذراعيو مع لف أصابع يديو عمى العصا أنظر الممحق رقـ
  ( .130 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )عشر 

  الصكرة السادسة عشر  (17)تشبيؾ األيدؼ خمف الظير أنظر الممحق رقـ                                                                                                                         . 
   (132 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

  الصكرة السابعة عشر  (17)تشبيؾ األيدؼ ، ككضعيا خمف الرأس أنظر الممحق رقـ                                                                                              . 
(  133 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

  لؤلماـ، لمكسط الكقكؼ بمد الذراعيف لمجانبيف ، ك القياـ بحركات اليداف كالذراعاف
.                                                      الصكرة الثامنة عشر  (17)كلمجانبيف أنظر الممحق رقـ 

(              134 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

  الصكرة التاسعة  (17)مد الذراعيف لمجانبيف ك تحريكيما بشكل دائرؼ أنظر الممحق رقـ
 ( 135 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )        .عشر 
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  الصكرة العشركف  (17)قذؼ الطفل الكرة باتجاه الحائط ثـ مسكيا أنظر الممحق رقـ.                                                                                                 
  (179 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

  ( 17)مد اليديف لمكسط مع مباعدة اليديف ك الساقيف عف بعضيما أنظر الممحق رقـ
  (137 :2006نادر يكسف الكسكاني ، ) .الصكرة الكاحد كالعشركف 

  ( 17)مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف معا أنظر الممحق رقـ
  (138 :2006نادر يكسف الكسكاني ، ).         الصكرة الثانية كالعشركف 

  الصكرة  (17)مد ذراعيو لمكسط ، كتحريؾ السبابتيف بشكل دائرؼ أنظر الممحق رقـ
 (139 :2006نادر يكسف الكسكاني ، ) .الثالثة كالعشركف 

  مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ لعبة صغيرة الحجـ ، نكعا ما كنقميا مف يد ألخرػ أنظر
  (140 :  2006نادر يكسف الكسكاني ،.   ) الصكرة الرابعة كالعشركف  (17)الممحق رقـ 

  محكر تػشػخػيػص الػقػدرات الػمػعػرفػيػة الػمػرتػبػطػة بػالػمػغػة                                   / المحكر الػثػانػي – ( أ
. لػطػفػل الػشػمػل الػدمػاغػي الػحػركػي 

   األسباب التي جعمتنا نقيـ ىذا المحكر 

األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي تكاجييـ صعكبات تقف عائقا أماميـ حيث ال تمكنيـ 
مف القياـ بالميمات المطمكبة منيـ في الحياة بشكل أكثر كفاءة ،ال سيما في الجانب المعرفي ، 

.  اإلدراؾ ك الذاكرة – فنبلحع أف ليـ مشكل عمى مستكػ االنتباه 

  يحتكؼ المحكر عمى   /مػػػحػػػتػػػكى الػػػمحكر : 

:  تماريف تشخص لنا المفاىيـ األساسية  .1

 . األلكاف األساسية  (أ 

 . المخطط الجسدؼ (ب 

 . الجانبية (ج 
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 . المكاف (د 

 . الزماف (ق 

 . األشكاؿ (ك 

            . الكـ ك العدد (ز 

 . تماريف تشخص لنا االنتباه  .2

 . تماريف تشخص لنا اإلدراؾ  .3

 . تماريف تشخص لنا الذاكرة  .4

 :األدكات   

طاكلة مربع              – كرسي –  (أخضر – أزرؽ – أصفر – أحمر  )مكعبات بمكف  – دمية – سيارة 
 مكعبات بألكاف مختمفة  (صغير – كبير  )مثمث –  (صغيرة – كبيرة  )دائرة –  (صغير – كبير  )

خشخيشة  صكرة – خيط –  (بمكف أحمر،أزرؽ،أخضر،أصفر)أزرار – دلكيف -  ماء  – أسفنجو 
صكرة تحتكؼ عمى متاىات  خمسة – كرة – عمبة فييا ثقكب ألحجاـ ك أشكاؿ ىندسية – سيارة مركبة 

صكرة  تحتكؼ –  (اثناف متطابقتاف  ك الباقي مختمفكف  )* بمكتك * صكر لشخصية كرتكنية  
 (مربع مثمث ، دائرة  )كرقة بيا شكل – شخصية كاحدة مختمفة في كل صف عف الشخصيات األخرػ 

كرقة بيا خطكط – كرقة بيا مربعات ممكنيف باألحمر ك األخضر ك أخرػ بيا مربعات بدكف تمكيف – 
لكحة  (أزرؽ،أحمر،أخضر،أصفر)عصي بمكف    –  (باألزرؽ،أحمر،أخضر،أصفر   )عمكدية ممكنة 

صكر مختمفة  (نجمة – مستطيل – ىبلؿ  دائرة – مربع – مثمث  )بيا بطاقات حافظة عمييا  شكل 
صكرة - صكرة لمجمكعة مف الكؤكس   ك االنأت  – صكر بيا مضبلت مفتكحة ك مغمقة – ناقصة 

.  بيا أسقف منازؿ 

 :   نشخص األلكاف األساسية لدػ الحالة كالتالي (أ 

 :الػػػتػػػعػػػمػػػيػػػمػػػة   
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  (أصفر مع أخضر  ) (أحمر مع أزرؽ  )نعط لمطفل مكعبات بألكاف مثل : أكال .  

  (عممية التصنيف ك فرز األلكاف  )نطمب مف الطفل القياـ بعممية مطابقة ىذه األلكاف .  

  نقكؿ لمطفل ما / مثبل  (التعرؼ عمى األلكاف  )بعدىا نطمب مف الطفل تسمية األلكاف : ثانيا
   .ىذا المكف ؟ 

  نطمب مف الحالة تمكيف كردة بمكف أحمر  / مثبلالعمل عمى تكظيف المكف : ثالثا . 

  نطمب مف الحالة أف يعطيني لكنا أحمر مف بيف مجمكعة مف األقبلـ                                 .
  (85 : 2015دردكر أسماء، )

   : نشخص المخطط الجسدؼ كالتالي( ب

يجب تكعية الطفل ك التعرؼ عمى جسده ، ثـ إعادة تسمية أعضاء جسده عمى اآلخريف عف طريق  
  ( .    123 : 2011خدكسي كريمة ،  ).          لعبة بناء ك تركيب جسد اإلنساف 

  كجيؾ عينؾ – نقكؿ لمحالة أيف رأسؾ  /  مثبلنطمب مف الحالة تعييف أعضاء جسميا : أكال –
– شعرؾ رجمؾ  كتفؾ – أصبعؾ - ظفرؾ– ظيرؾ – بطنؾ – يدؾ – أذنؾ – فمؾ – أنفؾ 
 .                                                       جبيتؾ – خدؾ – صدرؾ – رقبتؾ – عنقؾ 

  أنف  – أذف – الكجو – الرأس / نعط لمطفل مخطط جسدؼ لدمية ك نطمب منو تعييف : ثانيا
                                                   .الصكرة األكلى  (18)البطف أنظر الممحق رقـ – الرجل – اليد – الشعر – فـ 
 (15 : 2006ابراىيـ أميف القيركني ، )

  :    نشخص الجانبية كالتالي (    ج

  العيف - العيف اليمنى - تريني يدىا اليمنى ثـ يدىا اليسرػ   أف نطمب مف الحالة: أكال
التعييف  )الرجل اليسرػ  – الرجل اليمنى – األذف اليمنى – األذف اليسرػ - اليسرػ 
  . (المباشر
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 نطمب مف الحالة الربط بيف أمريف في أف كاحد ، أيف نقكؿ لمطفل المصاب بالشمل : ثانيا
الدماغي الحركي ضع يدؾ اليمنى فكؽ عينؾ اليسرػ ، ضع يدؾ اليسرػ  فكؽ عينؾ اليمنى  
ضع يدؾ اليمنى في األذف اليسرػ ،  اليد اليسرػ في األذف اليمنى ، اليد اليمنى في الرجل 

 ( . تككف كاحدة تمكػ األخرػ )اليسرػ ، اليد اليسرػ في الرجل اليمنى  

 (  102- 101 : 2005بكمسجد عبد القادر ، ) 

  (25 : 2006ابراىيـ أميف القيركني ، )   : نشخص المكاف كاألتي (                      د

  سيارة بالنسبة لمكلد                      )  نشخص مفيـك المكاف لدػ ، انطبلقا مف كضع العمبة :أكال
،في أماكف مختمفة مرة فكؽ الطاكلة كتارة تحت الطاكلة  ك نقكؿ  (ك دمية بالنسبة لمبنت 
 . لمحالة أيف ىي المعبة 

 ثـ بجانب الكرسي -  نطمب مف الحالة الكقكؼ أماـ الكرسي ثـ كراء الكرسي  : ثانيا  . 

.  الصكرة الثانية  (18)  أنظر الممحق رقـ 

   :نشخص الزماف لمحالة   (   ى

  ؟ما اسـ اليـك  )  نطمب مف الطفل ذكر يـك إجراء المقابمة :أكال  (  . 

 (؟ أذكر لنا أياـ األسبكع   ) نطمب مف الحالة أف تذكر لنا أياـ األسبكع : ثانيا .  

  ما اليـك . نطمب مف الطفل تحديد القبل ك البعد مف خبلؿ األياـ أيف نقكؿ لمحالة : ثالثا
 ما اليـك الذؼ يأتي / ثـ ما اليـك الذؼ يأتي قبل الجمعة ؟  / ؟  الذؼ يأتي بعد الجمعة  

 .                                     ما اليـك الذؼ يأتي بعد يـك االثنيف ؟ / قبل يـك االثنيف ؟  

كبيرة       / الدائرة  ) (/  صغير– كبير / المربع  )نشخص لمحالة األشكاؿ األساسية  (ك 
: كاآلتي / (  صغير – كبير / مثمث  ) (صغيرة 

  ضع المربع الصغير مع /   نطمب مف الحالة مطابقة األشكاؿ الستة السابقة الذكر مثبل :أكال
 . المربع الكبير 
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 الصكرة الثالثة  (18)أنظر الممحق رقـ .  ؟ نطمب مف الحالة تسمية األشكاؿ ، ما ىذا : ثانيا . 

: نشخص لمحالة الكـ ك العدد ك ذلؾ مف خبلؿ   (      ؼ 

.     نطمب مف الحالة العد مف كاحد حتى العشرة :أكال 

متشابية في الشكل ك الحجـ ك المكف  *  كرات 9* أيف يتـ تحديد الكمية مف خبلؿ: ثانيا
:  ك نسأؿ الحالة األسئمة اآلتية

.   كرات 5ثـ /  كرات 4ثـ /  كرات 3ثـ / أعطيني كرتاف 

 .  3 أـ 2 ، ثـ 3 أـ 5 ، ثـ 4 أـ 3نقكؿ لمحالة مف األكبر : ثالثا 

 .  5 أـ 4 ، ثـ 3 أـ 2 ، ثـ 3 أـ 4        كما نقكؿ لمحالة مف األصغر 

 (  85 - 82 : 2015دردكر أسماء، )

: نشخص االنتباه باستخداـ التقنيات التالية  –  (2

. نعط لمطفل صكرة لمجمكعة مف أسقف المنازؿ ، كعميو بتمكيف األسقف المتشابية بنفس المكف (أ 
 ( .  Albert Eccia , 2009 : 45- 44(    )19)أنظر الممحق رقـ 

نضع عمى طاكلة دلكيف أحدىما يحتكؼ عمى ماء كاآلخر فارغ ، ك نطمب مف الطفل بغطس (ب 
اإلسفنج في الدلك الذؼ بو ماء ، ك الضغط عمى اإلسفنج بكمتا يديو عمى الدلك اآلخر ، فيسقط 

الماء الذؼ باإلسفنج  ك نحف نشخص ىل الطفل ينتبو إلى صكت الماء ك شكمو عند تساقطو               
الصكرة الرابعة                                              (18)أنظر الممحق رقـ  . (بصرؼ – انتباه سمعي  )
   (120 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

ك نطمب منو  (أحمر ، أزرؽ ، أخضر ، أصفر  )نعط لمطفل مجمكعة أزرار مختمفة األلكاف (ج 
 (.  33)ممئيا في خيط ، بنفس ترتيب المكف الذؼ قمنا بو أنظر الممحق 
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نجعل الطفل مستمقي عمى ظيره ، ك نصدر أصكات بالقرب مف كجو الطفل، كىك مغمض (د 
.                                                                   ك نرػ إف كاف الطفل ينتبو إلى مصدر الصكت  (مثير سمعي  )العينيف 

   (159 – 151 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

لعبة الصكر المتشابية ك غير المتشابية ، أيف نعط لمطفل صكرة تحتكؼ عمى مجمكعة مف (ق 
، ك المطمكب مف الطفل رسـ جميع االناءات بنفس  ( 11مجمكعيا  )الكؤكس ك االناءات 

.                                                 الصكرة األكلى   (20)رقـ  الشكل المكجكد في الصكرة أنظر الممحق
(42 -45 :Albert Eccia , 2009 . ) 

نعط لمطفل صكرة تحتكؼ عمى مضبلت مغمقة ك مفتكحة ، ك المطمكب مف الطفل رسـ شكل (ك 
.                     شمس بجانب المضمة المغمقة ك رسـ أمطار كأنيا تتساقط عمى المضمة المفتكحة 

  ( .Albert Eccia , 2009 : 45-43)    الصكرة األكلى (20)أنظر الممحق رقـ 

 : نشخص اإلدراؾ باستخداـ التقنيات التالية  (3

عجمة  )، ك مف ثـ نطمب منو ذكر الجزء الناقص  (صكرة سيارة  )نعط لمطفل صكرة ناقصة (أ 
       الصكرة الثانية  (20)أنظر الممحق رقـ  . (سيارة 

نعطيو مجمكعة صكر مختمفة ناقصة ، ك نطمب منو كضع الجزء الناقص لتصبح صكرة مكتممة (ب 
        ( . 21)أنظر الممحق رقـ 

نضع لمطفل مجمكعة مكعبات مختمفة بألكاف مختمفة ، كنطمب مف الطفل فرزىا إلى مجمكعات (ج 
                                                          الصكرة الخامسة  (18)أنظر الممحق رقـ . حسب المكف ، ك مف ثـ عد كل مجمكعة 

         (155 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

نعط لمطفل ثبلث مجمكعات مف الصكر المتماثمة بحيث تككف ىناؾ شخصية كاحدة في كل (د 
صف مختمفة عف باقي الشخصيات ، ك المطمكب مف الطفل اختيار الشكل المختمف مف بيف 

 (        22)أنظر الممحق رقـ " . محاكلة إيجادىا " مجمكعة األشكاؿ 
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أنظر " إدراؾ بصرؼ "نطمب مف الطفل كضع األحجاـ  ك األشكاؿ اليندسية في الثقكب المناسبة (ق 
                               (       173 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )  .الصكر السابعة  (18)الممحق رقـ 

.                                            نرسـ في حائط دائرة ممكنة ، ك نطمب مف الطفل قذؼ الكرة عمى اليدؼ (ك 
    . الصكرة السادسة  (18)أنظر الممحق رقـ  (179 :2006نادر يكسف الكسكاني ، )

     (  .23)أنظر الممحق رقـ نطمب مف الطفل تمرير خط بكاسطة قمـ داخل متاىة (ز 

 ( 177 : 2006نادر يكسف الكسكاني ، )

 نقدـ لمطفل مجمكعة مف الصكر المتشابية بحيث تككف ىناؾ صكرتيف فقط مف صكر البمكتك (ح 
الخمسة متطابقتيف ، كالمطمكب مف طفل الشمل الدماغي الحركي محاكلة معرفتيا أنظر الممحق 

 ( . 24)رقـ 

 :العمل عمى تشخيص الذاكرة لطفل الشمل الدماغي الحركي كاآلتي  ( 4

الصكت يككف مختمف عف  )نجمس الطفل ك نأتي بجرس ، ك نيزه كل مرة ليصدر صكت (أ 
ك نطمب مف الحالة تذكر  . (الصكت اآلخر مف حيث الشدة ، ك الحدة ، المدػ ، االتجاه 

 . الصكت القكؼ ، الخفيف ، الطكيل ، القصير ، مف أؼ اتجاه ىك ك في أية مرة صدر 

 (: 2006161نادر يكسف الكسكاني ، ) الفكرة أخذت مف كتاب *

في كرقة نرسـ مربعات ، ك نمكنيـ باألحمر ك األخضر، كما نقكـ برسـ نفس المربعات بدكف (ب 
تمكيف عمى كرقة مغايرة ، ك نطمب مف الطفل أف ينظر لممربعات الممكنة ك القياـ بتمكيف المربعات 

نعمل عمى إخفاء كرقة المربعات الممكنة بعد النظر إلييا  ). التي بدكف تمكيف بنفس ترتيب المكف 
     الصكرة األكلى  (25)أنظر الممحق رقـ  . (لدقائق معدكدة 

صفراء  كنطمب – خضراء – حمراء – عمى كرقة غميظة نقكـ برسـ خطكط عمكدية ممكنة  زرقاء (ج 
عمى الخط المكجكد في الكرقة التي بدكف تمكيف ،  (المكف  )مف الطفل كضع العصي المناسب 

      الصكرة الثانية (25)أنظر الممحق رقـ . مع إخفاء الكرقة الممكنة بعد النظر إلييا 
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كنأخذ أصبع الطفل ، ك نجعمو يممس كل  (مثمث – مربع – دائرة  )نأخذ كرقة بيا أشكاؿ مختمفة (د 
شكل مف األشكاؿ عدة مرات متتالية بيدؼ التعرؼ عمى بنية الشكل ، ثـ نطمب مف الطفل 

 .           محاكلة رسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة ، مع إخفاء الكرقة التي بيا األشكاؿ 
 ( Albert Eccia , 2009 : 39-38-32)   الصكرة األكلى (26)أنظر الممحق رقـ 

  (    2011معركؼ فاخت ، )الفكرة أخذت مف مذكرة *

، ك نطمب مف الطفل تذكر  (بستاف – فستاف – مظمة – باخرة  )نعط لمطفل مجمكعة كممات (ق 
 . الكممات سمعيا 

نعط لمطفل صكر في ثبلث مجمكعات ، كل مجمكعة فييا تسعة صكر ، ثبلثة متقاربة دالليا        (ك 
 . ك ستة متباعدة دالليا ، كنطمب مف الطفل تذكر ىذه الكممات انطبلقا مف الصكر

   (متقاربة دالليا  )جمل   – فيل – خركؼ   /المجمكعة األكلى.  

  . (متباعدة دالليا  )طيارة   – غرباؿ – سمـ – صفارة –                 دار 

  (متقاربة دالليا  )ليمكف   – عنب –    تفاح /المجمكعة الثانية.  

  .(متباعدة دالليا  )ضفدع  – كردة – بقرة – كمب – رجل –                       زرافة 

  (متقاربة دالليا  )أنف – ظفر –    يد /المجمكعة الثالثة .  

 (27)أنظر الممحق رقـ .   (متباعدة دالليا  )نممة – ذبابة - شمعة – قمـ – مفتاح – قطة 

، كل لكحة حافظة عمييا ( أؼ يمكننا أف ندخل لكحة في كسطيا ) نأخذ لكحة بيا بطاقات حافظة  (ؼ 
 /األشكاؿ تككف كاألتي . شكل معيف يككف مختمف عف بقية األشكاؿ في البطاقات الحافظة األخرػ 

، بحيث نعط لمطفل بطاقات أخرػ تحتكؼ نفس  (مثمث – نجمة – مستطيل – ىبلؿ – مربع – دائرة  )
الشكل المكجكد في البطاقات الحافظة األكلى ، ك المطمكب مف الطفل كضع البطاقة المناسبة كسط 
الشكل المناسب في البطاقات الحافظة عمى المكحة ، بعدما قمنا نحف في البداية بإدخاؿ المكحات في 
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المكاف المناسب ، ثـ نزعناىا  أماـ الطفل كنبقى لدقائق معدكدة ، بعدىا نطمب منو التذكر كالقياـ ما قمنا 
  الصكرة الثانية (26) أنظر الممحق رقـ .( Albert Eccia , 2009 : 40). بو 

.  محكر تػشػخػيػص جػكانػب الػمػغػة لػدى طػفػل الػشػمػل الػدمػاغػي الػحػركػي   / الػمحكر الػثػالػث ( ج

  األسباب التي جعمتنا نقيـ ىذا المحكر 

   طفل الشمل الدماغي الحركي، يعاني مف إعاقة جسمية ال تقتصر عمى اإلعاقة الحركية فحسب              
ك لكنيا غالبا ما تتضمف مشكبلت مصاحبة في النطق ، كما نبلحع لو مشكل عمى مستكػ التكاصل 

  (8: 2015دردكر أسماء ، ).  المغكؼ ، ككذا المغة المكتكبة كالفيـ المغكؼ 

  يحتكؼ المحكر عمى   /محتكى المحكر: 

  :التعبير الشفيي ، أيف نعمل عمى فحص المستكػ  -1

 . الصكتي (ق 

 . المعجمي (ك 

 . التركيبي (ز 

 . أالستعمالي (ح 

  . (القراءة  )الفيـ الكتابي ،  -2

 . قراءة الحركؼ (ق 

 .قراءة الكممات (ك 

 . قراءة الجمل (ز 

 .قراءة نص (ح 
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    :األدكات  

حركؼ في – كرقة – قمـ - أحداث قصة متسمسمة في صكر-  مجمكعة صكر متنكعة كشائعة 
 .  ( حرؼ 29 )بطاقات 

 :                                                                       الػػػتػػػعػػػمػػػيػػػمػػػة
  :نطمب مف طفل الشمل الدماغي الحركي تكرار المقاطع الصكتية التالية 

[ la. la. la.] [ ma . ma . ma.] 

[ Ba . Ba . Ba .] [ na . na . na.] 

[ fa . fa . fa .] [ Ṣ a . Ṣ a . Ṣ a.] 

[ dƷa . dƷa . dƷa.] [ ṭa . ṭ a . ṭ a.] 

[ da .da . da.] [ wa . wa . wa.] 

[ ta . tȗ . ti.] [ bi . bȗ . ba.] 

[ bla . blu . bli .] [ bla . bla . bla.] 

 . يبيف المقاطع الصكتية المقدمة لطفل الشمل الدماغي :( 09)جدكؿ رقـ 

 / نطمب مف الحالة تكرار المقاطع حسب المخرج - (  ب        

المقاطع الصكتية المخرج العاـ 

 
أصكات  حمقية 

[ ha. hu. hi .] 
   i ع.u ع a .  ع 

[ ħa . ħȗ . ħi ] 
[ ᴽ a.ᴽ u . ᴽ i  ] 
[xa . xu . xi ] 
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. يبيف تكرار المقاطع حسب المخرج  : (10)جدكؿ رقـ 

، تككف متنكعة ك متداكلة ( حيكانات – مبلبس – أشياء ) نطمب مف الطفل تسمية مجمكعة صكر - (ج
قمـ  – رجل – كرد – دار – مفتاح  )ما اسـ ىذا الشيء الذؼ في الصكرة / في المحيط ، نقكؿ لو 

عنب  – يد – أنف –  جمل – شمعة – ليمكف – تفاح – كمب – سمـ – قط – غرباؿ – بقرة – خركؼ 
        (28)أنظر الممحق رقـ  . (... ثكب 

أعطيني جممة عنيا ؟   /  ، نقكؿ لو ماذا ترػ في الصكرة ؟   نعط لمطفل صكر تحتكؼ حدث– ( د

  كلد أحضر أدكات الرسـ ك بدأ يرسـ ، ثـ لكف الصكرة ك ألصقيا في الحائط . 

 
أصكات تخرج مف المساف 

[qa . qu . qi] 
[ka .ku .ki ] 

[ga . gu . gi ] 
[ Ša . Šo . Ši ] 
[ ȷ a.ȷ u .ȷ i ] 
[ ta . to . ti ] 
[ ṭa . ṭu . ṭi ] 

[ a . u . i  ] 
[ϴ  a . ϴ  u .ϴ  i ] 

[ a .  u .  i ] 
[ ra .ru .ri  ] 
[ za .zu . zi ] 
[ Ṣa . Ṣu . Ṣi ] 
[ sa . su .si ] 
[ la . lu . li ] 

 
الشفتاف 

[ba . bu .bi ] 
[ ma . mu . mi ] 
[ wa . wu . wi  ] 
[ fa . fu . fi  ] 

01  



  منيج الدراسة كأدكاتيا      الفصل الرابع                                              
 

 
129 

  أكل الكلد ثـ غسل أسنانو ك خرج مف الحماـ . 

  ذىبت األـ مع كلدىا لمدكاف ، كاشترت لو حذاء بعدىا دفعت النقكد ، ثـ خرجا مف الدكاف فرحاف 
         ( 29)أنظر الممحق رقـ 

نعط لمطفل صكر لقصة متسمسمة ، ك نطمب مف الطفل ترتيبيا ، ك التحدث عما يراه في الصكر       –  (ى 
  تحتكؼ عمى ما يمي / 01/الصكر* 

  (. عصفكر سقط مف أعمى الشجرة )الصكرة األكلى  

  (.رأت البنت العصفكر يسقط مف أعمى الشجرة  )الصكرة الثانية  

  (. بنت حممت العصفكر  )الصكرة الثالثة  

  (. كضعت البنت العصفكر في العش  )الصكرة الرابعة  

  (30)أنظر الممحق رقـ  (. جاءت أـ العصفكر تطعـ أكالدىا الصغار )الصكرة الخامسة         

   تحتكؼ عمى ما يمي / 02/الصكر  * 

  (. كاف ىناؾ بيت ليس جميل)الصكرة األكلى  

  (.أتى الرجل بالسمـ ك دلك الدىاف )الصكرة الثانية  

  (. صعد الرجل السمـ ك أخذ يدىف البيت)الصكرة الثالثة  

  ( 30)أنظر الممحق رقـ  (. البيت أصبح جميبل )الصكرة الرابعة         

 :نشخص الفيـ الشفيي بناءا عمى األتي –  (2

نطمب مف الحالة تعييف صكر ألشياء مختمفة ، مثبل نقكؿ لو مثبل أرني الصكرة التي بيا  - ( أ

 [  mǝfǝtāћ  ]مفتاح                              *

                               [  qiṭa  ]  قطة*
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                               [  dārǝ  ]دار *

                            [  zarāfa ]زرافة *

                            [  səfāra  ]صفارة *

 difda ع .                            ضفدع*

                               [  səlumǝ ]سمـ *

                           [  xrufə]خركؼ *

                                  [  wǝrd ]كرد*

                               [  ṭabla ]طاكلة *

                               [  kursi ]كرسي *

                                 [  ᴽǝzana]خزانة *

   :نطمب مف الحالة تعييف صكر حدث ، لدينا - (ب

  كلد يمشط شعره .[ǝId ȷǝmŠǝṭ ŠaƐru]W 

  الطفل يتسمق الشجرة .[ȷǝtslǝq Šǝdȷra ṭFUl ] 

  رجل يسكؽ السيارة .[dȷǝl ȷǝsuğ ӏuṭuar]  

  كلد يشرب الماء .[ ӏmabǝId ȷǝŠǝru]W 

  كلد يرسـ شجرة .[Šǝdȷram ǝId ȷǝrǝsu]W 

  طفل ينسف عمى الشمع  .[ǝId ȷǝnsəF ɛla Šǝmaɛ]W 

  الطفل يغسل أسنانو .[Unanȷǝᴽsǝl sǝ ṭFUl] 

  الكلد يكسر العكد. [ǝId ȷǝksərǝ lɛud]W  
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  كلد ينقل الصندكؽ .[ǝId ȷǝrFəd əsandUğ]W 

  الكلد يعطي البنت ىدية .[ǝId ȷǝɛṭi ləlbənt kadu]W 

  الكلد يختبئ كراء الكرسي .[ǝId ȷǝXZən mur lkursi]W 

  الطفل يسقي األزىار .[ȷǝsği lward ṭFUl] 

  الرجل يشكؼ المحـ .[adȷlə ȷǝŠwi lђam]r  (       31) أنظر الممحق رقـ 

.  نشخص التعبير الكتابي لطفل الشمل الدماغي الحركي  -  (3

              ( .Albert Eccia , 2009 : 40) الفكرة أخذت مف مرجع  * :نطمب مف الطفل عمل (أ 

  خط أفقي . 

  خط عمكدؼ . 

  خط مائل . 

  خط منكسر . 

  مربع . 

  مثمث. 

  (32)أنظر الممحق رقـ . دائرة  

ثـ نطمب / ب / كتابة الحركؼ عف طريق النقل ك اإلمبلء ، كإعطاء الحالة بطاقة فييا حرؼ – ( ب
 . منو نقمو ، بعد ذلؾ نمميو عميو ، ك نفس الشيء لباقي الحركؼ 

/  ط / - / ش / - / س / - / ؽ / - / ؼ / - / خ / - / ح / - / ج / - / ث / - / ت / 
/ .  ض / - / ص / - / ز / - / ر / - / ظ / 
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الكممات متضمنة تسعة                  )نطمب مف الحالة كتابة الكممات عف طريق النقل ك اإلمبلء - ( ت
      :كالكممات تككف كاآلتي . (ك عشركف حرفا 

/             خركؼ / - / شمعة / - / سمـ / -/ ثبلجة / - / تفاحة / - / بقرة / -  / أنف / 
/  زرافة / - / ظفر / - / صحف / - / دار / - / طائرة /- / ىرة / -  /ذبابة / - / ليمكف / 
/  . عصفكر / - / غرباؿ / - / كمب / 

  :نطمب مف الطفل كتابة جمل عف طريق النقل ك اإلمبلء ، ك الجمل  المقدمة كالتالي – ( ث

 /  .  كلد يمعب بالكرة  */ 

/ . أختي تقرا في المدرسة  */ 

/ . بنت تذىب مع أميا لمطبيب  */ 

  :نطمب مف الحالة كتابة نص عف طريق النقل ك اإلمبلء ، ك النص يككف كاآلتي ( ج

كاف الكلد يمعب بالكرة مع صديقو ، فسقط عمى األرض فمطخ ثيابو ، ك عند ذىابو لؤلمو طمبت */ 
./  منو أف يستحـ ، كيتناكؿ الفطكر 

  :/ القراءة / نشخص لدى طفل الشمل الدماغي الحركي الفيـ الكتابي –  ( 4             

 أيف نعط لمطفل حركؼ في بطاقات كل حرؼ كحده ، ك نطمب منو قراءة الحركؼ ، بعدىا نعط لمطفل 
.  مجمكعة كممات ك نطمب منيا قراءتيا ، كذلؾ نقدـ لمحالة قراءة جمل ة ثـ قراءة نص 

  مالحظة:  

.  نفس الجمل ك النص المستعممة في محتكػ بند التعبير الكتابي ، نستخدميا في محتكػ الفيـ الكتابي

.     األسمكب اإلحصائي المتبع في ىذه الدراسة ىك اإلحصاء الكصفي   
 في إطار ىذه الدراسة قمنا بتطبيق البركتكككؿ التشخيصي االرطفكني المقترح كفق الطريقة اآلتية / 
نحاكؿ في ىذه الدراسة تقييـ الحاالت المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ، كذلؾ بمبلحظة مختمف *

فقد قمنا بداية ببناء عبلقة ثقة بيننا ك بيف المفحكصيف . سمككياتيـ ك التأقمـ معيـ ، قبل بداية تشخيصيـ 
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أخذيف بعيف االعتبار أثناء تعاممنا معيـ طبيعة إعاقتيـ ، كمعاناتيـ التي ال تقتصر عمى الحركة             
ك حسب إذ كنا نعمل عمى تجييز خطكات جمستنا ، كلكف ىذا ال يعني  الجمكد،حيث كيفنا أنفسنا مع 

:  متطمبات المحظة ك العمل عمى ترتيب مراحل حدكث الجمسة  عمى الشكل التالي 
 .تماريف لتشخيص الحركية الفمية ك الكجيية  -
 .تماريف لتشخيص القدرات المعرفية  -
 . تماريف لتشخيص جكانب المغة  -

 (أؼ قبل بداية التمريف)محاكليف قدر اإلمكاف شرح لطفل الشمل الدماغي الحركي مختمف النشاطات 
بحيث تككف كاضحة ك متكافقة مع إمكانيات األطفاؿ  كتبسيط التعميمات المقدمة لو في أبسط ما يككف ،

أف عممية التشخيص األرطفكني لمميارة أك المفيـك المطمكب ال تتكقف عمى  مع الكضع في االعتبار،
  أما.  كعمى صفات المختص األرطفكني  ، كلكف عمى إمكانية الجمسة ككل التمريف نفسو أك المعبة ،

المعبة نفسيا فيي عامل مساعد في العممية التشخيصية ،حيث كنا نقـك بتقديـ التعميمات لممفحكصيف 
كنطمب مف المفحكص أداء التمريف ،أيف قمنا بإعطاء الطفل محاكلتيف لكل بند  كاحدة تمكػ األخرػ ،

متجنبيف بذلؾ إحباط الطفل  كنقكـ حينيا بتدكيف النقطة في المحاكلة الجيدة لكف دكف أف تراني الحالة ،
كما كنا نصحح لمحالة أثناء أداء الميارة  في حالة تدكيف نقطة الصفر عندما ال يتمكف مف أداء النشاط ،

ك الشيء الميـ .بمعظـ التمرينات خاصة المتعمقة بالجانب المعرفي ك المغكؼ  حتى ال تبقى في خطئيا ،
كاف لدييـ صعكبة كبيرة في  (عينة الدراسة)الذؼ تـ مبلحظتو خبلؿ إجرائنا لمدراسة أف ىؤالء األطفاؿ 

،اضطراب القدرة المكانية الذؼ  (خاصة اإلدراؾ البصرؼ )اإلدراؾ – القدرات المعرفية المتمثمة في االنتباه 
 )المتمثمة في الطبلقة المفظية ،القراءة ك الكتابة ، التخطيط كحل المشكبلت)يؤثر عمى المكتسبات المغكية 

إلى جانب صعكبات التذكر أيف الحظناىا ظاىرة جميا خاصة عند تقديمنا ليـ مجمكعة الصكر المتشابية 
كطمبنا منيـ تحديد الصكرة المختمفة عف بقية الصكر المتشابية ،كذلؾ تحديد الصكرة المختمفة عف بقية 

كما الحظنا ىناؾ حاالت في دراستنا تمكنت مف تذكر األلكاف المتدرجة . الصكر في المجمكعة الكاحدة 
-األخضر-األزرؽ –األحمر "، أما التمريف الذؼ اشتمل عمى تذكر أكثر مف لكنيف "األخضر–األحمر "

كما أف التمريف المقدـ لطفل الشمل .صعكبة في ذلؾ (عينة دراستنا)، فقد كجد فيو أطفاؿ "كاألصفر
الدماغي الحركي المتمثل في تذكر الكممات سمعيا ،كجدت عينة دراستنا نكع مف الصعكبة إذ أف ىناؾ 

حاالت أدخمت كممات لـ تكف ضمف المجمكعة ك حاالت أخرػ أعطت كممات تقترب مف الكممات المقدمة 
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في التمريف ، ك إذ تكممنا عف التذكر البصرؼ فنجد أف المجمكعة التي تحتكؼ صكر متقاربة دالليا سيل 
تذكرىا لعينة الدراسة ،عكس المتباعدة دالليا التي كجد فييا صعكبة ،كما يكجد حاالت أعطت صكر لـ 

بما فييا "تكف مكجكدة ضمف المجمكعة ، إلى جانب العرض الظاىر المتمثل في الصعكبات الحركية 
ك الحركة الفمية ك الكجيية ، نظرا لمتشنج المستمر لعضبلت الجسـ ،ففي عينة "الحركة العامة   ك الدقيقة 

دراستنا الحظنا حاالت ليا مشاكل حركية حادة ، مما أثرت عمى مختمف النشطات نخص بالذكر الجانب 
المعرفي فما لحظناه أف الحالة متمكنة مف اإلجابة كليا قدرة معرفية ال بأس بيا إذ لـ نقل عنيا جيدة ، ما 

استخمصنا ذلؾ "دمنا لـ نعتمد عمى أداة تقيس لنا نسبة الذكاء عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ، فقد 
.        ىذا ما جعل التعييف أك الرسـ يدكيا مستحيل مما دعانا لمجكء إلى طرؽ أخرػ نشخص بيا " أدائيا فقط

، أما بالنسبة لمكتابة في " بنعـ أك ال"أيف كنا نشير بأيدينا إلى الصكر كىك يقكـ بحركات برأسو أك النطق 
عينة دراستنا كانت ليـ صعكبة شديدة في ذلؾ كما الحظنا ىناؾ حاالت لـ تتكصل إلى مرحمة قراءة نص 

في عينة "زيادة عمى ذلؾ كاف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي . ك كتابتو بعد نظرا لئلعاقة الحركية 
ك بخصكص تنظيـ . كاف مشكل المعاب ظاىرا أثناء تأدية النشاط ك لكف ليس كل الحاالت " دراستنا

 حصص 3الكقت كاف مكعد الجمسات متكرر بشكل منظـ في صيغة مسمية ك ممتعة حيث كاف بمعدؿ 
 دقيقة ،مرة في األسبكع لمدة ثبلثة أسابيع لمحالة الكاحدة ،أؼ ما يعادؿ في المجمكع 30في اليكـ لمدة 

الحصة *حصتيف في الصباح مف الثمانية ك النصف إلى الساعة التاسعة  ) حصص 9الكمي 
ك حصة في المساء مف * / الحصة الثانية*،كمف العاشرة ك النصف إلى الحادية عشر صباحا *األكلى

كىذا بالنسبة لمحالتيف المتكاجدتيف بالمركز النفسي  (*الحصة الثالثة*الثانية إلى الثانية ك النصف مساءا 
البيداغكجي لممتخمفيف ذىنيا ،معناه كنا نقـك في دراستنا بتطبيق المحكر الكاحد في األسبكع األكؿ بيذا 
التكزيع المذككر ، كفيما يخص المكاف فقد كاف خارج غرفة الصف فالجمسة تعني أيضا بالنسبة لطفل 

، كما كنا نعمد في نياية  (كىذا لنجاح عممية تشخيصنا مع الحالة)الشمل الدماغي الحركي ،مكاف مميز 
أما الحاالت األخرػ المتكاجدة بالمؤسسة . الجمسة عمى خركج الطفل نشيطا حيكيا ليكاصل يكمو الدراسي 

العمكمية لمصحة الجكارية ، كالمؤسسة االستشفائية لمصحة العقمية ، فقد اختمف معدؿ تكزيع الحصص في 
في مركز كاحد " عدـ تكاجد الحاالت "اليـك ، كىذه أحد الصعكبات التي كاجيتنا في الدراسة الميدانية 

مخصص ليـ إلى جانب صعكبة أخرػ تمثمت في غياب الحاالت المتكرر بسبب األمراض التي 
كما تـ مبلحظتو   أسابيع ،4 دقيقة مرة في األسبكع لمدة 30فقد كانت حصتيف في اليكـ لمدة . يكاجيكنيا 
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في تأدية دراستنا الحالية ىناؾ حاالت تحب االستمرار في تأدية التماريف إلى ما يعادؿ ساعة كاممة خبلؿ 
الجمسة الكاحدة ،معناه مددنا الجمسة ككانت تأدية التماريف مف قبل الحالة في ذركتيا دكف أف نجيد الطفل 

إذ كنا نقـك بإيقاؼ الجمسة في حيف شعكرنا بأف الحالة تعبت ،كما كاجينا حالة ترفض المعب ك تأدية 
ك محاكلة دمجيا في  مختمف التماريف مما دعانا في عدة محاكالت معرفة السبب دكف استعماؿ القكة ،

فخبلؿ حصصنا التشخيصية لطفل الشمل الدماغي الحركي كنا  المعب ك التمريف ما إف تحيف الفرصة ،
مما جعل  نغير في نمط األنشطة االعتيادية لمصف بالنسبة لممدمجيف في المراكز النفسية البيداغكجية ،

.  الكقت المخصص لمتشخيص مميزا 
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: تػػػمػػػيػػػيػػػد 

عرض كتقديـ النتائج كمحاكلة تفسيرىا كذلؾ قصد مناقشة فرضيات الدراسة إلى تطرقنا في ىذا الفصل   
.  تحت ضكء إشكالية المكضكع 
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  ك تفسيرىاحاالتعرض نتائج اؿ :أكال 
 :ألداة الفحص كالتشخيص لمغة الشفيية ك المكتكبة كاالنتباه كالذاكرةالدراسة عينة تقديـ نتائج  

 الذاكرة - االنتباه -  محكر المغة الشفيية / األكؿ لمحكرا: 

 

 

   كممات حسب مخارج الحركؼ  
الػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 0 0 0 0 0 0 1األكلى  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 0 0 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة

 0 0 0 0 1 0 1 0الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

  كممات حسب مخارج الحركؼ       
الػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت    

9 10 11 12 13 14 15 16 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 0 0 0 0 0 1الحالة الرابعة 

 0 0 0 0 1 1 0 0الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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. يبيف نتائج بند الطالقة الصكتية   : (11)جدكؿ رقـ
  قػػػراءة الػػػجػػػدكؿ مػػػع تػػػفػػػسػػػيػػػر الػػػنػػػتػػػائػػػج: 

في بند " عينة الدراسة الحالية"  يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله الخاص بنتائج الحاالت السبعة 
االنتباه كالذاكرة ، أف الحالة األكلى لـ ينجح في إعطاء – الطبلقة الصكتية مف محكر المغة الشفيية 

أكبر كممات ممكنة لؤلصكات التي قدمت لو ، كالتي كانت حسب مخارج الحركؼ منيا ما ىي 
q]] - ] k [[  - Ʒ - ]، أصكات تخرج مف المساف   [ - [B]]-  W] -  [M]  ]Fأصكات شفيية 

[ -]Š[ȷ[ - ]ṭ - ]]ḍ] - [d]- [t ]- [ɵ][ - Ṣ] L] -]S] -]Z] - [ - ] r]   ك أصكات حمقية

[ - ]ћ [ - ] ᴽ ]  ما عدا الصكتيف ،[b] - [a . ] X] - [ع] -]h]-]a] 

 - [dasa]: أيف تمكف مف إعطائنا كممات كالتي كانت مشكىة نكعا ما نطقيا ككانت كالتالي 
a[Ɛb[ - ]aFəra[ - ]anğ[ -]baəbeb] .  فقد تبيف لنا أنو غير قادر عمى نطق صكت[r ] أما

األصكات األخرػ لـ يتمكف مف إعطائنا أكبر كممات ممكنة عنيا كما الحظنا أثناء تقديـ لو 
األصكات حسب التعميمة فقد أخمط ما بيف األصكات ، كأعطانا كممات ال تبدأ بالصكت المناسب 

m[ .                         adaXə]قاؿ  [t]الذؼ قدمناه لو فمثبل عندما قمنا لو أعطيني كممة تبدأ بحرؼ 
أما بالنسبة لمحالة الثانية ، الثالثة ، السادسة ك السابعة قد فشمكا تماما في ذلؾ كعند مبلحظتنا لمحالة 

-[m]-[b]الرابعة في الجدكؿ تبيف أف نتائجو لبأس بيا أيف تمكف مف إعطائنا كممات تبدأ بصكت  
[W]-[F]  كىذا يبيف لنا أف األصكات الشفيية سميمة عنده كمتمكف منيا بطريقة سميمة ، أما ،

   كممات حسب مخارج الحركؼ       
الػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت     

17 18 19 20 21 22 23 24 

 0 0 0 0 0 1 0 0الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 
 0 0 0 1 0 0 1 1الحالة الرابعة 
 0 0 0 0 1 0 0 0الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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لـ يكف قادرا عمى إعطائنا أكبر عدد ممكف مف الكممات عنيما كالمبلحع  [q]-[K]بالنسبة لصكتي 
أثناء الدراسة أف ىذيف الصكتيف مشكىيف عنده مف حيث المخرج ، كما كاف قادرا نكعا ما مف 

كالذؼ كاف مشكىا عنده ، كذلؾ نجح في إعطائنا كممات تبدأ  [r]ك  [J]إعطائنا كممات تبدأ بصكت 
[ ]s[ ]Z[l][ a ]ك[Ɛ]  أما بقية األصكات فقد فشل فييا تماما ك التي كانت صكت[t[ ]ṭ[ ]ḍ[ ]ɵ ]

 [ ]h[ ]dJ[Ɛ [ ]ᴽ                   . ]X[ ]
 [m]كفيـ يخص الحالة الخامسة نراه قد تمكف مف إعطائنا أكبر عدد ممكف مف الكممات في صكت 

[ ]F[ṭ[ ]ḍ][ h ] أما بقية األصكات فقد فشل فييا بـ فييا صكت ،[b] [W[ ]q[ ]K[ ]Ʒ[ ]Š[ ]ȷ ]t[ ]
 [ ]h[Ɛ [ ]ᴽ   . ]X[ ]      

كعميو يظير لنا جميا مف خبلؿ النتائج المحصل عمييا أف الحاالت ليـ اضطرابات نطقية راجعة 
الختصار كتشكه الكممة ذات عبلقة بالشمل الدماغي الحركي ، كما أف أكثر األصكات إصابة تشمل 

األصكات الحمقية ، فالشفيية ثـ التي تخرج مف المساف ، أيضا الحظنا ىناؾ حاالت ليـ أخطاء 
كصعكبات بسيطة في النطق ، كما الحظنا حاالت تنعدـ عندىا القدرة عمى النطق ىذا ما ينطبق 
عمى الحالة الثانية ، الثالثة ، السادسة كالسابعة ، كمف جية أخرػ نجد أف كل مف الحالة الرابعة ، 

الخامسة ك األكلى يميمكف إلى النطق بطريقة يستخدمكف فييا عبلمات الكقكؼ بسبب كجكد تكتر في 
العضبلت كالتشنجات ، فعمى العمكـ حاالت عينة الدراسة معظـ حركاتيـ الإرادية لذا ينطقكف بطريقة 

في دراستو التي بينت أف " ىكبرماف"متنكعة أيف نجد النطق عندىـ غير متناسق ، ىذا ما أشار إليو 
عدـ التحكـ في الرأس ، عدـ القدرة عمى البمع نتيجة ضعف عضبلت البمع ككجكد سيبلف المعاب 
يزيد مف مشاكل النطق عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ، خاصة عند الحاالت الشديدة التي 

   .تظير أنيا ليست قادرة عمى النطق 
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 . يبيف نتائج بند المعجـ الداللي :(  12)جدكؿ رقـ
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا: 

يبيف لنا الجدكؿ المكضح أعبله نتائج حاالت عينة الدراسة كذلؾ بعدما قمنا بتطبيق بند المعجـ الداللي ،  
بقرة – لمبحر )فاتضح لنا أف الحالة األكلى لـ تتمكف مف إعطائنا أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي 

، ما عدا مقدرتيا عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لمدجاجة ،  (حديقة– بيت – 
[ . eŠih]ك  [aḍJab]كالتي كانت لبأس بيا أيف أعطى 

، ككممات  [tUћ] - [am]أما الحالة الرابعة فقد نجح في إعطاء كممات تنتمي لبحر ككانت كاألتي *
.     تنتمي لمبيت أيف ذكر عائمتو ، أما الكممات التي تنتمي لبقرة ، حديقة كدجاجة فشل فييا 

كبحديثنا عف الحالة السادسة ، السابعة كالثانية فيـ لـ يبدك أية محاكلة ، ىذا يبيف لنا أف حاالت عينة *
دراستنا ليـ مشكل عمى المستكػ المعجمي ، فمجاليـ الداللي مضطرب في الذاكرة طكيمة المدػ بسبب 
إصابتيـ العصبية ، كالمبلحع خبلؿ دراستنا أف الحالة الثانية كانت ترفض االستجابة لمتعميمة المقدمة ، 
ما دعانا في عدة محاكالت معرفة السبب دكف استعماؿ القكة ، إلى جانب سمككياتيا العدكانية ىذا يطابق 

في دراستو لمشمل الدماغي الحركي الذؼ يعاني مف إعاقة شديدة ، أيف الحظنا " بكباث"تماما ما أشار إليو 
عنده عدـ القدرة عمى االستجابة كذلؾ ليس بسبب نقص في الذكاء كلكف بسبب النماذج ك األشكاؿ 

        .كالحركات الغير طبيعية كالتي تمنع الحركات الناضجة مف الظيكر 

        الكػػػػػػممػػػػػػات                      
الحػػػػػػػاالت  

1 2 3 4 5 

 1 0 0 0 0الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 
 0 0 1 0 1الحالة الرابعة 
 0 0 1 0 0الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0الحالة السادسة 
 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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. يبيف نتائج الحاالت في بند االندماج المكرفكتركيبي  : (13) جدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا: 

بعدما قمنا بتطبيق عمييـ  (عينة دراستنا)يبيف لنا الجدكؿ نتائج ألطفاؿ الشمل الدماغي الحركي   
بند االندماج المكرفكتركيبي أيف نرػ أف الحالة األكلى ، كما تبيف لنا خبلؿ الدراسة أنيا متمكنة 

بنية )مف الفيـ عما تعبر عنو الصكر المقدمة ، أما فيـ يخص اإلنتاج المغكؼ فقد كانت لغتو 
مشكىة ، فمـ يتمكف مف إعطاء جممة سميمة مف الناحية الصرفية كالتركيبية فقد تبيف أف لو  (الكممة

فبنسبة لمصكرة األكلى ، الثانية ، الخامسة ، السادسة ، التاسعة ، . مشكل عمى ىذيف المستكييف 
الحادؼ عشر ، الثانية عشر فقد تمكف منيا لحد ما ، كما فشل فيـ يخص الصكرة الثالثة ، الرابعة 

           صكر تحتكي حدث  
الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 4 5 6 7 

 0 1 1 0 0 1 1الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 
 1 1 0 1 1 1 1الحالة الرابعة 
 0 1 0 0 1 1 1الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0 0 1الحالة السادسة 
 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

                      صكر تحتكي حدث  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

8 9 10 11 12 

 1 1 0 1 0الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 
 1 1 1 1 0الحالة الرابعة 
 1 1 1 1 0الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0الحالة السادسة 
 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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:                             السابعة ، الثامنة كالعاشرة، كقد كانت إجابتو عمى النحك التالي 
//[ћaṭt ə[ ]b ṭaJћ//[ ]Ful  ћuFla akuI  tuFaṭ//[ ] baluabƐeIȷ  IəƷ  ]rad

//[əFul  XuFṭuFla  wad//[ ]ṭlat  dur//[ ]Ful  ã// [ ]t  ƷZUduFla  ṭ]    
//[əuFla  XuFṭuFla  Šub ma//[ ]ṭ[ ]San//iћuFla  dhar  ṭ . ] 

ك فيـ يخص الحالة الرابعة ، فقد تمكف مف فيـ ما تعبر عنو الصكر المقدمة التي تحتكؼ حدث * 
: بعدما قدمناىا لو كاحدة تمكػ األخرػ ، كما نجح كتمكف مف اإلنتاج المغكؼ عما رآه في الصكر التالية

//[ћ tèkuI  tuFãətəbalu//[ - ]b   JərkəlIəƷ                                              ]rad
aWd//[ƐIa  IƐ  rəkba təan//[ - ] bƷndəat  IFȷћaṭt   ə  ]b

rí//[Ʒt tdəlward//[  - ] bə  Ɛlağeȷld əa//[ - ] wqreȷld  ə  ]w
bu//[ƐeIȷbnãt ə]l  - rí//[Ʒdəȷld  ə]w - //[ Imat   ttŠrubəb ]  أما الصكرة الخامسة

   .كالثامنة فشل فييما
كبحديثنا عف الحالة الخامسة نجد أنو نجح في الفيـ كعبر لغكيا فيـ يخص كل مف الصكرة األكلى 

الحادية عشر كالثانية عشر في حدكد العادؼ أما – العاشرة – التاسعة – السادسة – الثالثة – الثانية 
.  السابعة كالثامنة فقد فشل فييـ – الخامسة – الصكرة الرابعة 

كعمى ذكر الحالة السادسة ، السابعة كالثانية كما تبيف لنا في الجدكؿ أعبله أنيـ فشمكا تماما في تأدية 
.  النشاط ، خاصة الحالة الثانية ك السادسة لـ تبديا أية استجابة 

كعميو يتضح لنا جميا أف مستكػ الفيـ في معظـ الحاالت عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي يككف 
شبو عادؼ كما أف ىناؾ حاالت ال يستجيبكا بسبب رخاكتيـ كليكنتيـ أك تصمباتيـ ما يجعميـ يتأخركف 
في الكبلـ ، كالبعض األخر يككف كبلميـ غير مفيكـ كيظيركف بعض المشاكل النطقية حيث يصبح 

صعبا فيـ احتياجاتيـ ، فقد لحضنا أف عينة دراستنا في معظـ الحاالت تنعدـ عندىـ األساليب 
يصاؿ المعمكمات ،  المكرفكتركيبية ، كيبدكف اختصار شديد لمغة كما ال يستطيعكف سرد األحداث كا 

فقدراتيـ المعرفية نراىا حسنة نكعا ما في حيف نراىا مضطربة ، أيضا ليـ صعكبات في استخداـ المغة 
فمع غياب الميارة الحركية تؤدؼ بحتمية إلى فقر  (...شرح – كصف )في كضعية التكاصل المختمفة 

.   رصيدىـ المغكؼ الذؼ ال يؤىميـ لسبلمة المغة مف الناحية المكرفكتركيبية كبالتالي لغة مشكىة 
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          الكممات البسيطة كالمعقدة  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

1  2  3  4  5  6  

 1 1 1 1 1 1الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 1 1 1الحالة الثالثة 

 1 1 1 1 1 1الحالة الرابعة 

 1 1 1 1 1 1الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

          الكممات البسيطة كالمعقدة  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

7 8 9 10 11 12  

 1 1 1 1 0 1الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 1 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 1 1 1 1الحالة الرابعة 

 0 1 1 0 1 1الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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      الكممات البسيطة كالمعقدة  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

13 14 15 16 17 18 19 

 1 1 1 1 0 1 1الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 1 0 0 1 1الحالة الرابعة 

 1 1 1 1 1 0 0الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

     الكممات البسيطة كالمعقدة  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

20 21 22 23 24 25 26 

 1 1 1 0 1 1 1الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 1 1 1 1 0الحالة الرابعة 

 1 1 1 0 0 0 1الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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. يبيف نتائج الحاالت في بند تكرار الكممات البسيطة كالمعقدة  (14)جدكؿ رقـ 

  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا  :
 يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف نتائج الحاالت المطبق عمييا بند تكرار الكممات البسيطة  

كالمعقدة كانت متباينة ، ففيـ يخص الحالة األكلى نراه قد تمكف مف تكرار معظـ الكممات البسيطة 
، كقد كانت الكممات  (االستبداؿ– القمب – الحذؼ )لحد ما أيف أظير بعض المشاكل النطقية 

:   الناجح فييا كالتالي 

               الكممات البسيطة كالمعقدة  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

27 28 29 30 31 32 

 0 1 1 0 1 1الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 
 0 1 1 1 1 1الحالة الرابعة 
 0 0 0 1 1 1الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 
 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

                       الكممات البسيطة كالمعقدة  
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

33 34 35 36  37 

 0 0 0 0 0الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 
 0 0 0 0 0الحالة الرابعة 
 0 0 0 0 0الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0الحالة السادسة 
 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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[ - ]asad[ћb[ - ]tuFaəlƐaɵI[ - ]əmƷísãn[ - ]dћ[ - ]XruF[ - ]dib[ - ]bidu - ]
eI[Ʒdraa[ - ]Ɛməara[ - ]zaFara[ - ]Šȷaṭb[  - ]əneƐzeeI[ - ]ᴽ  ]

 - ]Far[qunFud][ - ]əmla[ - ]líməIèI[ - ]nheaed[  - ]Waní[ - ]ᴽeȷ  . ]
msŠ[ .  ȷabḍb[ - ]əa[ - ]kalṭ]:   أما غير الناجح فييا شممت ما يمي 

: كفيـ يخص الكممات المعقدة لـ ينجح في معظميا ما عدا الكممات التالية التي تمكف منيا لحد ما
ur[         ṢaŠ[  - ]dínaᴽ[  - ]mabƷdXare   . ]

    كبتكجيو حديثنا لمحالة الثانية ، السادسة كالسابعة نجد أنيـ فشمكا تماما في تكرار مختمف الكممات 
سكاء تعمق األمر بالكممات البسيطة أـ المعقدة ، حتى أنيـ لـ يبدك أية استجابة بعد تقديمنا ليـ التعميمة 

:                                     عمى عكس الحالة الثالثة التي نجد أنيا متمكنة مف تكرار كممة 
ra[ - ]asad[ğ[ - ]baћatuF[ - ]XruFeI[ - ]Ʒdra                                                         . ]

أما باقي الكممات فشمت في تكرارىـ في مقابل الحالة الرابعة التي نجدىا متمكنة لحد بعيد نكعا ما مف 
 : تكرار الكممات البسيطة شممت 

[ - ]asad[ћb[ - ]tuFaəlƐaɵI[ - ]əmƷísãn[ - ]dћ[ - ]XruF[ - ]dib[ - ]bidu - ]   
eI[Ʒdraa[ - ]Ɛməara[ - ]zaFara[ - ]Šȷaṭb[  - ]əneƐzeeI[ - ]ᴽ]-  - ]Far[qunFud] ]
[əmla[ - ]líməIèI[ - ]nheaed[  - ]Waní[ - ]ᴽeȷ] aeb[ -Ʒdsin - ]Zineb] .  ]

كفي خصكص    . [[qunFud[ - ȷabḍara[ - ]ȷaṭ]:  كما أنو لـ ينجح في تكرار الكممات اآلتية 
:                                                                    الكممات المعقدة نجده قادرا عمى تكرار ما يمي 

ur[ṢnaȷaŠ[  - ]díᴽ[  - ]mabƷdXarem[ - ]əanᴽstəm]  كما فشل في تكرار كل مف ،[rãṭbiṢ ]
msílt[əkíkda[ - ]tísəin[  -  ]tímímun[- ]sṢṭ   .  ]Fílí

:  نفس األمر بالنسبة لمحالة الخامسة نجده متمكف لحد ما مف تكرار الكممات البسيطة التالية 

d[ əra[ - ]asğ[ - ]baћb[ - ]tuFãəlƐaɵI[ - ]əmƷisãn[ - ]dћ[ - ]XruF[ - ]bidu]  كلكف
Š[ beəƷa[ - ]síndƐmə] – [ubid]يتخممو الكثير مف التشكىات الصكتية ، كما فشل في كل مف 

lb[ə[ - ]kəa[ - ]límṭŠəm] .  أما الكممات المعقدة نجده تمكف فقط مف كممة[ruṢnãȷ  - ]di
aŠ[ᴽ[  - ]mabƷdXare]  كالبقية لـ يتمكف مف النجاح فييا ،  .
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  كعميو يتضح لنا أف حاالت عينة دراستنا غير قادريف في معظـ الحاالت عمى التكرار سكاء تعمق 
األمر بالكممات البسيطة أـ المعقدة ، كفي الحقيقة ىناؾ حاالت تشكك مف اختبلؿ نطقي راجع لئلصابة 

العصبية كىذا يعرقل إنتاج الفكنيمات عمى حدا كتمؾ المكجكدة داخل الكممة بصفة دائمة فيذه 
االضطرابات النطقية راجعة الختصار كتشكه المغة ذات عبلقة بالشمل الدماغي الحركي ، كبحسب ىذه 
النتائج أف الصعكبات تزداد مف الكممات البسيطة إلى المعقدة ، ككما جاء في الجدكؿ نجاح حاالت مف 
عينة الدراسة في التكرار نكعا ما كلكف يتخممو الكثير مف التشكىات النطقية كحذؼ الفكنيمات ، التحكالت 

كما الحظنا انخفاض عمى مستكػ تكرار الكممات المعقدة ذات الصعكبات المختمفة ، كما ازدادت فيو 
.       التشكىات النطقية 

 

 

 

 

 

 

  الصكر  
الحاالت 

1 
2  3 4 5 6 7 8 

 1 1 1 1 1 1 1 1الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 0 0 0 0 0 0 1 1الحالة الثالثة 
 1 1 1 1 1 1 1 1الحالة الرابعة 

 1 1 1 1 1 1 1 1الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 . يبيف نتائج الحاالت في بند التشابو ك العكس :( 15)جدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  

يكضح لنا الجدكؿ أعبله نتائج عينة دراستنا بعدما قمنا بتطبيق بند التشابو كالعكس ، حيث نجد   
أف الحالة األكلى كانت متمكنة لحد بعيد نكعا ما مف تحديد الصكرة التي تمثل عكس كتاب مغمق 

ككذا التي تمثل عكس صحف فارغ ، كعكس دمية صغيرة أيضا الصكرة التي تمثل طفل كراء 
حاجز كنفس الشيء ينطبق عمى تحديد عكس كممة خارج ككممة نيار كقصير حتى حزيف ، عمى 
عكس تحديد الصكر الممكنة المتشابية كالتي بدكف تمكيف فيك لـ يتمكف منيا ، أما بالنسبة لتحديد 
. الصكرة التي تشبو شكل المربع ، المستطيل ، الدائرة ككذا المثمث فقد كاف قادرا عمى تحديد ذلؾ 
كفيـ يخص الحالة الثانية كما يتضح لنا في الجدكؿ فشمت تماما في ىذا النشاط ، كنفس األمر 

