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الحمد  الذي ھدانا إلى نور العلم ومیزنا بالعقل الذي یسیر طریقنا إلتمام ھذا البحث في 
 .صورتھ النھائیة

التي أشرفت "  تواتي  حیاة" أتقدم بأسمى عبارات الشكر والثناء والتقدیر إلى األستاذة 
على ھذا العمل المتواضع وبذلھا جھدا خالصا في توجیھ ھذا البحث فأرجو من هللا أن 

 .یجزیھا الجزاء األوفى

التي قدمت لي المساعدة في الجانب " سلیمة"وشكر خاص الى المختصة االرطفونیة 
 .التطبیقي الى جانب الحاالت التي ساھمت في اثراء ھذا البحث

 .على مساعدتي"  بلكرد محمد "والى األستاذ 

كما أتوجھ بأخلص عبارات الشكر والعرفان إلى لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذا 
عمراني امال " البحث إلى جانب مساعدتي إلنھاء جوانب ھذا البحث من بینھم األستاذة 

 ."بوزاد نعیمة" أستاذة " 

 .في تكویننا الذین ساھموا" االرطفونیا " والى كل أساتذة شعبة  

 أھذي ثمرة جھدي
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 االٕهداء

 أھدي ثمرة جھدي وعملي 

 رحمھما هللا وأدخلھما فسیح جناتھ" جدتي " و " أبي " روح إلى 

 إلى أمي الحبیبة التي ساعدتني وشجعتني بدعائھا أطال هللا في عمرھا

" نورھان " إلى إخواني وأخواتي دون استثناء إلى جانب زوجات إخواني والكتكوتة 
 "حواء"و"بشرى"و"أحمد"و

 وإلى كل فرد من أفراد العائلة 

 "بشیر محجوبة " إلى كل صدیقاتي واألحبة خاصة زمیالت الدراسة 

 .أھدي الجمیع بفخر واعتزاز ھذا العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص البحث

 .النصفي و الرباعيعالقة نوبات الصرع باضطراب الذاكرة العاملة عند المصاب بالشلل الذماغي الحركي 

البحث الى الكشف عن عالقة نوبات الصرع بإضطراب الذاكرة العاملة لدى المصاب بالشلل الدماغي ھذا ھدفت 

ولھدا الغرض اجري البحث على عینة من المصابین بالشلل االلدماغي الحركي قدر ,الحركي  فئة النصفي و الرباعي

اختبار ,مالحضة ,مقابلة (لجمع المعطیات استعنا بادوات البحث االتیة,عددھم أربعة حاالت اختیرو بطریقة قصدیة 

وتوصلت النتائج ,واستخدمنا المنھج الوصفي و ذلك لموائمتھ البحث وھو دراسة حالة).الذاكرة العاملة كاداة تشخیصیة 

ت الصرع یعانون المصاحب بنوبا) النصفي و الرباعي( المتحصل علیھا الى ان المصابین بالشلل الدماغي الحركي

لذا البد من القیام بمزید من البحوث حول مدى تاثیر نوبات الصرع على اھم قدرة , من اضطراب في الداكرة العاملة 

 .معرفیة وھي الذاكرة العاملة  وسعة االحتفاظ فیھا لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركي 

 : كلمات مفتاحیة

 .فئة النصفي و الرباعي الحركي  اغيشلل الذم -الذاكرة العاملة - نوبات الصرع

Research Summary: 

The relationship of epileptic seizures to the working memory achive in 
patients with paraplegic and quadratic lymphatic paralysis. 

Disign to drive at purpose to this study was to investigate the relationship 
between epileptic seizures and memory disturbance in the cerebral palsy 
patients. The purpose of the study was to investigate a sample of four 
patients who had been deliberately selected. In order to collect data, we 
used the following research tools (interview, , The test of working memory 
as a diagnostic tool). We used the descriptive approach, and this is adapted 
to research, which is a case study, and the results obtained indicate that 
people with cerebral palsy (half and quadral) accompanied by epileptic 
seizures suffer from a disturbance in working memory, More research on the 
effect of epileptic seizures on the most cognitive ability is the working 
memory and retention capacity of the cerebral palsy patient. 

Keywords: 

Epileptic seizures –Buffered memory - paralysis of the half and quadratic 
hemispheres. 
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  مقدمة

علم النفس المعرفي فقد عرفه نیسر على انه جمیع العملیات التي یتم من خاللها نقل المدخالت 
ویشیرهدا التعریف الى ان .الحسیة وتحویلها و اختصارها و توضیحها و تخزینها واستعادتها واستعمالها

المعلومات و  علم النفس المعرفي یعنى بجمیع العملیات العقلیة التي یمارسها الفرد عندما یستقبل
لذا فان علم النفس المعرفي یتعامل مع عملیات .یعالجها و یرمزها و یخزنها ثم یسترجعها عند الحاجة

حصول الفرد على المعلومات ،وكیفیة تمثیلها وتحویلها الى المعرفة ،وكیفیة تخزینها ، وطریقة 
واسعا من العملیات العقلیة وهكذا نجد انه یتضمن مدى . استخدامها في توجیه النشاط اإلنساني 

ابتداءا من اإلحساس واالدراك، والذاكرة، وتكوین المفاهیم، والتفكیروالتخیل، واللغة ،و الذكاء ،و 
  ). 18،17الزغول ، ب س،ص( .العواطف ،وعملیات النمو المعرفي

تلك    الذاكرة هي تلك الوظیفة  التي تجعل الشخص یحتفظ  بخبراته السابقة  لیتمكن من استرجاع
مویسي و بن تابث، (الخبرات  في الوقت المناسب او حسب مایرید سواء كان شعوریا او ال شعوریا 

  ).21،ص2016

على ان الذاكرة هي احدى العملیات المعرفیة التي یقوم ) 1991(كما یشیر احمد محمد عبد الخالق 
ل عملیة التذكر في عملیات بها االنسان و تعد واحدة من مكونات األساسیة للبناء المعرفي وتتمث

 .)10،ص1991عبد الخالق،(التعرف و االسترجاع ,الحفظ

تلمیذ  20اهتمت هذه الدراسة بدراسة عینة تتكون من  1975سنة " لكیدمان ویوریو " في دراسة 
صرعي والحظت على الصعید النفسي بالخصوص العدائیة عند التالمیذ ، إذ ال یستطیعون التحكم 

 .م إلى اإلعتداء على زمالئهم وتتسم بالحزن واإلندفاعفیها مما تدفعه

لذا فالصرع من األمراض العصبیة التي یواجه الكثیر من األشخاص بمختلف األعمار واألجناس 
والتبدو علیهم عالمات المرض بحیث ال یختلفون عن األخرین وفي لحظة تصیبهم نوبة كسقوطهم 

ولهم ویتعرضون لمشاكل أخرى نفسیة ومعرفیة  أهمها أرضا فاقدین للوعي دون حراك أو إدراك ماح
 . .اضطراب في الذاكرة وخاصة الذاكرة العاملة

، ذكر أن الذاكرة عملیة معرفیة معقدة أهم مكوناتها الذاكرة طویلة المدى 1992" لحمداني " و یشیر 
رة قصیرة المدى التي وهي التي تمكن الفرد من اإلحتفاظ بالمعلومات لمدة زمنیة طویلة إلى جانب الذاك



تمكن الفرد من اإلحتفاظ بالمعلومات لمدة زمنیة قصیرة باإلضافة إلى الذاكرة العاملة التي تعالج 
التعلم، : المدخالت الحسیة التي تقوم بحفظ المعلومات بشكل مؤقت ومعالجتها أثناء الحاجة إلیها مثل

ن هذا البحث وراء عالقة نوبات الصرع كملذا ی،)26،ص2016حالس،( التفكیر، اكتساب اللغة 
لذا الشلل الدماغي .وتأثیرها على الذاكرة العاملة خصوصا لدى فئة المصابین بالشلل الدماغي الحركي

نمو  هو مظهر من مظاهر اإلعاقة الحركیة الناجمة عن اصابة الدماغ في وقت مبكر من مراحل 
یة المسؤولة عن الحركة أو اإلصابة فیها تؤدي إلى حیاة الطفل خاصة في فترة عدم اكتمال القشرة المخ

 .شلل حركي

یؤكد أن اإلصابة بالشلل الدماغي الحركي یؤثر على العملیات المعرفیة من  1994" زبالیا"و یشیر
خالل النتائج التي توصل إلیها عن طریق الدراسة التي أجراها بحیث وجد أن األطفال المصابین 

یستعملون نظام معالجة األشكال المتومضعة في الفضاء بنفس الوتیرة التي بالشلل الدماغي الحركي ال 
عند األطفال األقویاء وهذا ما یظهر في نتائجهم الضعیفة في الریاضیات إذ أن المعلوم أن التمثیل 
والحركة الدقیقة من العوامل التي تساعد على التفاعل والتعامل مع الوحدات اللسانیة والفهم بحیث 

هذه المكتسبات والمدركات البصریة وعملیة التركیب والتحلیل التي یقوم بها من أجل تكوین  ینطق من
لذا تظهر على المصاب , )11،ص2016موالي، قارف،(معرفة جدیدة أو فهم مشكلة ما یواجهها 

بالشلل الدماغي الحركي عدم تناسق المهارات الحركیة إلى جانب صعوبات معرفیة ، لغویة عدیدة مما 
ید من حدة اإلضطراب الذي البد أن یكون هناك تكامل في التكفل به من جمیع النواحي للتقلیل من تز 

لهذا الغرض قمنا في الدراسة بتشخیص الذاكرة العاملة لدى المصاب بالشلل ,المشاكل التي یعاني منها
یدة الي ومدى تأثیرات نوبات الصرع على المكتسبات الجد) رباعي والنصفي ( الدماغي الحركي 

 . یستقبلها إن كانت تعالج وتخزن وتسترجع وقت الحاجة إلیها

وتشخیص القدرات المعرفیة وكذا تسلیط هذا ) تشخیص الحركة الفمیة والوجهیة ( لذا التشخیص شمل 
اإلضطراب على المصابین بالشلل الدماغي الحركي المصاحب بنوبات الصرع ومحاولة إیجاد أهم 

نها وكذلك لتفسیر اإلشكالیة ومحاولة دراسة الفرضیات المطروحة إذا كانت المشاكل التي یعانون م
لتحقیق أهدافه تناول البحث إیطار نظري نتاولنا فیه  هنانظرا ألهمیة البحث الحالي وسعینا صحیحة

ثالث فصول بحیث یحتوي الفصل الثالث تعریف الشلل الدماغي، تقدیم أنواعه، أسبابه ، المشكالت 
  .والوقایة وكذا العالج  المصاحبة له



آلیة حدوث الصرع تشخیص  –الفصل األول یحتوي على تعریف الصرع، أسبابه، أنواعه وأعراضه 
 –مكونات الذاكرة العاملة  –الصرع والعالج منه الفصل الثاني یحتوي على تعریف الذاكرة العاملة 

دى، الم قصیرةلذاكرة العاملة والذاكرة بین ا الفرق –خصائص الذاكرة العاملة طرق قیاس الذاكرة العاملة 
والفصل الثالث یحتوي على تعریف الشلل الدماغي ، انواعه ، أسبابه  نموذج بادلي للذاكرة العاملة

 .،التشخیص، العالج ، الوقایة منه

أما اإلیطار التطبیقي للبحث المیداني فقد نتاول فصل واشتمل الدراسة اإلستطالعیة الدراسة األساسیة 
 .فصل الثاني تفسیر وتحلیل النتائج إلى جانب مناقشة فرضیات فاإلستنتاج ثم الخاتمة واإلقتراحاتوال
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  :شكالیة البحث إ

الدماغ عضو بالغ التعقید وشدید الحساسیة فهو یوجه وینظم ویتحكم في جمیع أعمالنا یعتبر 
حیث یتحكم بحركاتنا وأحاسیسنا وأفكارنا هو معد الذاكرة الذي یقوم بتنظیم األعمال الداخلیة اإلیرادیة 
في الجسم كوظائف القلب حبث تعمل خالیا الدماغ معا وتتصل ببعضها البعض من خالل إشارات 
كهربائیة وفي بعض األحیان یكون هناك تفریغ كهربائي غیر عادي في مجموعة من الخالیا ونتیجة 
  .ذلك یحدث ما یسمى بالصرع ویتوقف نوع الصرع على جزء الدماغ الذي حصل فیه التفریغ الكهربائي

رة عن على أنه تكرار ظهور النوبات التشنجیة الصرعیة فهي عبا:  2012" زیتوني " یعرفه الباحث 
تفریغ مفرط وشدید للطاقة على مستوى العضویات الدماغیة وهو تنافر مجموعة من األعراض تكون 
في حد ذاتها دلیل على استثارة مفرطة وشدیدة للخالیا الدماغیة التي تؤدي إلى ظهور نوبات تشنجیة 

خالیا الدماغیة ومختلف األعراض من نوعیة نوبة إلى أخرى جسمیة أو نفسیة وهذا راجع إلى موقع ال
زیتوني، ( المسؤولة عن التفریغ الصرعي على مستوى القشرة الدماغیة في الفص الجبهي الصدغي 

  ).17،ص 2012

لذا فالعالقة المطروحة في بحثنا هذا حول نوبات الصرع والطفل المصاب بالشلل الدماغي 
  .ركي، وما نوع النوبة،معرفة اذا كانت النوبات تؤثر على المصاب بالشلل الذماغي الحالحركي

الذي اجرى دراسته لمعرفة أثر ) 2006( محمد مغربيمن أهم الدراسات التي تناولت الذاكرة العاملة دراسة 
سعة الذاكرة العاملة ومستویات تنشیطها في اإلستدعاء المباشر لبعض المهام الحروف واألعداد وتكونت 

المعطاة للطلبة عبارة عن سالسل أعداد وحروف یستمع طالب حیث تمثلت المهام  99عینة الدراسة من 
إلیها المفحوص من خالل جهاز تسجیل ویقوم أفراد العینة بإستدعائها بنفس الترتیب وقد أشارت نتائج 

  .) 14،ص2016ملیاني،( على إستدعاء األعداد والحروف الدراسة إلى أن سعة الذاكرة العاملة تؤثر

إن الشلل الدماغي الحركي هو اصابة أو تلف الجهاز العصبي یؤدي إلى شلل العضالت مع وجود 
حركات إرادیة مفاجأة  وفقدان وتشنج لدى معظم المصابین وقد یصاحب هذا النوع من اإلعاقات تأخر 

 ،)91،ص2009حولة،( عقلیا أو نوبات الصرع واختالل في اإلحساس في األجزاء المصابة 
مد أدم وآخرون عرف الشلل الدماغي أنه إعاقة حركیة ذات أصل عصبي یتمثل في عدم ویشیراح



تناسق في المهارات الحركیة أو تكون حركة العضالت سریع جدا أو بطیئة أو خلیط من اإلثنین معا 
  .)02ص،2016دردور،( وقد تحدث اضطرابات حسیة واضطرابات كالمیة ولغویة مصاحبة للمصاب

لشلل الدماغي الحركي من فئة ذوي اإلحتیاجات الخاصة بحیث یعاني المصاب ویبقى المصاب با
بإعاقة جسمیة تزید من شدة اإلعاقة إلى جانب المشكالت المصاحبة من اضطرابات نفسیة ومعرفیة 

  .كالصرع الذي یؤثر على حیاته خاصة وعلى أسرته عامة بحیث یحتاج إلى عنایة ورعایة كاملة

وضوع جدید أي عالقة نوبات الصرع بإضطراب الذاكرة العاملة لدى المصاب وبإعتبار هذا البحث م
بالشلل الدماغي الحركي وما تخلفه من تأثیرات على اكتسابه للمفاهیم الجدیدة واستعمال الخبرات السابقة 

  : ت التالیةتساؤالنطرحالیمكن أن  اعلى ضوء ما ذكر سابق.وكیفیة استحضارها

  : التساؤل العام 

ضرابات الذاكرة العاملة عند المصابینیوجد عالقة بین نوبات الصرع و هل - ٕ بالشلل الدماغي الحركي  ا
  الرباعي ؟ النصفي و 

  :التسؤالت الفرعیة 

  ؟الرباعيو  لدى المصابین بالشلل الدماغي النصفياالعداد هل توجد عالقة بین نوبات الصرع و تذكر -

 المصاب بالشلل الدماغي الحركي النصفي ذىل رقاماالتذكر هل یوجد عالقة بین نوبات الصرع و -
  ؟ والرباعي 

 لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركي اكلماتاالحتفاظ باهل یوجد عالقة بین نوبات الصرع و -
  الرباعي ؟ النصفي و 

 لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي الخطوطاالحتفاظ بل یوجد عالقة بین نوبات  الصرع و ه -
  والرباعي ؟ النصفي

  :الفرضیات 



  :عام الفرض ال

اضطراب الذاكرة العاملة عند المصابین بشلل الدماغي الحركي ن نوبات الصرع و یوجد عالقة بی-
  .والرباعي النصفي

  : جزئیةالفرضیات ال

 لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي النصفي االعدادتذكر یوجد عالقة تبین  نوبات الصرع و - 1
  .والرباعي

عند المصاب بالشلل الدماغي الحركي  االرقامتذكر یوجد عالقة بین نوبات الصرع و - 2
  .والرباعيالنصفی

النصفي  لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركي الكلماتتذكر یوجد عالقة بین نوبات الصرع و - 3
  . الرباعيو 

النصفي  لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركي لخطوطتذكر ایوجد عالقة بین نوبات الصرع و - 4
  .الرباعيو 

  :أهداف البحث 

  :المعرفة ما یلي إلى یهدف البحث التالي 

تذكر األرقام لدى المصاب بالشلل الدماغي النصفي قة التي تربط بین نوبات الصرع و العال- 1
  .كرة العاملةواضطراب الذا

 النصفي( رقام لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركيالعالقة التي تربط نوبات الصرع على تذكر األ - 2
  .) والرباعي

( معرفة مدى تأثیر نوبات الصرع على تذكر الكلمات عند المصاب بالشلل الدماغي الحركي - 3
  .) والرباعي النصفي



تذكر األعداد لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركي قة التي تربط بین نوبات الصرع و معرفة العال- 4
  .)الرباعي و  النصفي(

النصفي (معرفة مدى تأثیر نوبات الصرع على تذكر الجمل لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركي - 5
  .  )الرباعي و 

  :أهمیة البحث 

  : تتلخص أهمیة البحث فیما یلي 

  :أهمیة النظریة -1

راریة البحث یعتبر هذا البحث إضافة للباحتین و الدراسیین و األخصائیین األرطفونیین  من أجل استم-
دماغي  حركي مصاحب بنوبات  حول أهم المشاكل و التعقیدات التي تعیق حیاة المصاب بالشلل

ات و معالجة وكذا استرجاع المعلومألن الذاكرة أهم عنصر في تخزین و ، من الناحیة العصبیة الصرع
  . استخدامها في حیاته الیومیة

استعمالها في دة و عیق عملیة اكتساب مفاهیم جدیمن أجل إیجاد حلول هذه الفئة أمام أهم مشكل ی-
  .حیاته الیومیة

من ناحیة التشخیص األرطوفوني مساعدة هذه الفئة عن طریق التكفل باالضطراب المصاحب الذي -
  .قدم النتائج االیجابیة هذه الفئةیعیق ت

  :   أهمیة التطبیقیة

الدماغي الحركي النصفي المصاحب بنوبات تسلیط  الضوء على شریحة األطفال المصابین  بالشلل -
الصرع الذي یزید من حده االضطراب عن طریق معالجة هذا المشكل مع المختصین من األطباء في 

كذلك أهمیة من ناحیة التكفل األرطفوني لهذه الفئة باقتراح باعتباره یعیق عملیة التعلم ، و  هذا المجال ،
حد من المشاكل العمل الذاكرة لنشاطها العادي وكذا سد الفراغ و  دةعااتمرینات فعالة تساعد في تنبیه و 

 .التي تصبیه 



  :تحدید مصطلحات البحث و تعریفها إجرئیا 

سهلة ومفهومة  البد على الباحث توضیح المصطلحات أو المفاهیم التي یعالجها في بحته بلغة
  .النتائج البحث المختلفة من حیث المنهج و  سین الربط بین مكوناتر احتى تسهل للباحتین والد

  :نوبات الصرع  - 1

لجسم الصرع هو نوبات تصیب الطفل نتیجة اختالل نشاط المخ مما یؤدي الى تشنج حركة ا:إجرائیا 
  تكررة الى جانب حركات ال إرادیة تكون نوبات معامة بحیث سیتم على األرض ویغیب عن وعیه لفترة و 

  : الذاكرة العاملة - 2

ة بحیث یمكن دورها في المعالجة وترمیز األرقام، ة هي نوع من أنواع الذاكر لالذاكرة العام: ا إجرائی
  .وقت الحاجة الى استعمالهااالحتفاظ بها السترجاعها األعداد، وكذا الكلمات الجمل و 

  :نصفي الدماغي الشلل ال - 3

الیمنى أو الیسرى  الیستطیع  شلل إما األطراف السفلیة أو شلل لنصف الوجه و الید الرجل: اجرائیــا 
  .المصاب بالقیام الحركة االزمة لفعل ما معین 

