
الدقیقةوةلعاماالحركیةالمھاراتمعرفیة لتقییمأداةبناءمحاولة

بروكانوعمنبالحبسةالمصابالشخصلدى

حاالت4ـلیةاندیمدراسة

- وزوتیزي-د معمري مولوجامعة
االجتماعیةواإلنسانیةالعلومكلیة

االجتماعیةالعلومقسم

رطوفونیااألفرع

مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في األرطوفونیا تخصص علم النفس العصبي 

المعرفي

:تحت إشراف األستاذة

شیخ بالد حنان
من إعداد الطالبتین :

شالة لیندة 

عمراني نوال

2014/2015السنة الجامعیة 



 

 

 .شكر هلل تعالى الذي أنعمنا الصحة و العافية إلتمام هذه المذكرة ال

شيخ بالد " نتقدم بجزيل الشكر و االمتنان و العرفان إلى األستاذة المحترمة 

التي أشرفت علينا أحسن إشراف و أمدت لنا العون في كل مراحل "   حنان 

 .إعدادنا للمذكرة 

اإلحترام نرفعها إلى جميع أساتذة قسم أسما كلمات الشكر و التقدير و 

 .تخصص أرطوفونيا 

 .إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد النجاز هذا العمل 

 إليكم بالغ احترامنا ، و شكرا

 ليندة و نوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإهداء

ىل من كرهما املوىل جال و عال ابجلنة حتت الأقدام   أأيم .......اإ

ليك اي من زرع املبادئ و الأخالق فيا ، اي من ساعدين عىل مواصةل دروب العمل  ليك اي أأيب ...اإ اإ

 الغايل 

خويت  ىل من قامسهتم أأايم صبااي و ش بايب ، اإ  كزنة ، يزيد ، حمند : اإ

نسان عليا  ىل أأعز اإ  جديت فاطمة و رمحة ،: اإ

ىل أأعاميم   .  اهية و حورية و أأولدهن محيد وعاميت زهور فتيحة ز مولود ، عاشور ،: اإ

ىل لك زمياليت  و زماليئ اإ

ليك وحدك دون سواك زميليت  هداء خاص اإ        ليندة اليت تقامست معها أأايم ادلراسة حالوهتا اإ

 .و مرارهتا ، و تشاركت معها هذا العمل 

ىل لك نفس غالية ذكرها قليب و نس هيا قلمي أأهدي مثرة هجدي  -  . اإ

 نوال                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 الإهداء

ل الأس تاذة الكرمية  ، أأتقدم جبزيل الشكر و التقدير عىل مساعدهتا لنا يف " ش يخ بالد حنان " اإ

 هذا العمل ،

ىل أأغىل و أأعز ما أأمكل يف العامل   "عائليت " أأهدي هذا العمل اإ

ىل الوادل   توجيه و التشجيع ملواصةل املشوارالكرمي اذلي مل يبخل عين ابلعطاء و النصح و ال اإ

 ادلرايس ،

ىل وادليت الغالية و احلبيبة اليت جشعتين و حفزتين عىل العمل   ، كل لك الشكر اإ

ىل الغالية   " جديت " اإ

ىل مفخريت و مثيل الأعىل   " جدي " اإ

خويت و أأخوايت ممتنية هلم  ىل اإ  النجاح و التوفيق و الـتأألق اإ

ىل معيت و  ىل خاليت و أأخوايل و عائالهتم و  لك عائلهتااإ  اإ

متام هذا العمل  ىل لك من هل يد املساعدة من قريب أأو بعيد يف اإ  و اإ

ىل صديقيت و أأخيت و زميليت الغالية  خالص يف هذا اليت تعاونت معي بلك صرب " نوال " اإ و اإ

 العمل 
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ملخص 

ھذا العمل یتضمن محاولة لبناء (اقتراح) أداة معرفیة تختص في تقییم المھارات 

الحركیة لدى الشخص الذي یعاني من اضطراب الحبسة في نوعھا الحركي " حبسة 

" التي تعتبر اضطراب عصبي یمس المناطق الخاصة باللغة في الدماغ       بروكا

و تخلف لدى الحالة صعوبات في الكالم و في الحركة .

تضم قدمنا ھذه األداة على شكل فقرتین ، األولى خاصة بالمھارات الحركیة الكبیرة 

ھارات ثالثة بنود ، األول خاص بمھارات التحرك و التوازن ، الثاني خاص بم

.ارسال القوة ، الثالث خاص بمھارات تغییر الوضعیة ، لكل بند خمسة تعلیمات

تضم بدورھا ثالثة بنود ، األول الثانیة خاصة بالمھارات الحركیة الدقیقة الفقرة 

خاص بمھارة القبض ، الثاني خاص بمھارة الشد (القوة) ، الثالث خاص بمھارة 

.علیمات التناسق الدقیق ، كذلك لھا خمسة ت

شخص ال 60عینة من طبقنا األداة أوال على االختبارو للتأكد من صدق و ثبات ھذا 

لتكییفھ على سنة 60و 35یعانون من اضطرابات حركیة تتراوح أعمارھم بین 

.الواقع االجتماعي الجزائري 

لمعرفة على عینة من المصابین بحبسة بروكا االختبارو بعدھا قمنا بتطبیق ھذا 

.مستواھم الحركي 



Résumé

Dans cette recherche nous avons tenté d’élaborer un outil qui

sert à évaluer la motricité globale et fine chez des personnes

atteint d’une aphasie de BROCA .

Cette épreuve est constitué de deux parties, la première

comprend la motricité globale et est composé de trois items : le

premier traite les activités de locomotion et d’équilibre , le

deuxième traite les activités de transmission de force et le

troisième traite les activités de changement de position .

La deuxième partie comprend la motricité fine composé de trois

items : le premier traite les activités de la préhension , le

deuxième traite les activités de tonus et le troisième traite les

activités de la coordination fine .

Pour valider cette outil nous l’avons appliqué sur 60 cas

normaux pour l’adapter sur la réalité socioculturelle algérienne

afin d’obtenir sa stabilité et sa variabilité .

Et par la suite nous l’avons appliqué sur l’échantillon atteint

d’aphasie de Broca afin de connaitre le niveau moteur des

patients aphasiques de Broca .
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مقدمة 

لقد حضي الجھاز العصبي بالكثیر من األھمیة و أثار العدید من الباحثین لدراستھ 

لما لھ من دور كبیر في معظم األدءات و القدرات للشخص . 

و لما لھ من أھمیة و دور كبیر فكل إصابة یتعرض لھا تكون سببا في تعطل جزء 

نالحظھ في حالة إصابة معین من الجسم عن أداء وظیفتھ األساسیة ، و ھو ما 

لة عن اللغة و الكالم في الدماغ و التي تتسبب في ظھور ما یسمى والمنطقة المسؤ

، و التي اتفق العلماء على أنھا خلل في تنظیم الوظیفة اللغویة  aphasieالحبسة 

سواء على المستوى التعبیري أو الفھم راجعة إلى إصابة في النصف المخي األیسر 

رد الیمیني) ، و حسب مكان و موقع اإلصابة (أي المنطقة التي تتعرض (بالنسبة للف

اإلصابة في المساحة ، ففي حالة لإلصابة) تتحدد األنواع المختلفة من الحبسة 

الحركیة تنتج حبسة حركیة من نوع بروكا ، و ھي من األنواع الشائعة في الوسط 

) ، و ألن pied de F3العیادي  ناتجة عن إصابة في التلفیف الجبھي الثالث(

اإلصابة تكون في المنطقة المسؤولة عن الحركة یجد المفحوص صعوبة في التعبیر 

أو بضعف في نصف hémiplégieالكالم یرافق بشلل نصفيو

لى مستوى المھارات الحركیة مسببا بذلك اضطراب عhémiparésieالجسم

1.للشخص 

للجسم أو ألحد أجزائھ  سواء كان كل انتقال أو دورانو المھارات الحركیة ھي

مجموعة من النشاطات الحركیة التي تظھر في مراحل و ھي بغرض أو بدونھ

و التي تمكنھ من نقل جسمھ النضج البدني مثل الحبو و المشي ، الجري ، القبض

تتأثر األخیربصفة كلیة أو جزئیة و تساعده على التكیف مع الوسط الخارجي ، و ھذه 

2.بدورھا مثل الحبسة بكل إصابة تحدث على مستوى المساحات الحركیة في الدماغ 

النشر ، عمان و مصطفى نوري القمش ، " اإلعاقة السمعیة و اضطرابات النطق و اللغة  " ، دار الفكر للطباعة .1
154، ص2000األردن الطبعة األولى ، سنة 

1625/4/2015الشرفي ، " التربیة الحركیة لطفل الروضة "، (مقال) جامعة أم القرى ص إبراھیمانشراح .2
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المھارات لتقییممعرفیةأداةتصمیممحاولة"موضوععلىاھتمامناانصبقدو

و لم یكن اختیارنا ، "بروكابحبسةالمصابلدىو الدقیقةةعامالحركیة ال

مبني على جملة من األسباب التي دفعتنا كانبل باطیا تللموضوع عشوائیا و ال إع

إن لم نقل غیاب الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع  ، منھا نقص و حفزتنا على ذلك 

إذ أن الدراسات السابقة في میدان الحبسة في الجزائر لم تتناول االضطرابات الحركیة

تكاكنا بالحاالت كما أن احاضطراب المھارات الحركیة لدى الحبسيبشكل خاصو 

للمھارات الحركیة لدى حبسي في فترة التربص أثار انتباھنا عدم مراعاة األخصائیین 

خاصة مع غیاب األخصائیین األرطفونیةو ھو ما یؤثر سلبا على نتائج الكفالة بروكا

lesالنفس حركیین psychomotriciens

Les ergothérapeutes

كذلك نقص األدوات و المقاییس التي تھدف إلى تقییم المھارات الحركیة ، كل ھذه 

أداة لتقییم المھارات الحركیة لدى حبسي بروكا .المحفزات دفعتنا إلى اقتراح 

شملقدو،المسطر الھدفإلىللوصولالدراسةبھذهللقیاممراحلعّدةاتبعناقدو

نتقرب من خاللھا على المعلومات النظریة الخاصة بالموضوع مقدمةعلىالبحث

ثالثة النظريالقسم یضمّ بحیث،التطبیقيوالنظريو قسمنا بحثنا إلى قسمین 

:ھيوفصول

نبذة تاریخیة ، أسباب الفصل األول مخصص للحبسة ، تناولنا فیھ : التعریف ، 

.الحبسة ، الكفالة (إعادة التربیة)حدوثھا ، أنواعھا و أعراضھا المصاحبة ، تشخیص 

الفصل الثاني مخصص للمھارات الحركیة ، تناولنا فیھ : التعریف ، أنواع المھارات 

الحركیة ، خصائص التطور الحركي لدى األطفال ، مراحل اكتساب المھارات 

الحركیة ، المیكانیزمات المساعدة على اكتساب المھارات الحركیة ، العوامل المؤثرة 

.تطور المھارات الحركیة ، المناطق العصبیة المسؤولة عن المھارات الحركیة في

الفصل الثالث مخصص لألداة أو االختبار ، تناولنا فیھ : التعریف ، األنواع ، صفات 

االختبار الجید ، خطوات بناء االختبار ، أغراض االختبار ، شروط االختبار الجید .
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الذيوالبحثأدواتولمنھجیةخصصمولاأل، فصلینالتطبیقي یضم القسمأما 

و زمان إجراء البحثمكان، البحثمنھج،االستطالعیةالدراسةمضمونھفي

الفصلو،البحثأدواتو صعوبات البحث وسائل،خصائصھاوالبحثعینة

إلىأخیرانصلوایكیفوایكمّ تحلیلھاوالنتائجلعرضمخصصاألخیروالثاني

.الفرضیةمنلتأكدلالخاتمةننھي البحث بوالعاماالستنتاج
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اإلشكالیة

یعتبر الدماغ أھم عضو ینفرد بھ اإلنسان و یمیزه عن سائر المخلوقات ، فھو 

مركز وعیھ و فیھ ترتكز جمیع الوظائف الذھنیة .

ول عن معالجة ؤالجھاز العصبي ھو الموجھ للفعالیات الحركیة و العضلیة و المسو
یتم تواصل اإلنسان كل مثیر حسي تلقتھ حواس اإلنسان ، و بناء على ھذه المعالجة 

مع بیئتھ .

اإلضافة الموجودة في الجھاز العصبي لكائنات الحیة تملك أجھزة عصبیة إال أناكل

منھا لإلنسان ھي أنھ مسؤول عن جمیع و كافة األنشطة الذھنیة (القدرات المعرفیة )

ل في تتمثالذكاء و الذاكرة و اإلدراك و خاصة اللغة ، و التي تعتبر میزة اإلنسان و 

قدرتھ على التواصل اللفظي مع مجتمعھ .