ينطبق عمى كل مف الحالة السادسة كالسابعة ، غير أف الحالة الثالثة نرػ أنيا قد تمكنت فقط مف 
تحديد عكس كتاب مغمق كصحف فارغ ، كعف حديثنا عف الحالة الرابعة كما نرػ في الجدكؿ أنو 

نجح في تحديد كل مف الصكرة التي تمثل عكس كتاب مغمق ، صحف فارغ ، دمية صغيرة ، 
 قصير كحزيف ، غير –بعيد -  نيار–طفل كراء حاجز كذلؾ نجح في تحديد عكس كممة خارج 

أنو لـ ينجح في كل مف تحديد الصكر المتشابية التي بدكف تمكيف كالممكنة أيضا فقد أخمط بينيـ 
 الدائرة كالمثمث فد نجح – المستطيل –تماما ، كبالنسبة لتحديد الصكرة التي تشبو شكل المربع 

فييـ كبخصكص الحالة الخامسة كذلؾ نجده تمكف مف تحديد الصكرة التي تمثل عكس كتاب 

       الصكر 
 الحاالت  

9 10 11 12 13 14 15 

 1 1 1 1 0 0 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 0 0 1الرابعة  الحالة
 1 0 1 0 1 0 0الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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مغمق ، صحف فارغ ، دمية صغيرة كطفل كراء حاجز أيضا نجح في عكس كممة خارج ، نيار ، 
بعيد ، قصير كحزيف ، غير أنو فشل في تحديد الصكر الممكنة المتشابية كحتى التي بدكف تمكيف  
كما نجح في تحديد الصكرة التي تشبو شكل المربع كالدائرة أما التي تشبو المستطيل كالمثمث فقد 

مختمف مف حالة  (عينة دراستنا)ىذا يبيف لنا أف مستكػ الفيـ عند حاالت . فشل في تحديدىـ 
ألخرػ مف ناحية تحديد التشابو كالعكس ، فمعظـ الحاالت كاف لدييـ مشكل إدراؾ الصكر 

المتشابية كتمييز االختبلؼ القائـ بيف الصكر كالكممات فبمأف الطفل المصاب بالشمل الدماغي 
الحركي الناتج عف تمف الدماغ فمف المنطقي االفتراض بأف ىذه الحاالت لدييا ضعف في االنتباه  
اإلدراؾ كالتركيز ، ككما ىك معركؼ أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي يعاني مف عدد 
مف المشكبلت البصرية نتيجة خمل عصبي عضمي ، كتشمل ىذه المشكبلت حركات الإرادية في 
العيف ، كأحيانا عيكب بصرية مختمفة بحيث نبلحع كجكد أخطاء في االنكسار كأخطاء بصرية 
متصمة بالعمق كالشكل كالخمفية ، فمف خبلؿ ىذه النتائج يتبيف لنا أف ىذه الحاالت ليا صعكبة 

 التي استخدمت فييا 2009في التتزر الحركي البصرؼ ىذا ما يتكافق مع دراسة طيار شييناز 
MTA 2002 بتمرير بنكد في اختبار قنكزيا المستعممة لدراسة اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف حيث 

تكصمت نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ فركؽ بيف القدرات اإلدراكية البصرية لؤللكاف بيف األطفاؿ 
العاديف كاألطفاؿ الذيف يعانكف مف اإلعاقة الحركية ذات األصل العبي أيف كانت نسبة اإلجابات 

الصحيحة منخفضة ، فطفل الشمل الدماغي الحركي ينتابو القمق فيؤدؼ إلى الفشل في اتخاذ 
 .  القرار الصحيح 

 

 

 

 

 



  عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا  الفصل الخامس                                        
 

 
151 

 
 
 
ج
د
ك
ؿ
 
(

 . يبيف نتائج الحاالت في بند فيـ الجمل ك تنفيذ التعميمات :( 16)جدكؿ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  

  يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله الذؼ يبيف لنا نتائج حاالت عينة دراستنا بعدما قمنا بتطبيق بند فيـ 
الجمل كتنفيذ التعميمات ، أيف الحظنا أف الحالة األكلى نجحت في تنفيذ مختمف التعميمات المقدمة ليا 
كالمتمثمة في كضع اليد عمى الرأس ، إغماض العينيف ، مد اليديف ، الطرؽ ثبلث مرات عمى الطاكلة 
بالقمـ ، حمل الكرة ككضعيا فكؽ الطاكلة ، حمل القمـ كالقياـ بالتخطيط عمى الكرقة كفتح الكراس ثـ 
غمقو ، عمى عكس الحالة الثانية التي فشمت تماما في تنفيذىا فقد الحظنا انعداـ االستجابة في ىذه 

.                                                                                         التعميمات حتى أنيا لـ تبادر في أؼ نشاط 
كفيـ يخص الحالة الثالثة نجد أنيا نجحت في كضع اليد عمى الرأس لكنيا لـ تتمكف مف إغماض العينيف  

فقد كاف ذلؾ صعب عمييا فمعظـ حركاتيا الإرادية ، كما نجحت في مد اليديف لكنيا فشمت في الطرؽ 
ثبلث مرات عمى الطاكلة بالقمـ نظرا إلعاقتيا الحركية الشديدة ، كما تمكنت مف حمل الكرة الصغيرة 
ككضعيا فكؽ الطاكلة ألف الكرة الكبيرة ال تتمكف مف مسكيا ، أيضا نجحت بصعكبة بالغة في حمل 
القمـ كالقياـ بالتخطيط عمى الكرقة كفتح الكراس ثـ غمقو ، فعمى العمكـ ىذه الحالة تحب المشاركة في 

.                                                                                       التماريف بكاسطة المعب كثيرا 
كبحديثنا عف الحالة الرابعة كالخامسة نجد أنيما تمكنا مف فيـ كتنفيذ مختمف التعميمات المقدمة ليـ ، 
عمى عكس الحالة السادسة التي فشمت تماما في ذلؾ فيي لـ تستجب بسبب رخاكتيا كليكنتيا كما أنيا 

          الجمل  
الحاالت  

1 2 3  4 5  6 7  

 1     1 1 1 1 1 1الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 1 1 1 0 1 0 1الحالة الثالثة 
 1 1 1 1 1 1 1الحالة الرابعة 
 1 1 1 1 1 1 1الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 
 0 0 0 0 1 0 1الحالة السابعة 
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لـ تتحكـ في حركاتيا بسبب إصابتيا العصبية ، فمع غياب الميارة الحركية يؤدؼ بحتمية إلى اضطراب 
أما الحالة السابعة تمكف مف كضع اليد عمى الرأس كمد اليديف . الفيـ عند طفل الشمل الدماغي الحركي 

مع بعض الصعكبات الحركية ، أما بقية األنشطة فقد فشل فييـ بسبب تصمباتو كقصكر حركات يده 
في دراستو عمى الشمل الدماغي " بكباث"حيث نبلحع عنده حركات الإرادية ، ىذا يطابق ما أشار إليو 

الحركي ذك إعاقة شديدة حيث الحع عنده عدـ القدرة عمى االستجابة التي ال تككف بسبب نقص في 
نما بسبب النماذج كاألشكاؿ كالحركات الغير طبيعية ، كالتي تمنع الحركات الناضجة مف  الذكاء كا 

 . الظيكر 

 

      الصكر 
 الحاالت 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 1 1 1 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 0 1 0 0 0 1 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

       الصكر 
 الحاالت 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 1 1 1 1 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 1 1 1 0 1 1 1الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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        الصكر 
 الحاالت 

17 18 19 20 21 22 23 24 

 1 1 1 1 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

       الصكر 
 الحاالت 

25 26 27 28 29 30 31 32 

 1 1 1 1 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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 . يبيف نتائج الحاالت في بند التسمية ك التعييف:( 17)جدكؿ رقـ 

  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:   
 يكضح لنا الجدكؿ أعبله نتائج الحاالت في بند التسمية كالتعييف حيث نجد أف الحالة األكلى متمكنة 

مف تسمية مختمف الصكر المقدمة لو ، كما نجده متمكف كذلؾ مف التعييف بالرغـ مف الصعكبة 
.                                 الحركية التي يكاجييا حيث تبيف لنا أف الفيـ لمحالة جيد نكعا ما 

كنفس األمر ينطبق عمى كل مف الحالة الرابعة ك الخامسة أيف تمكنا مف التسمية كالتعييف ، ىذا ما 
أيف ذكرت فييا أف تقدير مستكػ الفيـ المفظي عند طفل الشمل " بمخيرؼ كفاء"يتكافق مع دراسة 

         الصكر 
 الحاالت 

33 34 35 36 37 38 39 40 

 1 1 1 1 1 1 1 1األكلى  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية ة الحاؿ

 1 1 1 1 1 1 1 1الثالثة  الحالة

 1 1 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة

 1 1 1 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

         الصكر 
 الحاالت 

41 42 43 44 45 

 1 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 1 1 1 1الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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الدماغي الحركي في غالب األحياف ، أف اختبار ىذه القدرة يحتاج إلى إجابة شفكية أك تأدية حركة 
كالنشاط كىي شيء جد محدكد بالنسبة ألطفاؿ ىذه الفئة ، كمنو فأثناء عرض اختبار لتعييف الصكر 

فاف طفل الشمل الدماغي الحركي ال يستطيع تعييف الصكرة بيده ، كال يستطيع التجاكب مع بنكد 
االختبار ، كعميو فيشترط أف يعتاد الفاحص عمى العمل مع ىذه الفئة لكي يعرؼ أف الطفل قد فيـ 

 .   التعميمة أـ ال ، حيث استعنا في فيمو باتجاه نظره ، حركة الرأس كدينامكية الجسـ 
 الرابعة – الثالثة –كبحديثنا عف الحالة الثالثة نجد أنيا فشمت في تسمية كل مف الصكرة األكلى 

 السابعة أما بقية الصكر فقد نجحت في تسميتيا كذلؾ كانت قادرة عمى التعييف كالمبلحع –الخامسة 
أف الحالة كاجيت صعكبات حركية أثناء التعييف كما كاف كبلميا في بعض األحياف غير مفيـك ، 

.                                        كقد أظيرت كذلؾ مشاكل نطقية حيث أصبح صعب عمينا فيميا 
كفيـ يخص الحالة السادسة فيي لـ تستجب حتى لمتعميمة المقدمة ليا بسبب رخاكتيا كليكنتيا ، ىذا 

.                                                                                        ما جعل الطفمة تتأخر في الكبلـ كيككف النطق معدكـ عندىا
كذلؾ الحالة السابعة لـ تستجب بسبب تصمباتو لقصكر حركات يده كحركاتو البلإرادية ما جعل 
كبلمو غير مفيـك ، كىذا راجع إلصابتو العصبية فمع غياب الميارة الحركية تؤدؼ بحتمية إلى 

اضطراب بعض القدرات المعرفية ، ىذا ما يتكافق مع دراسة عمماء النفس العصبي بالنسبة لدراسة 
نسبة قدرة الفيـ المفظي عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ، مف خبلؿ تناكليـ اضطرابات الفيـ عند 

األطفاؿ الذيف يعانكف مف إصابات عصبية ، كليـ اضطرابات لغكية كصعكبة في التعمـ خاصة 
الخدجيف ، فاإلصابة العصبية تؤثر عمى سبلمة صيركرة العمميات المعرفية ك الميارات التكاصمية 

 .ليذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة 
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 أرقاـ /جمل/صكر/           تذكر كممات
 الػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 1 1 1 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 0 0 1 1 0 0 1 1الرابعة  الحالة
 0 0 1 0 1 1    1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

 أرقاـ /جمل/صكر/           تذكر كممات
 الػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

9 10 11 12 13 14 15 16 

 0 1 0 0 0 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية ة الحاؿ
 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الرابعة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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 .يبيف نتائج الحاالت في بند الذاكرة  (18)جدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  

نتائج عينة الدراسة بعد تطبيق بند الذاكرة عمييـ ، حيث الحظنا أف الحالة   يبيف لنا الجدكؿ أعبله 
األكلى متمكف مف تذكر الكممات المقدمة لو سمعيا كما نجح في تذكر الصكر بصريا ، كما نجده قد 
فشل تماما في تذكر الجمل أما بالنسبة لتذكر السمسمة األكلى مف األرقاـ فقد نجح في تذكرىا ، عكس 
السمسمة الثانية كالسمسمة الثالثة التي فشل فييما كما لـ يتمكف مف تذكر سمسمة مف األرقاـ سكاء تعمق 

بحديثنا عف الحالة ك. األمر بالسمسمة األكلى ، السمسمة الثانية أـ السمسمة الثالثة فقد كانت صعبة عميو 
الثانية ، الثالثة ، السادسة كالسابعة فنجد أنيـ لـ يقدركا عمى التذكر لمختمف النشاطات المقدمة ليـ 
سكاء تعمق األمر بتذكر الكممات سمعيا أـ بصريا ، كنفس الشيء في تذكر الجمل كمختمف سبلسل 
األرقاـ المقدمة إلييـ ، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أف غياب الميارة الحركية عندىـ أدػ 
بحتمية إلى اضطراب الكظائف اإلدراكية كبعض القدرات المعرفية ، كىذا يدؿ كذلؾ عمى أف ىؤالء 

األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ليـ مشاكل عمى مستكػ الذاكرة البصرية كالسمعية بشكل 
كبير ، كنفس األمر ينطبق عمى كل مف الحالة الرابعة كالخامسة كلكف بشكل أقل ، حيث نرػ أنيـ 

 –رأس )تمكنكا مف التذكر لحد ما فالحالة الرابعة نجحت في التذكر عف طريق السمع لكل مف كممة 
، كفيـ يخص التذكر بصريا فقد تمكف فقط  ( شجرة–كردة )لكنو فشل في تذكر كممة  ( باب –عيف 

مف تذكر صكرة تفاحة كفشل في تذكر البقية ، كالمبلحع أف الحالة أثناء تطبيق البند قاـ بإعطائنا 
.                                         كممات ليست ليا عبلقة بالصكر المقدمة ، أيضا فشل في تذكر الجمل كمختمف السبلسل المقدمة لو 

 أرقاـ/جمل/صكر/         تذكر كممات
 الػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

17 18 19 20 

 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 2 2 2 2الرابعة  الحالة
 0 0 0 0الخامسة  الحالة
 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0السابعة  الحالة
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 ( شجرة– كردة – عيف –رأس )كبحديثنا عف الحالة الخامسة نجده كذلؾ تمكف مف تذكر كل مف كممة 
سمعيا ، كلكنو فشل في تذكر كممة باب ، أما بصريا فمـ ينجح في ذلؾ سكػ تذكره صكرة تفاحة حيث 

لحضنا أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، قاـ بإعطائنا كممات لـ تكف مكجكدة ضمف 
السمسمة المقدمة مف الصكر ، كذلؾ فشل في تذكر الجمل كمختمف سبلسل األرقاـ كعميو يتضح لنا أف 

أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ليـ مشكل عمى مستكػ الذاكرة السمعية كالبصرية ، كلكف بدرجات 
تختمف مف حالة ألخرػ كىذا راجع لقدرات كل كاحد منيـ كدرجة إعاقتيـ فعدـ القدرة عمى التحكـ في 
الحركات بسبب اإلصابة العصبية يؤدؼ كذلؾ إلى صعكبات اكتسابية تتـ ببطء كبالتكرار الممل ، 
أيضا اضطرابات في الكظائف المعرفية كالقدرات العقمية منيا الذاكرة ، فالعمميات المعرفية متصمة 
بالنشاط المعرفي كأنيا متداخمة مع الفيـ المفظي كأف اإلصابة العصبية تؤثر عمى سبلمة صيركرة 

 .  العمميات المعرفية كالميارات التكاصمية ألطفاؿ الشمل الدماغي الحركي 

ج
د
ك
ؿ
 
ر
ؽ
ـ
 

 . يبيف نتائج الحاالت في بند االنتباه :( 19)الجدكؿ رقـ
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  

  يبيف لنا الجدكؿ نتائج الحاالت بعدما قمنا بتطبيق بند االنتباه عمييـ حيث نجد أف الحالة األكلى تمكف 
مف تأدية النشاط في حدكد العادؼ ، كلكف نظرا لمصعكبات الحركية التي يعاني منيا خاصة ضعف القدرة 
عمى ضبط حركة العضبلت الدقيقة لميد مما جعمو غير متمكف مف التمكيف فاعتمدنا عمى طريقة أخرػ في 

التشخيص مع الحفاظ عمى نفس المبدأ فطمبنا منو أف يرينا األشياء التي تعبر عف البركدة كمف الممكف 

         النشاطات الخاصة باالنتباه السمعي كالبصري 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 1 1 0 0 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 0 0 0 0 0 0 1الثالثة  الحالة
 1 0 1 0 1 1 0 1الرابعة  الحالة
 1 1 0 0 0 0 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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تمكينيا باألزرؽ ، كما األشياء التي تعبر عف الحرارة كالتي مف الممكف تمكينيا باألحمر كقد كانت إجابتو 
صحيحة ، أيضا نجح في إيجاد الحصاف الذؼ يشبو الظل الذؼ في األسفل ، كما نجح في النشاط الثالث 
ككما ذكرنا سابقا كنظرا لمصعكبات كالمشاكل الحركية التي يعاني منيا ، طمبنا منو تعييف مكاف الدكائر 
بدال مف رسميا كعندما ال يقدر عمى التعييف المباشر نظرا لمتشنجات المستمرة لعضبلت جسمو ، لجأنا 
إلى طريقة أخرػ أيف كنا نشير بأيدينا إلى بعض الخانات مكاف الدكائر كىك يجيب بنعـ أـ ال ، نفس 
األسمكب اتبعناه في النشاط الرابع الذؼ نجح فيو لكنو فشل تماما في إيجاد الصكرة التي تماثل الصكرة 
المقابمة ، أما مف ناحية االنتباه السمعي نجده قد فشل في النشاط المتمثل بالطرؽ بنفس عدد الطرقات 

المسمكعة كقد تبيف لنا خبلؿ معاممتنا معو أف المشكل الحركي كاف عرضا ظاىرا لديو عمى عكس النشاط 
. المتمثل في االنتباه لمصدر الصكت كتحديده الذؼ نجح فيو كما نجح في االنتباه لصكت المرأة ك الرجل 
كفي الحقيقة نفس الطريقة المتبعة مع الحالة األكلى انتيجنيا مع الحالة الثالثة أيف فيمنا الحالة بكيفية 

أداء التمريف ، كىي كانت تتفاعل معنا باإلشارة كاإليماءات نظرا لضعف رصيدىا المغكؼ ، كعدـ قدرتيا 
عمى ضبط الحركات الدقيقة لميد ما لـ يسمح ليا القياـ بالتمكيف ، كعمى العمـك نجحت في أداء التمريف 
ألكؿ كلكنيا فشمت في كل مف التمريف الثاني الذؼ اشتمل إيجاد الحصاف الذؼ يشبو الظل الذؼ في 

األسفل ، أيضا لـ تتمكف مف النشاط الثالث ككذلؾ النشاط الرابع المتمثل في تعيف الجزء الناقص لمحيكاف  
كما لـ تنجح أيضا في إيجاد الصكر المناسبة مف بيف مجمكع مف الصكر المقابمة ، ككما الحظنا أف 

 انتباىيا لصكت المرأة  الحالة لـ تقدر عمى أداء التمرينات المتمثمة في تشخيص االنتباه السمعي ما عدا
.                                                                                           كالرجل

ككما ظير لنا في الجدكؿ أف كل مف الحالة الثانية ، السادسة كحتى السابعة لـ ينجحكا إطبلقا في 
.                                                               التماريف المقدمة لتشخيص االنتباه السمعي كالبصرؼ 

كبتكجيو حديثنا عف الحالة الرابعة يتضح لنا جميا أنو تمكف مف أداء النشاط األكؿ المتمثل في تمكيف ما 
يعبر عف الحرارة بالمكف األحمر كما يعبر عف البركدة بالمكف األزرؽ ، في مقابل فشمو في تأدية النشاط 

القائـ عمى إيجاد الحصاف الذؼ يشبو الظل الذؼ في األسفل ، كمف جية أخرػ قد تمكف الطفل المصاب 
بالشمل الدماغي الحركي مف رسـ الدكائر كما ىي في الصكرة المقابمة ليا ، كذلؾ تمكف مف تعييف الجزء 
الناقص لمحيكاف ، لكنو فشل في إيجاد الصكرة المناسبة مف بيف مجمكعة الصكر أما في النشاط الذؼ 

يشخص لنا االنتباه السمعي نجده تمكف مف إعادة الطرؽ بنفس عدد الطرقات المسمكعة ، في حيف فشل 
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في االنتباه لمصدر الصكت كتحديده ، لكنو نجح في االنتباه لصكت المرأة كالرجل ، كفيـ يخص الحالة 
الخامسة نجده متمكف في كل مف النشاط األكؿ كالثاني القائـ عمى تشخيص االنتباه البصرؼ لكنو فشل 
في بقية األنشطة ، كعند حديثنا عف إعادة الطرؽ بنفس عدد الطرقات المسمكعة نجده قد فشل في ذلؾ 
لكنو نجح في االنتباه لمصدر الصكت كتحديده ، كذا االنتباه لصكت المرأة كالرجل مف خبلؿ ىذه النتائج 

يتبيف لنا جميا أف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ليـ صعكبة االنتباه السمعي ككذلؾ االنتباه البصرؼ 
فالطفل المصاب بالشمل الدماغي الناتج عف تمف الدماغ مف المنطقي االفتراض بأف ىذا الطفل لديو 

ضعف في االنتباه ، التركيز كالتمييز ، األمر الذؼ قد يؤدؼ في المستقبل إلى معانات الطفل مف بعض 
أيف الحظت خبلؿ إجرائيا الدراسة أف " طيار شييناز"أشكاؿ صعكبات التعمـ ، ىذا ما يتكافق مع دراسة 

أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي لدييـ صعكبة كبيرة في االنتباه إضافة لمعرض الظاىر المتمثل في 
، فمع غياب الميارة الحركية لدييـ تؤدؼ بحتمية إلى اضطراب  (العامة ك الدقيقة)الصعكبات الحركية 

 .                                                                                                                                    الكظائف اإلدراكية ، كبعض القدرات المعرفية مف بينيا االنتباه السمعي ككذلؾ االنتباه البصرؼ 
  محكر المغة المكتكبة / المحكر الثاني: 

 
 
 
 
  

             اعادة رسـ األشكاؿ 
 الػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت  

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 0 1 1 0الخامسة  الحالة
 / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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 . يبيف نتائج الحاالت في بند التخطيط الكتابي :( 20)الجدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  

  يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله الخاص ببند التخطيط الكتابي ، أف كل مف الحالة األكلى ، 
الثانية ، الثالثة حتى السابعة لـ يتمكنكا مف القياـ بالنشاط المتمثل في إعادة رسـ األشكاؿ المقدمة ليـ  

كىذا نظرا لضعف قدرتيـ عمى ضبط حركة العضبلت الدقيقة لدييـ أيضا بسبب تصمباتيـ كظيكر 
حركات الإرادية لدييـ ، ليست لدييـ القدرة عمى التحكـ في الحركات بسبب اإلصابة العصبية ، كما 

كجدنا خبلؿ دراستنا أف الحالة الرابعة تمكف مف أداء التمريف لحد ما ، كذلؾ الحالة الخامسة حيث نجد 
 التاسع كالعاشر ، في مقابل تمكنو مف إعادة رسـ – الرابع –أنو فشل في إعادة رسـ الشكل األكؿ 

التي بينت دراستيـ في " أحمد دمحم أحمد كسمية جعفر"األشكاؿ المتبقية ، كىذا ما يتكافق مع دراسة 
القياس القبمي عف كجكد مشاكل في الميارات الحركية الدقيقة لميد لدػ أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي، 

أيف يظير لدييـ كذلؾ مشكل التناسق الحركي كالتتزر الحسي الحركي كمشكل التكازف ، كما أشار 
دراستو أف طفل الشمل الدماغي الحركي الذؼ يعاني مف إعاقة شديدة نبلحع عنده عدـ القدرة " بكباث"

عمى االستجابة التي ال تككف بسبب نقص في الذكاء كلكف بسبب النماذج كاألشكاؿ كالحركات الغير 
التي بينت " مصطفى حامد"طبيعية التي تمنع الحركات الناضجة مف الظيكر ، كما جاءت دراسة 

كذلؾ أف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ليـ نقص في األداء الحركي بـ في ذلؾ المركنة كالتكازف 
 . كالتكافق 

     

             اعادة رسـ األشكاؿ 
 الػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت   

7 8 9 10 11 12 

 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 0 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 0 0 1 1الخامسة  الحالة
 / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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                 قراءة الحركؼ ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 0 0 0 1 1 1 1األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 0 1 0 1 1 1 1الثالثة  الحالة
 1 0 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 0 0 0 0 1 0 0 0الخامسة  الحالة
 / / / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

                 قراءة الحركؼ ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

9 10 11 12 13 14 15 16 

 0 0 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 0 1 0 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة
 / / / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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                 قراءة الحركؼ ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

17 18 19 20 21 22 23 24 

 0 0 0 0 0 1 1 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0 1 0الثالثة  الحالة
 1 1 1     1 1 1 1 0الرابعة  الحالة
 0 0 0 0 0 1 1 1الخامسة  الحالة
 / / / / / / / /السادسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

                 قراءة الحركؼ ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

25 26 27 28 29 30 31 32 

 0 0 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية ة الحاؿ
 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة

 1 1 1 1 1 1 1 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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                 قراءة الحركؼ ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

33 34 35 36 37 38 39 40 

 0 0 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 0 1 0 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 0 0 0 1الخامسة  الحالة
 / / / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

                قراءة الحركؼ ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

41 42 43 44 45 

 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 0الرابعة  الحالة
 0 0 0 1 1الخامسة  الحالة
 / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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. يبيف نتائج الحاالت في بند قراءة الحركؼ ككتابتيا  : (21)الجدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا : 

   يظير لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله الخاص ببند قراءة الحركؼ ككتابتيا أف الحالة األكلى عند تشخيصنا 
ليا نبلحع أف الحالة ليا مشكل الحركات الدقيقة لميد ما جعميا تفشل تماما في أداء النشاط المتمثل في 

 ، [ϴ] - [t]– [b] [ a  ] -[l]كتابة الحركؼ ، أما تشخيصنا لمقراءة نجد الحالة متمكنة مف قراءة الحرؼ 
فالطفل لو اضطراب القدرة المكانية ما أثر عميو في مكتسباتو المغكية ، . أما بقية الحركؼ لـ تتمكف منيا 
أما الحالة الثانية نحد أف لدييا . الكتابة كحل المشكبلت – التخطيط – بما فييا الطبلقة المفظية القراءة 

كالمبلحع خبلؿ دراستنا الميدانية أف الطفمة لدييا مشكل أخر يتمثل  (شفيية ككتابية)مشاكل لغكية حادة 
في السمككات العدكانية ، حيث أنيا كانت ترفض أثناء جمسات تشخيصنا المعب أك باألحرػ تنفيذ 

التعميمات المتعمقة بمختمف التمرينات ك النشاطات ، األمر الذؼ دعانا في عدة محاكالت معرفة السبب 
كفي مقابل ذلؾ لـ تتمكف مف كتابة الحركؼ ،  كمحاكلة دمجيا في أداء التمرينات ما إف تحيف الفرصة

كذلؾ ينطبق األمر عمى القراءة نجد الحالة غير متمكنة مف قراءة الحركؼ ، ك أىـ ما تبيف لنا خبلؿ 
. التطبيق الميداني مع ىذه الحالة أنيا لـ تفيـ تعميماتنا المقدمة ليا في مختمف الجمسات المستمرة 

فاضطرابيا في القدرة المكانية جعمت أف يككف ليا عائق في الفيـ عندىا ، ما جعميا كذلؾ تفشل في 
.                                                                                       التعبير خطيا عف الفكنيمات 

ذا ما الحظنا نتائج نجد أف الحالة لدييا اضطرابات نطقية ك مشاكل تظير عمى مستكػ  الثالثة الحالة كا 
التكاصل المغكؼ ، حيث أف مياراتيا المغكية في حدكد المتكسط فبتشخيصنا لممستكػ الصكتي لمحالة تبيف 

                قراءة الحركؼ ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

46 47 48 49 50 

 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 0الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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لنا أنيا تعاني مف مشكل في نطق معظـ األصكات كىذا يبيف أف الشمل الدماغي الحركي لمطفمة كاف يحد 
مف القدرة عمى ضبط العضبلت لذلؾ نراىا تعاني مف مشكبلت مختمفة تتصل بالكبلـ ك المغة كذلؾ نتيجة 

نتيجة التمف )دعا الحالة إلى عدـ استخداـ المغة المنطكقة  لضعف العضبلت المسئكلة عف الكبلـ فيذا ما
فعند تشخيصنا لكتابة الحركؼ نبلحع أف الحالة ليا مشكل الحركات الدقيقة لميد ما جعميا  . (الدماغي

[                l]تفشل تماما في أداء النشاط ، أما تشخيصنا لمقراءة نجد الحالة متمكنة لحد ما مف قراءة الحرؼ 
[a -][b]–[t]-[ϴ]-[s]-[n] [w] أما بقية الحركؼ لـ تتمكف منيا ،                                                                               .

،  الذؼ سبق لو كأف التحق بمركز خاص لمتكفل بأطفاؿ الشمل  كما يبيف لنا الجدكؿ نتائج الحالة الرابعة
الدماغي الحركي ككما الحظنا في الدراسة الميدانية أف الفرصة كانت سانحة لو في اكتساب العديد مف 
الميارات المغكية ، فقد كجدناه متمكنا مف كتابة  الحركؼ لحد بعيد خاصة عف طريق النقل غير أف 

كتبو بشكل متكسط كىذا يبيف أف الطفل لديو مشكل القدرة المكانية ككذلؾ عدـ التميز بيف  [ ђ ]الحرؼ 
بحيث  [r]، كما أخطأ في حرؼ  [ḍ]أيضا  [Ʒ]الحركؼ المتشابية حيث كجدناه أخطأ في كتابة الحرؼ 

كتبو عمى شكل نصف دائرة ، كىذا راجع دائما لئلعاقة العصبية الحركية الناتجة عف تمف الدماغ ، لذلؾ 
التركيز ك اإلدراؾ فيذا دليل يؤكد – فمف المنطقي نرػ ىذه الصعكبات المتمثمة في ضعف االنتباه 

[ [sك [ŝ]ك المبلحع أف لديو خمط بيف الحرؼ  (الكتابة – القراءة  )معانات الطفل مف صعكبات التعمـ 
، كما تبيف لنا خبلؿ تطبيقنا عميو ىذه النشطات أنو استغرؽ مدة زمنية h]]كذلؾ كجد مشكل في حرؼ 

طكيمة نكعا ما كما أف كتابتو أخذت شكل كبير ، كما أنو لـ يكتب عمى مستكػ السطر ك أحيانا نجدىا 
بشكل متداخل كتشكه عمى مستكػ الحركؼ كما ذكرنا سابقا كىذا راجع لكجكد مشكل عمى مستكػ اإلدراؾ 

البصرؼ مع اضطراب القدرة المكانية لجانب المشكل الحركي ، كذلؾ ينطبق األمر عمى القراءة نجد 
  ] b]]-   -  [ M ]  F ]   ]-   q ]]  - ] k/ الحالة متمكنة مف قراءة الحركؼ نكعا ما كىي كالتالي 

 [Ʒ [ -] Š [ - ] ȷ ]  - [ṭ ] -[ ћ [ - ] ᴽ]  [ -ḍ] - [d] -  [t ] [ ɵ- ] L ] ]Z]  - ] r ] -  -] 
-[x] [ع]h]]a]-] ماعداحرؼ[S][ Ṣ -]Š[ ]W] ]  الذؼ أداىـ بشكل متكسط                                                                   .

كبالنسبة لمحالة الخامسة تحصمنا عمى نتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ ، حيث تبيف لنا أف الطفل لو 
بسبب كجكد تكتر في العضبلت ك التشنجات ، كما  (صعكبات بسيطة في النطق )أخطاء نطقية بسيطة 

نسمع صكتو بشكل خافت نكعا ما ، كبحديثنا عف كتابة  الحركؼ متمكف مف ذلؾ في حدكد المتكسط 
كىذا راجع دائما لئلعاقة l ][ ]dƷ [ ]  [ ḍ [ t]  كنفس األمر ينطبق عمى قراءة الحركؼ ما عدػ الحرؼ
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العصبية الحركية الناتجة عف تمف الدماغ ، لذلؾ فمف المنطقي نرػ ىذه الصعكبات المتمثمة في ضعف 
التركيز ك اإلدراؾ لشكل الحرؼ ك بنيتو فيذا دليل يؤكد معانات الطفل مف صعكبات التعمـ           – االنتباه 

كبالنسبة لمحالة السادسة لـ نطبق عمييا مختمف النشاطات المتعمقة بيذا المحكر . (الكتابة – القراءة  )
لعدـ اكتسابيا بعد الميكانيزمات كالقدرات التي تمكنيا مف الكتابة ، فما تبيف لنا خبلؿ تعاممنا معيا أف 
لدييا مشكبلت تعاني منيا مثل صعكبة في البمع نتيجة ضعف عضبلت البمع ك عدـ التحكـ بالرأس 

ككجكد سيبلف المعاب ىك ما زاد مف مشاكل النطق ليذه الحالة حيث يتضح أف إعاقتيا شديدة مما كاف 
النطق معدـك عندىا ، فيي ال تستجيب بسبب رخاكتيا ك ليكنتيا ، ىذا ما جعل الطفمة تتأخر في الكبلـ 

حيث يصعب عمينا فيـ احتياجاتيا ، كالحظنا أف لدييا صعكبات اكتسابية الذؼ مف الممكف أف تككف 
ببطء أك بالتكرار الممل ك طالما أف لدييا اضطراب القدرة المكانية فقد أثر بشكل كبير عمى مكتسباتيا 

– الكتابة – المغكية بما فييا الطبلقة المفظية ك مف الممكف جدا أف يؤثر عمييا مستقببل حتى في القراءة 
كفيـ يخص قراءتنا ك تفسيرنا لنتائج الحالة السابعة ك األخيرة نبلحع أف النتائج المتحصل . التخطيط 

عمييا مف خبلؿ تطبيقنا عميو البند الخاص بقراءة الحركؼ ككتابتيا تبيف لنا جميا أف الحالة لديو إعاقة 
جسمية ال تقتصر عمى اإلعاقة الحركية كحسب لكنيا غالبا ما تتضمف مشكبل ت مصاحبة في النطق كما 

كما أف الطفل لو مشكل الحركات الدقيقة لميد ما . نبلحع أف لديو مشكل عمى مستكػ التكاصل المغكؼ 
جعمو يفشل تماما في أداء النشاط المتمثل في كتابة الحركؼ ، أما تشخيصنا لمقراءة نجد الحالة متمكنة 

 ، أما بقية الحركؼ لـ يتمكف منيا ، فمع غياب الميارات [b] [- a  ] -[ȷ]لحد ما مف قراءة الحرؼ 
الحركية ك ضعف القدرات المعرفية كل ىذا يؤدؼ بحتمية إلى مشاكل ك صعكبات في الميارات المغكية 

 .لمطفل 
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                قراءة الكممات ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1     1 0 0 1 1الرابعة ة الحاؿ
 0 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة
 / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

                قراءة الكممات ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

7 8 9 10 11 12 

 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 1الرابعة  الحالة
 1 1 1 0 0 0الخامسة  الحالة
 / / / / / /السادسة  الحالة

 0 0 1 2 1 2السابعة  الحالة
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 . يبيف نتائج الحاالت في بند قراءة الكممات ككتابتيا :( 22)الجدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  

     يبيف لنا الجدكؿ أعبله نتائج عينة دراستنا بعدما قمنا بتطبيق بند قراءة الكممات ككتابتيا عمييـ ، 
حيث  نجد أف كل مف الحالة األكلى ، الثانية ، الثالثة كحتى السابعة لـ يقدركا عمى قراءة كممة 

، كما / باب/ - /بحر/ - /سماء/ - /سيارة/ - /طبيب/ - /حديقة/ - /مسرح/ - /بيت/ - /مدرسة/
أنيـ لـ يتمكنكا مف كتابتيـ كىذا لنقص الميارة الحركية لدييـ كضعفيـ في تطكير معظـ القدرات 

، لكنو لـ يتمكف / بيت/ - /مدرسة/الحركية لدييـ في حيف نجد أف الحالة الرابعة تمكف مف قراءة كممة 
/ - سماء/ - /سيارة/ - /طبيب/كما نجده نجح في قراءة كممة / حديقة/ - /مسرح/مف قراءة كممة 

، كىذا أكيد مع كجكد أخطاء بسيطة في النطق كما قد كاف يميل إلى النطق بطريقة / باب/ - /بحر/
يستخدـ فييا عبلمات الكقكؼ بسبب كجكد تكتر في العضبلت كالتشنجات ، كالمبلحع خبلؿ تعاممنا 
مع الحالة أف مشكل سيبلف المعاب لديو كاف ظاىرا لديو مما زاد مف مشاكل النطق لديو ، كأما مف 

/ - سيارة/- /طبيب/ - /مسرح/ - /بيت/ - /مدرسة/ناحية الكتابة نجده تمكف مف كتابة كممة 
، كعمى العمـك كانت كتابتو / حديقة/في حيف فشل في كتابة كممة / باب/ - /بحر/ - /سماء/

.                                                           لمكممات بشكل كبير إضافة لعدـ احترامو لميكامش كىذا راجع لمشاكل الحركة لديو 
ك فيـ يخص الحالة الخامسة نجده غير متمكف مف القراءة كلكف كتابتو لمكممات عف طريق النقل أكيد 

أيف / حديقة/ - /مسرح/متمكف لحد ما ، حيث نجد أنو نجح في كتابة كل الكممات ماعدا كممة 
الحظنا تداخل الحركؼ في الكممات كعدـ كتابتيا بشكل كاضح كعميو يتضح لنا أف أطفاؿ الشمل 

                قراءة الكممات ككتابتيا 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

13 14 15 16 17 18 

 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 1 1 1 1 0الرابعة  الحالة
 1 1 1 1 0 0الخامسة  الحالة
 / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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الدماغي الحركي ليـ مشكل في فؾ الرمكز كالكعي الفكنكلكجي كما نجد لدييـ مشكل في البنية 
الفضائية كاإلدراؾ البصرؼ ، زيادة عمى ذلؾ تشكه شكل الخط مف ناحية الكتابة ، ىذا ما نجده يتكافق 

أيف بينت دراستيا عمى أف اضطراب القدرة المكانية ليا عبلقة بالعمميات " بمخيرؼ كفاء"مع دراسة 
المعرفية فاضطراب القدرة المكانية يعتبر عائقا لطفل الشمل الدماغي الحركي في الفيـ ىذا ما جعل 

الحاالت ليا خمط ما بيف الحركؼ المتشابية مف حيث الشكل ، أيضا اضطراب ىذه القدرة المكانية ىك 
ما جعل طفل الشمل الدماغي الحركي يفشل في التعبير خطيا عف الفكنيمات ، كذلؾ أثر عمى 

 التخطيط ، زيادة عمى ذلؾ مشكل – الكتابة – القراءة –مكتسباتو المغكية بما فييا الطبلقة المفظية 
أيف تكصمت نتائج ىذه الدراسة أف " طيار شييناز"اإلدراؾ البصرؼ لدييـ كىذا ما أكدت عميو دراسة 

 عصبيا لدييـ اضطرابات معرفية عمى مستكػ اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف –األطفاؿ المعاقيف حركيا 
زيادة عمى ذلؾ أف طفل الشمل الدماغي الحركي لو صعكبة في التتزر الحركي البصرؼ ، كأخطاء 

 .بصرية متصمة بالعمق ، الشكل كالخمفية 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 قراءة الجمل 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 4 5 

 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 0 0 1 1 1الرابعة  الحالة
 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة
 / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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 . يبيف نتائج الحاالت في بند الفيـ القرائي :( 23)قجدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  

  يبف لنا الجدكؿ أعبله نتائج عينة الدراسة في بند الفيـ القرائي أيف الحظنا أف كل الحاالت لـ يتمكنكا 
مف القراءة لمجمل كالتسطير عمى الكممة التي تنتيي بيا كل جممة ما عدا الحالة الرابعة الذؼ نجح لحد 

بدأ يعقكب يرسـ عمى /، كذلؾ الجممة الثانية / أحظر يعقكب كرقة كقمـ /ما في قراءة الجممة األكلى 
، كقد تبيف لنا خبلؿ معاممتنا معو في / لكف يعقكب البيت الذؼ رسمو/كأيضا الجممة الثالثة / الكرقة

الدراسة أنو كاف يميل إلى النطق بطريقة يستخدـ فييا عبلمات الكقكؼ بسبب كجكد تكتر في العضبلت 
ك التشنجات ، حيث يتكقف كثيرا أثناء النطق ، كما كانت لديو صعكبات بسيطة في النطق ، كما كاف 
كجكد سيبلف المعاب لديو كالذؼ زاد مف مشاكل النطق عنده ، كبمأف الشمل الدماغي الحركي يككف ناتج 
لتمف الدماغ فمف المنطقي االفتراض بأف ىذا الطفل المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي 
لديو ضعف في القدرات المعرفية ، األمر الذؼ يؤدؼ بحتمية إلى معانات  الطفل مف بعض أشكاؿ 

الكتابة كالتخطيط ، كما نجده قد فشل  (... نص – جمل – كممات –حركؼ )صعكبات التعمـ كقراءة 
ناد يعقكب أباه /أيضا الجممة الخامسة / عمق يعقكب الصكرة عمى الحائط/تماما في قراءة الجممة الرابعة 

، كفيـ يخص التعميمة التي نصت بالتسطير عمى الكممة التي تنتيي بيا الجممة فمـ ينجح / ليريو الصكرة
في ذلؾ ، كلعمنا نفسر ذلؾ أف اضطراب القدرة المكانية ألطفاؿ الشمل الدماغي الحركي يؤثر في 

                    قراءة الجمل 
 الػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػاالت 

6 7 8 9 10 

 0 0 0 0 0األكلى  الحالة

 0 0 0 0 0الثانية  الحالة

 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 0 0 0 0 0الرابعة  الحالة

 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة

 / / / / /السادسة  الحالة

 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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، ىذا ما  ( حل المشكبلت– التخطيط – الكتابة –القراءة )مكتسباتيـ المغكية بما فييا الطبلقة المفظية 
جاءت بو دراسة بمخيرؼ كفاء كأكدت عميو في دراستيا ككف أف اضطراب القدرة المكانية ليا عبلقة 

بالعمميات المعرفية ، فاضطراب القدرة المكانية يعتبر عائقا لمفيـ عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي إذ 
 . مف الصعب الفصل بيف ىذه العمميات المعرفية عف بعضيا ألنيا متداخمة كمتكاممة فيما بينيا 

 

 . يبيف نتائج الحاالت في بند كتابة الجمل عف طريق اإلمالء :( 24)الجدكؿ رقـ 
  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:   

   يكضح لنا الجدكؿ أعبله نتائج عينة الدراسة في بند كتابة الجمل عف طريق اإلمبلء ، فبعدما 
ليـ مشكل كبير في  (عينة الدراسة)طبقنا ىذا البند تبيف لنا جميا أف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي 

الكتابة عف طريق اإلمبلء عمى عكس الكتابة عف طريق النقل حيث نجد أف كل الحاالت فشمكا 
تماما كلـ يتمكنكا مف الكتابة لمجمل عف طريق اإلمبلء ما عدػ الحالة الرابعة ، الذؼ تمكف نكعا ما 

حيث كاف شكل خطو مائبل ، كحجـ كتابتو لمكممات كبيرا مع عدـ / األب يشكؼ المحـ/مف كتابة 
احترامو لمسطكر ، كىذا ما يكضح لنا أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي الناتج عف تمف 
الدماغ مف المحتمل أف يككف ليذا الطفل ضعف في االنتباه ، اإلدراؾ كالتمييز كالمعمكـ أف الكتابة 
عف طريق اإلمبلء تتطمب كجكد ىذه القدرات المعرفية إلى جانب الميارة الحركية ، لذلؾ نجد طفل 

الشمل الدماغي يعاني مف صعكبة تعمـ القراءة كالكتابة زيادة عمى ىذا فمف المنطقي أف غياب 

                 كتابة الجمل عف طريق االمالء 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 

 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 0 0الرابعة  الحالة
 0 0 0الخامسة  الحالة
 / / /السادسة  الحالة
 0 0 0السابعة  الحالة
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 –الميارة الحركية تؤدؼ بحتمية إلى اضطراب الكظائف اإلدراكية كبعض القدرات المعرفية كالتركيز 
 . االنتباه السمعي كاإلدراؾ السمعي الذؼ يساعد في الكتابة عف طريق اإلمبلء 

 

 يبيف نتائج الحاالت في بند كتابة نص عف طريق اإلمالء ك بند :( 25)الجدكؿ رقـ 
 .الفيـ المكرفكتركيبي ك بند االنتاج الكتابي 

  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا:  
      يبيف لنا الجدكؿ أعبله أف كل حالة مف الحاالت التي تمثل عينة الدراسة الحالية فشمكا في تأدية 
النشاط ، كالظاىر أف لدييـ صعكبات اكتسابية تتـ ببطء كبالتكرار الممل ، كبحديثنا عف بند الفيـ 

          كتابة نص،قراءة الجمل ككتابة قصة 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 0 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 1 0 1 0 1 0 1 0الرابعة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة
 / / / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0    0 0 0 0 0السابعة  الحالة

          كتابة نص،قراءة الجمل ككتابة قصة 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 0 0 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 1 0الرابعة  الحالة
 2 1 2 2 1 2 2 2الخامسة  الحالة
 / / / / / / / /السادسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة
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المكرفكتركيبي كذلؾ نجد معظـ الحاالت فشمت في تأدية النشاط حيث أنيـ فشمكا كلـ يبدكا أية 
تحمل / - /تحمل السيدة كيسا/استجابة ، ماعدا الحالة الرابعة الذؼ تمكف مف قراءة الجممة التالية 

أما عف بقية الجمل فقد فشل في قراءتيا / الكلد يأكل التفاح الذؼ تقطفو البنت/ - /البنت الكرسي
الكلد فكؽ / /تقطف البنت األزىار/ - /يحمل الكمب كيسا/ - /أسقطت المرأة الكيس/ككانت كالتالي 
، كالشيء الذؼ تـ مبلحظتو خبلؿ ىذه الدراسة مع طفل الشمل الدماغي الحركي أف / غصف الشجرة

قراءتيا ليذه الجممة كانت تتخمميا أخطاء بسيطة في النطق كما أف طريقة نطقو فييا عبلمات 
الكقكؼ كىذا راجع لكجكد تكتر في العضبلت كالتشنجات فمعظـ حركاتو الإرادية كينطق بطريقة 

متنكعة ، نجد أنيا غير متناسقة في بعض األحياف كما أف الجمل التي فشل فييا كانت طريقة كبلمو 
غير مفيكمة كأظير فييا مشكبلت نطقية كثيرة ، حيث أصبح صعب عمينا فيمو كما كانت طريقة 

كىذا بسبب إصابتو العصبية أما مف ناحية . كبلمو بطيئة أؼ لديو مشكل في مجرػ سياؽ الكبلـ 
تعييف الصكرة التي تناسب كل جممة مف الجمل السابقة نجد أنو تمكف مف تعييف الصكرة التي تناسب 
الجممة األكلى ، كذلؾ تمكف مف تعييف الصكرة التي تناسب الجممة الثالثة أما تعييف بقية الصكر لـ 

نجد أف كل  (أؼ التعبير عف القصة كتابيا)ينجح فييـ ، كبحديثنا عف البند الخاص باإلنتاج الكتابي 
الحاالت فشمت في تأدية ذلؾ ، كعميو نخمص عمى أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي الذؼ 

يككف نتيجة تمف الدماغ فمف المنطقي االفتراض بأف ىذا الطفل لديو ضعف في االنتباه ، اإلدراؾ 
كالتركيز ، األمر الذؼ قد يؤدؼ بحتمية إلى معانات الطفل مف بعض أشكاؿ صعكبات التعمـ 

عينة )حيث نجد أف ىذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة  (التخطيط-الكتابة-كالقراءة)
يصاؿ المعمكمات إذ لدييـ صعكبات في استخداـ المغة في  (الدراسة ، ال يستطيعكف سرد األحداث كا 

لفقر رصيدىـ المغكؼ إلى جانب  (... سرد– شرح – تعييف –كصف )كضعيات التكاصل المختمفة 
نقص الميارة الحركية ىذا ما لـ يؤىميـ ألف تككف لغتيـ سميمة مف الناحية المكرفكتركيبية كبالتالي 
لغة مشكىة ، كعميو نجد أف النمك الحركي كالحسي السميـ ىك أساس نمك النكاحي المعرفية كالمغكية 
لذلؾ في حالة إصابة الطفل في نمكه خاصة في سف الطفكلة المبكرة فيذا بالتالي يؤخر في جميع 

 . نكاحي النمك إذ ليس فقط الحركة 
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الدراسة في البرتكككؿ التشخيصي االرطفكني المقترح  عينة تقديـ نتائج : ثانيا
                                            :التشخيص الحركي لطفل الشمل الدماغي الحركي محكر /  األكؿ محكراؿ

 . (الحركة العامة ك الفمية الكجيية  )

 
 

 
 
 
 

 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)      النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 1 1 1 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 1 1 0 2الحالة الثانية 
 0 0 0 0 1 2 1 2الحالة الثالثة 
 2 1 1 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 1 2 2 1 2 2 2  الخامسةالحالة
 0 0 0 0 0 0 0 1الحالة السادسة 

 1 0 0 0 1 2 1 2السابعة  الحالة

 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)      النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

9 10 11 12 13 14 15 16 

 2 2 2 1 0 2 2 1األكلى  الحالة
 1 1 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة
 1 0 0 0 0 0 1 0الثالثة  الحالة

 2 2 2 1 1 2 2 2الرابعة  الحالة
 2 1 2 2 1 1 1 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 1 1 0 0 1 0السابعة  الحالة
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 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)  النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

17 18 19 20 21 22 23 24 

 2 2 2 2 1 2 0 2األكلى  الحالة

 0 0 1 1 0 0 0 0الثانية  الحالة

 1 1 1 1 0 0 1 1الثالثة  الحالة

 2 2 2 2 1 1 1 2الرابعة  الحالة

 2 2 2 2 1 1 0 2الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 1 1 0 0 0 1السابعة  الحالة

 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

25 26 27 28 29 30 31 32 

 1 2 1 2 2 2 2 2األكلى  الحالة
 1 1 0 1 1 1 0 0الثانية  الحالة
 1 1 1 1 1 1 1 1الثالثة  الحالة

 1 1 2 2 2 2 2 2الرابعة  الحالة

 2 2 2 1 2 2 2 2الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة
 0 0 0 0 1 1 0 0السابعة  الحالة
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 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)النشاطات الحركية
  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

33 34 35 36 37 38 39 40 

 0 2 2 1 0 0 0 0 الحالة األكلى

 0 1 1 0 0 0 2 1الحالة الثانية 

 1 1 1 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 2 2 1 1 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 1 2 1 2 2 2 1الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 1 2 1 2 1 1 1الحالة السابعة 

 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

41 42 43 44 45 46 47 48 

 0 0 2 0 1 1 1 1الحالة األكلى 

 0 1 0 1 1 0 1 0الحالة الثانية 

 0 1 0 1 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 1 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 1 2 1 2 2 2 1الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 1 0 0 0الحالة السادسة 

 0 1 0 1 0 0 0 0 الحالة السابعة
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 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

49 50 51 52 53 54 55 56 

 1 1 1 2 2 0 2 1الحالة األكلى 

 1 0 1 1 1 1 1 1الثانية  الحالة

 0 1 0 1 0 0 1 0الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 1 2 2الحالة الرابعة 

 1 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 

 0 0 1 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 1 0 1 0 0 0الحالة السابعة 

 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 

57 58 59 60 61 62 63 64 

 0 1 0 0 1 0 1 0 الحالة األكلى

 0 1 0 1 0 0 0 1الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالة الثالثة

 2 1 2 2 1 2 2 2الحالة الرابعة 

 1 1 1 2 1 1 1 2الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 1الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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الحركي     يبيف نتائج الحاالت لممحكر التشخيصي الحركي لطفل الشمل الدماغي: (26)الجدكؿ رقـ 
. (الحركة العامة ك الفمية الكجيية )

  قػػػراءة الػػػجػػػدكؿ مػػػع تػػػفػػػسػػػيػػػر الػػػنػػػتػػػائػػػج: 
بعدما قمنا " السبعة"  يظير مف خبلؿ الجدكؿ أعبله الذؼ يمثل لنا نتائج حاالت الشمل الدماغي الحركي 

، فتبيف لنا أف  (الحركة العامة ،الدقيقة ك الفمية الكجيية )بتطبيق المحكر األكؿ لمتشخيص الحركي 
 سنة ال يعاني مف مشكل الغثياف ، كما نجده متمكف مف ضـ 15 البالغ مف العمر *ي*الحالة األكلى 

الشفتيف حكؿ األنبكبة ، االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف ،الضحؾ مع فتح الشفاه ، أما بالنسبة لسحب 
الشفاه لداخل الفـ نراه يجد صعكبة نكعا ما ، كذلؾ مف ناحية جذب اليكاء لداخل الفـ ، كنفخ الخدكد   

أما بالنسبة لكضع المساف في جانب الخد األيمف لمداخل ك العد حتى السبعة نراه . ك العد حتى العشرة 
متمكف منو ، عمى عكس كضع المساف في جانب الخد األيسر لمداخل كالعد حتى السبعة أيف كجد 

صعكبة لحد ما ، كبالنسبة إلخراج المساف كجعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة فقد أداه بمحاكلة 
جيدة ،ككذلؾ عند تغييره لبلتجاه ، كمف ناحية رفع المساف كلمحنؾ ك العد حتى الثمانية كجد صعكبة 

كبيرة بالرغـ مف محاكلتو ، كما أدػ النشاط بشكل متكسط عندما طمبنا منو نفخ ىكاء الزفير فترة طكيمة 
بحركة تذبذبية ،عمى عكس غمق الشفتيف بقكة مع تدكير الشفتيف لؤلماـ ك فتحيا فتحة بسيطة ،كفتح الفـ 
ك لمس السنة العميا بمسانو ك محاكلة لمس رأس أنفو بالمساف،الذؼ كجدناه متمكف منيـ ، أما لمس طرؼ 

لسانو الشفة السفمى أداه بشكل متكسط ، نفس الشيء بالنسبة لكضع المساف عمى حافة المثة خمف 

 (الحركة العامة،الدقيقة كالفمية الكجيية)النشاطات الحركية
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت

65 66 67 68 69 70 71 72 73 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األكلى الحالة 

 0 0 0 0 0 1 1 1 1الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 1 1 1 1 2 1 2 1الحالة الرابعة 
 1 1 1 1 2 1 2 2 1الخامسة  الحالة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0السادسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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،فتح الشفاه مع نطق [i] األسناف العميا ،أما النشطات المتمثمة بمد الشفاه لمجانبيف مع نطق صكت 
،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت [b] ،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ [ā] ،[t] صكت

،كا غبلؽ الشفتيف بقكة [[bu،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ تـ خركج صكت انفجارؼ مضمكـ [[bāانفجارؼ مفتكح 
كفيما يخص التمرينات التي . ،فقد أداىا جميعا في حدكد العادؼ [[biثـ خركج صكت انفجارؼ مكسكر 

قمنا بيا لتقييـ قدرة الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي عمى التحكـ في إيقاع النفس في قكتو       
ك ضعفو ، نجده متمكف منيا لحد ما ك فيما يخص النسف عمى الشمعة ك محاكلة إطفائيا ، النفخ عمى 
مراكب كرقية في الماء ، النسف عمى فقاعات الماء ك النفخ عمى أنبكب متصل بكأس بو ماء ، عمى 

عكس النفخ عمى أقبلـ الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة ك النفخ عمى مراكح كرقية إلدارتيا التي 
أداىا بشكل متكسط ، كعند استخدامنا مع الحالة نشطات حركية لتقييـ الحركات العامة ، الدقيقة ك مدػ 

،تبيف لنا أف الحالة تعاني مف مشاكل حركية حادة فيي غير " التتزر الحسي الحركي"التناسق الحركي 
قادرة عمى الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف ، كذلؾ غير متمكنة مف رفع الذراعيف لؤلعمى ك عندما نصفر 

كمف جانب النشاط الذؼ . الطفل يصفق ،أك المشي عمى خط مستقيـ أك المشي كىك مغمض العينيف 
يتمثل في فتح كرقة ثـ طييا أك تمزيقيا مع فتح كراس ، فكجدنا الحالة متمكنة مف ىذه النشطات بشكل 
متكسط ، عمى عكس ملء مجمكعة أزرار في خيط فيك غير قادر عمى ذلؾ ، كىذا ينطبق تماما عمى 
ما أكدتو لنا دراسة أحمد أدـ أحمد دمحم كسمية جعفر حميدؼ في كرقة دراسية بعنكاف أثر برنامج تدريبي 
لتنمية الميارات الحركية الدقيقة لؤلطفاؿ معاقي الشمل الدماغي حيث تكصمت نتائج دراستيما بكجكد 

مشاكل عمى مستكػ الميارات الحركية الدقيقة في قياس قبمي عند تطبيق اختبارات األنشطة الحركية كقد 
النشاط الحركي لمتسمق               – التنقل – المشي الحركي مف كضع الرقكد – النشاط الحركي لممشي )شممت 

أما الميارة المتمثمة في بناء برج مف المكعبات ، الرسـ باألصابع  . (النشاط الحركي لميد– ك االنتقاؿ 
بتمكيف مائي ، سحب خيط  أك الشد عمى األشياء ، فالطفل قادر عمى انجازىا بصعكبة ، كما تظير 
ذا ما تكممنا عمى  ىذه الصعكبة بشكل كبير عدـ تمكنو مف تحريؾ ذراعيو في جميع االتجاىات ، كا 
القبض ك الضغط عمى الشيء الممسكؾ فيك يؤديو في حدكد العادؼ ، كبالنسبة لمنشاط المتمثل في 
المعب بيد ك االرتكاز عمى اليد األخرػ فيك غير قادر عمى ذلؾ ، كعند طمبنا منو إدخاؿ مجمكعة 

حمقات في عمكد أدػ ذلؾ بصعكبة بالغة ، كنفس الشيء بالنسبة لكضع مكعبات في عمبة ، كمسؾ كرة 
صغيرة بالسبابة ك اإلبياـ ، أما تكممنا عمى الميارة المتمثمة في المعب بكرة ك رمييا لمطرؼ األخر          
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أك قذفيا عمى اليدؼ نجده قادر لكف بصعكبة شديدة نظرا لئلعاقة الحركية التي يعاني منيا ، كذلؾ ىك 
كمف ناحية النشاط القائـ . الشيء عندما نعطيو مجمكعة أككاب ك نطمب منو كضع ككب كسط ككب 

عمى كضع أقراص صغيرة متشابية الشكل ك المكف في كيس ، نجد أف الحالة عانت كثيرا كىي بادية 
.            عمى كجييا عبلمات المبادرة في العمل عمى تحقيق النشاط رغـ الصعكبة التي تكاجييا حركيا 

ك نفس الشيء نراه ينطبق في التمريف الذؼ يرتكز عمى نزع قطع لكح مركبة لصكرة دجاجة ، كا عادة 
تركيبيا ، أما التعميمة التالية المكجية لمحالة المتمثمة في رفع الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف كنجد أف 

بقكلو " بكباث"الحالة كاجيت صعكبة في ذلؾ بالرغـ مف فيميا لمتعميمة ، كىذا يتكافق مع ما أشار إليو 
أف طفل الشمل الدماغي الحركي كالذؼ يعاني مف إعاقة شديدة نبلحع عنده عدـ القدرة عمى االستجابة 
ال تككف بسبب نقص في الذكاء كلكف بسبب النماذج ك األشكاؿ ك الحركات الغير طبيعية ك التي تمنع 

كفيـ يخص النشاطات ك الميارات التي تتمثل في مد اليديف ك تشبيكيـ . الحركات الناضجة مف الظيكر 
مع بعضيـ البعض ، مد الذراعيف ك فتح أصابع يديو بكضع عمكدؼ ، تشبيؾ اليديف ك كضعيما خمف 