  : ماغي الرباعي الدشلل  - 4

قیام الرجلین بحیث الیستطیع بالاألطراف األربعة من جسم المصاب وهي الیدین و هو شلل : اجرائیـــا 
 .فعل مابالحركات النتیجة ل

األرقام من الذاكرة العاملة وهو عبارة حسب اختبار الذاكرة هو استحضار واسترجاع : تذكر األرقام  -5
 3و مجموعتین 9إلى  0یة بسیطة من العاملة تذكر الرقم األخیر من كل سلسلة األرقام فرد

  .جموعاتم

كلمات وعلى  4هي عبارة عن كلمات مختلفة ومتنوعة كل سلسلة تحتوي على : تذكر الكلمات  -6
  .بار الذاكرة العاملة نبذ الكلماتة من كل سلسلة في اختالمدحوض إخراج الكلمة الدخیل



مجموعات فیها  5مجموعات و  4مجموعات و  3هي عبارة عن سالسل من : تذكر األعداد  -7
وعلى المفحوص تذكر العدد  99إلى  3أعداد من وهي أعداد زوجیة وفي كل مجموعة أعداد مختلفة 

  .ر من كل مجموعةاألخی

وضع ل وعلى المفحوص تكملة الخط بعبارة عن نقاط أي نقطتین في كل شك هو: تذكر الخطوط  -8
فیه سلسلة من شبكتین وأخرى من ثالث شبكات في بند  مستقیم  خط النقطة المناسبة من أجل إقامة

  .تذكر الخطوط
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  :تمهید 

یعتبر الصرع مرضا عصبیا من بین أمراض الجهاز العصبي األكثر انتشارا ویحدث بسبب خلل في 
قشرة المخ، بحیث تطورت البحوث وتعددت في هذا المرض لما یشكل خطورة على حیاة الفرد وتشویه 

فئة  حیاته العادیة بمجموعة من المشاكل النفسیة والمعرفیة وكذا الجسمیة لذا نتناول في هذا الفصل
المصاب بالصرع بإعتباره مرض معروف ظاهریا فقط ، لذا سنتطرق إلى تعریف مرض الصرع وأسبابه 

  .و كیفیة التشخیص وسبل العالج منهوكذا أعراضه 

  :الصرع تعریف -1

  من صرع ، یصرع ، صرعا أي طرح أرضا : لغة 

یفسر عن النوبات من مرض عصبي ناتج عن اختالل النشاط الكهربائي للدماغ مما : مصطلح طبي 
  ).86،ص2016كریم بارودي،(  الشحن الكهربائیة الحادة المفاجئة تظهر على شكل أعراض متعددة

أن الصرع عبارة عن اضطرابات في الجهاز العصبي تتسبب في ) 1997(نیم البهبهاني غالیشیر-
ها لدى الطفل إصابة المریض بنوبات صرعیة وهي حركات عنیفة ال إرادیة إضطراریة یتكرر وقوع

  .دون أن تقترن بالحمى أو أي مرض آخر

أن الصرع هو اضطراب في وظیفة الجهاز العصبي المركزي الناتج عن خلل عصام الحمدي و یذكر 
والذي یؤدي إلى سقوط ) تفریغ سیاالت عصبیة زائدة في الدماغ ( مفاجيء لوظائف الجهاز العصبي 

تقلصات عضلیة تصیب جمیع أجزاء الجسم في بعض المصاب به فجأة بنوبات تشنجیة ویصاحبها 
  .) 96ص،2003،ديالصف( دقائق مع فقدان الوعي لفترات مختلفة 

هو خلل في الجهاز العصبي أي نوبات أو أعراض تصیب المرء على فترات غیر منتظمة وقد یقع 
  .)2005عواد ،( أرضا ویصاب بتشنج عضلي كما یفقد وعیه أحیانا 

الصرع مشكل صحي عصبي یتجلى بواسطة النوبات واألزمات الصرعیة الناتجة عن تفریغ تلقائي 
للخالیا العصبیة التي تكون في حالة تهیج مفرطة یمكن تشبیهها بعاصفة كهربائیة وینتج عن هذه 

  .)97ص،2007قیون،ب( النوبة حركات وحالة خارجة عن إرادة المصاب 



صرع مع إصابة حركیة دماغیة ألن إصابة أو تلف الجهاز العصبي مما یربط لنا موضوع نوبات ال
یؤدي إلى شلل العضالت مع وجود حركات ال إرادیة ومفاجئة مع فقدان وتشنج وقد یصاحب هذا النوع 

 إعاقة أو تأخر عقلي ونوبات صرع واختالل اإلحساس باألجهزة المصابة
  .)91،90ص،2009حولة،(

  على مستوى المخ إلنتاج هذه الشحنات الكهربائیة الغیر طبیعیة؟ماذا یحدث : آلیة حدوث المرض

  : ما یقع بالتفصیل على مستوى المخ في انتاج هذه الشحنات غیر طبیعیة مایلي 

 Les echanges        :إختالل على مستوى التبادالت األیونیة داخل الخلیة العصبیة - أ
diomiques: 

األیونیة لقنوات الصودیوم أو البوتاسیوم أو قنوات الكالسیوم مما یحدث إختالل على مستوى التبادالت 
  .ینشأ عنه حدوث شحنات كهربائیة غیر إعتیادیة 

   Les synapses:إختالل في التشابكات العصبیة  -ب

على مستوى التشابك العصبي عند النوبة الصرعیة یحدث فرط في إزالة اإلستقطاب مما ینتج عنه آثار 
  .ي الجهد عن طریق آلیتین كبیرة وممتدة ف

  خلل في الوسیط العصبي الذي یساهم في الحد من النوبة 

       فرط في اإلثارة الذي یؤدي إلى إزدیاد في مستوى إعادة اإلستقطاب وبالتالي إزدیاد في حدة النوبة 
  )41،40ص،2016بارودي ،(

الظطراب الخالیا العصبیة مما ینتج نستنتج ان الصرع هو اختالل یحدث على مستوى المخ نتیجة 
  . عنه انتاج و فرط شحنات كهربائیة غیر عادیة ، ومما یلي سنعرض اهم أنواع الصرع

  

  

  



  : أنواع الصرع وأعراضه -2

  

 

  

  

  

  

  

  أنواع الصرع  یوضحمخطط 

تختلف أعراض وتجلیات النوبة الصرعیة بإختالف نوعها بحیث یتم تصنیف النوبات إلى جزئیة أو 
عامة ووفقا لخصائص مدیریة ونتائج التخطیط الكهربائي للدماغ وتنقسم النوبة العامة التي تنتشر في 

  .هما معا باإلضافة إلى الغیاب نصفي القشرة المخیة إلى إهتزازیة توتریة أو

كما تتمیز النوبة الجزئیة التي تنتشر في جزء من الدماغ حسب مكان إنطالقها بوجود إما أعراض 
 .)44،ص 2016بارودي ،(حركیة ، حسیة أو نفسیة 

 : النوبة الجزئیة  -2-1

النوبة ،یة جبهالنوبة ال،ة لهذا یمكن وصف النوبة الصدغیة تتغیر األعراض حسب المنطقة المصاب
  .والنوبة القفویة،الجداریة 

  : وتنقسم النوبة الجزئیة إلى قسمین 

  نوبة جزئیة بسیطة  -

  نوبة جزئیة معقدة  -

 نوبة جزئیة نوبة عامة 

 نوبة جزئیة بسیطة
نوبة صرعیة 

      نفسیة  

 نوبة جزئیة معقدة

أنواع الصرع     



 أعراض النوبة الجزئیة البسیطة         أعراض النوبة الجزئیة المعقدة           
 

 تدوم من ثواني إلى ثالث دقائق  -  
  یفقد المصاب الوعي بمحیطه  -  
  یقوم بحركات تلقائیة  -  
  حركات بغیر هدف ، یتمتم ویظهر حركات  -  

 المضغ مثال 

 تدوم النوبة من ثواني إلى ثالث دقائق  -  
  یحافظ المصاب على وعیه بمحیطه  -  
رتعاشات لنصف جزء من  -   ٕ تظهر تقلصات وا

  الجسم 
  یجد صعوبة في الكالم یطریقة سلیمة  -  
 هلوسة  مشاكل في الحواس ، -  

  

  )45، ص2016رودي ،اب(  یوضح أنواع النوبة الجزئیة):1(رقم  جدول

 

اإلهتزازیة والنوبة تنقسم النوبة التوتریة والنوبة اإلهتزازیة والنوبة التوتریة : النوبة العامة  -2-2
  (myclonique).ونوبات الغیاب الرمعیة  

بفقدان الوعي والسقوط أرضا وتنقسم إلى ثالث تتمیز : أعراض النوبة العامة التوتریة اإلهتزازیة 
  :مراحل 

  : مرحلة توتریة  -1

  ثانیة  20إلى  10تدوم من  -

  تصلب عضلي تام  -

  توقف التنفس،تعرق، ارتفاع ضربات القلب وكثرة اإلفرازات اللعابیة  -

  حبها عض جانبي للسان اقد یص -

  : مرحلة إهتزازیة  -2

  اهتزاز عضلي عام ومنتظم  - . ثانیة 30تدوم  -



  : مرحلة نهائیة  -3

  تدوم عدة دقائق  -

وال ) تبول أو براز أو هما معا ( غیبوبة واسترخاء عضلي وقد یحث معه فقدان التحكم في المخارج  -
  .یحتفظ بأي ذكرى عن النوبة 

  : أعراض نوبات الغیاب  -

  تدوم بضع ثواني  -

  ل في غالب األحیان هذا النوع من الصرع یصیب األطفا -

یتوقف المریض بغتة عن أي نشاط بصدد القیام به ویبقى بصره محدقا وقد تنتابه أحیانا رمشات  -
  ).47،ص2016رودي ،اب(منتظمة 

  :  نوبة الضرعیة نفسیة حركیة 

تتمیز حالة الفرد المصاب بھذه النوبة من الصرع باضطراب في الحالة الشعوریة ، فیبدو 
والزمان  عیھ إدراكیا بالمكانة أو كأنھ في حلم مستمر مع عدم والالشعوری و كأنھ في حالة

أحیانا اب اإلدراكي كالھلوسات السمعیة والبصریة واالضطرمع وضوح بعض المظاھر و
یفقد من النشاط  والحركة  والكالم ویصاب الفرد بحالة شذوذ یتحول أثنائھا و یقوم بأنواع 

تئاب وھیجان دون سبب واضح الت أخرى یعاني اكبعضھا الذاكرة لما حدث و في حا
  )                                75، ص 2011رزقي و واضح ،(.

  :أسباب الصرع  -3

لم یتعرف بعد على أسباب الصرع لكن وجود مسببات تؤدي إلى الصرع والعوامل متعددة منها جزء یقع 
  : وف خارجیة مشارة وهي كاآلتي في مرض دماغي مكتسب أو جزء وراثي وجزء یأتي بسبب ظر 

ینشأ الصرع قبل وأثناء وبعد الوالدة ، إصابة أو مرض أثناء الحمل، إنحراف دماغي خلقي أو نقص  -
  .األكسجین أثناء الوالدة إلى جانب ضرر دماغي بعد حادث 

  .كما یمكن أن یكون مرض خطیر مثل إلتهابات السحایا أو ضرر ورم حمید أو خبیث 

  سبب حدوث الصرع ) هجوم دماغي ( عند البالغین یكون نزیف دماغي أو جلطة   -



  تكون فرصة للتخلص من نوبات الصرعمن الممكن أیضا أنه نزعة وراثیة عالیة  -

  :سبب وراثي  -3-1

یعد السبب الوراثي من أهم األسباب التي تصیب الشخص بمرض الصرع ،وهي مرتبطة ببعض 
الیا والتي تسبب النوبات الصرعیة المتكررة ویمكن معرفتها بوجود الصرع لدى التغیرات في جنات الخ

  .أشخاص كثر من العائلة الواحدة 

  

رنین المغناطیسي یبین تصلب توضح تصویر بال ) 01(رقم  وثیقة
  ).58،ص2016بارودي،(ینالحصی

  

  

  

  

  

  

  "إقتراح الباحثة "یوضح أسباب الصرع  :)02(رقم  مخطط

  

  

  

 أسباب الصرع 

 سبب وراثي 

 سبب مكتسب 

 تشوھات مخیة

 تعفنات  
 دماغیة

جلطة    
 دماغیة

تصلب 
 الحصین

تسمم 
 خلوي

أسباب     
دوائیة     



  ):مكتسب(سبب طارئ  -3-2

كسور غالبا ما تسبب حادثة سیر عنیفة إصابة في المخ بنزیف داخلي أو : إصابات شدیدة للرأس  -
على مستوى الجمجمة أو جروح غائرة وعادة ما تصاحب بفقدان الوعي وتقیؤ، وقد تسبب تلك الحوادث 
في نوبة صرعیة أولیة في األیام األولى للحادثة وقد تحدث بعد أشهر أو سنوات منها وفي هذه الحالة 

  .ینشأ مرض الصرع لدى المصاب 

, األسباب الدوائیة, ضطرابات في المواد المغذیة للخالیااإل, األورام الدماغیة, التعفنات الدماغیة  -
  تصلب الحصین  , التشوهات المخیة , التسمم الخلوي 

  

  ).58،ص2016بارودي،( تمثل تصویر مقطعي یبین خراجا مخیا )02(رقم  وثیقة

إن أهم األسباب التي نجدها عند المصاب بمرض الصرع : األسباب البیولوجیة الفیزیولوجیة  -
  :كاآلتي

  .الصدمات الدماغیة السیما تلك التي تحدث أثناء الوالدة -

  .األورام الحمیدة أو الخبیثة للمخ والتي تثیر اإلستسقاء الموضعي -

  .الضغط على المخ بداخل القفص الدماغي  -

  ." السحایا" اإللتهابات الخطیرة للمخ  -

  ).72ص، 2011رزوقي وواضح ،( بعض التشوهات المخیة -



  

  تمثل تصویر بالرنین المغناطیسي یبین ورم حمید قشري المنشا )03(رقم  وثیقة

  ).58،ص2016بارودي،( 

تبقى أسباب الصرع أسباب مكتسبة أي اضطرابات وحوادث وأمراض على مستوى المخ مما یؤدي إلى 
الدواء خلل على مستوى وظیفة المخ لذا عالج الصرع متعدد من الناحیة النفسیة والمرضیة ویبقى 

 .العالج الوحید والمهدىء للنوبات المتكررة لدى المصاب 

  :التغیرات السلوكیة المصاحبة لمرض الصرع  -4

أحیانا تحدث بعض التغیرات السلوكیة على األطفال بعد استخدام األدویة المضادة للصرع فقد یبدو 
من ذلك یعاني من إفراط الطفل بطيء الحركة وقد یعاني من بعض صعوبات التعلیم أو على العكس 

في الحركة وهناك العدید من األسباب التي تؤدي لهذه التغیرات فمن الممكن أن تكون هذه التغیرات 
السلوكیة ناتجة عن أعراض الجانبیة للدواء، ومع الوقت تتالشى هذه األعراض ویعتاد الطفل على 

  .الدواء

وبات صرعیة تحدث أثناء النوم أو نوبات ال كما قد تكون هذه التغیرات السلوكیة نتیجة لحدوث ن -
  .یالحظها اآلباء

كما یوضح في اإلعتبار أن العدید من األطفال یكون لدیهم صعوبات التعلم  أو یكون لدیهم نقص  -
  .في اإلنتباه مع فرط الحركة كأعراض مصاحبة للصرع أطفال الخلیج

  : تتمیز شخصیة المصروع بما یلي 

  .لمألوف والمیل للشذوذ والخروج عن القواعد المعتادةالبعد عن العادي وا - 1



  .فقدان اإلنفعاالت  - 2

  .شدة الحساسیة  - 3

  .)75،ص2012رزقي وواضح ،( الجمود وعدم المرونة وعجز المریض عن تفسیر اتجاهاته  - 4

  :تشخیص مرض الصرع  -5

   

  

  

  

  

  "إقتراح الباحثة" یوضح إختبارات لتشخیص الصرع :)03(رقم  مخطط

إن أهم أداة في التشخیص هي التاریخ المرضي الدقیق للمریض ویتم ذلك بمساعدة من األسرة 
والمالحظات التي تدونها عن حالة المریض والوصف الدقیق للنوبة ، أما األداة الثانیة وهي رسم المخ 

 الكهربائي وهو جهاز یسجل بدقة النشاط الكهربائي للمخ وذاك بواسطة أسالك تثبت على رأس
المریض وفیه تسجل اإلشارات الكهربائیة للخالیا العصبیة على هیئة موجات كهربائیة والموجات 

الكهربائیة خالل نوبات الصرع أو ما بین النوبات یكون لها نمط خاص یساعد الطبیب على معرفة 
ي للبحث هل المریض یعاني من الصرع أم ال كما یتم اإلستعانة باألشعة المقطعیة والرنین المغناطیس

 بقیون( عن وجود أي إصابات أو أورام بالمخ والتي من الممكن أن تؤدي إلى الصرع 
  ).106ص،2000،

لتأكید وجود مرض الصرع یجب اللجوء إلى بعض اإلختبارات المكملة إذ تعتبر هذه اإلختبارات المفتاح 
  .الذي یساعد الطبیب على معرفة السبب الكامن وراء مرض الصرع

  

 إختبارات تشخیص مرض الصرع

تخطیط كھربائي   
EEG   دماغي 

 IRMالرنین        
 المغناطیسي

تصویرأوعیة   
Ponctionدمویة 

  قیاس مستوى
الغلیكوز كالسیوم 

مغنیزیوم صودیوم  
في الدم          



التخطیط الكهربائي للدماغ                                                                           
èlectroencèphalo gramme EEG 

  

  

  

  ).48،ص2016بارودي،(التخطیط الكهربائي للدماغیمثل)03(ول رقم جد

  

  

  ).48،ص2016بارودي،(تمثل صورة اللة التصویر بالرنین المغناطیسي )04( رقم وثیقة

EEG التخطیط الكهربائي للدماغ:  

یستعمل التخطیط الكهربائي للدماغ بشكل كبیر لتشخیص الصرع كما تستعمل هذه اآللیة أیضا 
لتشخیص اضطرابات النوم ، الغیبوبة ، اإلعتالالت الدماغیة والموت الدماغي كما أنه ال یشكل أي 
خطر عن استعماله وهو عبارة عن مجموعة من األقطاب موضوعة على فروة الرأس وترتبط بجهاز 

س التذبذبات الكهربائیة للخالیا الدماغیة من خالل تسجیل النشاط الكهربائي التلقائي للدماغ خالل یقی
  .)48،ص2016،بارودي(فترة من الزمن 

SCANNER                                                                           - األشعة المقطعیة  

IRM                                                                                -   الرنین المغناطیسي
Ponction lombaine تصویر األوعیة الدمویة بدل النخاع          : فحوصات أخرى  - 

قیاس مستوى الغلیكوز، الكالسیوم ، المغنزیوم، الصودیوم في الدم   -  



  

توضح صورة للمریضة اثناء القیام بالتخطیط الكهربائي ) 05(رقم وثیقة 
  ).48،ص2016بارودي،(للدماغ

  :عالج الصرع -6

الطبیب باستمرار تناول العالج المضاد للتشنج حتى تتوقف النوبات تماما لمدة من المعتاد أن یوصي 
سنة أو سنتین وفي بعض الظروف یوصي الطبیب باإلستمرار في العالج لمدة طویلة مثل بعض 

 .لي الذي یحتاج لفترات عالج طویلالحاالت الخاصة مثل نوبات الصرع العض

   

  

  

  

  

  "إقتراح الباحثة" یوضح عالج الصرع  :)04(رقم  مخطط

  : بإستخدام العقاقیر  -6-1

إن عالج مرض الصرع باألدویة هو الطریقة الفضلى في كل حالة تقریبا على نوبات الصرع من المهم 
تناول األدویة وفق ما یصفه الطبیب واإلمتناع عن تناول الكحول ألنها تؤثر سلبا على فاعلیة األدویة 

بقیون (ل النوبة المضادة للتشنجات وكذلك تقلیل الكمیات المتناولة من أي سائل ألن ذلك یسرع حصو 
  .) 118،ص2007،

 عالج نفسي

 عالج الصرع 

الغذائي العالج  

عن طریق         
الجراحة    

 عالج باألدویة



  : عن طریق الجراحة  -6-2

یمكن في بعض األحیان معالجة الصرع بنجاح بواسطة عملیة جراحیة إذا كانت إمكانیة إزالة المنطقة 
المتضررة من الدماغ مأمونة العواقب حیث تجري العملیة الجراحیة غالبا إلزالة المنطقة المصابة 

لى عدم تكرار نوبات  ٕ سن كبیر الصدغي وتؤدي العملیة إلى حصول تح الصرعبالفص  من الحاالت وا
  .%70في حوالي

  .%50التصلب الدماغي نهائیا في حوالي .)صن  ،2007بقیون ،(  من الحاالت 

  : العالج الغذائي  -6-3

" ینصح بوصف الغذاء الذي یحتوي على زیوت ودهنیات بكثرة وكاربوهیدرات وبروتنات بقلة وذلك ألن 
  مهدىء على الخالیا العصبیة  تأثیرالناتجة عن احتراق غیر كامل لدهون لها "kitoneتكون مادة