و لما للدماغ من أھمیة كبیرة في السیرورة الطبیعیة و العادیة في حدوث جمیع ھذه 

أو یتعرض لھ الدماغ ( الجھاز العصبي ) یمسھ، أي اصابة أو اضطراب العملیات 

بات في على مستوى من مستویاتھ أو مساحة من مساحاتھ تتسبب في ظھور اضطرا

و ھي النتیجة التي تحدث عندما تكون اإلصابة في الفص الوظائف التي تتحكم فیھا ، 

صابة المنطقة المسؤولة عن اللغة و الكالم ، و التي تتسبب في إالجبھي ، و بالتحدید 

شكلت موضوع دراسات العلوم العصبیة المعرفیة  تيالو، ظھور اضطراب الحبسة 

نجد أنھا تعني الفقدان الكلي أو الجزئي للغة ف،تفاسیر لھاو التعددت التعاریفلقد 

نتیجة إلصابة دماغیة في باحة اللغة في النصف المخي األیسر بالنسبة للفرد الیمیني 

، تسبب للمریض مشاكل ضمن صعوبات في الكالم و الفھم و القراءة و الكتابة تت

1نفسیة و اجتماعیة و غیرھا .

1 .BOULIN A ,LEBORNEC G,"l’aphasie vous connaissez ", groupes hospitalier Raymond
Poincare ,Hôpital maritime de BERCK , S.ED , P 4
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)لم تروسوانجد العو Troussou ) ّفھا على أنھا اضطراب في الرمز اللساني عر

یمس الترمیز ( التعبیر ) و فك الترمیز ( التعبیر ) في اللغة الشفھیة و الكتابیة         

دماغیة عادة تتموضع في المنطقة الجبھیة و الصدغیة لنصف إصابةو تنتج عن 

الكرة المخیة الیسرى .

نواع األفي الدماغ ، أي المنطقة المصابة ، تظھر اإلصابةو تبعا لمكان و موقع 

و التي "حبسة بروكا تسمى " عدیدة من الحبسة ، نجد منھا الحبسة الحركیة أو كماال

و ھي أكثر األنواع تواجدا في األوساط Paul Brocaأخذت تسمیتھا من مكتشفھا 

الث من المخ ،صابة في التلفیف الجبھي الثإالعیادیة ، و یرجع سبب ظھورھا إلى 

3éme circonvolution frontal gauche (pied de F3)

یفقد القدرة على التعبیر الشفھي اللفظي أي إنتاج و الشخص المصاب بھذا النوع 

1الكالم ، و عادة یكون الفھم سلیم .

ولة عن الحركة ، یكون الشخص المصاب ؤو ألن اإلصابة تكون في المنطقة المس

بشلل نصفي ، و الذي یجعل الشخص یعاني من اضطرابات بھذا النوع مصاحب 

حركیة ، منھا اضطراب في المھارات الحركیة ، و ھي السلوك الحركي لإلنسان

أوامر عضلیة تقوم بإنتاج الحركات ، و تھدف إلى التحكم في العضالت في یتمثل

المختلفة و في انقباضھا و انبساطھا و توافقھا . 

الطریقة في التعبیر عن األفكار و المشاعر و المفاھیم ، فھي كما تمثل النشاط أو 

استجابة بدنیة ملحوظة لمثیر ما ، سواء كان داخلیا أو خارجیا ، و تتمیز بالتنوع في 

2األشكال و أسالیب األداء .

1 . MAZAUX J M , PADAT D P , BRUN .V, "Aphasie et aphasiques" , Ed MASSON
FRANCE , p 7
2 .MAUD M ,"Evaluation des capacités phonologiques et motrices chez l’enfant né prématuré "
académie de Paris , université PARIS VI PIERRE MARIE CURI , mémoire pour la certificat de capacité
d’orthophonie , 2012/2013 ,P30
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في ھذا البحث سلّطنا الضوء على ھذا المتغیر " المھارات الحركیة " و أردنا 

دراستھا لدى الشخص الحبسي الراشد من نوع " بروكا " محاولین بذلك بناء         

و اقتراح أداة لتقییم ھذه المھارات . 

قییم لتالتي نحن بصدد تصمیمھا صادقةھل األداة:ةالتالیاإلشكالیةو علیھ طرحنا 

'' ؟بروكاالمھارات الحركیة للشخص المصاب بالحبسة الحركیة ''

صادقة لتقییم المھارات التي نحن بصدد تصمیمھا نفترض أن ھذه األداة:الفرضیة

."بروكاالحركیة للشخص المصاب بالحبسة الحركیة "
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I تعریف الحبسة :ـ1ـ

تعني عدم  Aمصطلح یوناني مكون من مقطعین : في اللغة " Aphasieالحبسة "

و ھي اضطراب لغوي یتمیز .تعني الكالم ، منھ الحبسة ھي انعدام الكالم Phasieو

بفقدان الكالم و اللغة عند الصغار و الكبار ، و ھي لیست مجرد فقدان القدرة على 

األصوات ، و لكنھا أیضا تعطیل في الوظیفة الكالمیة من حیث قدرة إخراجو النطق

أو الفرد على اإلدراك الصوتي و التعبیر بالرموز سمعیا أو بصریا أو كتابیا أو نطقیا

1أعضاء النطق غیر مصابة (سلیمة) .الحواس غیر ذلك ، حتى و لو كانت

الحبسة تعریف یتضمن مجموعة العیوب التي تتصف بفقدان القدرة على التعبیر 

بالكالم أو الكتابة أو عدم القدرة على فھم معنى الكلمات المنطوق بھا و عدم مراعاة 

القواعد النحویة التي تستعمل في الحدیث  و الكتابة و مصدر العلة فیھا یكون متصال 

2.بالجھاز العصبي المركزي

Aphémieبدال من Aphasie" أول من أطلق مصطلح Trousseauر العالم "یعتب

و ھي اضطراب في " حتى یمیزھا عن االضطرابات اللغویة المشابھة .Brocaلـ " 

لترمیز (الفھم) في اللغة الشفھیةالرمز اللساني ، یمس الترمیز (التعبیر) و فك ا

frontalدماغیة ، تتموضع عادة في المنطقة الجبھیة إصابةو الكتابیة ، تنتج عن 

لنصف الكرة المخیة الیسرى  ناتجة عن temporalو الصدغیة pariétalالجداریة 

و درجة اإلصابةأسباب وعائیة و صدمات دماغیة أو أورام خبیثة ، و حسب نوع 

3. اتساعھا نحدد نوع الحبسة الناتجة

2007زھراء الشرق ، مصر ،1الطبعة ، تشخیص ، عالج  " ،سھیل محمد سالمة شاش،"اضطرابات التواصل،أسباب.1
181ص 

56سنة ص بدون5الطبعة ،مكتبة مصر الفجالة للطباعة ، مصرأمراض الكالم ". مصطفى فھمي ، "2

3. MAZAUX J M , PADAT P , BRUN V, loc-cit , P 7



الفصل األول                                                                                الحبسة

13

I نبذة تاریخیة : ـ2ـ

:"التیار العصبي "المیكانیكي أو الترابطي

ظھر قبل القرن العشرین اعتمد فیھ العلماء على تفسیر األفازیا حسب أسس تشریحیة 

بحتة و فیزیولوجیة الجھاز العصبي الذي اعتبره كتلة متجانسة توزع الطاقة الحیویة 

:على الجسم و نذكر منھم

ؤسسین األوائل لعلم دراسة ) من المGall)1828/1758الطبیب األلماني 

الملكات العقلیة إمكانیات، الذي یھدف إلى معرفة ممیزات و Phrénologieالدماغ

و الشخصیة للفرد و ربطھا بالشكل الخارجي للجمجمة ، و نظریتھ تنص على أن 

متكونین من عدة أعضاء منفصلة les deux hémisphèresنصفي الكرة المخیة 

عن بعضھا البعض و تتحكم في مختلف العملیات العقلیة ، ومنھ أكد أن الذاكرة اللفظیة 

تقع في الفص األمامي للقشرة المخیة .

21لـ ) أول من یتحدث عن اللغة عند تقدیمھ للحالة التي عانت Broca)1861یعتبر 

سنة من الشلل النصفي ، و الذي انحصرت لغتھ على القولبیة و قدمھا إلى جمعیة طب 

األحیاء تحت عنوان " مالحظات حول منطقة الكالم " ، مع مالحظات حول 

l’aphémieاللغویةو التي أطلقھا على االضطرابات المكتسبة للقدرة.

خارجیة للفص األمامي للدماغ في في المنطقة الاإلصابةو توصل بعدھا إلى تحدید 

أكد أن اإلصابة في المنطقة الخلفیة للتلفیف 1865النصف المخي األیسر ، و في 

pied deللنصف المخي األیسرالجبھي الثالث F3 یسببune aphémie و أشار ،

إلى السیطرة الجانبیة من خالل عرضھ أن أثناء نمو الجھاز العصبي فإن أسبقیة النمو 

1تكون لتالفیف النصف المخي األیمن مقارنة بتالفیف النصف األیسر .

1.LECOURS A , LHERMITTE F, " Aphasie ", Ed FLAMMARION , PARIS , 1979 , pp 28-29
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Trousseau1868لساني ، من رواده النفسبعدھا ، ظھر تیار آخر و ھو التیار

" Aphasieو عوضھ بمصطلح ""Aphémieفي مصطلح ")Broca(حیث انتقد 

.و التي عبر عنھا باضطراب في الذاكرة و الذكاء

Wernicke وجد ارتباط نسبي بین إصابة التلفیف الصدغي األولT1 و ظھور فقدان

ذاكرة الصور السمعیة للكلمات ، ویظھر في اضطراب لغوي یسمى الحبسة ( الحسیة 

اضطراب في الفھم عكس ) وسط مجموعة من األعراض منھا :أو حبسة فرنیكي

و ھي الحبسة التوصیلیة الناتجة الحبسة الحركیة و الرطانة ، كما أنھ صنف نوع آخر

و التلفیف الجبھي الثالث T1عن تلف األلیاف التي تربط بین التلفیف الصدغي األول

F3لكالم غیرهحیث كالم المصاب غیر مفھوم بینما یمتاز بفھم عادي.

Dejrine1908: صنف الحبسة إلى أنواع

الحبسة الحركیة لبروكا -

الحبسة الحسیة (فرنیكي)-

الحبسة التحت لحائیة -

الصمم اللفظي الحاد-

العمى اللفظي الحاد -

1.الحبسة الكلیة-

Head1940یعتبر الحبسة اضطراب على مستوى الصیاغة و التعبیر الرمزي :

و قسم الحبسة إلى : 

1. LECOURS A , LHERMITTE F, loc-cit, p 33
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الحبسة الداللیة -

الحبسة اللفظیة -

الحبسة االسمیة-

الحبسة النحویة -

أشار إلى أن المصاب بالحبسة یفقد السلوكات اإلرادیةJacobson1915كذلك

مبدأ التفكك اإلرادي األوتوماتیكي .األوتوماتیكي العفویة و ھو بالسلوكو یحتفظ 

ظھر تیار آخر و ھو التیار اللساني ، نظم أصحاب ھذا التیار الحبسة ضمن منطلقات و 

الشموليحقیقة الفعل التواصلي اللفظي و المتمثلة في الطابع إھماللسانیة ، دون 

یفسر اضطرابات الحبسة من خالل الفھم و التعبیر و أطلق Luria1964من رواده

: إكلینیكیینو ذلك في جدولین و فك الترمیز علیھا مصطلح الترمیز

الحبسة الحركیة و تنقسم إلى :-أ 

- Aphasie dynamique

- Aphasie télégraphique

- Aphasie motrice afférente

الحبسة الحسیة و تنقسم إلى :- ب 

- Aphasie sémantique

- Aphasie acoustique

- Aphasie amnésique1

1 . LECOURS A ,LHERMITTE F, loc-cit pp 33-34
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و االنتقاء  ض الحبسة من خالل محورین التتابعلیفسر أعراJackobsonتاله بعد ذلك 

للكلمةاالنتقاء ھي عدم تمكن الحبسي من انتقاء الوحدات اللسانیة أي یفقد البعد اللساني

و التسلسل بین الوحدات بع ھو عدم تمكن المفحوص من الربطأما اضطراب التتا

اللسانیة . 

، اللذان Dubois1972)(و)(Hecaenأما من بین الدراسات الحدیثة نذكر دراسة 

الضطراب الحبسة في اللغة Neurolinguistiqueاھتما بالوصف العصبي اللساني 

1الشفھیة أو المنطوقة و الكتابیة.

1. LECOURS A ,LHERMITTE F, loc-cit pp 33-34
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I أسباب حدوث الحبسة ـ 3ـ:

ولة عن اللغة   ؤلغویة ناتجة عن تلف في الخالیا و المساحات المسإصابةإن الحبسة 

نجد : اإلصابةو الكالم في الدماغ ، و من أھم األسباب التي تكون وراء ھذه 

:Les accidents vasculaires cérébrauxالحوادث الوعائیة الدماغیة ـ1

األوعیة الدمویة المغذیة للدماغو ھي من أكثر األسباب انتشارا ، تتمیز بتغیر بنیة

ولة عن نقل الدم إلى األجزاء المحددة من الجسم ، و التغیر یكون إما بحبس ؤو المس

أو انسداد الشرایین (thrombose)) بواسطة تخثر الدم les artères(الشریان 

(embolie) و الذي ینقص من حركتھ و عدم السیر الطبیعي للدورة الدمویة نتیجة

لتغیر في الضغط الدموي ، و قد نجد ھذا االضطراب ناتج عن السكتة الدماغیة التي 

1تسبب نزیف حاد ، و قد یصاب الشخص بالغیبوبة أو الشلل .