 (الجانباف– لمكسط – لؤلماـ )الرأس ، الكقكؼ بمد الذراعيف لمجانبيف ك القياـ بحركات اليداف ك الذراعاف 
مد الذراعيف لمجانبيف ك تحريكيما بشكل دائرؼ ، قذؼ الكرة نحك الحائط ثـ مسكيا ، مد اليديف لمكسط 
مع مباعدة اليديف ك الساقيف عف بعضيما ، مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف 
معا ، مد الذراعيف لمكسط ، ك تحريؾ السبابتيف بشكل دائرؼ ك مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ لعبة صغيرة 
الحجـ نكعا ما ، كنقميا مف يد ألخرػ فيي ميارات كميا لـ يتمكف الطفل القياـ بيا ، ليس ألنو لـ يفيـ 
التعميمة عمى العكس فيك تمكف مف فيميا كسعى نحك القياـ بالنشاط ، حيث أف ىذه األنشطة كانت 
محل ترفيو بالنسبة لو لكف إعاقتو الحركية ىي التي لـ تسمح لو القياـ بيذه التمرينات ، كالمبلحع أف 

فيك "الحالة تحتاج لدعـ ك مساندة حتى تتمكف مف أداء النشاط فيك ال يتمكف مف إتماـ النشاط لكحده 
في دراستو التي شممت " مصطفى حامد عبد العزيز دعبيس "كىذا ما أكدتو دراسة " . غير مستقل ذاتيا

أثر برنامج تمرينات خاص لمتأىيل البدني ألصحاب الشمل الدماغي حيث تكصمت نتائجو في القياسات 
القدرة – التكافق – التكازف – مشكل المركنة )القبمية عف كجكد مشاكل لدييـ عمى مستكػ األداء الحركي 

 .   (كطكؿ خطكة المشي
 سنكات ال تعاني مف مشكل التقيؤ ، لكف نجدىا غير 7 البالغة مف العمر *ؼ* الحالة الثانية  فأما 

متمكنة مف ضـ الشفتيف حكؿ األنبكبة ، أما االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف تؤدييا بشكل متكسط كذلؾ 
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الضحؾ مع فتح الشفاه ، أما بالنسبة لسحب الشفاه لداخل الفـ نراىا تجد صعكبة نكعا ما ، كذلؾ مف 
ناحية جذب اليكاء لداخل الفـ ، كنفخ الخدكد ك العد حتى العشرة ، كضع المساف في جانب الخد األيمف 
لمداخل ك العد حتى السبعة ، كضع المساف في جانب الخد األيسر لمداخل كالعد حتى السبعة ، كبالنسبة 
إلخراج المساف كجعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة ،ككذلؾ عند تغييره لبلتجاه ، كمف ناحية رفع 
المساف لمحنؾ ك العد حتى الثمانية كجدت أيضا صعكبة كبيرة بالرغـ مف محاكلتيا ، كما أنيا لـ تؤدؼ 

النشاط بشكل جيد عندما طمبنا منيا نفخ ىكاء الزفير فترة طكيمة بحركة تذبذبية ،عمى عكس غمق 
الشفتيف بقكة مع تدكير الشفتيف لؤلماـ ك فتحيا فتحة بسيطة فقد أدت النشاط بشكل متكسط كما في فتح 
الفـ ك لمس السنة العميا بمسانيا كبالنسبة لممس رأس أنفيا بالمساف،الذؼ كجدناىا غير متمكنة منو ،كذلؾ 
لمس طرؼ لسانو الشفة السفمى نفس الشيء بالنسبة لكضع المساف عمى حافة المثة خمف األسناف العميا 

، [ā] ،[t] ،فتح الشفاه مع نطق صكت[i] ،أما النشطات المتمثمة بمد الشفاه لمجانبيف مع نطق صكت 
 تمكنت منيـ الحالة لحد ما ، كفيـ يخص تماريف إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ 

[b] إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ مفتكح،bā]] إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ تـ خركج صكت،
،فمـ تؤدييا بشكل [[bi،كا غبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ مكسكر [[buانفجارؼ مضمكـ 

ك إذا ما تكممنا عف التمرينات التي تقيـ لنا قدرة الطفمة المصاب بالشمل الدماغي الحركي عمى . عادؼ 
التحكـ في إيقاع النفس في قكتو ك ضعفو ، نجدىا قادرة نكعا ما عمى النسف عمى الشمعة ك محاكلة 

إطفائيا ، النفخ عمى مراكب كرقية في الماء ، أما النسف عمى فقاعات الماء كجدت فييا صعكبة        
ك النفخ عمى أنبكب متصل بكأس بو ماء ، النفخ عمى أقبلـ الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة   
ك النفخ عمى مراكح كرقية إلدارتيا فقد أدتيا بشكل متكسط أيضا، كعند استخدامنا مع الحالة نشطات 

، تبيف لنا " التتزر الحسي الحركي"حركية لتشخيص الحركات العامة ، الدقيقة ك مدػ التناسق الحركي 
أف الحالة ال تعاني مف مشاكل حركية حادة فيي قادرة عمى الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف ، ك بالنسبة 

لمنشاطات المتمثمة في رفع الذراعيف لؤلعمى ك عندما نصفر الطفمة تصفق ،أك المشي عمى خط مستقيـ 
كمف جانب الميارة التي تتمثل في فتح . أك المشي كىي مغمضة العينيف لـ تبد فييا الحالة أؼ جيد 

كرقة ثـ طييا أك تمزيقيا مع فتح كراس ، فكجدنا الحالة متمكنة منيا  بشكل متكسط ، عمى عكس ملء 
مجمكعة أزرار في خيط فيي غير قادر عمى ذلؾ نفس الشيء بالنسبة لمميارة المتمثمة في بناء برج مف 
المكعبات ، الرسـ باألصابع بتمكيف مائي ،أما سحب خيط أك الشد عمى األشياء ، فالطفمة قادرة عمى 
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ذا ما تكممنا عمى القبض        انجازىا ، كما تظير لدييا صعكبة في تحريؾ ذراعييا في جميع االتجاىات ، كا 
ك الضغط عمى الشيء الممسكؾ فيي تؤديو في حدكد المتكسط ، كبالنسبة لمنشاط المتمثل في المعب بيد 

ك االرتكاز عمى اليد األخرػ فيي غير قادر عمى ذلؾ ، كعندما طمبنا منيا النشاطات المتمثمة في 
إدخاؿ مجمكعة حمقات في عمكد ، كضع مكعبات في عمبة ، كمسؾ كرة صغيرة بالسبابة ك اإلبياـ ، 
المعب بكرة ك رمييا لمطرؼ األخر أك قذفيا عمى اليدؼ ، ك كضع ككب كسط ككب بعدما أعطيناىا 

كمف ناحية النشاط القائـ عمى . مجمكعة أككاب كجدنا أف الحالة قادرة عمى انجازىا في حدكد المتكسط 
ك بالنسبة . كضع أقراص صغيرة متشابية الشكل ك المكف في كيس ، نجد أف الحالة لـ تقـ بانجازه 

لمتمريف الذؼ يرتكز عمى نزع قطع لكح مركبة لصكرة دجاجة ، كا عادة تركيبيا أدتو الحالة ، كذلؾ رفع 
الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف كنجد أف الحالة لـ تقـ بتأدية النشاط ، أيضا مد اليديف ك تشبيكيـ مع 
بعضيـ البعض ، مد الذراعيف ك فتح أصابع يدييا بكضع عمكدؼ ، تشبيؾ يدييا مع االرتكاز عمى 
الطاكلة ، كفيـ يخص النشاط المتمثل بكضع اليديف عمى الرأس مع تشبيكيما قامت بو في حدكد 

المتكسط ،عمى عكس كضع راحة اليد عمى الطاكلة مع فتح أصابعيا لمدة ،كمف ناحية التمريف المتمثل 
في مد الذراعيف كتشبيؾ اليديف ك تحركييما ك رفعيما لؤلعمى ك األسفل تقربت مف أدائو نكعا ما كما 
تبيف أنيا تقـك بو ككأنيا تمعب ، أما النشاط المتمثل بمد الذراع مع لف أصابع يدييا عمى العصا ، 

رفضت القياـ بو ، كعمى العمكـ ىذه الحالة كجدنا صعكبة كبيرة في التعامل معيا ، حيث كانت تأبى 
المعب معنا مف دكف أية جيد مبذكؿ مف قبل ، كما كانت تخترؽ لنا األعذار حتى ال تقكـ بالنشطات 
زيادة عمى ذلؾ ، كانت تصرفاتيا ك سمككياتيا عدكانية نكعا ما ، مما دعانا في عدة محاكالت لمعرفة 
السبب دكف استعماؿ القكة ، ك محاكلة دمجيا في المعب ك النشاط ما إف تحيف الفرصة لذلؾ ، ك مف 

ناحية النشاطات المتمثمة في تشبيؾ األيدؼ خمف الظير، تشبيؾ األيدؼ ك كضعيا خمف الرأس ، 
ك مد  (لجانباف – لمكسط – لؤلماـ )الكقكؼ بمد الذراعيف لمجانبيف ك القياـ بحركات اليداف ك الذراعاف 

ذا ما تكممنا عف الميارة  الذراعاف لمجانبيف ك تحريكيما بشكل دائرؼ آدتيـ الحالة في حدكد المتكسط ، كا 
المتمثمة في قذؼ الطفمة لمكرة باتجاه الحائط ثـ مسكيا ، مد اليديف لمكسط مع مباعدة اليديف كالساقيف 

عف بعضيما ، مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف معا ، مد الذراعيف لمكسط    
ك تحريؾ السبابتيف بشكل دائرؼ ك أخيرا مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ لعبة صغيرة الحجـ نكعا ما      

ك الجدير بالذكر أف ىذه الحالة طبق عمييا . ك نقميا مف يد ألخرػ لـ تبد فييـ الحالة أية محاكلة 
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اختبار الذكاء ك قد تبيف أف الحالة ليا تخمف ذىني خفيف كعرض مصاحب لئلعاقة األصمية كىي 
. كما نبلحظو أف إصابتيا بسيطة عكس ما الحظناه في الحالة األكلى .الشمل الدماغي الحركي 

 سنة ال تعاني مف مشكل الغثياف ، كما نجدىا 12 البالغ عمرىا *ز*الحالة الثالثة   كفيما يخص 
متمكنة مف ضـ الشفتيف حكؿ األنبكبة في حدكد المتكسط ،أما االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف فيي 

متمكنة منيا بشكل جيد، أما الضحؾ  بفتح الشفاه فيي متمكنة مف ذلؾ نكعا ما، أما بالنسبة لسحب 
الشفاه لداخل الفـ نراىا تجد صعكبة لحد ما ، كذلؾ مف ناحية جذب اليكاء لداخل الفـ ، كنفخ الخدكد   
ك العد حتى العشرة ،كضع المساف في جانب الخد األيمف لمداخل ك العد حتى السبعة ، كضع المساف في 

جانب الخد األيسر لمداخل كالعد حتى السبعة أيف كجد ت صعكبة أيضا ، كبالنسبة إلخراج المساف 
كجعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة فقد أداتو بشكل متكسط ،كأما تغييره  لبلتجاه األخر فقد 

كجدت صعكبة في ذلؾ ، نفس الشيء بالنسبة لرفع المساف لمحنؾ ك العد حتى الثمانية ،نفخ ىكاء الزفير 
فترة طكيمة بحركة تذبذبية ، غمق الشفتيف بقكة مع تدكير الشفتيف لؤلماـ ك فتحيا فتحة بسيطة فقد كجدت 
صعكبة كبيرة بالرغـ مف محاكالتيا الجادة ،كأما بالنسبة لمنشاط المتمثل في فتح الفـ ك لمس السنة العميا 

بمسانيا قامت بو بشكل متكسط ،كمف ناحية التمرينات التي تشمل محاكلة الحالة لمس رأس أنفيا 
بالمساف، لمس طرؼ لسانيا الشفة العميا ثـ السفمى ، نفس الشيء بالنسبة لكضع المساف عمى حافة المثة 
خمف األسناف العميا ، فشمت الحالة في تأديتيا ،أما فيـ يخص النشطات المتمثمة بمد الشفاه لمجانبيف مع 

 ،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ [ā] ،[t] ،فتح الشفاه مع نطق صكت[i] نطق صكت 
[b] إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ مفتكح،bā]] إغبلؽ الشفتيف بقكة تـ خركج صكت،

، فقد تمكنت الحالة  [[bi،كا غبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ مكسكر [[buانفجارؼ مضمكـ 
مف أدائيا في حدكد المتكسط ،كما تمت مبلحظتو لجانب ذلؾ أف الحالة ليا مشاكل عمى مستكػ الجياز 

كأما التمرينات التي قمنا بيا لتشخيص قدرة الطفمة المصاب بالشمل الدماغي الحركي عمى . النطقي 
التحكـ في إيقاع النفس في قكتو ك ضعفو ، نجدىا قادرة عمى أدائيا لحد ما، ففيما يخص النسف عمى 
الشمعة  ك محاكلة إطفائيا ، النفخ عمى مراكب كرقية في الماء ، النسف عمى فقاعات الماء ك النفخ 
عمى أنبكب متصل بكأس بو ماء ، النفخ عمى أقبلـ الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة ك النفخ 

عمى مراكح كرقية إلدارتيا أدت جميعيا بقميل مف الصعكبة ، ك المبلحع في ىذه الحالة أنيا كانت تحب 
العمل معنا ، كأدائيا لمختمف النشاطات المقدمة ليا نراىا تحاكؿ ساعية لمقياـ بيا متحدية بذلؾ شكل 
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إعاقتيا، كعند استخدامنا مع الحالة نشطات حركية لتقييـ الحركات العامة ، الدقيقة ك مدػ التناسق 
، تبيف لنا أف الحالة تعاني مف مشاكل حركية حادة فيي غير قادرة " التتزر الحسي الحركي"الحركي 

عمى الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف ، كذلؾ غير متمكنة مف رفع الذراعيف لؤلعمى ك عندما نصفر الطفمة 
كمف جانب النشاط الذؼ يتمثل . تصفق أك المشي عمى خط مستقيـ أك المشي كىي مغمضة العينيف 

في فتح كرقة ثـ طييا أك تمزيقيا مع فتح كراس ، فكجدنا الحالة متمكنة مف ىذه النشطات بكجكد نكع 
مف الصعكبة ، عمى عكس ملء مجمكعة أزرار في خيط فيي شبو مستحيمة عمييا نظرا لمصعكبة 

الحركية التي تعاني منيا ،كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمميارة المتمثمة في بناء برج مف المكعبات ، الرسـ 
باألصابع بتمكيف مائي ، سحب خيط  أك الشد عمى األشياء ، فالطفمة غير قادرة عمى انجازىا ، كما 
تظير ىذه الصعكبة بشكل كبير في عدـ تمكنيا مف تحريؾ ذراعييا في جميع االتجاىات ، ك فيما 

يخص القبض ك الضغط عمى الشيء الممسكؾ فيي تؤديو في حدكد العادؼ ، كبالنسبة لمنشاط المتمثل 
في المعب بيد ك االرتكاز عمى اليد األخرػ فيي غير قادرة عمى ذلؾ ، كعندما طمبنا مف الحالة إدخاؿ 
مجمكعة حمقات في عمكد أدت ذلؾ بصعكبة كبيرة ، كنفس الشيء بالنسبة لكضع مكعبات في عمبة ، 

كمسؾ كرة صغيرة بالسبابة ك اإلبياـ ،  المعب بكرة ك رمييا لمطرؼ األخر أك قذفيا عمى اليدؼ ، نظرا 
لئلعاقة الحركية التي تعاني منيا ، كذلؾ ىك الشيء عندما نعطييا مجمكعة أككاب ك نطمب منيا كضع 

كمف ناحية النشاط القائـ عمى كضع أقراص صغيرة متشابية الشكل ك المكف في . ككب كسط ككب 
كيس ، نجد أف الحالة عانت كثيرا كىي بادية عمييا عبلمات المبادرة في األنشطة المقدمة ليا رغـ 

ك نفس الشيء نراه ينطبق في التمريف الذؼ يرتكز عمى نزع قطع لكح .  الصعكبة التي تكاجييا حركيا 
مركبة لصكرة دجاجة ، كا عادة تركيبيا ، أما التعميمة التالية المكجية لمحالة المتمثمة في رفع الساؽ 
لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف كنجد أف الحالة كاجيت صعكبة في ذلؾ بالرغـ مف فيميا لمتعميمة ، كفيـ 

يخص ك الميارات التي تتمثل في مد اليديف ك تشبيكيـ مع بعضيـ البعض ، مد الذراعيف ك فتح أصابع 
يديو بكضع عمكدؼ ، تشبيؾ اليديف ك كضعيما خمف الرأس ، الكقكؼ بمد الذراعيف لمجانبيف ك القياـ 

، مد الذراعيف لمجانبيف ك تحريكيما بشكل  (الجانباف– لمكسط – لؤلماـ )بحركات اليداف ك الذراعاف 
دائرؼ ، قذؼ الكرة نحك الحائط ثـ مسكيا ، مد اليديف لمكسط مع مباعدة اليديف ك الساقيف عف بعضيما  

مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف معا ، مد الذراعيف لمكسط ، ك تحريؾ 
السبابتيف بشكل دائرؼ ك مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ لعبة صغيرة الحجـ نكعا ما ، كنقميا مف يد 
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ألخرػ فيي كميا نشطات لـ تتمكف الطفمة مف القياـ بيا ، ليس ألنيا لـ تفيـ التعميمة عمى العكس فيي 
تتمكف مف فيميا كتسعى جاىدة  نحك القياـ بالنشاط ، حيث أف ىذه األنشطة كانت محل ترفيو بالنسبة 
ليا لكف إعاقتو الحركية ىي التي لـ تسمح لو القياـ بيذه التمرينات ، كالمبلحع أف الحالة تحتاج لدعـ  

فيي ال تحقق "ك مساندة  حتى تتمكف مف أداء النشاط فيي ال تتمكف مف إتماـ النشاط لكحدىا 
. ثناء تقديـ التعميمات ليا '، كالمبلحع في الحالة كذلؾ أنيا تحب اختيار النشطات أ" االستقبللية الذاتية

ككما جاء في دراسة حتـ صابر قد تحت عنكاف أثر منيج تعميمي لمسباحة الحرة في تطكير بعض 
القدرات الحركية لؤلطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي لؤلطراؼ السفمى ، أيف تكصل إلى أف أطفاؿ الشمل 

الدماغي ليـ ضعف في القدرات الحركية كما يحتاجكنو ىك التأىيل لزيادة التأثير في تطكير بعض 
. القدرات الحركية لدييـ 

 سنكات ال يعاني مف مشكل الغثياف  كما 10الذؼ يبمغ مف العمر *س *الحالة الرابعة   كبتكممنا عف 
نجده متمكف مف ضـ الشفتيف حكؿ األنبكبة ، االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف الضحؾ مع فتح الشفاه  
كسحب الشفاه لداخل الفـ ، أما مف ناحية جذب اليكاء لداخل الفـ ، كنفخ الخدكد ك العد حتى العشرة 

كبتكممنا عمى األنشطة المتمثمة في كضع المساف في جانب الخد األيمف . أداىـ في حدكد المتكسط 
لمداخل ك العد حتى السبعة ، كضع المساف في جانب الخد األيسر لمداخل كالعد حتى السبعة ، كبالنسبة 
إلخراج المساف كجعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة ،ككذلؾ عند تغييره لبلتجاه ، فقد تمكف مف 
أدائيا في حدكد العادؼ ،كمف ناحية رفع المساف كلمحنؾ ك العد حتى الثمانية ك نفخ ىكاء الزفير فترة 

طكيمة بحركة تذبذبية ،فقد قاـ بيـ الطفل بشكل متكسط عمى عكس غمق الشفتيف بقكة مع تدكير الشفتيف 
لؤلماـ ك فتحيا فتحة بسيطة ،كفتح الفـ ك لمس السنة العميا بمسانو ك محاكلة لمس رأس أنفو 

بالمساف،الذؼ كجدناه متمكف منيـ في حدكد العادؼ، أما لمس طرؼ لسانو الشفة العميا ثـ السفمى قاـ 
الطفل بأدائيـ نكعا ما بشكل متكسط ، نفس الشيء بالنسبة لكضع المساف عمى حافة المثة خمف األسناف 

 ،[t] ،فتح الشفاه مع نطق صكت[i] العميا ،أما النشطات المتمثمة بمد الشفاه لمجانبيف مع نطق صكت 
[ā] إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ، [b] إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ،

،كا غبلؽ الشفتيف بقكة ثـ [[bu،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ تـ خركج صكت انفجارؼ مضمكـ [[bāمفتكح 
كفيما يخص التمرينات التي قمنا . ،فقد أداىا جميعا في حدكد العادؼ [[biخركج صكت انفجارؼ مكسكر 

ك ضعفو   بيا لتقييـ قدرة الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي عمى التحكـ في إيقاع النفس في قكتو
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نجده متمكف منيا لحد ما ففيما يخص النسف عمى الشمعة ك محاكلة إطفائيا ، النفخ عمى مراكب كرقية 
في الماء  النسف عمى فقاعات الماء ك النفخ عمى أنبكب متصل بكأس بو ماء ، النفخ عمى أقبلـ 

الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة ك النفخ عمى مراكح كرقية إلدارتيا التي أداىا بشكل متكسط ، 
كعند استخدامنا مع . كالمبلحع أثناء تعاممنا مع الحالة أنيا كانت تعاني مف مشكل سيبلف المعاب 

"  التتزر الحسي الحركي"الحالة نشطات حركية لتقييـ الحركات العامة ، الدقيقة ك مدػ التناسق الحركي 
تبيف لنا أف الحالة تعاني مف مشاكل حركية متكسطة فيي قادرة عمى الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف ، 
كذلؾ متمكنة مف رفع الذراعيف لؤلعمى ك عندما صفرنا الطفل صفق ،كفيما يخص  المشي عمى خط 

كمف جانب النشاط الذؼ يتمثل في . مستقيـ أك المشي كىك مغمض العينيف فقد كاجو صعكبة نكعا ما 
فتح كرقة ثـ طييا أك تمزيقيا مع فتح كراس ، فكجدنا الحالة متمكنة مف ىذه النشطات في حدكد العادؼ  
عمى عكس ملء مجمكعة أزرار في خيط الذؼ تـ القياـ بو في شكل متكسط أما الميارة المتمثمة في بناء 

برج مف المكعبات ، الرسـ باألصابع بتمكيف مائي ، سحب خيط أك الشد عمى األشياء ، فالطفل قادر 
         عمى انجازىا في حدكد العادؼ، ك نفس الشيء ينطبق عمى تحريؾ ذراعيو في جميع االتجاىات ، 

ك القبض ك الضغط عمى الشيء الممسكؾ ، أيضا المعب بيد ك االرتكاز عمى اليد األخرػ فيك قادر 
عمى ذلؾ ، كعندما طمبنا منو إدخاؿ مجمكعة حمقات في عمكد أدػ ذلؾ بشكل جيد بعدما كاف مترددا 
في البداية ، كنفس الشيء بالنسبة لكضع مكعبات في عمبة ، كمسؾ كرة صغيرة بالسبابة   ك اإلبياـ ، 
أما تكممنا عمى الميارة المتمثمة في المعب بالكرة ك رمييا لمطرؼ األخر أك قذفيا عمى اليدؼ ، نجده 
قادر لكف بصعكبة متكسطة نظرا لئلعاقة الحركية البسيطة التي يعاني منيا  كذلؾ ىك الشيء عندما 

كمف ناحية النشاط القائـ عمى . نكجو لو التعميمة المتمثمة بكضع مجمكعة أككاب كاحد كسط كاحد أخر
كضع أقراص صغيرة متشابية الشكل ك المكف في كيس ، نجد أف الحالة قامت بالنشاط بصعكبة قميمة 

ك نفس الشيء نراه ينطبق في . كىي بادية عمى كجييا عبلمات المبادرة في العمل عمى تحقيق النشاط 
التمريف الذؼ يرتكز عمى نزع قطع لكح مركبة لصكرة دجاجة ، كا عادة تركيبيا أما التعميمة التالية 

المكجية لمحالة المتمثمة في رفع الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف نجد أف الحالة فيمت التعميمة ، كقامت 
ك تشبيكيـ مع  بانجاز التمريف بمعانات أقل ،كفيـ يخص النشاطات ك الميارات التي تتمثل في مد اليديف

بعضيـ البعض ، مد الذراعيف ك فتح أصابع يديو بكضع عمكدؼ ،كجدناه نكعا ما قادر عمى ذلؾ ،أما 
تشبيؾ اليديف ك كضعيما خمف الرأس ،قذؼ الكرة نحك الحائط ثـ مسكيا لـ يتمكف مف أداء النشاطيف 
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– لؤلماـ )ك الذراعاف  بشكل سميـ ،عمى عكس الكقكؼ بمد الذراعيف لمجانبيف ك القياـ بحركات اليداف
، مد الذراعيف لمجانبيف ك تحريكيما بشكل دائرؼ  كذلؾ مد اليديف لمكسط مع مباعدة  (الجانباف– لمكسط 

اليديف ك الساقيف عف بعضيما ، فقد تـ القياـ بيما لحد ما في حدكد العادؼ ، ك بالنسبة لمد الذراعيف 
ك تحريؾ السبابتيف بشكل  لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف معا ، مد الذراعيف لمكسط ،

دائرؼ قد عانت الحالة القياـ بيا نظرا لئلعاقة الحركية التي تكاجييا لكف مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ 
لعبة صغيرة الحجـ نكعا ما ، كنقميا مف يد ألخرػ فيي ميارة تمكف الطفل القياـ بيا كقد فرح بأدائيا ، 
كعمى العمـك في تكالي ىذه المراحل ك التعميمات مع الحفاظ عمى طاقة معينة لمحالة تبيف لنا أنيا تفيـ 
التعميمات المكجية ليا كتسعى لمقياـ بيا ، بالرغـ مف أنيا أخذت فترة زمنية مطكلة لتحقيق االستجابة 

كالجدير بالذكر أف ىذه الحالة مدمجة في مدرسة عادية بعدما كانت  ، كىذا راجع لمصعكبات الحركية
. في مركز خاص لمتكفل بيذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة 

- العامة )خبلؿ التطبيق الميداني المتمثل في تشخيص الحركة * ز *لمحالة الخامسة    أما بالنسبة 
، تبيف لنا جميا أف الطفل ال يظير عميو منعكس الغثياف كما نجده متمكف مف  (الفمية الكجيية – الدقيقة 

ضـ الشفتيف حكؿ أنبكبة مع االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف ،عمى عكس النشط المتمثل في الضحؾ مع 
فتح الشفاه ك نفخ الخدكد ك العد حتى العشرة الذؼ كاف في حدكد المتكسط  كمف ناحية سحب الشفاه 

لداخل الفـ ك جذب اليكاء لداخل الفـ المذاف كانا في حدكد العادؼ كنفس الشيء بالنسبة لكضع المساف 
في جانب الخد األيمف لمداخل ك العد حتى السبعة ، أما إذا تكممنا عف النشاطات المتمثمة في كضع 
المساف في جانب الخد األيسر لمداخل ك العد حتى السبعة ،إخراج المساف ك جعمو في جانب كاحد مع 
العد حتى السبعة ،إخراج المساف كجعمو في جانب أخر أؼ تغيير االتجاه ك العد حتى السبعة  ك رفع 

المساف لمحنؾ كالعد حتى الثمانية فقد قاـ الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي في حدكد المتكسط ، 
في مقابل القياـ بشكل عادؼ التمريف المتمثل في نفخ ىكاء الزفير فترة طكيمة بحركة تذبذبية ك إغبلؽ 
الشفتيف بقكة حيث أنو كذلؾ النشاط الذؼ يشمل تدكير الشفتيف لؤلماـ ك فتحيا فتحة بسيطة قاـ بو 

بشكل متكسط ، كمف ناحية أخرػ ايجابية نجده قادر عمى فتح الفـ ك لمس السنة العميا بمسانو كذلؾ في 
محاكلة لمس رأس أنفو بالمساف ، عمى عكس النشاط المتمثل في لمس طرؼ لسانو الشفة السفمى الذؼ 
لـ يتمكف مف أدائو أما لمس طرؼ لسانو الشفة العميا قاـ بو بشكل متكسط كما في كضع المساف عمى 

،فتح [i] حافة المثة خمف األسناف العميا ، أما النشطات المتمثمة بمد الشفاه لمجانبيف مع نطق صكت 
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،إغبلؽ الشفتيف بقكة [b] ،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ [ā] ،[t] الشفاه مع نطق صكت
،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ تـ خركج صكت انفجارؼ مضمكـ [[bāثـ خركج صكت انفجارؼ مفتكح 

bu]] كا غبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ مكسكر،bi]] فقد أداىا جميعا في حدكد العادؼ، .
كفيما يخص التمرينات التي قمنا بيا لتقييـ قدرة الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي عمى التحكـ 

في إيقاع النفس في قكتو ك ضعفو ، نجده متمكف منيا لحد ما بما في ذلؾ النسف عمى الشمعة ك 
محاكلة إطفائيا ، النفخ عمى مراكب كرقية في الماء ، النسف عمى فقاعات الماء ك النفخ عمى أنبكب 
متصل بكأس بو ماء ، عمى عكس النفخ عمى أقبلـ الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة ك النفخ 
عمى مراكح كرقية إلدارتيا التي أداىا بشكل متكسط ، كعند استخدامنا مع الحالة نشطات حركية لتقييـ 

،الحظنا أف الحالة ال تعاني "التتزر الحسي الحركي"الحركات العامة ، الدقيقة ك مدػ التناسق الحركي 
مف مشاكل حركية حادة فيي مستقمة ذاتيا بحيث أنيا قادرة عمى الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف ، كذلؾ 
متمكنة مف رفع الذراعيف لؤلعمى ك عندما نصفر الطفل يصفق ،أما المشي عمى خط مستقيـ أك المشي 

كمف جانب الميارات  التي تشمل فتح كرقة ثـ . كىك مغمض العينيف فقد قاـ بو في حدكد المتكسط 
طييا أك تمزيقيا مع فتح كراس ، فكجدنا الحالة متمكنة مف ىذه النشطات أيضا ملء مجمكعة أزرار في 
خيط قادر عمى ذلؾ بشكل متكسط  أما الميارة المتمثمة في بناء برج مف المكعبات ، الرسـ باألصابع 
بتمكيف مائي ، سحب خيط  أك الشد عمى األشياء ، فالطفل قادر عمى انجازىا لحد ما ، كما يظير لنا 
ذا ما تكممنا عمى القبض ك الضغط عمى  أف الحالة تمكنت مف تحريؾ ذراعيو في جميع االتجاىات ، كا 
الشيء الممسكؾ فيك يؤديو في حدكد العادؼ ، كبالنسبة لمنشاط المتمثل في المعب بيد ك االرتكاز عمى 
اليد األخرػ فيك  قادر عمى ذلؾ بشكل متكسط ، كعند طمبنا منو إدخاؿ مجمكعة حمقات في عمكد أدػ 
ذلؾ بصعكبة أقل ، كنفس الشيء بالنسبة لكضع مكعبات في عمبة ، كمسؾ كرة صغيرة بالسبابة       
ك اإلبياـ ك بحديثنا عمى الميارة المتمثمة في المعب بكرة ك رمييا لمطرؼ األخر أك قذفيا عمى اليدؼ ، 

نجده قادر لكف في حدكد المتكسط نظرا لئلعاقة الحركية التي يعاني منيا ، كذلؾ ىك الشيء عندما 
كمف ناحية النشاط القائـ عمى كضع . نعطيو مجمكعة أككاب ك نطمب منو كضع ككب كسط ككب 

أقراص صغيرة متشابية الشكل ك المكف في كيس ، نجد أف الحالة عانت كثيرا كىي بادية عمى كجييا 
ك نفس الشيء نراه .  عبلمات المبادرة في العمل عمى تحقيق النشاط رغـ الصعكبة التي تكاجييا حركيا 

ينطبق في التمريف الذؼ يرتكز عمى نزع قطع لكح مركبة لصكرة دجاجة ، كا عادة تركيبيا ، أما التعميمة 
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التالية المكجية لمحالة المتمثمة في رفع الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف نجد أف الحالة كاجيت صعكبة 
في ذلؾ ، كفيـ يخص النشاطات ك الميارات التي تتمثل في مد اليديف ك تشبيكيـ مع بعضيـ البعض ، 
مد الذراعيف ك فتح أصابع يديو بكضع عمكدؼ ، تشبيؾ اليديف ك كضعيما خمف الرأس ، الكقكؼ بمد 

، مد الذراعيف  (الجانباف– لمكسط – لؤلماـ )الذراعيف لمجانبيف ك القياـ بحركات اليداف ك الذراعاف 
لمجانبيف ك تحريكيما بشكل دائرؼ ، قذؼ الكرة نحك الحائط ثـ مسكيا ، مد اليديف لمكسط مع مباعدة 
اليديف ك الساقيف عف بعضيما ، مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف معا ، مد 
الذراعيف لمكسط ، ك تحريؾ السبابتيف بشكل دائرؼ ك مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ لعبة صغيرة الحجـ 
نكعا ما ، كنقميا مف يد ألخرػ فيي ميارات كميا لـ يتمكف الطفل القياـ بيا بشكل عادؼ ، بالرغـ مف 

محاكلتو ليس ألنو لـ يفيـ التعميمة عمى العكس فيك تمكف مف فيميا كسعى نحك القياـ بالنشاط ، حيث 
أف ىذه األنشطة كانت محل ترفيو بالنسبة لو لكف إعاقتو الحركية ىي التي لـ تسمح لو القياـ بيذه 

. التمرينات 

التي تبمغ مف العمر أربع سنكات كنصف ظير لنا *الحالة السادسة ـ*  كعند تكجيينا الحديث عف 
جميا مف خبلؿ النتائج المتحصل عمييا عند تطبيقنا المحكر المتمثل في تشخيص الحركة العامة ، 
الدقيقة ك الفمية الكجيية لمطفمة المصابة بالشمل الدماغي الحركي ، أنيا ال تعاني بشكل كبير مف 

منعكس الغثياف ، كالمبلحع خبلؿ إجرائنا لمدراسة أف ىذه الطفمة كاف لدييا صعكبات حركية ظاىرة 
بشكل حاد ،نظرا لمتشنجات المستمرة لعضبلت جسميا  مما جعميا  غير قادرة تماما عمى القياـ بمختمف 

التمرينات الفمية الكجيية فيذا العرض يظير لنا في عدـ التحكـ في عضبلت الفـ الفؾ ك المساف ، 
كعدـ التمكف أيضا بالتحكـ في إيقاع النفس في قكتو ك ضعفو ىذا ما بينتو لنا أطركحة الدكتكرة لبكعكاز 
التي تناكلت البحث في إعادة التربية الكظيفية عند الطفل ك إعادة التربية العصبية النفسية المسانية      

 إلى 2)ك المعرفية لبلضطرابات األرطفكنية عند األطفاؿ المعاقيف حركيا عصبيا يتراكح سنيـ ما بيف 
 تـ اعادة تعييره عمى الكسط الجزائرؼ ، TARDIEU ؿ ETLمف خبلؿ تكييف اختبار  ( سنكات6غاية 

حيث  (التتزر الحسي الحركي  )كذلؾ عدـ القياـ بمختمف الحركات العامة ك الدقيقة أك التناسق الحركي 
أنيا لـ تبد أية محاكلة في مختمف النشاطات ك الميارات المقدمة ليا ، كما أنيا غير مستقمة ذاتيا ، 

حيث بينت لنا دراسة محمكد صبلح الديف عبد الغني بعنكاف تأثير برنامج تمرينات مقترح لتأىيل 
العضبلت المصابة في حاالت الشمل النصفي ، حيث تكصل إلى أف الحاالت ىذه ليا صعكبة الكفاءة 
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المستكػ )الطبيعية لمعضبلت ك المدػ الطبيعي لحركة المفاصل التي تعمل عمييا العضبلت المصابة 
 .     (الحركي

 ك األخيرة مف عينة الدراسة الحالية ، تبيف أنو ال يعاني مف *ي*الحالة السابعة      كفيما يخص 
مشكل الغثياف ، أما فيـ يخص ضـ الشفتيف حكؿ أنبكبة فيك لـ يبد أية محاكلة في مقابل النشاطات 
المتمكف منيا ك المتمثمة في االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف ك الضحؾ مع فتح الشفاه ، أما التمريف 

المتمثل في سحب الشفاه لداخل الفـ لـ يقدر عمى أدائو ، عمى عكس الميارات المتمثمة في جذب اليكاء 
لداخل الفـ ، نفخ الخدكد ك العد حتى العشرة ك كضع المساف في جانب الخد األيمف لمداخل ك العد حتى 

السبعة ك إخراج المساف ك جعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة التي أداىا الطفل في حدكد 
المتكسط ، عكس النشاطات التي لـ يتمكف مف أدائيا تماما بما فييا ك ضع المساف في جانب الخد 

األيسر لداخل الفـ ك العد حتى السبعة ، إخراج المساف ك جعمو في الجانب األخر عندما نغير االتجاه  
ك العد حتى السبعة ك رفع المساف لمحنؾ ك العد حتى الثمانية ، كعند طمبنا مف الحالة نفخ ىكاء الزفير 

فترة طكيمة بحركة تذبذبية ك إغبلؽ الشفتيف بقكة  قانت بيـ الحالة في حدكد المتكسط أما التمرينات 
األخرػ المقدمة ك المتمثمة في تدكير الشفتيف لؤلماـ ك فتحيا فتحة بسيطة ، فتح الفـ ك لمس السنة 
العميا بمسانو ، لمس طرؼ لسانو الشفة العميا ، لمس طرؼ لسانو الشفة السفمى ك كضع المساف عمى 

حافة المثة خمف األسناف العميا لـ تتمكف مف أدائيا الحالة بينما تمكف الطفل مف أداء النشاط المتمثل في 
أما التعميمتيف التي قدمناىما لمحالة ك التي اشتممتا عمى االبتسامة بمد . محاكلة لمس رأس أنفو بالمساف 
،فقد تمكنت الحالة مف أدائيما ، [ā] ،[t] ،فتح الشفاه مع نطق صكت[i]الشفاه لمجانبيف مع نطق صكت 

،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ [b] أما النشاطات المتمثمة في إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ 
،إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ تـ خركج صكت انفجارؼ مضمكـ [[bāخركج صكت انفجارؼ مفتكح 

bu]] كا غبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ مكسكر،bi]]لـ تتمكف الحالة مف أدائيا جميعا، .
كفيما يخص التمرينات التي قمنا بيا لتشخيص قدرة الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي عمى 

التحكـ في إيقاع النفس في قكتو ك ضعفو ، نجده متمكف منيا لحد ما بما في ذلؾ النسف عمى الشمعة 
ك محاكلة إطفائيا ، النفخ عمى مراكب كرقية في الماء  النسف عمى فقاعات الماء ك النفخ عمى أنبكب 
متصل بكأس بو ماء ، النفخ عمى أقبلـ الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة ك النفخ عمى مراكح 
كرقية إلدارتيا ، كعند استخدامنا مع الحالة نشطات حركية لتقييـ الحركات العامة ، الدقيقة ك مدػ 
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،الحظنا أف الحالة تعاني مف مشاكل حركية حادة بحيث "التتزر الحسي الحركي"التناسق الحركي 
الحظنا أف الطفل لو تشنجات مستمرة لعضبلت جسمو مما جعل القياـ بمختمف النشاطات المقدمة 
مستحيمة حيث كجدناه غير قادر عمى الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف ، كذلؾ غير متمكنة مف رفع 

الذراعيف لؤلعمى ك عندما نصفر الطفل يصفق ،أما المشي عمى خط مستقيـ أك المشي كىك مغمض 
كمف جانب الميارات  التي تشمل فتح كرقة ثـ طييا أك تمزيقيا . العينيف لـ يقـ بو نظرا إلعاقتو الحركية 

مع فتح كراس ، فكجدنا الحالة متمكنة مف ىذه النشطات في حدكد المتكسط  أيضا ملء مجمكعة أزرار 
في خيط قادر عمى ذلؾ بشكل متكسط  أما الميارة المتمثمة في بناء برج مف المكعبات ، الرسـ 

باألصابع بتمكيف مائي ، سحب خيط  أك الشد عمى األشياء ، فالطفل قادر عمى انجازىا لحد ما ، كما 
ذا ما تكممنا عمى القبض     يظير لنا أف الحالة لـ تتمكف مف تحريؾ ذراعييا في جميع االتجاىات ، كا 

ك الضغط عمى الشيء الممسكؾ فيك يؤديو في حدكد المتكسط ، كبالنسبة لمنشاط المتمثل في المعب بيد 
ك االرتكاز عمى اليد األخرػ فيك غير قادر عمى ذلؾ ، كعند طمبنا منو إدخاؿ مجمكعة حمقات في 
عمكد أدػ ذلؾ بصعكبة كبيرة ، كنفس الشيء بالنسبة لكضع مكعبات في عمبة ، كمسؾ كرة صغيرة 

بالسبابة ك اإلبياـ ، ك بحديثنا عمى الميارة المتمثمة في المعب بكرة ك رمييا لمطرؼ األخر أك قذفيا عمى 
اليدؼ ، تبيف أنو مف المستحيل عميو القياـ بذلؾ نظرا لئلعاقة الحركية التي يعاني منيا ، كذلؾ ىك 

كمف ناحية النشاط القائـ . الشيء عندما نعطيو مجمكعة أككاب ك نطمب منو كضع ككب كسط ككب 
عمى كضع أقراص صغيرة متشابية الشكل ك المكف في كيس ، نجد أف الحالة عانت كثيرا ك نفس 

الشيء نراه ينطبق في التمريف الذؼ يرتكز عمى نزع قطع لكح مركبة لصكرة دجاجة ، كا عادة تركيبيا ، 
أما التعميمة التالية المكجية لمحالة المتمثمة في رفع الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف نجد أف الحالة لـ تبد 
أية محاكلة ، كفيـ يخص النشاطات كالميارات التي تتمثل في مد اليديف ك تشبيكيـ مع بعضيـ البعض 
مد الذراعيف ك فتح أصابع يديو بكضع عمكدؼ ، تشبيؾ اليديف ك كضعيما خمف الرأس ، الكقكؼ بمد 

، مد الذراعيف  (الجانباف– لمكسط – لؤلماـ )الذراعيف لمجانبيف ك القياـ بحركات اليداف ك الذراعاف 
لمجانبيف ك تحريكيما بشكل دائرؼ ، قذؼ الكرة نحك الحائط ثـ مسكيا ، مد اليديف لمكسط مع مباعدة 
اليديف ك الساقيف عف بعضيما ، مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف معا ، مد 
الذراعيف لمكسط ، ك تحريؾ السبابتيف بشكل دائرؼ ك مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ لعبة صغيرة الحجـ 
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نكعا ما ، كنقميا مف يد ألخرػ فيي ميارات كميا لـ يتمكف الطفل القياـ بيا بالرغـ مف فيـ الطفل  
.  التعميمة فإعاقتو الحركية ىي التي لـ تسمح لو القياـ بيذه التمرينات 

: محكر تشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي الحركي/ المحكر الثاني

 

 
 
 

التماريف المعرفية  
الحاالت  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 التماريف المعرفية 
 الحاالت 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 2 2 2 2 2 2 2 2 الحالة األكلى

 2 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 2 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 التماريف المعرفية 
 الحاالت

17 18 19 20 21 22 23 24 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 
 0 0 2 0 2 2 2 0الحالة الثانية 

 2 2 2 2 2 2 2 2 الثالثةالحالة 
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 2 2 2 2 2 2 2الحالة السابعة 

 التماريف المعرفية 
 الحاالت

25 26 27 28 29 30 31 32 

 2 2 2 2 2 2 2 2 األكلىالحالة 
 0 0 0 0 2 2 0 0الحالة الثانية 
 2 2 2 2 2 2 2 0الحالة الثالثة 
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة السادسة 
 0 0 0 0 0 2 2 2الحالة السابعة 
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 التماريف المعرفية 
 الحاالت

33 34 35 36 37 38 39 40 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 2 2 0 2 0 0الحالة الثانية 

 2 2 2 2 2 2 2 2الثالثة  الحالة
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 2 2 2 2 0الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 التماريف المعرفية 
 الحاالت

41 42 43 44 45 46 47 48 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 2 2 0 0 0 0 2الحالة الثانية 

 2 2 2 0 0 2 2 2الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 التماريف المعرفية 
 الحاالت

49 50 51 52 53 54 55 56 

 2 2 2 2 2 2 2 2 الحالة األكلى

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالة الثانية

 2 2 2 2 2 2 2 2 الحالة الثالثة

 2 2 2 2 2 2 2 2 الحالة الرابعة

الخامسة الحالة  2 2 2 2 2 2 2 2 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالة السادسة

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالة السابعة

 التماريف المعرفية 
 الحاالت

57 58 58 59 60 61 62 63 

 2 2 2 2 2 2 2 2 الحالة األكلى

الثانية الحالة  0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 2 2 2 2 2 2 الحالة الثالثة

 2 2 2 2 2 2 2 2 الحالة الرابعة

الخامسة الحالة  2 2 2 2 2 2 2 2 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالة السادسة

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالة السابعة
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 التماريف المعرفية 
 الحاالت

64 65 66 67 68 69 70 71 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 2 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 التماريف المعرفية 
 الحاالت

72 73 74 75 76 77 78 79 

 2 2 2 2 2 2 2 2األكلى  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 التماريف المعرفية 
 الحاالت

80 81 82 83 84 85 86 87 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 2 2 2 0 2الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 التماريف المعرفية 
 الحاالت

88 89 90 91 92 93 94 95 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 التماريف المعرفية 
 الحاالت

96 97 98 99 100 101 102 103 

 1 2 0 0 2 0 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 1 1الحالة الثانية 

 2 0 0 0 1 0 1 0الحالة الثالثة 

 2 1 2 1 1 1 2 2الحالة الرابعة 

 2 1 0 1 1 1 1 2الخامسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 1 0 1 1الحالة السابعة 

 

 
 التماريف المعرفية 

 الحاالت
104 105 106 107 108 109 110 111 

 0 0 0 0 1 1 1 1الحالة األكلى 

 0 0 1 1 1 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 2 1 1 1الحالة الثالثة 

 0 0 2 1 2 1 2 1الحالة الرابعة 

 0 1 0 2 1 2 2 2الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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يبيف نتائج الحاالت لمحكر القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي  : (27)الجدكؿ رقـ 
. الحركي 

  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا: 
عينة "   ما نبلحظو خبلؿ الجدكؿ أف النتائج المتحصل عمييا ىي ألطفاؿ الشمل الدماغي الحركي 

، بعدما قمنا بتطبيق محكر البرتكككؿ المقترح الخاص بتشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة " الدراسة
لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي بفقراتو المتمثمة أساسا في تشخيص مختمف المفاىيـ األساسية ، كذلؾ 

 البالغ مف "ي"الحالة األكلى اإلدراؾ ك الذاكرة ، ك كما يظير لنا مف خبلؿ ىذه النتائج أف – تقييـ االنتباه 
– األزرؽ : األلكاف األساسية ) سنة ، أنو قادر عمى أداء مختمف المفاىيـ األساسية المتمثمة في 15العمر 

– الفـ – األنف – العيف – الرأس )، المخطط الجسدؼ ككل بما فيو  (األصفر – األحمر – األخضر 
سكاء ( اليسار – اليميف ) ، كذلؾ الجانبية  (البطف – الرقبة – العنق – الظير – الرجل – اليد – األذف 

– كراء  )، أما بالنسبة  (تحت – فكؽ  )أيضا المكاف . تعمق األمر بالتعييف المباشر أك الربط بيف أمريف 
لـ تتمكف الحالة مف الكقكؼ ألداء التمريف نظرا إلعاقتيا الحركية ، مما دعانا األمر باستبداؿ  (بجانب 

كذلؾ ىك الحاؿ لمزماف فيك . كقكؼ الحالة بكقكفنا نحف ، ك ىي تعمل عمى التحديد لمكراء ك لمجانب 
متمكف منو بما في ذلؾ ذكر أياـ األسبكع كاممة ، أك بتحديد القبل ك البعد ، كمف ناحية تقييـ األشكاؿ 

المربع الكبير مع الصغير الدائرة الكبيرة مع "األساسية ىي األخرػ نجد أف الحالة قادرة عمى مطابقة 
، كمف ناحية التسمية أيضا متمكنة مف ذلؾ ، أما فيما يخص " الصغيرة ، المثمث الكبير مع الصغير

 التماريف المعرفية 
 الحاالت

112 113 114 115 116 117 118 

 2 1 1 1 2 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 2 0 0 0 2 0 0الحالة الثالثة 

 2 1 1 2 2 0 1الحالة الرابعة 

 1 1 1 1 1 2 1الحالة الخامسة 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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قادر عمى العد مف الكاحد إلى العشرة ، كمف " يعقكب"تشخيصنا لمكـ ك العدد لمحالة الحظنا أف الطفل 
 فمديو مشكل نكعا ما ف أما الكـ مف 5 ك 4 كرات أما 3خبلؿ تقييمنا لو كجدناه مدرؾ لمعنى كرتاف ك 

ك بالنسبة لمتعميمات المقدمة لطفل الشمل الدماغي . ناحية معرفة األكبر  ك األصغر فيك مدرؾ لذلؾ 
الحركي مف أجل تشخيص االنتباه ، كالتي تشمل تمكيف األسقف المتشابية بنفس المكف المحبب لديو تبيف 
لنا أف الحالة ليا صعكبات حركية حادة ك زيادة كبيرة في درجة تشنج العضمة ، كىذا راجع إلى إصابة 

منطقة المخ ، خصكصا مجمكعة األعصاب التي تعرؼ بالمنطقة اليرمية ما جعل االستجابة ليذه 
التعميمة أمرا مستحيبل ، مما دعانا لمجكء لطرؽ أخرػ نشخص بيا الحالة ، فبعدما تـ مبلحظة الحالة 

أؼ اإلجابة الذؼ  )لمشكل المراد تعيينو أشرنا بأيدنا إلى الشكل الذؼ تريد تعيينو ، ك ىك نطق لنا بنعـ 
، كقد كانت إجابتو في حدكد العادؼ  نفس الطريقة أيضا طقناىا فيـ يخص النشاط  (أرادىا مف البداية 

المتمثل في رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في الصكرة أيف أشرنا عمى الصكرة ، كقمنا ىل ىذا يشبو 
كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمتمريف . ىذا ك ىك يجيب بنعـ أـ ال حيث كانت إجاباتو في حدكد المتكسط 

الذؼ كاف برسـ شكل شمس بجانب مضمة ، ك أمطار تتساقط بجانب مضمة مفتكحة أيف تعذر عميو القياـ 
بأدائو يدكيا ، األمر الذؼ دعانا الستبدالو بطريقة مغايرة مع الحفاظ عمى نفس المبدأ أال كىك تشخيص 

القدرات المعرفية ، قمنا لمحالة بعدما أشرنا لمصكرة ماذا نرسـ ىنا شمس أـ مطر كعمى العمـك كانت 
ك بحديثنا عف التمريف الذؼ كاف محتكاه االنتباه لصكت الماء ك شكمو عند . إجاباتو في حدكد العادؼ 

تساقطو بعدما قامت الحالة ، بغطس االسفنجة في الماء ك الضغط عمييا في الدلك اآلخر ك طبعا ىذا 
بمساعدتنا لو في غطسيا نتيجة إلعاقتو الحركية ، ك قد تبيف لنا أف التمريف بالنسبة لمطفل كاف مسميا لو 

كما انتبو لتساقط الماء في الدلك ، كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة النتباه الطفل لمصدر الصكت حيث كاف 
غامضا لو في المحاكلة األكلى ، أما المحاكلة الثانية نجح لحد ما في االنتباه لمصكت الذؼ أصدرناه لو 
عمى عكس النشاط القائـ عمى ملء مجمكعة أزرار في الخيط بنفس ترتيب المكف الذؼ قمنا ب ىاذ كاف 
شبو مستحيل بالنسبة لمحالة ، ليس ألنو عاجز عمى ما قمنا بو مف الناحية المعرفية بل ألف التشنجات 
العضمية كانت مستمرة ، األمر الذؼ دعانا إلى استخداـ تقنية أخرػ ك ىي أف تعمل الحالة عمى كضع 

األزرار بنفس الترتيب المقابل لو دكف أف نستخدـ الخيط ، ىذا ك قد كاجيت الحالة صعكبة في ذلؾ ك ما 
الحظناه في ىذه الدراسة مع الحالة أف مسكيا لؤلشياء الصغيرة الحجـ مثل األزرار صعب عمييا نكعا ما  

كما نجده متمكف مف معرفة الجزء الناقص لصكرة سيارة أال كىي العجمة ، ككما ذكرنا سابقا طالما أف 
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الحالة ليا مشاكل حركية ففيما يخص التمريف المتمثل في كضع األجزاء الناقصة في الصكرة المناسبة ليا 
فقد قمنا بإظيار صكرة األجزاء الناقصة لمطفل في مقابل رؤية الصكرة التي تحتكؼ الجزء الناقص ، أيف 

ك المناسب ليذه الصكرة ك كاف ىك يعيف لنا عمى الجزء "أرني الجزء الناقص" أشرنا لمصكرة ك قمنا لو ،
المناسب بالنسبة لو ك قد كاف ىذا بصعكبة كذلؾ ، ك حينما ال يتمكف مف التحديد المباشر لمصكرة يقكؿ 

، ك نحف نعيف عمى حسب ما نراه يحدؽ بو في الصكرة ك بالتالي يقكؿ نعـ أـ ال       " فكؽ أك تحت"لنا 
أيف أخمط " الجرس"ك " المشمش"ك عمى العمكـ كانت إجاباتو صحيحة ما عدػ الصكرة التي تحتكؼ عمى 

، " المشمش"بينيما نظرا لككنيما متشابييف في المكف ، فمـ يدرؾ بصريا الخط الذؼ كانت تحتكيو صكرة 
كعندما أعطينا لمحالة التعميمة التي تشمل فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف ك عد كل مجمكعة ، 

... فقد أداه الطفل في حدكد العادؼ لكف بصعكبات حركية صعبة لمغاية أخذت كقت طكيل في ذلؾ 
عكس التمريف التالي الذؼ كاف في حدكد  المتكسط المشتمل عمى تحديد الشكل المختمف لكل مجمكعة 

مف الصكر المتماثمة ، فبعدما أظيرنا الصكرة التي تحتكؼ عمى كجكد شكل مختمف في السطر األكؿ مف 
حيث كاف الزر – " قاؿ لنا في بطف الصكرة "بيف مجمكعة ثبلثة صكر ، نجد أف الحالة أدركت االختبلؼ 

أما فيما يخص الصكرة المختمفة في السطر الثاني ك الثالث لـ يتمكف مف إدراؾ – األبيض ىك الناقص 
الصكرة المختمفة بصريا ، كعند حديثنا عف النشاط القائـ عمى تشخيص إدراؾ الطفل لؤلشكاؿ بعدما طمبنا 
منو كضع مجمكعة أشكاؿ ىندسية قدمت لو في الثقكب المناسبة ليا ، أيف الحظنا أف الحالة استطاعت 

تمييز األشكاؿ اليندسية ك أدركت بصريا أف ىذا الشكل يطابق ما في المعبة ، بالرغـ مف كجكد صعكبات 
حركية لديو أيف كانت الحالة تحمل الشكل ك نقكؿ ليا أيف يكضع ، كىك يجيب بنعـ أـ ال ك المبلحع أف 

الحالة كانت ذكية ، أما فيـ يخص قذؼ الكرة عمى اليدؼ ، الحالة متمكنة مف القذؼ نكعا ما لكف لـ 
تتمكف مف التحديد المباشر نحك اليدؼ ، أيضا كاف صعب لمطفل أف يمرر خط بكاسطة قمـ داخل متاىة 

.                                  كذلؾ فشل الطفل في تحديد الصكرتيف المتطابقتيف . لـ يتمكف حتى بكاسطة أصبعو 
فخبلؿ تعاممنا مع الحالة في ىذه الدراسة تبيف لنا أنيا فيـ التعميمات المكجية ليا ك قادرة عمى انجاز 
مختمف التماريف لكال صعكبتيا الحركية التي كقفت عائقا أماميا ، كما نجدىا تؤدؼ نشاطات أخرػ في 
حدكد المتكسط ، كميارات أخرػ فشمت تماما في انجازىا مثل التمريف المقدـ لتقييـ الذاكرة عند طفل 

الطكيل ك القصير مع ذكر – الخفيف – الشمل الدماغي الحركي ، المتمثل في تذكر الصكت القكؼ 
اتجاىو ك مصدر الجرس أما فيـ يخص التمريف الذؼ كاف يتطمب مف الطفل القياـ بتمكيف المربعات بنفس 
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ترتيب المكف ، فشمت الحالة في أدائو ألنيا تعاني مف مشكل الحركات الدقيقة لميد حيث كاف ىذا العرض 
ظاىرا في جل النشاطات التي تتطمب ذلؾ ، ما دعانا ىذا األمر حقيقة قي إظيار الصكرة التي تحتكؼ 
عمى المربعات لمطفل ك قمنا لو تذكر ىذه األلكاف التي في المربعات ، ألنني بعدىا سأخبئيا عنؾ بعدما 
أتينا بصكرة أخرػ تحتكؼ مربعات بدكف تمكيف ك طمبنا مف الحالة تذكر المكف الذؼ كاف بالمربع األكؿ ثـ 

ك ىكذا ، كقد كانت بدايتنا مف الجية اليمنى ك الطفل يجيب ك كانت إجابتو في حدكد العادؼ  ...الثاني 
ك المبلحع أف ىذا النشاط كاف سيبل نكعا ما لعينة دراستنا ليس كميا ، نظرا لسيكلة التمريف الذؼ يحتكؼ 

عمى عكس التمريف " أخضر – أحمر – أخضر – أحمر – أخضر - أحمر"تسمسل األلكاف األساسية 
، الذؼ " أحمر – أخضر – أزرؽ – أحمر – أصفر " الذؼ كاف يحتكؼ تذكر لكف العصي المناسب 

 ثكاف ، ثـ خبأنيا ك طمبنا منو تذكر العصي 10فشمت الحالة في تذكره بعدما أظيرنا الصكرة لمطفل لمدة 
الحالة لـ نطمب منيا الكضع بل  )المكجكد في الخانة األكلى ككاف ذلؾ في كرقة أخرػ بدكف تمكيف 

، ىذه األخيرة التي كانت عائقا كذلؾ في النشاط المتمثل في  (التذكر شفييا نظرا لصعكبتيا الحركية 
تذكر ك رسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة ، ك المبلحع أف الحالة أثناء أدائنا الدراسة كانت متمكنة مف 

، مما دعانا ألف نرؼ الطفل الصكرة التي تحتكؼ ىذه " دائرة– مثمث – مربع "معرفة األشكاؿ اليندسية 
.       األشكاؿ ثـ خبأنيا ك طمبنا منو تذكرىا ، دكف رسميا نظرا لمصعكبة التي يكاجييا كقد نجح في ذلؾ 
ك األمر ينعكس بالنسبة لتذكر الكممات سمعيا ، أيف الحالة فشمت في تذكرىا كما كاف أدائيا متكسط 

بالنسبة لتذكر الصكر بصريا ، ك التي قدمت عمى شكل مجمكعات كاحدة تمكػ األخرػ ك الذؼ كاف سيل 
التذكر بالنسبة لمحالة ىي الصكر المتقاربة دالليا ، ك المبلحع في الدراسة أف الحالة كانت تتذكر مكاف 

الذؼ لـ " خركؼ - قاؿ– مكاف بقرة / "كما كانت تستبدؿ الصكر بصكر أخرػ  مثبل (ليس كميا)الصكر 
قاؿ – رجل "ك عكض أف يقكؿ " أزىار - قاؿ– كردة "يكف مكجكدا في المجمكعة الثانية ك بدؿ أف يقكؿ 

صفارة أصدر "ك عكض قكلو " غرباؿ"، ككاف صعب عميو في المجمكعة األكلى تذكر صكرة " رجمي – 
كذلؾ قكلو " يدؼ - قاؿ– يد " ، ك فيما يخص المجمكعة الثالثة كذلؾ عكض أف يقكؿ " صكت صفير 

كما كاف . ىذا يبيف أف لمحالة مشكل عمى المستكػ الصرفي " أنف – ظفر " عكض " أنفي – ظفرؼ "
متمكف مف تذكر البطاقات التي تحمل أشكاؿ ك كضعيا في المكاف أك البطاقة المخصصة ليا عمى 

.   المكحة ، بعدما قمنا نحف بذلؾ ك خبأنيا لفترة معينة ك طمبنا منو القياـ بأداء النشاط 
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   أما ما نبلحظو تبعا لمنتائج المتحصل عمييا دائما مف خبلؿ الجدكؿ بعدما قمنا بتطبيق محكر 
البرتكككؿ المقترح الخاص بتشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي 

اإلدراؾ ك الذاكرة ، – بفقراتو المتمثمة أساسا في تشخيص مختمف المفاىيـ األساسية ، كذلؾ تقييـ االنتباه 
 سنكات ، تبيف لنا أنيا غير قادرة تماما عمى أداء 8البالغة مف العمر  *ؼ*الحالة الثانية المطبق عمى 