ال سیما األطفال باإلضافة لذلك فإن تخفیض كمیة السوائل المعطاة لمریض الصرع أحد السوائل 
  .)84،ص2011رزقي وواضح ،(الفعالة في العالج 

  : العالج النفسي  -6-4

یه واإلرشاد یعمل على مساعدة المریض على مواجهة المرض وتحمل النوبات وتحسین الحالة بالتوج
النفسي ومساعدته على إستبصار المشكلة وما یترتب علیها من مشاكل وأضرار خاصة ومساعدته 

على تحقیق التوافق الشخصي واإلجتماعي بفض صراعاته النفسیة إلى جانب تغییر اتجاهات الوالدین 
رزقي ( .والمجتمع الخاطىء نحو الصرع ومرضاه یمكن التخفیف من حدة المشكلة لمرضى الصرع

  .)86،ص 2011وواضح ،

الصرع هو خلل في وظیفة المخ ونشاطه العادي بحیث تترتب عنه مشاكل نفسیة ومعرفیة وكذا جسمیة 
لذا البد على المریض اتباع نظام غذائي یقل من تكرار النوبات إلى جانب عالج نفسي توجیهي 

حاالت تتكرر فیها النوبات أما إرشادي للتعامل مع هذا المرض وتبقى األدویة سبیل العالج في 
  .الجراحة فهي طریق إلستئصال المرض في بؤرته وتكون أحیانا فقط

  



  :عالقة الصرع بالذاكرة -7

الذاكرة عالقة معقدة ذات على ان العالقة بین الصرع و ) 1998(یشیر عبد اللطیف موسى عثمان 
یفقد ذاكرة االحداث اللتي وقعت فال یكاد یفیق المریض من النوبة الصرعیة حتى , جوانب متعددة 

خالل الدقائق او الساعات اللتي تسبق النوبة باإلظافة الى نسیان بعض االحداث التي تقع خالل فترة 
لمصابین بصرع الفص كما ان المرضى ا, اختالط الذهن التي تعقب النوبة في بعض األحیان

" النسیان " بحیث یمثل , اء النوبات یفقدون الذاكرة اثن" الصرع النفسي الحركي " خاصة الصدغي و 
النشاطات المعقدة التي یقومون ون شیئا عن السلوك او التصرفات و فال یذكر , جزءا من النوبة ذاتها 

  .بها خالل النوبة

قد  ضعف االنتباه ممابطىء التفكیر والرغبة في النعاس و  كما ان العقاقیر المضادة للصرع تؤدي الى
یان ، فیزید من ضعف الذاكرة لدى مرضى الصرع ، أحیانا یرجع الصرع و النسیسبب عدم التركیز و 

 . ضعف الذاكرة كالهما الى سبب مشترك یؤدي الى الحالتین معا 

ال یتذكرون التعلیمات و " بنوبات صرعیة صغرى " ومن ناحیة أخرى فان األطفال المصابین 
وصول تلك األوامر الى حواسهم خالل فترة ذلك بسبب عدم التي توجه الیهم اثناء النوبة و  التوجیهات

  ).57،55،ص 1998عبد الطیف، (  اضطراب الوعي الذي یصاحب النوبات

  : خالصة 

یعد مرض الصرع خلل فیزیولوجي في وظیفة المخ مما یؤثر على منطقة الحركة ألعضاء 
ا واجتماعیا كما تعددت الجسم مما تعیق حیاة الفرد العادیة والقیام بأنشطته الیوم كما تؤثر علیه نفسی

األسباب لهذا المرض وأعراضه، لذا البد من عالجه ولذل تطور البحث العلمي في مجال الصرع 
والحد من تأثیراته وأهم عالج هو الدواء ،وكذلك الجراحة التي تعد القطع النهائي لهذا المرض 

طر نفسیة واجتماعیة واقتصادیة بإستئصال منطقة اإلشارة والحد تماما من هذه النوبات لما لها من مخا
  .قف التي یعیشها الفرد طیلة حیاتهواألهم من ذلك لتفادي النسیان وعدم التذكر الخبرات وأهم الموا
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 تمھید -
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  تمهید

تعد الذاكرة أهم القدرات المعرفیة التي یعتمد علیها اإلنسان في تعلم المعارف واإلستفادة من الخبرات 
سترجاعها  ٕ لإلستعمال في الحیاة الیومیة من حل المشاكل واتخاذ السابقة واكتساب معلومات جدیدة وا

  .القرارات 

قدم علماء النفس العدید من النماذج التي تحاول تفسیر عملیات اكتساب المعلومات وتخزینها 
الذاكرة : واسترجاعها ووفقا لهم أن عملیات الحصول على المعلومات یمر بثالث مراحل أساسیة وهي 

لذا تعد الذاكرة العاملة مكون مسؤول عن نقل وتحویل المعلومات ,یرة المدى طویلة المدى والذاكرة قص
ثانیة في حالة تنشیط كما تقاس فاعلیتها على  30إلى الذاكرة طویلة المدى وتبقى فیها المعلومة حوالي 

وتبقى الذاكرة ,أساس قدرتها على تجهیز المعلومات الحالیة ومعالجتها وربطها بالمعلومات السابقة 
العاملة العنصر األساسي النشط لهذه المعلومات بحیث تقوم بترمیزها وتخزینها واسترجاعها وقت 

  .الحاجة إلیها 

لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى تعریف الذاكرة العاملة العملیات األساسیة وكذا خصائصها مع ذكر 
لذاكرة قصیرة المدى وأخیرا اإلختالف بینها وبین ارة العاملة وبیان أوجه التشابه و طرق قیاس الذاك

  .نموذج الذاكرة العاملة لبادلي 

  :الذاكرة العاملة - 1

الذاكرة العملة من خالل وظیفتها وهي حفظ ) 1974(یعرف بادلي وهیتش : تعریف الذاكرة العاملة 
ات العناصر الوظیفیة للمعرفة مما یسمح لإلنسان استعاب البیئة المباشرة حوله وتمثیلها وحفظ المعلوم
عن تجارب الماضي المباشر وتعزیز اكتساب المعرفة الجدیدة وحل المشكالت واإلستنباط والربط 

  .)31ص،2012أبو عالم،( والتعرف وفق األهداف الحالیة 

على أنها مصدر للمعاجلة محدودة السعة ) 1986(كما قدم بادلي تعریف آخر للذاكرة العاملة سنة 
وقت الذي تعالج فیه المعلومات األخرى أي مواصلة لبعض یتضمن اإلحتفاظ بالمعلومات في ال

  .)2005خفاجي،( المعلومات األخرى 

  ( 1990مذهب بیاجیه A.D.E ribaupiene.66)یساند بادلي بقوله أن الذاكرة العاملة مسؤولة على



  .)49،ص2009صابر بن أحمد ،( تخزین وتحلیل المعلومات والقیام بالعملیات المعرفیة األخرى 

أن الذاكرة العاملة تعد الجزء النشط أو الفعال باستمرار من الذاكرة قصیرة المدى ) 1998(یشیرالزیات 
مكون تجهیزي نشط " فضال على أنها تعالج تلك المعلومات وتصنف وفقا لنوعها ویمكن تعریفها بأنها 

  .)24ص،2016حالس ،( " ینتقل أو یحول من الذاكرة طویلة المدى 

  :ألساسیة في الذاكرة العاملة العملیات ا -2

  : أن هناك ثالث مراحل أساسیة في الذاكرة العاملة  )2005خفاجي،( یذكر 

وهي تصف عملیة إدخال المعلومات داخل نظام الذاكرة ویوجد نوعان الترمیز : مرحلة الترمیز -2-1
  : داخل الذاكرة العاملة وهما 

) األرقام،الحروف،الكلمات(ت اللفظیة وهو یختص یترمیز المعلوما: الترمیز الصوري - أ
أي تكرار البند عدة مرات ویختص الشق األیسر من ) التسمیع(واإلحتفاظ بها نشطة من خالل 

  .الدماغ بترمیز هذه المعلومات اللفظیة 
یمكن من خالله اإلحتفاظ بالبنود اللفظیة في صورة بصریة كما نلجأ إلیه  :الترمیز البصري -ب

التي یكون من الصعب وصفها وبالتالي ) الصور( موعة البنود الغیر لفظیة مثل إذا كنا بصدد مج
من الصعب تسمیعها صوتیا وهذا النوع من الترمیز یتالشى بسرعة ویختص الشق األیمن من 

  .الدماغ بترمیز المعلومات المكانیة 
ین الخاصین وتشیر إلى الطریقة التي تمثل بها المعلومات في النظام: مرحلة التخزین -2-2

بنود ونجد  8بالذاكرة وتكون سعة التخزین في الذاكرة العاملة محدودة جدا تصل في المتوسط إلى 
  .بنود 9بنود وحد أقصى  5أدنى 

وتمثل هذه المرحلة قدرتنا على إستحصار المعلومات بنجاح من : مرحلة اإلسترجاع-2-3
  .)26ص،2016لحاس ،( الذاكرة 

 العاملةخصائص الذاكرة  - 3
 ،شكل التخزین ،السعة : لدراسة طبیعة الذاكرة العاملة البد من نتناول خصائصها الثالث وهي 

  .اإلستمرار



  :هي كاآلتي  )55،59ص،2012،أبوعالم(لذا خصائص الذاكرة العاملة حسب 

  : السعة -3-1

جورج میلر یبدوا أن طاقة الذاكرة في تخزین المعلومات محدودة جدا مقارنة بالسجل الحسي ویرى 
ویستطیع معظم الناس اإلحتفاظ  )9+،5- (السحري  7أن تلك الطاقة أشبه بخاصیة رقم  1956

بخمس إلى تسع وحدات من المعلومات في الذاكرة العاملة دفعة واحدة بمتوسط وحدات ذاكرة قدره 
  .حوالي سبعة

  : شكل التخزین  -3-2

تتضمن الذاكرة العاملة كذلك وسیلة لتخزین ومعالجة المعلومات في شكل بصري أو مكاني لذا یعتقد 
س أن الذاكرة تحتوي على نظامین أو أكثر من نظم تخزین المعلومات المستقلة الكثیر من علماء النف

  .بعضها عن بعض والمتخصصة في عملیات حسیة مختلفة

التجارب التي أجریت على الجهاز العصبي أیدت النتائج ذلك أن المهمات التي إشتملت على معالجة 
عن تلك التي تتضمن معالجة المعلومات  المعلومات اللفظیة والسمعیة تنشط أجزاء من المخ وتختلف

اإلحتفاظ بالمعلومات السمعیة مقاربة تكرارها عقلیا یحدث في أجزاء مختلفة : اللفظیة والمكانیة فمثال
  .من المخ 

وجود میكانیزم العالقة الصوتیة یمكنها اإلحتفاظ بكمیة قلیلة من المعلومات السمعیة " بادلي"لذا اقترح 
  .كرار المستمر النشطة عن طریق الت

كما تسمح الوحة البصریة المكانیة في نفس الوقت بمعالجة المواد البصریة واإلحتفاظ بها لمدة قصیرة 
لذا الذاكرة من المفروض أن یكون لدیها مكان إللتقاء وتكامل فیه المعلومات الواردة من كلتا الوجهتین 

  .عنصر الحاجز العرضي " بادلي" التي سماها 

  

  

  



  :مرونة المعلومة في الذاكرة العاملة  -3-3

عن طریق استراتیجیات معالجة المعلومة و قدرة هوانما یتغیر ,ال یتغیر زوال المثیرات بحسب الشخص 
بن (من جهة أخرى طبیعة الترمیز الدي قد تم من خالل فترة تقدیم المتیرات التكرار الدهني من جهة و 

  ).63ص،2001صافیة ،

  : المدة  -3-4

بالتجربة لمعرفة مدة " بیترسون" البدیل للذاكرة العاملة هو الذاكرة قصیرة المدى قام  اإلسم
كما هو الحال بالنسبة للمسجل الحسي ) ثا20الى  5من(اإلحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة العاملة كان 

المعلومات كان تفسیر الفترة الزمنیة القصیرة للذاكرة العاملة هو التشوش واإلضمحالل، أي أن بعض 
ز  ٕ  .احتها بوضع معلومات جدیدة مكانهافیها تضمحل إذ لم تتم معالجتها ویمكن إحالة هذه المعلومات وا

  : هي 1958" جورج میلر: "من خصائص الذاكرة العاملة كذلك حسب 

  : قدرة الذاكرة العاملة على اإلسترجاع هي: القدرة -1

ظ بها كلها إذن القدرة هنا محدودة لكن توجد الیمكن ترمیز عدد كبیر من المعلومات واإلحتفا -
استراتیجیة جمع األعداد في مكونات من أربعة أو خمس أرقام التي ترمز إلى سنة معینة یساعد على 

  ).40ص ،2016حالس، (توسیع قدرات الذاكرة العاملة 

لة قبل أن حاول العلماء معرفة میف تمثل المعلومة ذهنیا على مستوى الذاكرة العام: الترمیز -2
حسب تسترجع أو تنسى وتوصلو إلى أن سهولة تذكر المعلومة تعود إلى كیفیة تمثیلها ذهنیا وذلك 

  )Noelseron،1993( :وهناك عدة رموز هي"  نول سرون"

  

 

 الرمز اللغوي

  

  .یوضح الترمیز في الذاكرة العاملة :)05(مخطط رقم 

 الترمیز

 الرمز البصري الرمز الداللي

لنسیانا التذكر  



  " كونار"حسب : الرمز اللغوي -

 (conard،1964)المعلومة المخزونة في الذاكرة العاملة یمكن أن ترمز عن طریق السمع والنطق  

Rotation mentale- اقترحت مجموعة من العلماء تقنیة الدوران الذهني : الرمز البصري 

قامو بتقدیم شكلین متماثلین أو أكثر في وضعیات مختلفة ) 1973كوبر(و) 1971شیبارد متقلر،( 
وعلى الشخص أن یستنتج إن هي نفسها أم ال ولوحظ وقت اإلجابة لدى هؤالء كان مختلف باختالف 

درجة تغییرالوضعیة والزاویة للشكل فكلما غیر الشكل بزاویة كبیرة كلما تطلب ذلك الوقت الكبیر 
 .لإلجابة 

  :لدالليالرمز ا -

یرتكز داللة الكلمات،لكن هل داللة الكلمات تساعد فعال في معالجة وتحلیل وتخزین المعلومات في  
  :الذاكرة العاملة ؟ وفي تجارب 

 (Eggenlier-wickens-dalzman):  تبین صحة ذلك وهذا بطریقة  

 Peterson.brownلتبیان أهمیة الكلمات القریبة من الداللة اللغویة حیث أكدت  في أربع محاوالت 

  .النتائج أهمیة الرمز الداللي لعملیة التخزین واإلسترجاع في الذاكرة العاملة 

  :التذكر الحر والتذكر المركب: یوجد نوعین من التذكر هما : التذكر -

ه فقط ، أما التذكر المركب فعلیه تذكر القائمة مركبة فالتذكر الحر على الشخص تذكر قائمة المقدمة ل
وهنا یتدخل عنصرین مهمین وهما أثر الحداثة واألولیة بمعجز أن النظر األول واألخیر من القائمة 

هما اللذان لهما تأثیر على عملیة التخزین وكذلك إما العناصر الوسطى من القائمة وهي صعبة التذكر 
  .)42،ص2016ملیاني ،( هذه المعلومات في نفس مستوى الذاكرة وهذا ما یبین عدم تخزین 

  : هناك نظریتین لتحلیل هذه الخاصیة هما : النسیان  -

حسب هذه النظریة المعلومات ال تسترجع ألنها لم تعد متواجدة في الذاكرة : نظریة محو األثر -
إلى النسیان األول هو الوقت والثاني أن هناك عاملین یؤدون " بیترسون"و" راونب"العاملة ویقول كا من 

  .كمیة العناصر المشوشة 



یقول أصحاب هذه النظریة أن المدة الزمنیة لتكرار العنصر المشوش أثناء عملیة : نظریة التداخل  -
التخزین ومعالجة المعلومة لیس بالعنصر األساسي الذي یؤدي إلى النسیان في الذاكرة العاملة بل 

بالتخزین هو الذي یؤثر على ) باإلسترجاع ( عیة العنصر المشوش أثناء القیام التجارب تبین أن نو 
 .)،نفس المرجع2016ملیاني،( اإلسترجاع 

  : طرق قیاس الذاكرة العاملة  - 4

فعلى الحالة إعادة ما یمكنها من " براون بترسون" التذكر في الذاكرة العاملة یدرس بمساعدة مهمة 
  )24،22،ص2016ت،بن ثاب( : عناصر الترتیب 

وعند ) حوالي كلمة في ثا( في تجربة قدمت سلسلة من الكلمات تعطي كلمة : التذكر الحر  -4-1
التلفظ بأخر كلمة من السلسلة یجب على الشخص إعادة كل الكلمات التي استطاع تذكرها بالترتیب 

مقارنة بموضع الكلمة في الذي یریده بعدها یقوم المجرب بحساب النسبة المئویة للتذكر عند كل حالة 
 له وسوف نتحصل على منحنى على شكل U.القائمة المقدمة  وهو ما یسمى بالمنحنى التسلسلي

  .)تأثیر الحداثة واألولویة( ومن خاللها تبین لنا تأثیران هما 

بتجربة وهي تقدیم ثالث حروف متشابهة " لیترمان" قامت الباحثة : التذكر في حالة مزدوجة  -4-2
بدون توقف وبنفس  9 إلى1بصریا أو سمعیا أو كلیهما ویطلب من الحالة إعادة األرقام من إما 

  .)الحالة تقوم بمهمتین بنفس الوقت ( الترتیب

  :الفرق بین الذاكرة قصیرة المدى و الذاكرة العاملة -5

هي  الذاكرة قصیرة المدىتجعل حدود بین الذاكرة العاملة و من اكثر االعمال التي حاولت ان 
  .) Baddely,Hitch  )1974:هیتش  بحیث توصلوا الى ان بادلي و أبحاث

هذا ى التذكر البسیط للمعلومة و األخرى تحتاج الالعاملة تتطلب تحویل المعلومات و مهمة الذاكرة 
  .الترمیز بین الذاكرتین تقبله الباحتین 

انها ال تهتم اال بمظهر واحد من  ,مهام الذاكرة قصیرة المدى ال یسمح بالتعرف على الذاكرة العاملة 
  .تهمل المعالجة ر الذاكرة العاملة وهو التخزین و مظاه



و انما على , ذاكرة قصیرة المدى ال یعودان على نوعین من المهام فقط مصطلحات ذاكرة العمل و 
 .لیسترو مارشلكالب و وفي أبحاث أخرى,)52ص ،2001بن صافیة ،( .مظهرین مختلفین من الذاكرة

).Laster et Marshburn et Klapp1983 بورن(  

  قام  Klappبتجاربمفادها معرفة اذا كان هناك فرق بینالذاكرة قصیرة المدى و الذاكرة العاملة  

و  10الى  1هي تقدیم للفرد قائمة من األرقام عشوائیا و لتكن من و ,واستعمل تجربة الرقم الناقص 
انه یوجد نوع من الذاكرة الفوریة التي تختلف هذا ما دفع الباحثین الى القول , علیه تذكر الرقم الناقص 

حسب كالب هذا النوع من االسترجاع یحتاج الى ذاكرة فوریة و , ئصها عن الذاكرة قصیرة المدى خصا
, فس الفرد إعادة مقطع معین اثناء تقدیم القائمة  فهذا یقلل من االسترجاع المنظم لالرقام وطلب من ن

هذا ما دفع الباحثین الى القول انه یوجد نوع من الذاكرة , لكن ال یعقل تماما انتاج الرقم الناقص 
نتیجة الفوریة التي تختلف خصائصها عن الذاكرة قصیرة المدى بحیث توصل كالب ورفقاؤه الى 

المسؤولة عاى االسترجاع المنظم تتقارب مع نتائج بادلي وهي انه یوجد فرق بین الذاكرة قصیرة المدى 
وهذا مایسمح حل المشكل تحلیل ومعالجة المعلومة والفهم و ,عاملة بحیث تقوم بتنشیط الذاكرة الو 

  .)30،29ص  ،2016ملیاني،(  باسترجاع الرقم الناقص

 بحیث لكل,األبحاث ان هناك فرق بین الذاكرة العاملة والذاكرة قصیرة المدى نستخلص من خالل هذه 
وم بتحلیل و رفقاؤه فان الذاكرة العاملة هي ذاكرة فوریة تقفحسب كالب و .منهما مظهر خاص به 

  .القیام بعملیة التذكر معالجة المعلو مات و 

  :نموذج الذاكرة العاملة  -6

الذي وضح أنها تقوم بتخزین " بادلي"سوف نتطرق إلى نموذج الذاكرة العاملة الذي فسر من طرف 
  .ومعالجة المعلومات في حالة المهام المعرفیة 

  

  

  



  BADDELEY:نموذج بادلي  

عام " هیتش"و" بادلي"یعتبر من أكثر النماذج شیوعا واستخداما وقد وضحه كال الباحثین النفسانیین 
بحیث أن نموذجه متكون من معدل التحكم وهو اإلداري  1986ثم كان تطوره األول سنة  1974