:Thromboseتخثر الدم ـ 2

شرایین المغذیة للدماغ ، بسبب تكدس الیتمثل ذلك في انسداد شریان أو مجموعة 

، و في حالة تمركز اإلصابة في الجھة ( المساحة ) الوعائیة الواقعة الدمویةالكریات

مصحوبة بإعاقة على الیسار (الشریان العصبي األیسر) تنتج الحبسة الكلیة أو التامة 

في مقدمة متمركزة اإلصابةحسیة ، و تنتج حبسة من نوع بروكا ، في حالة كانت 

، أما إذا كانت اإلصابة في مؤخرة الشریان أي فروع الشریان مصحوبة بشلل نصفي

تظھر األنواع المختلفة لحبسة فرنیكي Sylviusالتفرعات الخلفیة لمنطقة سیلفیوس 

2مصحوبة باضطراب أو تلف المجال البصري .

1 .LECOURS A , LHERMITTE F, loc-cit , p27

2 .EUSTACHE F , FAURE S , " Manuel de neuropsychologie ", DUMORDE , PARIS , 2éme

édition , 2000 , P 95
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:Embolie cérébraleانسداد الشرایین المكونة للدماغـ3

و ھي نتیجة الختراق جسم غریب األوعیة الدمویة و الذي یتحرك عبر الدورة الدمویة 

غیر یحدث انسداد مفاجئ في الوعاء الدموي المغذي للدماغ ، مما یحدث السیر

و تكرار ھذه ، الطبیعي للدم في الشریان ، درجة اإلصابة الناتجة تختلف بامتداد التلف

طق عدیدة من الدماغ .تسبب تلف كبیر في مناالنوبات

:la plaque athéromateuse (Sclérose en plaque)التصلب اللویحي ـ4

ھي عبارة عن صفیحة دھنیة  تتشكل و تتصلب في جدار الوعاء  و باتساعھا تسبب 

1إصابة دماغیة .

:Hémorragie cérébraleالنزیف الوعائيـ5

ي بسبب تقطع فرع من فروع الشریانریانینتج النزیف عادة عن ارتفاع الضغط الش

شعبھ) الموجودة في القشرة الدماغیة ، خروج و تدفق الدم یتسبب في إصابة إحدى(

النسیج إتالفحادة كالقضاء على جزء ھام من البنیة الدماغیة و تدھور األوعیة أي 

الدماغي . ھذا النزیف قد ینتج عن تنفخ الشریان ، یمس الجھة الداخلیة للوعاء الدموي 

و في حالة تقطعھ یحدث نزیف خلفي لشبكة من الشرایین .المغذي للدماغ

:Traumatisme crânienالصدمات الدماغیةـ6

المرور أو العملن حوادث ھي من األسباب الرئیسیة لإلصابة بالحبسة ، تنتج ع

من الحوادث ، سواء كانت مرفقة بكسر في الجمجمة أو ال  فإنھا تخلف غیرھاو

كان مجھریة تظھر من خالل النزیف ، و االضطراب الناتج یكون حسب مإصابات

2و طبیعتھا .كذلك حجمھاو موقع اإلصابة 

1 .EUSTACHE F , FAURE S , loc-cit , p 33
2. LECOURS A , LHERMITTE F loc-cit pp 34-35
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:Tumeur cérébraleاألورام الدماغیةـ7

أو الورمت خبیثة أو غیر خبیثةالعوامل المسببة للحبسة ، سواء كانھي كذلك من أھم

یة تتكون بتدرج في النسیج حدیث أو متطور ، و ھي عبارة عن كتلة أو طبقة داخل

.و التي تحدث تغییر و ضغط على الدماغ العصبي

:Maladies dégénérativesالتطوریةاألمراضـ8

و ھي ناتجة عن تدھور الخالیا العصبیة أي التلف التدریجي للخالیا ، و عند حدوث 

إصابة كلیة أو جزئیة تصحب باضطراب الوظائف الفكریة (الذاكرة ، االنتباه...) 

و كذلك اضطراب اللغة و الذي یظھر في نقص الكلمة و تحوالت صوتیة لفظیة

منطقة اللغة في الدماغ .إصابةمضطربة  و ذلك نتیجة و خطیة في الكتابة ، اإلعادة

:La migraineالصداع النصفيـ 9

وضع على نصف الدماغ  ینتج عنھ اضطرابات حسیة على مستوى معبارة عن آالم تت

الرؤیة  كما یمكن أن تتسبب في الحبسة .

Les maladiesاألمراض التعفنیةـ10 infectieuses:

و نادرا ما تسبب في الحبسة .منھا البكتیریا و الفطریات

:األمراض األیضیة و التسمم ـ 11

التسممتسبب في الحبسة ، و ھي عبارة عن اضطرابات في المواد الغذائیة أو تنادرا ما 

1.الناتجة عن المواد الخارجیة

:Crise d’épilepsieالصرعـ 12

تؤدي نوبات الصرع إلى اإلصابة بالحبسة ، یكون االضطراب اللغوي منعزل أو 

األعراض اإلكلینیكیة راجعة إلى مكان النوبة ، أھمھا : مصاحب

1 . LECOURS A , LHERMITTE F, loc-cit, pp 35-36
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توقف عادي للكالم في حالة اإلصابة في الجزء السفلي لمنطقة روالندو .-

تكرار مقاطع أو كلمات أو جمل قصیرة في حالة اإلصابة في المنطقة الحركیة -

1تسبب حبسة .ذلك حاالت صرع جزئیة صدغیة یسرىالیسرى في الجھة الداخلیة . ك

1 .LECOURS A , LHERMITTE F, loc-cit ,p 35
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I و األعراض المصاحبة لھا :أنواع الحبسةـ 4ـ

االضطراب (الحبسة) ، و حسب حدث ھذا النوع من تُ العدید من اإلصابات الدماغیة 

درجة اإلصابة و موقعھا تظھر أنواع عدیدة  و ھي :

:Aphasie sensoriel /Wernickeحبسة فرنیكي أو الحبسة الحسیةـ أوال

سم حبسة فرنیكي من نتائج األبحاثتعتبر الحبسة الحسیة ، و التي یطلق علیھا ا

الذي وWernickeالتشریحیة الدماغیة التي قام بھا الطبیب األلماني كارل فرنیكي 

من الدماغ ، و التي توافق تصور وجود مركز سمعي كالمي یقع في الفص الصدغي

ول على وظائف ؤو المسخلف شق سیلفیوسBrodmaneمن تقسیم 22المساحة 

.استقبال و تحلیل المنبھات من العالم الخارجي 

الخالیا التي إتالفأي خلل أو تلف في ھذه المنطقة أي إحداثتصور فرنیكي أن 

اللفظي الصممتساعد على تكوین الصورة السمعیة للكلمات ، ینتج عنھ ما یسمى 

دالالت لغویة إعطائھاحیث یفقد المصاب القدرة على تمییز األصوات المسموعة و 

سمع الحروف كصوت لكن یتعذر علیھ (اضطراب في فھم رموز اللغة ) ، أي أنھ ی

و لھذا ، الساكنة عند الكالم لحروف بأخرى خاصة او ینتج عنھ تبدیل ترجمة مدلولھ

1.كالم المصاب بالغموضیتسم 

: ھذا النوعمن أشكال 

الرموز ، أي فھم الكالم المكتوب إدراك: فقدان المریض القدرة على العمى اللفظي-

.و التعرف على الصور و األشكال المرسومة و األلوان ، رغم سالمة حاسة البصر 

: فقدان المریض القدرة على تمییز األصوات surdité verbaleالصمم اللفظي -

2.دالالت لغویة مع سالمة حاسة السمع إعطائھاو 

1 .EUSTACHE F , FAURE S , loc-cit , p100
188سھیل محمد سالمة شاش ، مرجع سابق ، ص .2
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حبسة المعنى : فقدان القدرة على فھم الكالم المسموع و تمییز دالالتھ المعنویة ، أي -

.یفشل في تمییز الكلمات و الجمل من حیث المعنى 

العجز النحوي : عدم القدرة على صیاغة الكالم في صورة لغویة حسب القواعد -

النحویة 

التلفیف الصدغي األول االرتباط السببي بین إصابة 1874لقد وضع فرنیكي سنة 

األیسر و عالقتھ بأحد األنواع العیادیة للحبسة الحسیة فھذا النوع یؤدي إلى فقدان 

و یجد ر المصاب اضطراب في الفھم اللغويذاكرة الصورة السمعیة للكلمات ، و یظھ

صعوبة في اختیار الكلمات و في تمییزھا ، تتسبب كذلك بإنتاج وفیر على المستویین 

و الكتابي ، لكن الكالم یتسم بعدم التناسق الشفھي

و الجدول العیادي لحبسي فرنیكي یتمیز بـ :

سیاق الكالم یكون سریع ، و یتكلم بدون منبھ خارجي و دون مراعاة تدخالت -

اآلخرین 

.یحتوي خطابھ على تحوالت صوتیة لفظیة و تركیبیة-

1.ال یتمكن المصاب من فھم حتى أبسط األمور-

Aphasieالتوصیلیةالحبسة ـ ثانیا de conduction:

ترجع اإلصابة بمثل ھذا النوع من الحبسة إلى إصابة أو تلف على مستوى حزمة 

leاأللیاف المقوسة faisceau arqué و ھي حزمة من األلیاف تقع أسفل القشرة ،

.و توصل بین منطقتي بروكا و فرنیكيالدماغیة

lesیتمیز بسیولة الكالم مع وجود الكثیر من التحوالت الصوتیةھذا النوع من الحبسة

paraphasies 2.، و اضطراب التقلید

188سھیل محمد سالمة شاش ، مرجع سابق ، ص .1
157مصطفى نور القمش ، مرجع سابق ، ص .2
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القدرة على التسمیة و القراءة بصوت مرتفع ، إال أنھ یعاني من معالفھم عادي 

اضطرابات في الكتابة (فیھا الكثیر من األخطاء) و یرافق ھذا النوع بالكثیر من 

1.االضطرابات العصبیة 

:Aphasie amnésiqueالحبسة النسیانیةـ ثالثا

المنطقة تحت في الفص الصدغي إصابةینتج ھذا النوع من الحبسة في حالة وجود 

المتخصصة ن منطقة الكالم الحسیة و المناطق القشرة الدماغیة ، و ھو انقطاع بی

مواقفصعوبة في تسمیة األشیاء أو تذكر بالتعلم والذاكرة ، و لھذا فالمصاب یجد

صفات رغم معرفتھ للوظیفة التي یستعمل من أجلھا (یؤدیھا) ، و قد یتعرف على و

.نطقھ سلیم خالي من األخطاء اللغویة ، أسماء األشیاء شائعة االستعمال 

كما أنھ یكون واعي باضطرابھ ، و یبرر عجزه یلجأ إلى استعمال كلمات بدیلة و

.باألعذار

:Aphasie transcorticale sensorielالحسیةالحبسة التحت لحائیةـرابعا

یل دائما إلى منطقة فرنیكي (الفصو یمموقع اإلصابة الدماغیة لھذا النوع متغیر

.)الصدغي

دون من الناحیة السمیولوجیة نالحظ تشابھ مع الجدول اإلكلینیكي لحبسي فرنیكي

.وجود اضطراب في اإلعادة

.و ھو إعادة المفحوص لنفس التعلیمة ،écholalieعرض یتمیز ب

، القراءة ممكنة مع وجود عسر فھم شفھي و كتابي مضطرب ، نقص الكلمةیتمیز ب

2.الكتابة 

157ص مرجع سابق ، مصطفى نور القمش ، .1
189سھیل محمد سالمة شاش ، مرجع سابق ، ص . 2
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Aphasieالحركیةالحبسة تحت اللحائیة ـخامسا  transcorticale motrice:

ھذا النوع ، ھذا النوع بالحبسة الجبھیة الحركیة (الدینامیكیة) Luriaسمى العالم  

و أیضا الموقع قبل الحركيإصابةقبل باحة بروكا أي المنطقة إصابةیكون ناتج عن 

.القشرة قبل الجبھیة للنصف المخي األیسر 

المصاب بھذا النوع یظھر نقصا في اللغة و عدم السیولة و عجز عصبي مع شلل في 

یتسم كذلك بإعادة نفس التعلیمة فھم عاديفكریة حركیة أبراكسیا، الجھة الیمنى

écholalieو اإلعادة سلیمة، أما التسمیة.