،  (األصفر – األحمر – األخضر – األزرؽ : األلكاف األساسية  )مختمف المفاىيـ األساسية المتمثمة في 
، بينما  (البطف – الرقبة – العنق – الظير – األذف – األنف - الكجو )المخطط الجسدؼ بما فيو 

ك بالنسبة لمتعييف  (شعرىا ك رجميا – يدىا – أنفيا – فميا – عينيا – تعييف رأسيا  )كجدناىا متمكنة مف 
  كذلؾ الجانبية (الرجل – الشعر – اليد – الفـ – العيف – الرأس  )عمى الدمية نجدىا متمكنة مف تعييف 

غير متمكنة مف التعرؼ عمييا سكاء تعمق األمر بالتعييف المباشر أك الربط بيف  (اليسار – اليميف  )
لـ تتمكف الحالة مف  (بجانب – كراء  )فقط ، أما بالنسبة " فكؽ "ك المكاف متمكنة مف تحديد . أمريف 

التعرؼ عمى ذلؾ ، كذلؾ ىك الحاؿ لمزماف فيي غير متمكنة منو بما في ذلؾ ذكر أياـ األسبكع كاممة ، 
أك بتحديد القبل ك البعد ، كمف ناحية تشخيص األشكاؿ األساسية ىي األخرػ نجد أف الحالة غير قادرة 

، كمف " المربع الكبير مع الصغير الدائرة الكبيرة مع الصغيرة ، المثمث الكبير مع الصغير"عمى مطابقة 
ناحية التسمية أيضا غير متمكنة مف ذلؾ ، أما فيما يخص تقييمنا لمكـ ك العدد لمحالة الحظنا أنيا غير 

 5 ك 4/  كرات 3متمكنة مف العد انطبلقا مف الكاحد إلى العشرة ، كما أنيا ليست مدركة لمعنى كرتاف ك 
.             فمدييا مشكمة ىنا نفس الشيء لمكـ مف ناحية معرفة األكبر  ك األصغر فيي غير  مدركة لذلؾ 

ك بالنسبة لمتعميمات المقدمة لطفمة الشمل الدماغي الحركي مف أجل تشخيص االنتباه ، كالتي تشمل تمكيف 
األسقف المتشابية بنفس المكف المحبب لدييا تبيف لنا أف الحالة ليا مشكل فيـ يخص النشاط المتمثل في 
رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في الصكرة ، كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمتمريف الذؼ كاف يتمثل في 
رسـ شكل شمس بجانب مضمة مغمقة ، ك أمطار تتساقط بجانب مضمة مفتكحة أيف تعذر عمييا القياـ 

ك بحديثنا عف التمريف الذؼ كاف محتكاه االنتباه لصكت الماء ك شكمو عند تساقطو بعدما قامت . بأدائو 
الحالة ، بغطس االسفنجة في الماء ك الضغط عمييا في الدلك اآلخر قد تبيف لنا أف التمريف بالنسبة 

لمطفمة كاف في منتيى التسمية ، كما انتبيت لتساقط الماء في الدلك ، أما بالنسبة النتباه الطفل لمصدر 
الصكت كاف غامضا ليا في المحاكلتيف أما النشاط القائـ عمى ملء مجمكعة أزرار في الخيط بنفس 
ترتيب المكف الذؼ قمنا بو كاف مستحيبل بالنسبة لمحالة ، إذ تبيف لنا أنيا تعاني مف مشكل خفيف في 
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كما لـ تتمكف مف معرفة الجزء الناقص لصكرة سيارة أال كىي العجمة  ك الجدير . الحركات الدقيقة لميد 
بالذكر أف الحالة أثناء تعاممنا معيا لقينا صعكبة كبيرة في ذلؾ نتيجة الدالؿ الزائد مف الكالديف إضافة 

عمى ذلؾ أف أبكييا رفضا أخذىا إلى مختص في األعصاب ما زاد األمر سكءا ، ك ففيما يخص التمريف 
المتمثل في كضع األجزاء الناقصة في الصكرة المناسبة ليا ، فشمت في أدائو تماما ، كما ىك الحاؿ أيضا 
في فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف ك عد كل مجمكعة ، كتحديد الشكل المختمف لكل مجمكعة 

مف الصكر المتماثمة ، كعند حديثنا عف النشاط القائـ عمى تشخيص إدراؾ الطفمة لؤلشكاؿ بعدما طمبنا 
منيا كضع مجمكعة أشكاؿ ىندسية قدمت ليا في الثقكب المناسبة ليا ، أيف الحظنا أف الحالة استطاعت 
تمييز األشكاؿ اليندسية ك أدركت بصريا أف ىذا الشكل يطابق ما في المعبة ، لحد ما  كذلؾ قذؼ الكرة 
عمى اليدؼ ، الحالة متمكنة مف القذؼ في حدكد المتكسط ، أما أف تمرر خط بكاسطة قمـ داخل متاىة 

ك عند تكجيينا . كما فشمت في تحديد الصكرتيف المتطابقتيف تماما . تمكنت مف ذلؾ في حدكد المتكسط 
الحديث عف التمريف المقدـ لتقييـ الذاكرة عند طفمة الشمل الدماغي الحركي ، المتمثل في تذكر الصكت 

الطكيل ك القصير مع ذكر اتجاىو ك مصدر الجرس فشمت الحالة فيو كما فشمت في – الخفيف – القكؼ 
– أحمر – أخضر – أحمر – أخضر - أحمر"التمريف المقدـ لمقياـ بتمكيف المربعات بنفس ترتيب المكف ، 

– أخضر – أزرؽ – أحمر – أصفر " أيضا النشاط الذؼ يحتكؼ تذكر لكف العصي المناسب " أخضر 
 ثكاف ، ثـ خبأنيا ك طمبنا 10، الذؼ تعذر عمى الحالة تذكره بعدما أظيرنا الصكرة لمطفمة لمدة " أحمر 

منيا تذكر العصي المكجكد في الخانة األكلى ككاف ذلؾ في كرقة أخرػ بدكف تمكيف ، نفس الشيء 
،ك تذكر "دائرة– مثمث – مربع "بالنسبة لمنشاط المتمثل في تذكر  ك رسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة 

كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لتذكر الصكر بصريا ، ك التي . الكممات سمعيا ، أيف الحالة فشمت في تذكرىا
قدمت عمى شكل مجمكعات كاحدة تمكػ األخرػ سكاء تعمق األمر بالمجمكعة المتقاربة دالليا أك المتباعدة 

كما لـ تتمكف الحالة مف تذكر البطاقات التي تحمل أشكاؿ كضعيا في المكاف أك البطاقة . دالليا 
المخصصة ليا عمى المكحة ، بعدما قمنا نحف بذلؾ ك خبأنيا لفترة معينة ك طمبنا منو القياـ بأداء النشاط  

إذ تبيف لنا خبلؿ ىذه الدراسة عف طريق مبلحظة ممفيا أف لدييا تخمف ذىني كعرض مصاحب لمشمل 
كىذا ما بينتو لنا دراستنا مف خبلؿ تطبيقنا عمييا البعد المتمثل في تشخيص القدرات . الدماغي الحركي 

. المعرفية حيث أنيا فشمت في معظـ النشطات المعرفية المقدمة ليا 
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 سنة اتضح لنا ، بعدما قمنا بتطبيق محكر 12الذؼ كاف عمرىا  * ز* الحالة الثالثة      أما في مقابل
البرتكككؿ المقترح الخاص بتشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي 

اإلدراؾ   ك الذاكرة – بفقراتو المتمثمة أساسا في تشخيص مختمف المفاىيـ األساسية ، كذلؾ تقييـ االنتباه 
، أنيا متمكنة لحد ما مف ذلؾ ك ىذا ما أظيرتو لنا نتائج الجدكؿ أعبله ، حيث كجدناىا قادرة عمى أداء 

،  (األصفر – األحمر – األخضر – األزرؽ : األلكاف األساسية  )مختمف المفاىيـ األساسية المتمثمة في 
– الظير – الرجل – اليد – األذف – الفـ – األنف – العيف – الرأس )المخطط الجسدؼ ككل بما فيو 

إال الظفر الذؼ لـ تتمكف مف تعيينو ، كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمتعييف عمى  (البطف – الرقبة – العنق 
مستكػ الدمية الذؼ كاف في حدكد العادؼ ما عدػ تعييف الظفر ك األصبع الذؼ فشمت في تعيينو  كما 

أيضا المكاف  . سكاء تعمق األمر بالتعييف المباشر أك الربط بيف أمريف  (اليسار – اليميف  )في الجانبية 
لـ تتمكف الحالة مف الكقكؼ ألداء التمريف نظرا  (بجانب – كراء  )، أما بالنسبة  (تحت – فكؽ  )

إلعاقتيا الحركية ، مما دعانا األمر باستبداؿ كقكؼ الحالة بكقكفنا نحف ، ك ىي تعمل عمى التحديد لمكراء 
كذلؾ ىك الحاؿ لمزماف فيي غير قادرة عمى ذلؾ  بما في ذلؾ ذكر أياـ األسبكع ، أك بتحديد . ك لمجانب 

القبل ك البعد ، كمف ناحية تشخيصنا لؤلشكاؿ األساسية ىي األخرػ نجد أف الحالة غير قادرة عمى 
، كمف ناحية " المربع الكبير مع الصغير الدائرة الكبيرة مع الصغيرة ، المثمث الكبير مع الصغير"مطابقة 

التسمية أيضا غير متمكنة مف ذلؾ ، أما فيما يخص تشخيصنا لمكـ ك العدد لمحالة الحظنا أف الحالة 
         فشمت في العد مف الكاحد إلى العشرة أيضا لدييا مشكل في تحديد الكـ مف ناحية معرفة األكبر 

ك بالنسبة لمتعميمات المقدمة لمطفمة المصابة بالشمل الدماغي الحركي مف أجل تشخيص . ك األصغر
االنتباه ، كالتي تشمل تمكيف األسقف المتشابية بنفس المكف المحبب لدييا تبيف لنا أف الحالة ليا صعكبات 
حركية حادة ك زيادة كبيرة في درجة تشنج العضمة ، ما جعل االستجابة ليذه التعميمة أمرا مستحيبل ، مما 
دعانا لمجكء لطرؽ أخرػ نشخص بيا الحالة ، فبعدما تـ مبلحظة الحالة لمشكل المراد تعيينو أشرنا بأيدنا 

كقد كانت إجابتيا  (أؼ اإلجابة الذؼ أرادىا مف البداية )إلى الشكل الذؼ تريد تعيينو ، كىك نطق لنا بنعـ 
فاشمة، نفس الطريقة أيضا طقناىا فيـ يخص النشاط المتمثل في رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في 
الصكرة أيف أشرنا عمى الصكرة ، كقمنا ىل ىذا يشبو ىذا ك ىي تجيب بنعـ أـ ال حيث كانت إجاباتيا 

كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمتمريف الذؼ كاف برسـ شكل شمس بجانب مضمة ، ك أمطار تتساقط . فاشمة 
بجانب مضمة مفتكحة أيف تعذر عمييا القياـ بأدائو يدكيا ، األمر الذؼ دعانا الستبدالو بطريقة مغايرة مع 
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الحفاظ عمى نفس المبدأ أال كىك تشخيص القدرات المعرفية ، قمنا لمحالة بعدما أشرنا لمصكرة ماذا نرسـ 
ك بحديثنا عف التمريف الذؼ كاف . ىنا شمس أـ مطر كعمى العمـك كانت إجاباتيا في حدكد المتكسط 

      محتكاه االنتباه لصكت الماء ك شكمو عند تساقطو بعدما قامت الحالة ، بغطس االسفنجة في الماء 
ك الضغط عمييا في الدلك اآلخر ك طبعا ىذا بمساعدتنا ليا في غطسيا نتيجة إلعاقتيا الحركية ،  ك قد 
تبيف لنا أف التمريف بالنسبة لمحالة كاف مسميا ، كما انتبيت لتساقط الماء في الدلك ، أيضا بالنسبة النتباه 
الطفمة لمصدر الصكت الذؼ نجحت فيو لحد ما عمى عكس النشاط القائـ عمى ملء مجمكعة أزرار في 
الخيط بنفس ترتيب المكف الذؼ قمنا بو كاف شبو مستحيل بالنسبة لمحالة ، ليس ألنيا عاجزة عمى ما قمنا 
بو مف الناحية المعرفية بل ألف التشنجات العضمية كانت مستمرة ، األمر الذؼ دعانا إلى استخداـ تقنية 
 أخرػ ك ىي أف تعمل الحالة عمى كضع األزرار بنفس الترتيب المقابل لو دكف أف نستخدـ الخيط ، ىذا 
ك قد كاجيت الحالة صعكبة حركية في ذلؾ ك ما الحظناه في ىذه الدراسة مع الحالة أف مسكيا لؤلشياء 

كما نجدىا غير متمكنة مف معرفة الجزء الناقص . الصغيرة الحجـ مثل األزرار صعب عمييا لدرجة كبيرة 
لصكرة سيارة أال كىي العجمة ، ككما ذكرنا سابقا طالما أف الحالة ليا مشاكل حركية ففيما يخص التمريف 
المتمثل في كضع األجزاء الناقصة في الصكرة المناسبة ليا ، فقد قمنا بإظيار صكرة األجزاء الناقصة 

أرني الجزء " لمطفمة في مقابل رؤيتيا الصكرة التي تحتكؼ الجزء الناقص ، أيف أشرنا لمصكرة ك قمنا ليا ،
ك المناسب ليذه الصكرة ك كانت ىي تعيف لنا عمى الجزء المناسب بالنسبة ليا ك قد كاف ىذا " الناقص

بصعكبة كذلؾ ، ك عمى العمـك كانت إجاباتيا في حدكد المتكسط بحيث كجدناىا أخمطت أخمط بيف الجزء 
الناقص لمقبعة ك الكردة ، فمـ تدرؾ بصريا التشابو الذؼ كاف قائما بيف الصكرتيف ، كعندما أعطيناىا 

التعميمة التي تشمل فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف كعد كل مجمكعة ، فقد أداتيا الطفمة في 
عكس التمريف التالي ... حدكد المتكسط  لكف بصعكبات حركية صعبة لمغاية أخذت كقت طكيل في ذلؾ 

الذؼ فشمت فيو ك المشتمل عمى تحديد الشكل المختمف لكل مجمكعة مف الصكر المتماثمة ، فبعدما 
أظيرنا الصكرة التي تحتكؼ عمى كجكد شكل مختمف في السطر األكؿ مف بيف مجمكعة ثبلثة صكر ، 

      نجد أف الحالة لـ تدرؾ االختبلؼ القائـ بيف مجمكعة الصكر نفس الشيء فيـ يخص السطر الثاني 
ك الثالث لـ تتمكف مف إدراؾ الصكرة المختمفة بصريا ىذا ما يتكافق مع دراسة طيار شييناز بعنكاف 

 2002اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف عند األطفاؿ المصابيف باإلعاقة الحركية العصبية مف خبلؿ تقنيف رائز 
MTA حيث تكصمت أف ىؤالء األطفاؿ يعانكف مف مشاكل عمى مستكػ اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف كما أف 
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نتائجيا بينت أف نسبة عدـ إدراؾ بعض األلكاف المقترحة أكبر مف نسبة إدراكيـ لنفس األلكاف ، كعند 
حديثنا عف النشاط القائـ عمى تشخيص إدراؾ الطفمة لؤلشكاؿ بعدما طمبنا منيا كضع مجمكعة أشكاؿ 
      ىندسية قدمت ليا في الثقكب المناسبة ليا ، أيف الحظنا أف الحالة استطاعت تمييز األشكاؿ اليندسية 

ك أدركت بصريا أف ىذا الشكل يطابق ما في المعبة ، بالرغـ مف كجكد صعكبات حركية لدييا أيف كانت 
الحالة تحمل الشكل ك نقكؿ ليا أيف يكضع ، كىي تجيب بنعـ أـ ال ، أما فيـ يخص قذؼ الكرة عمى 

اليدؼ ، الحالة متمكنة مف القذؼ نكعا ما لكف لـ تتمكف مف التحديد المباشر نحك اليدؼ ، أيضا كاف 
كذلؾ فشل الطفل في تحديد الصكرتيف المتطابقتيف . صعب لمطفمة تمرير خط بكاسطة قمـ داخل متاىة 

كما اكتشفنا خبلؿ ىذه الدراسة  مع الحالة ، أنيا فشمت تماما في انجاز . صكر5مف بيف مجمكعة 
الطكيل ك القصير مع ذكر – الخفيف – التمريف المقدـ لتقييـ التذكر عندىا  المتمثل في الصكت القكؼ 

اتجاىو ك مصدر الجرس أما فيـ يخص التمريف الذؼ كاف يتطمب مف الطفمة القياـ بتمكيف المربعات بنفس 
ترتيب المكف ، فشمت الحالة في أدائو ألنيا تعاني مف مشكل الحركات الدقيقة لميد حيث كاف ىذا العرض 
ظاىرا في جل النشاطات التي تتطمب ذلؾ ، ما دعانا ىذا األمر حقيقة قي إظيار الصكرة التي تحتكؼ 
عمى المربعات لمطفل ك قمنا ليا أف تتذكر ىذه األلكاف التي في المربعات ، ألننا بعدىا سنخبئيا عنكي 
بعدما أتينا بصكرة أخرػ تحتكؼ مربعات بدكف تمكيف ك طمبنا مف الحالة تذكر المكف الذؼ كاف بالمربع 

ك ىكذا ، كقد كانت بدايتنا مف الجية اليمنى ك الطفل يجيب ك كانت إجابتيا متكسطة ...األكؿ ثـ الثاني 
– أخضر – أزرؽ – أحمر – أصفر " عمى عكس التمريف الذؼ كاف يحتكؼ تذكر لكف العصي المناسب 

     ثكاف ، ثـ خبأنيا 10، الذؼ فشمت الحالة في تذكره أيضا بعدما أظيرنا الصكرة لمطفمة لمدة " أحمر 
الحالة لـ  )ك طمبنا منيا تذكر العصي المكجكد في الخانة األكلى ككاف ذلؾ في كرقة أخرػ بدكف تمكيف 

، ىذه األخيرة التي كانت عائقا كذلؾ في  (نطمب منيا الكضع بل التذكر شفييا نظرا لصعكبتيا الحركية 
النشاط المتمثل في تذكر ك رسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة ، مما دعانا األمر ألف نرؼ الطفمة 
الصكرة التي تحتكؼ ىذه األشكاؿ ثـ خبأنيا ك طمبنا منيا تذكرىا ، دكف رسميا نظرا لمصعكبة التي 

بالنسبة لتذكر الكممات سمعيا ،الحظنا فشل الحالة في ذلؾ كما في تذكر . تكاجييا كقد فشمت في ذلؾ 
عكس النشاط الذؼ تمكنت . الصكر بصريا ، ك التي قدمت عمى شكل مجمكعات كاحدة تمكػ األخرػ 

منو كالمتمثل أساسا  في تذكر البطاقات التي تحمل أشكاال ككضعيا في المكاف أك البطاقة المخصصة 
.  ليا عمى المكحة ، بعدما قمنا نحف بذلؾ ك خبأنيا لفترة معينة ك طمبنا منيا القياـ بأداء نفس النشاط 

الـــفـــصــل الخـامـس                                    تـــقـــديـــم ومـــنـــاقـــشـــة 

 الـــنــتــائـــج 
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 سنكات ، عندما طبقنا عميو المحكر الخاص بتشخيص 10 البالغ مف العمر*س *الحالة الرابعة    
، كجدناه ككما أكضحتو نتائج دراستنا المبينة  (الذاكرة– اإلدراؾ – االنتباه )القدرات المعرفية بـ في ذلؾ 

في الجدكؿ أعبله أنو متمكف في مختمف النشطات المعرفية المقدمة لو ما عدػ بعض النشطات التي 
سنكضحيا بشكل أكثر أيف نجده فشل فييا ، ففيما يخص التمريف القائـ عمى تشخيص المفاىيـ األساسية 

نجده متمكف منيا، أيضا  (األصفر – األحمر – األخضر – األزرؽ : األلكاف األساسية  )المتمثمة في 
– الظير – الرجل – اليد – األذف – الفـ – األنف – العيف – الرأس )المخطط الجسدؼ ككل بما فيو 

    سكاء تعمق األمر بالتعييف المباشر ( اليسار – اليميف ) ، كذلؾ الجانبية  (البطف – الرقبة – العنق 
كذلؾ ىك الحاؿ لمزماف فيك  . (بجانب – كراء  )،  (تحت – فكؽ  )أيضا المكاف . أك الربط بيف أمريف 

متمكف منو بما في ذلؾ ذكر أياـ األسبكع كاممة ، أك بتحديد القبل ك البعد ، كمف ناحية تقييـ األشكاؿ 
المربع الكبير مع الصغير الدائرة الكبيرة مع "األساسية ىي األخرػ نجد أف الحالة قادرة عمى مطابقة 

، كمف ناحية التسمية أيضا متمكنة مف ذلؾ ، أما فيما يخص " الصغيرة ، المثمث الكبير مع الصغير
تشخيصنا لمكـ ك العدد لمحالة الحظنا أف الطفل قادر عمى العد مف الكاحد إلى العشرة ، كمف خبلؿ 

ك األصغر فيك   كرات أما الكـ مف ناحية معرفة األكبر5 -4- 3تقييمنا لو كجدناه مدرؾ لمعنى كرتاف ك 
ك بالنسبة لمتعميمات المقدمة لطفل الشمل الدماغي الحركي مف أجل تشخيص االنتباه . مدرؾ لذلؾ أيضا 

كالتي تشمل تمكيف األسقف المتشابية بنفس المكف المحبب لديو تبيف لنا أف الحالة ليا صعكبات حركية 
، كقد كانت إجابتو في حدكد المتكسط ، كنفس الشيء فيـ يخص النشاط  (خاصة الحركات الدقيقة لميد)

كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمتمريف الذؼ كاف . المتمثل في رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في الصكرة 
يشمل رسـ شكل شمس بجانب مضمة مغمقة ، ك أمطار تتساقط بجانب مضمة مفتكحة كعمى العمـك كانت 

ك بحديثنا عف التمريف الذؼ كاف محتكاه االنتباه لصكت الماء ك شكمو عند . إجاباتو في حدكد العادؼ 
تساقطو بعدما قامت الحالة ، بغطس االسفنجة في الماء ك الضغط عمييا في الدلك اآلخر، أيف انتبو 

الطفل لتساقط الماء في الدلك ، كفيـ يخص انتباه الطفل لمصدر الصكت الذؼ كاف في حدكد المتكسط ، 
كما نجده متمكف مف معرفة . أيضا النشاط القائـ عمى ملء مجمكعة أزرار في الخيط بنفس ترتيب المكف 

الجزء الناقص لصكرة سيارة أال كىي العجمة ، أما التمريف المتمثل في كضع األجزاء الناقصة في الصكرة 
المناسبة ليا ، فقد قمنا بإظيار صكرة األجزاء الناقصة لمطفل في مقابل رؤية الصكرة التي تحتكؼ الجزء 

ك المناسب ليذه الصكرة  ك كاف ىك يعيف لنا "أرني الجزء الناقص" الناقص ، أيف أشرنا لمصكرة ك قمنا لو ،
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عمى الجزء المناسب بالنسبة لو ك عمى العمـك كانت إجاباتو صحيحة ، كعندما أعطينا لمحالة التعميمة 
التي تشمل فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف ك عد كل مجمكعة ، فقد أداه الطفل في حدكد 

عكس التمريف التالي الذؼ ... العادؼ لكف بصعكبات حركية صعبة لمغاية أخذت كقت طكيل في ذلؾ 
كاف في حدكد  المتكسط المشتمل عمى تحديد الشكل المختمف لكل مجمكعة مف الصكر المتماثمة ، 

فبعدما أظيرنا الصكرة التي تحتكؼ عمى كجكد شكل مختمف في السطر األكؿ مف بيف مجمكعة ثبلثة 
أما فيما يخص الصكرة – صكر ، نجد أف الحالة أدركت االختبلؼ الذؼ كاف بزر سركاؿ الشخصية 

المختمفة في السطر الثاني ك الثالث لـ يتمكف مف إدراؾ الصكرة المختمفة بصريا ، كعند حديثنا عف 
النشاط القائـ عمى تشخيص إدراؾ الطفل لؤلشكاؿ بعدما طمبنا منو كضع مجمكعة أشكاؿ ىندسية قدمت 
لو في الثقكب المناسبة ليا ، أيف الحظنا أف الحالة استطاعت تمييز األشكاؿ اليندسية ك أدركت بصريا 

أف ىذا الشكل يطابق ما في المعبة ، بالرغـ مف كجكد صعكبات حركية لديو كقد نجح في ذلؾ حتى 
المحاكلة الثانية ، أما فيـ يخص قذؼ الكرة عمى اليدؼ ، الحالة متمكنة مف القذؼ نكعا ما لكف لـ تتمكف 
مف التحديد المباشر نحك اليدؼ ، أيضا كاف الطفل متمكف مف تمرير خط بكاسطة قمـ داخل متاىة كما 

.                                  نجده فشل في تحديد الصكرتيف المتطابقتيف

كما فشل في انجاز التمريف المقدـ لتقييـ الذاكرة عند طفل الشمل الدماغي الحركي ، المتمثل في تذكر 
الطكيل ك القصير مع ذكر اتجاىو ك مصدر الجرس أما فيـ يخص التمريف – الخفيف – الصكت القكؼ 

الذؼ كاف يتطمب مف الطفل القياـ بتمكيف المربعات بنفس ترتيب المكف ، فقد أداه في حدكد العادؼ بالرغـ 
مف أنو يعاني مف مشكل الحركات الدقيقة لميد حيث كاف ىذا العرض ظاىرا في جل النشاطات التي 
تتطمب ذلؾ ، كما يكضح ذلؾ خركجو عمى المربع أثناء التمكيف ، طريقة أداء التمريف كانت بإظيار 

الصكرة التي تحتكؼ عمى المربعات لمطفل ك قمنا لو تذكر ىذه األلكاف التي في المربعات ، ألنني بعدىا 
سأخبئيا عنؾ بعدما أتينا بصكرة أخرػ تحتكؼ مربعات بدكف تمكيف ك طمبنا مف الحالة القياـ بالتمكيف عف 
طريق التذكر كالمبلحع أف ىذا النشاط كاف سيبل نكعا ما لعينة دراستنا ليس كميا ، نظرا لسيكلة التمريف 

عمى " أخضر – أحمر – أخضر – أحمر – أخضر - أحمر"الذؼ يحتكؼ تسمسل األلكاف األساسية 
أحمر – أخضر – أزرؽ – أحمر – أصفر " عكس التمريف الذؼ كاف يحتكؼ تذكر لكف العصي المناسب 

 ثكاف ، ثـ خبأنيا ك طمبنا منو 10الذؼ كاف أدائو في حدكد المتكسط أيف أظيرنا الصكرة لمطفل لمدة " 
تذكر العصي المكجكد في الخانة األكلى ككاف ذلؾ في كرقة أخرػ بدكف تمكيف ، كذلؾ في النشاط 
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المتمثل في تذكر ك رسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة ، ك المبلحع أف الحالة أثناء أدائنا الدراسة كانت 
، مما دعانا ألف نرؼ الطفل الصكرة التي " دائرة– مثمث – مربع "متمكنة مف معرفة األشكاؿ اليندسية 

ك األمر ينعكس بالنسبة لتذكر الكممات . تحتكؼ ىذه األشكاؿ ثـ خبأنيا ك طمبنا منو تذكرىا ، رسما 
سمعيا ، أيف الحالة فشمت في تذكرىا كما كاف أدائيا متكسط بالنسبة لتذكر الصكر بصريا ، ك التي قدمت 
عمى شكل مجمكعات كاحدة تمكػ األخرػ ك الذؼ كاف سيل التذكر بالنسبة لمحالة ىي الصكر المتقاربة 

مكاف تذكر سمـ ذكر كمب / "دالليا ، كما كانت تستبدؿ الصكر بصكر أخرػ  مثبل في المجمكعة األكلى 
الذؼ لـ يكف ضمف المجمكعة كحصاف بدؿ جمل ، أما المجمكعة الثانية الحالة لـ تتذكر سكػ تفاح كردة 

كما . ،بقرة ك المجمكعة الثالثة تذكر مفتاح ضفر كيد كما أضاؼ دار سمـ كىذه لـ تكف ضمف المجمكعة 
كاف متمكف مف تذكر البطاقات التي تحمل أشكاؿ  ك كضعيا في المكاف أك البطاقة المخصصة ليا عمى 

.   المكحة ، بعدما قمنا نحف بذلؾ ك خبأنيا لفترة معينة ك طمبنا منو القياـ بأداء النشاط 

 سنكات ، عندما طبقنا عميو خبلؿ 10 البالغ مف العمر*ز *لمحالة الخامسة  أما عف حديثنا بالنسبة    
الدراسة الميدانية البركتكككؿ المقترح لتشخيص شريحة ذكؼ الشمل الدماغي الحركي ، أيف نخص بالذكر 

، كجدناه ككما  (الذاكرة– اإلدراؾ – االنتباه )المحكر المكجو لتشخيص القدرات المعرفية بـ في ذلؾ 
أكضحتو نتائج دراستنا المبينة في الجدكؿ أنو قادر عمى أداء مختمف النشطات المعرفية إذا لـ نقل كميا 
كىذا بسبب المشاكل التي تصاحب إعاقتو كما سنعمل عمى تكضيحيا الحقا، فقد كجدناه قادرا عمى أداء 

األخضر – األزرؽ : األلكاف األساسية  )التمريف القائـ عمى تشخيص المفاىيـ األساسية المتمثمة في 
– األذف – الفـ – األنف – العيف – الرأس )، أيضا المخطط الجسدؼ ككل بما فيو  (األصفر – األحمر 

( اليسار – اليميف ) ما عدػ خده ، كذلؾ الجانبية (البطف – الرقبة – العنق – الظير – الرجل – اليد 
– فكؽ  )أيضا المكاف . سكاء تعمق األمر بالتعييف المباشر أك الربط بيف أمريف الذؼ كاف متمكف منيـ 

أيضا ىك الحاؿ لمزماف فيك متمكف منو في حدكد المتكسط بما في ذلؾ ( . بجانب – كراء ) ،  (تحت 
ذكر أياـ األسبكع ، أك بتحديد القبل ك البعد ما عدػ فشمو في التعرؼ عف اليـك الذؼ يأتي بعد يـك 

المربع الكبير "االثنيف ، كمف ناحية تقييـ األشكاؿ األساسية ىي األخرػ نجد أف الحالة قادرة عمى مطابقة 
، كمف ناحية التسمية أيضا متمكنة " مع الصغير الدائرة الكبيرة مع الصغيرة ، المثمث الكبير مع الصغير

مف ذلؾ سكػ المثمث الذؼ لـ يتمكف منو بعد ، أما فيما يخص تشخيصنا لمكـ ك العدد لمحالة الحظنا أف 
 4- 3الطفل قادر عمى العد مف الكاحد إلى العشرة ، كمف خبلؿ تقييمنا لو كجدناه مدرؾ لمعنى كرتاف ك 
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ك بالنسبة لمتعميمات المقدمة .  كرات أما الكـ مف ناحية معرفة األكبر ك األصغر فيك مدرؾ لذلؾ أيضا 5
لطفل الشمل الدماغي الحركي مف أجل تشخيص االنتباه ، كالتي تشمل تمكيف األسقف المتشابية بنفس 

، كقد كانت  (خاصة الحركات الدقيقة لميد)المكف المحبب لديو تبيف لنا أف الحالة ليا صعكبات حركية 
إجابتو فاشمة ، كنفس الشيء فيـ يخص النشاط المتمثل في رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في 

أما بالنسبة لمتمريف الذؼ كاف يشمل رسـ شكل شمس بجانب مضمة مغمقة ، ك أمطار تتساقط . الصكرة 
ك بحديثنا عف التمريف الذؼ كاف محتكاه االنتباه .  بجانب مضمة مفتكحة كانت إجاباتو في حدكد العادؼ 

لصكت الماء ك شكمو عند تساقطو بعدما قامت الحالة ، بغطس االسفنجة في الماء ك الضغط عمييا في 
الدلك اآلخر، أيف انتبو الطفل لتساقط الماء في الدلك ، كفيـ يخص انتباه الطفل لمصدر الصكت الذؼ 
. كاف في حدكد المتكسط ، أيضا النشاط القائـ عمى ملء مجمكعة أزرار في الخيط بنفس ترتيب المكف 

كما نجده متمكف مف معرفة الجزء الناقص لصكرة سيارة أال كىي العجمة ، أما التمريف المتمثل في كضع 
األجزاء الناقصة في الصكرة المناسبة ليا ، فقد قمنا بإظيار صكرة األجزاء الناقصة لمطفل في مقابل رؤية 

ك المناسب ليذه "أرني الجزء الناقص" الصكرة التي تحتكؼ الجزء الناقص ، أيف أشرنا لمصكرة ك قمنا لو ،
الصكرة ك كاف ىك يعيف لنا عمى الجزء المناسب بالنسبة لو ك عمى العمـك كانت إجاباتو جيدة ، كعندما 
أعطينا لمحالة التعميمة التي تشمل فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف ك عد كل مجمكعة ، فقد 

أداه الطفل في حدكد العادؼ عكس التمريف التالي الذؼ فشل فيو عمى تحديد الشكل المختمف لكل 
مجمكعة مف الصكر المتماثمة ، فبعدما أظيرنا الصكرة التي تحتكؼ عمى كجكد شكل مختمف في السطر 

األكؿ مف بيف مجمكعة ثبلثة صكر ، نفس الشيء فيما يخص الصكرة المختمفة في السطر الثاني         
ك الثالث لـ يتمكف مف إدراؾ الصكرة المختمفة بصريا ، كعند حديثنا عف النشاط القائـ عمى تشخيص 

إدراؾ الطفل لؤلشكاؿ بعدما طمبنا منو كضع مجمكعة أشكاؿ ىندسية قدمت لو في الثقكب المناسبة ليا ، 
أيف الحظنا أف الحالة استطاعت تمييز األشكاؿ اليندسية ك أدركت بصريا أف ىذا الشكل يطابق ما في 
المعبة ، بالرغـ مف كجكد صعكبات حركية خفيفة لديو ، أما فيـ يخص قذؼ الكرة عمى اليدؼ ، الحالة 

متمكنة مف القذؼ نكعا ما لكف لـ تتمكف مف التحديد المباشر نحك اليدؼ ، أيضا كاف الطفل متمكف مف 
.                                  تمرير خط بكاسطة قمـ داخل متاىة كما نجده فشل في تحديد الصكرتيف المتطابقتيف

كما فشل في انجاز التمريف المقدـ لتقييـ الذاكرة عند طفل الشمل الدماغي الحركي ، المتمثل في تذكر 
الطكيل ك القصير مع ذكر اتجاىو ك مصدر الجرس ، أما التمريف الذؼ كاف – الخفيف – الصكت القكؼ 
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يتطمب مف الطفل القياـ بتمكيف المربعات بنفس ترتيب المكف ، فقد أداه في حدكد العادؼ بالرغـ مف أنو 
يعاني مف مشكل الحركات الدقيقة لميد حيث كاف ىذا العرض ظاىرا في جل النشاطات التي تتطمب ذلؾ 

كما يكضح ذلؾ خركجو عمى المربع أثناء التمكيف ، طريقة أداء التمريف كانت بإظيار الصكرة التي تحتكؼ 
عمى المربعات لمطفل ك قمنا لو تذكر ىذه األلكاف التي في المربعات ، ألنني بعدىا سأخبئيا عنؾ بعدما 

أتينا بصكرة أخرػ تحتكؼ مربعات بدكف تمكيف ك طمبنا مف الحالة القياـ بالتمكيف عف طريق التذكر 
كالمبلحع أف ىذا النشاط كاف سيبل نكعا ما لعينة دراستنا ليس كميا ، نظرا لسيكلة التمريف الذؼ يحتكؼ 

، كما تـ مبلحظتو أثناء " أخضر – أحمر – أخضر – أحمر – أخضر - أحمر"تسمسل األلكاف األساسية 
التطبيق الميداني أف الطفل عند التمكيف ينيض مف الكرسي كيمكف المربعات بنكع مف الصعكبة حركيا كقد 

– أحمر – أصفر " أداه في شكل عادؼ عمى عكس التمريف الذؼ كاف يحتكؼ تذكر لكف العصي المناسب 
 ثكاف 10، الذؼ كاف أدائو في حدكد المتكسط أيف أظيرنا الصكرة لمطفل لمدة " أحمر – أخضر – أزرؽ 

ثـ خبأنيا ك طمبنا منو تذكر العصي المكجكد في الخانة األكلى ككاف ذلؾ في كرقة أخرػ بدكف تمكيف ، 
كذلؾ في النشاط المتمثل في تذكر ك رسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة ، ك المبلحع أف الحالة أثناء 

، مما دعانا ألف نرؼ " دائرة– مثمث – مربع "أدائنا الدراسة كانت متمكنة مف معرفة األشكاؿ اليندسية 
ك األمر ينعكس بالنسبة . الطفل الصكرة التي تحتكؼ ىذه األشكاؿ ثـ خبأنيا ك طمبنا منو تذكرىا ، رسما 

لتذكر الكممات سمعيا ، أيف الحالة فشمت في تذكرىا كما كاف أدائيا متكسط بالنسبة لتذكر الصكر بصريا 
كالتي قدمت عمى شكل مجمكعات كاحدة تمكػ األخرػ ك الذؼ كاف سيل التذكر بالنسبة لمحالة ىي 

مكاف / "الصكر المتقاربة دالليا ، كما كانت تستبدؿ الصكر بصكر أخرػ  مثبل في المجمكعة األكلى 
قاؿ كمب  الذؼ لـ يكف ضمف المجمكعة كضفدع بدؿ جمل ، أما المجمكعة الثانية الحالة لـ - تذكر فيل

باخرة كىذه لـ تكف ضمف المجمكعة – تتذكر سكػ تفاح ك المجمكعة الثالثة تذكر مفتاح كما أضاؼ سمـ 
كما كاف متمكف مف تذكر البطاقات التي تحمل أشكاؿ ك كضعيا في المكاف أك البطاقة المخصصة ليا 

. عمى المكحة ، بعدما قمنا نحف بذلؾ ك خبأنيا لفترة معينة ك طمبنا منو القياـ بأداء النشاط 

 4 البالغة مف العمر "ـ"الحالة السادسة   لقد أكضح لنا الجدكؿ أعبله نتائج عينة دراستنا مف بينيا 
سنكات كنصف ، ك التي لـ تتمكف مف أداء أؼ نشاط معرفي كما أنيا لـ تبد أية محاكلة ك ىذا يبيف لنا 

جميا أف الطفمة المصابة بالشمل الدماغي الحركي ، قدراتيا المعرفية لـ تتطكر بعد ك السبب في ذلؾ راجع 
لئلعاقة الحركية ذات األصل العصبي التي كانت بمثابة عائق لـ يسمح لمحالة بالتنقل ك القياـ باألداء 
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حركي يمكنيا مف اكتشاؼ ما حكليا ، ك بالتالي اكتساب أكبر قدر ممكف مف المفاىيـ المعرفية  ك تنمية 
– األلكاف األساسية أحمر )المفاىيـ األساسية  ]مختمف الميارات المرتبطة بالقدرات العقمية ، بـ فييا 

، أما فيـ يخص التماريف المتعمقة [ ، المخطط الجسدؼ ، الجانبية ، المكاف ك الزماف  (أصفر – أخضر 
الذاكرة ، ك التي كانت مستحيمة عند ىذه الطفمة كىذا إف دؿ عمى شيء – اإلدراؾ – بتشخيص االنتباه 

، كذلؾ صعكبات في اإلدراؾ " بصرؼ – سمعي "إنما يدؿ عمى أف الطفمة ليا مشاكل متعمقة باالنتباه 
السمعي ك خاصة البصرؼ ، فيي غير قادرة عمى إدراؾ اختبلؼ األشكاؿ ك غير متمكنة مف تمييزىا ، 

كمف المعمـك أف كل . كما يكجد لدييا صعكبات مف ناحية التذكر ، سكاء كاف ذلؾ سمعيا أـ بصريا 
القدرات المعرفية متداخمة فيـ بينيا ك الطفل بحاجة ماسة إلى ذلؾ خصكصا في مراحل اكتسابو ، فمف 
المعركؼ أف الطفمة المصابة بالشمل الدماغي الحركي الناتج عف التمف الدماغي فمنطقيا نجد عندىا 

ضعف في االنتباه ك اإلدراؾ ك التركيز األمر الذؼ أدػ لمعانات الطفمة ، كما ىك معركؼ أف صاحب 
الشمل الدماغي الحركي يعاني مف عدد مف المشكبلت البصرية نتيجة خمل عصبي عضمي ،  كتشمل ىذه 

المشكبلت حركات الإرادية في العيف ك عيكب بصرية مختمفة بحيث نبلحع كجكد أخطاء في االنكسار         
.      ك أخطاء بصرية متصمة بالعمق ك الشكل ك الخمفية 

 سنكات  بعدما طبقنا محكر البرتكككؿ المقترح 9 الذؼ في عمره *ي*الحالة السابعة    ك فيـ يخص 
الخاص بتشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي بفقراتو المتمثمة 

اإلدراؾ ك الذاكرة ، ك كما يظير لنا – أساسا في تشخيص مختمف المفاىيـ األساسية ، كذلؾ تقييـ االنتباه 
، قادرة عمى مطابقة ك فرز مختمف األلكاف األساسية  مف خبلؿ ىذه النتائج المبينة في الجدكؿ أف الحالة

األصفر أما فيـ يخص التسمية لمكف ك تكظيفو فيك غير قادر – األحمر – األخضر – األزرؽ : التالية 
أما األجزاء  (رأسو ، كجيو ، بطنو كأصبعو)ك مخططو الجسدؼ نجده متمكف مف تعييف  عمى ذلؾ ،
فقد كاف مترددا فييا نكعا ما ، كفيـ يخص  (عينو ، فمو ، أنفو ،أذنو ، يده ،  ظفره ، شعره )األخرػ 

    التعييف عمى الدمية فيك غير قادر عمى ذلؾ كنفس الشيء بالنسبة لمتعرؼ عمى جية اليميف كاليسار
قـ /ضع يدؾ اليسرػ فكؽ عينؾ اليمنى /أك الربط بيف أمريف كقكلنا لو ضع يدؾ اليمنى فكؽ عينؾ اليسرػ 

ضع يدؾ اليمنى عمى رجمؾ /ضع يدؾ اليسرػ عمى أذنؾ اليمنى/بكضع يدؾ اليمنى عمى أذنؾ اليسرػ 
، أما  (تحت – فكؽ  )أيضا المكاف . كضع يدؾ اليسرػ عمى رجمؾ اليمنى، فقد فشل في ذلؾ /اليسرػ 
لـ تتمكف الحالة مف الكقكؼ ألداء التمريف نظرا إلعاقتيا الحركية مما دعانا  (بجانب – كراء  )بالنسبة 
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األمر باستبداؿ كقكؼ الحالة بكقكفنا نحف ، ك ىي تعمل عمى التحديد لمكراء ك لمجانب كقد كجدنا الطفل 
كذلؾ ىك الحاؿ لمزماف فيك غير متمكف منو بما في ذلؾ ذكر أياـ األسبكع كاممة ، . غير قادر عمى ذلؾ 

أك بتحديد القبل ك البعد ، كمف ناحية تقييـ األشكاؿ األساسية ىي األخرػ نجد أف الحالة فشمت في 
، كمف ناحية " المربع الكبير مع الصغير الدائرة الكبيرة مع الصغيرة ، المثمث الكبير مع الصغير"مطابقة 

التسمية أيضا كجد الطفل لديو مشاكل في ذلؾ ، أما فيما يخص تشخيصنا لمكـ ك العدد لمحالة الحظنا أف 
غير قادر عمى العد مف الكاحد إلى العشرة ، كمف خبلؿ تقييمنا لو كجدناه غير مدرؾ " ياسيف"الطفل 

ك بالنسبة . لمعنى الكـ ك نفس الشيء مف ناحية معرفة األكبر ك األصغر فيك غير مدرؾ لذلؾ 
لمتعميمات المقدمة لطفل الشمل الدماغي الحركي مف أجل تشخيص االنتباه ، كالتي تشمل تمكيف األسقف 
المتشابية بنفس المكف المحبب لديو تبيف لنا أف الحالة ليا صعكبات حركية حادة ك زيادة كبيرة في درجة 
تشنج العضمة ، كىذا راجع إلى إصابة منطقة المخ ، خصكصا مجمكعة األعصاب التي تعرؼ بالمنطقة 
اليرمية ما جعل االستجابة ليذه التعميمة أمرا مستحيبل ، مما دعانا لمجكء لطرؽ أخرػ نشخص بيا الحالة 
فبعدما تـ مبلحظة الحالة لمشكل المراد تعيينو أشرنا بأيدنا إلى الشكل الذؼ تريد تعيينو ، ك ىك قاـ بيز 

، كقد كانت إجابتو في حدكد المتكسط ، (اعتمدنا عمى إيماءاتو نظرا لمشاكل المغة التي يعاني منيا )رأسو 
نفس الطريقة أيضا طبقنيا فيـ يخص النشاط المتمثل في رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في الصكرة 

كذلؾ ىك . أيف أشرنا عمى الصكرة ، كقمنا ىل ىذا يشبو ىذا ك ىك ىز لنا رأسو حيث كانت إجاباتو فاشمة 
الحاؿ بالنسبة لمتمريف الذؼ كاف برسـ شكل شمس بجانب مضمة ، ك أمطار تتساقط بجانب مضمة 

مفتكحة أيف تعذر عميو القياـ بأدائو يدكيا ، األمر الذؼ دعانا الستبدالو بطريقة مغايرة مع الحفاظ عمى 
نفس المبدأ أال كىك تشخيص القدرات المعرفية ، قمنا لمحالة بعدما أشرنا لمصكرة ماذا نرسـ ىنا شمس أـ 

ك بحديثنا عف التمريف الذؼ كاف محتكاه االنتباه لصكت الماء             . مطر كعمى العمـك لـ يتمكف مف ذلؾ 
ك شكمو عند تساقطو بعدما قامت الحالة ، بغطس االسفنجة في الماء ك الضغط عمييا في الدلك اآلخر                 

ك طبعا ىذا بمساعدتنا لو في غطسيا نتيجة إلعاقتو الحركية كالتشنجات الحادة التي كانت مستمرة ، ك قد 
تبيف لنا أف التمريف بالنسبة لمطفل كاف مسميا لو ، كما انتبو لتساقط الماء في الدلك ، كذلؾ ىك الحاؿ 
بالنسبة النتباه الطفل لمصدر الصكت حيث كاف غامضا لو في المحاكلة األكلى ، أما المحاكلة الثانية 

نجح لحد ما في االنتباه لمصكت الذؼ أصدرناه لو عمى عكس النشاط القائـ عمى ملء مجمكعة أزرار في 
الخيط بنفس ترتيب المكف الذؼ كاف مستحيبل بالنسبة لمحالة ، ألنو عاجز عمى القياـ بذلؾ حركيا أما مف 
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الناحية المعرفية فيك غير متمكف مف التعرؼ عمى األلكاف ما عدػ األحمر، ما الحظناه في ىذه الدراسة 
. مع الحالة أف مسكيا لؤلشياء الصغيرة الحجـ مثل األزرار صعب عمييا نظرا لممشاكل الحركية الحادة 

كما نجده غير متمكف مف معرفة الجزء الناقص لصكرة سيارة أال كىي العجمة ، ككما ذكرنا سابقا طالما 
أف الحالة ليا مشاكل حركية ففيما يخص التمريف المتمثل في كضع األجزاء الناقصة في الصكرة المناسبة 
ليا ، فقد قمنا بإظيار صكرة األجزاء الناقصة لمطفل في مقابل رؤية الصكرة التي تحتكؼ الجزء الناقص ، 

ك المناسب ليذه الصكرة ك كاف ىك يعيف لنا عمى الجزء "أرني الجزء الناقص" أيف أشرنا لمصكرة ك قمنا لو ،
المناسب بالنسبة لو ك قد كاف ىذا بصعكبة كذلؾ ، كنتيجة لذلؾ  كنا نعيف عمى حسب ما نراه يحدؽ بو 
في الصكرة ك بالتالي ييز رأسو ك عمى العمـك كانت إجاباتو فاشمة ، فمـ يدرؾ بصريا مختمف األجزاء 

التي تكمل الصكرة ، كعندما أعطينا لمحالة التعميمة التي تشمل فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف  
ك عد كل مجمكعة ، فقد أداه الطفل في حدكد العادؼ  بالنسبة لمفرز كقد أخذ ذلؾ كقت طكيل نتيجة 
الصعكبات الحركية أما عدىا لـ يقدر عمى ذلؾ كما في النشاط التالي المشتمل عمى تحديد الشكل 

المختمف لكل مجمكعة مف الصكر المتماثمة ، فبعدما أظيرنا الصكرة التي تحتكؼ عمى كجكد شكل مختمف 
في السطر األكؿ مف بيف مجمكعة ثبلثة صكر ، نجد أف الحالة لـ تدرؾ تماما االختبلؼ القائـ بيف 

مجمكعة الصكر لمشخصية الكرتكنية ، كعند حديثنا عف التمريف عمى الذؼ فيو نقيـ إدراؾ الطفل لؤلشكاؿ 
بعدما طمبنا منو كضع مجمكعة أشكاؿ ىندسية قدمت لو في الثقكب المناسبة ليا ، أيف الحظنا أف الحالة 
لـ تستطع تمييز األشكاؿ اليندسية ك ال إدراكيا بصريا ، زيادة عمى ذلؾ كجكد صعكبات حركية لديو أيف 

كانت الحالة تحمل الشكل ك نقكؿ ليا أيف يكضع ، كىك ييز رأسو ، أما فيـ يخص قذؼ الكرة عمى 
اليدؼ ، الحالة غير متمكنة مف القذؼ كال مف التحديد المباشر نحك اليدؼ ، أيضا كاف صعب لمطفل أف 

كذلؾ فشل الطفل في تحديد . يمرر خط بكاسطة قمـ داخل متاىة لـ يتمكف حتى بكاسطة أصبعو 
.                                  الصكرتيف المتطابقتيف 

كعند تطبيقنا مع الطفل ميارات أخرػ تيدؼ إلى تقييـ الذاكرة  نجده قد فشل تماما في انجازىا مثل 
الطكيل        – الخفيف – التمريف المقدـ لطفل الشمل الدماغي الحركي ، المتمثل في تذكر الصكت القكؼ 

ك القصير مع ذكر اتجاىو ك مصدر الجرس أما فيـ يخص التمريف الذؼ كاف يتطمب مف الطفل القياـ 
بتمكيف المربعات بنفس ترتيب المكف ، فشمت الحالة في أدائو ألنيا تعاني مف مشكل الحركات الدقيقة لميد 
حيث كاف ىذا العرض ظاىرا في جل النشاطات التي تتطمب ذلؾ ، ما دعانا ىذا األمر حقيقة في إظيار 
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الصكرة التي تحتكؼ عمى المربعات لمطفل ك قمنا لو تذكر ىذه األلكاف التي في المربعات ، ألنني بعدىا 
سأخبئيا عنؾ بعدىا أتينا بصكرة أخرػ تحتكؼ مربعات بدكف تمكيف ك طمبنا مف الحالة تذكر المكف الذؼ 

ك ىكذا ، كقد كانت بدايتنا مف الجية اليمنى كالطفل يجيب  حيث كاف ...كاف بالمربع األكؿ ثـ الثاني 
– أصفر " عاجزا عف ذلؾ نفس الشيء بالنسبة لمتمريف الذؼ كاف يحتكؼ تذكر لكف العصي المناسب 

، الذؼ فشمت الحالة في تذكره كذلؾ بعدما أظيرنا الصكرة لمطفل لمدة " أحمر – أخضر – أزرؽ – أحمر 
 ثكاف ، ثـ خبأنيا ك طمبنا منو تذكر العصي المكجكد في الخانة األكلى ككاف ذلؾ في كرقة أخرػ 10

، ىذه األخيرة التي  (الحالة لـ نطمب منيا الكضع بل التذكر شفييا نظرا لصعكبتيا الحركية  )بدكف تمكيف 
كانت عائقا أيضا في النشاط المتمثل في رسـ ك تذكر نفس الشكل عمى سطح الكرقة ، ك المبلحع أف 

، " دائرة– مثمث – مربع "الحالة أثناء أدائنا الدراسة كانت غير متمكنة مف معرفة األشكاؿ اليندسية 
بالنسبة لتذكر الكممات سمعيا ، الحالة فشمت في تذكرىا كما ىك الحاؿ في تذكر الصكر بصريا سكاء 

تعمق األمر بالصكر المتقاربة دالليا أـ المتباعدة دالليا ، ك التي قدمت عمى شكل مجمكعات كاحدة تمكػ 
فغياب الميارة الحركية لديو يؤدؼ بحتمية إلى اضطراب الكظائف اإلدراكية ك بعض القدرات  )األخرػ 
كما كجدناه غير متمكف مف تذكر البطاقات التي تحمل أشكاؿ ك كضعيا في المكاف           . (المعرفية 

أك البطاقة المخصصة ليا عمى المكحة ، بعدما قمنا نحف بذلؾ ك خبأنيا لفترة معينة ك طمبنا منو القياـ 
.    بأداء النشاط ، زيادة عمى ذلؾ الصعكبة الحركية 
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محكر تشخيص جكانب المغة لدى طفل الشمل الدماغي الحركي / المحكر الثالث 

النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية  
الػػػػػحػػػػػػػاالت  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 2 1 1 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 1 1 1 1 1الحالة الثالثة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الرابعة 

 0 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 

/ / / / / / / / الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 1 1 0الحالة السابعة 

 

  

 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 0 1 0 2 1 2 1 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 2 1 0 0 0الثالثة  الحالة

 2 2 2 2 1 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الخامسة 

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت 

17 18 19 20 21 22 23 24 

 2 2 0 1 0 1 1 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 1 2 1 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 2 2 1 2 0 1 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 1 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

25 26 27 28 29 30 31 32 

 0 0 1 0 0 0 0 1الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 1 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 2 1 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 2 0 2 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /السادسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

33 34 35 36 37 38 39 40 

 1 1 2 2 2 2 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 1 0 0 1 1 1الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 1 0 1 0 2 2 1 1الحالة الخامسة 

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

41 42 43 44 45 46 47 48 

 0 0 0 0 0 0 2 2الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 1 2الحالة الثالثة 

 2 2 1 1 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 1 2 1 2 0 0 0 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / / السادسة ةالحاؿ

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

49 50 51 52 53 54 55 56 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 1 2 0 1 1 2 1 2الحالة الخامسة 

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

57 58 59 60 61 62 63 64 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 1 1 2الحالة الرابعة 

 1 1 1 1 1 1 1 2الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

65 66 67 68 69 70 71 72 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 1 1 1 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

73 74 75 76 77 78 79 80 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 0 0 2 2 2 2 0 0الحالة الرابعة 

 1 1 1 1 1 1 1 1الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

81 82 83 84 85 86 87 88 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الثالثة ةالحاؿ

 2 2 2 2 2 0 0 0الحالة الرابعة 

 1 2 1 2 1 2 1 2الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

89 90 91 92 93 94 95 96 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 1 1 2 2 1 1 2 2الحالة الرابعة 

 0 2 1 2 0 2 1 2الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0لسابعة االحالة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

97 98 99 100 101 102 103 104 

 0 0 0 0 0 0 0 0األكلى  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 1 1 0 0 1 1 2 2الرابعة  الحالة

 1 1 1 2 0 1 1 1الخامسة  الحالة

 /  /  /  / / / / / السادسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0السابعة  الحالة

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

105 106 107 108 109 110 111 112 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 1 1 1 1 2 2الحالة الرابعة 

 2 1 2 1 1 1 2 1الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

113 114 115 116 117 118 119 120 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 1 1 0 0 1 1الحالة الرابعة 

 0 1 0 1 0 0 1 1الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

121 122 123 124 125 126 127 128 

 2 2 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 2 2 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 1 1 1 1 1 1الحالة الرابعة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الخامسة 

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 2 2 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

129 130 131 132 133 134 135 136 

 0 2 0 0 0 0 2 2الحالة األكلى 
 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 
 1 1 1 0 0 2 2 2الحالة الثالثة 
 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 
 0 2 0 0 0 0 0 2الحالة الخامسة 

 / / / / / / / /السادسة  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

137 138 139 140 141 142 143 144 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الثانية  الحالة

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 0 0 0 2 0 2 0 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

145 146 147 148 149 150 151 152 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 2 2 2 2 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 0 0 0 0 0 2 0 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 1 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

153 154 155 156 157 158 159 160 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الثالثة  الحالة

 2 2 2 1 2 2 2 2الحالة الرابعة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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يكضح نتائج الحاالت لمحكر تشخيص جكانب المغة لدى طفل الشمل الدماغي  : (28)جدكؿ رقـ 
. الحركي 

  قراءة الجدكؿ مع تفسير النتائج المتحصل عمييا: 
   تبيف لنا جميا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله ك الذؼ يتضمف النتائج المتحصل عمييا ، مف جراء تطبيقنا 
لممحكر الخاص بتشخيص جكانب المغة لطفل الشمل الدماغي الحركي مف البركتكككؿ التشخيصي 
األرطفكني المقترح  ليذه الفئة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة التي ال تقتصر مشاكميا عمى اإلعاقة 

الحركية  ك حسب ، ك لكنيا غالبا ما تتضمف مشكبلت مصاحبة في النطق كما نبلحع مشكل عمى 
مستكػ التكاصل المغكؼ ، حيث تـ مف ناحية التعبير الشفيي فحص المستكػ الصكتي ، أيف طمبنا مف 

 سنة ، استجابة 15ذك عمر " ؼ"الطفل تكرار المقاطع الصكتية ، حيث تبيف لنا أف الحالة األكلى 
لمتعميمة األكلى المقدمة ليا ك التي كانت في حدكد العادؼ ك المتكسط ، حيث تمكف الطفل مف تكرار 

                                                                            : المقاطع الصكتية التالية 
  [la.la.la]–[ba.ba.ba]–[ma.ma.ma]–[na.na.na]–[fa.fa.fa] [Ʒda.Ʒda.Ʒda] [ṭa.ṭa.ṭa] 
–[bi.bu.ba] –[wa.wa.wa] -[ᴽa.ᴽu.ᴽi] -[ȷa.ȷu.ȷi] [ta.ta.ta] – [la.lu.li] –[ba.bu.bi] 

[ma.mu.mi]–[ wa.wu.wi]–[ fa.fu.fi]  ، ك بالنسبة لممقاطع األخرػ فقد أدىا في حدكد المتكسط 
:  كقد شممت مقطع 

 النشاطات المتعمقة بالجكانب المغكية 
 الػػػػػػػحػػػػػػػػػاالت

161 162 163 164 165 166 167 168 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة األكلى 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثانية 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة الثالثة 

 1 1 1 1 1 2 2 2الحالة الرابعة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الخامسة  الحالة

 / / / / / / / /الحالة السادسة 

 0 0 0 0 0 0 0 0الحالة السابعة 
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[Ṣa.Ṣa.Ṣa] –[da.da.da] –[bla.bla.bla] –[ta.to.ti] - [Ɛa.Ɛ u.Ɛ i]– [xa.xu.xi] 
[qa.qu.qi] – [ga.gu.gi] –[ta.tu.ti] - [ϴa.ϴu.ϴi] –[za.zu.zi ]- [Ṣa.Ṣu.Ṣi] [sa.sa.sa]  

:  أما المقاطع التي فشمت فييا كاألتي 

[ђa.ђu.ђi ]–[ ha.hu.hi ]–[ ka.ku.ki ]–[ ŝa.ŝu.ŝi ]- [dɟa.dɟu.dɟi] –[ra.ru.ri]  

حيكانات كأشياء – لمبلبس  )كعندما طمبنا منو تسمية مجمكعة مف الصكر التي قدمت كاحدة بعد األخرػ 
، " ما اسـ ىذا الذؼ بالصكرة "، حيث كانت التعميمة بيذا الشكل  (شائعة في البيت ك الحيات اليكمية 

أيف تمكف مف ذلؾ بصكرة جيدة ، عمى عكس النشاط المتمثل في التحدث عف صكرة تحتكؼ حدث ، 
كالتي كانت عمى العمـك في حدكد المتكسط ، حيث تبيف لنا مف خبلؿ ىذه الدراسة مع الحالة األكلى أف 

فيـ لـ يتمكف مف إعطائنا جممة تامة سميمة  )لدييا مشاكل عمى المستكػ التركيبي ك المستكػ االستعمالي 
بدؿ أف / مثبل " كممة جممة–شبو جممة "مف ناحية المستكػ التمركيبي ك االستعمالي ، حيث كاف كبلمو 

 [//ful ȷəsum] قاؿ [//weld dƷəb adawatu wbda ȷərsum]يقكؿ 

 كثانيا  [ђaȷəṭə] قاؿ [//weld lawən əddar lirṢamha wƐalagha Ɛlalђaȷəṭ]ك بدؿ أف يقكؿ 
  [ //ful akul aᴽsəl sənani]قاؿ  [//weld kla məmbƐəd raђ ȷəᴽsəl snānђ ]بدؿ أف يقكؿ 