  .الحلقة الفونولوجیة والمفكرة الفضائیة البصریة : المركزي ونظامین هما 

المفكرة البصریة والمفكرة الفضائیة فاألولى تعتبر بمثابة خزان : المفكرة الفضائیة البصریة  -6-1
بصري مؤقت أین تتم نزول المعلومة البصریة بسبب التداخل،أما الثانیة فتتدخل إلنعاش محتویات 

م تتم الخزان البصري وأیضا في التصمیم وأیضا في التصمیم التحولي في الفضاء أي في هذا النظا
  .العملیات الذهنیة التي من خاللها نجد طریقا من نقطة ألخرى في الفضاء

فتتم تغذیة السجل البصري الفضائي عن طریق اإلدراك البصري أو التصور الذهني وتخص 
بن ( ."أین"أما المعلومات الفضائیة وهي خاصة بالتحدید " ماذا"المعلومات البصریة التعرف أي 

 )56،ص2002صافیة،

  :الحلقة الفونولوجیة  -6-2

الحلقة الفونولوجیة بدورها مركبة من وحدة التخزین الفونولوجي وهي قادرة على شمل المعلومات اآلتیة 
  .من اللغة ومیكانیزم المراقب اللفظي لتأجیل الزوال التدریجي آلثار الذاكرة 

  

  

  

  

  

  

  )2009صابر احمد،(  یمثل البنیة الوظیفیة لجهاز الحلقة الفونولوجیة) :06(رقم 

 دخول بصري

 رمز بصري 

الترمیز               إعادة
الفونولوجي   

 دخول سمعي 

التحلیل الفونولوجي        
 

التحلیل الفونولوجي        
قصیر المدى       

 حلقة التذكر الفونولوجي 



  

  : اإلیداري المركزي -6-3

یعمل هذا المكون كمراقب مسؤول عن تحلیل المهام المعقدة قد تتطلب خاصة ربط األنظمة التحتیة 
  2002بن صافیة،(  واستعادة المعلومات من الذاكرة طویلة المدى كما لهذا النظام قدرة محدودة

  ).57،64ص،

  : أن النظام المركزي مختص في " بادلي"كما یؤكد 

یقوم باختیار وتحلیل المعلومات وهو الوحدة األساسیة للذاكرة العاملة ألنه یقوم : الصراعات حل  - 1
".Normane shallice  "1980بالتحكم في اإلنتباه ویستدل بنموذج  

(Enrhich.d.f,DelafoyH,1990,407)  

  :الحلقة الفونولوجیة  - 2

جهاز لتخزین المعلومة الشفویة بطریقة منظمة وفي وقت محدد وهذا بعملیة التكرار إلبقاء البنود فإنها 
بمثابة شریط المذیاع ووقتها غالبا قصیر جدا ثانیة ونصف ، وتطلعنا على أثر التقارب الفونولوجي 

ل للمتذكر من الكلمات الذي یؤثر على اإلحتفاظ واإلسترجاع وأثر طول الكلمات فالكلمات القصیرة أسه
  .)60،ص2009صبار أحمد ،( الطویلة 

 :وتتكون من

ثانیة       2خزینها لمدة قصیرة ووظیفتها معالجة المعلومات اللغویة وت: وحدة التخزین الفونولوجي  -1
.baddely.1993  

یسمى أیضا وحدة المراجعة اللفظیة للمعلومات التي دخلت في : نظام تكرار الذات تحت صوتي -2
وحدة التخزین الفونولوجي وترمیزها فونولوجیا فالتحكم اللفظي یعود إلى تنشیط ووضع التخطیط اللفظي 
أما التخزین الفونولوجي یعود إلى الصور الفونولوجیة المخزنة في الذاكرة والمنشطة عند الدماغ والفهم 

كما یعرف عمل هذه الحلقة الفونولوجیة التشابه الصوتي p.possi.2005.27.مالمتكل للغة 
  . A.D.C.Ribaupine.1990.164 ».منتظموالفونولوجي طول الكلمة والصوت الغیر 



  

  

  : الخالصة 

لى  ٕ نستخلص من هذا الفصل مفهوم الذاكرة العاملة من خالل وصف كافة التعاریف حسب كل باحث وا
العملیات األساسیة للذاكرة العاملة إلى جانب خصائصها الممیزة كما تطرقنا إلى طرق جانب ذكر أهم 

قیاس الذاكرة العاملة وأوجه التشابه واإلختالف بین الذاكرة العاملة والذاكرة طویلة المدى إلى جانب 
  .للذاكرة العاملة " بادلي"ذكر النموذج المتداول بین الباحثین هو نموذج 

  .لى عرض المتغیر الثالث وهو الشلل الدماغي الحركي یتم اإلنتقال إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

الشلل الدماغي الحركي:الفصل الرابع   

 

  

 تمھید

تعریف الشلل الدماغي الحركي -1  

أنواع الشلل الدماغي الحركي -2  

أسباب الشلل الدماغي الحركي -3  

المشكالت المصاحبة للشلل الدماغي الحركي -4  

الدماغي الحركيتشخیص الشلل  -5  

عالج الشلل الدماغي الحركي -6  

الوقایة من الشلل الدماغي الحركي -7  

 خالصة

  

  

  

  

  

  



  :تمهید

ان الطفل المصاب بالشلل الدماغي الحركي تملك قدرات عقلیة عادیة مقارنة هذه اعاقات حركیة متنوعة 
القیام بالحركات الالزمة كاألطفال العادیین م باطراف الجسم كالوقوف والمشي و لدیه ، منها عدم التحك

كما تصاحب هذا االضطراب مشكالت مصاحبة تزید من عدة االضطراب منها سمعیة ، بصریة ، 
متكامل لمصابة لذا یحتاج الى تكفل خاص و اإلحساس باالطراف اإرادي عدم التوازن و صرع ، تبول ال 

أهما المشاكل و تعریفه . اریخیة عن الشلل من طرف المختصین لذا نتناول في هذا الفصل نبذة ت
كذلك العالج الالزم المؤدیة الیه الى جانب الوقایة وكیفیة التسخیص و المصاحبة له ، أنواعه ، االسباب 

  .له 

  :الشلل الدماغي الحركي تعریف  -1

على انه اضطراب حسي حركي ، یحدث نتیجة عدم اكتمال نمو الدماغ ، قد  )1980 (وباتیشیر ب
التخلف العقلي و نماط مختلفة من مشكالت االدراك و أاالبصار والسمع و یصاحبه مشكالت في النطق و 

  .)11ص، 2013،كسواني (.نوبات الصرع 

أو خلق أثناء نمو ة تلف انه مجموع من األعراض التي تحدث نتیج )1982 (ستانلي كما أشار الیه
  .)ن ص، 2013كسواني ،(.األوضاع الجسمیةة على الحركة و من نتائجه عدم السیطر الدماغ و 

و قصور في جسم اإلنسان یؤدي هذا عجزابانها اإلعاقة الحركیة ،  مفهوم )2000(بوعكاز ذكرتكما 
قدرة االنسان على العجز أو القصور الى التأتیر على قدرة الفرد على الحركة أو التنقل ، أو على 

التناسق في حركات الجسم ك أو على قدرته على التواصل بواسطة اللغة المكتوبة أو المنطوقة ، و 
سهیلة بوعكاز (.كذلك التعلم فرد المعاق على التوافق الشخصي و كذلك تؤثر هذه االعاقة على قدرة ال

  .)15،16ص،2000،

لجهاز العصبي المركزي العلوي ، أن الشلل الدماغي إذا عجز في ا )2000(لعبید  تعریف آخروفي 
ء الوظیفي ینتج عنه عدم مالئمة العجز مصطلح یشید إلى اي انحراف في الوضع الجسمي أو األداو 
  .)  24،ص 2017دردور ، (.وظیفة في األداء في إطار ماتفرضه البیئة من متطلبات و 



الدماغي اضطراب نمائي ینجم عن خلل في الدماغ و  الشلل:) 2003 (فيدلص: تعریف آخر لــ 
 2003 ،الصدفي(یظهر على شكل عجز حركي یصحبه غالبا اضطرابات حیة أو معرفیة أو انفعالیة

  .)31ص،

تي تصیب الجهاز الشلل الدماغي على انه احد اإلعاقات الحركیة ال)2005(أبو النصر یعرفه 
في مراحل مبكرة من حیاة  ضرر یحدث لمخ الجنینتحدث هذه اإلعاقة نتیجة العصبي المركزي و 

 13،ص 2017،دردور( المسئولة عن الحركة خلقه في فترة عدم اكتمال نمو الفترة الدماغیةالطفل و 
(.  

الشلل الدماغي على انه اضطراب في الحركة یحدث سبب تلف في مناطق  )2006(ناذر اشارو 
  .)11ص، 2006 ،كسواني ( الحركة في الدماغ

اإلعاقة الحركیة الدماغیة تغییر غیر طبیعي یطرأ على الحركة او : )2009 (حولة أشار الیهكما 
الوظائف الحركیة ینجم عنه تشوه أو إصابة األنسجة العصبیة الموجودة في الجمجمة ، فهو أیضا 

عن خلل الجهاز العصبي  مجموعة من األعراض ، تتمل في ضعف الوظائف العصبیة ، ینتج
حیة ، حركیة ، انفعالیة ،معرفیة ( نموه و یظهر على شكل عجز یصاحبه غالب اضطرابات المركزي و 

  ) .    أحیانا 

  .) 90 ص،2009 ،حولة(  

نستخلص من التعاریف السابقة بأن الشلل الدماغي الحركي من أكثر االعاقات انتشارا ،  بحیث -
  :والدته فهو ) رحم ( في بطن یحدث في المراحل األولى من حیاة اإلنسان ، حیث یكون جنین 

  .نتیجة لتلف مراكز الضغط الحركي في الدماغ -

  .لدیة مجموعة من األعراض المرضیة -

  .انه اضطراب في الوظائف العصبیة -

  .انه اضطراب في الحركة المسئولة عن العضالت -



  .انه اضطراب غیر قابل للشفاء -

  : أنواع الشلل الدماغي-2

  1980وبات من هؤالء بلل الدماغي وأشكاله و الباحتین دراسة ووصف أنواع الشتناول العدید من 
  :أنواع رئیسیة  4یث صنفه الى ح

 أنواع الشلل الدماغي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "إقتراح الباحثة" یوضح أنواع الشلل الدماغي  :)07(رقم  مخطط

  :) تشنجي ( شلل دماغي تقلصي  -1-2

  االرتعاشي

 

  االتوازني

 االختالجي

  إلتوائي

 تخبطي

شلل 
  دماغي

 تیبسي    

  شلل دماغي

 تقلصي    

 تقلصي رباعي

 السفلي

 الثنائي  

 النصفي



من انواع الشلل % 70لي هو اكثر االنواع انتشارا شیوعا ،حیث تصل نسبة االصابة به الى حوا
المسئولة عن الحركة في المخ ، والمسئولة عن  بنتج عن هذا النوع عن اصابة المنطقةالدماغي و 

من جسم  هذا یؤدي الى ان یصبح جزءاا النوع بالشد العضلي العالي ، و یتمیز هذالحركة االرادیة و 
كثیرا ماتؤدي وضعیة الراس االطالق و . الطفل صلبا او قاسیا ، وتصبح حركات بطیئة ومضطربة 

ا التصلب عندما یشعر الطفل باالستیاء أو االستثارة او عندمیزداد و . ماط حركیة شاذة للجسم بأكمله ان
یختلف نمط التصلب من طفل آلخر ، كما أن هذا النوع یتمیز یكون جسمه في وضعیات معینة ، و 

ردود فعل عند ضرب وتر عضلة الساق او عند : بارتفاع ردود فعل انعكاسیة عند الفحص مثل 
  .) 12ص،  2006ي ، كسوان(.رسغ و حل او مرفق ضرب حركة الكا

  : یصنف هذا النوع الى اربعة االنواع و  -

  .) 2006حسب كسواني ( یوضح أنواع الشلل الدماغي التقلصي   :)2(رقم جدول

  ) :تخداجي أو كنعاني : (التوائي شلل دماغي 2-2  

 شلل دماغي 

 طرف واحد 

  شلل دماغي   

 نصفي       

  شلل دماغي 

 تقلصي ثنائي  

  شلل دماغي   

 تقلصي رباعي
  هو اضطراب ناذر -

  .جدا

  بالنسبة االعاقاتأما -

  المصاحبة فیشیر الى

  أنها تشمل نوبات    

الصرع و اضطرابات    
  بصریة و مشاكل     

نطقیة                   

 

  تكون االصابة في  -

القسم االیمن أو 
  االیسر

من الدماغ             

  وهنا تكون االطراف -

  السفلى مصابة أكثر  

  من االطراف العلیا   

  ال یكون ذلك      وقد

  متناظرا ولهذا النوع  

  یصیب في األغلب    

األطفال الخدج و 
الذینلم یكتمل نمو 

الدماغ  لدیهم                    

  اي اصابة االطراف-

  االربعة من الجذع   

  وهنا تتكون االصابة 

  متناظرة او قد تكون  

  غیر متناظرة أي قد  

  یكون نصف الجسم  

  من     مصابا أكثـــر

  النصف الثاني      



العجز درجة أكبر ) الجزء ( ینتج عن اصابة الجزء االمامي االوسط من الدماغ ویترتب على هذا 
وتبدو مظاهر الشلل االلتوائي ظاهرة واضحة من  بعض  التشنجي مما یحتوي علیه النوع

االعراض منها االهتزاز المستمر ، الحركة غیر المعتادلة ، سیالن اللعاب ،إلتواء الوجه ، عدم 
وضع الراس و الرتبة و الكتفین التقلسات االرادیة في العضالت التي تنتج عن درجة . اتزان 

تكون قدرتهم على الكالم محدودة لعدم ضلي الحركي ، و ة على التنسیق العواضحة من عدم القدر 
 مما یجعل كالم الطفل غیر مفهوم، و مقدرة الطفل على ضبط العضالت المسئولة عن الكال

  .) 34ص، 2003،عصام حمدي( .األعاقات السمعیة نسبة كبیرة من بعض أشكال  تعاني
  

  ) :التخلجي ( شلل دماغي التوازني  -2-3
جدع ینتج عن اصابة الخدج و و الدماغیمن المصابین بالشلل % 6یمثل هذا الشكل النوع ما یعدل نسبة 

  .الدماغ 
یتعرضون و ل الیملكون القدرة على التوازن وضبط الحركات لذلك نجد األطفال المصابین بهذا الشل

طفال األكبر سن عند األیبدأ الطفل بالوقوف والمشي ، و  تبدأ أعراضه بشكل واضح عندماللسقوط و 
ي مع حركات عدم االنتظام أثناء المشلى االمام مع تباعد في القدمین و یمكن مالحظة االنحناء ا

أشكال  بثالث) الترنحي(فیظهر الشلل الال توازني . غالبا ما یكون ذكائهم طبیعیا ارتعاشیة غیر ثابتة و 
 .  
  : شلل د ماغي مختلط  -2-4

هو تنتج عن اصابة مجموعة من المراكز الماغیة و  12%االصابة بهذا النوع حوالي  تبلغ نسبة
المسؤولة عن الحركة فقد یكون الطفل مصابا بشلل الدماغي التقلصي بصورة رئیسیة مع فقدان التوازن 

، ص 2017دردور، (.الخدج جة الصابة كل من الدماغ األوسط و أو مع حركات الایرادیة ، وذلك نتی
29(.  
  :أسباب الشلل  الدماغي -3

بوجه عام تصنف هذه لدماغي عن أسباب عدیدة متنوعة  و ینتج الشلل ا:  1999یقول أحمد سعید 
أخرى تتعلق أسباب  تتعلق بمرحلة  الوالدة و أسباب ب تتعلق بمرحلة ما قبل الوالدة و األسباب إلى أسبا

  .)36ص،2016دردور،(:فیما یلي وصف موجز ألسباب بمرحلة بعد الوالدة و 
  



  
  
 
  
  
  
  

   
  
  

  "إقتراح الباحثة" یوضح أسباب الشلل الدماغي  :)08(رقم  مخطط
  : عوامل وراثیة  -3-1

  .عوامل وراثیة ، لكن هذه الحاالت نادرة إن بعض الحاالت الشلل الدماغي تعد الى 
  :فترة الحمل ) مرحلة ( عوامل  مكتسبة خالل  -3-2
  :التعرض اإلشاعات-

األشعة العالجیة یمكن أن یؤدي ر األول للحمل األشعة السینیة  و إن تعرض المرأة الحامل في الطو 
  .الى تلف في دماغ الجنین 

لحامل األمراض المعدیة أثناء فترة الحمل خاصة الحصبة إن تعرض االم ا: التهابات أتناء الحمل -
  .االلمانیة قد یؤدي الى الشلل دماغي 

ذا ما كسجین للجنین من خالل المشیمة و إن نقص وصول األ: نقص االكسجین قبل الوالدة  - ٕ ا
  .قت قد یؤدي الى تلف دماغ الجنین استمر لفترة من الو 

  : عوامل میكانكیة-
  .حیث ینجم أحیانا شلل دماغي :  المشیمةاضطرابات في -

إن إلتفاف الحبل السري حول العنق الجنین من األسباب الشائعة لعدم : شذوذ في الحبل السري -
نقاذه  تفادیا لحصول وصول األكسجین إلى دماغ الجنین لذلك یجب أن تتخذ اإلجراءات السریعة إل

 .منع وصول األكسجین للدماغ اإلختناق و 

 األسباب

ما قبل الوالدة   وراثیة اثناء الوالدة بعد الوالدة
) مرحلة الحمل (  

 مكتسبة



  .اضطرابات القلب ألمراض أخرى مثل الربو و أو تعرضها : ضغط الدم عن األم الحامل ارتفاع -
  .كذلك ألن حدوث النزیف لدى األم الحامل یقترن بالشلل الدماغي : النزیف  الخالل الحمل -
یمكن أن حیث النزیف في دماغ الجنین أو في طبقات الدماغ كنتیجة :   النزیف في دماغ الجنین-

  .عیة الدمویة التي تغدي الدماغ أو سبب إصابات في الدماغ خالل فترة الحمل لتحطم األو 
اتفق معظم المختصین على أن من أهم  اسباب الشلل الدماغي والدة أطفال قبل : األطفال الخداج  -

أوانهم حیث یكونون عرضة لإلصابة خالل الوالدة ، كما أن انفصال الشمسیة و أنواع أخرى من 
لى نقص األكسجین لدى الجنین و الذي یسبب و النزیف قبل الوالدة تؤدي إلى الوالدة قبل الموعد  ٕ ا

  .ي الشلل الدماغ
خصوصا األدویة المهدئة وخافضات الحرارة ومزیالت المخص :  األدویة التي تستعملها األم -
  .األمراض التناسلیة و 
دم األب موحبا زوس فعندما یكون دم األم سالبا و خصوصا العامل الریو :  عدم توافق دم الوالدین-

الحمل األول تؤدي إلى تكسر  یكون دم اإلبن مماثال لدم األب تتكون مواد مضادة عند األم  بعد
صفراء في حجیرات تترسب المادة الو رقان الشدید بعد الوالدة مباشرة كریات دم الطفل فیصاب بالی

  .یصاب الطفل بالشلل الدماغي التخبطي إذ لم یتم تبدیل دمه بسرعة بعد الوالدة الدماغ األوسط و 
األولى ألن عظام الرأس ال تلتئم إال  الحوادث التي تؤدي إلى اصاباتت الرأس خصوصا في السنة -

  .) 31،ص 2016موالي ، قارف ، (  . شهرا من عمر الطفل  12.9بعد مرور 
  ) 19، ص 2006كسواني ، (: عوامل متعلقة بمرحلة الوالدة 

إن تأخر الوالدة قد یؤدي أحیانا إلى نزیف داخل الدماغ نتیجة الضغط على رأس : تأخر الوالدة - 1
  . ینجم شلل دماغي مما قد  الطفل

دي كذلك لوالدة الصعبة و : عسر الوالدة - 2 كبر حجم الجنین أو استخدام أدوات مساعدة للوالدة ، قد ِی
  .الطفل المولود 

إن قلة األكسجین الناتج عن االختناق لسبب أو آلخر هو سبب متكرر في مختلف :اختناق الجنین - 3
أو استعمل البنج و  كما أن تناول  األدویة قبل الوالدة. إصابات الدماغ التي تؤدي إلى الشلل الدماغي 

زیادة الضغط على الجنین عند الوالدة  بواسطة سحب الطفل كلها تلعب دور هام في هبوط الرحم و 
  .حدوث االختناق 

  : عوامل متعلقة بمرحلة ما بعد الوالدة -



لجسم بسبب ارتفاع درجة في االحمى  الناجمة عن مرض و الجفاف الذي یؤدي إلى نقص كمیة الماء 
كثیرا ما تحدث بین األطفال الذین یرضعون من زجاجات الحلیب و الحرارة واإلسهال مثال ، 

  .اإلصطناعي 
  .الیرقان ل و السإلتهاب السحایا  كذلك المالریا و أمراض الدماغ كاإللتهابات الفیروسیة و -
  .إلخ ....نقص األكسجین نتیجة لإلختناق كالغرق أو التسمم بالغاز -
  .الجلطات الدمویة في الدماغ -
  .غیرهاصي للفخار والمبیدات الزراعیة والدموم و التسمم بالطالء الرصا-
  : المشكالت المصاحبة للشلل الدماغي - 4