:الحبسة المختلطة ـسادسا

و اضطرابات التعبیر ، نالحظ علىیجمع ھذا النوع من الحبسة بین اضطرابات الفھم

1.الترمیزو فك مستواھا وجود اضطراب في الترمیز

:الحبسة الكلیة ـ سابعا

ھذا النوع إصابة ( تلف ) في كل المناطق التي تؤدي إلى األنواع السابقة من نجد في 

. الحبسة ، لذا فھي النوع األكثر تعقیدا و شدة من األنواع األخرى

) الكالم ، القراءة ، الكتابةیظھر المصاب بھا خلل واضح في القدرات اللغویة ( اللغة ، 

، حیث نجد عنده كلمات محدودة  فالتعبیر الشفھي یكون مضطرب بدرجة شدیدة 

2.) في التكرار و التقلید و التسمیة إعاقة(صعوبة

اختالل في القدرة على االستقبال السمعي و على التعبیر الكالمي دون إصابة في 

كلمات قلیلة و أشباه جمل قصیرة أعضاء الحس أو النطق ، یقتصر على

189شاش ، مرجع سابق ، ص سھیل محمد سالمة .1

2007و التوزیع  الجزائر ، للغة و الصوت " ، دار ھومھ للنشرأحمد خولة ، " األرطوفونیا علم اضطرابات الكالم و ا.2
52ص 
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الكتابة ، تصاحب عادة بشلل نصفي أیمن وباإلضافة إلى اضطراب في القراءة 

.للفرد الیساري  مع اضطراب حسي و اضطراب في الحقل البصري 

یتمكن المصاب بعد مدة من الزمن من تحسین فھمھ للكالم الملفوظ ، كذلك النطق 

لبعض الكلمات ، یشمل ھذا النوع من االضطراب الناحیة التعبیریة و اإلدراكیة 

اللغویة و الحركیة  فإصابة التعبیر لدیھ نجد أن محصولھ اللغوي ال یتعدى و النواحي 

أو كلمتین ، و قدرتھ على الفھم تكون محدودة ، ذلك أنھ ینسى الكثیر من المعاني كلمة

المعقدة و األلفاظ اللغویة ذات المعنى المجرد ، و من الناحیة الحركیة فقد یصاحب 

از الكالمي ، مما یتسبب لھ باضطراب في القراءة بشلل نصفي أیمن بما في ذلك الجھ

1كذلك الكتابة حیث ال یستطیع القیام بالحركات الدقیقة في الكتابة .

188سھیل محمد سالمة شاش ، مرجع سابق ، ص .1
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) یمثل أنواع الحبسة1شكل رقم (

) یمثل المناطق المسؤولة عن الكالم و فھم اللغة 2شكل رقم (
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ـ الحبسة الحركیة ثامنا

في ھذا الجزء سندرج نوع واحد من أنواع الحبسة و ھي الحبسة الحركیة 

ـ تعریف الحبسة الحركیة ( حبسة بروكا )1

( Paul Broca)یرجع الفضل في اكتشاف ھذا النوع من الحبسة إلى عالم األعصاب

الذي كان و التي أخذت ھذه التسمیة نسبة إلیھ من خالل إیجاده لدى أحد مرضاه 

، و الذي كان یعاني من احتباس الكالم تلفا في الجزء الخارجي سنة 20لـ یتابعھم 

Pied deللتلفیف الجبھي الثالث من المخ (f3) la 3émé circonvolution

frontale externe انحصرت في فقدان القدرة على التعبیر الحركي الكالميعلتھو

1.و أطلق علیھا مصطلح الحبسة الحركیة أو اللفظیة 

منھ الحبسة الحركیة أو حبسة بروكا ھي العجز عن الحركة اإلرادیة ألعضاء الكالم  

بالرغم من عدم وجود شلل على مستواھا ، لكن بوجود إصابة دماغیة (عصبیة ) في 

التي تقع في ) Brodman) من خارطة (44ما یوافق المساحة (الثالثالتلفیف الجبھي 

في الحاالت في الحركة و السلوك اللغوي (الكالم) المعروفة بتحكمھاالمنطقة الجبھیة 

واحدة  ى التعبیر لدرجة ال یتعدى إنتاجھ اللغوي كلمة لالشدیدة ، یفقد المصاب القدرة ع

مع احتفاظ )Tanمثلما ھو الحال مع مفحوص (بروكا) الذي كان یعید مقطع (

2.المكتوبةالمفحوص بالفھم و اإلدراك العادي لمدلول الكلمات المطوقة أو

حبسة لكنھ یقترح التحدث عن ھذه ) صاحب التیار الفسیولوجي Luriaكذلك نجد (

، و یقول أنھا بدال من حبسة بروكا Aphasie efférenteتسمیتھا " الحبسة الناقلة "

التي كانت في السابق مسؤولة عن مرور inhibitionنتیجة توقف (تثبیط ) الحركة 

3الذبذبات الضروریة إلنتاج األصوات و الحركات اللغویة . 

184- 183سھیل محمد سالمة شاش ، مرجع سابق ، ص ص .1
60مرجع سابق ، صمصطفى فھمي ،.2

3 . LANTERI.A ," Restauration du langage chez l’aphasique ", book université , BRUXELLE
1995 , p 2
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:بروكاحبسةتشریحـ 2

الیمنییناألشخاصعندالیسرىالدماغیةالكرةنصففيللغةاللحائیةالمراكزتقع

وعلىرولندو،شقأوالمركزيالشققاعدةوعندسلفیوسشقأواألفقيالشقفوق

الجبھيالتلفیفقاعدةوھيثانویةوأخرىةسقاطیامراكزأكبرتوجدالجبھيالفص

وكذاالكلماتوتكوینللكالمالحركیةالمیكانیزماتعنالمسؤولة44الباحةأوالثالث

األحیانغالبفيتحدثوالتيالمنطقةھذهوإصابةبروكاباحةتمثالنو 45المنطقة

شكبالتنعكسالثانويالحركيالمركزمنقسمتخریب. دماغيوعائيحادثنتیجة

الحركيكالمركزعصبیةبروابطمباشرةتربطھاالتيالعصبیةالبنیاتوظیفةعلى

.الجبھيقربالتحدبجاورھایالذياألولي

استحالةأنھعلىیفسربروكاباحةإصابةعندیظھرالذياألساسيواالضطراب

1.نطقیةمركباتنماذجإلىاللغةأصواتتحویل

:بروكاحبسةأعراضـ 3

:األعراض المصاحبة للحبسة إلىRandalیقسم 

اضطرابات التعبیر الشفويـ 

المجرى في اللغة الشفویة عند المصاب بالحبسة لیس عادیا . فإما :شذوذ المجرىـ 

و متكررة وإما أن یكون سریعا مع صعوبة ةیكون بطیئا و تختلھ توقفات عدیدأن

.توقیفھ و سھولة إثارتھ

ھو الغیاب التام للكالم وغالبا ما یظھر في بدایة اإلصابة ویبدأ بالزوال شیئا والخرسـ 

2فشیئا.

1 .LECOURS R , LHERMETTE F , loc-cit , p 267
50مرجع سابق ، ص ،خولةأحمد.2
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صیغة آلیة یرددھا المصاب بالحبسة في كل األوقات وقد تظھر على ھي: القولبیةـ 

یمكن أن تختفي في بضعة أسابیع، شكل كلمة أو مقاطع تكون خالیة من المعنى

وھي ظاھرة الإرادیة .أو شھور و قد تدوم سنوات

یأخذ مكان نطقھ وبالتاليتتمثل في تكرار كلمة أو الحرف الذي سبق :االستمراریة ـ 

تحدث في حالة التعب .ھذه الظاھرة ،الجمل التي تأتي بعدھا

ھو اضطراب كالم الحبسي في عناصره المختلفة من إیقاع:اضطراب النغمة ـ 

والحركات النطقیة ونمیز نوعین من اضطراب النغمة، الشدة

 اإلفراط النغمي حیث یتمیز كالم الحبسي بالشدة في الحركات النطقیة.

على ویكون النطق بصعوبة ،الضعف النغمي في ھذه الحالة نالحظ نقص الكالم

.المستوى الصوتى و كنتیجة لذلك نالحظ  إضافات الغنة و التلیین

في مواقف لفظیة مختلفة وھو صعوبة استحضار الكلمة المناسبة:الكلمة نقص ـ 

و التوقف واستعمال اإلشاراتویظھر على الشخص المصاب أثناء الكالم التردد 

و یظھر ذلك في اختبارات التسمیة و الشرح  و وصف الصور .

ترجع إلى وجود تطرأ ھذه التحوالت على األصوات وغالبا ما : التغیرات الصوتیة ـ 

خلل في عضالت الجھاز الفمي الصوتي وھي اضطرابات القوة العضلیة.

:وھي أنواع

الفونام) (یقوم المصاب بحذف أو زیادة أو تغییر مكان الصوت:الصوتیةـ التحوالت 

1.في الكلمة و بالتالي یصیر ھذا النطق خاطئا مثال كبت عوض كتب

50مرجع سابق ، ص ،خولةأحمد.1
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:وتنقسم إلى نوعین: اللفظیة ـ التحوالت 

مثال مات من حیث النطق ،ھو تبدیل كلمة بأخرى تشبھھا: التركیبیة التحوالت
.عوض بات

وھو تبدیل كلمة بأخرى تربطھا خاصیة مشتركة في المعنى :الداللیة التحوالت

مثال كرسي عوض طاولة.

یتمیز بإنتاج لغوي خال من :) األخطاء النحویة ـ االضطراب النحوي الصرفي (

قواعد النحو و الصرف كعدم استعمال أدوات الربط و عدم تصریف األفعال ، تقلیل 

1الجملة إلى كلمة أو كلمتین . 

یفھم جیدا الكالم و بإمكانھ فھم : المصاب بالحبسة الاضطراب فھم اللغة الشفویةـ 

.یصعب ذلكقاطع)( تتكون من عدة مدالتعلیمات البسیطة ولكن عندما تتعق

مما،معینلسلوكالالزمةالحركاتاستحضارعلىالقدرةعدموھي:األبراكسیاـ 

:أنواععدةوھي،الحركاتفيتنظیمسوءإلىیؤدي

و ھي عدم قدرة المفحوص على القیام بحركات متسلسلةحركیةفكریةأبراكسیا :

و معقدة .

رة المفحوص نقل أو رسم أشكال ھندسیة .: و ھي عدم قدبنائیةأبراكسیا

و ھي عدم قدرة المفحوص على اللباس بالطریقة الصحیحة .اللباسأبراكسیا :

المفحوص تنفیذ حركات فمیة لسانیة : و ھي عدم قدرة الوجھیةالفمیةأبراكسیا

2وجھیة . 

1 . LANTERI A , loc-cit , pp 21-22
2 . CAMBIER J, " Abrégés de neurologie ", 6 éme édition , Masson ,PARIS 1989 , p 143
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بجانباألحیانأغلبفيیكونقد،العضليالضعففيیتمثل: النصفيالشلل-

یصیبكما.دماغیةلسیطرةراجعوھذا،األیمنالجسمنصفوھوالجسممنواحد

الحركاتببعضالقیامعلىالمصابقدرةعدمنالحظحیثالوجھعضالتالشلل

الوجھیةالفمیة

الیدشللیصیبالحاالتبعضوھي،األیمنالجانبإلىمتوجھایكونالفمنأكما

اإلصابةألنبروكابحبسةاإلصابةحالةفيمصاحبیكونالشللوھذا،الیمنى

.الحركةعنالمسؤولوھوالجبھيالفصتمسبروكابحبسة

: و ھو احتفاظ المفحوص بالكالم التلقائي و فقدان ـ التفكك اإلرادي األوتوماتیكي 

1الكالم اإلرادي . 

1 .LECOURS A , LHERMITTE F, loc-cit , p 35
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1المصاحبة للحبسة :الجدول التالي یبین األعراض 

) یمثل األعراض المصاحبة للحبسة1جدول رقم (

59أحمد خولة ، مرجع سابق ، ص .1

أعراض خاصة بالتعبیر
الشفھي

أعراض خاصة 

بالفھم الشفھي

أعراض خاصة بالتعبیر 
الكتابي 

أعراض خاصة 
بالفھم الكتابي

األعراض

النفس عصبیة

شذوذ مجرى الكالم-
anomalie

de débit de la parole
التقلیل الكمي للغة-

réduction de
langage

القولبیة-
stéréotypie

الخرس الحبسي-
le mutisme

نقص الكلمة -
manque du mots

االستمراریة -
la persévération

إصابة النغمة -
la dysprosodie

البرافازیا -
les paraphasies

الرطانة -
jargon aphasie

اختراع الكلمات -

le néologisme

اضطرابات نطقیة-

كالم ثقیل و متقطع-

كالم غیر مفھوم-

الصمم اللفظي-

surdité verbale

ـ العمى اللفظي 

cécité verbale

ـ عمى القراءة

alexie

ـ اضطراب على 

مستوى الكتابة

ـ مجرى الكالم یكون 

بطيء

ـ اإلنتاج الكتابي 

یكون ضعیف

ـ عسر الكتابة 

agraphie

ـ عمى القراءة 
alexie

ـ األبراكسیا 

les

apraxies

ـ الشلل 

النصفي 

hémiplégie

ـ األقنوزیا

l’agnosie
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I التشخیصـ5ـ

فحوص إكلینیكیة-

استخدامیتضمن تشخیص الحبسة إجراءات مختلفة تتدرج من فحوص إكلینیكیة إلى 

ة نفسیة ، حیث یبدأ الفحص اإلكلینیكي لیشمل تاریخ المرض و المقابلاختبارات

م المریض و طبیعة عملھ من خاللھا المعالج على درجة تعلالشخصیة ، لیتعرف

قبل المرض و بعده ، و التعرف على تاریخھ المرضي االستخدامو الید المفضلة في 

عرف إلى بدایة مرض الحبسة  و كل األمراض مثل أمراض القلب ، و من ثم الت

و األعراض المصاحبة ، كما یشمل الفحص اإلكلینیكي فحص الجھازین االضطرابات

و قد یستعین بعمل الحركي و العصبي و أعضاء الكالم و حواس السمح و البصر

أشعة مقطعیة و تخطیط كھربائي للمخ ، و تصویر األوعیة الدمویة للتأكد من صحة 

.فزیولوجیة الدماغ 

لغویة :اختبارات-

لتقییم كفاءة الوظائف اختباراتبعد الفحوص اإلكلینیكیة ، یخضع المریض لعدة 

شفھي ، و مدى ، یتم خاللھا تحدید قدراتھ من حیث القدرة على التعبیر الاللغویة

اللفظ المناسب و القدرة على الفھم و التعرف على إیجادو الطالقة في اإلرسال

.األشكال و الصور و استكمال الجمل الناقصة و األرقام و غیرھا من المھارات

:الفحوصات المطبقة على الحبسي

:فحص اللغة الشفویة

: إعادة سالسل أوتوماتیكیة: تضمنتاللغة األوتوماتیكیةـ 

1إنھاء جمل أوتوماتیكیة

1 .VIADER F et all , "Aphasie " ,Encyclopédie médico-chirurgie , PARIS, 2002 , p 2
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:         إعادة مقاطعاإلعادة :  و تضمنتـ