  / كثالثا بدؿ أف يقكؿ

 [rāђət lmra mƐa wəldha ləlђānūt wəŝrātlu səbāṭ wə XalṢat radƷəl wə xardƷu 
məlђanūt // ] 

  .[ful Ṣəbāṭ mama daђəm]فكانت إجابة الحالة 

أما فيـ يخص التمريف الذؼ اشتمل عمى إعطاء طفل الشمل الدماغي الحركي صكر لقصة متسمسمة بحيث 
كانت التعميمة المكجية إليو ىي أف يعمل عمى ترتيب ىذه الصكر ك التحدث عما يراه في القصة ك الذؼ 

كانت مشاكمو الحركية حادة مما دعانا إلى استعماؿ " يعقكب"كاف ىك األخر في حدكد المتكسط ، فالطفل 
مف الصكرة المناسبة  التي أكال في "طريقة أخرػ مع الحفاظ عمى نفس المبدأ التشخيصي حيث قمنا لمحالة 

صكرة )، بحيث كنا نرتب عمى حسب ما يقكؿ لنا أيف تـ كضع " ىذه"، فأشار بأصبعو ك قاؿ "ىذه القصة
البيت الذؼ ليس جميبل أكال ثـ الصكرة التي بيا الرجل أتى بالسمـ ك دلك الدىاف بعدىا صكرة تحتكؼ رجل 
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/               ، كبالنسبة لتحدث الحالة عف القصة فكانت عمى النحك األتي  (يدىف البيت كأخيرا البيت أصبح جميبل 
[dār əxə radƷəl həb səlūm fugə dar ŝəba//                                                                                                                   ]

كما تـ مبلحظتو أف ترتيب القصة كاف جيد ، أما في طريقة التحدث عمى تسمسل القصة فكانت مشكىة 
مف ناحية المستكػ التركيبي لمجممة ككل ، كما كانت لو مشاكل نطقية كما اعتمد عمى الكممة جممة ، 

الصكرة )كبحديثنا عف تسمسل القصة التالية ك التي كانت تحتكؼ عمى عصفكر سقط مف أعمى الشجرة 
الصكرة )، بنت حممت العصفكر ( الصكرة الثانية)، رأت البنت العصفكر يسقط مف أعمى الشجرة  (األكلى
، كجاءت أـ العصفكر تطعـ أكالدىا ( الصكرة الرابعة)، كضعت البنت العصفكر في العش  (الثالثة

ككما ذكرنا سابقا اعتمدنا عمى طريقة تعييف الطفل لمصكر حيث كانت في  . (الصكرة الخامسة)الصغار 
:          حدكد المتكسط أيف أخمط الطفل بيف الصكرة الخامسة ك الرابعة ، أما تحدثو عنيا فكاف كاألتي

[ufur ṭah fla ŝuf Ɛufur fugə Ɛuŝə mama //Ɛ ].  ما تبيف لنا أف الطفل اشتمل كبلمو عمى 
أخطاء نطقية ك تشكه عمى المستكػ التركيبي لمجممة كما أف لديو صعكبة في اختيار الكممات المناسبة          

ك تنظيميا ، كذلؾ تـ في ىذا البند تشخيص الفيـ الشفيي لمحالة حيث طمبنا منو أف يعيف لنا مجمكعة 
كنفس الشيء بالنسبة لمتمريف المتمثل في تعييف . مف الصكر ك التي كانت عمى العمـك في حدكد العادؼ 

صكر حدث ، أيف تبيف لنا أف الفيـ لمحالة جيد نكعا ما ، كىذا ما يتكافق مع دراسة بمخيرؼ كفاء أيف 
ذكرت فييا أف تقدير مستكػ الفيـ المفظي عند طفل الشمل الدماغي الحركي في غالب األحياف أف اختبار 
ىذه القدرة يحتاج إلى إجابة شفكية أك تأدية حركة ، كنشاط  كىي شيء جد محدكد بالنسبة ألطفاؿ ىذه 

الفئة ك منو فأثناء عرض اختبار لتعييف الصكر فاف طفل الشمل الدماغي ال يستطيع تعييف الصكرة بيده ، 
كال يستطيع التجاكب مع بنكد االختبار ، كعميو فيشترط أف يعتاد الفاحص عمى العمل مع ىذه الفئة لكي 

يعرؼ أف الطفل قد فيـ التعميمة أـ ال ، كيجب أف نستعيف في فيمو باتجاه النظر ، حركة الرأس 
كدينامكية الجسـ فميـ جدا أف تككف اختبارات تستدعي اإلجابة بنعـ أـ ال كفي مقابل تشخيصنا لمتعبير 
الكتابي نبلحع أف الحالة ليا مشكل الحركات الدقيقة لميد ما جعميا تفشل تماما في أداء النشاط المتمثل 
في التخطيط الكتابي ك كتابة الحركؼ ك المقاطع ، كذلؾ كتابة كممات ، جمل ك النص ، أما تشخيصنا 

 ، أما بقية الحركؼ لـ تتمكف [ϴ] - [t]– [b] [ - a  ] -[l]لمقراءة نجد الحالة متمكنة مف قراءة الحرؼ 
فالطفل كاف اضطراب القدرة المكانية . منيا كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لقراءة الكممات ك الجمل  ك النص 
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الكتابة كحل – التخطيط – عنده أثر عميو في مكتسباتو المغكية ، بما فييا الطبلقة المفظية القراءة 
.  المشكبلت 

ذا ما تكممنا عف   سنكات ككما جاء في الجدكؿ أف النتائج 8 البالغة مف العمر *ؼ*الحالة الثانية    كا 
المتحصل عمييا بعدما قمنا بتطبيق المحكر الخاص بتشخيص جكانب المغة لطفل الشمل الدماغي الحركي 

 (شفيية ككتابية )مف البركتكككؿ التشخيصي األرطفكني المقترح تكحي بأف الحالة ليا مشاكل لغكية حادة 
كالمبلحع خبلؿ دراستنا الميدانية أف الطفمة فردكس لـ تتمقى مف قبل أؼ تكفل أرطفكني زيادة عمى ذلؾ 

كىك التخمف الذىني  (الشمل الدماغي الحركي)أف الحالة لدييا اضطراب أخر مصاحب إلعاقتيا األصمية 
ك السمككات العدكانية مف قبل الحالة ، حيث أنيا كانت ترفض أثناء جمسات تشخيصنا المعب أك باألحرػ 
تنفيذ التعميمات المتعمقة بمختمف التمرينات ك النشاطات المتعمقة بتقييـ جكانب المغة ، األمر الذؼ دعانا 
في عدة محاكالت لمعرفة السبب كمحاكلة دمجيا في أداء التمرينات ما إف تحيف الفرصة ، فالطفمة ليا 
    مشكل في المستكػ الصكتي الفكنكلكجي فمـ تستجب كلـ تبد أية محاكلة بالنسبة لمتعميمة المقدمة ليا 

–[na.na.na]–[ma.ma.ma]–[ba.ba.ba]–[la.la.la] :كالمتمثمة في تكرار المقاطع الصكتية األتية 
[fa.fa.fa]– [Ʒda.Ʒda.Ʒda] [ṭa.ṭa.ṭa] –[bi.bu.ba] –[wa.wa.wa] -[ ᴽa.ᴽu.ᴽi] -[ȷa.ȷu.ȷi] 

–[ta.ta.ta] – [la.lu.li] [ba.bu.bi] [ma.mu.mi ]–[ wa.wu.wi]–[ fa.fu.fi ] [Ṣa.Ṣa.Ṣa]   
[ da.da.da] [bla.bla.bla] [ta.to.ti] - [Ɛa.Ɛ u.Ɛ i]– [xa.xu.xi] [qa.qu.qi] – [ga.gu.gi] 
–[ ta.tu.ti] [ϴa.ϴu.ϴi] [za.zu.zi ]- [Ṣa.Ṣu.Ṣi ]– [sa.sa.sa] [ђa.ђu.ђi ]–[ ha.hu.hi] 

[ka.ku.ki] [ ŝa.ŝu.ŝi ] [dɟa.dɟu.dɟi] –[ra.ru.ri]  

فما نبلحظو النطق معدكـ عندىا ، كمف ناحية تسمية مجمكعة مف الصكر التي قدمت كاحدة بعد األخرػ 
ما "، حيث كانت التعميمة بيذا الشكل  (حيكانات كأشياء شائعة في البيت ك الحيات اليكمية – لمبلبس  )

،  فبلحظنا أف الحالة لـ تنجح في التعرؼ كتسمية أية صكرة مف الصكر المقدمة  " اسـ ىذا الذؼ بالصكرة 
كنفس الشيء بالنسبة لمنشاط المتمثل في التحدث عف صكر تحتكؼ حدث ، كالتي لـ تتمكف منيا ك لـ تبد 

أية محاكلة ، حيث تبيف لنا مف خبلؿ ىذه الدراسة مع الحالة الثانية أف لدييا مشاكل عمى المستكػ 
فيي لـ تتمكف مف إعطائنا جممة تامة مف ناحية المستكػ التركيبي             )التركيبي ك المستكػ أالستعمالي 

:   ، ك التي ىي كالتالي (ك أالستعمالي 
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[weld dƷəb adawatu wbda ȷərsum//]  

[weld lawən əddar lirṢamha wƐalagha Ɛlalђaȷəṭ//]                                                                                                                             
 [weld kla məmbƐəd raђ ȷəᴽsəl snānђ//]  

 [rāђət lmra ma wəldha ləlђānūt wəŝrātlu səbāṭ wə walṢat radƷəl wə xardƷu 
məlђanūt // ] 

أما فيـ يخص التمريف الذؼ اشتمل عمى إعطاء طفمة الشمل الدماغي الحركي صكر لقصة متسمسمة بحيث 
كانت التعميمة المكجية إلييا ىي أف تعمل عمى ترتيب ىذه الصكر ك التحدث عما تراه في القصة ك الذؼ 

كاف ىك اآلخر فاشمة فيو ، حيث أف الحالة في المحاكلة األكلى رفضت التعامل معنا كقامت برمي 
الصكر المقدمة ليا ،  كبحديثنا عف تسمسل القصة كانت تحتكؼ عمى عصفكر سقط مف أعمى الشجرة 

، بنت حممت العصفكر  (الصكرة الثانية)، رأت البنت العصفكر يسقط مف أعمى الشجرة  (الصكرة األكلى)
، كجاءت أـ العصفكر تطعـ  (الصكرة الرابعة)، كضعت البنت العصفكر في العش  (الصكرة الثالثة)

كذلؾ تـ في ىذا المحكر تشخيص الفيـ الشفيي لمحالة حيث طمبنا  . (الصكرة الخامسة)أكالدىا الصغار 
كنفس الشيء بالنسبة لمتمريف . منيا أف تعيف لنا مجمكعة مف الصكر ك التي كانت غير قادرة عمى أدائيا 

المتمثل في تعييف صكر حدث ، أيف تبيف لنا أف الحالة ليا مشاكل في الفيـ ، كىذا ما يتكافق مع دراسة 
بمخيرؼ كفاء التي تمحكر مكضكع دراستيا عمى عبلقة اضطراب القدرة المكانية بقدرة الفيـ المفظي عند 

األطفاؿ المصابيف باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي أيف تكصمت نتائج دراستيا عمى أف اضطراب 
القدرة المكانية عند أطفاؿ الشمل الدماغي لو عبلقة مع قدرة الفيـ المفظي ، فياتيف العمميتيف ميمتيف في 

عمميات التربية ك التعميـ عمى العمـك ، كتربية خاصة لممعكقيف حركيا عمى الخصكص فاألطفاؿ 
المحصميف عمى أضعف الدرجات في القدرة المكانية تحصمكا عمى درجات مقاربة ليا في اختبار قدرة 

، كفي مقابل  الفيـ المفظي عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي كمما زادت زادت في االختبار الثاني
تشخيصنا لمتعبير الكتابي نبلحع أف الحالة ليا مشكل الحركات الدقيقة لميد ما جعميا تفشل تماما في أداء 
النشاط المتمثل في التخطيط الكتابي ك كتابة الحركؼ ك المقاطع ، كذلؾ كتابة كممات ، جمل ك النص ، 
كذلؾ ينطبق األمر عمى القراءة نجد الحالة غير متمكنة مف قراءة الحركؼ ، الكممات الجمل ك النص ،  
كأىـ ما تبيف لنا خبلؿ التطبيق الميداني لمبرتكككؿ مع ىذه الحالة أنيا لـ تفيـ تعميماتنا المقدمة ليا في 
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فاضطرابيا في القدرة المكانية جعمت أف يككف ليا عائق في الفيـ عندىا ، . مختمف الجمسات المستمرة 
.  ما جعميا كذلؾ تفشل في التعبير خطيا عف الفكنيمات 

ذا ما الحظنا نتائج  سنة بعدما طبقنا عمييا المحكر الخاص 12 البالغ عمرىا*زىرة* الحالة الثالثة    كا 
بتقييـ جكانب المغة ، مف البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني المقترح أف الحالة لدييا اضطرابات نطقية                  

كمشاكل تظير عمى مستكػ التكاصل المغكؼ ، حيث أف مياراتيا المغكية في حدكد المتكسط فبتشخيصنا 
لممستكػ الصكتي لمحالة تبيف لنا أنيا تعاني مف مشكل في نطق معظـ األصكات ك المقاطع الصكتية ، 

: فبعدما طمبنا منيا تكرار المقاطع تبيف لنا أنيا قادرة نكعا ما مف تكرارىا ك التي ىي كالتالي

[la.la.la]–[ba.ba.ba]–[ma.ma.ma]–[na.na.na]-[ta.tu.ti] [Ṣa.Ṣa.Ṣa] [Ʒda.Ʒda.Ʒda 
[wa.wa.wa] –[ma.mu.mi ]– [la.lu.li]  -  [ba.bu.bi] . أما بالنسبة لمتعميمة المكالية المتمثمة في

نطق لبعض المقاطع اآلتية ، فمـ تتمكف مف أدائيا الحالة 

[ṭa.ṭa.ṭa]–[ bi.bu.ba] -[ ᴽa.ᴽu.ᴽi] -[ ȷa.ȷu.ȷi] – [la.lu.li] –[ba.bu.bi]–[ wa.wu.wi] 
[fa.fu.fi ] –[da.da.da] -bla.bla.bla] - [Ɛa.Ɛu.Ɛi]– [xa.xu.xi] – [ [qa.qu.qi] – 

[ga.gu.gi] - [ϴa.ϴu.ϴi]–[za.zu.zi]- [Ṣa.Ṣu.Ṣi] [sa.sa.sa] [ђa.ђu.ђi ] [ha.hu.hi] 
[ka.ku.ki ]–[ ŝa.ŝu.ŝi ]- [dɟa.dɟu.dɟi] –[ra.ru.ri] – [Ʒda.Ʒda.Ʒda ]- fa.fa.fa]  

حيكانات كأشياء – لمبلبس  )كفيـ يخص تسمية مجمكعة مف الصكر التي قدمت كاحدة بعد األخرػ 
، " ما اسـ ىذا الذؼ بالصكرة "، بحيث كانت التعميمة بيذا الشكل  (شائعة في البيت ك الحيات اليكمية 

أيف الحظنا أف الطفمة قامت بالنشاط في حدكد المتكسط ، عمى عكس النشاط المتمثل في التحدث عف 
لـ تتمكف مف إعطائنا جممة سميمة مف حيث )صكرة تحتكؼ حدث ، كالتي كانت فاشمة في أدائو ، 

، كىذا يبيف أف الشمل الدماغي الحركي  (التركيبي الداللي ك أالستعمالي– الصرفي – المستكػ الصكتي 
كاف يحد مف القدرة عمى ضبط العضبلت لذلؾ نراىا تعاني مف مشكبلت مختمفة تتصل " زىرة"لمطفمة 

دعا الحالة إلى عدـ استخداـ  بالكبلـ ك المغة كذلؾ نتيجة لضعف العضبلت المسئكلة عف الكبلـ فيذا ما
 .  (نتيجة التمف الدماغي)المغة المنطكقة 

كعف حديثنا عف التمريف الذؼ اشتمل إعطاء طفمة المصابة بالشمل الدماغي الحركي صكر لقصة متسمسمة 
بحيث كانت التعميمة المكجية إلييا ىي أف تعمل عمى ترتيب ىذه الصكر ك التحدث عما تراه في القصة 
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مشاكل حركية التي صعبت عمييا "فبلحظنا أف أدائيا كاف متكسطا ، كاألمر الكاضح أنيا كانت تعاني مف 
صكرة البيت الذؼ ليس جميبل أكال ثـ الصكرة التي بيا )أيف قامت بكضع " ترتيب الصكر في زمف قصير

،  (الرجل أتى بالسمـ ك دلك الدىاف بعدىا صكرة تحتكؼ رجل يدىف البيت كأخيرا البيت أصبح جميبل 
أما ترتيب القصة كاف جيد ، عمى عكس   [[dārكبالنسبة لمتعبير عف القصة لـ تنجح في ذلؾ سكػ قكليا 

، رأت  (الصكرة األكلى)تسمسل القصة التالية ك التي كانت تحتكؼ عمى عصفكر سقط مف أعمى الشجرة 
،  (الصكرة الثالثة)، بنت حممت العصفكر  (الصكرة الثانية)البنت العصفكر يسقط مف أعمى الشجرة 

الصكرة )، كجاءت أـ العصفكر تطعـ أكالدىا الصغار  (الصكرة الرابعة)كضعت البنت العصفكر في العش 
كالتي لـ تتمكف مف ترتيبيا بالصكرة الصحيحة  أما تحدثيا عنيا فكانت طريقة إجابتيا عف  . (الخامسة

 فالظاىر لمحالة أف .الطريق اإليماءات فبنسبة لمعصفكر قامت بتحريؾ يدييا بالرغـ مف صعكبتيا الحركية
لدييا صعكبات في المغة التعبيرية الناتجة عف عدـ القدرة عمى ضبط الحركات العضمية لمساف كالشفاه كما 

 كذلؾ تـ في ىذا البند تشخيص الفيـ الشفيي لمطفمة حيث طمبنا  .تصاحبيا تعبيرات كجيية غير عادية 
كنفس الشيء بالنسبة . منيا أف تعيف لنا مجمكعة مف الصكر ك التي كانت عمى العمـك في حدكد العادؼ 

لمتمريف المتمثل في تعييف صكر حدث ، أيف تبيف لنا أف الفيـ لمحالة جيد نكعا ما ، كفي مقابل تشخيصنا 
لمتعبير الكتابي نبلحع أف الحالة ليا مشكل الحركات الدقيقة لميد ما جعميا تفشل تماما في أداء النشاط 
المتمثل في التخطيط الكتابي ك كتابة الحركؼ ك المقاطع ، كذلؾ كتابة كممات ، جمل ك النص ، أما 

 [n ]- [s] -[ϴ] [t]– [b] [- a  ] -[l]تشخيصنا لمقراءة نجد الحالة متمكنة لحد ما مف قراءة الحرؼ 
[w]كما . ك الجمل  ك النص  ، أما بقية الحركؼ لـ تتمكف منيا كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لقراءة الكممات

 سنكات ،  الذؼ سبق لو كأف 10 البالغ مف العمر*سيف الديف * الحالة الرابعة يبيف لنا الجدكؿ نتائج 
التحق بمركز خاص لمتكفل بأطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ككما الحظنا في الدراسة الميدانية أف الفرصة 

كانت سانحة لو في اكتساب العديد مف الميارات المغكية ، فقد كجدناه متمكنا مف تكرار معظـ المقاطع 
                                 : الصكتية فبنسبة ليذه المقاطع اآلتية كانت في حدكد العادؼ 

[la.la.la]    [ba.ba.ba]–[ ma.ma.ma] –[na.na.na] –[fa.fa.fa]- [ṭa.ṭa.ṭa]–[bi.bu.ba] 
[ wa.wa.wa] -[ ᴽa.ᴽu.ᴽi] -[ ȷa.ȷu.ȷi] –[ ta.ta.ta] – [la.lu.li] –[ba.bu.bi] [ma.mu.mi ] 
  [wa.wu.wi]–[fa.fu.fi]–[da.da.da]-[ϴa.ϴu.ϴi] –[za.zu.zi]- [Ṣa.Ṣu.Ṣi] bla.bla.bla] 

–[ta.to.ti] - [Ɛa.Ɛ u.Ɛi]– [xa.xu.xi] ][qa.qu.qi] – [ṭa.ṭuṭi] .  
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 :      أما بالنسبة لممقاطع األخرػ فقد كانت في حدكد المتكسط ، كىي كالتالي 

[sa.sa.sa] [ ђa.ђu.ђi ]–[ ha.hu.hi ]– [ka.ku.ki]–[ ŝa.ŝu.ŝi ]- [dɟa.dɟu.dɟi] [ra.ru.ri] 
[Ʒda.Ʒda.Ʒda]-  [Ṣa.Ṣa.Ṣa] –[da.da.da]  -[ga.gu.gi] . 

يقاع النفس في قكتو كضعفو ، زيادة عمى ذلؾ مشكل   كىذا راجع لعدـ القدرة عمى التحكـ في حركة الفـ كا 
 . سيبلف المعاب ما أدػ لظيكر اضطرابات نطقية 

حيكانات كأشياء شائعة – لمبلبس  )كمف ناحية تسمية مجمكعة مف الصكر التي قدمت كاحدة بعد األخرػ 
،  فبلحظنا " ما اسـ ىذا الذؼ بالصكرة "، حيث كانت التعميمة بيذا الشكل  (في البيت ك الحيات اليكمية 

أف الحالة تمكنت لحد كبير في التعرؼ كتسمية جميع الصكرة المقدمة ، كنفس الشيء بالنسبة لمنشاط 
المتمثل في التحدث عف صكر تحتكؼ حدث ، حيث تبيف لنا مف خبلؿ ىذه الدراسة مع الحالة الرابعة أف 
لديو مشكل عمى المستكػ الصكتي أما المستكػ التركيبي ك المستكػ أالستعمالي فيك شبو سميـ ،         

 : ك الجمل كالتالي 

  [weld dƷəb adawatu wbda ȷərsum//]  

[weld lawən əddar lirṢamha wƐalagha Ɛlalђaȷəṭ//]                                                                                                                               
[weld kla məmbƐəd raђ ȷəᴽsəl snānђ//]  

 [rāђət lmra ma wəldha ləlђānūt wəŝrātlu səbāṭ wə xalṢat radƷəl wə xardƷu 
məlђanūt //] 

الشمل الدماغي الحركي صكر لقصة متسمسمة        أما فيـ يخص التمريف الذؼ اشتمل عمى إعطاء طفل
ك التحدث عنيا بحيث كانت التعميمة المكجية إليو ىي أف يعمل عمى ترتيب ىذه الصكر ك التحدث عما 

يراه في القصة ك الذؼ كاف ىك اآلخر متمكف فيو ، كبحديثنا عف تسمسل القصة كانت تحتكؼ عمى 
الصكرة )، رأت البنت العصفكر يسقط مف أعمى الشجرة  (الصكرة األكلى)عصفكر سقط مف أعمى الشجرة 

، ( الصكرة الرابعة)، كضعت البنت العصفكر في العش ( الصكرة الثالثة)، بنت حممت العصفكر  (الثانية
كذلؾ تـ في ىذا البند تشخيص الفيـ  . (الصكرة الخامسة)كجاءت أـ العصفكر تطعـ أكالدىا الصغار 

الشفيي لمحالة حيث طمبنا منو أف يعيف لنا مجمكعة مف الصكر ك الذؼ كاف قادر عمى أدائو في حدكد 



  عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا  الفصل الخامس                                        
 

 
236 

كنفس الشيء بالنسبة لمتمريف المتمثل في تعييف صكر حدث ، أيف تبيف لنا أف الطفل لو فيـ . العادؼ 
لو شمل دماغي بسيط لككف لديو * سيف * جيد ، كفي مقابل تشخيصنا لمتعبير الكتابي نبلحع أف الطفل 

القدرة عمى ضبط حركة العضبلت الدقيقة نكعا ما ، ما جعمو متمكف في أداء النشاط المتمثل في التخطيط 
الكتابي ماعدا الخط المنكسر كالمثمث الذؼ كاف أداءه فييما متكسطا كبحديثنا عف كتابة  الحركؼ       

كتبو بشكل متكسط  [ ђ ]ك المقاطع ، متمكنة مف ذلؾ لحد بعيد خاصة عف طريق النقل غير أف الحرؼ 
كىذا يبيف أف الطفل لديو مشكل القدرة المكانية ككذلؾ عدـ التميز بيف الحركؼ المتشابية حيث كجدناه 

بحيث كتبو عمى  [ r] ، كما أخطأ في حرؼ  [ḍ] عندما أمميناه عميو أيضا  [Ʒ ]أخطأ في كتابة الحرؼ 
شكل نصف دائرة ، كفي كتابة الكممات  كجدناه قادر عمى ذلؾ في حدكد المتكسط ك ما الحظناه في ىذه 
الدراسة أف الطفل لديو صعكبات كاجييا خاصة في الكتابة عف طريق اإلمبلء ، ذلؾ ألف اإلمبلء يتطمب 
تدخل قدرات معرفية كثيرة منيا االنتباه ك التركيز بشكل كبير ، كىذا راجع دائما لئلعاقة العصبية الحركية 

التركيز – الناتجة عف تمف الدماغ ، لذلؾ فمف المنطقي نرػ ىذه الصعكبات المتمثمة في ضعف االنتباه 
حيث نجده لـ يتمكف  (الكتابة – القراءة  )ك اإلدراؾ فيذا دليل يؤكد معانات الطفل مف صعكبات التعمـ 

في حدكد المتكسط / شمعة / سكاء عف طريق اإلمبلء أك النقل ، كما كتب كممة / أنف / مف كتابة كممة 
ليمكف في حدكد المتكسط ، / كما كتب كممة  [[sك [ŝ]نقبل ك امبلءا ك المبلحع أف لديو خمط بيف الحرؼ 

لككف لديو مشكل / دار/ كنفس الشيء في كممة h]]حيث كجد مشكل في حرؼ /  ىرة / أيضا في كممة
ك بالنسبة لكتابة الجمل أدػ / عصفكر/ك / غرباؿ / - / زرافة/- / ظفر/  كما في كممة [ r]  في حرؼ 

كتابتيا في حدكد المتكسط ك نفس الشيء في كتابة النص ، كما تبيف لنا خبلؿ تطبيقنا عميو ىذه 
النشطات أنو استغرؽ مدة زمنية طكيمة نكعا ما كما أف كتابتو أخذت شكل كبير ، كما أنو لـ يكتب عمى 
مستكػ السطر ك أحيانا نجدىا بشكل متداخل كتشكه عمى مستكػ الحركؼ كما ذكرنا سابقا كىذا راجع 

لكجكد مشكل عمى مستكػ اإلدراؾ البصرؼ مع اضطراب القدرة المكانية لجانب المشكل الحركي ، كذلؾ 
/   ينطبق األمر عمى القراءة نجد الحالة متمكنة مف قراءة الحركؼ التالية في حدكد العادؼ 

b]]-  - [M] F] ]- q]] - ] k [[ - Ʒ[ -]Š[ - ]ȷ ] -[ṭ ]-[ ћ[ - ]ᴽ] [ -ḍ] - [d] - [t]- [ɵ- ] 
L] ]Z] - ] r] -  -] -[x] [ع]h] - ]a] -  ]   

الذؼ أداىـ بشكل متكسط ،كما كجدناه قادرا عمى قراءة كممة   [[Ṣ -]Š[ - ]W [S ][ ما عدا حرؼ
في حدكد العادؼ / كردة / - / شمعة / - / جمل / - / دار / - / ظفر/ - /قمـ / - / يد/ - / خركؼ/
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كانت في حدكد المتكسط  كما في قراءة الجمل ك النص / نممة / - / مفتاح / نكعا ما ، ك بالنسبة لكممة 
.  حيث نبلحع أخطاء نطقية

 البالغ مف *ز*كعند تطبيقنا محكر تشخيص جكانب المغة لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي  
تحصمنا عمى نتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ ، حيث تبيف لنا أف الطفل لو أخطاء   سنكات10العمر 

إذ نجده يميل إلى النطق بطريقة يستخدـ فييا عبلمات  (صعكبات بسيطة في النطق )نطقية بسيطة 
الكقكؼ بسبب كجكد تكتر في العضبلت ك التشنجات ، حيث يتكقف كثيرا أثناء النطق كما نسمع صكتو 

       : بشكل خافت نكعا ما ، فمف أىـ المقاطع التي تمكف منيا في حدكد العادؼ كانت كالتالي 
[la.la.la] [ba.ba.ba] –[ma.ma.ma] –[na.na.na] [ṭa.ṭa.ṭa] –[bi.bu.ba]- [wa.wa.wa] 
[ȷa.ȷu.ȷi] –[ta.ta.ta] – [la.lu.li] –[ba.bu.bi] –[ ma.mu.mi ] [wa.wu.wi] [da.da.da] 
[ϴa.ϴu.ϴi]–[za.zu.zi]- [Ṣa.Ṣu.Ṣi] [bla.bla.bla] –[ta.to.ti] - [Ɛa.Ɛ u.Ɛ]- [ṭa.ṭuṭi] 

[Ʒda.Ʒda.Ʒda] [Ṣa.Ṣa.Ṣa]-[ђa.ђu.ђi]–[ha.hu.hi]– [ka.ku.ki]- [ŝa.ŝu.ŝi]- 
 :      أما بالنسبة لممقاطع األخرػ فقد كانت في حدكد المتكسط ، كىي كالتالي 

[qa.qu.qi]- [sa.sa.sa] - [dɟa.dɟu.dɟi] –[ra.ru.ri] –[fa.fa.fa]  -[ga.gu.gi] [ᴽa.ᴽu.ᴽi]  
[fa.fu.fi]– [xa.xu.xi]                                              

يقاع النفس في قكتو كضعفو ، ما أدػ لظيكر   كىذا راجع لعدـ القدرة عمى التحكـ في حركة الفـ كا 
 . اضطرابات نطقية 

حيكانات كأشياء شائعة – لمبلبس  )كمف ناحية تسمية مجمكعة مف الصكر التي قدمت كاحدة بعد األخرػ 
،  فبلحظنا " ما اسـ ىذا الذؼ بالصكرة "، حيث كانت التعميمة بيذا الشكل  (في البيت ك الحيات اليكمية 

أف الطفل تمكف مف ذلؾ  لحد ما في التعرؼ كتسمية جميع الصكرة المقدمة ، كنفس الشيء بالنسبة 
لمنشاط المتمثل في التحدث عف صكر تحتكؼ حدث ، حيث تبيف لنا مف خبلؿ ىذه الدراسة مع الحالة أف 
لديو مشكل عمى المستكػ الصكتي أما المستكػ التركيبي ك المستكػ أالستعمالي فيك شبو سميـ ك الجمل 

 : كالتالي 

  [weld dƷəb adawatu wbda ȷərsum//]  
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[weld lawən əddar lirṢamha wƐalagha Ɛlalђaȷəṭ//]                                                                                                                               
[weld kla məmbƐəd raђ ȷəᴽsəl snānђ//]  

 [rāђət lmra ma wəldha ləlђānūt wəŝrātlu səbāṭ wə xalṢat radƷəl wə xardƷu 
məlђanūt //] 

ك عندما كجينا إليو التمريف المتمثل في مجمكعة صكر لقصة متسمسمة ك طمبنا إليو ترتيبيا كالتحدث عنيا 
بحيث ك الذؼ كاف ىك اآلخر في حدكد المتكسط ، كبحديثنا عف تسمسل القصة كانت تحتكؼ عمى 

الصكرة )، رأت البنت العصفكر يسقط مف أعمى الشجرة  (الصكرة األكلى)عصفكر سقط مف أعمى الشجرة 
، ( الصكرة الرابعة)، كضعت البنت العصفكر في العش ( الصكرة الثالثة)، بنت حممت العصفكر  (الثانية

فقد كاف ترتيبو في حدكد العادؼ أما مف  (الصكرة الخامسة)كجاءت أـ العصفكر تطعـ أكالدىا الصغار 
ناحية التعبير عف القصة يتبيف لنا أف حديثو غير مفيـك في بعض األحياف كما اشتمل كبلمو عمى 

تكقفات كما كاف صكتو خافت كصعكبات بسيطة في النطق ، كنفس الشيء ينطبق لتسمسل القصة التالية 
صكرة البيت الذؼ ليس جميبل أكال ثـ الصكرة التي بيا الرجل أتى بالسمـ ك دلك الدىاف بعدىا صكرة )

كذلؾ تـ في ىذا المحكر تشخيص الفيـ الشفيي . (تحتكؼ رجل يدىف البيت كأخيرا البيت أصبح جميبل 
. لمحالة حيث طمبنا منو أف يعيف لنا مجمكعة مف الصكر ك الذؼ كاف قادر عمى أدائو في حدكد العادؼ 
كنفس الشيء بالنسبة لمتمريف المتمثل في تعييف صكر حدث ، أيف تبيف لنا أف الطفل لو فيـ جيد  كفي 

لو شمل دماغي بسيط لككف لديو القدرة * زيف الديف* مقابل تشخيصنا لمتعبير الكتابي نبلحع أف الطفل 
عمى ضبط حركة العضبلت الدقيقة نكعا ما ،  ما جعمو متمكف في أداء النشاط المتمثل في التخطيط 

الكتابي  في حدكد المتكسط كذلؾ بسبب إصابتو العصبية ما جعمو بطيء في الكتابة ،إذ نبلحع أنو نجح 
في أداء خط مائل ، المثمث ك الدائرة كبشكل متكسط في أداء الخط المنكسر ك المربع ، كبحديثنا عف 

، متمكف مف ذلؾ في حدكد المتكسط خاصة بالنسبة (الجمل – الكممات – المقاطع - الحركؼ  )كتابة 
لمنشاط الذؼ كاف عف طريق النقل غير أف كتابتو لمنص نبلحع أنو قد فشل في ذلؾ ، أما اإلمبلء فقد 

كاف مستحيبل عميو تماما سكاء تعمق األمر بكتابة الحرؼ ، الكممة ، الجممة أك النص كنفس األمر ينطبق 
كىذا راجع دائما l ][ ]dƷ [ ]  [ ḍ [ t]  عمى قراءة الكممات ، الجمل ك النص كالحركؼ ما عدػ الحرؼ

لئلعاقة العصبية الحركية الناتجة عف تمف الدماغ ، لذلؾ فمف المنطقي نرػ ىذه الصعكبات المتمثمة في 
التركيز ك اإلدراؾ لشكل الحرؼ ك بنيتو فيذا دليل يؤكد معانات الطفل مف صعكبات – ضعف االنتباه 
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كما تبيف لنا خبلؿ تطبيقنا عميو ىذه النشطات أنو استغرؽ مدة زمنية طكيمة  (الكتابة – القراءة  )التعمـ  
كما أف كتابتو أخذت شكل كبير ، كما أنو لـ يكتب عمى مستكػ السطر ك أحيانا نجدىا بشكل متداخل 

كتشكه عمى مستكػ الحركؼ كما ذكرنا سابقا ك مائمة حيث أننا لـ نتمكف مف فيميا ك قراءتيا أحيانا كىذا 
 . راجع لكجكد مشكل عمى مستكػ اإلدراؾ البصرؼ مع اضطراب القدرة المكانية لجانب المشكل الحركي 

 سنكات 4 البالغة مف العمر *مريـ*كمف ناحية قراءتنا لنتائج الطفمة المصابة بالشمل الدماغي الحركي  
مف خبلؿ الجدكؿ تبيف لنا جميا أننا لـ نطبق عمييا مختمف التماريف المتعمقة بيذا المحكر مف أجل 
تشخيص جكانب المغة لدييا ألنيا لـ تتمكف منيا بل إنيا لـ تبد أية محاكلة سكاء تعمق األمر بتكرار 

 [fa.fa.fa]– [na.na.na]–[ma.ma.ma]– [ba.ba.ba] [la.la.la]: المقاطع الصكتية اآلتية 
[ṭa.ṭa.ṭa]–[bi.bu.ba]- [wa.wa.wa]-[ᴽa.ᴽu.ᴽi]-[ȷa.ȷu.ȷi]–[ta.ta.ta]–[la.lu.li] [ba.bu.bi] 

[ma.mu.mi]- [wa.wu.wi]–[ fa.fu.fi ] –[da.da.da] [ϴa.ϴu.ϴi] [za.zu.zi ] [Ṣa.Ṣu.Ṣi] 
[bla.bla.bla]–[ta.to.ti]-[Ɛa.Ɛu.Ɛi] [xa.xu.xi] [qa.qu.qi] [ṭa.ṭuṭi]  [sa.sa.sa] 

[ђa.ђu.ђi]–[ha.hu.hi]–[ka.ku.ki]–[ ŝa.ŝu.ŝi ]- [dɟa.dɟu.dɟi] [ra.ru.ri] [Ʒda.Ʒda.Ʒda] 
[Ṣa.Ṣa.Ṣa] –[da.da.da]  -[ga.gu.gi]  
،   (حيكانات كأشياء شائعة في البيت ك الحيات اليكمية – لمبلبس  )أك تسمية مجمكعة مف الصكر 

فالحالة لـ تتمكف إطبلقا مف التعرؼ كتسمية لجميع الصكر إف قدمت ليا ، كنفس الشيء بالنسبة لمنشاط 
المتمثل في التحدث عف صكر تحتكؼ حدث ، حيث تبيف لنا مف خبلؿ ىذه الدراسة مع الحالة السادسة 

أيضا النشاط الذؼ اشتمل تقديـ مجمكعة صكر لقصة متسمسمة   . أف لدييا مشكل في الميارات المغكية 
. كفيـ يخص تشخيص الفيـ الشفيي لمحالة أنيا لـ تقدر عمى تعيف مجمكعة مف الصكر. ك التحدث عنيا

كنفس الشيء بالنسبة لمتمريف المتمثل في تعييف صكر حدث ، ىذا ما تؤكده لنا دراسة بف عصماف الذؼ 
قاـ بدراسة الفيـ الشفيي لدػ األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ك قد استخمص في ىذه الدراسة 

أف الشمل الدماغي الحركي يؤثر عمى القدرات المعرفية ك الحركية لممصابيف بو ، ك أف الفيـ لدػ ىذه 
.  الفئة ال يصل إلى مستكػ الفيـ لدػ األطفاؿ العادييف 

فما تبيف لنا خبلؿ ىذه الدراسة أف المشكبلت التي تعاني منيا مثل صعكبة في البمع نتيجة ضعف 
عضبلت البمع ك عدـ التحكـ بالرأس ككجكد سيبلف المعاب ىك ما زاد مف مشاكل النطق ليذه الحالة حيث 
يتضح أف إعاقتيا شديدة مما كاف النطق معدـك عندىا ، فيي ال تستجيب بسبب رخاكتيا ك ليكنتيا ، ىذا 
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ما جعل الطفمة تتأخر في الكبلـ حيث يصعب عمينا فيـ احتياجاتيا كما تبيف لنا فيي غير قادرة عمى 
التحكـ في حركاتيا بسبب إصابتيا العصبية ك الحظنا أف لدييا صعكبات اكتسابية الذؼ مف الممكف أف 

تككف ببطء أك بالتكرار الممل ك طالما أف لدييا اضطراب القدرة المكانية فقد أثر بشكل كبير عمى 
– مكتسباتيا المغكية بما فييا الطبلقة المفظية ك مف الممكف جدا أف يؤثر عمييا مستقببل حتى في القراءة 

.  التخطيط ك حل المشكبلت – الكتابة 

نبلحع أف النتائج المتحصل * ياسيف*   كفيـ يخص قراءتنا ك تفسيرنا لنتائج الحالة السابعة ك األخيرة 
عمييا مف خبلؿ تطبيقنا عميو المحكر الخاص بتشخيص جكانب المغة تبيف لنا جميا أف الحالة لديو إعاقة 

جسمية ال تقتصر فقط عمى اإلعاقة الحركية كحسب لكنيا غالبا ما تتضمف مشكبل ت مصاحبة في 
فعندما قمنا بتشخيص التعبير الشفيي . النطق كما نبلحع أف لديو مشكل عمى مستكػ التكاصل المغكؼ 

لديو ، أيف عممنا عمى فحص المستكػ الصكتي لديو ، حيث نبلحع لديو صعكبات شديدة في النطق 
إذ أنو لـ يقدر عمى تكرار . فمعظـ حركاتو الإرادية فانو ينطق بطريقة متنكعة فالنطق عنده غير متناسق 

:  معظـ المقاطع الصكتية ك التي كانت كالتالي 
  [la.la.la] [ na.na.na]–[ fa.fa.fa]-[ṭa.ṭa.ṭa]–[bi.bu.ba]- [wa.wa.wa] [ᴽa.ᴽu.ᴽi] 

[ȷa.ȷu.ȷi] –[ta.ta.ta] – [la.lu.li] –[ba.bu.bi] -[ma.mu.mi] -  [wa.wu.wi ]–[ fa.fu.fi] ] 
[da.da.da] -[ϴa.ϴu.ϴi] –[za.zu.zi ]- [Ṣa.Ṣu.Ṣi ] - [bla.bla.bla] –[ ta.to.ti]   

[Ɛa.Ɛ u.Ɛi]– [xa.xu.xi] [qa.qu.qi] – [ṭa.ṭuṭi] - [sa.sa.sa] - [ђa.ђu.ђi ]–[ ha.hu.hi] 
[ka.ku.ki]–[ ŝa.ŝu.ŝi ]- [dɟa.dɟu.dɟi] –[ra.ru.ri]- [Ʒda.Ʒda.Ʒda]-  [Ṣa.Ṣa.Ṣa] –

[da.da.da]  -[ga.gu.gi]  . 
:   التي أداىا في حدكد المتكسط  ما عدػ المقاطع التالية

[ba.ba.ba]–[ma.ma.ma]–[ŝa.ŝu.ŝi]  
حيكانات كأشياء – لمبلبس  )كفيـ يخص تسمية مجمكعة مف الصكر التي قدمت كاحدة بعد األخرػ      

، " ما اسـ ىذا الذؼ بالصكرة "، بحيث كانت التعميمة بيذا الشكل  (شائعة في البيت ك الحيات اليكمية 
لـ ينجح في ذلؾ ، كما في النشاط القائـ عمى التحدث عف صكرة تحتكؼ حدث ،  أيف الحظنا أف الطفل

الصرفي – لـ تتمكف مف إعطائنا جممة سميمة مف حيث المستكػ الصكتي )كالذؼ كاف فاشل في أدائو ، 
، كىذا يبيف أف الشمل الدماغي الحركي لمطفل كاف يحد مف القدرة عمى  (التركيبي الداللي ك أالستعمالي– 
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ضبط العضبلت لذلؾ نراه يعاني مف مشكبلت مختمفة تتصل بالكبلـ ك المغة كذلؾ نتيجة لضعف 
نتيجة التمف )دعا الحالة إلى عدـ استخداـ المغة المنطكقة  العضبلت المسئكلة عف الكبلـ فيذا ما

إضافة عمى ذلؾ تصمباتو لقصكر حركات يده ك حركاتو البلإرادية فيذا ما جعل الطفل يتأخر . (الدماغي
.   في الكبلـ ك يظير مشاكل نطقية أيف يصعب عمينا فيـ احتياجاتو 

كعف حديثنا عف التمريف الذؼ اشتمل إعطاء الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي صكر لقصة 
متسمسمة ، بحيث كانت التعميمة المكجية إليو ىي أف العمل عمى ترتيب ىذه الصكر ك التحدث عما يراه 

 فالظاىر أف لديو صعكبات في المغة التعبيرية الناتجة عف .في القصة فبلحظنا أنو لـ يبد أية محاكلة ،
 كذلؾ  .عدـ القدرة عمى ضبط الحركات العضمية لمساف كالشفاه كما تصاحبيا تعبيرات كجيية غير عادية 

تـ في ىذا البند تشخيص الفيـ الشفيي لمطفل حيث طمبنا منو أف يعيف لنا مجمكعة مف الصكر ك التي 
كنفس الشيء بالنسبة لمتمريف المتمثل في تعييف صكر حدث ، كفي . كانت عمى العمكـ فاشل في أدائيا 

مقابل تشخيصنا لمتعبير الكتابي نبلحع أف الحالة ليا مشكل الحركات الدقيقة لميد ما جعميا تفشل تماما 
في أداء النشاط المتمثل في التخطيط الكتابي ك كتابة الحركؼ ك المقاطع ، كذلؾ كتابة كممات ، جمل  

 ، أما بقية [b] [- a  ] -[ȷ]ك النص ، أما تشخيصنا لمقراءة نجد الحالة متمكنة لحد ما مف قراءة الحرؼ 
فمع غياب الميارات . ك الجمل ك النص  الحركؼ لـ يتمكف منيا كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لقراءة الكممات

الحركية ك ضعف القدرات المعرفية كل ىذا يؤدؼ بحتمية إلى مشاكل ك صعكبات في الميارات المغكية 
في دراستو بعنكاف أثر برنامج عبلجي في تنمية المغة " سبلفة حسف حكاط"لمطفل ، كىذا ما أكدتو دراسة 

االستقبالية عند أطفاؿ الشمل الدماغي ، فيؤالء األطفاؿ لدييـ اضطرابات لغكية أيف قاـ بتشخيص 
اضطرابات المغة االستقبالية لدييـ حيث تكصل إلى أف ىناؾ انخفاض في القدرات المغكية االستقبالية 

لدييـ في اختبار قبمي أجرؼ عمييـ  فمثبل اضطراب القدرة المكانية لديو أثر في مكتسباتو المغكية بما فييا 
الطبلقة المفظية ك قراءة لمختمف الحركؼ الكممات ك الجمل حتى النص ك نفس األمر ينطبق عمى 

 .التخطيط ك الكتابة 
عرض نتائج التحميل اإلحصائي  : ثانيا 

  إليجاد المعمكمات اإلحصائية المتعمقة بالبركتكككؿ التشخيصي األرطفكني كأداة الفحص كالتشخيص 
األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، قمنا باستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لمعرفة 

  :اإلحصاءات الكصفية لمتغيرات الدراسة الحالية كما ىك مكضح في الجدكؿ األتي
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المتغيرات 
عدد 
أفراد 
العينة 

المتكسط 
الحسابي 

الخطأ 
المعياري 
لممتكسط 

االنحراؼ الكسيط 
المعياري 

نسبة عدد اإلجابات عدد اإلجابات 

الخاطئة الصحيحة الخاطئة الصحيحة 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

[ [bبحرؼ 
7 0.29 0.18 0.00 0.48 2    5 28.6 71.4 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 بحرؼ
[m] 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [w] بحرؼ
7 0.14 0.18 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [f] بحرؼ
  7 0.29 0.14 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [q] بحرؼ
7 0.14 0.18 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

  بحرؼ
[k] 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 بحرؼ
[Ʒ] 

7 0.00 0.14 0.00 0.00  /7  /100 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

  بحرؼ
[Š] 

7 0.00 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

مجمكعة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.00 0.14 7كممات تبدأ 
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 [ȷ] بحرؼ
مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [t] بحرؼ
7 0.00 0.14 0.00 0.00  /7  /100 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [ṭ] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [ḍ] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 بحرؼ
[ϴ] 

7 0.00 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 بحرؼ
[dȷ] 

7 0.00 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [r] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [z] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [s] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [l] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [a] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7مجمكعة 
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كممات تبدأ 
 [h] بحرؼ

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [ђ] بحرؼ
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [Ɛ] بحرؼ
7 0.00 0.14 0.00 0.37  /7  /100 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 [x] بحرؼ
7 0.00 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

مجمكعة 
كممات تبدأ 

 ] ᴽ]بحرؼ
7 0.00 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

كممات 
تنتمي 
. لمبحر 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

كممات 
تنتمي 
. لبقرة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

كممات 
تنتمي 
. لبيت 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

كممات 
تنتمي 
لحديقة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

كممات 
تنتمي 
. لدجاجة 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

بنت تأكل 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. التفاح 

رجل يركل 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7الكرة 
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البنت 
راكبة عمى 
. الحصاف 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 5 2 28.6 71.4 

بنت 
أسقطت 
. الفنجاف 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

كلد يتسمق 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7. الجدار 

 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7فتاة تجري 
كلد يقطف 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0 0.14 0.14 7الزىرة 

 100/  7/  0.00 0.00 0.00 0.00 7بنت كاقفة 
كلد يقرأ 

 7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

البنات 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7يمعبف 

الكلد 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. يجري 

البنت 
تشرب 
. الماء 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 57.1 42.9 

تكرار كممة 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7. بحر 

تكرار كممة 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7. مفتاح 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7. خركؼ

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. تفاحة

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. أسد

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. ثعمب 

 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7تكرار كممة 
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. جمل 
تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. حصاف 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. دلك 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. ذئب 

تكرار كممة 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7. رجل 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. زينب 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. سماء 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. شمعة 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. صفارة 

تكرار كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7. ضبي 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. طائرة 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. عنب 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. غزاؿ 

تكرار كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7. فأر 

تكرار كممة 
 28.6 71.4 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. قنفذ 

تكرار كممة 
 28.6 71.4 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. كمب 

تكرار كممة 
. ليمكف 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7تكرار كممة 
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. مشط 
تكرار كممة 

 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7نممة 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. ىالؿ 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7كاد 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. يغني 

تكرار كممة 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7ديناصكر 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7مستغانـ 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7استعصى 

تكرار كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7. استخرج 

تكرار كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7مستشفى 

تكرار كممة 
 100/  7/  0.00 0.00 0.00 0.00 7تسمسيمت 

تكرار كممة 
 100/  7/  0.00 0.00 0.00 0.00 7فمسطيف 

تكرار كممة 
 100/  7/  0.00 0.00 0.00 0.00 7تيميمكف 

تكرار كممة 
 100/  7/  0.00 0.00 0.00 0.00 7. سكيكدة 

صكرة 
عكس 
كتاب 
. مغمق 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

صكرة 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7عكس 
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صحف 
. فارغ 

صكرة 
عكس 
دمية 
. صغيرة 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

صكرة 
التي تمثل 
طفل كراء 

. حاجز 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

عكس 
كممة 
. خارج 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

عكس 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7كممة نيار 

عكس 
كممة بعيد 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

عكس 
كممة 
قصير 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

عكس 
كممة 
حزيف 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

الصكر 
الممكنة 

المتشابية 
7 0 0.00 0.00 0.00  /7  /100 

صكر ظل 
 100/  7/  0.00 0.00 0.00 0 7. متشابية 

الصكرة 
التي تشبو 
شكل 
. المربع 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

الصكرة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7التي تشبو 
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شكل 
المستطيل 
الصكرة 

التي تشبو 
شكل 
. الدائرة 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

الصكرة 
التي تشبو 
شكل 
المثمث 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

كضع اليد 
عمى 
الرأس 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

إغماض 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7. العينيف 

 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7مد اليديف 
الطرؽ 

ثالث مرات 
عمى 
الطاكلة 
بالقمـ 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

حمل الكرة 
ككضعيا 
فكؽ 
. الطاكلة 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

التخطيط 
عمى 
. الكرقة 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

فتح 
الكراس ثـ 
إغالقو 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تسمية 
ليمكف 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7تسمية 
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تفاحة 
تسمية 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7عنب 

تسمية 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7حصاف 

تسمية 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7جمل 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 057 7بقرة 

تسمية 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7فيل 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7خركؼ 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7زرافة 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7سمـ 

 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7تسمية دار 
تسمية 
 57.1 42.9 4 3 0.53 0.00 0.20 0.43 7صفارة 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7شمعة 

تسمية 
نممة 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7قطة 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7مفتاح 

تسمية 
طائرة 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7عيناف 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7أنف 
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 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7تسمية فـ 
تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7أذناف 

تسمية 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7شعر 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7النظارة 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7الشجرة 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7الممعقة 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7كتاب 

تعييف كلد 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7يشرب 

تعييف 
مربع 
أحمر 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7عمبة 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7جدار 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7كردة 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7سيارة 

تعييف رجل 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7يدفع 

تعييف بنت 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7تقفز 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7كأس 

 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7تعييف كلد 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7تعييف بنت 
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تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7كرسي 

تعييف 
قبعة 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تعييف 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7سكيف 

 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7تعييف قمـ 
تعييف قمـ 
 42.9 57.1 3 4 0.53 1.00 0.20 0.57 7فكؽ كتاب 

تعييف 
الرجل 
يحمل 
عمبة 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تعييف 
الكلداف 
يجرياف 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تعييف 
المرأتاف 
أسقطتا 
مزىرية 
ككأس 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

تذكر كممة 
رأس 
سمعيا 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

تذكر كممة 
عيف 
سمعيا 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

تذكر كممة 
كردة 
سمعيا 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

تذكر كممة 
شجرة 
سمعيا 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7تذكر كممة 
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باب 
سمعيا 
تذكر 
صكرة 
تفاحة 
بصريا 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 3 4 42.9 57.1 

تذكر 
صكرة 
ليمكف 
بصريا 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تذكر 
صكرة 
عنب 
بصريا 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تذكر 
صكرة بقرة 
بصريا 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تذكر 
صكرة دار 
بصريا 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تذكر 
صكرة 
خركؼ 
. بصريا 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تذكر جممة 
أغسل 
كجيي 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تذكر جممة 
أمشط 
شعري 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تذكر جممة 
أشرب 
الماء 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7تذكر 
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السمسمة 
األكلى مف 
األرقاـ 
تذكر 

السمسمة 
الثانية مف 
األرقاـ 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تذكر 
السمسمة 
الثالثة مف 
األرقاـ 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تذكر 
السمسمة 
األكلى مف 
األرقاـ 

المعككسة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تذكر 
السمسمة 
الثانية مف 
األرقاـ 

المعككسة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تذكر 
السمسمة 
الثالثة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تمكيف 
باألحمر 
كاألزرؽ 

7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

إيجاد 
الحصاف 
الذي 

يشبو الظل 
الذي في 
األسفل 

 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 
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رسـ 
الدكائر 
كما في 
الصكرة 
المقابمة 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

تعييف 
الجزء 
الناقص 
لمحيكاف  

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

إيجاد 
الصكر 
المناسبة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

إعادة 
الطرؽ 

بنفس عدد 
الطرقات 
المسمكعة 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

االنتباه 
لمصدر 
الصكت 
كتحديده 

 
 
7 
 

0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

االنتباه 
لصكت 
المرأة 
كالرجل 

 
7 
 

0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

يبيف اإلحصاءات الكصفية لممحكر األكؿ لتشخيص المغة الشفيية االنتباه  : (29)جدكؿ رقـ
 .كالذاكرة

  التعميق عمى الجدكؿ: 
  الجدكؿ أعبله يمثل اإلحصاءات الكصفية لممحكر األكؿ الخاص بتشخيص المغة الشفيية ، االنتباه 

حاالت بحيث طبق عمييـ بند  (7)كالذاكرة ، لعينة أطفاؿ مصابيف بالشمل الدماغي الحركي متككنة مف 
يقدر ب  [b]الطبلقة الصكتية ، فكجدنا أف المتكسط الحسابي بالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 
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 ، 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29
كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (5)كالخاطئة  (2)كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 

.   71.4 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب28.6
 أما الخطأ 0.29نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [m]كبحديثنا عف مجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما نجد أف عدد 0.48 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.18المعيارؼ لممتكسط نجده 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة  (5)أما الخاطئة  (2)اإلجابات الصحيحة 

ك بالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ  . 71.4 أما الخاطئة 28.6اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر ب 
         0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [W]بحرؼ 

أما  (1) ، كما نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00ك الكسيط 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر  (6)الخاطئة 

نجد أف متكسطيا الحسابي  [F]أما مجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ  . 85.7 أما الخاطئة 14.3بػ 
 بانحراؼ معيارؼ يقدر بػ 0.00 ك الكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29يساكؼ 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا  (5)أما الخاطئة  (2)، كما نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.48

 .  71.4 أما الخاطئة 28.6أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر بػ 
 أما الخطأ 0.14نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [q]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.18المعيارؼ لممتكسط نجده 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة  (6)أما الخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 

 .                                                85.7 أما الخاطئة 14.3اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر ب
 أما الخطأ 0.14نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [K]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط نجده 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة  (6)أما الخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 

 .   85.7 أما الخاطئة 14.3اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر ب
نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [Ʒ]كعندما نكجو حديثنا بالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.00
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كعميو نسبة النشاطات الغير متمكف منيا  (7)نجد أنو ال يكجد أؼ إجابة صحيحة فكل اإلجابات خاطئة 
.   100قدرت ب 

حيث نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [Š]كىك نفس الشيء نمقاه عند مجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 
 ، كما 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.00 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.00

كعميو نسبة النشاطات الغير المتمكف  (7)نجد أنو ال يكجد أية اإلجابة صحيحة  فكل اإلجابات خاطئة 
 .   100منيا تقدر ب

 أما الخطأ 0.14نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [ȷ]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 
 ، كما نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.00المعيارؼ لممتكسط نجده 

كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة  (6)أما الخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 
 .  85.7 أما الخاطئة 14.3اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر ب

 أما الخطأ 0.00نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [t]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 
 ، كما نجد أنو ال يكجد 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.00المعيارؼ لممتكسط نجده 

  100كعميو نسبة النشاطات الغير المتمكف منيا تقدر ب (7)أية اإلجابة صحيحة  فكل اإلجابات خاطئة 
 أما الخطأ 0.14نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [ṭ]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط نجده 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة  (6)أما الخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 

 .                                                  85.7 أما الخاطئة 14.3اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر ب
 أما الخطأ 0.14نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [ḍ]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط نجده 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة  (6)أما الخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 

 .                                                        85.7 أما الخاطئة 14.3اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر ب
 أما الخطأ المعيارؼ 0.00نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [ϴ]أما مجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما أنو ال يكجد أؼ إجابة 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.00لممتكسط نجده 
  .100صحيحة ما عدػ الخاطئة  كعميو نسبة النشاطات الغير متمكف  منيا بمغت نسبتيا 
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 أما الخطأ 0.00نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [dȷ]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 
 ، كما أنو ال يكجد أؼ 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.00المعيارؼ لممتكسط نجده 

  . 100إجابة صحيحة ما عدػ الخاطئة  كعميو نسبة النشاطات الغير متمكف  منيا بمغت نسبتيا 
 أما الخطأ 0.14نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [r]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط نجده 
كعميو نسبة النشاطات المتمكف منيا أقل بكثير مف نسبة  (6)أما الخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 

 كىك نفس األمر ينطبق عمى كل مف  .85.7 أما الخاطئة 14.3اإلجابات الخاطئة فالصحيحة تقدر ب
 .  [ђ]  - [h]- [a]  - [l]- [s] [ - z]مجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.00نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [Ɛ]أما مجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 
 ، كما أنو ال يكجد أؼ إجابة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.14لممتكسط نجده 

  . 100صحيحة ما عدػ الخاطئة  كعميو نسبة النشاطات الغير متمكف  منيا بمغت نسبتيا 
 أما الخطأ 0.00نجد أف متكسطيا الحسابي يساكؼ  [x]كبالنسبة لمجمكع الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 ، كما أنو ال يكجد أؼ 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 ك الكسيط 0.00المعيارؼ لممتكسط نجده 
ىذا ما  . 100إجابة صحيحة ما عدػ الخاطئة  كعميو نسبة النشاطات الغير متمكف  منيا بمغت نسبتيا 

.  ] ᴽ]نراه ينطبق تماما عمى مجمكعة الكممات التي تبدأ بحرؼ 
كعندما طبقنا عمييـ بند المعجـ الداللي فكجدنا أف المتكسط الحسابي ألكبر عدد ممكف مف الكممات التي 

 بانحراؼ معيارؼ 0.00 كالكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط بمغ 0.14تنتمي لبحر يساكؼ 
كعميو بمغت نسبة اإلجابات  (6)كالخاطئة  (1) ، حيث نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.37يقدرب

 .   85.7 أما الخاطئة 14.3الصحيحة 
 أما الخطأ المعيارؼ 0.00أما المتكسط الحسابي ألكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لبقرة يساكؼ 

 ، حيث أننا لـ نجد أية إجابة صحيحة 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدرب0.00 كالكسيط 0.00لممتكسط بمغ 
  . 100كبالتالي بمغت نسبة اإلجابات الخاطئة 

 أما الخطأ 0.29كما أف المتكسط الحسابي ألكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لبيت يساكؼ 
 ، حيث نجد أف عدد 0.48 بانحراؼ معيارؼ يقدرب0.00 كالكسيط 0.18المعيارؼ لممتكسط يقدر ب 

  . 71.4 أما الخاطئة28.6كعميو بمغت نسبة اإلجابات الصحيحة (5)كالخاطئة  (2)اإلجابات الصحيحة 
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 أما الخطأ المعيارؼ 0.00ك المتكسط الحسابي ألكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لحديقة يساكؼ 
 ، حيث أننا لـ نجد أية إجابة صحيحة 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدرب0.00 كالكسيط 0.00لممتكسط بمغ 