ثر على المظاهر النمائیة الحركیة فقط ، بل لل الدماغي ینتج عن تلف الدماغ و إن الش هذا التلف ال ِی
  :هيالمظاهر الذمائیة األخرى و  منعدد تؤثر على  

 اضطرابات  مصاحبة لشلل الدماغي الحركي
  
 

  

  
  

  "إقتراح الباحثة" یوضح أهم المشكالت المصاحبة لشلل الدماغي الحركي :)09(رقم  مخطط

  :اإلعاقة العقلیة -4-1

لیس من الضروري أن یكون الشلل الدماغي مصحوبا بإعاقة عقلیة فقد یكون وجه الطفل قلیل التعبیر 
الفم ال  أو قد یعاني  من سیالن اللعاب من فمه فهو أال یكون سبب إعاقة عقلیة و لكن ألن عضالت

  ). 14،ص 2013كسواني ، ( .تقوم بوظائفها العادیة 

  

  :صعوبات التعلم  -4-2

 مشكالت بصریة
 إعاقة عقلیة 

 نوبات الصرع
 مشكالت سمعیةونطقیة

 سیالن اللعاب   عدم التحكم في البول 
 اضطرابات فمیة و مشاكل االسنان  صعوبات التعلم 



من األطفال المصابین بالشلل الدماغي معاقون % ) 60 - 50( بما أن الدراسات تشیر الى أن حوالي 
فما فوق مما یشیر إلى  احتمالیة النجاح في  70معمل ذكائهم % ) 50- 40( عقلیا بأن الباقي وهم 

التحصیل المدرسي في معضم الحاالت روبما أن الشلل الدماغي نتیجة لتلف الدماغ فمن المنطقي 
، األمر الذي زراك واالنتباه والتركیدفال قد یكون لدیهم ضعف اإلحساس واالاالفتراض بأن هؤالء األط

  .) 31، ص 2016 ،دردور( .عوبات التعلم قد یؤدي إلى معاناة الطفل من بعض أشكال  ص

  :هناك العدید من مشاكل التي تكون مصاحبة للشلل الدماغي و تكون على مستوى 

  .الذكاء -

  .التبول الالایرادي -

  .السلوك -

  .هزل عضلي -

  .تواصل  –نطق  –اللغة  -

  . شكل في اإلدراك -

  .البصر وكذا الصرع السمع  و  -

  :نوبات الصرع  -4-3

حركیا عصبیا بنوبات صرعیة خطیرة في غالب األحیان و من أالطفال المعاقین % 50یصاب تقریبا -
یأتي مرض الصرع أن المخ قد یصاب بالتلف مبكرا و  تستمرمن بضع تواني إلى دقائق تعود اسبابه الى

  .) 21، ص  2000بوعكاز ، (.بات الجزئیة على شكل النوبات العامى أو النو 

  

  :مشكالت بصریة  -4-4



تشمل ت البصریة نتیجة خلل صبي عضلي و دماغیا من عدد من المشكالیعاني األطفال المشلولون 
منها طول هذه المشكالت حركات ال إیرادیة في العنین ، فقدان البصر ، عیوب بصریة ، مختلفة 

  .)19، ص 2003الصفدي ، (  .النظر أو فقدان النظر 

  :مشكالت سمعیة و نطیقیة  -4-5

اغیا یعانون من درجات مختلفة من صعوبات في النطق من األطفال المشلولین دم% 65إن حوالي 
وجد أن  1954تتراوح بین صعوبات بسیطة في النطق عدم القدرة على النطق ، في دراسة لهو بكتر 

من األطفال المصابین بالشلل الدماغي التقلصي الرباعي یعانون من مشكالت في النطق ، كما % 65
منهم % 18ن في و التنائي لدیهم نطق طبیعي ، و وجدان  أألنه أن األطفال المصابین بالشلل النص

  .) 17، ص2008بدر الدین كمال و آخرون ،( .لدیهم إعاقات سمعیة 

  :من المشاكل و االضطرابات التي یعاني منها المصاب بالشلل الدماغي الحركي هي 

  :االضطرابات الفمیة و مشاكل األسنان  -4-6
مختلف أشكال االضطرابات الفمیة ومشاكل على كیة العصبیة من قد یعاني األطفال باإلعاقة الحر 

  .)67ص، 2017،  و قارف موالي(تسوس األسنان التي تالحظ  على شكل مستوى األسنان و 
  :سیالن اللعاب -

هو اغي الحركي ، سیالن اللعاب و من المشاكل المالحظة لدیهم عند أغلب  المصابین بالشلل الدم
  .)  67 مرجع سابق،( البلععضالت الفم و ل في یحدث نتیجة الشل

  : عدم التحكم في البول -
في أكثر أنواع اإلعاقة الحركیة العصبیة هناك عدم التحكم في البول مما یجعل العنایة بالطفل صعبة 

في  هعلى الوالدین ، و یجعله معتمدا ، و ذلك له انعكاسات سلبیة على نفسیة الطفل ، فالعنایة ب
  .) 68مرجع سابق ،(  .المنزل و المدرسة تكون صعبة 

  
  
  :تشخیص اإلعاقة الحركیة الدماغیة  -5



في األیام  األولى من الوالدة نستطیع مالحظة بعض العالمات العصبیة ، كنقص تواتر البكاء  ، -
اضطرابات المص ، اضطرابات في استراحات التنفس ، غیاب أو سوء ردود األفعال األولیة ، كل هذه 

  . العالمات تجعلنا نشك في وجود إعاقة حركیة  دماغیة في األشهر األولى 
ظاهر عوارض أخرى دلیل على اإلعاقة كالنقص في التحكم  في الرأس ، اضطراب في وبعد أشهر ت-

وضعیة العمود الفقري و التدلي الجانبي و سوء وضعیات العضالت الجانبیة ، و بعد مرور الوقت 
نالحظ عدم قدرة الطفل على الثبات في وضعیة الجلوس ، و بقاء ظهره محدب عامة إلى جانب عدم 

 2011صحراوي ، ( ى العودة من وضعي البطن إلى وضعیة الظهر أو التعكس قدرة الطفل عل
  .)58،ص

التي فیها الطفل و لذلك التشخیص المبتكر و في الشهور األولى جد ضروري للحد من شدة الوضعیة 
  .) 50، ص 2011صحراوي ، ( راب عالجات  أكثر فعالیة التخفیف  من هذا االضطإلیجاد حلول و 

  :الشامل  مستوى التشخیص-
تشخیص دقیق من هذه اإلجراءات اءات المعتمدة للوصول إلى  حكم و التشخیص الطبي من اإلجر 

  : الفحوصات التالیة 
  .الفحص السریري -
  .تخطیط الدماغ -
  .التصویر المحوري الطبیعي -
  .األشعة السینیة -
  .تصویر الشرایین الدماغیة  -
  .الفحوصات المخبریة الروتینیة  -

  
صابة نفي حالة اإل طبي یقوم به طبیب األعصاب وطبیب األطفال وذلك من أجل تأكید أو شخیصت-

  .الحركیة و الصحیةنب  الجسمیة و تقویم حالة الطفل في الجوابالشلل الدماغي الحركي ، و 
مستوى تأثیر  التربیة الخاصة لتحدیدنفسي یقوم اختصاصي علم النفس ، و تشخیص تربوي  -  

  .)62، ص  2016،  و قارف موالي( صابة بالشلل االنفعالیة باإلوالنفسیة و الجوانب المعرفیة 
  

  :  عالج اإلعاقة الحركیة الدماغیة -6



  

  
  
  
  
  
  

  "الباحثةإقتراح " یوضح انواع عالج اإلعاقة الحركیة :)10(رقم  مخطط 
  : العالج األدویة  -6-1

قد استعمل العدید من األدویة في محاولة الوصول إلى نتائج جیدة ، لكن دون جدوى و یبقى الفالیوم 
  لتي یتركها هو األكثر استعماال  مع أنه ال یعطي نتیجة كبیرة إضافة للمخلفات ا

  .) 50، ص  2011صحراوي ، ( 
  : بالصدمات الكهربائیة  عالج  -6-2

یستعمل هذا العالج من أجل إثارة العضالت العاجزة للحصول على تقلصات عضلیة لكن النتائج 
  .ضئیلة جدا 

  : العالج بالجراحة العصبیة  -6-3
  .) 50، ص 2011صحراوي ، ( تتم الجراحة على مستوى نواة التالموس -

البدیلة التي قد تحقق نوعا ما التحسن خاصة ، الحیاة هناك كذلك مجموعات من العالجات المتنوعة -
  :النفسیة و االجتماعیة للمصاب بالشلل الدماغي و هي 

برامج المعالجة الغذائیة المصممة لتشجیع المریض لبناء قاعدة القوة لتحسین المشي و الحركة اإلیرادیة -
ر من الخبراء أن العالج البدني مدى جنبا غلى جنب مع برامج التمدد للحد من التقلصات ، یعتقد الكثی

  .الحیاة أمر حاسم للحفاظ على العضالت و الهیكل العضمي ، و منع الخلع من المفاصل

  

عالج بالصدمات   عالج باألدویة       
 الكهربائیة 

 العالج بالجراحة العصبیة     



  : أجهزة تقویم العظام 

مثل جبیرة الكاحل و القدم غالبا ما تكون مقدرة للحد من اضطرابات المشي ، و جد أن الجبیرة تحسن 
  . قات الطاقة و زیادة الشرعة و طول الخطرة قیاسات التحرك بما في ذلك حفض نف

  : العالج باألكسجین تحت الضغط الزائد  

الذي یتم فیه استنشاق األكسجین المضغوطة داخل غرفة الضغط العادي و قد استخدم في إطار النظریة 
التي تقول إن تحسین توافر األكسجین إلى خالیا المخ قد ینشط البعض منها تعمل بشكل طبیعي و 

  . استخدامه لعالج الشلل الدماغي 

و تبقى العالجات الفیزیائیة أهم عالج لدى المصاب بالشلل الدماغي الحركي من أجل عمل العضالت و 
األعضاء بصورة حسنة و إعادة عملها و ذلك بتنبه المناطق المصابة في المخ كزیادة األكسجین ألن المخ 

  .جدیدة و تجدد األخیرة من الخالیا یحتاج الیه من أجل إنتاج خالیا عصبیة 
  :الوقایة من الشلل الدماغي  -7
  .لقد حصل الكثیر من التطور في العلوم الطبیة و أهمها ما حصل في مجال الوقایة -
  :من الممكن التقلیل من اإلصابة بالشلل الدماغي بإتباع األسالیب الوقائیة التالیة  -
ض و فقر الدم و سوء بدایة حملها و التأكد من خلوها من األمراالحامل من ال) بامرأة ( العنایة  – 1

  .و مضاعفات الحمل و ذلك بزیادة مراكز األمومة و الطفولة بحیث یتسنى لكل حامل مراجعها  التغدیة 
التثقیف الصحي من قبل مراكز األمومة  و الطفولة و وسائل اإلعالم المختلفة حول صحة الحامل و  – 2

ار استعمال األدویة بشكل اعتباطي  و عدم تعرض األم الحامل لألشعة إال عند الضرورة تغذیتها ، و مض
  )128، ص 1999عبید ، ( .  ل فقطالقصوى و في األشهر األخیرة من الحم

  .العنایة بالحوامل المرضعات أكثر من غیرهن مضاعفات الحمل و الوالدة  – 3
سنة مع تلقیح كافة المراهقات و  12 - 11تلقیح الفتیات ضد الحصبة األلمانیة تلقیحا إلزامیا من  – 4

  .المقدمات على الزواج و األمهات الغیر ملقحات 
فحص الموالید فحص دقیقا من قبل األمومة و الطفولة و مراقبة نمو و تطور : التشخیص المبكر  – 5

الت و اإلعاقات بصورة مبكرة و بدئ العالج للحصول على أفضل الطفل مما یؤدي إلى تشخیص الحا
  ) 21، ص 2013كسواني ، ( .  ات عند الطفل المصاب النتائج و منع التشوه



نستخلص مما سبق أن الطفل المصاب بالشلل الدماغي الحركي ، یعتبر من فئة ذوي االحتیاجات  -
و التدریب الحسي الحركي المكثف من أجل رعایته و الخاصة ، بحیث البد لهم التكفل النفي و األرطفوني 

  .حمایته و التحصل على نتائج جیدة و ذلك بالتدریب الدائم و السلیم 

إلى جانب توعیة األسرة بالعنایة الخاصة بهم و تتبع سلوكاتهم و تشجیعهم على أهم انجازات التي یقومون 
  .من اضطراب مصاحب یزید من شدة اإلعاقة بها ، باألظافة التي تتبعهم طبیا خصوصا الذي یعانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

یطارالتطبیقياإل  

  

  

  

  

  

  

  



اإلجراءات المیدانیة للبحث: الفصل الخامس  

 

الدراسة االستطالعیة-1  

اھداف الدراسةاالستطالعیة- 1- 1  

-2-1أدوات البحث في الدراسة االستطالعیة  

الصعوبات التي واجھتنا في البحث المیداني - 3- 1  

الدراسة األساسیة-2  

منھج البحث - 1- 2  

المجال المكاني  - 2- 2  

  المجال الزمني - 3- 2

  المجال البشري- 3- 3

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الدراسة االستطالعیة - 1

  :تمهید

سوف نتطرق إلى الفصل التطبیقي الذي بدوره أساس كل بحث علمي، بحیث یحتوي على الدراسة 
اإلستطالعیة التي تتطلب منهجیة علمیة للحصول على نتائج ذو مصداقیة ، فیجب على كل باحث 

لعرض جمیع خطوات البحث المیداني ، كما یحتوي على الدراسة األساسیة التي تشمل اإلعتماد علیها 
  .ت البحث و ادواته و منهجه مجال

  :اهداف الدراسة االستطالعیة-1-1

  .التعرف على مكان إجراء البحث 

  .ضبط العینة الموجهة خصیصا لهذا البحث 

  .التأكد من خصائص العینة ومدى موائمتها موضوع البحث

  .تحدید خطوات البحث من أدوات واختبارات تشخیصیة توائم العینة

  .معرفة سلوكاتهم وكیفیة التعامل معهماألوقات التي تتم فیها مقابلة الحاالت مع ضبط  

كیفیة تطبیق اإلختبارات والوصول إلى نتائج لإلجابة عن الفرضیات المطروحة في التعرف على 
  .البحث الحالي

  .تحدید أدوات البحث من اختبارات تشخیصیة تناسب العینة

  : یة تحدید مجاالت الدراسة اإلستطالع

  : مجال مكاني 

مكان إجراء البحث یعد أساسي لتطبیق أي بحث علمي بحیث یسمح له بضبط العینة وتطبیق مختلف 
  .التقنیات العلمیة من تشخیص وتطبیق اإلختبارات 



تم البحث في المركز البیداغوجي لألطفال المعاقین حركیا بوالیة غلیزان وذلك بعد مدة طویلة من 
خراج الوثائق والحصول على اإلستقبال قمت بزیارة المقر للتعرف البحث وبعد أخذ  ٕ اإلذن من المركز وا

على الحاالت الموجودة ، والتركیز على أهم شروط هذا البحث هو توفر العینة الالزمة ومعرفة أهم 
  .المشاكل التي تعیقه 

رسوم التنفیذي رقم      أنشأ المركزالنفسي البیداغوجي لألطفال المعوقین حركیا بغلیزان بموجب الم
وهو مركز عمومي ذو  2008سبتمبر  06الموافق ل  1429رمضان  06المؤرخ في  08-282

 .یة المعنویة واإلستقالل المالي طابع إداري ویتمتع بالشخص

ویقع في الجهة الشرقیة لعاصمة الوالیة ومجاور لمؤسسة دار األشخاص المسنین أما الفئة التي یتكفل  
سنوات إلى  6فهي فئة المعوقین حركیا مصحوبة بإعاقة ذهنیة خفیفة وتتراوح أعمارهم من  بها المركز

  .سنة  18

والحقیقة " مقیم 60"ة یسیر المركز وفق نظامین الداخلي ونصف الداخلي وفق قدرة اإلستیعاب النظری 
  ."مقیم 44"

  :المجال الزمني 

  .29/04/2018 الى غایة 14/03/2018أجریت الدراسة االستطالعیة من 

  :المجال البشري

من حاالت الشلل الدماغي الحركي الموجودة داخل المركز  40عینة الدراسة االستطالعیة تحتوي على 
البیداغوجي لألطفال المعاقین حركیا ، لذا تم اختیار العینة و هي حاالت مصابة بشلل دماغي حركي 

سنة ، بحیث قدرت ب  17و  8أعمارهم بین مصاحبة بنوبات الصرع، تتراوح ) النصفي و الرباعي ( 
  .حاالت 5

  

  

  



 الحاالت السن الجنس نوع االعاقة االدماج
 ب -ت  17 ذكر نوبات الصرع+ شلل رباعي  قسم تدریب مدرسي

 ب –ع  16 ذكر نوبات الصرع+ شلل نصفي  قسم تحضیري
 ع –م  11 ذكر نوبات الصرع+ شلل رباعي  قسم شبه مدرسي

 ج –ج  10 ذكر نوبات الصرع+ شلل نصفي  قسم تحضیري
 ا –ب  8 انثى  نوبات الصرع+ شلل نصفي  قسم تدریب مدرسي

  

  یوضح عینة الدراسة االستطالعیة :)03(رقم  جدول

  :أدوات البحث في الدراسة االستطالعیة -1-2

من أجل إثراء البحث العلمي من حیث دقة وموضوعیة وصدق النتائج قمت بهذه الخطوات لتحقیق 
  : األهداف وهي اإلجابة عن فرضیات المطروحة في هذا البحث وهي كاآلتي 

اعتمدت في هذا البحث على تطبیق أدوات منهجیة علمیة للتأكد من صحة الفرضیات والوصول إلى 
  :كاآلتي نتائج موضوعیة وهي 

ت الالزمة من المختصة هي مقابلة الحاالت و اخد المعلومات و البیانا:المقابلة األرطفونیة -1
  .االرطفونیة 

و االنفعاالت لتفادي الرفض و رؤیة الحاالت مباشرة و مالحظة اهم السلوكات :المالحظة -2
  .االنسجام و عدم الخوف

المفاهیم األساسیة ، اإلنتباه ، اإلدراك ، " جهیةالو ''تشخیص الحركة العامة والحركة الفمیة  -3
  الذاكرة 

 .إختبار الذاكرة العاملة  - 4

  :الحركة الفمیة الوجهیة  –الحركة العامة : التشخیص الحركي لطفل الشلل الدماغي الحركي  -3



الطفل المصاب بالشلل الدماغي الحركي أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجهه هي عدم التحكم في 
حركات الفم ، الوجه ، الرأس مما تجعل عملیة التنفس ، البلع ، المضغ في غایة الصعوبة إلى جانب 

  .القیام بالحركات الدقیقة إلى جانب صعوبة في النطق بشكل صحیح 

لذا البد من تشخیص الحركة لدیه الفمیة الوجهیة لمعرفة مدى اضطرابها لدیه أخذت محور  -
  .)2017،118دردور،( في مذكرة " ور أسماء درد" التشخیص من الطالبة 

  : أهم التمارینات لتشخیص الحركة هي -3-1

  .تمرین لتشخیص منعكس الغثیان والتقیؤ لدى طفل شلل دماغي حركي - 1

  .اللسان –الفك  –تمارینات الفمیة الوجهیة لتشخیص قدرة الطفل على التحكم في عضالت الفم  - 2

  .تمارینات لتقییم التنفس والتحكم في قوته وضعفه  - 3

  .استخدام نشاطات حركیة أي الحركات العامة والدقیقة لتشخیص التنفس الحسي الحركي  - 4

  : األدوات  -

قفازات ، مرآة ، أنبوب ، مكعبات ، أقراص صغیرة متشابهة اللون والشكل ، كرة صغیرة ، قلم  -
  اللسان  رصاص ، ورقة ، بالونة ، موجه

  : التعلیمة  -

قمت بإرتداء القفاز وبواسطة السبابة قمت بالضغط الضعیف والدلك السریع قمت بهذا التمرین بدایة 
في الجهة المشالة لدى المصاب في منطقة الخد ومنطقة قریبة إلى الشفتین من الداخل والخارج 

  الخ .....والضغط على اللسان 

ركات في تمرین العضالت ، الشفاه ، اللسان ، الخدین حیث نطلب من الطفل القیام ببعض الح 
  : نطلب منه 

  .ضم الشفتین حول األنبوب -

  .اإلبتسامة بمد الشفاه إلى الجانبین -



  .سحب الشفاه داخل الفم  -

  .4ى الجانب األیسر وبعد العد إلى وضع اللسان في الجانب األیمن ثم إل -

  .تحت إلى الداخل والخارج إخراج اللسان فوق ، -

  .إغالق الشفتین بقوة -

  .لحس اللسان ألنفه -

  .)خدین ، األیمن ثم األیسر، ثم نفخها معا ( نفخ الفم  -

  .النفخ على األوراق -

حداث أصوات - ٕ   .النفخ في أنبوب آللة موسیقیة وا

  

: لطفل الشلل الدماغي  الحركي  تشخیص القدرات المعرفیة المرتبطة باللغة 
 )118ص،2016دردور،(