كلمات بسیطة

كلمات معقدة

تسمیة األشیاء:      :  و تضمنتالتسمیةـ 

تسمیة شخصیات مشھورة

سیولة في ذكر فئات::  و تضمنتالسیولة الشفویةـ 

سیولة في ذكر الحروف

تعریف األشیاء من خالل االستعمال

تركیب جمل انطالقا من كلمات

: إعادة سلسلة مقاطع مع التدرج في الصعوبةة: و تتضمنالذاكرة اللفظیة القصیرـ 

إعادة جمل

كر الفوري لقصةالتذ

فحص الفھم: 

: و یتضمن :   تعیین األشیاءالتعیینـ

تعیین صور

1التعیین باالستعمال

1 .VIADER F et all , loc-cit , p 2
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تنفیذ األوامر البسیطةـ 

وراق الثالثةاختبار األـ 

التراكیب النحویةـ 

الكتابیة:فحص القراءة و اللغة 

:   قراءة و كتابة فونیماتالقراءة : و تضمنتـ

قراءة و كتابة مقاطع

قراءة و كتابة كلمات

قراءة كلمات و ربطھا بالصورة المناسبة

تنفیذ أوامر مكتوبة

قراءة نص و فھمھ

:     تعبیر حر: و تضمنتالكتابةـ 

كتابة تحت اإلمالء

كتابة عن طریق النقل

الحساب الذھني: : و تضمنالحسابـ 

الحساب الكتابي

قراءة األعداد

1كتابة األعداد عن طریق اإلمالء

1 .VIADER F et all , loc-cit , pp 2-3
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:فحص األبراكسیا الفمیة الوجھیةـ

التقلیدتحت الطلبالتعلیمة
افتح فمك

أخرج لسانك
أنفكمد لسانك إلى 

افتح لسانك إلى ذقنك
افتح فمك و ضم لسانك

انفخ خدیك
صفـــــّر

انسف من فمك
مد شفتیك إلى األمام

و ضمھما
مرر لسانك بین شفتیك

1أصدر صوت التقبیل

1 .VIADER F et all , loc-cit , p 3
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Iإعادة التربیة األرطفونیة /ـ الكفالة 5ـ:

، بدایة باللقاء األول الذي یكتفي فیھ الفاحص فونیة على مراحلتبنى الكفالة األرط

باكتساب ثقة المفحوص ألن ھذا أھم شيء لبناء عالقة عالجیة و وضع العقد العالجي 

الذي یأتي بناءا ً على ما توصلنا إلیھ من تشخیص لنوع االضطراب و تحدید 

االضطرابات المصاحبة.

و إعادة فونیةوج كفالة أرطع الفاحص تسطیر برنامفمن خالل ھذا التشخیص یستطی

تربیة خاصة بالحالة تشمل االھتمام بجمیع الجوانب النفسیة و االضطرابات اللغویة 

التي تعاني منھا الحالة.

قدرات معلفاحص مبنیة بطریقة علمیة تتوافقو تكون التمارین المقترحة من طرف ا

العادات اللغویة عتباراال، كذلك األخذ بعین و سن الحالة الصحیة العامة للمریض

للمفحوص : ھل الشخص یحب الكالم ؟ ھل یحب القراءة و الكتابة ؟ ما ھي میوالتھ ؟ 

و اإلجابة على ھذه األسئلة مھمة و تساعد في نجاح الكفالة و الحصول على نتائج 

مرضیة 

بالنسبة للحالة ) إلى المعقد و من الملموس إلى المجرد(من البسیط و البدایة تكون

و من التغیر األوتوماتیكي إلى التغیر اإلرادي و من الفونیمات إلى الكلمات و منھ 

1.و النصللجملة

1 .www.google.com/orthophoniechoisir.com/comprendre/aphasie
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تربیة الشخص المصاب بالحبسة :إعادةو فیما یلي بعض التمارین المستعملة في 

باالعتماد على الفھم بالنسبة للشخص الذي یعاني من حبسة بروكا ، یعمل المختص 

السلیم  للكالم باستعمال جمل أمریة بسیطة ، كاإلشارة إلى أعضاء من جسمھ (اللسان  

العین ، الید ... ) أو اإلشارة إلى األشیاء التي تتواجد في منزلھ أو في غرفتھ من خالل 

مجموعة من الصور . 

لة على النطق      الجانب التعبیري حتى یحث الحاعالجكما أن الفاحص یعمل على

من خالل إعادة بعض األصوات ، و الكالم من خالل تقنیات للحد من الخرس 

النطق .صیرورةعلىالتي تساعد عادة یرافق بالنغمة و الكلمات و إكمال الجمل ، و

بتقدیمھ عدة كذلك یعمل المختص على اضطرابات النطق من خالل عالج األبراكسیا 

). ، نفخ الوجدتین ..(كإخراج اللسان مساعدة تمارین فمیة لسانیة وجھیة 

وعي الحالة باالضطراب یأناب بالحبسة الحسیة (فرنیكي) البد منأما للمص

قدمھ للحالة حتى یرى أو یسمع یباستعمال التسجیل الصوتي أو بالفیدیو و الذي 

ارة انتباھھ من خالل بعض تمارین الفھم الطریقة التي یتحدث بھا ، كما یمكن إث

الشفھي . 

في حالة الكالم دون توقف یطلب المختص من الحالة مثال اإلصغاء طول الحصة 

. jargonو التوقف عن الكالم كلما الحظ عرض الرطانة 

أما في حالة الحبسة الكلیة فالمختص یتبع نفس التمارین في النوعین السابقین . 

1فونیة كلما كانت مبكرة كلما أعطت نتائج أكثر . األرطو الكفالة 

1 .DENIS B et all , " vous connaissez une personne aphasique ? " , S . ED , QUEBEC , 2002
pp 22-24
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خالصة الفصل

المتعلقة بإصابة عصبیة في االتصالیةاللغویة االضطراباتالحبسة ھي مجموعة من 

المراكز المسؤولة عن اللغة ، تؤدي إلى فقدان كلي أو جزئي للغة ، سواء على 

.المستوى التعبیري أو الفھم أو كلیھما معا
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تمھید

الھامةالمكتسبات األولیة بینمنفھي تشكل الحركات جانبا مھما في حیاتنا الیومیة ، 

و ھي كل نشاط یظھر نتیجة لبرمجة عصبیة اإلنسانلدىالمعرفيالنموعملیةفي

.عضلیة و التي تحقق للطفل التطور و النمو السلیم



motricitéالمھارات الحركیة الفصل الثاني

44

II المھارات الحركیة ـ تعریف 1ـ

مفھوم المھارة : أ ـ 

رفیع في كافة مجاالت الحیاة        للفظ المھارة یشیر إلى األداء الممیز ذو المستوى ا

و ھو بذلك یشمل كافة االداءات الناجحة للتوصل إلى أھداف سبق تحدیدھا ، شرط أن 

یتمیز ھذا األداء باإلتقان و الثقة .

ثالثة أنواع من المھارة :و ھناك 

مثل الحساب و الجبر habilités cognitives: مھارات معرفیة 1

: مھارات إدراكیة مثل مھارة ادراك أشكال معینة 2

1.مثل المھارات الریاضیة habilités motrices: مھارات حركیة 3

مفھوم الحركة :ب ـ 

تمیز بالتنوع تالحركة استجابة بدنیة ملحوظة لمثیر ما سواء كان داخلیا أم خارجیا ، 

.الواسع سواء في أشكالھا أو أسالیب أدائھا 

النواحياكتسابعلىتساعدفھي،حدیثاوقدیماالتعلمطرقمنالحركةأنكما

مناإلنسانتمكنالحركةخاللفمن،المشكالتحلوالمفاھیمتشكیلوالمعرفیة

الوقتنفسفيیساعدهممااالجتماعیةوالطبیعیةبیئتھفيعدیدةاكتشافاتتحقیق

الخبرةفإنلھذاو،لذلكتبعاحیاتھأنماطتكییفوحركاتھوجھدهاقتصادعلى

.حولھمنالعالممواجھةعلىالطفلتساعدألنھاغرضیةخبرةالحركیة

إلیھا یحتاجوالحركةیتضمنإنسانينشاطأشكالفكلالنمو ،علىتساعدالحركةو

المؤثرةالقوىواالتجاھاتواألثقالكانتقالالمفاھیممنالعدیدیتعلمالطفلبتقدمو

2الزحفوالجلوستعلممثلماذلكفيمثلھالمتابعةواإلیقاعالتوقیتالحركة ،في

ساسي عبد الفرید ، "انعكاسات األلعاب الصغیرة على تعلم المھارات الحركیة لمرحلة التعلیم المتوسط في الجزائر  .1
دراسة میدانیة أجریت على بعض متوسطات مدیریة التربیة لغرب الجزائر " ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر 

72، ص 2008.2007تخصص النشاط البدني الریاضي و التربوي جامعة الجزائر
عبد القادر ، " تعزیز نمو القدرات اإلدراكیة الحركیة باستخدام برنامج مقترح لنشاط التربیة النفسیة الحركیة "  بومسجد.2

سنوات ) بحث للحصول على شھادة الدكتوراه في التربیة 6ـ 4بحث مسحي تجریبي على أطفال التعلیم التحضیري (
45، ص 2005جزائر ، البدنیة الریاضیة ، معھد التربیة البدنیة  جامعة ال
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العبثووالدحرجةالرميوالتسلقوالجريثمالمشيوالوقوعوالوقوفو

.بیئتھفيحولھیجدمماغیرھاأوبالكرات

الحركيباألداءاھتمامھویزید،حركاتھوتفكیرهبینالربطتعلمأیضایحاولكما

1.ببدنھو

مفھوم المھارات الحركیة ج ـ 

تدل المھارات الحركیة على قدرة الفرد على تحریك جسمھ بشكل أو بصفة كلیة أو 

جزئیة ، مثل حركات الوجھ و الیدین و الرجلین ، و التي تسمح بالتكیف مع العالم 

(المحیط) الخارجي بھدف تحقیق الذاتیة و االستقاللیة ، و ھي من المھارات الفطریة 

، و التي تصبح مكتسبة عند نضجھ و تطوره لتعبر عن حالتھ اإلنسانالتي یولد بھا 

2النفسیة ، و كذلك وسیلة للتواصل .

وظیفة حركیة ألجزاء الجسم ، تحدث بشكل تعرف على أنھا في معجم األرطفونیاو

3(الجھاز العصبي ).تلقائي أو إرادي ، تخضع لبرمجة عصبیة 

ئف العصبیة العضلیة التي ھي مجموعة من الوظاLarousse médicaleو في 

4تسمح للجسم بأداء حركات إرادیة و تلقائیة (عفویة) .

المھارات الحركیة عبارة عن ظواھر تتدخل في القیام و أداء الحركات ، تعتمد على 

5ول عن حدوثھا .ؤالجھاز العصبي المس

45بومسجد عبد القادر ، مرجع سابق ، ص .1
2 .LACOMBE J , " Le développement de l’enfant , de la naissance à 7 ans approche théorique
et activités corporelles " , Edition De Boeck , 3éme édition , 2007, BRUXELLE , p 53
3. BRIN Frédérique et all ," dictionnaire d’orthophonie " , Ortho édition  2éme édition , 2004
FRANCE , p 161
4. LAROUSSE Médicale
5 ." Vocabulaire de psychologie ", édition LIDIS , PARIS , 1977 , p 62
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II أنواع المھارات الحركیة :ـ 2ـTypes de motricité

تعتبر المھارات الحركیة بعدا مھما في الحیاة الیومیة للشخص و من الضروري 

التعرف على ھذه المھارات و أنواعھا ، و ھي :

Motricité fineالمھارات الحركیة الدقیقة : 1

للعضالت الدقیقة (الید و الرجل) و التي تتطلب الدقة و الخفة الحركيھي األداء

رات الیدویة و اكتساب دقة األداء (اإلشارات) یساعد على حیث أن نمو و تطور المھا

التنسیق في حركة الیدین و األصابع و العینین ، و ھذا یمكن الطفل من أداء الحركات 

1بشكل جید كالكتابة . 