  .100كبالتالي بمغت نسبة اإلجابات الخاطئة 
 أما الخطأ 0.14كما أف المتكسط الحسابي ألكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لدجاجة يساكؼ 

 ، حيث نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدرب0.00 كالكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط يقدر ب 
  . 85.7 أما الخاطئة 14.3كعميو بمغت نسبة اإلجابات الصحيحة (6)كالخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 

كفيـ يخص بند االندماج المكرفكتركيبي المطبق عمى ىذه الفئة كالذؼ نجد فيو فيـ الصكر كاإلنتاج المغكؼ 
 ، 0.43يتضح لنا بنسبة لمصكرة األكلى التي تمثل بنت تأكل التفاح أف المتكسط الحسابي بمغ فييا 

 ، كما نجد أف عدد 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.20كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 
 كبالنسبة لمخاطئة 42.9كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)أما الخاطئة  (3)اإلجابات الصحيحة 

.  ، كىك نفس الشيء ينطبق عمى الصكرة الثانية التي تمثل رجل يركل الكرة 57.1
 ، 0.29أما الصكرة الثالثة التي تمثل البنت راكبة عمى الحصاف نجد أف المتكسط الحسابي بمغ فييا 

 ، كما نجد أف عدد 0.48 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.18كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 
 كبالنسبة 28.6كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (2)أما الخاطئة  (5)اإلجابات الصحيحة 

 . 71.4لمخاطئة
 ، كالخطأ 0.14كالصكرة الرابعة التي تمثل بنت أسقطت الفنجاف نجد أف المتكسط الحسابي بمغ فييا 

 ، كما نجد أف عدد اإلجابات 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط 
، ىذا ما 85.7كبالنسبة لمخاطئة14.3كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)أما الخاطئة  (1)الصحيحة 

 .  نجده ينطبق تماما عمى الصكرة التي تمثل كلد يتسمق الجدار 
 ، كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43أما الصكرة التي تمثل فتاة تجرؼ نجد أف المتكسط الحسابي بمغ فييا 

أما  (3) ، كما نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.20
  .57.1 كبالنسبة لمخاطئة 42.9كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)الخاطئة 

 ، كالخطأ 0.14كالصكرة السابعة التي تمثل كلد يقطف الزىرة نجد أف المتكسط الحسابي بمغ فييا 
 ، كما نجد أف عدد اإلجابات 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط 

 .  85.7كبالنسبة لمخاطئة14.3كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)أما الخاطئة  (1)الصحيحة 
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 أما الخطأ المعيارؼ 0.00أما الصكرة التي تمثل بنت كاقفة نجد أف المتكسط الحسابي فييا يساكؼ 
 ، حيث أننا لـ نجد أية إجابة صحيحة 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدرب0.00 كالكسيط 0.00لممتكسط بمغ 

  .100كبالتالي بمغت نسبة اإلجابات الخاطئة 
 0.20 ، كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43كالصكرة التي تمثل كلد يقرأ نجد أف المتكسط الحسابي بمغ فييا 

أما الخاطئة  (3) ، كما نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00كالكسيط 
  . 57.1 كبالنسبة لمخاطئة 42.9كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)
 ، كالخطأ المعيارؼ 0.29كما أف الصكرة التي تمثل البنات يمعبف نجد أف المتكسط الحسابي بمغ فييا  

 ، كما نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.48 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.18لممتكسط 
  .71.4 كبالنسبة لمخاطئة 28.6كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (5)أما الخاطئة  (2)

 ، كالخطأ المعيارؼ 0.43كما أف الصكرة التي تمثل الكلد يجرؼ نجد أف المتكسط الحسابي بمغ فييا 
 ، كما نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.20لممتكسط 

 ، أيضا نجد نفس 57.1 كبالنسبة لمخاطئة 42.9كعميو نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)أما الخاطئة  (3)
 . الشيء عند الصكرة التي تمثل البنت تشرب الماء 

كلما نكجو حديثنا عف البند الخاص بتكرار الكممات البسيطة كالمعقدة نجد أف المتكسط الحسابي لتكرار 
 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.20 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57كممة بحر يقدر ب 

، بالتالي نسبة اإلجابات  (4)كالصحيحة  (3) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.53
 ، حيث نجد أف نفس األمر ينطبق تماما عمى تكرار كممة خركؼ 57.1 كالصحيحة 42.9الخاطئة 
.  كمفتاح 

 ، أما الخطأ 0.43ثعمب كجمل يقدر ب - أسد - كبالنسبة لممتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة تفاحة 
 ، كعميو يتضح لنا أف عدد 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.20المعيارؼ لممتكسط 
 .  42.9 كالصحيحة 57.1، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة  (3)كالصحيحة  (4)اإلجابات الخاطئة 

 ، أما الخطأ المعيارؼ 0.29كما أف المتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة حصاف كدلك يقدر ب 
 ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.18لممتكسط 
  . 28.6 كالصحيحة71.4، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة  (2)كالصحيحة  (5)الخاطئة 
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 0.20 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43كأف المتكسط الحسابي لتكرار كممة ذئب تقدر ب 
( 4) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

   . 42.9 كالصحيحة 57.1، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة (3)كالصحيحة 
 0.20 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57كما أف المتكسط الحسابي لتكرار كممة رجل يقدر ب 

( 3) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00كالكسيط
  .57.1  كالصحيحة42.9، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة (4)كالصحيحة 

 ، أما 0.29شمعة كصفارة  يقدر ب – سنجاب - كبالنسبة لممتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة زينب 
 ، كعميو يتضح لنا أف 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.18الخطأ المعيارؼ لممتكسط 
  . 28.6 كالصحيحة71.4، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة  (2)كالصحيحة  (5)عدد اإلجابات الخاطئة 

 0.18 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29كما أف المتكسط الحسابي لتكرار كممة ضبي يقدر ب 
( 5) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

  .28.6 كالصحيحة 71.4، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة (2)كالصحيحة 
 0.14 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14كأف المتكسط الحسابي لتكرار كممة طائرة يقدر ب  

( 6) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط
  .14.3  كالصحيحة 85.7، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة (1)كالصحيحة 

 ، أما الخطأ المعيارؼ 0.43غزاؿ يقدر ب - كبالنسبة لممتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة عنب
 ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.20لممتكسط 
  . 42.9 كالصحيحة57.1، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة  (3)كالصحيحة  (4)الخاطئة 

 0.14 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14كأف المتكسط الحسابي لتكرار كممة فأر تقدر ب 
( 6) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

  . 14.3  كالصحيحة 85.7، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة (1)كالصحيحة 
 ، أما الخطأ المعيارؼ 0.29كمب يقدر ب - كبالنسبة لممتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة قنفذ 

 ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.18لممتكسط 
  . 28.6كالصحيحة71.4، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة  (2)كالصحيحة  (5)الخاطئة 
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 0.18 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29كأف المتكسط الحسابي لتكرار كممة مشط تقدر ب  
( 5) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

  .28.6  كالصحيحة 71.4، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة (2)كالصحيحة 
يغني كديناصكر يقدر ب – كاد – ىبلؿ – نممة – كبالنسبة لممتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة ليمكف 

 ، كعميو 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.20 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43
، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة  (3)كالصحيحة  (4)يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 

  . 42.9كالصحيحة57.1
 ، أما الخطأ المعيارؼ 0.29استعصى يقدر ب – أما المتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة مستغانـ 

 ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.18لممتكسط 
  . 28.6 كالصحيحة71.4، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة  (2)كالصحيحة  (5)الخاطئة 

 0.14 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14كأف المتكسط الحسابي لتكرار كممة استخرج تقدر ب 
( 6) ، كعميو يتضح لنا أف عدد اإلجابات الخاطئة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

  . 14.3 كالصحيحة85.7، بالتالي نسبة اإلجابات الخاطئة (1)كالصحيحة 
 0.14 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14ك المتكسط الحسابي لتكرار كممة مستشفى تقدر ب 

 ، حيث أننا لـ نجد أية إجابة صحيحة كعميو تقدر نسبة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط
 . 100الفشل ب 

 ، 0.00سكيكدة تقدر ب – تيميمكف – فمسطيف – كأف المتكسط الحسابي لتكرار كل مف كممة تسمسيمت 
 ، حيث أننا لـ نجد أية 0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.00أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 

 . 100إجابة صحيحة كعميو تقدر نسبة الفشل ب 
كفي مقابل ذلؾ نجد أنو عندما قمنا بتطبيق بند التشابو كالعكس أف المتكسط الحسابي لمصكر التي تمثل 

 1.00 كالكسيط 0.20 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57عكس كتاب مغمق كصحف فارغ  يساكؼ 
حيث أف  (3)كالخاطئة  (4) ، كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 
 ( . 42.9) كالخاطئة 57.1نسبة اإلجابات الصحيحة 

كأف المتكسط الحسابي لمصكر التي تمثل عكس دمية صغيرة كطفل كراء حاجز ، كذلؾ عكس كممة خارج  
 0.00 كالكسيط0.20 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43حزيف يساكؼ – قصير – بعيد – نيار 



  عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا  الفصل الخامس                                        
 

 
263 

حيث أف  (4)كالخاطئة  (3) ، كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 
 . 57.1 كالخاطئة 42.9نسبة اإلجابات الصحيحة 

 ، أما الخطأ 0.00كأما المتكسط الحسابي بالنسبة لتحديد الصكر الممكنة المتشابية كالغير ممكنة يساكؼ 
 ، كعميو لـ نحصل عمى أية 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.00المعيارؼ لممتكسط 

  . 100إجابة صحيحة كبالتالي نسبة الفشل تقدر ب 
 ، أما الخطأ 0.43الدائرة يساكؼ – كما أف المتكسط الحسابي لتحديد الصكر التي تشبو شكل المربع 

 ، كبالتالي نجد أف عدد 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.20المعيارؼ لممتكسط 
 .  57.1 كالخاطئة 42.9حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)كالخاطئة  (3)اإلجابات الصحيحة 

 ، أما الخطأ 0.29كأف المتكسط الحسابي لتحديد الصكر التي تشبو شكل المستطيل كالمثمث يساكؼ 
 ، كبالتالي نجد أف عدد 0.48 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.18المعيارؼ لممتكسط 

  .  71.4 كالخاطئة28.6حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (5)كالخاطئة  (2)اإلجابات الصحيحة 
كبتكجيو حديثنا لبند فيـ الجمل كتنفيذ التعميمات ، نجد أف المتكسط الحسابي بالنسبة لمتعميمة المتمثمة في  

 بانحراؼ 1.00 كالكسيط 0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57كضع اليد عمى الرأس يقدر ب 
كعميو تقدر نسبة  (3)كالخاطئة  (4) ، حيث أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53معيارؼ يقدر ب 

كىك نفس األمر نراه ينطبق عمى كل مف التعميمات  . 42.9 أما الخاطئة 57.1اإلجابات الصحيحة ب 
التي تشمل مد اليديف ، حمل الكرة ككضعيا فكؽ الطاكلة ، حمل قمـ الرصاص كالقياـ بالتخطيط عمى 

.  الكرقة كفتح الكراس ثـ إغبلقو 
كما أف المتكسط الحسابي بالنسبة لمتعميمات المتمثمة في إغماض العينيف كالطرؽ ثبلث مرات عمى 

 بانحراؼ معيارؼ يقدر 1.00 كالكسيط 0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57الطاكلة بالقمـ  تقدر ب 
كعميو تقدر نسبة اإلجابات الصحيحة  (3)كالخاطئة  (4) ، حيث أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53ب 
  . 42.9 أما الخاطئة 57.1ب 

ذا ما تكممنا عف بند التسمية كالتعييف نجد أف المتكسط الحسابي بالنسبة لتسمية الصكر التالية  ليمكف  ]كا 
 0.20 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43يقدر ب  [صفارة– فيل – جمل – حصاف – عنب 

( 3) ، كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00كالكسيط
- تسمية تفاحة ]كفيـ يخص  . 57.1 كالخاطئة 42.9حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)كالخاطئة 
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– فـ – أنف – عيناف – طائرة – مفتاح – قطة – نممة – شمعة – دار – سمـ – زرافة – خركؼ – بقرة 
 0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب  [شعر- أذناف 

( 4) ، كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 1.00كالكسيط
 حيث أف نفس الشيء ينطبق 42.9 كالخاطئة 57.1حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (3)كالخاطئة 

كردة  – جدار – عمبة – مربع أحمر – كلد يشرب – كتاب – ممعقة – شجرة – نظارة ]عمى تعييف كل مف 
قمـ فكؽ كتاب  – قمـ – سكيف – قبعة – كرسي – بنت – كلد – كأس – بنت تقفز – رجل يدفع – سيارة 

  .   [المرأتاف أسقطتا مزىرية ككأس– الكلداف يجرياف – رجل يحمل عمبة 
أما فيـ يخص بند الذاكرة الذؼ يشمل تذكر كممة رأس كعيف سمعيا نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 ، كبالتالي 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43
كالخاطئة 42.9حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)كالخاطئة  (3)نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 

57.1 . 
 أما الخطأ 0.29سمعيا  يساكؼ – باب – شجرة – كما نجد أف المتكسط الحسابي لتذكر كل مف كردة 

 ، كبالتالي نجد أف عدد 0.48 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.18المعيارؼ لممتكسط 
   .71.4 كالخاطئة 28.6حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (5)كالخاطئة  (2)اإلجابات الصحيحة 

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط بمغ 0.43كلكف تذكر صكرة تفاحة بصريا قدر المتكسط الحسابي ليا ب
( 3) كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.48 بانحراؼ معيارؼ قدر ب 0.00 كالكسيط ب0.18

 . 57.1كالخاطئة 42.9حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (4)كالخاطئة 
 0.14بمغ متكسطيا الحسابي  [خركؼ- دار – بقرة – عنب – ليمكف ]أما تذكر الصكر البصرية التالية 

 ، كبالتالي نجد أف 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.14أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 
 ، 85.7 كالخاطئة 14.3حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة  (1)عدد اإلجابات الصحيحة 

نجد أف المتكسط الحسابي  [أشرب الماء– أمشط شعرؼ – أغسل كجيي ]كفيـ يخص تذكر كل مف جممة 
 ، 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.00 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.00يساكؼ 

كبحديثنا عف تذكر  . 100كعميو لـ نحصل عمى أية إجابة صحيحة كبالتالي نسبة الفشل تقدر ب 
 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14السمسمة األكلى مف األرقاـ نجد أف متكسطيا الحسابي 

( 1) ، كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00كالكسيط
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 ، أما مف ناحية تذكر كل مف 85.7 كالخاطئة 14.3حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة 
السمسمة الثانية كالثالثة أيضا السمسمة األكلى ، الثانية كالثالثة مف األرقاـ المعككسة المتكسط الحسابي بمغ 

 ، كعميو لـ 0.00 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.00 ، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.00
 .  100نحصل عمى أية إجابة صحيحة كبالتالي نسبة الفشل تقدر ب 

كفي مقابل ذلؾ نجد في بند االنتباه تمكيف ما يعبر عف الحرارة كالبركدة أيف قدر المتكسط الحسابي ب 
 ، كبالتالي 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 1.00 كالكسيط0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57

  كالخاطئة 57.1حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (3)كالخاطئة  (4)نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 
رسـ الدكائر كما ىي – أما النشاطات المتمثمة في إيجاد صكرة الحصاف الذؼ يشبو صكرة الظل  . 42.9

تعييف الجزء الناقص لمحيكاف كاالنتباه لمصدر الصكت كتحديده قدر المتكسط – في الصكرة المقابمة 
  0.48 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط0.18  أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29الحسابي ب 

 28.6حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (5)كالخاطئة  (2)كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات الصحيحة 
 .  71.4كالخاطئة

 0.00 كالكسيط0.00، أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.00كالمتكسط الحسابي إليجاد الصكر المناسبة بمغ
 ، كعميو لـ نحصل عمى أية إجابة صحيحة كبالتالي نسبة الفشل تقدر ب 0.00بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 

 ، الخطأ 0.14أما المتكسط الحسابي إلعادة الطرؽ بنفس عدد الطرقات المسمكعة قدر ب  . 100
 كبالتالي نجد أف عدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 0.00 كالكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط 

 . 85.7 كالخاطئة 14.3حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 
 ، الخطأ المعيارؼ 0.57كبالنسبة لبلنتباه لصكت المرأة كالرجل نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 كبالتالي نجد أف عدد اإلجابات 0.53 بانحراؼ معيارؼ يقدر ب 1.00 كالكسيط0.20لممتكسط 
  .   42.9 كالخاطئة 57.1حيث أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (3)كالخاطئة  (4)الصحيحة 

 تػػػػػػػفػػػػػػػسػػػػػػػيػػػػػػػر نػػػػػػػتػػػػػػػائػػػػػػػج الػػػػػػػجػػػػػػػدكؿ : 
الخاص باإلحصاءات الكصفية لممحكر األكؿ الذؼ يشمل تشخيص المغة    يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ

الحسابي المتحصل عمييا أعطتنا صكرة حكؿ الظاىرة التي  المتكسط أف قيـ ، االنتباه كالذاكرة– الشفيية 
االنتباه كالذاكرة ، حيث أف ىناؾ تجانس – ىي تحت الدراسة المتمثمة في تشخيص كل مف المغة الشفيية 

كما نرػ أف درجات االنحراؼ المعيارؼ كميا قريبة مف الصفر ، كعميو نقكؿ أف الدرجات تتمركز حكؿ 
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المتكسط كبالتالي مستكيات األفراد المصابيف بالشمل الدماغي الحركي في ىذه الدراسة الحالية متقاربة ، 
كذلؾ نجد أف قيـ الخطأ المعيارؼ لممتكسط  قريبة مف الصفر كبالتالي النتائج المتحصل عمييا في الدراسة 

حكؿ ىذه العينة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة ليا جكدة عالية ، كما أف النتائج صحيحة كعميو ىذا 
المحكر مكننا مف تشخيص مستكيات المغة بـ فييا المستكػ الصكتي ، المعجمي كالنحكؼ التركيبي ككذا 

البصرؼ كالذاكرة السمعية  البصرية ، كمف – االستعمالي أيضا سمح بتشخيص كل مف االنتباه السمعي 
خبلؿ ىذه النتائج يتضح لنا جميا أف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ليـ مشكل عمى مستكػ المغة الشفيية 

.  زيادة عمى ذلؾ مشكل الذاكرة أيضا صعكبة االنتباه 

المتغيرات 
عدد 
أفراد 
العينة 

المتكسط 
الحسابي 

الخطأ 
المعياري 
لممتكسط 

االنحراؼ الكسيط 
المعياري 

نسبة اإلجابات عدد اإلجابات 

الخاطئة الصحيحة الخاطئة الصحيحة 

إعادة رسـ 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7( 1)الشكل 

إعادة رسـ 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7( 2)الشكل 

إعادة رسـ 
( 3)الشكل 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

إعادة رسـ 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7( 4)الشكل 

إعادة رسـ 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7( 5)الشكل 

إعادة رسـ 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7( 6)الشكل 

إعادة رسـ 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7( 7)الشكل 

إعادة رسـ 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7( 8)الشكل 

إعادة رسـ 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7( 9)الشكل 

إعادة رسـ 
( 10)الشكل
 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 
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إعادة رسـ 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7( 11)الشكل

إعادة رسـ 
( 12)الشكل

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

قراءة الحرؼ 
b]  ] 7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

 قراءة الحرؼ
[ m ] 7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

 قراءة الحرؼ
 [ w] 

7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 42.9 57.1 

 قراءة الحرؼ
[f ] 7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

 قراءة الحرؼ
[q] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[k] 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

 قراءة الحرؼ
[Ʒ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
 [Š] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[ȷ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

قراءة الحرؼ 
[t] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[ṭ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[ḍ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[ϴ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[dȷ] 7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

 قراءة الحرؼ
[r] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 
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 قراءة الحرؼ
[z] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[s] 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[l] 7 0.57 0.20 1.00 0.53 4 3 57.1 42.9 

 قراءة الحرؼ
[a] 7 0.43 0.20 0.00 0.53 3 4 14.9 57.1 

 قراءة الحرؼ
[h] 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[ђ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[Ɛ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

 قراءة الحرؼ
[x] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

قراءة الحرؼ 
[ᴽ [ 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

كتابة 
 b]  ] 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [m] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [w] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [ f] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [q] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [k] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [Ʒ] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [Š]  الحرؼ
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كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [ȷ] الحرؼ

كتابة 
 [t]الحرؼ 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [ṭ] الحرؼ

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [ḍ] الحرؼ

كتابة 
 [ϴ] الحرؼ

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [dȷ] الحرؼ

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [r] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [z] الحرؼ

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [s] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 [l] الحرؼ

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [a] الحرؼ

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [h] الحرؼ

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [ђ] الحرؼ

كتابة 
 7 0.29 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [Ɛ] الحرؼ

كتابة 
 7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 [x] الحرؼ

كتابة 
 ᴽ [ 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4]الحرؼ 

كتابة 
 d [ 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4]الحرؼ 
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كتابة 
 Ṣ 7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4]]الحرؼ 

قراءة كممة 
مدرسة 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

قراءة كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7بيت 

كممة  قراءة
 100 / 7 / 0.00 0.00 0.00 0.00 7مسرح 

قراءة كممة 
حديقة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

قراءة كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7طبيب 

قراءة كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7سيارة 

قراءة كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7سماء 

قراءة كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7بحر 

قراءة كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7باب 

كتابة كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7مدرسة 

كتابة كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7بيت 

كتابة كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7مسرح 

كتابة كممة 
 100 / 7 / 0.00 0.00 0.00 0.00 7حديقة 

كتابة كممة 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7طبيب 

كتابة كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7سيارة 

كتابة كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7سماء 
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كتابة كممة 
 71.4 28.6 5 2 0.48 0.00 0.18 0.29 7بحر 

كتابة كممة 
باب 

7 0.29 0.18 0.00 0.48 2 5 28.6 71.4 

قراءة أحضر 
يعقكب كرقة 

كقمـ 
7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

قراءة بدأ 
يعقكب يرسـ 
عمى الكرقة 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

قراءة لكف 
يعقكب 

البيت الذي 
رسمو 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

قراءة عمق 
يعقكب 

الصكرة عمى 
الحائط 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

قراءة ندى 
يعقكب أباه 
ليريو 
الصكرة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

التسطير 
عمى كممة 

قمـ 
7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

التسطير 
عمى كممة 
الكرقة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

التسطير 
عمى كممة 
رسمو 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

التسطير 
عمى كممة 
الحائط 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 
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التسطير 
عمى كممة 
الصكرة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

كتابة فتاة 
تمعب 

بالدمية عف 
طريق 
اإلمالء 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

كتابة األـ 
تككي 

المالبس 
عف طريق 
اإلمالء 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

كتابة األب 
يشكي المحـ 
عف طريق 
اإلمالء 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

كتابة نص 
عف طريق 
اإلمالء 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

قراءة تحمل 
 85.7 14.3 6 1 0.37 0.00 0.14 0.14 7السيدة كيسا 

قراءة 
أسقطت 
المرأة 
الكيس 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

قراءة تحمل 
البنت 
الكرسي 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

قراءة يحمل 
 100 / 7 / 0.00 0.00 0.00 0.00 7الكمب كيسا 

قراءة تقطف 
البنت 
األزىار 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 
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قراءة الكلد 
يأكل التفاح 
الذي تقطفو 

البنت 

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

الكلد فكؽ 
غصف 
الشجرة 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تعييف 
الصكرة التي 
تناسب 
( 1)الجممة

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تعييف 
الصكرة التي 
تناسب 
( 2)الجممة

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تعييف 
الصكرة التي 
تناسب 
( 3)الجممة

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تعييف 
الصكرة 
المناسبة 

( 4)لمجممة

7 0.14 0.14 0.00 0.37 1 6 14.3 85.7 

تعييف 
الصكرة التي 
تناسب 
( 5)الجممة

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

تعييف 
الصكرة التي 
تناسب 
( 6)الجممة

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 
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تعييف 
الصكرة التي 
تناسب 
( 7)الجممة

7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 7 / 100 

حكاية قصة 
 100 / 7 / 0.00 0.00 0.00 0.00 7كتابيا 

 .يبيف اإلحصاءات الكصفية لممحكر الثاني لتشخيص المغة المكتكبة  : (30)جدكؿ رقـ
  التعميق عمى الجدكؿ: 

  يمثل لنا الجدكؿ أعبله اإلحصاءات الكصفية لممحكر الثاني الخاص بتشخيص المغة المكتكبة ، 
حاالت بحيث طبق عمييـ بند  (7)لعينة أطفاؿ مصابيف بالشمل الدماغي الحركي متككنة مف 

الرابع حتى التاسع – التخطيط الكتابي ، فكجدنا أف المتكسط الحسابي بالنسبة لكل مف الشكل األكؿ 
 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14يقدر ب 

كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات  (6)كالخاطئة  (1) ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.37
 .                                                      85.7 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب14.3الصحيحة 

السادس كأيضا السابع – الخامس – الثالث – كما أف المتكسط الحسابي لكل مف الشكل الثاني 
 ك الكسيط 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29كالثامف الحادؼ عشر كالثاني عشر بمغ 

كفي  (5)كالخاطئة  (2) ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00
 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة 28.6المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة 

 أما 0.14كفيـ يخص كل مف الشكل الرابع كالتاسع نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب  . 71.4ب
 ، كبالنسبة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة   (6)كالخاطئة  (1)لعدد اإلجابات الصحيحة 
  . 85.7كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب 14.3

 ك الكسيط 0.00 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.00كالمتكسط الحسابي لمشكل العاشر بمغ 
 ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة 0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00

  . 100صحيحة حيث قدرت نسبة الفشل ب
  -  [b])كفي بند قراءة الحركؼ ككتابتيا فكجدنا أف المتكسط الحسابي بالنسبة لقراءة كل مف الحرؼ 

[m]  - [w] - [a]  ) 0.00 ك الكسيط 0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43يقدر ب 
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كفي المقابل  (4)كالخاطئة  (3) ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.53بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 
 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب 42.9نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة 

57.1  . 
 أما الخطأ 0.57يقدر ب ( [f] - [l])كما أف المتكسط الحسابي بالنسبة لقراءة كل مف الحرؼ 

 ، كبالنسبة لعدد 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.20المعيارؼ لممتكسط نجده 
 كىي 57.1كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (3)كالخاطئة  (4)اإلجابات الصحيحة 

.  42.9أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب 
 [ḍ] [ṭ] [t] [Ɛ] [ђ] [h] [s] [z]  [r] [ȷ] [Š] [q])أما المتكسط الحسابي لقراءة كل مف الحرؼ 

[ϴ] [x] [ᴽ]b]] [Ʒ]  ) 0.00 ك الكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14يقدر ب 
كفي المقابل  (6)كالخاطئة  (1) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.37بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 

 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة 14.3نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة 
. 85.7ب

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29يقدر ب قدر ب  [Ʒ] كبالنسبة لممتكسط الحسابي لقراءة الحرؼ 
( 2) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.18نجده 

 كىي أقل بكثير مف نسبة 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (5)كالخاطئة 
نجد أف متكسطو الحسابي يساكؼ  [dȷ] أما عف قراءة الحرؼ . 71.4اإلجابات الخاطئة المقدرة ب

 ، 0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.00 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.00
 .    100كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة صحيحة حيث قدرت نسبة الفشل ب

 أما الخطأ 0.14يقدر ب ( [ḍ] [ṭ] [m] [dȷ] [ϴ])كالمتكسط الحسابي لكتابة كل مف الحرؼ 
 كبالنسبة لعدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط نجده 

 كىي 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 
. 85.7أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب
 [s] [r] [t] [ȷ] [Š] [Ʒ] [k] [q] [ f] [w] [Ṣ])كما أف المتكسط الحسابي لكتابة كل مف الحرؼ

[a] [x]d[  [ ) بانحراؼ 0.00 ك الكسيط 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29يقدر ب 
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كفي المقابل نجد أف  (5)كالخاطئة  (2) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.48معيارؼ يساكؼ 
 . 71.4 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب28.6نسبة اإلجابات الصحيحة 

– سيارة – طبيب – بيت – مدرسة )كأما عف بند قراءة الكممات ككتابتيا نجد أف قراءة كل مف كممة 
 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14المتكسط الحسابي قدر ب يقدر ب  (باب– بحر - سماء

( 1) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14
 كىي أقل بكثير مف نسبة 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة 

– مسرح )عمى عكس المتكسط الحسابي لكل مف قراءة كممة .85.7اإلجابات الخاطئة المقدرة ب
 ، كبالنسبة لعدد اإلجابات 0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.00بمغ  (حديقة

 .     100الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة صحيحة حيث قدرت نسبة الفشل ب
قدر المتكسط  (بحر باب– سماء – سيارة – مسرح – بيت – مدرسة )أما في كتابة كل مف كممة 

 بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29الحسابي ب 
كفي المقابل نجد أف نسبة  (5)كالخاطئة  (2) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.48يساكؼ 

غير أف  . 71.4 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب 28.6اإلجابات الصحيحة 
 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.00في كتابة كممة حديقة نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 

 ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة صحيحة حيث قدرت نسبة الفشل 0.00
 أما الخطأ 0.14نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب يقدر ب  (طبيب)أما في كتابة كممة  . 100ب

 كبالنسبة لعدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط نجده 
 كىي 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة  (1)اإلجابات الصحيحة 

.      85.7أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب
أحظر )كذلؾ نجد في ىذا المحكر بند خاص بالفيـ القرائي أيف بيف لنا الجدكؿ أف قراءة كل مف 

المتكسط الحسابي  (لكف يعقكب البيت الذؼ رسمو– بدأ يعقكب يرسـ عمى الكرقة – يعقكب كرقة كقمـ 
 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14بمغ 

كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات  (6)كالخاطئة  (1) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.37
عمق )أما قراءة . 85.7 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب14.3الصحيحة 

– قمـ )كذلؾ التسطير عمى كل مف كممة  (ناد يعقكب أباه ليريو الصكرة– يعقكب الصكرة عمى الحائط 
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 بانحراؼ 0.00 ك الكسيط 0.00نجد أف المتكسط الحسابي بمغ  (الصكرة– الحائط – رسمو – الكرقة 
 ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة صحيحة حيث قدرت 0.00معيارؼ يساكؼ 
 .  100نسبة الفشل ب

األـ – فتاة تمعب بالدمية )كمف ناحية كتابة الجمل عف طريق اإلمبلء كالتي شممت كل مف كتابة 
 ، 0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.00بمغ المتكسط الحسابي  (تككؼ المبلبس

 . 100كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة صحيحة حيث قدرت نسبة الفشل ب
 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14أيف بمغ المتكسط الحسابي  (األب يشكؼ المحـ)عكس كتابة 

( 1) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14
 كىي أقل بكثير مف نسبة 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة 

.  85.7اإلجابات الخاطئة المقدرة ب
ذا ما تكممنا عمى كتابة النص عف طريق اإلمبلء نجد المتكسط الحسابي يساكؼ   ك الكسيط 0.00كا 

 ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة 0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00
 . 100صحيحة حيث قدرت نسبة الفشل ب

– تحمل البنت كرسي – تحمل السيدة كيسا )كمف ناحية بند الفيـ المكرفكتركيبي نجد قراءة كل مف 
 كالخطأ المعيارؼ 0.14المتكسط الحسابي بمغ  (الكلد فكؽ غصف الشجرة- تقطف البنت األزىار

 كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14لممتكسط 
 كىي أقل بكثير مف نسبة 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة اإلجابات الصحيحة  (6)كالخاطئة  (1)

– يحمل الكمب كيسا – أسقطت المرأة الكيس )أما قراءة كل مف . 85.7اإلجابات الخاطئة المقدرة ب
 0.00 ك الكسيط 0.00نجد أف المتكسط الحسابي يساكؼ  (الكلد يأكل التفاح الذؼ تقطفو البنت

 ، كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة صحيحة حيث 0.00بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 
  (الثالثة– األكلى )أما بالنسبة لتعييف الصكرة التي تناسب كل مف الجممة  . 100قدرت نسبة الفشل ب

 بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط 0.14 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14المتكسط الحسابي بمغ 
كفي المقابل نجد أف نسبة  (6)كالخاطئة  (1) كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة 0.37يساكؼ 

كبالنسبة . 85.7 كىي أقل بكثير مف نسبة اإلجابات الخاطئة المقدرة ب14.3اإلجابات الصحيحة 
السادسة – الخامسة – الرابعة – الثانية )لمبقية أؼ كل مف تعييف الصكرة التي تناسب كل مف الجممة 
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  0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.00نجد أف المتكسط الحسابي يساكؼ  (السابعة– 
كىك  . 100كبالنسبة لعدد اإلجابات الصحيحة ال يكجد أؼ إجابة صحيحة حيث قدرت نسبة الفشل ب

. نفس الشيء ينطبق عمى بند اإلنتاج الكتابي 
   تػػػػػػػفػػػػػػػسػػػػػػػيػػػػػػػر نػػػػػػػتػػػػػػػائػػػػػػػج الػػػػػػػجػػػػػػػدكؿ : 

  يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ الخاص باإلحصاءات الكصفية لممحكر الثاني الذؼ اشتمل عمى 
تشخيص المغة المكتكبة ، أف قيـ المتكسط الحسابي المتحصل عمييا أعطتنا صكرة حكؿ الظاىرة التي 
ىي تحت الدراسة ك المتمثمة أساسا في تشخيص المغة المكتكبة عند الطفل المصاب بالشمل الدماغي 
الحركي ، حيث تبيف لنا مف خبلؿ ذلؾ أف ىناؾ تجانس كما نرػ أف درجات االنحراؼ المعيارؼ كميا 

قريبة مف الصفر ، كعميو نقكؿ أف الدرجات تتمركز حكؿ المتكسط ، كبالتالي مستكيات األطفاؿ 
المصابيف بالشمل الدماغي الحركي في الدراسة الحالية متقاربة تماما ، كما نجد أف قيـ الخطأ 

المعيارؼ لممتكسط قريبة مف الصفر إذ ىذا يدؿ عمى أف النتائج المتحصل عمييا صحيحة في دراستنا 
حكؿ ىذه العينة مف شريحة ذكؼ االحتياجات الخاصة ، كذلؾ تكحي بأف ليا جكدة عالية أيف يتضح 
لنا جميا أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي لو صعكبة في مسؾ القمـ ، كىذا إف دؿ عمى 
شيء إنما يدؿ عمى أف لديو عدـ القدرة عمى التحكـ في حركاتو بسبب إصابتو العصبية ، كلديو 

صعكبات اكتسابية تتـ ببطء كبالتكرار الممل ، أؼ أنو يعاني مف بعض أشكاؿ صعكبات التعمـ منيا 
الجممة أك النص كذلؾ الكتابة كالتخطيط أيضا – الكممة – القراءة سكاء تعمق األمر بقراءة الحرؼ 

الطبلقة المفظية ، فظيكر مشكل القدرة المكانية كتأثيرىا عمى اإلدراؾ البصرؼ كانتا عائقا كبيرا في 
الفيـ عنده ، كمف المنطقي االفتراض بأف غياب الميارة الحركية يؤدؼ بحتمية إلى ظيكر مشاكل 
معرفية ، فصعكبة القراءة تكحي باضطراب الحمقة الفكنكلكجية كصعكبة التخطيط كالكتابة تكحي 

.    باضطراب المفكرة الفضائية البصرية عنده 

المتكسط الفقرات 
الحسابي 

الخطأ 
المعياري 
لممتكسط 

االنحراؼ الكسيط 
المعياري 

نسبة أداء النشاط بشكل عدد النشاطات بشكل 

فاشل متكسط عادي فاشل متكسط عادي 

 / 85.7 14.3 / 6 1 0.37 2.00 0.14 1.86( 1)الفقرة 
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 2)الفقرة 
 14.3 14.3 71.4 1 1 5 0.78 2.00 0.29 1.57( 3)الفقرة 
 14.3 42.9 42.9 1 3 3 0.75 1.00 0.28 1.29(  4)الفقرة 
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 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71(  5)الفقرة 
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71(  6)الفقرة 
 42.9 57.1 / 3 4 / 0.53 1.00 0.20 0.57( 7)الفقرة 
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 8)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 9)الفقرة 
 28.6 42.9 28.6 2 3 2 0.81 1.00 0.30 1.00(  10)الفقرة 
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 11)الفقرة 
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29(  12)الفقرة 
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71(  13)الفقرة 
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00(  14)الفقرة 
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86(  15)الفقرة
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 1.14(  16)الفقرة 
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 1.14(  17)الفقرة 
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29(  18)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57(  19)الفقرة 
 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43( 20)الفقرة
 14.3 42.9 42.9 1 3 3 0.75 1.00 0.28 1.29(  21)الفقرة
 14.3 42.9 42.9 1 3 3 0.75 1.00 0.28 1.29(  22)الفقرة 
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00(  23)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00(  24)الفقرة 
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00(  25)الفقرة 
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 26)الفقرة 
 14.3 42.9 42.9 1 3 3 0.75 1.00 0.28 1.29( 27)الفقرة 
 14.3 42.9 42.9 1 3 3 0.75 1.00 0.28 1.29(  28)الفقرة 
 14.3 57.1 28.6 1 4 2 0.69 1.00 0.26 1.14(  29)الفقرة 
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 1.14(  30)الفقرة 
 14.3 57.1 28.6 1 4 2 0.69 1.00 0.26 1.14(  31)الفقرة 
 14.3 57.1 28.6 1 4 2 0.69 1.00 0.26 1.14(  32)الفقرة 
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71(  33)الفقرة 
 57.1      /  42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86(  34)الفقرة 
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57(  35)الفقرة 
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43(  36)الفقرة 
 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43(  37)الفقرة 
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 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 1.14( 38)الفقرة 
 28.6 42.9 28.6 2 3 2 0.81 1.00 0.30 1.00(  39)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57(  40)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57(  41)الفقرة 
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86( 42)الفقرة 
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86(  43)الفقرة 
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86(  44)الفقرة 
 28.6 57.1 14.3 2 4 1 0.69 1.00 0.26 0.86( 45)الفقرة 
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86(  46)الفقرة 
 28.6 57.1 14.3 2 4 1 0.69 1.00 0.26 0.86( 47)الفقرة 
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57(  48)الفقرة 
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86(  49)الفقرة 
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 0.14(  50)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 51)الفقرة 
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 1.14( 52)الفقرة 
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34   1.14( 53)الفقرة 
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86(  54)الفقرة 
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71(  55)الفقرة 
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86(  56)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57(  57)الفقرة 
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43(  58)الفقرة 
 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43(  59)الفقرة 
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 60)الفقرة 
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 61)الفقرة 
 42.9 57.1 / 3 4 / 0.53 1.00 0.20 0.57( 62)الفقرة 
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 63)الفقرة 
 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43( 64)الفقرة 
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 65)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 66)الفقرة 
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 67)الفقرة 
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 68)الفقرة 
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 69)الفقرة 
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 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43( 70)الفقرة 
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 71)الفقرة 
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 72)الفقرة 

الحركة )يبيف اإلحصاءات الكصفية لممحكر األكؿ الخاص بالتشخيص الحركي  : (31)جدكؿ رقـ
. لطفل الشمل الدماغي الحركي  (الدقيقة– العامة – الفمية الكجيية 

  التعميق عمى الجدكؿ: 
الحركة )  يمثل لنا الجدكؿ أعبله اإلحصاءات الكصفية لممحكر األكؿ الخاص بالتشخيص الحركي 

، لعينة أطفاؿ مصابيف بالشمل الدماغي الحركي متككنة مف (الدقيقة كالفمية الكجيية لديو– العامة 
حاالت بحيث طبق النشاط الخاص بتشخيص منعكس الغثياف ، فكجدنا أف المتكسط الحسابي  (7)

 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 ك الكسيط 0.14أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.86قدر ب 
أما الفاشمة فبل يكجد   (6)كالمتكسطة  (1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.37

  .85.7 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 
 أما 1.00كبالنسبة لمنشاط المتمثل بضـ الشفتيف حكؿ أنبكبة نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 ، كبالنسبة لعدد 1.00بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.37الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة  (3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (3)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

   .42.9 كالفاشمة 14.3 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 42.9أداء النشاط بشكل عادؼ 
 أما 1.57أما التمريف المتمثل في االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

، كبالنسبة لعدد 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 ك الكسيط0.29الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة  (1)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (5)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

   .14.3 كالفاشمة 14.3 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 71.4أداء النشاط بشكل عادؼ 
 أما الخطأ 1.29كالتمريف المتمثل في الضحؾ مع فتح الشفاه نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 ، كبالنسبة لعدد 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.28المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة  (1)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (3)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

   .14.3 كالفاشمة 42.9 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 42.9أداء النشاط بشكل عادؼ 
 أما الخطأ 0.71كبالنسبة لتمريف سحب الشفاه لداخل الفـ نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 ، كبالنسبة لعدد 0.95بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.36المعيارؼ لممتكسط نجده 
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كفي المقابل نجد أف نسبة  (4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (2)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
   .57.1 كالفاشمة 14.3 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 28.6أداء النشاط بشكل عادؼ 

 أما الخطأ 0.71كالتمريف المتمثل في جذب اليكاء لداخل الفـ نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 ، كبالنسبة لعدد 0.75بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.28المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة  (3)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
  .42.9 كالفاشمة42.9 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 14.3أداء النشاط بشكل عادؼ 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.57كتمريف نفخ الخدكد كالعد حتى العشرة نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي 0.53بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.20لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط  (3)أما الفاشمة  (4)كالمتكسطة  (ال يكجد)تمت بشكل عادؼ 
  .42.9 كالفاشمة 57.1بشكل متكسط 

كالتمريف المتمثل في كضع المساف في جانب الخد األيمف لمداخل ك العد حتى السبعة نجد أف المتكسط 
بانحراؼ معيارؼ 1.00 ك الكسيط0.37أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.00الحسابي قدر ب 

( 3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (3) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.00يساكؼ 
 14.3 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 

.                                                                                                                   42.9كالفاشمة
كالتمريف المتمثل في كضع المساف في جانب الخد األيسر لمداخل ك العد حتى السبعة نجد أف المتكسط 

بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط0.29أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57الحسابي قدر ب 
( 4)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (1)، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78يساكؼ 

 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 
  . 57.1كالفاشمة 28.6

أما التمريف المتمثل في  إخراج المساف ك جعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة نجد أف المتكسط 
بانحراؼ معيارؼ 1.00 ك الكسيط0.30أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.00الحسابي قدر ب 

( 2)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.81يساكؼ 
 42.9 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 

 . 28.6كالفاشمة 
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كالتمريف المتمثل في  إخراج المساف ك جعمو في الجانب األخر مع العد حتى السبعة نجد أف المتكسط 
 بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.71الحسابي قدر ب 

( 4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.95يساكؼ 
 14.1 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 

  .57.1كالفاشمة 
أما التمريف المتمثل في رفع المساف لمحنؾ ك العد حتى الثمانية نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 ، 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29
كفي  (5)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (ال يكجد)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .71.4 كالفاشمة 28.6المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 

كبالنسبة لمتمريف المتمثل بنفخ ىكاء الزفير فترة طكيمة بحركة تذبذبية نجد أف المتكسط الحسابي قدر 
   0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط 0.28 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.71ب 

كفي المقابل  (3)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (1)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 42.9 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 14.3نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 

 .42.9كالفاشمة
 أما الخطأ المعيارؼ 1.00التمريف المتمثل في إغبلؽ الشفتيف بقكة نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 كبالنسبة لعدد النشاطات التي 1.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط 0.37لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل  (3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (3)تمت بشكل عادؼ 

 .42.9 كالفاشمة14.3 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 42.9عادؼ 
أما التمريف المتمثل في تدكير الشفتيف لؤلماـ كفتحيا فتحة بسيطة نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 0.90 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط 0.34 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.68
كفي المقابل  (3)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (2)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

 كالفاشمة 28.6 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 28.6نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 
42.9. 

كبالنسبة لمتمريف المتمثل في فتح الفـ كلمس السنة العميا بمسانو نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 0.90 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط 0.34 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14
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كفي المقابل  (2)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (3)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 كالفاشمة 28.6 كنسبة أداء النشاط بشكل متكسط 42.9نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 

 . ، كنفس الشيء بالنسبة لمنشاط المتمثل في  محاكلة لمس رأس ،أنفو بالمساف 28.6
أما بالنسبة لمتمريف المتمثل في لمس طرؼ لسانو الشفة العميا نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29
كفي  (5)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (ال يكجد)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .  71.4 كالفاشمة 28.6المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 

كمف ناحية النشاط المتمثل في لمس طرؼ لسانو الشفة السفمى نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
  0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57

كفي المقابل  (4)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (1)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 . 57.1 كالفاشمة28.6، متكسط (14.3)نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب 

أما النشاط المتمثل في كضع المساف عمى حافة المثة خمف األسناف العميا نجد أف المتكسط الحسابي 
 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43قدر ب 
( 4)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (ال يكجد) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.53

 . 57.1، كالفاشمة(42.9)كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط قدرت ب 
كذلؾ فتح الشفاه  [ i ]كمف ناحية التمريف المتمثل في االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف مع نطق صكت 

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.29 نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب [ ā ] [ t ]مع نطق صكت 
 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.28نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (1)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (3)بشكل عادؼ 
 . 14.3 ك الفاشمة 42.9، متكسط 42.9قدرت ب 

 ، إغبلؽ الشفتيف [b]أما بالنسبة لمتمرينات المتمثمة في إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ 
مضمـك    ، إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ [ba]مفتكح   بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ 

[bu] مكسكر  ، كا غبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ [bi] نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب
 1.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.37 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.00

كفي المقابل  (3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (3)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 



  عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا  الفصل الخامس                                        
 

 
285 

كبالنسبة . 42.9 ك الفاشمة14.3، متكسط 42.9نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب 
لمتمريف المتمثل في  النسف عمى الشمعة ك محاكلة إطفائيا،أيضا النفخ عمى مراكب كرقية في الماء 

 1.00 ك الكسيط0.28 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.29أيف بمغ المتكسط الحسابي ب 
( 3)كالمتكسطة  (3) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.75بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 

 42.9، متكسط 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب  (1)أما الفاشمة 
 .                                                                               14.3ك الفاشمة

أما تمريف النفخ عمى أقبلـ الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 0.69 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.26 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.14

كفي المقابل  (1)أما الفاشمة  (4)كالمتكسطة  (2)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .                                                14.3 ك الفاشمة57.1، متكسط 28.6نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب 

كبالنسبة لمتمريف المتمثل في النفخ عمى أنبكب متصل بكأس بو ماء نجد أف المتكسط الحسابي قدر 
 0.90 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.34 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.14ب 

كفي المقابل  (2)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (3)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .                              28.6 ك الفاشمة28.6، متكسط 42.9نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب 

أما النشطات المتمثمة في كل مف النفخ عمى مراكح كرقية إلدارتيا ك الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف 
 1.00 ك الكسيط0.26 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.14نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

( 4)كالمتكسطة  (2) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.69بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 
 57.1، متكسط 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب  (1)أما الفاشمة 
 .                                                                                        14.3ك الفاشمة

كفي تمريف رفع الذراعيف لؤلعمى ، كعندما نصفر الطفل يصفق نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.28 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.71

كفي المقابل  (3)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (1)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
   .42.9 ك الفاشمة42.9، متكسط 14.3نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.68أما تمريف المشي عمى خط مستقيـ نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 كبالنسبة لعدد النشاطات التي 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.40لممتكسط نجده 
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كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط  (4)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (3)تمت بشكل عادؼ 
 .                                                           57.1 ك الفاشمة 42.9بشكل عادؼ قدرت ب 

 0.57كمف ناحية النشاط المتمثل في المشي كىك مغمض العينيف نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 كبالنسبة 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.36أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف  (5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2)لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
  .                                               71.4 ك الفاشمة 28.6نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.43كالمتكسط الحسابي بالنسبة لمنشاط المتمثل في فتح كرقة ثـ طييا بمغ 
 كبالنسبة لعدد النشاطات التي 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.29لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل  (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)تمت بشكل عادؼ 
 .                                               71.4 ك الفاشمة14.3 ، المتكسط 14.3عادؼ قدرت ب 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.43كبتكممنا عف تمريف تمزيق الكرؽ باليد نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 كبالنسبة لعدد النشاطات التي 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.20لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط  (4)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (ال يكجد)تمت بشكل عادؼ 
   .                                                             57.1 ك الفاشمة 42.9بشكل متكسط قدرت ب 

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.14كعف تمريف فتح كتاب أك كراس نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل 0.90بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.34نجده 
 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (2)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (3)عادؼ 

 .                                                                 28.6 ك الفاشمة28.6متكسط قدرت ب 
 أما 1.00كذلؾ نجد أف النشاط المتمثل في ملء مجمكعة أزرار في خيط المتكسط لحسابي يساكؼ 

 كبالنسبة لعدد 0.81بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط0.30الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء  (2)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (2)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

ذا ما تكممنا عف النشاط  . 28.6 ك الفاشمة42.9 متكسط قدرت ب 28.6النشاط بشكل عادؼ  كا 
المتمثل في كل مف  بناء برج مف المكعبات ك الرسـ باألصابع بتمكيف مائي المتكسط الحسابي قدر ب 

  0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57
كفي المقابل نجد  (4)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (1)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
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  .                       57.1 ك الفاشمة 28.6 ، متكسط قدرت ب 14.3أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 
كمف ناحية النشاطات المتمثمة في كل مف سحب خيط ، الشد عمى األشياء ك تحريؾ ذراعي الطفل في 

 0.34 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57جميع االتجاىات نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
( 2) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.90بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00ك الكسيط

 متكسط 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (3)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة 
 .                                                                       42.9 ك الفاشمة28.6قدرت ب 

كذلؾ كل مف تمريف القبض كالضغط عمى الشيء الممسكؾ ك إدخاؿ مجمكعة حمقات في عمكد نجد 
بانحراؼ 1.00 كالكسيط0.26 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.68أف المتكسط الحسابي قدر ب 

أما  (4)كالمتكسطة  (1) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.69معيارؼ يساكؼ 
      57.1 متكسط قدرت ب 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (2)الفاشمة 
 .                                                                                                  28.6ك الفاشمة

 أما الخطأ 0.68أما في تمريف المعب بيد كاالرتكاز عمى اليد أخرػ نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 كبالنسبة لعدد النشاطات 1.06بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.40المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء  (4)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (3)التي تمت بشكل عادؼ 
كبالنسبة لتمريف كضع مكعبات في عمبة نجد أف  . 57.1  كالفاشمة 42.9النشاط بشكل عادؼ 

بانحراؼ 0.00 كالكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57المتكسط الحسابي قدر ب 
أما ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97معيارؼ يساكؼ 

 .                    71.4  كالفاشمة 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (5)الفاشمة 
 أما الخطأ 0.86كعف تمريف المعب بالكرة كرمييا لمطرؼ األخر نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 كبالنسبة لعدد النشاطات 0.90بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.34المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط  (3)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (2)التي تمت بشكل عادؼ 

  .                                                   42.9 كالفاشمة 28.6 ، المتكسطة 28.6بشكل عادؼ 
كذلؾ تمريف كل مف مسؾ كرة صغيرة بالسبابة كاإلبياـ ك مسؾ كرة كبيرة باليديف ك كضع ككب كسط 

 0.34 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.14ككب حيث نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
( 3) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.90بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00كالكسيط
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 ، 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (2)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة 
  .                                                                                                                                28.6 كالفاشمة 28.6المتكسطة 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.57كفي تمريف مسؾ كرة صغيرة بالسبابة كاإلبياـ بمغ المتكسط الحسابي 
 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.29لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (4)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (1)بشكل عادؼ 

  .                                                              57.1 كالفاشمة 28.6 ، المتكسطة 14.3
 أما 1.14كبالنسبة لتمريف نزع قطع لكح مركبة لصكرة ، كا عادة تركيبيا نجد أف المتكسط الحسابي 

 كبالنسبة لعدد 0.69بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.26الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء  (1)أما الفاشمة  (4)كالمتكسطة  (2)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

 ، كعف النشاط المتمثل في مد اليديف            14.3 كالفاشمة 57.1 ، المتكسطة 28.6النشاط بشكل عادؼ 
 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.71ك تشبيكيـ مع بعيـ البعض نجد أف المتكسط الحسابي 

 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.75بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.28
 ، 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (3)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (1)

 .                                                                           42.9 كالفاشمة42.9المتكسطة 
كمف ناحية النشاط المتمثل غي كل مف رفع الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف ك مد ذراعيو كفتح أصابع 

 0.34 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.86يديو بكضع عمكدؼ نجد أف المتكسط الحسابي 
( 2) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.90بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00كالكسيط

 ، 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (3)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة 
 .                                                                          42.9 كالفاشمة28.6المتكسطة 

 أما الخطأ 0.75كالمتكسط الحسابي لمنشاط المتمثل في تشبيؾ يديو مع االرتكاز عمى الطاكلة قدر ب
 كبالنسبة لعدد النشاطات 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.29المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط  (4)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (1)التي تمت بشكل عادؼ 

كأما المتكسط الحسابي لتمريف كضع يديو  . 57.1 كالفاشمة 28.6 ، المتكسطة 14.3بشكل عادؼ 
 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43عمى رأسو مع تشبيؾ اليديف نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 

 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.29
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، 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)
كذلؾ نجد أف المتكسط الحسابي لتمريف كضع راحة يديو عمى . 71.4 كالفاشمة 14.3المتكسطة 

 0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43الطاكلة مع فتح أصابعو لمدة قدر ب 
ال ) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.53بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط  (4)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (يكجد
ذا ما تكممنا عف نشاط مد ذراعيو  كتشبيؾ يديو كتحريكيما كرفعيما لؤلعمى كاألسفل  . 57.1كالفاشمة كا 

 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.71نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
( 2) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.95بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب  (4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 
كعف تمريف مد ذراعيو مع لف أصابع يديو عمى العصا نجد أف  . 57.1 كالفاشمة14.3متكسط 

بانحراؼ 0.00 كالكسيط0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43المتكسط الحسابي قدر ب 
أما  (1)كالمتكسطة  (1) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78معيارؼ يساكؼ 

 14.3 ، متكسط 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغ  (5)الفاشمة 
 أما 0.57لكف تمريف  تشبيؾ األيدؼ خمف الظير نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب  . 71.4كالفاشمة

 كبالنسبة لعدد 0.53بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.20الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف  (3)أما الفاشمة  (4)كالمتكسطة  (ال تكجد)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .                                                        42.9 ك الفاشمة 57.1نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 

ذا ما كجينا حديثنا عف كل مف نشاط  تشبيؾ األيدؼ ككضعيا خمف الرأس ك مد ذراعيو لمكسط  كا 
 أما الخطأ المعيارؼ 0.43كتحريؾ السبابتيف بشكل دائرؼ ، نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.29لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ  (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)بشكل عادؼ 

 .                                                                     71.4 ك الفاشمة14.3متكسط 14.3بمغت 
 أما الخطأ المعيارؼ 0.43كما أف المتكسط الحسابي لنشاط قذؼ الطفل الكرة باتجاه الحائط ثـ مسكيا 

 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.53بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.20لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل  (4)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (ال يكجد)بشكل عادؼ 
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كذلؾ بمغ المتكسط الحسابي في تمريف مد اليديف لمكسط مع  . 57.1 ك الفاشمة 42.9متكسط بمغت 
 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.71مباعدة اليديف ك الساقيف عف بعضيما 

( 2) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.95بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط
 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب  (4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 

كبالنسبة لنشاط مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع      .  57.1 ك الفاشمة 14.3متكسط بمغت 
 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29ك تثبيت اإلبياميف معا فقد بمغ المتكسط الحسابي 

ال ) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.48بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط بمغت  (5)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (يكجد

  .  71.4 ك الفاشمة 28.6

 تػػػػػػػفػػػػػػػسػػػػػػػيػػػػػػػر نػػػػػػػتػػػػػػػائػػػػػػػج الػػػػػػػجػػػػػػػدكؿ : 
  يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ الخاص باإلحصاءات الكصفية لمحكر التشخيص الحركي لطفل الشمل 

الدقيقة كالعامة ، أف قيـ المتكسط الحسابي – الدماغي الحركي بـ في ذلؾ الحركة الفمية الكجيية 
المتحصل عمييا أعطتنا صكرة حكؿ الظاىرة التي ىي تحت الدراسة ك المتمثمة أساسا في تشخيص 

منعكس الغثياف عند الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كمدػ قدرتو عمى التحكـ في عضبلت 
الفؾ كالمساف إلى جانب تقييـ مدػ قدرتو عمى التحكـ في إيقاع النفس في قكتو كضعفو أيضا – الفـ 

كتقييـ عممية المسؾ ، حيث تبيف لنا مف خبلؿ ذلؾ  (التتزر الحسي الحركي)تشخيص التناسق الحركي 
أف ىناؾ تجانس كما نرػ أف درجات االنحراؼ المعيارؼ معظميا قريبة مف الصفر  كعميو نقكؿ أف 
الدرجات تتمركز حكؿ المتكسط ، كبالتالي مستكيات األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي في 

الدراسة الحالية متقاربة تماما ، كما نجد أف قيـ الخطأ المعيارؼ لممتكسط قريبة مف الصفر إذ ىذا يدؿ 
عمى أف النتائج المتحصل عمييا صحيحة في دراستنا حكؿ ىذه العينة مف شريحة ذكؼ االحتياجات 

الخاصة ، كذلؾ تكحي بأف ليا جكدة عالية ، ككما الحظنا أف نسبة الفشل في النشاطات المقدمة لمطفل 
كانت مرتفعة مقارنة بتأدية التمريف بشكل عادؼ أك في حدكد المتكسط ، كىذا يدؿ عمى أف طفل الشمل 
الدماغي الحركي لديو اضطرابات في النمك الحركي ىذا ما جعل لديو ضعف القدرة عمى ضبط حركة 

العضبلت الدقيقة فمعظـ حركاتو الإرادية كعضبلتو تككف متشنجة لذا نراه يتكقف كثيرا عند النطق زيادة 



  عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا  الفصل الخامس                                        
 

 
291 

عمى ذلؾ ظيكر عرض بارز عدـ التحكـ بالرأس ككجكد سيبلف المعاب كمشاكل التنفس ما جعل 
 .استجابتو ضعيفة أك معدكمة أحيانا بسبب إصابتو العصبية 

الفقرات 
المتكسط 
الحسابي 

الخطأ 
المعياري 
لممتكسط 

الكسيط 
االنحراؼ 
المعياري 

نسبة أداء النشاط بشكل عدد النشاطات بشكل 

فاشل متكسط عادي فاشل متكسط عادي 

 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 1)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 2)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 3)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 4)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 5)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 6)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 7)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 8)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 9)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 10)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 11)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 12)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 13)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 14)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 15)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 16)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 17)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 18)الفقرة
 14.3 / 85.7 1 / 6 0.37 2.00 0.14 1.86( 19)الفقرة
 14.3 14.3 71.4 1 1 5 0.78 2.00 0.29 1.57( 20)الفقرة
 14.3 14.3 71.4 1 1 5 0.78 2.00 0.29 1.57( 21)الفقرة
 14.3 14.3 71.4 1 1 5 0.78 2.00 0.29 1.57( 22)الفقرة
 14.3 14.3 71.4 1 1 5 0.78 2.00 0.29 1.57( 23)الفقرة
 28.6 14.3 57.1 2 1 4 0.95 2.00 0.36 1.29( 24)الفقرة
 14.3 14.3 71.4 1 1 5 0.78 2.00 0.29 1.57( 25)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 26)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 27)الفقرة
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 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 28)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 0.97 2.00 0.36 1.43( 29)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.78 2.00 0.29 1.57( 30)الفقرة
 14.3 14.3 71.4 1 1 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 31)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 1.06 2.00 0.40 1.14( 32)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 33)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 34)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 35)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 36)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 37)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 38)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 39)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 40)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 41)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 42)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 43)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 44)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 45)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 46)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 47)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 48)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 49)الفقرة
 28.6 / 71.4 2 / 5 0.97 2.00 0.36 1.43( 50)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 51)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 52)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 53)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 54)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 55)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 56)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 57)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 58)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 59)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 60)الفقرة
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 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 61)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 62)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 63)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 64)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 65)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 66)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 67)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 68)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 69)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 70)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 71)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 72)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 73)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 74)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 75)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 76)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 77)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 78)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 79)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 80)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 81)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 82)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 83)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 84)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 85)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 86)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 87)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 88)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 89)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 90)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 91)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 92)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 93)الفقرة
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 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 94)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 95)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 96)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 97)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 98)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 99)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 100)الفقرة
 14.3 57.1 28.6 1 4 2 0.69 1.00 0.26 1.14( 101)الفقرة
 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43( 102)الفقرة
 28.6 57.1 14.3 2 4 1 0.69 1.00 0.26 0.86( 103)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 104)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 105)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 106)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 107)الفقرة
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71( 108)الفقرة
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71( 109)الفقرة
 42.9 57.1 / 3 4 / 0.53 1.00 0.20 0.57( 110)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 111)الفقرة
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 112)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 113)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 114)الفقرة
 100 / / 7 / / 0.00 0.00 0.00 0.00( 115)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 116)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 117)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 118)الفقرة