  :تمارین تشخص لنا المفاهیم األساسیة  

  .األلوان األساسیة  -

  .المخطط الجسدي -

  .الجانبیة -

  .البنیة الزمانیة والمكانیة  -

  .األشكال -

  .)أحجام ( العد  -الكم -

  تمارینات تشخص اإلنتباه  -3-2



  تمارینات تشخص اإلدراك  -3-3

  تمارینات تشخص الذاكرة  -3-4

  : األدوات  -

 -أشكال كبیرة(،) أبیض -أسود -أزرق - أخضر - أصفر -أحمر(مرآة ، علبة فیها أشكال ملونة 
  )صغیرة

كبیرة ) نجمة  -دائرة -مستطیل -مربع - مثلث( خشیبات، لوحة فیها شكل ) لوحة فیها صور جسدیة(
 .وصغیرة 

  : تشخیص األلوان  - أ

 - أسود - أزرق -أخضر - أصفر -أحمر( ا ألوان تسمیة األلوان عن طریق إعطائه أشكال فیه -
  )أبیض

  : مثال: التسمیة والتعرف  -

  ماهذا اللون ؟ - 1

  .الخ... أعطني لون أحمر - 2

  .ماذا یشبه اللون األحمر أعطني مثال - 3

  : المخطط الجسدي  -ب

لعبة بناء وتركیب ( إعطاء الطفل مجسم عن صورة لطفل ثم نطلب منه إعادة تسمیة هذه األعضاء 
  .) جسد إنسان 

 –األذنین  - الشعر -الرأس –العینین  –الفم " أین هو: نطلب منه تسمیة أعضاء جسم في اللعبة  - 1
  ."الرجلین  -الیدین -البطن الرقبة

  .باللغة الدرجة" .... عینیك؟ ، أین أذنیك ؟ ، أین أنفك ؟ أین : نطلب منه تعیین أعضاء جسمه  - 2



  :الجانبیة - ج

  .)تعیین مباشر ( نطلب من الحالة أن یریني أین یده الیمنى ، ثم أین یده الیسرى 

  ثم نطلب منه أن یضع یده الیمنى في رجله الیسرى 

  .یضع یده الیسرى في رجله الیمنى                  

  :یة والمكانیة البنیة الزمان -د

  : تشخیص مفهوم المكان  - ا

  .نطلب من الحالة وضع محفظته فوق الطاولة  -

  .ثم نطلب منه وضعها تحت الطاولة  -

  .ثم نضع قلم تحت الكرسي ونسأله أین القلم ونقوم و نقوم بالعكس -

  : الزمان تشخیص مفهوم  -ب.ثم وضع المحفظة وراء الكرسي ، نسأله أین هو ورائه أم أمامه -

  .)إسم الیوم ( طلب من الحالة ذكر الیوم إجراء المقابلة  - 1

غدا  –السبت  –البارحة  –یوم األحد : طلبت منه ذكر الیوم السابق، ثم الیوم الالحق مثال  - 2
  .اإلثنین 

  .طلبت منه ذكر أیام األسبوع  - 3

  .الخ ....طلبت منه ذكر األحد ماذا یأتي بعده اإلثنین ثم بعده  - 4

  .)صغیرة  –دائرة كبیرة ) ( صغیر  –مربع كبیر ( : تشخیص األشكال األساسیة 

  .أین المربع الكبیر ، أین المربع الصغیر –ضع مربع كبیر مع مربع صغیر : المطابقة 

  .الخ .....المستطیل  –المثلث  –أین الدائرة  –أین المربع : تسمیة األشكال 

  :تشخیص العد والكم  -



  :طفل العد والكم طلبت من ال -

  : خشیبات

  .خشیبات  10ثم  –خشیبات  5ثم  –خشیبات  2أعطني 

  .ثم العكس )  1-2- 3- 4-5مثال ( ثم طلبت له العد من األكبر إلى األصغر 

  : حلقات متفرقة تحتوي على نفس عدد الخشیبات مثال  3ثم طلبت منه وضع 

  .خشیبات ثم طلبت منه عدها  5: 3 –خشیبات  5:  2 –خشیبات  5: 1حلقة

  )112،ص 2017دردور ، (حسب : تشخیص اإلنتباه  -3-2

نعط الطفل مجموعة من الكرات الملونة المختلفة وعلیه یوضع الكریات الحمراء في خیط لوحدها ثم 
  .الصفراء لوحدها في خیط، الخضراء في خیط كذلك لوحدها

  .معرفة إذ هو ینتبه ویركز في التمرین الذي یقوم به وال یخطأ: منه الهدف 

نصدر مجموعة من األصوات ونطلب تحدید مصدرها الضرب على األرض،الضرب على 
  الخ...الطاولة

  :تشخیص اإلدراك  -3-3

  .نعطي الطفل مجسم ونقوم بوضع الجزء الناقص مثال سلسلة لصور حیوانات

  "           خ،ح،ج"حرف : مثال  ویقوم بفرزها على حسب تشابه شكلها نعطي الطفل مجموعة الحروف

  ".ظ،ط" "ت،ث" "ن،ب"حرف 

  : تشخیص الذاكرة  -3-4

  إعطاء الطفل مجموعة من الصور عند رؤیتها له نقوم بتخبئتها والبد ألن یتذكر كل ماذا رأى 

 .ملعقة –مدرسة  –سیارة  –تفاحة  -قلم –مفتاح : صور تحتوي على 

  .)125...(لیمون  –حصان  –جمل : طیه مجموعة من الكلمات البد من تذكرها بعددها نع



  :إختبار الذاكرة العاملة  -4

نظرا ألهمیة الذاكرة العاملة في تخزین ومعالجة المعلومات إللى أن بعض األفراد قد تصیبهم 
المعلومات ، وفي اضطرابات و إعاقات تحد من عمل هذه األخیرة من حیث تعلم واسترجاع وتذكر 

هذا البحث تطرقت إلى اختبار الذاكرة العالملة وتشخیص مكوناتها لدى المصاب بالشلل الدماغي 
الحركي المصاحب بنوبات الصرع ومعرفة ماذا تأثیر هذا اإلضطراب على تذكر مختلف المعلومات 

  .الجدیدة التي بصدد تعلمها واكتسابها 

  : لعاملة ویتمثل في اختبارات استعملت اختبار یقیس عمل الذاكرة ا

 Jill 1982 Gathercole et baddellyوالتي صممت على الواقع الجزائري  1989وشركائه سنة  

Saadoum.s.2004 مكلف من طرف " سیاقل ریان "و 2001" قاسمي" من طرف 

  ."2007كسبور نعیمة "، كما تطرق من طرف 2005حسین نواني 

ملیاني فاطمة الزهرة الذي استعملته في بحثها العام الماضي بإشراف "أخذت هذا اإلختبار من الباحثة 
عالقة الذاكرة العاملة بالفهم الشفهي عند األطفال المصابین بعسر ( تحت عنوان " عمراني"األستاذة 

  : وهي كاآلتي ) 154،149ص (،) القراءة

  : اختبار الذاكرة العاملة أعداد-4-1

وعلیه اإلحتفاظ دائما  99و  10لة من األعداد تتراوح ما بین هنا مهمة الطفل هي استرجاع سلس
  .بالعدد األخیر من كل سلسلة 

  : هدفه

  .قیاس الذاكرة العاملة من حیث تذكر األعداد أي اإلحتفاظ بها واسترجاعها الحقا

  : اختبار الذاكرة العاملة أرقام  - 2-4.نقطة لكل كلمة مذكورة بصفة صحیحة 1إعطاء : التنقیط 

 " أستعمل هذا اإلختبار من طرف  1989Jill.وشركائه "  

  : هدفه 



  .اختبار الحلقة الفونولوجیة ومعرفة ما إذا كان اإلحتفاظ باألرقام في الذاكرة العاملة

أرقام متفرقة وعلیه اإلحتفاظ  3نطلب من الطفل قراءة أو إعادة مجموعات تتكون من : مبدأ اإلختبار 
  .في ذاكرته العامة بالرقم األخیر من كل مجموعة 

  سأقرأ علیك مجموعة من األرقام ، وأنت تقوم باإلحتفاظ بالرقم األخیر وتقوله لي : التعلیمة 

مجموعات ورابعة  4مجموعات وثالثة من  3ن نجد فیه سلسلة من مجموعتین من ثالث أرقام وأخرى م
  .مجموعات 5من 

  .تعطى عالمة لكل رقم مسترجع بطریقة صحیحة : التنقیط 

  : اختبار المفكرة البصریة الفضائیة  -4-3

Baddelly -  اختبار الذاكرة العاملة خطوط: 

نقدم للطفل شبكة علیها نقطتین من لون معین ومتجهتین في محور معین وعلیه أن : مبدأ اإلختبار 
یكون الخط باإلشارة بأصبعه أن یضع النقطة الثالثة یجب أن یحتفظ في نفس الوقت على تموضع 
 42الخط لبعض ثواني ألنه علیه أن یعید بناء هذا الخط على شبكة فارغة ویحتوي هذا اإلختبار على 

  : شبكات وهي كاآلتي  3سالسل من  4إلى  شبكة مقسمة

شبكات  5شبكات وأخیرا سلسلة ذات  4شبكات ، سلسلة ذات  3سلسلة ذات شبكتین ، سلسلة ذات  -
  .أثناء اإلسترجاع على الطفل احترام الوضعیة 

شبكات وبعد كل  2،3،4،5شبكة مقسمة إلى سالسل من  42مجموع الشبكات هو : بنیة اإلختبار 
  .شبكة فارغة لإلسترجاع  سلسلة نجد

نطلب من الطفل قراءة مجموعة تتكون من أعداد مختلفة وعلیه اإلحتفاظ فب ذاكرته : مبدأ اإلختبار 
  .العاملة بالعدد األخیر من كل مجموعة

سأقرأ علیك مجموعة من األعداد وعلیك أن تحتفظ بالعدد األخیر من كل مجموعة : التعلیمة 
  .ذلك وتسترجعه عندما أطلب منك 

  



  :الصعوبات التي واجهتنا في الدراسة المیدانیة -1-3

عدم وجود العینة وهي أطفال مصابین بشلل دماغي حركي مصاحب بنوبات الصرع مما دعى الي 
  .التنقل الى خارج الوالیة بغیة الحصول علیها 

  .التحصل على العینة المراد دراستها لكنها قلیلة 

  . قلة المدة الزمنیة للبحث مما دعى الى تقلیص العینة

  .صعوبة الظروف االقتصادیة لم تساعدعلى الذهاب مرات عدیدة في األسبوع  والعمل مع الحاالت 

  .طول المسافة للوصول الى المركز الذي بصدد انجاز البحث على مستواه و القیام بالجانب المیداني 

  .لتاقلم و العمل بكامل طاقتي ظروف مناخیة لم تساعدني على ا

  .الغیاب المتكرر للحاالت مما أدى الى تأخیر تطبیق االختبار

 :الدراسة األساسیة  -2

:المقابلة االرطفونیة  

: 1الحالة   

:المعلومات البیانیة  -أ  

بغلیزان  2002نوفمبر  15 –ب . ت: اإلسم الكامل   

سنة  16: السن   

  أنثى   ذكر : الجنس 

  : الحالة األسریة للوالدین 

  متوفین   أرامل   طالق   حالة زواج 

  : المستوى الدراسي لألبوین 

  األب جامعي   ثانوي   متوسط   إبتدائي   األم بدون مستوى 

  : الوضعیة المھنیة لألب 

  عامل   متقاعد   بدون عمل 

-*--

* 

* 

* 



  طبیب : نوع الوظیفة 

  : الوضعیة المھنیة لألم 

    عاملة       متقاعدة   بدون عمل 

  : القرابة بین اآلباء 

  وجود                  عدم وجود 

  ثالثة   ثانیة    أولى   درجة 

  أبناء العمومة 

  ال یوجد: الفصیلة الدمویة لألب 

  ال یوجد: الفصیلة الدمویة لألم 

  : سوابق المرضیة للحالة  -ب

  /: من األم أثناء الحمل 

  ال  نعم : الرغبة في اإلنجاب 

  ال   نعم : أمراض في فترة الحمل 

  تقیؤ طیلة فترة الحمل  -

  صعوبة الحمل  -

  أمراض نفسیة ، توتر ، قلق  -

  نعم              ال : تعرض لألشعة 

  : وضعیة الجنین أثناء الوالدة 

  إلتواء الحبل السري   مقعدیة   طبیعیة 

  محلول مضاد للتقیؤ   ال   نعم : تناول األدویة 

  ال      نعم : صرخة المیالد 

    بالمالقط   قیصریة   عادیة : طبیعیة الوالدة 

  ال   نعم : إنعاش الطفل 

  عسیرة   متأخر   خریج   طبیعیة : الوالدة 

  ال   التطعیم نعم : الفصیلة الدمویة للحالة 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 * 

* 

* 

* 

*  



  ال   الحمى نعم 

  ) سنة أولى ( عدة مرات خالل مراحل نمو : عمر التعرض للحمى 

  دخول المستشفى عدة مرات بسبب الحمى     ال   نعم : الحوادث 

  ال   نعم : األمراض الجرثومیة 

  ال   نعم : أمراض الطفولة 

  

  : النمو النفسي الحركي واإلتصال القبل لغوي  -ج

  : مدة الرضاعة 

    مختلطة   اصطناعیة    طبیعیة : الرضاعة 

  عامین : من الفطام 

  ال   نعم : البكاء

  ال   نعم : المناغاة 

  ال   نعم : اإلبتسامة 

  ال     نعم : التتبع بالنظر 

  نعم          ال : التقلیید 

  نعم             ال : التحكم في وضعیة الرأس و الرقبة 

  بعضھا نعم واألخرى ال : التحكم في وضعیة األطراف 

  نعم : الحبو عند بلوغھ سنتین : الجلوس 

  : /من ظھور األسنان 

  : / من بدایة الحبو 

  : / من الوقوف 

  سنوات  4: من بدایة المشي 

  نعم          ال : فھم اإلشارات 

  نعم           ال : اللعب 

  استجابة الطفل لكل جمیع األصوات المختلطة   نعم            ال : اإللتفات لألصوات 

* 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



  : النمو اللغوي 

  : /ظھور المقاطع الصوتیة 

  بابا تعرض كالمھ لإلرتداد  –ماما : الكلمات األولى 

  عدم تكوین جمل أثناء كالمھ  :من تكوین الجمل 

  / كلمات : من بدایة الفھم اللغوي 

  : العالقات 

  مضطربة    عادیة  : طبیعة العالقة الزوجیة 

   2: عدد اإلخوة 

  01: رتبة الحالة بین اإلخوة 

  عادیة            مضطربة            جیدة  : العالقة بین اإلخوة 

  : عالقة الحالة مع الوالدین 

  طبیعیة           حمایة زائدة              إھمال             عدم تقبل األم  

  :شخصیة الحالة 

  إجتماعي             منعزل             عدواني 

  : نوع الشلل الدماغي 

  رباعي            نصفي             ثالثي 

  لدیھ إستقاللیة ذاتیة تبرز الإلیرادي 

  :المستوى التعلیمي 

   2010سبتمبر  13: منعزل عن الدراسة لكن مدمج في 

  نوعیة التكفل نصف داخلي 

  :  2الحالة 

  : معلومات بیانیة  -أ

  عبد الغني بن تومیة : اإلسم الكامل للحالة 

  بغلیزان  2002أفریل  19 –أشھر  5 – 16: السن 

  ر ذك:  الجنس

* 

* 

* 

* 

* 



  : الحالة األسریة لألبوین 

  زواج             طالق             أرامل             متوفین 

  : المستوى اإلجتماعي لألسرة 

  فقیرة              میسورة              غنیة 

  :المستوى الدراسي لألبوین 

  نھائي  :األب 

  بدون مستوى  :األم 

  : الوضعیة المھنیة 

  موظف  :األب 

  بدون عمل  :األم 

  الیوجد  :القرابة بین األبوین 

  :/ األب : / األم  :الفصیلة الدمویة لألبوین 

  ) أثناء الحمل والوالدة ( : السوابق المرضیة للحالة  -ب

  / :من األم أثناء الحمل 

  نعم : الرغبة في اإلنجاب 

  حساسیة األم طیلة فترة الحمل  –نعم : أمراض في فترة الحمل 

  تعرض األم للحساسیة إلى جانب توتر وقلق نفسي 

  ال: التعرض لألشعة 

  ال  :حوادث أثناء فترة الحمل 

  : وضعیة الجنین أثناء الوالدة 

  طبیعیة             مقعدیة              إلتواء الحبل السري 

  ال  :تناول األدویة 

  غیاب  :صرخة المیالد 

  عسیرة  –بعد اآلوان : طبیعة الوالدة 

  أزرق مسود : لون الطفل 

* 

* 

* 



  ال : إنعاش الطفل 

  أصیب الطفل بعد الوالدة إلى یرقان في سن متأخرة  -

  أشھر  9أصیب عدة مرات بالحمى كما أصیب بإلتھاب السحایا في رعمر  -

  سنوات  3أصیب بالحصبة في عمر  -

  یوم  15دخل الطفل المستشفى بسبب إلتھاب السحایا لمدة  -

  عدم تعرضھ لعملیة جراحیة  -

  : الفصیلة الدمویة للحالة 

  نعم :التطعیم 

  اصطناعیة  :رضاعة 

  : النمو النفسي حركي واإلتصال قبل لغوي  -ج

  : مدة الرضاعة  -

  نعم  :البكاء 

  نعم  :المناغاة 

  نعم  :اإلبتسامة 

  نعم  :ظر التتبع بالن

  ال  :التقلید 

  نعم  :التحكم في وضعیة الرأس والرقبة 

  / :سن بدایة الحبو 

  / :سن ظھور األسنان 

  / :سن المشي 

  / :سن الوقوف 

  أشھر  7 :سن الجلوس 

  ال :فھم اإلشارات 

  نعم  :اللعب 

  نعم  :اإللتفات لألصوات 



  وجود مرحلة المناغاة  :النمو اللغوي 

  قبل سنة  –ماما ... بابا :الكلمة األولى 

  تعرض كالمھ لإلرتداد  -

  یكون جمل أثناء الكالم  -

  لم یكتسب لغة اإلشارات  -

  : العالقات 

  عادیة  :طبیعة العالقة الزوجیة 

  4 :عدد اإلخوة 

   4 :رتبة الحالة 

  جیدة  :العالقة بین اإلخوة 

  مع األب عادیة مائلة إلى األم  :عالقة الحالة مع الوالدین 

  إجتماعي  –عادیة  :عالقتھ بالمحیط 

  الیوجد  :تبول وتبرز ال إیرادي 

  ھو یمیني  –نصفي  :نوع الشلل 

  تكفل نصف داخلي  2014سبتمبر  7 :مدمج في المؤسسة /  غیر متمدرس

  :  3الحالة 

  : المعلومات البیانیة 

  محمد أمین علومي  :اإلسم الكامل 

  بغلیزان  2007جویلیة  25- أشھر  5سنة و 11 :السن 

  ذكر  :الجنس 

  زواج  :الحالة األسریة لألبوین 

  میسورة :المستوى اإلجتماعي لألسرة 

  : مستوى األبوین الدراسي 

  بدون مستوى  :األب 

  ثالثة ثانوي  :األم 



  : الوضعیة المھنیة 

  عامل  :األب 

  ماكثة بالبیت  :األم 

  الیوجد  :القرابة بین األبوین 

  : /األم : / األب  :الفصیلة الدمویة 

  :السوابق المرضیة لألم أثناء الحمل 

  نعم  :رغبة األم في اإلنجاب /  :من األم 

  / :ظروف الحمل عادیة 

  / :عدم تعرض األم أثناء الحمل لإلضطرابات 

  عدم تناول األدویة أثناء الحمل 

  : الوالدة 

  استعمال مالقط مرات عدیدة  –والدة عسیرة 

  موجودة  :صرخة المیالد 

  أصیب الطفل بنوبات الصرع لكن لم تتعرف علیھا األم بعدھا دخل المستشفى  -

  أسود عند الوالدة  :لون الطفل 

  زود باألكسجین  :أدخل العنایة المركزة 

  نعم  :التطعیم 

  مرات عدیدة  :أصیب بالحمى 

  /  :لم یصب بالحصبة 

  دخل الطفل المستشفى بعد ثالث أیام بعد الوالدة بسبب الصرع  -

  لم یتعرض لعملیة جراحیة  -

  لم یتناول األدویة  -

  : النمو النفسي الحركي واإلتصال قبل لغوي  -ج

  اصطناعیة  :رضاعة 

  محاكاة  –تقلیید  –تتبع بالنظر  –اإلبتسامة  –البكاء  :غیاب مرحلة المناغاة 



  عدم وجود جمل  :مة األولى لم یتلفظ بالكل

  ال یتحكم في وضعیة الرأس ، الرقبة واألطراف 

  یوجد  :التبول والتبرز ال إیرادي 

  غیر متمدرس  :التكیف اإلجتماعي 

  غائبة عن الواقع  :شخصیة الحالة 

  التوجد  :عالقتھ مع إخوتھ ووالدیھ 

  1 :عدد اإلخوة 

   1 :رتبتھ 

  یستطیع التعرف على أمھ فقط  –جیدة  :عالقتھ مع أمھ 

  غائبة  :عالقتھ مع المحیط 

  2015جانفي  6 :تاریخ اإلدماج 

  نصف داخلي  :نوعیة التكفل 

  رباعي  :نوع الشلل 

  :  4الحالة 

  : معلومات بیانیة  -أ

  جیاللي جریبي  :اإلسم الكامل للحالة 

  بغلیزان  2008سبتمبر  18 –أشھر  3و  10 :السن 

  ذكر  :الجنس 

  حالة زواج  :لحالة األسریة لألبوین ا

  میسورة  :المستوى اإلجتماعي لألسرة 

  : المستوى الدراسي لألبوین 

  تاسعة أساسي : األب  –سابعة أساسي  :األم 

  ال تعمل  :األم –عاطل عن العمل  :األب :الوضعیة المھنیة 

  ال توجد  :القرابة بین األبوین 

  د ال یوج :الفصیلة الدمویة لألبوین 



  ) الحمل والوالدة (  :السوابق المرضیة لألم 

  الیوجد  :من األم أثناء الحمل 

  ال  :الرغبة في اإلنجاب 

  : أمراض في فترة الحمل 

  ظروف حمل صعبة جدا بسبب محاولة اإلجھاض مما أدى بالطبیب إلى حقنھا 

تعرض األم إلضطرابات أثناء فترة الحمل لكن أثرت علیھا أثناء الوالدة لم تستطع الوالدة والطبیب 
  أمر بوالدة قیصریة 