اف الدقیقة للجسم (الید أو ھي مجموعة النشاطات الحركیة تتطلب تدخل األطر

و تحتاج إلى الدقة و المھارة كالرسم و الكتابة باإلضافة إلى ، Rigalحسب)الرجل

2.النضج العصبي و سالمة الحواس و القدرات المعرفیة 

مجموعة من العضالت الدقیقة التي كما أنھا تلك المھارات التي تشترك في أدائھا 

تتحرك خاللھا أجزاء الجسم في مجال محدود لتنفیذ استجابة دقیقة في مدى ضیق 

ركة و كثیرا ما تعتمد على التوافق العصبي العضلي بین الیدین و العینین ، مثل للح

مھارة الرمایة أو بعض مھارات التمریر و السیطرة على الكرة ، و التي تتطلب 

اشتراك العضالت الصغیرة ، مثل االنعكاسات البسیطة كالقبض و تحریك الذراعین 

3.ى ،الرسم ،التلوین ، القص و اللصقإلى أعلى و أسفل و نقل شيء من ید إلى أخر

1 .Neuroscience-physiologie de la motricité-terral , année universitaire 2007/2008
2 .Carric J C, "Développement psychomoteur de l’enfant normal ",Editions Vernazobres-
Grego , 2000, p13-16.

17، صمرجع سابقالشرفي،إبراھیمانشراح .3
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Motricité globaleلعامةالمھارات الحركیة ا:2

و قد یشترك كل الجسم في تنفیذھا تستخدم في تنفیذھا مجموعة من العضالت الكبیرة

مثل مھارة الجري و القفز كذلك ألعاب القوى .

إرسالو أنھا مختلف المھارات المتعلقة بتغییر الوضعیة Amiel-Tisonتعرفھا 

أداءھا ال یتطلب درجة عالیة من الذكاء و ال تتعلق بالجنس ، التحرك القوة و 

تتأثر باالضطرابات البصریة أو السمعیة (الصمم)      أو المحیط كما أن اكتسابھا ال

النتقال نحو مكان معین ، ناتجة ھي مجموعة من الحركات التي تسمح بالتوجھ و اف

و التي عن مجموعة من التقلصات التي تسمح ألعضاء الجسم بالتنقل في الفضاء

تحدث نتیجة للتناسق بین المستویین الزماني و المكاني ، و كل أداء حركي یخضع 

1لمعالجة عصبیة و حركیة و حسیة .

و ھي مجموعة من الحركات یكتسبھا الطفل من الوالدة من بینھا الجلوس ، المشي 

تساعد في التوازن النفسي الجسمي، و التي، الجري و القفزالوقوف ، التسلق

2.و التي تكون من الشروط المساعدة في اكتشاف الطفل و اكتسابھ للتخطیط الجسدي

: مھارات مستمرة ـ متقطعة : 3

المھارات المستمرة ھي المھارات التي تتكرر فیھا الحركات بشكل متشابھ و مستمر 

دون توقف ملحوظ و تظھر على أنھا حركة واحدة مستمرة ، مثل السباحة و الركض 

و المشي . 

من حركة لھا بدایة و نھایة واضحةأما المھارات المتقطعة ھي المھارات التي تتكون 

3والمھارة التي تلیھا . اإلرسالنفیذ أي ھناك مدة زمنیة بین ت

1 .Amiel Tison C, Gosselin J, "Démarche clinique en neurologie du développement", 2éme

édition ,Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson , 2009 , 274 p.
2 . www.google.fr/http//motricitéfineetglobale (article),25/05/2015.

17، ص . إنشراح إبراھیم الشرفي ، مرجع سابق 3
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: المھارات المغلقة ـ المفتوحة : 4

ھي تلك المھارات التي تؤدى تحت ظروف تتغیر أحداثھا ھارات المفتوحة مال

باستمرار ، أي لیس لھا متطلبات بیئیة عدیدة .

أما المھارات المغلقة ھي تلك المھارات التي لھا متطلبات بیئیة عدیدة متوقعة و غیر 

متوقعة .

وتشمل كال من األفعال المنعكسة األولیة والحركات الالإرادیة حركات ال إرادیة ::5

حركة الجھاز ـالخاصة بأعضاء الجسم الداخلیة ( مثل حركة الجھاز الدوري 

.التنفسي)حركة الجھاز ـ الھضمي 

وتنقسم ھذه الحركات بدورھا إلى مھارات حركیة كبرى مثل :حركات إرادیة:6

1الجلوس والوقوف والمشي) ومھارات حركیة دقیقة مثل مھارة المسك باألشیاء.

18، ص شرفي ، مرجع سابقلانشراح إبراھیم ا1.
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IIخصائص التطور الحركي لدى األطفال :ـ 3ـ

ما یكتسب الطفل من خصائص النمو الحركي تبدأ من أعلى ألسفل ، فمثالً أول 

القدرات ھو قدرتھ على أن یتحكم برأسھ ورقبتھ ، ثم تنمو عضالت ظھره  فیستطیع 

أن یجلس مستقیم الظھر ، ثم یبدأ بتعلم المھارات باستعمال الیدین لیمسك بھما األشیاء  

وھكذاثم یبدأ باستعمال ساقیھ فیقف ، ثم یمشي ، ثم یجري

ھناك سلسلة من التغیرات الحركیة التي تحدث للطفل  ففي مرحلة الطفولة المبكرة ، 

، غیر أنھ یجدر ولعل أھم ما یمیز التطور الحركي في ھذه المرحلة ھو سرعتھ

اإلشارة إلى إن األطفال ال یتطورون بمعدالت متساویة ، إن أھم مظاھر التطور 

: الحركي الذي یحدث للطفل في ھذه المرحلة تتمثل في اآلتي

رأس الطفل وجذعھ نسبة إلى طول الجسـم یعـدان كبیران مقارنة أنمنعلى الرغم

، إال أنھ بالبالغین ، مما یجعل الحركة أكثر صعوبة علیھ من األطفـال األكبر عمراً 

مع تقدم الطفل في العمر یزداد طول الرجلین لدیھ وتنمو عضالتھ وتقوى ویستمر 

.على تطوره الحركي، األمر الذي یساعدجھازه العصبي في التطور

على الرغم من تطور القدرة الحركیة األساسیة للطفـل بصورة مطـردة في ھذه 

حركیاً المرحلة ، إال أنھ یواجھ صعوبة أكبر في األنشطة الحركیة التي تتطلب توافقاً 

، یظھر في ھذه المرحلة أن التحكـم في كاستخدام كال الرجلین أو الذراعین معاً 

ركیـة الدقیقة لیس على أكمـل وجھ على الرغـم من التطور الملحوظ المھـارات الح

لدى الطفل في المھارات الحركیة الكبرى

وتزداد درجة إحساسھ بموقع جسمـھ وحركتھ كما تتحسن قدرة الطفل على اإلدراك

1.ترتقي قدرتھ على االتزان

49بومسجد عبد القادر ، مرجع سابق ، ص .1
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المرحلة ، إال أن لكن على الرغم من التطور السـریع للحس الحركي خالل ھذه 

.إدراك الطفـل للمكـان والحیــز واالتجاھات یشوبھ بعض التشویش

، لكن تظل قدرتھ على تتبع األشیاء تتحسن حدة الرؤیة لدى الطفل في ھذه المرحلة

المتحركة أمامھ وتقدیر سرعتھا محدودة.

تعد القوة العضلیة للطفل محدودة في ھذه المرحلة نظراً لصغر حجم الكتلة العضلیة 

.وعدم اكتمال تطور جھازه العصبي اإلرادي

.تتطور لدیھ العضالت الكبرى في الجسم قبل الصغرى

، وعلى الرغم من أن الطفل تبدو قدرتھ على التحمل أثناء النشاط البدني محدودة

.ومتحركاً في ھذه المرحلة إال أنھ یتعب بسرعةیبدو نشیطاً 

.یكون توافق العین والید غیر مكتمل لدى الطفل في ھذه المرحلة

.تبدو قدرة الطفل على تركیز االنتباه قصیرة

.یمكن أن یكون لدى الطفل في ھذه المرحلة قصر نظر

1.غالباً ما تتمحور أنشطة الطفل في ھذه المرحلة حول نفسھ

49بومسجد عبد القادر ، مرجع سابق ، ص .1
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II مراحل اكتساب المھارات الحركیة لدى الطفل : ـ 4ـ

الجدول التالي یمثل مراحل اكتساب المھارات الحركیة الكبرى و الصغرى لدى 

الطفل :

الدقیقةالمھارات الحركیة العامةالمھارات الحركیة المرحلة العمریة 
ـ حركة عشوائیة للذراعین  و بعد الوالدة

الرجلین
الرأس عند الجلوس و ـ سند 
الوقوف

ـ الذراعان دائما على شكل قبضة      و 
قریبتان من الجسم

ـ القبض على أي شيء یمكن امساكھ

ـ التحكم في وضعیة الرأس في ثة اشھرالث
وضع الجلوس 

لثواني ° 45ـ رفع الرأس بزاویة 
و ذلك في وضع االنبطاح على 

البطن 
ة ـ رفع الذراعین و الرجلین بكفاء

في وضع االستلقاء

و بأصابعھـ یلعب بیدیھ
ـ الحركات ارادیة و لكنھا غیر متقنة 

حیث تسقط األشیاء من یدیھ
ینصح بوضع الطفل على جانبھ حتى 

یتمكن من اللعب بیدیھ

ـ دوران الرأس في كل االتجاھات ستة أشھر
من استلقاء و جلوس

في ° 90ـ  رفع الرأس بزاویة 
وضعیة االنبطاح على البطن 

ـ الدوران و االنقالب من الظھر 
إلى البطن أو العكس 

ـ الجلوس بمساعدة الغیر لفترة 
بسیطة

ـ الحركات ارادیة و متقنة 
ـ االمساك باألشیاء بیدیھ بإتقان مع حركة 

وضعھا في الفم 
ـ ـ یلعب بذراعیھ و قدمیھ

راعین في جمیع االتجاھات ، ـ تحریك الذ
كذلك یلوح و یھز األلعاب التي تصدر 

األصوات
ـ یستخدم األصابع و االبھام لمسك 

األشیاء

ـ یجلس دون سند و یمسك تسعة أشھر
باألشیاء

ـ یحبوا على أطرافھ األربعة 
(الذراعین و الرجلین)
ـ یقف بمساعدة الغیر

ـ یلوح و یھز و یدور 
اللعبة من ید إلى أخرى ـ ینجز بدقة نقل

ـ االمساك بلعبتین في نفس الوقت         
و صدمھما معا 

ـ یسحب سلك مرتبط بلعبة ما في مكان 
ضیق 

1

20شرفي ، مرجع سابق ، ص لاإبراھیمانشراح .1
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الكبیرةالمھارات الحركیة  المھارات الحركیة الدقیقةالمرحلة العمریة 

شھر12

ـ الحبو مع مسك لعبة في إحدى 
یدیھ

ـ یقف باالستناد على األثاث 
ـ یمشي بمساعدة الغیر و یخطو 

بعض الخطوات معتمدا على نفسھ

ـ یھتز أو یرقص عند سماع 
الموسیقى

ـ یلتقط ما یقابلھ في األرض

ـ التقاط األشیاء الصغیرة بمھارة

ـ مناولة الوالدین بعض الحاجات التي 

عادة ما تكون صعبة االلتقاط

اب البسیطةـ تركیب بعض األلع

ـ یحبو فوق معیقات منخفضة شھر18شھر ـ 15
ـ یتسلق الدرج بمساعدة الغیر 

ـ یمشي بمفرده ممسكا ببعض 
األلعاب 

ـ تفضیل استخدام إحدى الیدین   
و غالبا ما تتغیر مع الوقت 

مكعبات 4أو 3ـ بناء برج من 

ـ رمي األشیاء من أعلى مستوى الكتف

ـ یتمیع بتركیب منظر مقطع  من أشكال شھر24
مختلفة 

ـ یستعمل القلم و یرسم أشكال عشوائیة 
ـ یقلب صفحات الكتب أو المجالت

ـ فتح قارورة لھا غطاء غیر مضغوطشھر30
ـ امكانیة فتح و غلق الباب 

ـ االستمتاع فك اللعب المتشابكة         
( األلغاز البسیطة)

ـ فتح األزرار الكبیرة شھر36
ـ استخدام المقص 

1ـ صب الماء من وعاء صغیر 

لدى الطفلمراحل تطور المھارات الحركیةیمثل ) 2جدول رقم (

20الشرفي ، مرجع سابق ، ص إبراھیمانشراح .1
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II المیكانیزمات المساعدة على اكتساب المھارات الحركیة :ـ 5ـ

: loi de différentiationقانون التفریق ( التباین ) :1

globale et spontanéeباالنتقال من المھارات الكبیرة التلقائیة ( العفویة)تسمح 

ات و أھداف لوضعیcontrôlée et adaptéeعند الوالدة نحو مھارات ارادیة مكیفة 

. محددة في مرحلة النضج

loi: قانون التقارب المسافي 2 proximo-distale:

duتسمح باكتساب المراقبة العضلیة من المركز corpsl’axe إلى النھایةles

extrémitésحیث أن الطفل یتمكن من أداء حركات الذراعین ثم حركات األصابع ،

loi de: قانون التغییر 3 la variabilité :

فاكتساب اكتساب المھارات الحركیة یكون بشكل متسلسل و ھذا لدى جمیع األطفال ،

، أي اكتساب مرحلة ( طور ) حركة معینة یضمن حتما اكتساب للحركة التي تلیھا 

1معینة یسمح باكتساب المرحلة التالیة .