يبيف محكر تشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي :(32)الجدكؿ رقـ
 .الحركي

  التعميق عمى الجدكؿ: 
  يبيف لنا الجدكؿ أعبله اإلحصاءات الكصفية لممحكر الثاني الخاص بتشخيص القدرات المعرفية 

حاالت بحيث تـ  (7)المرتبطة بالمغة ، لعينة أطفاؿ مصابيف بالشمل الدماغي الحركي متككنة مف 
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تشخيص المفاىيـ األساسية ليـ،ففي األلكاف األساسية نجد أف مطابقة المكف األحمر كاألصفر قدر 
 بانحراؼ معيارؼ 0.00 كالكسيط0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29المتكسط الحسابي ب 

أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (ال يكجد) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.48يساكؼ 
 . 71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط   (5)

 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43كفي مطابقة المكف األخضر بمغ المتكسط الحسابي ب 
( 1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00ك الكسيط

 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ قدرت ب   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 
  . 71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3كالمتكسطة 

األخضر  - األصفر ك األخضر-  األحمر ك األصفر)بيف المكف كبالنسبة لمطابقة المكف األزرؽ كالفرز 
كفي تسمية كل مف المكف األحمر ، األصفر كاألخضر نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب  (ك األزرؽ 

 ، 0.97بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 ك الكسيط0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.43
كفي   (2)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (5)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

 .                                                                                                                                 28.6 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 71.4المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
أيضا  ( األزرؽ – األخضر – األصفر –األحمر )لكف في تسمية المكف األزرؽ كتكظيف لكل مف المكف 

 1.14بالنسبة لممخطط الجسدؼ نجد تعييف الرأس كالكجو كالعيف حيث قدر المتكسط الحسابي فييـ ب 
 ، كبالنسبة 1.06بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 ك الكسيط 0.40أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف   (3)أما الفاشمة  (4)كالمتكسطة  (ال يكجد)لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
أما فيـ يخص   . 42.9 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 57.1نسبة أداء النشاط بشكل متكسط بمغت 

 ك الكسيط 0.14 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.86المتكسط الحسابي لتعييف الفـ فقد قدر ب 
كالمتكسطة  (6)، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.37بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00

، أما نسبة 85.7كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (1)أما الفاشمة  (ال يكجد)
ذا ما تكممنا عف تعييف كل مف  . 14.3الفشل قدرت ب   ( الظفر– البطف – اليد – األذف –األنف )كا 

 ك الكسيط 0.29 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.57المتكسط الحسابي قدر ب 3نجد أف 
كالمتكسطة  (5) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00
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، المتكسطة 71.4كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (1)أما الفاشمة  (1)
   .                                                             14.3 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3

 0.36 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.29كبالنسبة لتعييف الظير نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
( 4) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.95بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00ك الكسيط 
، 57.1كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (2)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 
كما نجد في تعييف األصبع أف المتكسط الحسابي  . 28.6 أما نسبة الفشل قدرت ب14.3المتكسطة 
 ، 0.97بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 ك الكسيط 0.36 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.43قدر ب 

كفي   (2)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (5)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 ، كلكف في 28.6، أما نسبة الفشل قدرت ب71.4المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

  0.40 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.14تعييف الشعر كالرجل نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
( 4) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.06بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00ك الكسيط 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (3)أما الفاشمة  (ال يكجد)كالمتكسطة 

 1.75كفي تعيف الكتف نجد أف المتكسط الحسابي بمغ  . 42.9، أما نسبة الفشل قدرت ب 57.1
 ، كبالنسبة لعدد 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00  ك الكسيط 0.29كالخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف   (2)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (5)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
كتعيف العنق نجد  . 28.6 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 71.4نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 بانحراؼ معيارؼ 2.00 كالكسيط 0.36 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.43المتكسط الحسابي قدر ب 
(  1)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (5) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97يساكؼ 

 أما نسبة الفشل 14.3 ، المتكسطة 71.4كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
أف المتكسط  ( الجبية– الخد – الصدر –الرقبة ) ، في حيف نجد في تعييف كل مف 14.3قدرت ب 

 ، 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 كالكسيط 0.40 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.14الحسابي بمغ 
كفي المقابل  (2)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (5)حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

كمف خبلؿ  . 28.6 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 71.4نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
قدر ب  ( رجل الدمية– شعر –رأس )المخطط الجسدؼ لمدمية نجد أف المتكسط الحسابي في تعييف 

 ، حيث بمغ 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.40  كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.86
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كفي المقابل نجد أف   (4)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (3)عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
أما تعييف كجو الدمية  . 57.1 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 42.9نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 بانحراؼ معيارؼ 2.00 كالكسيط 0.40 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.14نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 
أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (4) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.06يساكؼ 

 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 57.1كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (3)
بمغ المتكسط الحسابي  ( كتف الدمية – ظير – أذف – أنف –عيف )كذلؾ في تعييف كل مف  . 42.9
 ، حيث بمغ 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 كالكسيط 0.36 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.43

كفي المقابل نجد أف   (2)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (5)عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
كالمتكسط الحسابي في  . 28.6 ، أما نسبة الفشل قدرت ب71.4نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.37 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.00تعييف فـ الدمية بمغ 
كفي   (3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (3) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.00

 أما نسبة الفشل قدرت 14.3 ، المتكسطة 42.9المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
 – خد – صدر – رقبة – أصبع – ظفر – بطف –تعيف كل مف يد )كفي مقابل ذلؾ نجد في  .42.9ب

 2.00 كالكسيط0.40 ، أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.14أف المتكسط حسابي بمغ  (جبية الدمية
ال )كالمتكسطة  (4) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.06بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 

 ، أما نسبة 57.1كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (3)أما الفاشمة  (يكجد
 العيف –اليد اليمنى كاليسرػ ) ، نفس الشيء نجده في الجانبية بالنسبة لتعييف 42.9الفشل قدرت ب
كضع )كذلؾ في الربط بيف أمريف  ( الرجل اليمنى كاليسرػ – األذف اليسرػ كاليمنى –اليمنى كاليسرػ 

 كضع اليد اليمنى عمى األذف – كضع اليد اليسرػ فكؽ العيف اليمنى –اليد اليمنى فكؽ العيف اليسرػ 
 كضع اليد اليمنى عمى الرجل اليسرػ ككضع اليد –اليسرػ ككضع اليد اليسرػ عمى األذف اليمنى 

  .        (اليسرػ عمى الرجل اليمنى
الكقكؼ )، (المعبة تحت الطاكلة)، (لمعبة فكؽ الطاكلة)كفي المكاف نجد أف المتكسط الحسابي بالنسبة 

 0.40 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.86قدر ب ( الكقكؼ كراء كبجانب الكرسي)، (أماـ كرسي
( 3) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط 

  42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (4)أما الفاشمة  (ال يكجد)كالمتكسطة 
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 (في ذكر اسـ اليكـ)أما بالنسبة لمزمف نجد أف المتكسط الحسابي  . 57.1أما نسبة الفشل قدرت ب 
 ، 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 كالكسيط0.40 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14قدر ب 

كفي   (3)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (4)حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 ، كفي 42.9 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 57.1المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 0.40 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.86ذكر أياـ األسبكع نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 
( 3) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط 

  42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (4)أما الفاشمة  (ال يكجد)كالمتكسطة 
تحديد اليـك الذؼ يأتي بعد ) كنفس األمر ينطبق عمى كل مف 57.1أما نسبة الفشل قدرت ب 

كضع )كمف ناحية األشكاؿ نجد أف المتكسط الحسابي في  . (بعد االثنيف/قبل الجمعة كاالثنيف/الجمعة
 كالكسيط 0.36 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.71قدر ب  (المربع الكبير مع المربع الصغير

( 2) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.95 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00
 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 
 –كضع الدائرة الكبيرة مع الدائرة الصغيرة )أما في  . 57.1  أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3المتكسطة 

 0.86كفي معرفة شكل المربع نجد أف المتكسط الحسابي بمغ  (كضع المثمث الكبير مع المثمث الصغير
 ، حيث بمغ 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00  كالكسيط 0.40أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 

كفي المقابل نجد أف   (4)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (3)عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
معرفة )عمى عكس  . 57.1 ،  أما نسبة الفشل قدرت ب 42.9نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 0.36 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57أيف بمغ المتكسط الحسابي  (شكل المثمث كالدائرة
( 2) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط 

  28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)أما الفاشمة  (ال يكجد)كالمتكسطة 
نجد أف المتكسط الحسابي  (إلعطاء كرتاف)ك في نشاط العد بالنسبة  . 71.4أما نسبة الفشل قدرت ب

 ، 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط 0.36 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57بمغ 
كفي   (5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2)حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

أما  . 71.4 ، أما نسبة الفشل قدرت ب28.6المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
كرات ، كمعرفة  ( خمس– أربع –ثبلث )البقية التي تشمل في العد مف الكاحد إلى العشرة ، إعطاء 
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أيضا معرفة األصغر  ( كرات ككرتاف3 )– ( كرات5 كرات ك3 )– ( كرات4 كرات ك3)األكبر بيف  
نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب  ( كرات5 كرات ك 4- )( كرات ككرتاف3 )– (كرات3 كرات ك4)بيف 

 ، حيث 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط 0.40 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.86
كفي المقابل نجد   (4)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (3)بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
ىذا ما نجده كذلؾ  . 57.1 ،  أما نسبة الفشل قدرت ب42.9أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

في كل مف النشاطات القائمة عمى تشخيص االنتباه مف تمكيف األسقف المتشابية بنفس المكف أيضا 
االنتباه لصكت الماء كشكمو عند تساقطو كملء مجمكعة أزرار في خيط بنفس ترتيب المكف ككذا االنتباه 

أما بالنسبة لمنشاط المتمثل في رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في الصكرة ، . لمصدر الصكت
 أما عف 0.71ككضع األحجاـ كاألشكاؿ اليندسية في الثقكب المناسبة نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 

 ، حيث بمغ عدد 0.95 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط 0.36الخطأ المعيارؼ لممتكسط 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء   (4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (2)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

كفي النشاط  .  57.1 أما نسبة الفشل قدرت ب14.3، المتكسطة 28.6النشاط بشكل عادؼ بمغت 
المتمثل برسـ شكل شمس بجانب مضمة مغمقة كأمطار تتساقط بجانب مضمة مفتكحة بمغ المتكسط 

 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.26 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 1.14الحسابي ب 
(  5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.69

 . 71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
  أما عف الخطأ المعيارؼ 0.57كمف ناحية ذكر الجزء الناقص لصكرة سيارة بمغ المتكسط الحسابي 

 ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط 0.36لممتكسط 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل   (5)أما الفاشمة ( ال يكجد) كالمتكسطة  (2)بشكل عادؼ 
كعف كضع األجزاء الناقصة في الصكرة  . 71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6عادؼ بمغت 

 0.18 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29المناسبة نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
 ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل  المتكسط 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00كالكسيط

، أما نسبة الفشل 28.6كعميو نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط بمغت   (5)أما الفاشمة  (2)
 .                                                                                                 71.4قدرت ب 

كبالنسبة لمنشاط المتمثل في فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف كعد كل مجمكعة قدر المتكسط 
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 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.36 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57الحسابي ىنا ب 
كعميو نجد أف نسبة   (5)أما الفاشمة  (2) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل  المتكسط 0.97

أيضا في تشخيص اإلدراؾ  .  71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6أداء النشاط بشكل متكسط بمغت 
نجد أف النشاط القائـ عمى تحديد الشكل المختمف لكل مجمكعة مف الصكر المتماثمة قدر المتكسط 

 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.18 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29الحسابي ب 
كعميو نجد أف نسبة   (5)أما الفاشمة  (2) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل  المتكسط 0.48

 ، كعف قذؼ الكرة عمى 71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6أداء النشاط بشكل متكسط بمغت 
 1.00 كالكسيط0.20 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57اليدؼ كجدنا المتكسط الحسابي بمغ 

أما الفاشمة  (4) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل  المتكسط 0.53بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 
. 42.9، أما نسبة الفشل قدرت ب 57.1كعميو نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط بمغت   (3)

 أما عف الخطأ المعيارؼ 0.71كفي تمرير خط بكاسطة قمـ داخل متاىة نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 
 ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط0.28لممتكسط 

 14.3كعميو نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (3)أما الفاشمة  (3)المتكسط   (1)بشكل عادؼ 
أما عف تحديد الصكرتيف المتطابقتيف نجد أف . 42.9، أما نسبة الفشل قدرت ب 42.9كالمتكسط بمغ 

 بانحراؼ معيارؼ 1.00 كالكسيط0.20 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57المتكسط الحسابي بمغ 
كعميو نجد أف   (3)أما الفاشمة  (4) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل متكسط 0.53يساكؼ 

ذا ما كجينا حديثنا عف تشخيص  . 42.9 كالفاشمة بمغت 57.1نسبة أداء النشاط بشكل متكسط  كا 
 القصير مع – الطكيل – الخفيف –الذاكرة لطفل الشمل الدماغي الحركي مثبل في تذكر الصكت القكؼ 

 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57ذكر اتجاىو كمصدر الجرس  نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 
 ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.29
 متكسط 14.3كعميو نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (4)أما الفاشمة  (2)متكسط  (1)عادؼ 
كعف القياـ بالتذكر كتمكيف المربعات بنفس ترتيب المكف نجد أف المتكسط  . 75.1  كالفاشمة بمغت 28.6

 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.29 أما عف الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43الحسابي بمغ 
كعميو نجد   (5)أما الفاشمة  (1)متكسط  (1) ، حيث بمغ عدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78

أما في كضع العصي  . 71.4  كالفاشمة بمغت14.3 متكسط 14.3أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 
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 أما عف الخطأ 0.29المناسب مف حيث المكف عمى الخط المكجكد في الكرقة قدر المتكسط الحسابي ب 
 ، حيث بمغ عدد النشاطات 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.18المعيارؼ لممتكسط 

  28.6كعميو نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل  متكسط   (5)أما الفاشمة  (2)التي تمت بشكل متكسط 
.  ، كنفس األمر ينطبق عمى محاكلة تذكر كرسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة 71.4كالفاشمة بمغت

ذا ما تكممنا عف تذكر الكممات سمعيا نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب   كالخطأ المعيارؼ 0.00كا 
 كعميو ال نجد أية إجابة صحيحة فكميا 0.00 بانحراؼ معيارؼ بمغ 0.00 أما الكسيط 0.00لممتكسط 

عمى عكس تذكر الصكر بصريا أيف قدر المتكسط الحسابي  . 100بنسبة  (7)فاشمة حيث بمغ عددىا 
 ، حيث بمغ 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 كالكسيط0.18 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29ب 

كعميو نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل    (5)أما الفاشمة  (2)عدد النشاطات التي تمت بشكل متكسط 
 ، كىك نفس األمر ينطبق عمى كضع البطاقة المناسبة كسط الشكل 71.4  كالفاشمة بمغت28.6متكسط 

 .                                                                                                 المناسب في البطاقات الحافظة عمى المكحة 
 تػػػػػػػفػػػػػػػسػػػػػػػيػػػػػػػر نػػػػػػػتػػػػػػػائػػػػػػػج الػػػػجػػػػػػػدكؿ:  

  يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله الخاص باإلحصاءات الكصفية لمحكر تشخيص القدرات 
المعرفية المرتبطة بالمغة ، أف قيـ المتكسط الحسابي المتحصل عمييا أعطتنا صكرة حكؿ الظاىرة التي 

حيث  ( الذاكرة– اإلدراؾ –االنتباه )في ضكء الدراسة ، كالمتمثمة أساسا في تشخيص المفاىيـ األساسية 
تبيف لنا جميا أف ىناؾ تجانس ، إذ أف درجات االنحراؼ المعيارؼ معظميا قريبة مف الصفر كعميو نقكؿ 
أف الدرجات تتمركز حكؿ المتكسط ، كعميو مستكيات أفراد عينة الدراسة الحالية متقاربة ، كما نجد أف 

قيـ الخطأ المعيارؼ لممتكسط جميا تقترب مف الصفر ، فيذا يدؿ عمى أف النتائج المتحصل عمييا 
صحيحة في دراستنا حكؿ ىذه العينة مف فئة ذكؼ االحتياجات الخاصة ، كما تكحي بجكدة عالية كما 

تـ مبلحظتو أف نسبة أداء النشطات المتكسطة كالفاشمة كانت مرتفعة ، مقارنة مع أداء النشاط في حدكد 
العادؼ كىذا ما يبيف لنا أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي لو مشاكل ال تقتصر عمى الحركة 

نما تتعدػ ذلؾ لتشمل جكانب معرفية فمع غياب الميارة الحركية تؤدؼ بحتمية إلى اضطراب  كحسب ، كا 
الكظائف اإلدراكية كبعض القدرات العقمية ، ك طالما أف السبب إصابة عصبية فمف المنطقي االفتراض 

، األمر  ( البصرؼ –السمعي )بأف ىذا الطفل لديو صعكبة في االنتباه كضعف التركيز كمشكل اإلدراؾ 
 .       الذؼ قد يؤدؼ إلى معانات الطفل مف بعض أشكاؿ صعكبات التعمـ 
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المتكسط الفقرات 
الحسابي 

الخطأ 
المعياري 
لممتكسط 

االنحراؼ الكسيط 
المعياري 

نسبة أداء النشاط بشكل عدد النشاطات بشكل 

فاشل متكسط عادي فاشل متكسط عادي 

 42.9 14.3 42.9   3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 1)الفقرة
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 2)الفقرة
 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43( 3)الفقرة
 57.1 42.9 / 4 3 / 0.53 0.00 0.20 0.43( 4)الفقرة
 42.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 0.14( 5)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 6)الفقرة
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 1.14( 7)الفقرة
 28.6 28.6 42.9 2 2 3 0.90 1.00 0.34 1.14( 8)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 9)الفقرة
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71( 10)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 11)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 12)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 13)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 14)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 15)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 16)الفقرة
 42.9 42.9 14.3 3 3 1 0.75 1.00 0.28 0.71( 17)الفقرة
 24.9 / 57.1 3 / 4 1.06 2.00 0.40 1.14( 18)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 19)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 20)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 21)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 22)الفقرة
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 23)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 24)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 25)الفقرة
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 26)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 27)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 28)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.68( 29)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 30)الفقرة
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 85.7 14.3 / 6 1 / 0.75 0.00 0.28 0.29( 31)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.75 0.00 0.28 0.29( 32)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.75 0.00 0.28 0.29( 33)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 34)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 35)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 36)الفقرة
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 37)الفقرة
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86( 38)الفقرة
 42.9 28.6 28.6 3 2 2 0.90 1.00 0.34 0.86( 39)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 40)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 41)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 42)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 43)الفقرة
 57.1 28.6 14.3 4 2 1 0.78 0.00 0.29 0.57( 44)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 45)الفقرة
 42.9 14.3 42.9 3 1 3 1.00 1.00 0.37 1.00( 46)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 47)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 48)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 49)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 50)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 51)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 52)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 53)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 54)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 55)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 56)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 57)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 58)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 59)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 60)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 61)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.48 0.00 0.18 0.29( 62)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 63)الفقرة
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 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 64)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 65)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 66)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 67)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 68)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 69)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 70)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 71)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 72)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 73)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 74)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 75)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 76)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 77)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 78)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 79)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 80)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 81)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 82)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 83)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 84)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 85)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 86)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.78 0.00 0.29 0.43( 87)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.97 0.00 0.36 0.57( 88)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.78 0.00 0.29 0.43( 89)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.97 0.00 0.36 0.57( 90)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.78 0.00 0.29 0.43( 91)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.97 0.00 0.36 0.57( 92)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.78 0.00 0.29 0.43( 93)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.97 0.00 0.36 0.57( 94)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.48 0.00 0.18 0.29( 95)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 96)الفقرة
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 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 97)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 98)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.48 0.00 0.18 0.29( 99)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 100)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 101)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 102)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 103)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 104)الفقرة
 100 / / 7 / / 0.00 0.00 0.00 0.00( 105)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 106)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 107)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 108)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 109)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 110)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 111)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 112)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 113)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 114)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 115)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 116)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 117)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 118)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 119)الفقرة
 100 / / 7 / / 0.00 0.00 0.00 0.00( 120)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 121)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 122)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 123)الفقرة
 71.4 28.6 / 5 2 / 0.48 0.00 0.18 0.29( 124)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 125)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 126)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 127)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 128)الفقرة
 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 129)الفقرة
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 85.7 14.3 / 6 1 / 0.37 0.00 0.14 0.14( 130)الفقرة
 57.1 42.9 / 4 3 / 1.06 0.00 0.40 0.86( 131)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 132)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 133)الفقرة
 57.1 / 42.9 4 / 3 1.06 0.00 0.40 0.86( 134)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 135)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 136)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 137)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 138)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 139)الفقرة
 57.1 14.3 28.6 4 1 2 0.95 0.00 0.36 0.71( 140)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 141)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 142)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 143)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 144)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 145)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 146)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 147)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 148)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 149)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 150)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 151)الفقرة
 71.4 / 28.6 5 / 2 0.97 0.00 0.36 0.57( 152)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 153)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 154)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 155)الفقرة
 71.4 14.3 14.3 5 1 1 0.78 0.00 0.29 0.43( 156)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 157)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 158)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 159)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 160)الفقرة
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 85.7 / 14.3 6 / 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 161)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 162)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 163)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 164)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.75 0.00 0.28 0.29( 165)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 166)الفقرة
 85.7 / 14.3 6 / 1 0.37 0.00 0.14 0.14( 167)الفقرة

 .يبيف اإلحصاءات الكصفية لمحكر تشخيص جكانب المغة لطفل الشمل الدماغي : (33)الجدكؿ رقـ
  التعميق عمى الجدكؿ: 

يبيف لنا الجدكؿ أعبله اإلحصاءات الكصفية لممحكر الثالث الخاص بتشخيص جكانب المغة ، لعينة    
حاالت بحيث تـ تشخيص كل مف التعبير  (7)أطفاؿ مصابيف بالشمل الدماغي الحركي متككنة مف 

الشفيي ، الفيـ الشفيي ، التعبير الكتابي كالفيـ الكتابي حيث قدر المتكسط الحسابي لكل مف المقطع 
            0.37 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.00التاسع كالثامف كالعشريف ب – السادس – األكؿ 

( 3) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00ك الكسيط 
 ، 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 

الثالث كالعشركف كالسادس – كذلؾ في المقطع الثاني  . 42.9 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3متكسط 
 0.00 ك الكسيط 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57كالعشركف قدر المتكسط الحسابي ب 

( 2)كالمتكسطة  (1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 
 أما 28.6 ، متكسط 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (4)أما الفاشمة 

أيضا نجد لكل مف المقطع الثالث كالرابع أف المتكسط الحسابي بمغ  . 57.1نسبة الفشل قدرت ب 
 ، 0.53 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.20 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43

كفي   (4)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (ال يكجد)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
كما أف  .57.1 أما نسبة الفشل قدرت ب 42.9المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 

 لكل مف المقطع الخامس كالثامف عشر أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14المتكسط الحسابي قدر ب
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 2.00 ك الكسيط 0.40نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل   (3)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (4)بشكل عادؼ 
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كما نجد في المقطع السابع كالثامف بمغ  . 42.9 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 57.1عادؼ بمغت 
 بانحراؼ 1.00 ك الكسيط 0.34 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.14المتكسط الحسابي ب 

أما  (2)كالمتكسطة  (3) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.90معيارؼ يساكؼ 
 أما 28.6 ، متكسط 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (2)الفاشمة 

 أما الخطأ المعيارؼ 1.00أما المقطع التاسع قدر المتكسط الحسابي  .28.6نسبة الفشل قدرت ب 
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي 1.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط 0.37لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل   (3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (3)تمت بشكل عادؼ 
ذا ما تكممنا عمى كل مف  . 42.9 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، متكسط 42.9عادؼ بمغت  كا 

  أما الخطأ 0.71الحادؼ عشر كالثاني عشر كجدنا المتكسط الحسابي كصل إلى – المقطع العاشر 
 ، كبالنسبة لعدد 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 كالكسيط 0.28المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء   (3)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
عمى عكس  . 57.1 أما نسبة الفشل قدرت ب 42.9 ، متكسط 14.3النشاط بشكل عادؼ بمغت 

التاسع عشر كالكاحد كالعشريف كالثاني كالعشريف أيف قدر – الثامف عشر – المقطع الثالث عشر 
 بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57المتكسط الحسابي 

أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97يساكؼ 
، أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)

كالتاسع كالعشركف – السادس عشر – كعندما نتكمـ عف المتكسط الحسابي لممقطع الرابع عشر  . 71.4
 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.40 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.86قدر ب 
(  4)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (3) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.86

 . 57.1 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
 أما 0.71كبالنسبة لممقطع السابع عشر كالخامس عشر كالعشركف نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 ، كبالنسبة لعدد 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط 0.28الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء   (3)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

أما المقطع الرابع  . 42.9 أما نسبة الفشل قدرت ب 42.9 ، متكسط 14.3النشاط بشكل عادؼ بمغت 
 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43السابع كالعشركف كالثبلثكف قدر المتكسط الحسابي ب – كالعشركف 
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، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.29نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)بشكل عادؼ 

 .                                                                       71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، متكسط 14.3بمغت 
 0.29كفي المقطع الكاحد كالثبلثكف الثاني كالثبلثكف كالثالث كالثبلثكف نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 

 ، كبالنسبة 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.28أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف   (6)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1)لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .                      85.7 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.14كلكف المقطع الرابع كالثبلثكف كالسادس كالثبلثكف قدر المتكسط الحسابي ب 
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00  ك الكسيط 0.14لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط   (6)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (ال يكجد)تمت بشكل عادؼ 
غير أف المتكسط الحسابي في المقطع الخامس  . 85.7 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3بشكل متكسط 
 بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.71كالثبلثكف بمغ 

(  4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.95يساكؼ 
 أما نسبة الفشل قدرت 14.3 ، متكسط 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57كالمقطع السابع كالثبلثكف قدر المتكسط الحسابي فيو  . 57.1ب 
، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.29نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (4)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (1)بشكل عادؼ 
كفي مقابل ذلؾ نجد مف حيث تسمية  . 42.9 أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6 ، متكسط 14.3بمغت 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.86الصكر كالتحدث عف الصكر التي تحتكؼ حدث أف المتكسط الحسابي بمغ 
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي 0.90 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00 ك الكسيط 0.34لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل   (3)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (2)تمت بشكل عادؼ 
كفي ترتيب الصكر لقصة  . 42.9 أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6 ، متكسط 28.6عادؼ بمغت 

 0.37 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.00متسمسمة كالتحدث عنيا نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 
( 3) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 1.00ك الكسيط 
 ، 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (3)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 
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 ، أما عف تعييف صكر مختمفة نجد أف المتكسط 42.9 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3متكسط 
 بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57الحسابي قدر ب 

أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97يساكؼ 
  أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.71لكف في تعييف صكر حدث قدر المتكسط الحسابي ب  . 71.4
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.95 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.36نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (2)بشكل عادؼ 
كبالنسبة لمتخطيط الكتابي نجد أف  .57.1 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، متكسط 28.6بمغت 

 ك الكسيط 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57الشكل األكؿ بمغ المتكسط الحسابي فيو 
( 1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00

 ، 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (4)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة 
 أما 0.34كالشكل الثاني قدر المتكسط الحسابي ب  . 57.1 أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6متكسط 

 ، كبالنسبة لعدد 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.43الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

 ، كالشكل الثالث 71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، متكسط 14.3النشاط بشكل عادؼ بمغت 
 بانحراؼ 1.00ك الكسيط  0.37 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 1.00بمغ المتكسط الحسابي ب 

أما  (1)كالمتكسطة  (3) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.00معيارؼ يساكؼ 
 أما 14.3 ، متكسط 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (3)الفاشمة 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.71 ، أما الشكل الرابع المتكسط الحسابي قدر ب 42.9نسبة الفشل قدرت ب 
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي 0.95 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط0.36لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل   (4)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (2)تمت بشكل عادؼ 
أيضا كل مف الشكل الخامس  . 57.1 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، متكسط 28.6عادؼ بمغت 

 0.00 ك الكسيط0.28 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29كالسادس المتكسط الحسابي بمغ 
ال )كالمتكسطة  (1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.75بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 

 أما نسبة 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (6)أما الفاشمة  (يكجد
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 أما الخطأ 0.14عمى عكس الشكل السابع الذؼ كصل فيو المتكسط الحسابي  . 85.7الفشل قدرت ب 
 ، كبالنسبة لعدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف   (6)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
كمف ناحية كتابة  .  85.7، أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 أما الخطأ المعيارؼ 0.43 نقبل ك امبلءا كاف متكسطو الحسابي [b ]كتابة الحرؼ  تبيف لنا أف الحركؼ
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.29لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)تمت بشكل عادؼ 
 نقبل بمغ [ t ]أما كتابة الحرؼ  .71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، المتكسط 14.3عادؼ بمغت 

 بانحراؼ 0.00 ك الكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.57المتكسط الحسابي فيو 
أما ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97معيارؼ يساكؼ 

  أما نسبة الفشل قدرت 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)الفاشمة 
 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43عكس االمبلء أيف بمغ متكسطو الحسابي . 71.4ب 
( 1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00الكسيط ك

 ، 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 
 نقبل نجد أف المتكسط [ϴ] ، كبالنسبة لكتابة الحرؼ 71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3المتكسط 

ك االنحراؼ المعيارؼ قدر ب  0.00 كالكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57الحسابي بمغ 
(  5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97

. 71.4 ، أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
 بانحراؼ 0.00ك الكسيط 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 43أما امبلءا فقد قدر المتكسط ب 

أما  (1)كالمتكسطة  (1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78معيارؼ يساكؼ 
 أما 14.3 ، المتكسط 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)الفاشمة 

 نقبل  كعندما نتكمـ عف  [ dƷ ] ، كىك نفس الشيء بالنسبة لكتابة الحرؼ 71.4نسبة الفشل قدرت ب 
 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29 امبلءا نجد أف المتكسط الحسابي بمغ [ dƷ ]كتابة الحرؼ 

 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.28
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (6)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1)عادؼ 



  عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا  الفصل الخامس                                        
 

 
312 

 نقبل بمغ [ћ] ، كالمتكسط الحسابي لكتابة الحرؼ 85.7  أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3بمغت 
 بانحراؼ 0.00 ك الكسيط 0.28 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29المتكسط الحسابي بمغ 

أما ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.75معيارؼ يساكؼ 
  أما نسبة الفشل قدرت 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (6)الفاشمة 

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57 امبلءا بمغ [ћ] ، كذلؾ المتكسط الحسابي لكتابة الحرؼ 85.7ب 
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.36نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل   (5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2)بشكل عادؼ 
 نقبل الذؼ كاف [ x ] ، عمى عكس كتابة الحرؼ 71.4  أما نسبة الفشل قدرت ب 28.6عادؼ بمغت 

 بانحراؼ معيارؼ 0.00  ك الكسيط 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43متكسطو الحسابي 
(  5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78يساكؼ 

 أما نسبة الفشل 14.3 ، المتكسط 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 
كبالنسبة لممتكسط الحسابي في كتابة .  امبلءا [x] ، كىي نفسيا في كتابة الحرؼ 71.4قدرت ب 
 بانحراؼ 0.00 ك الكسيط 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.29 نقبل قدر ب  [ f ]الحرؼ 

أما ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.48معيارؼ يساكؼ 
  أما نسبة الفشل قدرت 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)الفاشمة 

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43 امبلءا بمغ  [ f ]، أما المتكسط الحسابي لكتابة الحرؼ 71.4ب 
 ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.29نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)بشكل عادؼ 
 ، كىك نفس األمر ينطبق عمى كتابة 71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، المتكسط 14.3بمغت 

 نقبل كامبلءا ،  [Š] نقبل كامبلءا، كتابة الحرؼ  [s] نقبل كامبلءا، كتابة الحرؼ  [q]كل مف الحرؼ 
 نقبل كامبلءا ك كتابة  [r] نقبل كامبلءا ، كتابة الحرؼ  [d] نقبل كامبلءا، كتابة الحرؼ  [ṭ]كتابة الحرؼ 

 نقبل نجد أف المتكسط  [Ṣ] امبلءا ككتابة الحرؼ  [z] نقبل ، كمف ناحية كتابة الحرؼ  [z]الحرؼ 
 بانحراؼ معيارؼ 0.00 ك الكسيط 0.14  أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14الحسابي بمغ 

أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (ال يكجد) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.37يساكؼ 
  أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط بمغت   (6)
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 أما 0.43 امبلءا نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب [Ṣ] ، أما المتكسط الحسابي لكتابة الحرؼ 85.7
 ، كبالنسبة لعدد 0.78 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.29الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 كىك نفس األمر 71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3 ، المتكسط 14.3النشاط بشكل عادؼ بمغت 

كمف ناحية كتابة الكممات نجد أف كتابة كممة أنف .  نقبل كامبلءا  [ḍ]ينطبق عمى كل مف كتابة الحرؼ 
 0.00 ك الكسيط 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43نقبل بمغ فييا المتكسط الحسابي 

ال )كالمتكسطة  (1) ، كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 
 ، أما نسبة 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (6)أما الفاشمة  (يكجد

كلكف كتابة كل مف كممة أنف امبلءا ، كتابة كممة بقرة نقبل كامبلءا قدر  .85.7الفشل قدرت ب 
 بانحراؼ 0.00 ك الكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.14المتكسط الحسابي فييا ب 

أما ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.37معيارؼ يساكؼ 
 ، أما نسبة الفشل قدرت 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (6)الفاشمة 

 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29أما المتكسط الحسابي لكتابة كممة بقرة امبلءا نجده  . 85.7ب 
  كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.28
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)عادؼ 
 .                                           71.4 أما نسبة الفشل قدرت ب14.3 كبشكل متكسط 14.3

نقبل ككتابة كممة خركؼ امبلءا نجد  (شمعة– سمـ – ثبلجة - تفاحة )كمف ناحية كتابة كل مف كممة 
 0.00 ك الكسيط 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط نجده 0.43أف المتكسط الحسابي قدر ب 

ال )كالمتكسطة  (2) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 
 ، أما نسبة 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)أما الفاشمة  (يكجد

بمغ المتكسط  (شمعة– سمـ – ثبلجة – تفاحة ) ، أما امبلءا فنجد بالنسبة لكل مف 71.4الفشل قدرت ب
 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57الحسابي فييا 

كفي   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1)  كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.97
 ، 71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب14.3المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ كمتكسط بمغت 
 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29لكف كتابة كممة خركؼ نقبل نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 
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( 1) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00ك الكسيط 
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ كمتكسط بمغت   (5)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة 

 أما 0.57كالمتكسط الحسابي لكتابة كممة ليمكف نقبل قدر ب. 71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب14.3
 كبالنسبة لعدد 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00  ك الكسيط 0.36الخطأ المعيارؼ لممتكسط 

كفي المقابل نجد أف   (5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 ، أما امبلءا فبمغ المتكسط 71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب28.6نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت 

 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.18 كالخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29الحسابي 
كفي   (5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 

ذا ما 71.4، أما نسبة الفشل قدرت ب28.6المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   ، كا 
 (كمب– ظفر )نقبل ك كتابة كممة  (كمب– ظفر – صحف – ىرة – ذبابة )تكممنا عف كتابة كل مف كممة 

 0.00 ك الكسيط 0.29 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43امبلءا نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 
( 1)كالمتكسطة  (1) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 

 أما 14.3، كالمتكسط 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ بمغت   (5)أما الفاشمة 
 (كمب– زرافة – دار – ىرة – ذبابة )أما بالنسبة لكتابة كل مف كممة  . 71.4نسبة الفشل قدرت ب

 0.00 ك الكسيط 0.18  أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29امبلءا نجد أف المتكسط الحسابي بمغ 
كالمتكسطة  (ال يكجد) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.48بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 

  أما نسبة الفشل 28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط   (5)أما الفاشمة  (2)
نقبل نجد أف المتكسط الحسابي قدر  (زرافة- دار– طائرة )غير أف كتابة كل مف كممة  . 71.4قدرت ب

 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.18  أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29ب 
كفي   (5)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (ال يكجد)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .                                                              71.4  أما نسبة الفشل قدرت ب28.6المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 

نقبل كعف طريق اإلمبلء أيف بمغ المتكسط  (كلد يمعب بالكرة)أما مف ناحية كتابة الجمل نجد أف كتابة 
 0.00 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.00 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.00الحسابي 

أختي تقرأ ) ، عمى خبلؼ كتابة كممة 100كبالتالي لـ يكجد أؼ نشاط ناجح بحث قدرت نسبة الفشل ب 
 0.18 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29عف طريق النقل أيف قدر المتكسط الحسابي ب (في المدرسة
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ال ) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00ك الكسيط 
  28.6كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط   (5)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (يكجد

 أما 0.14 ،كلكف عف طريق االمبلء نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 71.4أما نسبة الفشل قدرت ب
 كبالنسبة لعدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14الخطأ المعيارؼ لممتكسط 

كفي المقابل نجد أف   (6)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (ال يكجد)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 .                                                                            85.7 أما نسبة الفشل قدرت ب14.3نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 

  أما الخطأ 0.29نقبل قدر المتكسط الحسابي ب  (بنت تذىب مع أميا لمطبيب)كذلؾ بالنسبة لكتابة 
 كبالنسبة لعدد النشاطات 0.48 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.18المعيارؼ لممتكسط 

كفي المقابل نجد أف نسبة أداء   (5)أما الفاشمة  (2)كالمتكسطة  (ال يكجد)التي تمت بشكل عادؼ 
 كلكف عف طريق اإلمبلء نجد أف المتكسط 71.4  أما نسبة الفشل قدرت ب28.6النشاط بشكل متكسط 

 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.14الحسابي قدر ب 
كفي   (6)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (ال يكجد) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.37

 ، ىك نفس األمر 85.7 أما نسبة الفشل قدرت ب14.3المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 
كحينما نكجو حديثنا فيـ يخص قراءة .نراه ينطبق عمى كل مف كتابة النص عف طريق النقل كاإلمبلء 

 0.14  نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب  [ t ]  [b] -  [a]الحركؼ نجد أف قراءة كل مف الحرؼ 
 كبالنسبة لعدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 

كفي المقابل نجد أف   (6)أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (ال يكجد)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 ، كما أف قراءة كل مف الحرؼ 85.7 أما نسبة الفشل قدرت ب14.3نسبة أداء النشاط بشكل متكسط 

[ϴ]  - [ s ]  ك الكسيط 0.40  أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.86  بمغ المتكسط الحسابي فييـ 
 (ال يكجد) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 1.06 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00

 أما نسبة 42.9كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل متكسط   (4)أما الفاشمة  (3)كالمتكسطة 
 بمغ المتكسط    - [ k ]  - [ m ]ع  - [n]كما أف قراءة كل مف الحرؼ  .  57.1الفشل قدرت ب

 0.97 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.36 أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.57الحسابي 
كفي   (5)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (2)كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
  .                         71.4  أما نسبة الفشل قدرت ب28.6المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 
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 -  [q] -  [ћ] -  [d] -  [ḍ] -  [z] -  [h] - [ṭ] -  [d] -  [w]-   [l]كمف ناحية قراءة كل مف 
[ȷ]  - [dɟ]  - [x] - [ᴽ]  أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.29  نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب 

 كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.28
كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ   (6)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1)عادؼ 
 (خركؼ)كبالنسبة لقراءة الكممات يتضح لنا أف قراءة كممة  .  85.7  أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3

 بانحراؼ 0.00 ك الكسيط 0.29  أما الخطأ المعيارؼ لممتكسط 0.43بمغ المتكسط الحسابي بيا 
أما الفاشمة  (1)كالمتكسطة  (1) كبالنسبة لعدد النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 0.78معيارؼ يساكؼ 

  أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3كفي المقابل نجد أف نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ كمتكسط   (5)
أيضا  (نممة– كردة – شمعة – جمل – ظفر – قمـ – مفتاح – يد ) ، كما أف قراءة كل مف كممة 71.4

 أما 0.29نجد أف المتكسط الحسابي قدر ب  (أختي تقرأ في المدرسة– كلد يمعب بالكرة )قراءة جممة 
 كبالنسبة لعدد 0.75 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.28الخطأ المعيارؼ لممتكسط 

كفي المقابل نجد أف   (6)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
 (دار)أما بالنسبة لقراءة كممة  . 85.7  أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 

 أما 0.14كذلؾ قراءة النص أيف نجد المتكسط الحسابي قدر ب  (بنت تذىب مع أميا لمطبيب)كجممة 
 كبالنسبة لعدد 0.37 بانحراؼ معيارؼ يساكؼ 0.00 ك الكسيط 0.14الخطأ المعيارؼ لممتكسط 

كفي المقابل نجد أف   (6)أما الفاشمة ( ال يكجد)كالمتكسطة  (1)النشاطات التي تمت بشكل عادؼ 
  .                                85.7  أما نسبة الفشل قدرت ب 14.3نسبة أداء النشاط بشكل عادؼ 

  تػػػػػػػفػػػػػػػسػػػػػػػيػػػػػػػر نػػػػػػػتػػػػػػػائػػػػػػػج الػػػػػػػجػػػػػػػدكؿ : 
  يبيف لنا الجدكؿ أعبله الخاص باإلحصاءات الكصفية لمحكر تشخيص جكانب المغة ، قيـ المتكسط 
الحسابي المتحصل عمييا كالتي أعطتنا صكرة حكؿ الظاىرة التي تحت الدراسة ، كالمتمثمة أساسا في 

التركيبي االستعمالي ، أيضا الفيـ – تشخيص كل مف التعبير الشفيي أيف تـ فحص المستكػ الصكتي 
الشفيي حيث قمنا بتشخيص فيـ الكممات كالجمل ، كذلؾ التعبير الشفيي بدءا بالتخطيط الكتابي ، 

كتابة الحركؼ ، الكممات ، الجمل كالنص كمف ناحية القراءة نجد تشخيص قراءة الحركؼ ، الكممات ، 
الجمل كالنص حيث الحظنا أف ىناؾ تجانس إذ أف درجات االنحراؼ المعيارؼ جميا قريبة مف الصفر ، 
كعميو نقكؿ أف الدرجات تتمركز حكؿ المتكسط كبالتالي مستكيات أفراد عينة دراستنا متقاربة ، كذلؾ نجد 
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أف قيـ الخطأ المعيارؼ لممتكسط تقترب مف الصفر ، فيذا يدؿ عمى أف النتائج المتحصل عمييا صحيحة 
في دراستنا حكؿ ىذه العينة مف شريحة ذكؼ االحتياجات الخاصة ، كما تكحي بجكدة عالية كما تـ 

مبلحظتو أف نسبة أداء النشاطات بشكل متكسط كفاشل كانت مرتفعة مقارنة مع أداء النشاط في حدكد 
العادؼ ، كىذا يبيف لنا جميا أف طفل الشمل الدماغي الحركي لو مشكل في الميارات المغكية كالتكاصل 
المغكؼ فمعظـ حاالت عينة الدراسة الحالية كبلميـ غير مفيكـ ، كما تـ مبلحظة ميميـ إلى النطق 
بطريقة يستخدمكف فييا عبلمات الكقف بسبب التكتر في العضبلت كالتشنجات كيظيركف بعض 

المشاكل النطقية حيث يصبح صعبا فيـ احتياجاتيـ ، كما أنيـ يعانكف مف بعض أشكاؿ صعكبات 
.    الكتابة كالتخطيط – التعمـ كالقراءة 

الذاكرة المغة المكتكبة – االنتباه – المقارنة بيف أداة الفحص كالتشخيص األرطفكني لمغة الشفيية  
 : كالبركتكككؿ التشخيصي األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي
الذاكرة المغة – االنتباه –    يتضح لنا جميا أف كل مف أداة الفحص كالتشخيص األرطفكني لمغة الشفيية 

المكتكبة ، كالبركتكككؿ التشخيصي األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي نجحا في 
الكشف عف الصعكبات كالمشاكل التي يعاني منيا الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كالمتمثمة 
أساسا في ضعف الميارة الحركية كالمشاكل المغكية بـ فييا المغة الشفيية حيث نجد اضطراب كل مف 

كاالستعمالي لديو ، كما ال يخفى عمينا كجكد – النحكؼ – المعجمي – الصرفي – المستكػ الصكتي 
صعكبات في المغة المكتكبة لديو ، حيث نجد اضطراب الحمقة الفكنكلكجية المسئكلة عف القراءة خاصة 
كالمفكرة الفضائية البصرية المتدخمة في الكتابة كعمى العمكـ كجكد مشكل عمى مستكػ الذاكرة العاممة 

، إضافة عمى  (كالمفكرة الفضائية البصرية– الحمقة الفكنكلكجية – المنفذ المركزؼ )لديو بجميع مككناتيا 
– السمعي )ذلؾ مشكل القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة كالتي شممت صعكبات في كل مف االنتباه 

زيادة عمى ذلؾ اضطراب القدرة المكانية التي أثرت عمى اإلدراؾ البصرؼ لديو ، كما نجد  (البصرؼ 
مشكل اإلدراؾ السمعي لديو ، كمف ناحية أخرػ كشفت لنا الدراسة الحالية أف طفل الشمل الدماغي 

الحركي لو مشكل الذاكرة السمعية كالبصرية ، كما تـ مبلحظتو أف ىناؾ تقارب في النتائج المتحصل 
الذاكرة المغة – االنتباه – عمييا أثناء تطبيقنا لكل مف أداة الفحص كالتشخيص األرطفكني لمغة الشفيية 

.  المكتكبة كالبركتكككؿ التشخيصي األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي 
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 عرض كمناقشة الفرضية العامة : أكال 
:                                                                     نستنتج أف فرضيتنا العامة القائمة بأف   ك عميو

 ، "لمبركتككؿ المقترح دكر فعاال في التشخيص األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي" 
قد تحققت إلى حد كبير ، أيف أشارت نتائج الدراسة الحالية كما كاف مكضح في الجداكؿ السابقة             

ك ىذا بعدما تـ تطبيق البركتككؿ التشخيصي األرطفكني عمى عينة الدراسة الحالية ، أخذيف في المقاـ 
األكؿ أثناء تناكلنا العيادؼ الممفات الطبية لكل حالة تبيف لنا أف ليا شمل دماغي حركي كتطبيق أداة 

الذاكرة التي بينت أف لمطفل المصاب بالشمل – االنتباه – الكتابية – الفحص التشخيصية لمغة الشفيية 
الحركة  )الدماغي الحركي صعكبات ك مشاكل يعاني منيا ال تقتصر عمى الحركة كحسب بـ في ذلؾ 

ك المشاكل التنفسية ، بل تتعدػ ذلؾ لتشمل صعكبات أخرػ تقف  (الفمية الكجيية – الدقيقة – العامة 
عائقا أماميـ ال تمكنيـ مف القياـ بالمياـ المطمكبة منيـ في الحياة بشكل أكثر كفاءة السيما الجانب 

اإلدراؾ ك الذاكرة ، فمع غياب الميارة الحركية – المعرفي ، فنبلحع أف ليـ مشكل عمى مستكػ االنتباه 
تؤدؼ بحتمية إلى اضطراب الكظائف اإلدراكية كبعض القدرات المعرفية ، ىذه األخيرة التي أثرت كذلؾ 

 ىذا ما .الكتابة التخطيط كحل المشكبلت – القراءة – في المكتسبات المغكية بـ فييا الطبلقة المفظية 
الذؼ أكد فييا عمى أف عدـ التحكـ بالرأس ك عدـ القدرة عمى البمع ككجكد " ىكبرماف"يتكافق مع دراسة 

 طفبل مف 1293الذؼ قاـ بإجراء دراسة عمى " ىكبكنز"سيبلف المعاب يزيد مف مشاكل النطق ، كذلؾ 
 مف المصابيف بالشمل الدماغي التقمصي الرباعي يعانكف مف % 64المصابيف بالشمل الدماغي فكجد أف 

مشكبلت في النطق ، كىذا بسبب كجكد تكتر في العضبلت ك التشنجات لذلؾ يميل الطفل إلى النطق 
الذؼ يشير إلى أف النطق يميل إلى " فاف ريبر"بطريقة يستخدـ فييا عبلمات الكقكؼ ، أيضا نجد دراسة 

أف يككف مشكشا أكثر في حاالت الشمل الدماغي التشنجي ، كمف ىنا نجد أف النمك الحركي السميـ ىك 
أساس نمك الجكانب المعرفية ك المغكية لذلؾ في حالة إصابة الطفل في نمكه خاصة في سف الطفكلة 

المبكرة ، فيذا بالتالي يؤخر حتى في جميع نكاحي النمك ليس فقط الحركة ك إنما النشاطات العقمية     
فالمغة ليا دكر في تنمية المكتسبات األكلية التي يعتمد عمييا النمك المعرفي . ك الميارات التكاصمية 

كطفل الشمل الدماغي الحركي يتأخر حتما في ىذه المكتسبات منذ فترات عمره األكلى كذلؾ بفقدانو لمغة 
.  المنطكقة التي ليا دكر كبير في نمك ىذه المكتسبات التي تزكده بمعمكمات حكؿ عالمو الخارجي 
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 عرض كمناقشة الفرضيات الجزئية : ثانيا 
:  كما نخمص عمى أف الفرضية الجزئية األكلى التي نصت أنو 

يمكننا البركتككؿ المقترح مف تشخيص مشاكل الحركية الفمية كالحركية العامة لدى الطفل المصاب "
" .   بالشمل الدماغي الحركي 

نجحت بنسبة كبيرة فقد تكصمت نتائج الدراسة عمى أف طفل الشمل الدماغي الحركي ، ال يقدر عمى أداء 
الفؾ ك المساف إلى جانب ذلؾ نبلحع – مختمف التمرينات الفمية الكجيية لعدـ تحكمو في عضبلت الفـ 

عمى أف طفل الشمل الدماغي  (ـ2000)" بكعكاز سييمة "منعكس الغثياف ، ىذا ما يتكافق مع دراسة 
استخداـ تقنيات  الحركي يظير مشاكل الحركة الفمية الكجيية ك منعكس الغثياف ، األمر الذؼ يتطمب

. كتماريف تككف بصفة مستمرة كمتتابعة لتمقي نتائج جيدة 
زيادة لذلؾ تكصمت الدراسة عمى أف المشاكل التنفسية ىي األخرػ كعرض بارز لدػ ىذه الفئة ، 

عف كجكد فركؽ ذات  )"أحمد أدـ دمحم كسمية جعفر حميدؼ"فالنتيجة التي تكصمت إلييا دراسة الدكتكر 
النشاط )داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدؼ ، في اختبارات األنشطة الحركية التي شممت 

– النشاط الحركي لمتسمق ك االنتقاؿ – التنقل – المشي الحركي مف كضع الرقكد – الحركي لممشي 
التي تؤكد عمى أف المصابيف بالشمل الدماغي قبل تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية  (النشاط الحركي لميد

الميارات الحركية الدقيقة لدييـ أنيـ يعانكا مف مشاكل الحركة الدقيقة لميد كالحركة العامة بحيث كانت 
مكافقة لدراستنا التي بينت نتائجيا أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي فشل في أداء مختمف 

الميارات التي تتطمب القدرة عمى ضبط حركة العضبلت الدقيقة أك الحركة العامة ، كىذا يدؿ عمى أف 
لديو مشكل التناسق الحركي ك التتزر الحسي الحركي ك التكازف فمعظـ حركات عينة الدراسة الإرادية 

في دراستو عمى أف طفل الشمل الدماغي " بكباث"بسبب إصابتو العصبية ىذا ما يتكافق مع ما أشار إليو 
الحركي الذؼ يعاني مف إعاقة شديدة نبلحع عنده عدـ القدرة عمى االستجابة ، ال تككف بسبب نقص في 

الذكاء كلكف بسبب النماذج ك األشكاؿ كالحركات الغير طبيعية كالتي تمنع الحركات الناضجة مف 
.  الظيكر 

التي تكافقو نتائج دراستو مع ما تكصمت  (ـ1996)" مصطفى حامد عبد العزيز دعبيس"كما تكجد دراسة 
إليو نتائج الدراسة الحالية ، في قياس قبمي عمى أف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ليـ نقص في األداء 

.  طكؿ خطكة المشي ك الرعشة قيد البحث – القدرة – التكافق – التكازف – الحركي بـ في ذلؾ المركنة 
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كالتي كانت ىي األخرػ نتائجيا مكافقة لما جاء في نتائج  (ـ2010)" حتـ صابر قد"أيضا نجد دراسة 
الدراسة الحالية التي تكصمت عمى أف األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي يظيركف نقص في تطكير 

.  معظـ القدرات الحركية 
التي كانت مكافقة لما تكصمت لو الدراسة الحالية  (ـ2000)" محمكد صبلح الديف عبد الغني"كدراسة 

عمى أف أطفاؿ الشمل الدماغي التشنجي النصفي يكجد لدييـ ضعف الكفاءة الطبيعية لمعضبلت 
كاستعادة المدػ الطبيعي لحركة المفاصل التي تعمل عمييا العضبلت المصابة بالشمل ، كتأخر في 

. االستجابة كعمى العمكـ يكجد صعكبات عمى المستكػ الحركي ألفراد العينة 
:   أما الفرضية الجزئية الثانية القائمة بأنو 

تشخيص القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لدى الطفل المصاب بالشمل ب البركتككؿ المقترح يسمح"
" . الدماغي الحركي

حيث بينت لنا نتائج الدراسة المتحصل عمييا أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي  قد تحققت بنسبة كبيرة
الحركي لو اضطرابات في النمك المعرفي ، فمع غياب الميارة الحركية لديو تؤدؼ بحتمية إلى اضطراب 

األلكاف )الكظائف اإلدراكية كبعض القدرات المعرفية التي تشمل مختمف المفاىيـ األساسية منيا 
أيف أكدت  (الكـ ك العدد– األشكاؿ – الزماف – المكاف – الجانبية – المخطط الجسدؼ – األساسية 

نتائج الدراسة الحالية ، أف أطفاؿ عينة الدراسة المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ليـ مشكل في 
التعرؼ عمى المخطط الجسدؼ خاصة األجزاء الصغرػ حيث صعب عمييـ معرفتيا ، كما كاف ليـ 

خمط مابيف الجية اليمنى ك الجية اليسرػ سكاء بالتعييف المباشر أك الربط بيف أمريف ، كذلؾ يظير ليـ 
دراكيا كنفس األمر ينطبق عمى الكـ ك العدد ، إلى جانب ذلؾ  مشكل في األشكاؿ مف حيث تمييزىا كا 

تكصمت الدراسة أف الطفل المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي يعاني مف مشاكل في القدرة 
فقد . المكانية التي تككف عائقا كبيرا في الفيـ ، أيف تؤثر القدرة المكانية عمى اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف 

MTA( 2002 )التي استخدمت فييا  (ـ2009)" طيار شييناز"كانت نتائج الدراسة مكافقة لنتائج دراسة 
بتمرير بنكد في اختبار قنكزيا ، المستعممة لدراسة اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف حيث تكصمت نتائج ىذه 

عصبيا لدييـ اضطرابات معرفية عمى المستكػ اإلدراؾ البصرؼ – الدراسة أف األطفاؿ المعاقيف حركيا 
لؤللكاف كما بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ بيف القدرات اإلدراكية البصرية لؤللكاف بيف األطفاؿ 
العادييف ك األطفاؿ الذؼ يعانكف مف الشمل الدماغي الحركي ، أيف كانت نسبة اإلجابات الصحيحة 
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فكما ىك . منخفضة فالمعاؽ حركيا عصبيا ينتابو القمق فيؤدؼ إلى فشل في اتخاذ القرار الصحيح 
معركؼ أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي يعاني مف عدد مف المشكبلت البصرية نتيجة خمل 

عصبي عضمي ، كتشمل ىذه المشكبلت حركات الإرادية في العيف ، كعيكب بصرية مختمفة حيث 
نبلحع كجكد أخطاء بصرية متصمة بالعمق كالشكل ك الخمفية زيادة عمى ذلؾ تكصمت الدراسة أف طفل 

. الشمل الدماغي الحركي ليـ صعكبة في التتزر الحركي البصرؼ 
تتكافق تماما عمى ما  (ـ2005)" بمخيرؼ كفاء"كفي نفس السياؽ نجد أف ما تكصمت إليو نتائج دراسة 

جاءت بو الدراسة الحالية ككف أف اضطراب القدرة المكانية ليا عبلقة بالعمميات المعرفية فاضطراب 
القدرة المكانية يعتبر عائقا لمفيـ عند األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ، فمف الصعب الفصل 

. بيف ىذه العمميات المعرفية عف بعضيا ألنيا متداخمة كمتكاممة فيـ بينيا 
:   كفيـ يخص الفرضية الجزئية الثالثة التي نصت عمى أنو 

تشخيص الجكانب المغكية لدى الطفل المصاب بالشمل الدماغي في  البركتككؿ المقترح ساعدناي"
" .  الحركي

إف ىذه الفرضية كبحسب نتائج الدراسة تحققت لحد بعيد ، حيث نجد أف الطفل المصاب بالشمل 
الدماغي الحركي أخطائو تراكحت ما بيف البسيطة إلى عدـ القدرة أك انعداـ النطق تماما ، في حيف 
تكصمت الدراسة إلى أف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي عينة الدراسة ، يميمكف إلى النطق بطريقة 

يستخدمكف فييا عبلمات الكقكؼ بسبب كجكد تكتر في العضبلت كالتشنجات حيث يتكقفكف كثيرا أثناء 
النطق ، فالنطق عندىـ غير متناسق كبـ أف معظـ حركاتيـ الإرادية فإنيـ ينطقكف بطريقة متنكعة ، كما 
بينت نتائج الدراسة كذلؾ أف عدـ التحكـ في الرأس كعدـ القدرة عمى البمع ككجكد سيبلف المعاب يزيد مف 

" ىكبرماف"مشاكل النطق عند ىذه الفئة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة ، كىذا يتكافق عمى ما جاء بو 
كأشار إليو ، فكجكد الصعكبة في البمع يككف نتيجة ضعف عضبلت البمع كما أف الحاالت الشديدة 

ليست ليا القدرة عمى النطق تماما ، حيث أف ىذا ما يجعل الطفل يتأخر في الكبلـ ، أيف تكصمت نتائج 
الدراسة أيضا عمى أف بعض األطفاؿ عينة الدراسة يككف كبلميـ غير مفيكـ ، كيظيركف بعض 

المشاكل النطقية حيث يصعب فيـ احتياجاتيـ ، كما لدييـ صعكبات اكتسابية تتـ ببطء كبالتكرار الممل  
كطالما أف القدرات المعرفية ليا عبلقة متداخمة في تنمية الفيـ المغكؼ ، أيف تكصمت الدراسة أف الطفل 

المصاب بالشمل الدماغي الحركي لو اضطراب في القدرة المكانية كالتي كانت عائقا عميو في فيـ 
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التعميمات أحيانا ، ما جعمو كذلؾ يفشل في التعبير خطيا عف الفكنيمات ، فمف خبلؿ الدراسة الحالية 
تبيف أف ىناؾ قمب في الحركؼ المتشابية مف حيث الشكل ، كما تكصمت الدراسة عمى أف اضطراب 

– القراءة – القدرة المكانية عند الطفل المصاب أثرت عميو في مكتسباتو المغكية بما فييا الطبلقة المفظية 
حل المشكبلت فيذه النتيجة التي تكصمت إلييا الدراسة كانت متكافقة مع ما جاء – التخطيط – الكتابة 

عمى العبلقة الكطيدة التي تربط بيف اضطراب القدرة المكانية بقدرة  (ـ2005)" بمخيرؼ كفاء"في دراسة 
الفيـ المفظي عند األطفاؿ المصابيف باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي أيف استخدمت في الدراسة 
اختباريف أساسييف لكل مف االختبار الفرعي لتتابع الكممات لقياس قدرة الفيـ المفظي ك االختبار الفرعي 
لمذاكرة المكانية لقياس القدرة المكانية ، كما تكصمت عمى أف األطفاؿ المحصميف عمى درجات متكسطة 
في اختبار الذاكرة المكانية تحصمكا عمى المثل في اختبار نتائج الكممات ، كما أف نتائج طفل الشمل 
الدماغي الحركي في اختبار الذاكرة المكانية ال تتناسب مع العمر الزمني لؤلطفاؿ فأكح بتأخر تطكر 