  : حوادث أثناء الحمل منھا 

تعرض األم إلضطراب نفسي شجار مع الزوج ، قلق إلى جانب غضب أدى إلى إرتفاع درجة 
  درجة  40الحرارة لدیھا 

  یة تناولت أدویة بوصفة طب

  طبیعیة  :وضعیة الجنین أثناء الوالدة 

  نعم  :صرخة المیالد 

  قیصریة  :طبیعة الوالدة 

  ال  :إنعاش الطفل 

  طبیعي  :مدة الحمل 

  /  :الفصیلة الدمویة للحالة 

  / :التطعیم 

  /  :الحمى 

  / :الحوادث 

  /  :أمراض جرثومیة 

  /  :أمراض الطفولة 

  : النمو النفسي الحركي واإلتصال اللغوي  -ج

  : مدة الرضاعة 

  اصطناعیة  :رضاعة 



  نعم  :البكاء 

  نعم  :المناغاة 

  نعم  :اإلبتسامة 

  نعم  :التتبع بالنظر 

  نعم  :التقلیید 

  ال  :التحكم في وضعیة الرأس والرقبة 

  ال  :الحبو 

  نعم  :الجلوس 

  ال  :الوقوف 

  لدیھ ردود أفعال لألصوات التي یسمعھا  :النمو اللغوي 

  /  :من الكلمة األولى 

  یكون جملة أثناء الحدیث  :شبھ جملة 

  یستطیع تكوین جمل  :تكوین جمل 

  یفھم الكلمات  -

  الیفھم اإلشارات  -

  : العالقات  -ه

  مضطربة  :طبیعة العالقة الزوجیة 

   4 :عدد اإلخوة 

   2 :ترتیب الحالة 

  جیدة  :عالقتھ بإخوتھ 

  جیدة  :عالقتھ بأبویھ 

  جیدة  :عالقتھ بالمحیط 

  غیر منعزل  –إجتماعي  :شخصیة الحالة 

  عدم استعمال الحفاظات  :إكتساب النظافة 

  غیر متمدرس 



  رباعي  :نوع الشلل 

  :  5الحالة 

  : معلومات بیانیة 

  بن تنیة آیة  :اإلسم الكامل للحالة 

  بمستغانم  2010جوان  20- سنوات  8 :السن 

  أنثى  :الجنس 

   1 :عدد اإلخوة 

   1 :ترتیبھا 

  حالة زواج  :الحالة األمویة لألبوین 

  میسورة  :المستوى اإلجتماعي لألسرة 

  : المستوى الدراسي لألبوین 

  ثانیة متوسط  :األم –جامعي  :األب 

  / :الوضعیة المھنیة لألبوین 

  : أثناء الحمل والوالدة  السوابق المرضیة لألم

  / :من األم أثناء الحمل 

  نعم  :الرغبة في اإلنجاب 

  تعرض الجنین لجفاف في الشھر السادس  :أمراض في فترة الحمل 

  مشاكل في الرحم : تعرض األم لإلضطرابات أثناء فترة الحمل 

  والدة الطفل الشھر السادس ونصف 

  لم تتعرض األم لكامل الحوادث 

  نعم  :لألشعة التعرض 

  تناول األم لألدویة بوصفة طبیة 

  

  

  



  : الوالدة 

  لم یستعمل المالقط  –لم تكن الوالدة آنیة 

  عادیة : طبیعة الطفل أثناء الوالدة 

  غائبة  :صرخة المیالد 

  أزرق مسود  :لون الطفل أثناء الوالدة 

  اصطناعیة  :الرضاعة 

  وضعت في الحاضنة بسبب الوالدة المبكرة  -

  /  :الفطام  سن

  مرات متكررة  :تعرض للحمى 

  تعرضت لعملیة جراحیة على مستور الرجلین  -

  : النمو النفسي الحركي واإلتصال القبل اللغوي  -ج

  لم تتمكن في التحكم في وضعیة الرأس والرقبة واألطراف  -

  ھي یمینیة  -

  السلوك السمعي الیوجد جزء سمعي ، ھناك ردود أفعال لألصوات  -

  : نمو اللغوي ال

  شھرا  12توقفت في سن  :وجود مناغاة 

  سنوات  3ماما في سن  :الكلمة األولى 

  تعرض كالھما لإلرتداد 

  تكون جملة أثناء الكالم 

  لم تكتسب لغة اإلشارات 

  : العالقات 

  جیدة  :مع الوالدین 

  جیدة  :مع اإلخوان 

  عدم وجود عالقة مع المحیط بسبب اإلعاقة منعزلة 

  غیر متمدرسة 



  2015- 10-12 :تاریخ اإلدماج 

  نصف داخلي  :نوعیة التكفل 

  ال تتحكم في التبرز اإلیرادي 

  :منهج البحث  -2-1

  استعملنا المنهج الوصفي لمالئمته البحث و هو دراسة حالة 

  :مجاالت البحث االساسیة-2-2

حاالت تعاني من شلل دماغي حركي مصاحب بنوبات الصرع، المدمجة داخل  04: المجال البشري 
  .المركز البیداغوجي للمعاقین حركیا 

  .حاالت تعاني من شلل دماغي حركي مصاحب بنوبات الصرع  5هي : العینة

 الحاالت السن الجنس نوع االعاقة االدماج
 ب -ت  17 ذكر نوبات الصرع+ شلل رباعي  قسم تدریب مدرسي

 ب –ع  16 ذكر نوبات الصرع+ شلل نصفي  قسم تحضیري
 ج –ج  10 ذكر نوبات الصرع+ شلل نصفي  قسم تحضیري

 ا -ب  8 انثى  نوبات الصرع+ شلل نصفي  قسم تدریب مدرسي
  .یمثل عینة الدراسة األساسیة :)04(جدول رقم 

  :طریقة اختیار العینة 

  :التالیة للمعاییر تم اختیارها بطریقة قصدیة 

  .)نصفي و الرباعي( شلل دماغي حركي  حاالت مصابة -
  .نوبات الصرع هو مصاحب على أساس الملف الطبي اختیرت العینة و االضطراب ال  -

  التواصل اللغوي و غیر الغوي -

  :المجال الزمني  -2-3

  . 15/05/2018الى غایة  01/04/2018اجریت الدراسة األساسیة من 



  :المكاني المجال  -2-4

  .تم اجراء البحث بالمركز البیداغوجي لألطفال المعاقین حركیا بوالیة غلیزان 

  :تحدید أدوات الدراسة االساسیة -5- 2

  ).مباشرة ، منظمة(المقابلة االرطفونیة -

  . المالحظة  -

االنتباه (تشخیص الحركة العامة و الحركة الفمیة الوجهیة ، المفاهیم األساسیة ، القدرات المعرفیة  -
  ).،االدراك و الذاكرة

  .اختبار الذاكرة العاملة  -

  :األسالیب اإلحصائیة  -2-6

  .ات المتحصل علیها في اختبار الذاكرة العاملة درجالاستعملنا النسبة المئویة لتحویل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عرض نتائج البحث:  الفصل السادس   

 
 

 

الفرضیات عرض نتائج  -1  

الفرضیات الجزئیة عرض نتائج  -1-1  

الفرضیة العامة عرض نتائج  -1-2  

  

  

  

  



  :الفرضیة األولى عرض نتائج  -1

التي تشیر الى عالقة نوبات الصرع بتذكر االعداد لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي النصفي و 
  .الرباعي 

 النسبة المئویة الدرجة المتحصل علیها البنود  الحاالت

 ℅ 76.08 46/35 تذكر األعداد  1الحالة 

  ℅ 76.08  46/35  2الحالة 

  ℅0  46/0  3الحالة 

  ℅5.73  46/7  4الحالة

  

  .اختبارتذكر االعداد للحاالت الرئیسیة یوضح نتائج:)05(رقم  الجدول

تشیر نتائج الفرضیة األولى التي تنص على عالقة نوبات الصرع بتذكر االعداد لدى المصاب بالشلل 
مصابة بالشلل النصفي تحصلو على )  2(و الحالة ) 1(الى ان الحالة الذماغي النصفي و الرباعي 

ة من ،مما یدل على عدم تاثر الذاكرة العامل  ℅76.08أي  46من  35نتائج مقبولة قدرت بدرجة 
،  ℅0أي  46من  0شلل رباعي تحصلت على درجة ) 3(ناحیة تذكر االعداد ، اما بالنسبة للحالة 

اداء ضعیف جدا ، مما یدل  أي℅5.73أي ما یعادل  46من  7تحصلت على درجة ) 4(الحالة و
  .على تاثیر نوبات الصرع على تذكر االعداد 

نستنتج ان نوبات الصرع تؤثر على تذكر االعداد وذلك بالنسبة للحاالت التي تتكرر لدیهم نوبات 
  . الصرع الى جانب نوبات الغیاب التي یتعرضون الیها خالل تطبیق االختبار

  

  

  



  :عرض نتائج الفرضیة الثانیة  -2

اب بالشلل الدماغي الحركي تشیر الفرضیة الثانیة على عالقة نوبات الصرع بتذكر األرقام لدى المص
  ).النصفي و الرباعي (

 النسبة المئویة الدرجة المتحصل علیها البنود  الحاالت

 ℅66.66 15/10 األرقام تذكر   1الحالة 

  ℅73.33  15/11  2الحالة 

  ℅6.66  15/1  3الحالة 

  ℅40  15/6  4الحالة

  الرئیسیةتذكر األرقام للحاالت یوضح نتائج اختبار :)06(رقم الجدول 

 ℅66.66أي  15من  10تحصلت على نتائج مقبولة قدرت بدرجة ) 1(أظهرت النتائج ان الحالة 
فتحصلت على ) 3(، اما بالنسبة للحالة % 73.33أي   15من  11قدرت بدرجة ) 2(اما الحالة 

مما یدل % 40أي  15من  6فتحصلت على درجة ) 4(، اما الحالة %  6.66أي  15من  1درجة 
النصفي و ( لدى فئة  الشلل الذماغي الحركي تائج ضعیفة أي تاثر تذكر األرقام بنوبات الصرع على ن

  ).الرباعي

نستنتج في هذه الحالة كذلك تاثیر تذكر األرقام بنوبات الصرع  لدى المصاب بالشلل الذماغي الحركي 
  .ر نوبات الصرعو هذا راجع لنفس السبب وهو تكرا) 4(، )3(للحالتین ) النصفي و الرباعي( 

  

  

  

  

  



  :عرض نتائج الفرضیة الثالثة -3

النصفي  ( التي تشیر الى عالقة نوبات الصرع بتذكر الكلمات لدى المصاب بالشلل الذماغي الحركي 
  ).و الرباعي 

 النسبة المئویة الدرجة المتحصل علیها البنود  الحاالت

 ℅21.95 42/9 تذكرالكلمات  1الحالة 

  ℅54.76  42/23  2الحالة 

  ℅0  42/0  3الحالة 

  %2.43  42/1  4الحالة

یوضح نتائج اختبار تذكر الكلمات لدي المصابین بالشلل الذماغي الحركي  :)07(جدول رقم 
  ).النصفي و الرباعي (

، اما % 21.95أي نسبة   42من  9تحصلت على درجة )  1(من خالل النتائج یظهر ان الحالة 
أي أداء متوسط ، اما الحالة %   54.76اى بنسبة  43من  23درجة فتحصلت على ) 2(الحالة 

من  1فتحصلت على درجة ) 4(، اما الحالة%  0أي بنسبة  42من  0الثالثة فتحصلت على درجة 
  .أي أداء ضعیف جدا% 2.43أي بنسبة  42

صابین نستنج في هذه الحالة ان نوبات الصرع اثرت على الحاالت من حیث تذكر الكلمات لدى الم
و ذلك راجع أیضا لتكرار نوبات الصرع مما اثر على ) النصفي و الرباعي(بالشلل الذماغي الحركي 

  .معالجة و تخزین الكلمات في الذاكرة العاملة

  

  

  

  



  :عرض نتائج الفرضیة الرابعة  -4

النصفي  ( التي تشیر الى عالقة نوبات الصرع بتذكر  الخطوط لدى المصاب بالشلل الذماغي الحركي 
  ).والرباعي

 النسبة المئویة الدرجة المتحصل علیها البنود  الحاالت

 ℅15.78 19/3 تذكرالخطوط  1الحالة 

  ℅78.94  19/15  2الحالة 

  ℅10.52  19/2  3الحالة 

  %0  19/0  4الحالة

( یوضح نتائج اختبار تذكر الخطوط لدى المصابین بالشلل الذماغي الحركي  :)08(جدول رقم
  ).النصفي  والرباعي 

أي % 15.72أي بنسبة  19من  3تحصلت على درجة ) 1(أظهرت نتائج الفرضیة الثالثة ان الحالة 
أي أداء مقبول ، % 78.94أي بنسبة  19من  15تحصلت على درجة ) 2(أداء متوسط ، اما الحالة 

أي أداء ضعیف ، اما الحالة % 10.52أي بنسبة  19من  2فتحصلت على درجة ) 3(اما الحالة 
  .أي أداء جد ضعیف% 0أي بنسبة  19من  0فتحصلت على درجة ) 4(

على أداء مقبول اما الحاالت األخرى فتحصلت على نتائج جد قد تحصلت قط ف) 2(نستنتج ان الحالة 
  .الصرع على تذكر الخطوط لدي هذه الفئة ضعیفة ، وذلك راجع لتاثیر نوبات

  

  

  

  

  



  :عرض نتائج الفرضیة العامة -5

 الحاالت  اختبار الذاكرة العاملة                        النسبة المئویة
 اعداد     ارقام       كلمات     خطوط     

 01الحالة  46/35   15/10     42/9    19/3    50.81℅

 02الحالة  46/35   15/11     42/23    19/15    68.85℅

 03الحالة  46/0   15/1     42/0    19/2    2.45℅

 04الحالة  46/0   15/6     42/1    19/0     5.73℅

  یوضح نتائج اختبار الذاكرة العاملة للحاالت األربعة:)09(رقم   جدول

بالنسبة للحاالت األربعة الحالة األولى والثانیة تمكنت یمثل الجدول السابق نتائج اختبار الذاكرة العاملة 
بأداء جید في نبذ تذكر األعداد وتذكر األرقام أما بالنسبة لتذكر الكلمات والخطوط كانت بمعدل قبول 

أما بالنسبة للحالة الثالثة والرابعة كان أداء تحت المتوسط بالنسبة لنبذ األعداد واألرقام بالنسبة لنبذ 
  .الخطوط أي أداء ضعیف جدا الكلمات و 

بنسبة  1یلیها الحالة رقم  68.85℅بحیث كانت  2سجلنا كأعلى نسبة مئویة هو الحالة رقم 
مما یوضح أن حالتي نوبات الصرع لم تؤثر كثیرا على الذاكرة العاملة من حیث تذكر  6.81℅

  دم التركیز واإلنتباه األعداد واألرقام لكن وجدو صعوبة في تذكر الكلمات والخطوط هذا راجع لع

سجلنا أضعف نسبة مئویة بالنسبة للحالة الثالثة والرابعة في نبذ تذكر األرقام واألعداد أما بالنسبة لنبذ 
تذكر الكلمات والخطوط لهاتین الحالتین كان أضعف بكثیر حیث یوضح أن تأثیر النوبة الصرعیة 

 2.45℅النسبة كانت  اهاتین الحالتین على الذاكرة العاملة كان واضح في نتائج هذا اإلختبار بحیث
  .اء ضعیف جدا بالنسة للحالة الرابعة أي أد 5.73℅للحالة الثالثة 

تذكر االعداد، تذكر األرقام، تذكرالكلمات، (نستنتج ان نوبات الصرع تؤثر على الذاكرة العاملة 
 ،بحیث ان دور الذاكرة)النصفي و الرباعي(لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي ) تذكرالخطوط،

اال ان هذه األخیرة تاثرت بتكرار نوبات الصرع  العاملة هو ترمیز و معالجة و تخزین المعلومات ،
  . ونوبات الغیاب مم أدى الى عدم تذكر و استرجاع هذه المعلومات
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  :مناقشة الفرضیات  - 1

  :مناقشة الفرضیات الجزئیة  -1-1

وجود عالقة بین نوبات الصرع وتذكر األرقام لدى المصابین بالشلل التي تشیر الىالفرضیة األولى 
  الدماغي النصفي 

بحیث أن نوبات الصرع تؤثر على تذكر  تحققتمن خالل النتائج المتحصل علیها فإن هذه الفرضیة 
األرقام من الذاكرة العاملة بحیث الحاالت التي تعاني من شلل دماغي نصفي مصاحب بنوبات الصرع 

على نتائج متوسطة والحالة الرابعة التي تعاني من شلل دماغي رباعي فكان األداء ضعیفا  تحصلت
جدا وهذا راجع إلى تكرار نوبات الصرع التي أثرت بدورها على القدرات المعرفیة األخرى من إنتباه 

دراك لذا كان دور الذاكرة العامل ٕ دراسة لفوري سنة  تشیرف،ة من حیث تخزین واإلسترجاع صعب وا
معرفة مدى فاعلیة برنامج تدریبي بإستخدام استراتیجیة التذكر في تحسین الذاكرة العاملة لدى : 2015

من تقنیة سلیمان 2007وتطبیق بطاریة الكترونیة ل    " طالب وطالبة  57" طلبة سنة أولى متوسط 
" الفاكرونباخ " إحصائي  Allwayقبلي وبعدي واستعمال اسلوب أي اختبار منهج تجریبي 2010

واستخدام تحلیل التبیان أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائیا في مجمل مكونات الذاكرة بشكل عام 
  ).50،ص2012العبدي ، (رنة بالمجموعة الضابطةلفئة المجموعة الضابطة أي في المستوى مقا

وتذكر األعداد لدى المصاب بالشلل وجود عالقة بین نویات الصرع نیةالتي تشیر الىالفرضیة الثا
  .الدماغي الحركي الرباعي 

شلل ( بالنسبة لهذه الفرضیة تحققت من خالل النتائج المتحصل علیها بحیث الحالة األولى والثانیة 
تمكنوا من تكرار األعداد بسهولة وذلك بتكرار المستمر أي أداء مقبول أما بالنسبة ) دماغي نصفي 
فكان أداء ضعیف جدا حیث لم یتذكر ) شلل نصفي ( والحالة الرابعة ) لل رباعي ش( للحالة الثالثة 

ن وجدوا صعوبة في  ٕ أي عدد بالرغم من استعابهم لإلختبار ومدى معرفتي بأنهم یجیدون األعداد وا
  :التذكر وهذا راجع إلى نوبات الغیاب التي تعرضو لها أثناء تطبیق اإلختبار، ولتاكید هذه الفرضیة 

التیهدفت للكشف عن طبیعة العالقة بین إضطرابات الذاكرة التي )  2005(عبد الفتاح دراسة اكدت
یمكن أن تظهر في سعة الذاكرة العالمة ومستویات واسترتیجیات التشفیر وصعوبات تعلم القراءة 

لقاء الضوء على أسالیب العالج المقترحة أستخدمت الباحثة اختبار صعوبات  ٕ كمحاولة لتشخیصها وا



یعانون من صعوبة القراءة  50عادیین و 50تلمیذ ،  100القراءة من إعدادها طبقت على عینة 
صعوبات أسفرت النتائج على فروق ذات داللة احصائیة في سعة الذاكرة واستراتیجیة التشفیر بین ذزي 

  .تعلم القراءة والعادیین 

ذكر الكلمات لدى المصاب بالشلل وجود عالقة بین نوبات الصرع وتالتي تشیر الىلثةالفرضیة الثا
  الدماغي النصفي 

" كلمات " تحققت هذه الفرضیة على أساس النتائج المتحصل علیها من تطبیق اختبار الذاكرة العاملة 
فهنا الحالة واحدة فقط تمكنت من اإلختبار أما الحاالت األخرى لم تتمكن منه وهذا راجع إلى وجود 