1 .LACOMBE J , loc-cit , p 53
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II العوامل المؤثرة في تطور المھارات الحركیة : ـ 6ـ

و ھو نضج و اكتمال : La maturation neurologique: النضج العصبي1

) ، و كذا SNC & SNPالعصبي المركزي و الجھاز المحیطي (نمو الجھاز 

، و التي یتم اختبارھا عند الوالدة من خالل منعكس رد الفعل .اإلصاباتسالمتھ من 

Equipement: النضج العضلي 2 anatomique: العظمي و الذي یضم الھیكل

squelette و العضالتmusclesو األربطةligament، التي یجب أن تكون

سلیمة و متكاملة . 

la fonction: وظیفة التقلص 3 tonique: و التي تتحكم في الحركات العضلیة

activités musculaires في الضغط العضلي و حركات العضالت التي تسمح ،

سقة و منسجمة ، و التي تحتوي على      بأداء و القیام بحركات مرنة و رخوة و متنا

raids etالمسئولة عن حركات Hypertensionالتقلص العضلي ـ  crispés

للقیام بالحركات اللینة و الرخوة .Hypotensionـ االرتخاء العضلي 

التدریب على القیام بحركات معینة یرسخ في :L’entrainement: التدریب 4

و ذلك بعامل التعزیز الدماغ و یكسبھ الذاكرة الجسدیة ( الجسمیة) ،

l’acte moteurو التي تنمي الفعل الحركي répétitionو التكرار

إن نمو و تطور المھارات الحركیة و تنظیمھا :La stimulation: التنبیھ 5

تدریجیا وصوال إلى أداء االشارات یخضع لعوامل بیولوجیة و إلى التعلیم المستمر 

السوسیولوجیةأین تلعب الخبرة دورا ھاما و ضروریا . و الدراسات 

sociologiques أكدت العالقة بین الوسط االجتماعي و  االقتصادي و تأخر النمو

1.حركي النفس

1 .LACOMBE J , loc-cit , p 54
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La médiationالوسط العاطفي :6 affective : و لھ دور ھام في اكتساب

الطفل لھذه المھارات ، بحیث الضغط المستمر من المجتمع (المحیط ) یضع الطفل 

في موضع الخوف و القلق یؤثر سلبا في اكتسابھا ، أما التشجیع  فینمي  و یحفز 

1.الرغبة في اكتسابھا و تعلمھا 

II المناطق العصبیة المسؤولة عن الحركةـ 7ـ

للدماغ. ویقوم كل نصف من الدماغ الفص الجبھيفياإلرادیةم التحكم بالحركة تی

أمام األخدود (4)المنطقة الحركیةبالتحكم بحركة النصف المقابل من الجسم. وتقع

، بحیث تكون منطقة التحكم طقةالمركزي ویتمثل الجسم بصورة مقلوبة في ھذه المن

والیدینبالرجلین في أعلى المنطقة الحركیة بینما منطقة التحكم في عضالت الوجھ 

في أسفلھا. 

بشكل واإلبھام- دقة الحركة للعضو. فمثالً الیدین باختالفوتختلف مساحة المناطق 

الید بینما یشكلون المساحة األكبر في المنطقة الحركیة نظراً لدقة حركات- خاص 

تشكل مساحة أصغر.-على الرغم من كبر عضالتھا -الرجل 

Pré-motrice ou psychomotriceالمنطقة أمام الحركیةتقوم بتھذیب (6)

.عن حركات العیندوران الرأس حیث تتحكم في وزیادة دقة حركات الجسم 

كما تقوم بتعلم أنماط الحركة الجدیدة

الم تقع في الجزء الخلفي من التلفیف الجبھي السفلي للك(44)منطقة بروكا الحركیة

قریبة من منطقة pied de F3في نصف كرة المخ األیسر (في معظم الناس) 

2(المنطق الضروریة للكالم) في المنطقة الحركیة. والشفاهالحنجرة واللسان 

1 .LACOMBE J , loc-cit , p 54
2 .MARCHEL F," Troubles de la motricité fine et globale chez l’enfant dyspraxie "
connaissance surdité n°24 , p 16
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منطقة الترابط الجداریة ال تشترك بصورة مباشرة في الحركة ولكنھا تنسق حركة 

.باإلنسانالجسم ضمن الفضاء (أو المساحة) المحیطة 

في القیام بالحركات اإلرادیة و الذي یشكل عضو أساسيle cerveletالمخیخ 

1.األوتوماتیكیة 

1. MARCHEL F, loc-cit , p16
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) یوضح القشرة الحركیة3شكل رقم ( 

) یوضح المناطق الحركیة في الدماغ 4شكل رقم (
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خالصة الفصل

تناولنا في ھذا الفصل المھارات الحركیة ، اقتربنا من مفھومھا و أنواعھا و كذلك 

المیكانیزمات المساعدة الكتسابھا و نموھا لدى الطفل فھي تشكل الركیزة الضروریة 

التي یجب اكتسابھا بشكل سلیم .





الفصل الثالث 
تمھید

.مفھوم االختبار1

.أنواع االختبار2

.صفات االختبار الجید3

.خطوات بناء االختبار4

.أغراض االختبار5

.شروط االختبار الجید6

خالصة الفصل  
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تمھید

االختبار أداة من أدوات البحث في العلوم اإلنسانیة ، تستخدم في التقییم و التشخیص 

و وصف السلوك المراد اختباره و یعتمد علیھ في جمیع المیادین .
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III االختبارمفھوم ـ 1ـ:

االختبار ھو أداة من أدوات البحث في العلوم السلوكیة حیث أنھ یستخدم في وصف 

السلوك الحالي و قیاس ما یطرأ علیھ من تغییر نتیجة تعرضھ لعوامل و مثیرات تؤثر 

1فیھ مستقبال .

لعینة من السلوك و ھو مقیاس موضوعي مقنن یظم مجموعة منظمة من المثیرات 

أعدت لتقیس بطریقة كمیة أو تختار بدقة ، تمثل السلوك المراد اختباره تمثیال دقیقا ، 

حیث یطلب من المفحوص كیفیة بعض العملیات العقلیة و سمات معینة من الشخصیة 

ثم تقدر النتیجة على أساس درجة صحة اإلجابة و مقدارھا و الوقت القیام بعمل معین 

2.الفرد و في التشخیص و التنبؤ و التوجیھ إمكانیاتو ذلك لتقدیر المستخدم ، 

یري "أنستاري" أن االختبار مقیاس موضوعي مقنن لعینة من السلوك ، أما 

) یعتبر االختبار طریقة منتظمة للمقارنة بین سلوك فردین أو أكثر 1966"كرنباخ" (

ھو اختبار لھ تعلیمات محددة ) بأن االختبار المقنن 1976و یشیر "لوفیل ویلسیون" (

لتطبیقھ و تصحیحھ ، یتكون من عدد محدود من الوحدات أو البنود و طبق على 

عینات متماثلة للمجتمع األصلي الذي قصد أن یكون االختبار لھ .

و كتبت االختبار المقنن ھو االختبار الذي صیغت مفرداتھ " الغریب "و تعرف 

ا ما كرر و تضمن صدقھ في قیاس السمة أو الظاھرة تعلیماتھ بطریقة تضمن ثباتھ إذ

3.التي وضع لقیاسھا

1أسس و مبادئ البحث العلمي " ،  مكتبة   و مطبعة اإلشعاع الفنیة ، ط .فاطمة عوض صابر ، میرفت علي خفاجة ، "1

153، ص 2002اإلسكندریة ، 

11، ص فیصل عباس ، " االختبارات النفسیة ن تقنیاتھا و اجراءاتھا " ، دار الفكر العربي ، بیروت  ب.ط ، ب.س.2

، عمان 2سوسن شاكر مجید ، " أسس بناء االختبارات و المقاییس النفسیة و التربویة " ، دیبونو للطباعة و النشر ، ط .3

27، ص 2007
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III أنواع االختبارات:ـ 2ـ

تتنوع االختبارات فیما بینھا في دراسة الفرد ، فمنھا اختبارات للذكاء العام و القدرات 

تكونو التحصیل ، و من حیث اإلجراء فھي اختبارات فردیة أو جماعیة ، و عادة

.أو عملیة تعتمد على تدریب المواد و األشیاء ، لفظیة تعتمد على اللغة 

أما أنواع االختبارات التي یشیع استخدامھا في الممارسة العیادیة یمكن تصنیفھا على 

أساس الوظائف التي یفترض أن یقیسھا و ھي :

: و تشمل على اختبارات الذكاء و االستعدادات : اختبارات الوظائف الذھنیة1

الخاصة و القدرة على التجرید ، و تشمل ھذه الوظائف القدرات اللفظیة و األدائیة 

، و ھذه و اختبار (وكسلر) للذكاءبینیھ) - بار (ستانفوردتكما ھو الحال في اخ

رحلة الطفولة    االختبارات یمكن تطبیقھا في مرحلة الطفولة ما قبل المدرسة ، أو م

.ستعداداتھ إمكانیاتھ و او المراھقة ، و التي تكشف على قدرات الفرد العقلیة و 

و اختبارات التحصیل تشمل على امتحانات في مواد من المنھج الدراسي ، أي تعتمد 

على تحدید األعمال التحصیلیة لكل مادة ، و تھدف إلى تقریر ما حصلھ الفرد من 

.منھج دراسي معین 

متنوعا من االختبارات اتشمل اختبارات الشخصیة عدد: اختبارات الشخصیة :2

لقیاس خصائص الشخصیة و أكثرھا شیوعا : 

اختبار من نوع االستبیان : أو اختبارات التقدیر الذاتي التي تستخدم الورقة و القلم  -

" ، تقیس جانبا محددا من الشخصیة .ال"نعم" أو "اإلجابةو تكون 

اختبارات من النوع اإلسقاطي : تقوم معظم ھذه االختبارات على أساس محاكاة -

مواقف الحیاة الیومیة ، و تالحظ استجابات المفحوص لھا بغیر معرفتھ ، و في ھذا 

1ي غامضة و مبھمة .أالنوع تكون المثیرات أقل تحدیدا في بنیاتھا 

14- 13- 12ص سابق،مرجع عباس،فیصل .1
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یستخدم اختبار المیول في جمیع المراحل التعلیمیة ، یتشكل من :اختبار المیول:3

یختار المبحوث أحب نشاط عدة عبارات أو بنود تصف نوعا من النشاط أو العمل و

و الدرجات تعطى على أساس استجابات االختیارحریة ھیترك لعنده ثم أقلھا  و

المبحوثین و التي تعطي صورة واضحة عن میولھم . 

صور األنشطة الریاضیة بعرض مجموعة من لك اختبارات المیول للتالمیذ ھناك كذ

دراجھا إالتي یمارسونھا للتعرف على أسمائھا و مدى میلھم حتى یتم التركیز علیھا و 

ضمن الخبرات التعلیمیة للمناھج .

باإلضافة إلى كل ھذه االختبارات المذكورة بأنواعھا ، ھناك اختبارات أخرى 

ارات الحركیة ، و قیاس اآلراء و االتجاھات و المعتقدات و كذلك كاختبار المھ

1االختبارات المعرفیة و الوجدانیة .

156- 155فاطمة عوض صابر ، میرفت علي خفاجة ، مرجع سابق ، ص ص .1
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III صفات االختبار الجید ـ 3ـ

البد من اإلشارة إلى أھمیة توفر بعض الصفات في أي اختبار لكي نثق بنتائجھ  

أھمھا : 

أوال : الصــــدق 

قیس ین یقصد بالصدق أن یقیس االختبار أو األداة ما وضع لقیاسھ أي أتعریف :ـ 1

1السمة و القدرة أو االتجاه الذي وضع لقیاسھ

نسبة التباین الحقیقي المرتبط أو المنسوب للسمة یعرف بأنھ إحصائیاو الصدق 

المقاسة إلى التباین الكلي ، و یشار إلى ھذه النسبة بمعامل الصدق .