القدرة المكانية ، ككذلؾ نتائجيـ في اختبار تتابع الكممات التي أكدت تأخر في تطكر قدرة الفيـ المفظي 
مقارنة بالعمر الزمني لممعاقيف ، فاألطفاؿ المحصميف عمى أضعف الدرجات في القدرة المكانية تحصمكا 

عمى درجات مقاربة ليا في اختبار قدرة الفيـ المفظي ، ككمما زادت تزداد أيضا في االختبار الثاني 
ما تكصمت لو نتائج الدراسة الحالية لككف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي لو مشاكل في . كذلؾ

التعبير الشفيي ك الفيـ الشفيي ، زيادة عمى الصعكبات التي كانت عائقا لو في التعبير الكتابي كالفيـ 
الكتابي كذلؾ ، ىذه النتيجة التي تكصمت ليا الدراسة كانت متكافقة مع دراسة عمماء النفس العصبي 

بالنسبة لدراستيـ نسبة قدرة الفيـ الفظي عند أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ، مف خبلؿ تناكليـ 
اضطرابات الفيـ عند األطفاؿ الذيف يعانكف مف إصابات عصبية كليـ اضطرابات لغكية كصعكبة في 

.  التعمـ كالرسكب المدرسي كخاصة الخد جيف 
 HELENE PAMIAN- EVELYNEأيضا دراستنا الحالية تتكافق مع الدراسة التي أجرتيا كل مف 

HAREN  عمى االضطراب المكاني لمعمى الحركي البصرؼ المكاني كتأثيره عمى التخطيط الفكنيمي ، 
حيث بينت أف االضطراب راجع لعدـ الفيـ الذؼ يعاني منو الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي 

.               فيذه الدراسة الفرنسية كاألمريكية عمى ىذه الفئة أثبتت كجكد اضطراب في القدرتيف عمى العينة 
  VALL ك  ZAZZO 1969 كدراسات كل مف  RAY 1950كفي نفس الفكرة نجد أف الدراسة ؿ 
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 تتكافق عمى ما جاء في الدراسة الحالية أيف أثبتت  GRUNELLE 1990  ك  BORBOT  ك  1989
.  كجكد ارتباط بيف نتائج أطفاؿ الشمل الدماغي في اختبار القدرة المكانية كقدرة الفيـ المفظي 

كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أف العمميات المعرفية متصمة بالنشاط المعرفي كأنيا متداخمة مع 
الفيـ المفظي كأف اإلصابة العصبية تؤثر عمى سبلمة صيركرة العمميات المعرفية ك الميارات التكاصمية 

كفي نفس المبدأ كانطبلقا مف النتائج التي تكصمت ليا . ليذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة 
الذؼ قاـ بدراسة  (ـ2005)" بف عصماف"الدراسة نجدىا تتكافق كميا عمى ما جاء في دراسة ، 

استراتجيات الفيـ الشفيي لدػ األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي ، مستخمصا عمى أف الشمل 
الدماغي الحركي يؤثر عمى القدرات المعرفية ك الحركية لممصابيف بو ، زيادة عمى ذلؾ مشاكل التكاصل 

                                                                                                                               .    المغكؼ كأف الفيـ لدػ ىذه الفئة ال يصل إلى مستكػ الفيـ لدػ األطفاؿ العادييف 
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 اعتمادا عمى الجانب النظرؼ كالدراسات السابقة حاكلنا إجراء البحث الميداني ، كالذؼ تـ مف خبللو 
 حيث اتضح لنا جميا أنو يعاني مف عدة مشاكل ال (I.M.C)مبلحظة طفل الشمل الدماغي الحركي 

نما تتعدػ ذلؾ لتشمل مشاكل في القدرات المعرفية بـ فييا  تقتصر عمى الحركة كحسب -االنتباه)، كا 
كما نبلحع مشكل التتزر الحسي الحركي ، أيضا مشكل في الحركات الدقيقة لميد كما ال  (الذاكرة–اإلدراؾ

يخفى عمينا أىـ عرض ألطفاؿ الشمل الدماغي الحركي مشكل عسر البمع،التنفس كالمعاب ىذا األخير 
الذؼ يرجع لعدـ قكة طفل الشمل الدماغي الحركي عمى التحكـ في عضبلت فمو ، كبالتالي ال تسمح لو 
بالنطق الجيد كعميو يككف لديو ضعف اإلنتاج المغكؼ ، نجد كذلؾ أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي يعانكف 

 . ؼمف منعكس الغثياف بمجرد لمسة خفيفة عمى مستكػ التجكيف الفمك
بركتكككؿ تشخيصي أرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ، كقد  فمف ىذا المنطمق اقترحنا

اشتمل عمى ثبلثة محاكر حيث كل محكر تضمف العديد مف النشاطات كالميارات ، فالمحكر األكؿ كاف 
لطفل الشمل الدماغي الحركي،أما المحكر  (الفمية الكجيية–الحركة العامة كالدقيقة)لمتشخيص الحركي 

الثاني يشخص لنا القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي الحركي كالمحكر الثالث يشخص 
 . جكانب المغة لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي

حيث كاف ىذا البركتكككؿ التشخيصي األرطفكني أكثر نجاحا في الكشف عف الصعكبات كالمشاكل التي 
يعاني منيا طفل الشمل الدماغي الحركي ، فقد أسفرت نتائج دراستنا الحالية عف مدػ فعاليتو بعدما قمنا 

بتطبيقو عمى عينة مف أطفاؿ ىذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة، أيف مكننا مف تشخيص جكانب 
الحركة العامة كالدقيقة لدييـ ، كما سمح لنا بالكشف عف الصعكبات المعرفية المتمثمة في االنتباه 

كمف جانب أخر كشف  ( البصرية–السمعية )، كالذاكرة  ( البصرؼ –السمعي)اإلدراؾ  ( البصرؼ –السمعي)
لنا المشاكل المغكية التي يكاجييا أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي، فقد مكننا مف تشخيص المستكػ 

لديو ، حيث الحظنا انعداـ األساليب المكرفكتركيبية  (االستعمالي–التركيبي–المعجمي–الصرفي–الصكتي)
يصاؿ المعمكمات ،  كاالختصار الشديد لمغة ، كما كاف ىناؾ حاالت لـ يكف باستطاعتيـ سرد األحداث كا 
فالقدرات المعرفية عند طفل الشمل الدماغي الحركي شبو مصابة كالتي تتفاكت بدرجات تختمف مف حالة 
ألخرػ كىذا حسب قدرات كل حالة مف حاالت عينة دراستنا، كما كشفت الدراسة عمى أف طفل الشمل 

 الشرح –الدماغي الحركي يتمقى صعكبة في استخداـ المغة في كضعيات تكاصل مختمفة أىميا السرد 
فكل ىذه المشاكل سابقة الذكر تتطمب منا االىتماـ أكثر بمجاؿ الشمل الدماغي الحركي . كالكصف
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يجاد سبل لخدمتو مف أجل  كتشجيع البحكث العممية في ىذا الجانب ليتـ تقميص حجـ ىذا المشكل كا 
 .                       إعطاء أطفاؿ ىذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة فرص أفضل لمنجاح كاالندماج داخل المجتمع 
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   يعد الشمل الدماغي الحركي اضطراب نمائي ينجـ عف خمل في الدماغ ، كيظير عمى شكل عجز 
.                                                                  غالبا اضطرابات حسية ، معرفية أك انفعاليةقحركي يصاحب

كنظرا ألىميتو ارتأينا القياـ بدراسة حكؿ الشمل الدماغي الحركي لدػ عينة مف األطفاؿ ، حيث اقترحنا 
برتكككؿ تشخيصي أرطفكني لدػ ىذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة ، كما حاكلنا الكشف عف 

   :الصعكبات التي يكاجييا أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي كالتي يعانكف منيا ككانت كالتالي 
 

.                                                                                                            مشكل الغثياف كصعكبة في التنفس * 
.                                                                                                            مشكل المعاب كمشاكل حركية * 
.                                                                                                             مشاكل معرفية * 
 .صعكبات لغكية *
 

كقد أكدت الدراسة الحالية بأف الصعكبات األكثر انتشارا بيف أطفاؿ الشمل الدماغي الحركي ، ىي 
.                  مشاكل حركية ثـ صعكبات لغكية كعميو ضعف في المكتسبات األكلية التي يعتمد عمييا النمك المعرفي 
كانطبلقا مف ذلؾ طبقنا في دراستنا أداة تشخيصية تكشف لنا كجكد الصعكبات ك المشاكل التي يعاني 

منيا طفل الشمل الدماغي الحركي مف حيث كجكد االضطراب كحدتو ، كىك البرتكككؿ التشخيصي 
األرطفكني حيث تبيف لنا مف تجربتنا الميدانية أنو سمح بتشخيص جكانب الضعف كالتي شممت الجانب 

أيف نجد أف الطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي تحصل . الحركي كالمعرفي، كذلؾ الجانب المغكؼ 
.                                                                                             عمى نتائج ضعيفة في أداء التمرينات كالنشاطات المتعمقة بالبركتككؿ التشخيصي األرطفكني 

كعميو أسفرت نتائج الدراسة عف مدػ نجاح كفعالية البرتكككؿ التشخيصي األرطفكني لدػ الطفل المصاب 
                                                                                  :بالشمل الدماغي الحركي في الكشف عف الصعكبات كالمشاكل بمحاكره التالية 

 .                                  (الحركة العامة كالفمية الكجيية )محكر التشخيص الحركي لطفل الشمل الدماغي الحركي * 
.                                   محكر تشخيص القدرات المعرفية المتعمقة بالمغة لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي* 
.                                                    محكر تشخيص جكانب المغة لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي* 

مف خبلؿ ما سبق عرضو تبيف كجكد مشاكل كثيرة عند أطفاؿ الشمل الدماغي في مجتمعنا كمدػ 
خطكرتيما عمى مستقبل أطفالنا ، لذا يجب االىتماـ أكثر بمجاؿ الشمل الدماغي ، كتشجيع البحكث 
العممية في ىذا الجانب ليأخذ ىذا األخير نصيبو مف االىتماـ ، كليتـ تقميص حجـ ىذا االضطراب 
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كلمحاكلة إيجاد سبل لمحد منو مف أجل إعطاء أطفالنا فرص أفضل لمنجاح ، كفي األخير نختـ بحثنا 
  :المتكاضع بتقديـ مجمكعة مف االقتراحات في المجاؿ العممي كالعممي كالمتمثمة في 

 . تكسيع عينة البحث كمدتيا الزمنية  
تطبيق ىذا البركتكككؿ التشخيصي األرطفكني لمطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي عمى  

 .أغمب كاليات الجزائر اللتماس مصداقيتو 
القياـ بدراسة مقارنة مف خبلؿ تطبيق ىذا البركتكككؿ التشخيصي األرطفكني عمى األطفاؿ  

 . المصابيف بالشمل الدماغي الحركي الناطقيف بالمغة األمازغية كالميجة الغربية 
االعتناء أكثر بيذه الشريحة مف ذكؼ االحتياجات الخاصة كذلؾ بإعداد برامج تعتمد عمى تنمية  

 . القدرات المعرفية كالميارات المغكية 
رشاد أسر األطفاؿ المصابيف بالشمل الدماغي الحركي في مرحمة الطفكلة إلى أىمية   تكجيو كا 

 .  الميارات الحركية في تنمية جكانب المغة لدييـ 

    يبقى أممنا كبير في أف يمبي ىذا البحث حاجة الطمبة ، كأف يككف محاكلة متكاضعة إلثراء المعرفة 
 . كيفتح المجاؿ لكل دراسة تتناكؿ الشمل الدماغي الحركي 
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  دار : األردف . دليل تدريب ك تعميـ األطفاؿ المعاقيف عقميا( . 2006)إبراىيـ أميف ،القريكني

 . مكيف لمنشر كالتكزيع 
  الطبعة  . التربية الرياضية كالتركيح لممعاقيف(  : 1998)إبراىيـ حممى كفرحات ليمى السيد

 .  دار الفكر العربي : عماف . األكلى 
  دار : عماف . الطبعة األكلى . مقدمة في اإلعاقة الحركية ( . 2006)إبراىيـ دمحم ، صالح

 .  البداية ناشركف كمكزعكف 
  دار كائل : األردف . الطبعة الثانية  . مناىج البحث االجتماعي( . 2009)إحساف دمحم ، الحسف

 .لمنشر كالتكزيع 
  كرقة دراسية بعنكاف أثر برنامج تدريبي مقترح  . (ب ت)أحمد أدـ أحمد دمحم كسمية جعفر حميد

جامعة السكداف : السكداف  . لتنمية الميارات الحركية الدقيقة لؤلطفاؿ معاقي الشمل الدماغي
 .لمعمـك كالتكنكلكجيا 

  رعاية األطفاؿ المعاقيف طبيا ( . 1999). أحمد السعيد يكنس كمصرؼ عبد الحميد حنكدة
 . دار الفكر العربي : القاىرة  . كنفسيا كاجتماعيا

  الطبعة األكلى  . إرشاد ذكؼ االحتياجات الخاصة كأسرىـ( . 2011)أحمد عبد الحميد،عربيات .
 .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع : األردف 

  رعاية ذكؼ االحتياجات الخاصة سمعيا حركيا( . 2008)بدر الديف كماؿ كدمحم حبلكرة . 
 . المكتب الجامعي الحديث : اإلسكندرية 

  األطفاؿ ذكك االحتياجات الخاصة( . 2004)ترجمة كريماف بدير . بكشيل كايدنما سككالبرنر .  
 . دار عالـ الكتب : أردف 

  برنامج منزلي لؤلطفاؿ ذكؼ الشمل الدماغي مف الكالدة الى ثبلث ( . 2006)تريزا ، غبليينيف
 .مركز العكف : جده  . سنكات
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  دار الشركؽ : األردف .  مقدمة في اإلعاقات الجسمية كالصحية ( .1998)جماؿ ، الخطيبف
 .لمنشر كالتكزيع 

  المجمس الكطني : الككيت . سيككلكجية المغة كالمرض العقمي ( . 1990)جمعة سيد ، يكسف
 . لمثقافة كالفنكف كاآلداب 

  الجزائر . الطبعة الخامسة  . محاضرات في عمـ النفس المغكؼ ( . 2003)حنفي ، بف عيسى :
 . ديكاف المطبكعات الجامعية 

  الطبعة الرابعة  . األرطكفنيا عمـ اضطرابات المغة ك الكبلـ كالصكت( . 2011)حكلو ، دمحم .
 .دار ىكمو لمنشر كالتكزيع : الجزائر 

  مركز اإلسكندرية : القاىرة  . المغة بيف النظرية كالتطبيق( . 2003)خميل عبد الرزاؽ ، السيد
 . لمكتاب 

  الطبعة األكلى  . منيجية كأساليب البحث العممي( . 2008)دالؿ ، القاضي محمكد البياتي .
 . دار الحامد لمنشر كالتكزيع : عماف 

  مستكيات التحميل المغكؼ عند ابف جني مف خبلؿ كتابو ( . 2012)دكككرؼ ، ماسيرؼ
 . مجمة مجمع : ماليزيا . العدد السادس . الخصائص

  أساليب البحث العممي في مجاؿ العمكـ االجتماعية كاإلنسانية( . 2005)ردينة ،عثماف يكسف . 
 .دار المناىج : عماف . الطبعة األكلى 

  دار : عماف . الطبعة الثانية  . المفاىيـ المغكية عند األطفاؿ( . 2009)رشدؼ أحمد ، طعيعة
 . المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة 

  التربية الخاصة لممكىكبيف كالمعكقيف كسبل رعايتيـ ك إرشادىـ( . 2003)زعبى ، أحمد دمحم . 
 . دار زىراف : عماف 

  اإلصدار  . أيدؼ في أيدؾ مع المعاؽ جسميا حركيا انفعاليا( . 2005)زينب ، محمكد شقير
 .مكتبة النيضة المصرية : القاىرة . األكؿ المجمد الخامس 

  مركز حضر مكت : اليمف  . المغة العربية التحديات كالمكاجية( . 2004)سالـ ، مبارؾ الفمق. 
  بيت لحـ : فمسطيف  . االضطرابات المغكية كعبلجيا . (ب ت)صادؽ يكسف ، الدباس. 
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  قطر  . التأىيل النفسي لحاالت الشمل الدماغي( . 2010)طارؽ عبد الرحماف دمحم ، العيسكؼ :
 .الجمعية القطرية لذكؼ االحتياجات الخاصة 

  دار البازكرؼ : عماف  . اإلعاقة الحركية كالشمل الدماغي( . 2003)عصاـ ، حمدؼ الصفدؼ
 .العممية لمنشر كالتكزيع 

  مكتبة األنجمك : القاىرة  . الرعاية االجتماعية لممعكقيف( . 1969)عطيات عبد الحميد ، ناشد
 .المصرية 

  كتاب المرشد في تشخيص الشمل الدماغي تعميـ تأىيل عبلج ( . 2006)عكاطف ، إبراىيـ دمحم .
 .المدينة العربية : جدة 

  دار صفاء : عماف . الطبعة األكلى  . اإلعاقة الحسية الحركية( . 1999)ماجدة ، السيد عبيد
 .لمنشر كالتكزيع 

  األردف . الطبعة األكلى  . اإلعاقة الحركية كالشمل الدماغي( . 2000)دمحم عبد السبلـ ،البكاليز :
 . دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

  ديكاف المطبكعات الجامعية : الجزائر  . المغة ك النمك العقمي( . 2005)محمكد ،  براىـ . 
  الطبعة األكلى  . اإلعاقة الجسمية المفيـك األنكاع كبرامج الرعاية( . 2005)مدحت،أبك النصر .

 .  مجمكعة النيل العربية : القاىرة 
  ديكاف المطبكعات : الجزائر  . مدخل إلى عمـ النفس المعاصر( . 1994)مصطفى ، عشكؼ

 .الجامعية 
  دار زىراف لمنشر : األردف . الشمل الدماغي التطكير اإلدراكي (. 2006)نادر يكسف ، الكسكاني

 .كالتكزيع 
  مركز الكتاب لمنشر : القاىرة . الطبعة األكلى  . مناىج البحث العممي( . 2006)ناىد ، عرفو . 
  عماف . الطبعة األكلى  . أطفاؿ ذكؼ الحاجات الخاصة الطفل المعاؽ( . 2004)كفاء ،فضة :

 . مكتبة المجتمع العربي لمنشر 
  الطبعة  . كيف يتعمـ المخ ذك اضطرابات الكبلـ. كليد السيد أحمد خميفة كمراد عمي عيسى سعد

 .دار الكفاء لدنيا الطباعة  ك النشر : اإلسكندرية . األكلى 
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  المذكرات بالغة العربية   : 
 عبلقة اضطراب القدرة المكانية بقدرة الفيـ المفظي عند األطفاؿ ( . 2005)بمخيرؼ ، كفاء

جامعة الحاج . مذكرة نيل رسالة ماجستير  . المصابيف باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي
 .  لخضر 

  دراسة استراتجيات الفيـ لدػ الطفل المصاب بالكىف الحركي بتطبيق ( . 2005)بف عصماف
. قسـ عمـ النفس كعمـك التربية كاألرطفكنيا . جامعة الجزائر : رسالة ماجستير  . O52اختبار 

 . كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية 
  تعزيز نمك القدرات اإلدراكية باستخداـ برنامج مقترح لنشاط ( . 2005)بكمسجد ، عبد القادر

بحث  .  سنكات6-4التربية النفسية الحركية بحث مسحي تجريبي عمى أطفاؿ التعميـ التحضيرؼ 
 . جامعة الجزائر . مقدـ ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة الدكتكراه 

  بناء كاقتراح بركتككؿ إعادة تربية الطفل الديسفازؼ في الكسط ( . 2011)خدكسي ، كريمة
. مذكرة مقدمة لنيل شيادة الدكتكراه في األرطفكنيا  . اإلكمينيكي الجزائرؼ تناكؿ لساني كبراغماتي

  . 2جامعة الجزائر 
  أساليب التكفل األرطفكني بالطفل المصاب بالشمل الدماغي الحركي ( . 2015)دردكر ،أسماء .

 .شعبة األرطفكنيا . جامعة مستغانـ . مذكرة مقدمة لنيل شيادة الميسانس في األرطفكنيا 
  أثر برنامج عبلجي في تنمية المغة االستقبالية عند أطفاؿ ( . 2012)سبلفة ، حسف حكاط

 .مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير . الشمل الدماغي 
  دراسة اإلدراؾ البصرؼ لؤللكاف عند األطفاؿ المصابيف باإلعاقة ( . 2009)طيار، شييناز

مذكرة لنيل شيادة  .  دراسة حاالتMTA 2002الحركية العصبية مف خبلؿ تقنيف رائز 
 . جامعة الجزائر . الماجستير في األرطفكنيا 

  تأثير برنامج تمرينات مقترح لتأىيل العضبلت ( . 2002)محمكد صبلح الديف ، عبد الغني
 .مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير  . المصابة في حاالت الشمل النصفي

  األسمكب المغكؼ لمقراف كأثره في تنمية قدرات الطفل المغكية ( . 2011)معركؼ ، فاخث
مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في عمـ النفس .  كالمعرفية نمكذج الذاكرة الداللية المعجمية

 . إشراؼ األستاذ نكاني حسيف . المغكؼ كالمعرفي 
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  ما مدػ تأثير البنية المكانية عمى اكتساب ميارة الحساب عند ( . 2007)ميمكدؼ ، حسينة
مذكرة مقدمة لنيل شيادة  . الطفل المصاب بعرض كليامس كبكراف تناكؿ نفس عصبي

 . جامعة الجزائر . الماجستير في عمـ النفس العصبي 
  المغة الشفيية بيف اكتسابيا لدػ الطفل المصاب بالدسفازيا ( . 2006)نجية ، تيقمكنيف

 البنيةكاسترجاعيا لدػ الحبسي الراشد دراسة مقارنة بيف االضطرابييف مف خبلؿ أحد مقكماتيا 
 . جامعة الجزائر . مذكرة لنيل شيادة الماجستير في األرطفكنيا  . المكانية– الزمنية 
  المراجع بالمغة األجنبية: 
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 ( .01)الممحق رقـ  
 . الذاكرة – االنتباه –محكر المغة الشفيية  

 0 / 1التنقيط . بند الطالقة الصكتية الرقـ 

   [  [bمجمكعة كممات تبدأ بحرؼ  01

    [ m ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 02

    [w ]  مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 03

    [ f] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 04

    [q] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 05

    [k] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 06

    [Ʒ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 07

    [Š]  مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 08

    [ȷ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 09

    [t] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 10

    [ṭ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 11

    [ḍ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 12

    [ϴ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 13

    [dȷ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 14

    [r] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 15

    [z] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 16

    [s] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 17

    [l] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 18
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    [a] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 19

    [h] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 20

    [ђ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 21

    [Ɛ] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 22

    [x] مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ 23

   ] ᴽ]مجمكعة كممات تبدأ بحرؼ  24

 

 0 / 1التنقيط .  المعجـ الداللي بند الرقـ

   . أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لمبحر  01

   .أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لبقرة  02

   .أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لبيت  03

   .أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي لحديقة  04

   . أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تنتمي دجاجة  05

 

 0 / 1التنقيط . اإلنتاج المكرفكتركيبي بند  الرقـ

   . بنت تأكل التفاح  01

   . رجل يركل الكرة  02

   . البنت راكبة عمى الحصاف  03

   . بنت أسقطت الفنجاف  04

   . كلد يتسمق الجدار  05
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   . فتاة تجري  06

   . كلد يقطف الزىرة  07

   . بنت كاقفة  08

   . كلد يقرأ  09

   . البنات يمعبف  10

   . الكلد يجري  11

   .البنت تشرب الماء  12

 

 0 / 1التنقيط . تكرار الكممات البسيطة كالمعقدة بند اؿ الرقـ

   . تكرار كممة بحر  01

   .تكرار كممة مفتاح  02

   . تكرار كممة خركؼ 03

   . تكرار كممة تفاحة 04

   . تكرار كممة أسد 05

   . تكرار كممة ثعمب  06

   . تكرار كممة جمل  07

   . تكرار كممة حصاف  08

   . تكرار كممة دلك  09

   . تكرار كممة ذئب  10

   . تكرار كممة رجل  11
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   . تكرار كممة زينب  12

   . تكرار كممة سماء  13

   . تكرار كممة شمعة  14

   . تكرار كممة صفارة  15

   . تكرار كممة ضبي  16

   . تكرار كممة طائرة  17

   . تكرار كممة عنب  18

   . تكرار كممة غزاؿ  19

   . تكرار كممة فأر  20

   . تكرار كممة قنفذ  21

   . تكرار كممة كمب  22

   . تكرار كممة ليمكف  23

   . تكرار كممة مشط  24

   . تكرار كممة نممة  25

   . تكرار كممة ىالؿ  26

   . تكرار كممة كاد  27

   . تكرار كممة يغني  28

   . تكرار كممة ديناصكر  29

   . تكرار كممة مستغانـ  30

   . تكرار كممة استعصى  31



 المالحػػػػػػػق
 

 
343 

   . تكرار كممة استخرج  32

   . تكرار كممة مستشفى  33

   . تكرار كممة تسمسيمت  34

   . تكرار كممة فمسطيف  35

   . تكرار كممة تيميمكف  36

   . تكرار كممة سكيكدة  37

 

 0 / 1التنقيط .  التشابو ك العكس بند الرقـ

   . تحديد الصكرة التي تمثل عكس كتاب مغمق  01

   . تحديد الصكرة التي تمثل  عكس صحف فارغ  02

   . تحديد الصكرة التي تمثل عكس دمية صغيرة  03

   . تحديد الصكرة التي تمثل طفل كراء حاجز  04

   . عكس كممة خارج  05

   . عكس كممة نيار  06

   . عكس كممة بعيد  07

   . عكس كممة قصير  08

   . عكس كممة حزيف  09

   . تحديد الصكر الممكنة المتشابية  10

   . تحديد الصكر التي بدكف تمكيف متشابية  11

   . تحديد الصكرة التي تشبو شكل المربع  12
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   . تحديد الصكرة التي تشبو شكل المستطيل  13

   . تحديد الصكرة التي تشبو شكل الدائرة  14

   . تحديد الصكرة التي تشبو شكل المثمث  15

 

 0 / 1التنقيط .  فيـ الجمل كتنفيذ التعميمات بند الرقـ

   . كضع اليد عمى الرأس  01

   . إغماض العينيف  02

   . مد اليديف  03

   . الطرؽ ثالث مرات عمى الطاكلة بالقمـ  04

   . حمل الكرة ككضعيا فكؽ الطاكلة  05

   . احمل قمـ الرصاص كقـ بالتخطيط عمى الكرقة  06

   . فتح الكراس ثـ إغالقو  07

  

 0 / 1التنقيط .  التسمية كالتعييف بند الرقـ

   .تسمية ليمكف  01

   . تسمية تفاحة  02

   . تسمية عنب  03

   . تسمية حصاف  04

   . تسمية جمل  05

   . تسمية بقرة  06
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   . تسمية فيل  07

   . تسمية خركؼ  08

   . تسمية زرافة  09

   . تسمية سمـ  10

   . تسمية دار  11

   . تسمية صفارة  12

   .تسمية شمعة  13

   . تسمية نممة  14

   . تسمية قطة  15

   . تسمية مفتاح  16

   . تسمية طائرة  17

   . تسمية عيناف  18

   . تسمية أنف  19

   . تسمية فـ  20

   . تسمية أذناف  21

   . تسمية شعر  22

   . تعييف النظارة  23

   . تعييف الشجرة  24

  . تعييف الممعقة  25

   . تعييف كتاب  26
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   . تعييف كلد يشرب   27

   . تعييف مربع أحمر  28

   . تعييف عمبة   29

   . تعييف جدار   30

   .تعييف كردة   31

   . تعييف سيارة   32

   . تعييف رجل يدفع   33

   .تعييف بنت تقفز   34

   . تعييف كأس  35

   . تعييف كلد   36

   . تعييف بنت   37

   . تعييف كرسي   38

   .تعييف قبعة   39

   .تعييف سكيف   40

   . تعييف قمـ   41

   . تعييف قمـ فكؽ كتاب   42

   . تعييف الرجل يحمل عمبة   43

   . تعييف الكلداف يجرياف   44

   . تعييف المرأتاف أسقطتا مزىرية ككأس   45
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 0 / 1التنقيط . بند الذاكرة الرقـ 

  . تذكر كممة رأس سمعيا  01

  .   تذكر كممة عيف سمعيا  02

  .  تذكر كممة كردة سمعيا  03

  .  تذكر كممة شجرة سمعيا  04

  .  تذكر كممة باب سمعيا  05

  . تذكر صكرة تفاحة بصريا  06

  .  تذكر صكرة ليمكف بصريا  07

  .  تذكر صكرة عنب بصريا  08

  .  تذكر صكرة بقرة بصريا  09

  .  تذكر صكرة دار بصريا  10

  .  تذكر صكرة خركؼ بصريا  11

  . تذكر جممة أغسل كجيي  12

  .  تذكر جممة أمشط شعري  13

  .  تذكر جممة أشرب الماء  14

  .  تذكر السمسمة األكلى مف األرقاـ  15

  .  تذكر السمسمة الثانية مف األرقاـ  16

  .  تذكر السمسمة الثالثة مف األرقاـ  17

  . تذكر السمسمة األكلى مف األرقاـ المعككسة  18

  .  تذكر السمسمة الثانية مف األرقاـ المعككسة  19
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  .  تذكر السمسمة الثالثة مف األرقاـ المعككسة  20

 

 0 / 1التنقيط  .  االنتباه بند الرقـ

   . تمكيف ما يعبر عف الحرارة ك البركدة  01

   . إيجاد الحصاف الذي يشبو الظل الذي في األسفل  02

   . رسـ الدكائر كما ىي في الصكرة المقابمة  03

   . تعييف الجزء الناقص لمحيكاف كربطو معو  04

   . إيجاد الصكر المناسبة  05

    . ةإعادة الطرؽ بنفس عدد الطرقات المسمكع 06

   . االنتباه لمصدر الصكت كتحديده  07

   .االنتباه لصكت المرأة ك الرجل  08

 .محكر المغة المكتكبة  

 0 / 1التنقيط .  التخطيط الكتابي بند الرقـ

   . إعادة رسـ الشكل األكؿ   01

   .إعادة رسـ الشكل الثاني  02

   .إعادة رسـ الشكل الثالث  03

   .إعادة رسـ الشكل الرابع   04

   .إعادة رسـ الشكل الخامس   05

   .إعادة رسـ الشكل السادس    06

   .إعادة رسـ الشكل السابع   07
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   .إعادة رسـ الشكل الثامف   08

   .إعادة رسـ الشكل التاسع  09

   .إعادة رسـ الشكل العاشر   10

   .إعادة رسـ الشكل الحادي عشر    11

   .إعادة رسـ الشكل الثاني عشر    12

 

  0 / 1التنقيط  . بند قراءة الحركؼ ك كتابتيا  الرقـ 

  [   [bقراءة الحرؼ   01

    [ m ] قراءة الحرؼ 02

    [w ]  قراءة الحرؼ 03

    [ f] قراءة الحرؼ 04

    [q] قراءة الحرؼ 05

    [k] قراءة الحرؼ 06

    [Ʒ] قراءة الحرؼ 07

    [Š]  قراءة الحرؼ 08

    [ȷ] قراءة الحرؼ 09

    [t]قراءة الحرؼ  10

    [ṭ] قراءة الحرؼ 11

    [ḍ] قراءة الحرؼ 12
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    [ϴ] قراءة الحرؼ 13

    [dȷ] قراءة الحرؼ 14

    [r] قراءة الحرؼ 15

    [z] قراءة الحرؼ 16

    [s] قراءة الحرؼ 17

    [l] قراءة الحرؼ 18

    [a] قراءة الحرؼ 19

    [h] قراءة الحرؼ 20

    [ђ] قراءة الحرؼ 21

    [Ɛ] قراءة الحرؼ 22

    [x] قراءة الحرؼ 23

   ] ᴽ]قراءة الحرؼ  24

  [ [bكتابة الحرؼ   25

    [m] كتابة الحرؼ  26 

    [w]  كتابة الحرؼ  27

    [f] كتابة الحرؼ  28

    [q] كتابة الحرؼ  29

    [k] كتابة الحرؼ  30

    [Ʒ] كتابة الحرؼ  31 

    [Š]  كتابة الحرؼ 32
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    [ȷ] كتابة الحرؼ 33

    [t] كتابة الحرؼ  34

    [ṭ]  كتابة الحرؼ 35

    [ḍ]  كتابة الحرؼ 36

    [ϴ]  كتابة الحرؼ  37

    [dȷ]  كتابة الحرؼ 38

    [r]  كتابة الحرؼ 39

    [z]  كتابة الحرؼ 40

    [s]  كتابة الحرؼ 41

    [l]  كتابة الحرؼ 42

    [a]  كتابة الحرؼ 43

    [h]  كتابة الحرؼ 44

    [ђ]  كتابة الحرؼ 45

    [Ɛ]  كتابة الحرؼ 46

    [x]  كتابة الحرؼ 47

   ] ᴽ] كتابة الحرؼ  48

   ] ]dكتابة الحرؼ  49

   Ṣ]]كتابة الحرؼ   50
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 0 / 1التنقيط .  قراءة الكممات ك كتابتيا بند الرقـ

   . قراءة كممة مدرسة   01

   . قراءة كممة بيت  02

   . كممة مسرح  قراءة 03

   . قراءة كممة حديقة  04

   . قراءة كممة طبيب  05

   . قراءة كممة سيارة  06

   . قراءة كممة سماء  07

   . قراءة كممة بحر  08

   . قراءة كممة باب  09

   . كتابة كممة مدرسة  10

   . كتابة كممة بيت  11

   . كتابة كممة مسرح  12

   . كتابة كممة حديقة  13

   . كتابة كممة طبيب  14

   . كتابة كممة سيارة  15

   . كتابة كممة سماء  16

   . كتابة كممة بحر  17

   . كتابة كممة باب  18
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 0 / 1التنقيط .  الفيـ القرائي بند الرقـ

   . قراءة أحضر يعقكب كرقة كقمـ   01

   .قراءة بدأ يعقكب يرسـ عمى الكرقة  02

   . قراءة لكف يعقكب البيت الذي رسمو  03

   .قراءة عمق يعقكب الصكرة عمى الحائط  04

   . قراءة ندى يعقكب أباه ليريو الصكرة  05

   . التسطير عمى كممة قمـ  06

   . التسطير عمى كممة الكرقة  07

   . التسطير عمى كممة رسمو  08

   . التسطير عمى كممة الحائط  09

   . التسطير عمى كممة الصكرة  10

 

 0 / 1التنقيط .  كتابة الجمل عف طريق اإلمالء بند الرقـ

   .كتابة فتاة تمعب بالدمية عف طريق اإلمالء   01

   .كتابة األـ تككي المالبس عف طريق اإلمالء  02

   . كتابة األب يشكي المحـ عف طريق اإلمالء  03

 

 0 / 1التنقيط .  كتابة نص عف طريق اإلمالء بند الرقـ

   كتابة نص عف طريق اإلمالء   01

 0 / 1التنقيط  .بند الفيـ المكرفكتركيبي  الرقـ 
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   .قراءة تحمل السيدة كيسا  01

   . قراءة أسقطت المرأة الكيس  02

   .قراءة تحمل البنت الكرسي  03

   .قراءة يحمل الكمب كيسا  04

   . قراءة تقطف البنت األزىار  05

   .قراءة الكلد يأكل التفاح الذي تقطفو البنت   06

   .الكلد فكؽ غصف الشجرة  07

   . تعييف الصكرة التي تناسب الجممة األكلى  08

  . تعييف الصكرة التي تناسب الجممة الثانية  09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تعييف الصكرة التي تناسب الجممة الثالثة  10

   .تعييف الصكرة التي تناسب الجممة الرابعة  11

   . تعييف الصكرة التي تناسب الجممة الخامسة  12

  . تعييف الصكرة التي تناسب الجممة السادسة 13

   .تعييف الصكرة التي تناسب الجممة السابعة   14

   . حكاية قصة كتابيا  15
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 (02)الممحق رقـ  

 التشخيص  الحركي لطفل الشمل الدماغي الحركيمحكر  /  األكؿػػػمػػػحػػػكراؿ 

 . (الفمية الكجيية  ك الحركة العامة  )

 .منعكس الغثياف ، ك التقيؤ لدػ طفل الشمل الدماغي الحركي  .1
 .  ضـ الشفتيف حكؿ أنبكبة  .2
 .االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف  .3

 . الضحؾ مع فتح الشفاه  .4

 . سحب الشفاه لداخل الفـ  .5

 . جذب اليكاء لداخل الفـ  .6

 .نفخ الخدكد كالعد حتى العشرة  .7

 .كضع المساف في جانب الخد األيمف لمداخل ك العد حتى السبعة .8

 .كضع المساف في جانب الخد األيسر لمداخل ك العد حتى السبعة .9

 .  إخراج المساف ك جعمو في جانب كاحد مع العد حتى السبعة .10

 .  إخراج المساف ك جعمو في الجانب األخر ك العد حتى السبعة .11

 .  رفع المساف لمحنؾ ك العد حتى الثمانية .12

 .  نفخ ىكاء الزفير فترة طكيمة بحركة تذبذبية  .13

 .  إغبلؽ الشفتيف بقكة  .14

 .  تدكير الشفتيف لؤلماـ كفتحيا فتحة بسيطة  .15

 .  فتح الفـ كلمس السنة العميا بمسانو .16
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 . محاكلة لمس رأس ،أنفو بالمساف  .17

 .  لمس طرؼ لسانو الشفة العميا  .18

 .  لمس طرؼ لسانو الشفة السفمى  .19

 .  كضع المساف عمى حافة المثة خمف األسناف العميا  .20

  [ . i ] االبتسامة بمد الشفاه لمجانبيف مع نطق صكت  .21

  . [ ā ] [ t ] فتح الشفاه مع نطق صكت  .22

  .[ b ] إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ  .23

  .[ ba ]مفتكح    إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ  .24

  .[bu]مضمـك    إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ  .25

 .[ bi ] مكسكر إغبلؽ الشفتيف بقكة ثـ خركج صكت انفجارؼ  .26

 . النسف عمى الشمعة  .27

 .  النسف عمى الشمعة ، ك محاكلة إطفائيا  .28

 .  النفخ عمى مراكب كرقية في الماء  .29

 . النفخ عمى أقبلـ الرصاص المكضكعة أفقيا عمى الطاكلة  .30

 . النفخ عمى أنبكب متصل بكأس بو ماء  .31

 . النفخ عمى مراكح كرقية إلدارتيا  .32

 . الكقكؼ ك الرجميف متباعدتيف  .33

 .  رفع الذراعيف لؤلعمى ، كعندما نصفر الطفل يصفق .34

 . المشي عمى خط مستقيـ  .35
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 . المشي كىك مغمض العينيف  .36

 . فتح كرقة ثـ طييا  .37

 . تمزيق الكرؽ باليد  .38

 . فتح كتاب أك كراس  .39

 .  ملء مجمكعة أزرار في خيط  .40

 .  بناء برج مف المكعبات  .41

 . الرسـ باألصابع بتمكيف مائي  .42

 . سحب خيط  .43

 . الشد عمى األشياء  .44

 . تحريؾ ذراعي الطفل في جميع االتجاىات .45

 . القبض كالضغط عمى الشيء الممسكؾ .46

 .  العب بيد كاالرتكاز عمى اليد أخرػ  .47

 . إدخاؿ مجمكعة حمقات في عمكد  .48

 . كضع مكعبات في عمبة  .49

 . العب بالكرة كرمييا لمطرؼ األخر  .50

 . مسؾ كرة صغيرة بالسبابة كاإلبياـ  .51

 .  مسؾ كرة كبيرة باليديف .52

 . كضع ككب كسط ككب  .53

 .  كضع أقراص صغيرة في كيس  .54
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 .، كا عادة تركيبيا .  نزع قطع لكح مركبة لصكرة  .55

.  رفع الساؽ لؤلعمى مع إقفاؿ العينيف  .56

.    مد يديو ك تشبيكيـ مع بعيـ البعض .57

.  مد ذراعيو كفتح أصابع يديو بكضع عمكدؼ  .58

.  تشبيؾ يديو مع االرتكاز عمى الطاكلة  .59

.  كضع يديو عمى رأسو مع تشبيؾ اليديف  .60

.  كضع راحة يديو عمى الطاكلة مع فتح أصابعو لمدة  .61

.   مد ذراعيو  كتشبيؾ يديو كتحريكيما كرفعيما لؤلعمى كاألسفل  .62

.  مد ذراعيو مع لف أصابع يديو عمى العصا  .63

.    تشبيؾ األيدؼ خمف الظير  .64

.  تشبيؾ األيدؼ ككضعيا خمف الرأس  .65

  الكقكؼ بمد الذراعيف لمجانبيف ك القياـ بحركات اليداف كالذراعاف  .66

.  لؤلماـ ، لمكسط كلمجانبيف 

 .   مد الذراعيف لمجانبيف ك تحريكيما بشكل دائرؼ  .67

 . قذؼ الطفل الكرة باتجاه الحائط ثـ مسكيا  .68

 .  مد اليديف لمكسط مع مباعدة اليديف ك الساقيف عف بعضيما  .69

 .  مد الذراعيف لمكسط مع تشبيؾ األصابع ك تثبيت اإلبياميف معا .70

 . مد ذراعيو لمكسط ، كتحريؾ السبابتيف بشكل دائرؼ  .71
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  مد الذراعيف لمكسط مع مسؾ لعبة صغيرة الحجـ  نكعا ما                                     .72
 .كنقميا مف يد ألخرػ 

  محكر القدرات المعرفية المرتبطة بالمغة لطفل الشمل الدماغي /الػػػمػػػحػػػكر الػػػثػػػانػػػي  
 .الحركي

 .مطابقة المكف األحمر .1

 .مطابقة المكف األصفر  .2

 .مطابقة المكف األخضر  .3

 .مطابقة المكف األزرؽ  .4

 .الفرز بيف المكف األحمر ك األصفر  .5

 .الفرز بيف المكف األصفر ك األخضر  .6

 . الفرز بيف المكف األخضر ك األزرؽ  .7

 .تسمية المكف األحمر  .8

 . تسمية المكف األصفر  .9

 . تسمية المكف األخضر  .10

 . تسمية المكف األزرؽ  .11

 . تكظيف المكف األحمر  .12

 .  تكظيف المكف األصفر  .13

 .تكظيف المكف األخضر  .14

 . تكظيف المكف األزرؽ  .15
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 . تعييف رأسو  .16

 .  تعييف كجيو  .17

 .  تعييف عينو  .18

 .تعييف فمو  .19

 . تعييف أنفو  .20

 . تعييف أذنو  .21

 . تعييف يده  .22

 . تعييف بطنو  .23

 . تعييف ظيره  .24

 . تعييف ظفره  .25

 . تعييف أصبعو  .26

 . تعييف شعره  .27

 . تعييف رجمو  .28

 . تعييف كتفو  .29

 .  تعييف عنقو  .30

 . تعييف رقبتو  .31

 . تعييف صدره  .32

 . تعييف خده  .33

 . تعييف جبيتو  .34
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 .  تعييف رأس الدمية  .35

 .  تعييف كجو الدمية  .36

 . تعييف عيف الدمية  .37

 . تعييف فـ الدمية  .38

 . تعييف أنف الدمية  .39

 .تعييف أذف الدمية  .40

 . تعييف يد الدمية  .41

 . تعييف بطف الدمية  .42

 .تعييف ظير الدمية  .43

 . تعييف ظفر الدمية  .44

 .تعييف أصبع الدمية  .45

 .   تعييف شعر الدمية  .46

 . تعييف رجل الدمية  .47

 . تعييف كتف الدمية  .48

 .تعييف عنق الدمية  .49

 . تعييف رقبة الدمية  .50

 . تعييف صدر الدمية  .51

 .تعييف خد الدمية  .52

. تعييف جبية الدمية  .53
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 . تعييف يده اليمنى  .54

.  تعييف يده اليسرػ  .55

 .تعييف عينو اليمنى  .56

 .تعييف عينو اليسرػ  .57

 . تعييف أدنو اليسرػ  .58
 . تعييف أذنو اليمنى  .59

 . تعييف رجمو اليمنى  .60

 .تعييف رجمو اليسرػ  .61

 .كضع يده اليمنى فكؽ عينو اليسرػ  .62

 .كضع يده اليسرػ فكؽ عينو اليمنى  .63

 .كضع يده اليمنى عمى أذنو اليسرػ  .64

 . كضع يده اليسرػ عمى أذنو اليمنى  .65

 . كضع يده اليمنى عمى رجمو اليسرػ  .66

 . كضع يده اليسرػ عمى رجمو اليمنى  .67

. المعبة فكؽ الطاكلة  .68

.  المعبة تحت الطاكلة  .69

.  الكقكؼ أماـ الكرسي  .70

. الكقكؼ كراء الكرسي  .71

 .  الكقكؼ بجانب الكرسي  .72
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.  في حاؿ إف كانت الحالة ال تستطيع الكقكؼ ، تستبدؿ بالجمكس  / مبلحظة 

 . ذكر اسـ اليـك  .73

 . ذكر أياـ األسبكع  .74

 .اليـك الذؼ يأتي بعد الجمعة  .75

 .اليـك الذؼ يأتي قبل الجمعة  .76

 . اليـك الذؼ يأتي قبل يـك االثنيف .77

 .اليـك الذؼ يأتي بعد يـك االثنيف  .78

 . كضع المربع الكبير مع المربع الصغير  .79

 .كضع الدائرة الكبيرة مع الدائرة الصغيرة  .80

 . كضع المثمث الكبير مع المثمث الصغير  .81

 . معرفة شكل المربع  .82

 . معرفة شكل المثمث  .83

 . معرفة شكل الدائرة  .84

 . العد مف الكاحد إلى العشرة  .85

 .إعطاء كرتاف  .86

 . إعطاء ثبلث كرات  .87
 . إعطاء أربع كرات  .88

 . إعطاء خمس كرات  .89

  .( كرات 4 كرات ك 3 )معرفة األكبر بيف  .90
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  .( كرات 5 كرات ك 3 )معرفة األكبر بيف  .91

  .( كرات ك كرتاف 3 )معرفة األكبر بيف  .92

 .( كرات 3 كرات ك 4 ) معرفة األصغر بيف  .93
  .( كرات ك كرتاف 3 ) معرفة األصغر بيف  .94

 .( كرات 5 كرات ك4 ) معرفة األصغر بيف  .95

 .تمكيف األسقف المتشابية بنفس المكف  .96

 .االنتباه لصكت الماء ، كشكمو عند تساقطو  .97

 .  ملء مجمكعة أزرار في خيط بنفس ترتيب المكف   .98

 .االنتباه لمصدر الصكت  .99

.   رسـ االناءات بنفس الشكل المكجكد في الصكرة  .100
  رسـ شكل شمس بجانب مظمة مغمقة ، ك أمطار تتساقط   .101
.   بجانب مظمة مفتكحة  .102
. ذكر الجزء الناقص لصكرة سيارة  .103
.  كضع األجزاء الناقصة في الصكرة المناسبة  .104
 . فرز المكعبات إلى مجمكعات حسب المكف كعد كل مجمكعة  .105
.                                           تحديد الشكل المختمف لكل مجمكعة مف الصكر المتماثمة  .106
 .                                                كضع األحجاـ ك األشكاؿ اليندسية في الثقكب المناسبة  .107
 . قذؼ الكرة عمى اليدؼ المعيف  .108
 . تمرير خط بكاسطة قمـ داخل متاىة  .109
 . تحديد الصكرتيف المتطابقتيف .110
  تذكر الصكت القكؼ ، الخفيف ، الطكيل ، القصير  .111
.  مع ذكر اتجاىو كمصدر الجرس  .112
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 . القياـ بتمكيف المربعات بنفس ترتيب المكف  .113
  كضع العصي المناسب مف حيث المكف عمى                                                                               .114

. الخط المكجكد في الكرقة 
 . محاكلة رسـ نفس الشكل عمى سطح الكرقة  .115
 . تذكر الكممات سمعيا  .116
 .  تذكر الكممات انطبلقا مف الصكر  .117
كضع البطاقة المناسبة كسط الشكل المناسب                                          في  .118

. البطاقات الحافظة 

  محكر تشخيص  جكانب المغة لدى طفل الشمل الدماغي الحركي /الػػػمػػػحػػػكر الػػػثػػػالػػػث  .

  [.la. la. la ]تكرار المقطع الصكتي   .1

    [. Ba . Ba . Ba ]                                        تكرار المقطع الصكتي  .2

    [.ma . ma . ma ] تكرار المقطع الصكتي  .3

    [.na . na . na ] تكرار المقطع الصكتي  .4

    [.Ṣ a . Ṣ a . Ṣ a ] تكرار المقطع الصكتي  .5

 ]  [.da .da . da ] تكرار المقطع الصكتي  .6

     [.dƷa . dƷa .dƷa ] تكرار المقطع الصكتي  .7

    [.fa.fa.fa ]    تكرار المقطع الصكتي  .8

    [.ṭa. ṭ a. ṭ a ] تكرار المقطع الصكتي  .9

       [.bla . bla . bla ] تكرار المقطع الصكتي   .10
    [.bi . bȗ . ba ]  تكرار المقطع الصكتي  .11
    [.ta . tȗ . ti ] تكرار المقطع الصكتي  .12
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    [.wa . wa . wa ] تكرار المقطع الصكتي  .13
 [. ha. hu. hi ] تكرار المقطع  .14
 ع  . a ع u.ع    i تكرار المقطع  .15
    [ ħa . ħȗ . ħi ] تكرار المقطع  .16
    [  ᴽ a.ᴽ u . ᴽ i ]  تكرار المقطع  .17
    [ xa . xu . xi] تكرار المقطع  .18
    [qa . qu . qi] تكرار المقطع  .19
    [ ka .ku .ki] تكرار المقطع  .20
    [ ga . gu . gi] تكرار المقطع  .21
    [ Ša . Šo . Ši ] تكرار المقطع  .22
    [ ȷ a.ȷ u .ȷ i ] تكرار المقطع  .23
    [ ta . to . ti ] تكرار المقطع  .24
    [ ṭa . ṭu . ṭi ] تكرار المقطع  .25
    [ ḍ a. ḍ u . ḍ  i  ] تكرار المقطع  .26
   [ ɵ a . ɵ  u . ɵ  i  ] تكرار المقطع  .27
 [ da . d u .d i] تكرار المقطع    .28
 [  ra .ru .ri ]  تكرار المقطع   .29
 [ za .zu . zi ]تكرار المقطع   .30
  [ Ṣa . Ṣu . Ṣi ] تكرار المقطع   .31
 [ sa . su .si ]تكرار المقطع   .32
 [ la . lu . li ] تكرار المقطع   .33
 [ ba . bu .bi] تكرار المقطع  .34
 [ ma . mu . mi ]تكرار المقطع   .35
   [  wa . wu . wi ] تكرار المقطع   .36
 [  fa . fu . fi ]  تكرار المقطع   .37
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 (أشياء ، مبلبس ، حيكانات  ) تسمية صكر مختمفة  .38
  (حدث  )التحدث عف صكر تحتكؼ  .39
. ترتيب صكر لقصة متسمسمة ك التحدث عنيا  .40
.  تعييف صكر مختمفة  .41
 .تعييف صكر حدث  .42
. عمل خط أفقي  .43
.  عمل خط عمكدؼ  .44
.  عمل خط مائل  .45
.  عمل خط منكسر  .46
.  عمل مثمث  .47
 . عمل مربع  .48
. عمل دائرة  .49
 نقبل   [b ]كتابة الحرؼ  .50
 امبلءا  [b ]كتابة الحرؼ  .51
 نقبل  [ t ]كتابة الحرؼ  .52
امبلءا  [ t ]كتابة الحرؼ  .53
 نقبل  [  ϴ ]كتابة الحرؼ  .54
 امبلءا  [   ϴ  ]كتابة الحرؼ  .55
 نقبل  [ dƷ ]كتابة الحرؼ  .56
 امبلءا  [ dƷ ]كتابة الحرؼ  .57
 نقبل  [ ћ  ]كتابة الحرؼ  .58
 امبلءا  [ ћ ]كتابة الحرؼ  .59
  نقبل [ x ]كتابة الحرؼ  .60
 امبلءا  [ x ]كتابة الحرؼ  .61
 نقبل  [ f ]كتابة الحرؼ  .62
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 امبلءا  [ f ]كتابة الحرؼ  .63
 نقبل  [ q ]كتابة الحرؼ  .64
 امبلءا  [ q ]كتابة الحرؼ  .65
   نقبل [ s ]كتابة الحرؼ  .66
 امبلءا  [ s ]كتابة الحرؼ  .67
 نقبل  [ Š  ]كتابة الحرؼ  .68
 امبلءا  [ Š  ]كتابة الحرؼ  .69
 نقبل  [ ṭ  ]كتابة الحرؼ  .70
 امبلءا  [ ṭ ]كتابة الحرؼ  .71
  نقبل [d]كتابة الحرؼ  .72
 امبلءا  [d]كتابة الحرؼ  .73
 نقبل  [ r ]كتابة الحرؼ  .74
 امبلءا  [ r ]كتابة الحرؼ  .75
 نقبل  [ z  ]كتابة الحرؼ  .76
 امبلءا  [ z ]كتابة الحرؼ  .77
 نقبل  [  Ṣ ]كتابة الحرؼ  .78
 امبلءا  [ Ṣ ]كتابة الحرؼ  .79
 نقبل  [ḍ]كتابة الحرؼ  .80
  امبلءا [ḍ]كتابة الحرؼ  .81
كتابة كممة أنف نقبل   .82
كتابة كممة أنف امبلءا   .83
كتابة كممة بقرة نقبل   .84
كتابة كممة بقرة امبلءا  .85
 كتابة كممة تفاحة نقبل  .86
 كتابة كممة تفاحة امبلءا  .87
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كتابة كممة ثبلجة نقبل   .88
كتابة كممة ثبلجة امبلءا   .89
كتابة كممة سمـ نقبل   .90
كتابة كممة سمـ امبلءا   .91
كتابة كممة شمعة نقبل  .92
 كتابة كممة شمعة امبلءا   .93
كتابة كممة خركؼ نقبل  .94
 كتابة كممة خركؼ امبلءا   .95
كتابة كممة ليمكف نقبل   .96
كتابة كممة ليمكف امبلءا  .97
كتابة كممة ذبابة نقبل  .98
 كتابة كممة ذبابة امبلءا   .99

كتابة كممة ىرة نقبل   .100
كتابة كممة ىرة امبلءا  .101
كتابة كممة طائرة نقبل   .102
كتابة كممة طائرة امبلءا   .103
كتابة كممة دار نقبل   .104
كتابة كممة دار امبلءا   .105
كتابة كممة صحف نقبل   .106
كتابة كممة صحف امبلءا  .107
 كتابة كممة ظفر نقبل .108
كتابة كممة ظفر امبلءا  .109
كتابة كممة زرافة نقبل  .110
كتابة كممة زرافة امبلءا  .111
كتابة كممة كمب نقبل  .112
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كتابة كممة كمب امبلءا   .113
كتابة كممة غرباؿ نقبل   .114
كتابة كممة غرباؿ امبلءا  .115
كتابة كممة عصفكر نقبل   .116
 كممة عصفكر امبلءا  .117
نقبل  / كلد يمعب بالكرة / كتابة  .118
امبلءا / كلد يمعب بالكرة / كتابة  .119
نقبل / أختي تقرا في المدرسة /كتابة  .120
امبلءا / أختي تقرا في المدرسة /كتابة  .121
نقبل  / بنت تذىب مع أميا لمطبيب /كتابة  .122
 امبلءا / بنت تذىب مع أميا لمطبيب  / كتابة  .123
كتابة النص نقبل   .124
 كتابة النص امبلءا .125
   [ a ]  قراءة الحرؼ .126
   [ b ]قراءة الحرؼ  .127
   [ t ]قراءة الحرؼ  .128
   [ϴ]قراءة الحرؼ  .129
  [ s ]قراءة الحرؼ  .130
   [Š]قراءة الحرؼ  .131
   [ Ṣ ]قراءة الحرؼ  .132
  [ n ]قراءة الحرؼ  .133
   [ l ]قراءة الحرؼ  .134
  [ w ]قراءة الحرؼ  .135
  [ r ]قراءة الحرؼ  .136
  [ f ]قراءة الحرؼ  .137
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   [ dƷ ]قراءة الحرؼ  .138
  [ d ]قراءة الحرؼ  .139
   [ ṭ ]قراءة الحرؼ  .140
   [ h ]قراءة الحرؼ  .141
   ع  قراءة الحرؼ  .142
   [ᴽ]قراءة الحرؼ  .143
   [ k ]قراءة الحرؼ  .144
   [ z ]قراءة الحرؼ  .145
   [ḍ]قراءة الحرؼ  .146
   [d]قراءة الحرؼ  .147
   [ ћ ]قراءة الحرؼ  .148
   [ q ]قراءة الحرؼ  .149
   [ m ]قراءة الحرؼ  .150
   [ȷ]قراءة الحرؼ  .151
   [dɟ]قراءة الحرؼ  .152
   [ x ]قراءة الحرؼ  .153
/  خركؼ / قراءة  كممة  .154
/  يد / قراءة  كممة  .155
/  مفتاح / قراءة كممة  .156
/  قمـ / قراءة كممة  .157
/  ظفر / قراءة كممة  .158
/  دار / قراءة كممة  .159
/ جمل / قراءة كممة  .160
/  شمعة / قراءة كممة  .161
/  كرد / قراءة  كممة  .162
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/  نممة / قراءة كممة  .163
/  كلد يمعب بالكرة / قراءة  .164
/ أختي تقرأ في المدرسة / قراءة  .165
/  بنت تذىب مع أميا لمطبيب / قراءة  .166
. قراءة نص  .167
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 ( .03)الممحق رقـ  
 .الممفات الطبية لمحاالت  
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 ( .04)الممحق رقـ  
 .صكر بند االندماج المكرفكتركيبي 

 
 ( .05)الممحق رقـ 

 .صكر بند العكس  

 
 ( .06)الممحق رقـ  
 .صكر بند التشابو  
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 ( .07)الممحق رقـ  

 .صكر بند التسمية كالتعييف   
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 ( .08)الممحق رقـ  
 .صكر بند االنتباه  

 
 ( .09)الممحق رقـ  

 

 
 

 



 المالحػػػػػػػق
 

 
378 

 ( .10)الممحق رقـ  
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 ( .11)الممحق رقـ  
 .صكر بند االنتباه  

 
 ( .12)الممحق رقـ  
 .صكر بند االنتباه  
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 ( .13)الممحق رقـ  
 . صكر بند التخطيط الكتابي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المالحػػػػػػػق
 

 
381 

 ( .14)الممحق رقـ  
 .صكر بند الفيـ المكرفكتركيبي 

 
 ( .15)الممحق رقـ  
 .صكر بنداالنتاج الكتابي  
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 ( .16)الممحق رقـ  
 
 
 
 

 

  ( .17)الممحق رقـ  

  
 ( 4)الصكرة            (3)الصكرة              (2)الصكرة          (1)     الصكرة 

  
  

 ( 8)الصكرة           (7)  الصكرة   (         6)الصكرة           (5)    الصكرة 
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 ( 12) الصكرة    (     11)الصكرة                (10)  الصكرة  (         9) الصكرة   

  

 ( .16)  الصكرة   (       15)الصكرة    (         14)  الصكرة        (      13)  الصكرة    

 
 ( 20)الصكرة              (19)الصكرة             (18)الصكرة          (17)الصكرة 
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 ( . 24)الصكرة             (23)الصكرة            (22)الصكرة         (21)الصكرة 

  ( .18)الممحق رقـ  

   
 (  03)الصكرة                   (02)الصكرة                       (01)الصكرة 

   

 ( 06)الصكرة                       (05)الصكرة                        (04)     الصكرة 
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 (  .                    07)                                              الصكر 

   ( .19)الممحق رقـ  
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   ( .20)الممحق رقـ  

 

 (02)الصكرة                                       (01)              الصكرة 
   ( .21)الممحق رقـ  
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   ( .22)الممحق رقـ  

   ( .23)الممحق رقـ  

 

   ( .24)الممحق رقـ  
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  ( .25)الممحق رقـ  
 
 
 
 
 
 

 (01)الصكرة 

 
 
 
 
 
 
 

 (02)الصكرة 
 (26)الممحق رقـ  

 
 (02)الصكرة                                   (01)الصكرة 
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 (27)الممحق رقـ  

 
 (28)الممحق رقـ  
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 (29)الممحق رقـ  

 

 (30)الممحق رقـ  

 

 (31)الممحق رقـ  
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 (32)الممحق رقـ  
 
 
 
 
 
 
 

 (33)الممحق رقـ  
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 . تقديـ أعماؿ الحاالت  
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