الذاكرة العالمة لدى : دراسة لصافیة آمال تحت عنوان  بحیث تشیر م ني لدیهكلمات لدى المعجم الذه
وللتأكد من الفرضیات ودراستها قامت بتطبیق استخدام اختبار  OGL.بعسر القراءة وقد تم  المصابین

قیاس وحدة الحفظ والمعالجة الفوریة إلعادة ترتیب سلسلة من وحدة الحفظ العكسیة لألرقام هدفهاختبار 
األرقام قبل استرجاعها أظهرت النتائج أن األطفال المصابة بإضطراب عسر القراءة لدیها صعوبات 
في الذاكرة العاملة یجب إعادة الترمیز الفونولوجي وسوء المعالجة الفونولوجیة الذي ینتج عن نقص 

طویلة المدى أو تداخلها وهذا راجع إلى إضطراب إحدى مكونات الذاكرة العاملة المعلومات في الذاكرة 
  . )2016إبن ثابت ،موسي،  (

وهذا ما یعیق اإلجابة لدیهم إلى جانب أن الحاالت حاولت استعاب الكلمات والتعرف على بعضها إلى 
  .أن تذكرها كان عملیة صعبة بالنسبة إلیهم 

وجود عالقة بین نوبات الصرع وتذكر الخطوط لدى المصاب بالشلل  لىالتي تشیر االفرضیة الرابعة 
  .الدماغي الرباعي والنصفي

من خالل النتائج المتحصل علیها تحقق هذه الفرضیة بحیث أن الحاالت الثالث تحصلت على أداء 
 جد ضعیف وهذا راجع إلى عدم استعاب اإلختبار من حیث معالجة وتخزین واإلسترجاع فكذلك نوبات

الدراسة  فتشیر .اإلجایات الصحیحة  الغیلب أثرت بشكل كبیر على الحاالت وأیجاد صعوبة في وضع
أطفال  6أظهرت اإلجابة عن هذه الفرضیة دراسة حول فئة من التی)1994 (هیلدالتي قام بها 

سنوات ولدیهم أداء ضعیف في اختبارات اللغة الذاكرة  6مصابین بشلل دماغي حركي متمدرسین في 
والهیكلة المكانیة مقارنة بأقرانهم فالحظ الباحث أن اإلختالف األكثر تمیزا بین الفئتین ظهر في 



صعوبة حل المشكالت والمراقبة البصریة لألفعال كما أن نتائج الرسومات شوهت إلى حد كبیر 
لدى هؤالء هذه النتائج بأنها راجعة إلى نقص وظیفة اإلنتباه میلر فیعملون دون مراقبة بصریة ففسر 

األطفال والذي یحول دون الحفاظ على المعلومات في الذاكرة وأن األطفال المصابین بالشلل الدماغي 
  .)12ص،2016موالي ،قارف، (الحركي لیس لدیهم كفاءة لغویة 

وجود عالقة بین نوبات الصرع و اضطراب الذاكرة العاملة التي تشیر الى مناقشة الفرضیة العامة
  .بالشلل الدماغي الحركي النصفي و الرباعي لدى المصابین 

أظهرت  النتائج ان الفرضیة تحققت بحیث ان نوبات الصرع المتكررة تؤثر على تذكر المعلونات و 
استرجاعها عند  المصاب بالشلل الدماغي الحركي النصفي و الرباعي الى جانب نوبات الغیاب التي 

من شلل ة من العراقیل األخرى وهي حدة اإلعاقة یتعرض لها من فترة الخرى ، الى جانب مجموع
عضالت المنطقة الفمیة الوجهیة ،لذا ان دور الذاكرة هنا یضطرب بحدة النوبات المتكررة التي تحد 

  .من عملها في معالجة و ترمیز و تخزین المعلومات ال جانب سعة االحتفاظ فیها 

  : اإلستنتاج العام  -3

نصفي ،  ( شلل دماغي حركي للعینة التي هي) الذاكرة العاملة(  صي بعد القیام باإلختبار التشخی
، التي تبنى من خالل نتائجها العالقة القائمة لألطفال و المراهقین نوبات الصرعالمصاحب ب ) رباعي 

تذكر االعداد ، تذكر األرقام، تذكر (من حیث  واضطراب الذاكرة العاملة  بین كل من نوبات الصرع
نوبات الصرع تؤثر على  ان  إلى وجود عالقة بینهما بحیث ، توصلنا ) الكلمات ، تذكر الخطوط

و باالخص النوبة العامة ، والمعالجة ال جانب االسترجاع  الذاكرة العاملة من حیث الترمیز والتخزین 
اذن تحققت حظناها على الحاالت اثناء تطبیق االختبار، التي تمثلت في نوبات الغیاب التي ال
  .الفرضیات الجزئیة و الفرضیة  العامة

النصفي و (وجود عالقة بین نوبات الصرع و تذكر االعداد لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي -
  ).الرباعي 

النصفي و (الحركي  وجود عالقة بین نوبات الصرع و تذكر االرقام لدى المصابین بالشلل الدماغي-
  ).الرباعي 



النصفي و (وجود عالقة بین نوبات الصرع و تذكر الكلمات لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي -
  ).الرباعي 

النصفي و (وجود عالقة بین نوبات الصرع و تذكر الخطوط لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي -
  ).الرباعي 

طراب الذاكرة العاملة لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي اضوجود عالقة بین نوبات الصرع و -
  ).النصفي و الرباعي (

نستنتج ان اضطراب الذاكرة العاملة دلیل على اضطراب القدرات المعرفیة األخرى من انتباه ،تركیز ، 
في  تذكر وذلك راجع لمرض الصرع ،كما ان للذاكرة العاملة دور مهم في تذكر و استرجاع المعلومات
، حیاة الفرد في المراحل التي یتم فیها اكتساب خبرات جدیدة و استعمالها الحقا في الفترات االالزمة

اكتشفنا خالل هذا البحث انه لیس بالضروري ان نوبات الصرع تؤثر على المصابین بالشلل الدماغي 
  . الحركي بل النوبة في حد ذاتها تؤثر على الذاكرة العاملة لدیهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خاتمةال

الشلل الذماغي الحركي هو إعاقة حركیة ناجمة عن إصابة في الذماغ في وقت مبكر من حیاة الطفل 
فهو لیس إعاقة حركیة تصیب في فترة عدم اكتمال نمو القشرة الدماغیة المسؤولة عن الحركة ، 

  ).جتماعي النمو العقلي، المعرفي، االنفعالي، كذا اال(العضالت فقط بل تشمل كل الجوانب 

فهذا البحث حاول معرفة عالقة نوبات الصرع باضطراب الذاكرة العاملة لدى المصابین بالشلل 
حاالت تعاني من هذا االضطراب  4، وقد تكونت العینة من )النصفي و الرباعي( الدماغي الحركي 

 شلل:المصاحب بنوبات الصرع ، اختیرت هذه العینة بطریقة قصدیة أي تحمل خصائص وهي 
دماغي مصاحب بنوبات الصرع الى جانب نوعیه النصفي و الرباعي ، التواصل اللغوي و غیر 
اللغوي ،كما تبنینا المنهج الوصفي المالئم لبحثنا هو دراسة حالة ، حیث أظهرت نتائج االختبار 

 أي وجود عالقة بین نوبات الصرع واضطراب التشخیصي للذاكرة العاملة تحقیق الفرضیات المطروحة
باستعمال النسب المئویة )النصفي و الرباعي(الذاكلرة العاملة لدى المصابین بالشلل الدماغي الحركي 

التي ،یؤكد ان عمل الذاكرة العاملة فیه خلل ناتج عن نوبات الصرع المتكررة الى جانب نوبات الغیاب 
كتسبات قاعدیة جیدة تؤثر سلبیا على الحاالت من حیث تذكر المعلومات ، بالرغم من ان للحاالت م

الى جانب التواصل اللغوي و غیر اللغوي، و شلل عضالت المنطقة الفمیة الوجهیة ، الى ان 
اضطراب او خلل على مستوى الذاكرة العاملة یؤثر على المعلومات المكتسبة الجدیدة و ینقص من 

  .ي الترمیز و المعالجة و التخزینعملها الذي یتمثل ف

  :ئج وضعنا بعض االقتراحات وعلى أساس هذه النتا

  .زیادة في حجم العینةحتى نستطیع تعمیم النتائج، زیادة في المدة الزمنیة-

  .تكون في بحث اخر دراسة تجریبیة في نفس الوقتهذه الدراسة وصفیة  نتقترح ان -

  .اقتراح اختبارات تشخص استراتجیة الحفظو التذكر في الذاكرة العاملة -

البحوث و الدراسات حول نوبات الصرع وتاثیرها على اهم قدرة معرفیة وهي اقتراح المزید من  -
  .الذاكرة العاملة و سعة االحتفاظ فیها



على اقتراح برامج تدریبیة تساعد على الحفظ و المعالجة الفوریة للمعلومات لمساعدة هذه الفئة -
  .استرجاع و تذكر اهم الخبرات التي یكتسبونها و عدم نسیانها

، بعد القیام بتمارینات )انتباه، ادراك ، ذاكرة (اقتراح برنامج یساعد على تدریب القدرات المعرفیة من -
  .لعضالت المنطقة الفمیة الوجهیة و تدریب حركة العضالت األخرى

  .اقتراح برنامج لتنمیة المهارات اللغویة بناءا على القدرات المعرفیة-

الدماغي الحركي المصاحب بنوبات الصرع باعتبار هذه الفئة من  االعتناء بشریحة المصابین بالشلل-
  .ئمة متكاملة الجوانب ذوي االحتیاجات الخاصة التي تحتاج الى رعایة دا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



  :قائمة المصادر والمراجع 

  :المراجع باللغة العربیة 

دار البدایة ناشرون  :، عمان ) 1ط(مقدمة في اإلعاقة الحركیة ،  .)2006(محمد صالح  إبراهیم، -
  .وموزعون 

رعایة ذوي اإلحتیاجات الخاصة سمعیا وحركیا  .)2008(حالوة ، كمال ومحمد  ،بدر الدین -
  .اإلسكندریة المكتب الجامعي الحدیث ،

عالقة الذاكرة العاملة والفهم الشفهي لدى تالمیذ ذوي ). 2016( بن ثابت، فاطمة الزهراء و مویسي  -
  .كرة لنیل شهادة الماستر تخصص أرطفونیاعسر القراءة ، مذ

تقییم الذاكرة العاملة عند  األطفال المصابین بعسر الكتابة ، مذكرة ) . 2010(بن دحاب، رباب  -
  .نیل شهادة الماستر أرطفونیا 

عالقة الذاكرة العاملة بمعالجة الجمل لدى األطفال ) . 2016(سمیة فاطمة الزهراء  بن معروف ، -
  .ذوي التأخر اللغوي البسیط ، مذكرة لنیل شهادة الماستر أرطفونیا 

الذاكرة العاملة لدى المصابین بعسر القراءة مذكرة لنیل شهادة ) . 2001(بن صافیة، آمال  -
  .الماجستیر أرطفونیا 

  

دیوان المطبوعات  :الجزائر  ،)5ط(،محاضرات في علم النفس اللغوي  .)2003(یسى ع ،حنفي -
  .الجامعیة

دار  :، الجزائر)3ط(والصوت ،األرطفونیا علم اضطرابات اللغة والكالم  .) 2009(حولة ، محمد  -
  .هومة للنشر

الحاملین للزرع  الذاكرة العاملة وعالقتها باألداء اللغوي عند األطفال) .2016(حالس ،صافیة  -
  .التوقعي واألطفال العادیین ، مذكرة لنیل شهادة الماستر أرطفونیا

  



  .دار المسیرة  ،)1ط(،سیكولوجیة الذاكرة وأسالیب معالجتها  ،) 2012(رجاء ، محمود أبوعالم  -

  .دار البارودي العلمیة :األردن ، األمراض العصبیة  .) 2007(سمیر، بقیون  -

الذاكرة وتشفیر ( علم النفس المعرفي .) 2006(و ربیع عبده،  رشوان  یب عصام ، علي الط -
  .عالم الكتب :القاهرة  ،)1ط(،)المعلومات 

  .زهوان للنشر :، األردن)1ط(، التطویر الحركي،الشلل الدماغي  ).2013(ناذر یوسف ، كسواني  -

األطفال المصابین  عالقة الذاكرة العاملة بالفهم الشفهي عند .)2016(فاطمة الزهراء  ، ملیاني -
  .مذكرة لنیل شهادة الماستر  أرطفونیا  بعسر القراءة ،

المصابین فعالیة برنامج لتنمیة الفهم الشفهي واإلنتاج اللغوي لدى األطفال  .)2016(موالي،قارف  -
  .نیا مذكرة لنیل شهادة الماستر أرطفو  بالشلل الدماغي الحركي ،

( التدویر العقلي الذهني لألشیاء في الفضاء ثنائي ،ثالثي األبعاد ) . 2012(نادیة ،صحراوي  -
  .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس العصبي، ) ذوي اإلعاقة الحركیة الدماغیة دراسة مقارنة 

بالشلل الدماغي  ل المصاباقتراح بروتوكول تشخیصي ،أرطفوني للطف) .2016(دردور ، أسماء  -
  .مذكرة لنیل شهادة الماستر في األرطفونیا  الحركي ،

مذكرة ي ألسر أحد أفرادها مصاب بالصرع ، المعاش النفس) .2011(رزقي فاطمة ، واضح أحالم  -
  .لنیل شهادة لیسانس في علم النفس الحیادي 

مذكرة لنیل شهادة ع ، نتباه عند الطفل المصاب بالصر نقص اإل) . 2012(زیتوني ،محمد زهیر  -
  .رالماجستی

طرق  –أعراضه  –مسببات المرض ( مختصر مرض الصداع  ).2016(عبد الكریم ، بارودي  -
  .المغرب: ة لنیل شهادة الدكتوراه في الطب أطروح، ) عالجه 

مذكرة لنیل شهادة  ،دراسة عالقة اضطراب عسر الخط بالذاكرة العاملة . ) 2008(أحمد  ،صبار -
 .ستر تخصص أرطفونیا جالما

  



  :المجالت االلكترونیة

منتدى : ، مصر)1ط(ماال تعرفه عن الصرع و التشنجات ، . )1998(عبد اللطیف،موسى عثمان -
 .مجلة االبتسامة

www.ibtesama.com/vb.  

  .دار الشروق: المعرفي ، االردن علم النفس. رافع  النصیر،الزغول و عبد الرحمان ، الزغول-

email: chorokjo@nol.com.go 

  www.gulfkids.com .اطفال الخلیج.محمود جمال ، أبو العزائم -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

:عرض نتائج اإلختبار  

: عرض وتحلیل نتائج اختبار الذاكرة العاملة   

: 1الحالة   

 البنود الدرجة المتحصل علیھا النسبة المئویة

76.08 ℅ 46/35  تذكر األعداد 

66.66℅   15/10  تذكر األرقام 

21.95℅ 42/9  تذكر الكلمات 

15.78℅ 19/3  تذكر الخطوط 

50.81℅             122/57  المجموع 

 

 الجدول یوضح نتائج اختبارات الذاكرة العاملة بالنسبة للحالة األولى 

 

مایمثل     46من  35فقد حصل على أعلى أداء في نبذ تذكر األعداد بدرجة  1رقم بالنسبة للحالة 
وكال الدرجتین تمثل أداء جید 66.66℅ ما یعادل  15من  10ویلیھ نبذ األرقام بدرجة  76.08℅

أما في نبذ تذكر الكلمات  21.95℅ ما یعادل  42من  9بینما كان لھ أداء ضعیف  66℅ یفوق 
أما بالنسبة للدرجة الكلیة لإلختبار فقد تحصل  15.78℅ ما یعادل  19من  3ونبذ تذكر الخطوط 

وھي نسبة المتوسط تعبر عن أداء متوسط للحالة في  50.81℅ ما یمثل  122من  57على درجة 
.ھذا اإلختبار  

 

 

 

 

 

 

 



: 2الحالة   

 البنود الدرجة المتحصل علیھا النسبة المئویة

       ℅76.08  46/35 األعدادتذكر    

            73.33℅     15/11  تذكر األرقام 

  54.76 ℅ 42/23  تذكر الكلمات 

 78.94            ℅ 19/15  تذكر الخطوط 

 68.85 ℅               122/84  المجموع 

 الجدول یوضح نتائج اختبار الذاكرة العاملة بالنسبة للحالة الثانیة

 

78.49℅   بنسبة  19من  15على أداء في تذكر الخطوط بدرجة  بالنسبة للحالة الثانیة فقد تحضل  

أما بالنسبة لتذكر األرقام نتحصل على 76.08℅  بنسبة  46من  35یلیھا بنذ تذكر األعداد بدرجة 
 54.76℅ بدرجة  42من 23أما تذكر الكلمات فتحصل على  73.33℅ بنسبة  15من  11درجة 

فتعبر عن أداء مقبول في ھذا اإلختبار  68.85℅ أما بالنسبة للدرجة الكلیة فتحصل على  

: 3الحالة   

 البنود الدرجة المتحصل علیھا النسبة المئویة

       ℅0  46/0  تذكر األعداد 

 ℅6.66     15/1  تذكر األرقام 

 ℅0  42/0  تذكر الكلمات 

10.52℅ 19/2  تذكر الخطوط 

2.45℅             122/3  المجموع 

 

اختبار الذاكرة العاملة بالنسبة للحالة الثالثةجدول یوضح نتائج   

أما  10.52℅بنسبة  19من 2بالنسبة للحالة الثالثة فقد تحصل على أداء كذلك الخطوط بدرجة 
أما بالنسبة لبند تذكر األعداد  6.66℅بنسبة  15من  1بالنسبة لبند تذكر األرقام تحصل على درجة 

بنسبة  42من  0بالنسبة لنبذ تذكر الكلمات بدرجة  وكذلك 0℅ بنسبة  46من  0تحصل على درجة 
تعبر عن أداء  2.45℅بنسبة  122من 3أما بالنسبة لدرجة الكلیة لإلختبارفتحصل على درجة  0℅ 

.تحت المتوسط للحالة في ھذا اإلختبار   



:  4الحالة   

 البنود الدرجة المتحصل علیھا النسبة المئویة

  ℅0  46/0  تذكر األعداد 

 ℅40  15/6  تذكر األرقام 

2.43℅ 42/1  تذكر الكلمات 

0℅ 19/0  تذكر الخطوط 

℅5.37                   122/7  المجموع 

 جدول یوضح نتائج الذاكرة العاملة بالنسبة للحالة الرابعة    

 40℅بنسبة  15من  6بالنسبة للحالة الرابعة تحصل علىة أعلى درجة في نبذ تذكر األرقام بدرجة 
في ن تذكر الكلمات أما بالنسبة لنبذ تذكر األعداد  2.43℅بنسبة  42من  1كما تحصل على درجة 

أي نسبة  19من  0نبذ تذكر الخطوط تحصل على درجة  0℅بنسبة  46من  0فتحصل على درجة 
أي أداء تحت المتوسط بالنسبة للحالة  5.73℅ما بالنسبة للدرجة الكلیة فتحصل على درجة أ 0℅ 

 في ھذا اإلختبار 

اختبار الذاكرة العاملة                        النسبة المئویة الحاالت    

خطوط      كلمات      ارقام        اعداد       

    ℅50.81     19/3     42/9      15/10    46/35 01الحالة    

     ℅68.85     19/15     42/23      15/11    46/35 02الحالة    

    ℅2.45     19/2     42/0      15/1    46/0 03الحالة    

    ℅5.73      19/0     42/1      15/6    46/0 04الحالة    

 

 جدول یوضح نتائج اختبار الذاكرة العاملة للحاالت األربعة 

 

السابق نتائج اختبار الذاكرة العاملة بالنسبة للحاالت األربعة الحالة األولى والثانیة یمثل الجدول 
تمكنت بأداء جید في نبذ تذكر األعداد وتذكر األرقام أما بالنسبة لتذكر الكلمات والخطوط كانت بمعدل 

عداد واألرقام بالنسبة قبول أما بالنسبة للحالة الثالثة والرابعة كان أداء تحت المتوسط بالنسبة لنبذ األ
.لنبذ الكلمات والخطوط أي أداء ضعیف جدا   



بنسبة  1یلیھا الحالة رقم  68.85℅بحیث كانت  2سجلنا كأعلى نسبة مئویة ھو الحالة رقم 
مما یوضح أن حالتي نوبات الصرع لم تؤثر كثیرا على الذاكرة العاملة من حیث تذكر  6.81℅

في تذكر الكلمات والخطوط ھذا راجع لعدم التركیز واإلنتباه  األعداد واألرقام لكن وجدو صعوبة  

سجلنا أضعف نسبة مئویة بالنسبة للحالة الثالثة والرابعة في نبذ تذكر األرقام واألعداد أما بالنسبة لنبذ 
تذكر الكلمات والخطوط لھاتین الحالتین كان أضعف بكثیر حیث یوضح أن تأثیر النوبة الصرعیة 

 2.45℅ین على الذاكرة العاملة كان واضح في نتائج ھذا اإلختبار بحیث النسبة كانت اھاتین الحالت
.اء ضعیف جدا بالنسة للحالة الرابعة أي أد 5.73℅للحالة الثالثة   

 
 