ق بأنھ درجة الصحة التي یقیس بھا االختبار ما نرید یعرف الصدLindquistو نجد 

2.قیاسھ ، فالصدق یتناول العالقة األساسیة بین المفھوم الذي نرید قیاسھ و الرائز

أنواع الصدق :ـ 2

للصدق عدة أنواع ، أھمھا :

یطلق علیھ صدق المضمون أو الصدق المنطقي ، و یشیر إلى :صدق المحتوىأ ـ 

المدى الذي تبلغھ البنود الموجودة في االختبار أو أداة القیاس في تمثیل المحتوى الذي 

.اختیر في األصل لكي یتضمنھ االختبار 

و الصورة الخارجیة أو ھو المظھر العام لالختبار الصدق الظاھري (السطحي): ب ـ 

و مدى دقة تعلیمات لھ من حیث نوع المفردات و كیفیة صیاغتھا و مدى وضوحھا 

االختبار و درجة موضوعیتھا ، و ھذا یعني ما إذا كان االختبار یبدو صادقا في نظر 

3المفحوصین و الفاحصین .

22، ص فیصل عباس ، مرجع سابق . 1
158فاطمة عوض صابر و میرفت علي خفاجة ، مرجع سابق ، ص .2
95وسن شاكر مجید ، مرجع سابق ، صس. 3
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المقاسة یقوم على تحدید المفاھیم و البنى المقدمة للظاھرة صدق المفھوم :ج ـ 

و استنتاج المفاھیم التي تتولد ، و یتناول العالقة بین نتائج االختبارات و المقاییس 

و بین المفھوم النظري الذي یھدف االختبار لقیاسھ .

یعتمد ھذا النوع من الصدق على طریقة مقارنة الصدق اإلحصائي أو التجریبي :د ـ 

الفاحص) مع نتائج اختبار آخر لنفس العینة         نتائج االختبار الحالي (الذي طبقھ 

، وبطریقة و بنفس المواصفات ، و منھا یوضح مدى صدق االختبار األول بالمحك 

خرى یطبق االختبار على جماعتین متناقضتین (أذكیاء و أغبیاء) فإن لم یمیز بینھما أ

فھو غیر صادق . 

یرتبط ھذا النوع باألدوات التي نرید من خاللھا تقدیر مدى قدرتھا صدق المحك : ه ـ 

و مستقبلي ، و ھو نوعان : الصدق التنبؤي و الصدق أعلى التنبؤ بأداء الحق 

و یحسب التالزمي ، األول یقصد قدرة االختبار على التنبؤ بنتیجة معینة في المستقبل 

یدل على وجود عالقة بین درجات أما الثانيباستعمال معامل بیرسون لالرتباطات ، 

.االختبار و مؤشر المحك الذي نحصل علیھ في نفس الوقت 

الصدق بین عوامل مشتركة تقیسھ عدة إیجادو ھو البحث عن الصدق العاملي : ي ـ 
ردنا معرفة مدى أاختبارات صادقة لتحدید اشتراكھا في قیاس تلك العوامل ، مثال إذا 

لى عوامل ، تتجزأ إصدق اختبار یقیس صفة من الصفات كالقدرة العقلیة ، نحللھا 
.ھا القدرة اللغویة ، المكانیة ، العددیة ، فاالختبار الذي نصممھ یقیسمنھا 

و ھو تحلیل معنى درجات االختبار في ضوء المفاھیم الصدق البنائي :ك ـ 
معامل االرتباط بین اختبارات إیجادكون عن طریق السیكولوجیة و الوصول إلیھ ی

أخرى ، أي بین االختبار الذي نرید الوصول إلى صدق البناء فیھ و بین االختبارات 
1.التي تتشابھ معھ في الوظائف التي یقیسھا

أنیثبتبھووخبراءمتخصصینعلىاالختبارعرضوھو:المحكمینصدقو ـ 

2.العكسأولقیاسھوضعالذيالسلوكأوالسمةیقیساالختبارھذا
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طرق حساب الصدق :ـ 3

: و ھي من أكثر الطرق استخداما كمعامل بیرسون      االرتباططریقة معامالت -

persone و سبیرمانspirmane

فیھ یقسم االختبار إلى قسمین أو ثالثة ، ثم یقارن بین طریقة المقارنة الطریفة :-

متوسط القسم العلوي في الدرجات و متوسط القسم السفلي ، ثم نجد الداللة اإلحصائیة 

للفرق بین المتوسطات بالنسبة للدرجة ، و تتصف ھذه الطریقة بالسرعة و البساطة 

إال أنھا أقل الطرق دقة .

تم فیھا المقارنة بین التوزیع التكراري لدرجات األفراد ی:المرتقب طریقة الجدول -

في المیزان بالتوزیع التكراري لدرجة األفراد من االختبار . 

العوامل التي تؤثر في صدق االختبار :ـ 4

أثناء أدائھ االختبار أو الغش فیھ ، و كلھا تؤثر على أوال :عوامل تتعلق بالتلمیذ كقلقھ

النتائج و ال تعبر عن مستوى التلمیذ .

ثانیا :عوامل متعلقة بإدارة االختبار و ھي :

.و المرتفعة و الضوضاء أعوامل بیئیة كالحرارة المنخفضة -

.سوء الطباعة و األخطاء المطبعیة و كیفیة صیاغة األسئلة -

.التعلیمات غیر الواضحة -

استخدام االختبار في غیر ما وضع لھ أو تقدیمھ لمجموعة لم یوضع لھا االختبار -

ثالثا : عوامل متعلقة باالختبار نفسھ و منھا :

1صعوبة أو سھولة األسئلة أي أن تكون فوق المستوى أو أدناه أو غموضھا .-
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.طول و ثبات االختبار و المیزان -

.التباین و صدق مقیاس المحك -

طریقة حساب معامل الصدق -

خصائص الصدق :ـ 5

یرتكز االختبار على عاملین ھامین ھما الغرض من االختبار و الفئة التي سیطبق 

ن یقیس القدرة اللغویة ال غیر قیاسا أعلیھا فإذا وضع لقیاس القدرة اللغویة ، یجب 

یجب أن یطبق علیھا لیس على غیرھا .ضع لفئة معینة دقیقا و شامال ، و إذا و

صاف بالصدق التام أو عدم االتصاف و متدرجة ، فاالتالصدق صفة نسبیة أ-

بالصدق غیر مطلة ن بل تتحدد درجتھ باالرتفاع أو االعتدال أو االنخفاض .

لصادق ھو الذي تكون نتائجھ صادقة الصدق صفة تتعلق بنتائج البحث ، فاالختبار ا-

فإنھ عادة االختبار في نفس الظروف إأي عند ،صدق االختبار یتوقف على ثباتھ-

سیحقق نفس النتائج و إذا اختلفت النتائج في كل مرة فاالختبار غیر صادق و غیر 

ثابت . 

العالقة بین الصدق و الثبات : ـ 6

للمقیاس الجید ، حیث أن الثبات یبحث في مدى ھم سمتین أالصدق و الثبات یعتبران 

اتساق و ثبات مفردات المقیاس ، بینما الصدق یتعلق بالھدف و الغرض الذي بني من 

أجلھ المقیاس ، و من ناحیة أخرى فإن ثبات المقیاس یتأثر باألخطاء العشوائیة غیر 

ال تتعلق نواع األخطاء ، و الصدق سمة أالمنتظمة ، بینما صدقھ یتأثر بجمیع 

1بالمقیاس نفسھ بقدر تعلقھا بتفسیر الدرجة المستخرجة منھ .

89107-90سوسن شاكر مجید ، مرجع سابق ، ص.1



الفصل الثالث                                                        تصمیم أداة معرفیة للتقییم

70

و االختبار ال یمكن أن یكون صادقا إذا لم تتسم مفرداتھ باالتساق و الثبات ، بحیث 

تعد الحد األعلى لقیمة معامل الصدق فإن تفسیر الدرجة قیمة مؤشر الثبات 

تفسیرا خاطئا .المستخرجة من مقیاس غیر ثابت سیكون بالتأكید 

ثانیا : الثبات 

یقصد بثبات االختبار أن تكون أدوات القیاس على درجة عالیة من الدقة    تعریف :ـ 1

و االتساق و االطراد فیما تزودنا بھ من بیانات على سلوك المفحوص      اإلتقانو 

) أنھ متى ما كانت أداة القیاس خالیة من األخطاء العشوائیة     2000و یرى (عالم 

و كانت قادرة على قیاس المقدار الحقیقي للسمة أو الخاصیة المراد قیاسھا قیاسا 

ان المقیاس عندئذ مقیاسا ثابتا ، لھذا فالثبات متسقا و في ظروف مختلفة و متباینة ، ك

اس .یھو االتساق و الدقة في الق

لمعامل الثبات ھو مجموعة من الدرجات و مجموعة من اإلجرائيو التعریف 

، و یستخدم الممتحنین ، فھو معامل ارتباط بینھا و بین مجموعة درجات أخرى 

اعتماد الفروق الفردیة في درجات االختبار الثبات بمعناه العام لیدل على مدى مفھوم 

و على االختالفات الحقیقیة في دفة المتضمنة في القیاس من ناحیةعلى أخطاء الص

.الصفة أو الخاصیة موضع الدراسة من ناحیة أخرى 

في الدرجة التي یحصل علیھا و الثبات بھذا المعنى یشیر إلى نسبة التباین الحقیقي 

، لذلك فمعامل الثبات ھو النسبة من تباین الدرجة على القیاس الفرد من اختبار ما 

1التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص .
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أنواع معـامل الثبات : ـ 2

تباین الخطأطریقة التقدیرنوع معامل الثبات

إعادة نفس االختبار على نفس العینة معامل االستقرار

بعد فترة زمنیة 

التغییرات المؤقتة

تطبیق االختبار بصورتیھ المتكافئتین معامل التكافؤ

في نفس الوقت

عینة محتوى االختبار

معامل االستقرار           

و التكافؤ

تطبیق االختبار ثم تطبیق الصورة 

المكافئة لھ بعد فترة مناسبة 

التغیرات المؤقتة و عینة 

المحتوى

معامل االتساق 

الداخلي

لالختبار ثم یصحح التجزئة النصفیة 

بمعامل (برسون) أو(بروان)أو غیرھما

عدم تجانس نصفي االختبار

معامل االتساق 

داخل األسئلة

تحلیل الفقرات باستخدام أحد معادلتي 

(كیردر)أو(ریتشاردسون)أو غیرھما

التجانس الكلي لفقرات 

االختبار

1: یوضح أنواع معامل الثبات )(3جدول رقم 
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نظریة الثبات : ـ 3

تتولى نظریة الثبات مھمة تحلیل طبیعة كل من التباین الحقیقي و تباین الخطأ         

و العالقة بینھما لتوفر المنطق األساسي الذي تقوم علیھ الطرق المختلفة لحساب ثبات 

االختبار ، حیث أن الدرجة الكلیة المستخلصة من المقیاس = التباین الحقیقي ألداء 

د على المقیاس + تباین الخطأ  نتیجة لشوائب المقیاس . الفر

ألن تباین الخطأ الموجب و السالب یتوزع 0: متوسط تباین الخطأ = 2ـ معادلة 

إعتدالیا .

:على افتراض استقرار 0االرتباط بین التباین الحقیقي و قیاس الخطأ =:3ـ معادلة 

تو سلبا بین المرة و األخرى من مراین الخطأ إیجاباااألداء الحقیقي و تذبذب تب

.القیاس 

: على 0االرتباط بین الدرجات الخاطئة لصورتي نفس االختبار =: 4ـ معادلة 

افتراض عشوائیة اتجاه تباین الخطأ في كل مرة من مرات االختبار و بین جزئي 

ساب سالیب التصنیف في حكل أاالختبار الواحد ، و ھي النتیجة التي تعتمد علیھا 

.الثبات 

متوسط تباین الخطأ  متوسط الدرجات الكلیة = متوسط التباین الحقیقي +: 5ـ معادلة 

) لذلك فإن متوسط الدرجات 2و لما كان متوسط تباین الخطأ یساوي صفر (معادلة 

الكلیة یساوي متوسط التباین الحقیقي ، و لما كان منطقیا أن متوسط مجموعة 

التباینات یساوي مجموع متوسطات ھذه المجموعة من التباینات ، فنستطیع أن نضع 

1.ت للمتوسط معادلة للتباین كما وضع
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تباین الخطأ : و بھذه المعادلة نكون قد التباین الكلي = التباین الحقیقي +: 6ـ معادلة 

اإلجرائیة، التي تمكننا من االنتقال إلى الوسائل وصلنا إلى عدد من المفاھیم التالیة 

التباین الحقیقي ، و المفاھیم ھي :أوالستخالص الثبات 

أن متوسط تباین الخطأ یساوي صفر أ :

ب : ال یوجد ارتباط بین المقادیر الخاطئة 

: ثبات االختبار = التباین الحقیقي على التباین الكلي : و علینا اآلن أن 7ـ المعادلة 

.حجم التباین الحقیقي لكي نحسب ثبات الدرجة على االختبار نتعرف على 

تباین الخطأ : و بالتعویض عن ھذه - لتباین الكلي : الثبات الحقیقي = ا8ـ المعادلة 

.)9) نحصل على المعادلة (7) مع المعادلة (8الفروق في المعادلة (

تباین الخطأ على التباین الكلي : و من ممیزات ھذه 1: معادلة الثبات =9ـ المعادلة 

حیث نستطیع أن المعادلة أن البیانات التجریبیة توفر لنا المعلومات الالزمة لحلھا ، 

.نحصل على حجم التباین الكلي و تباین الخطأ و بالتالي نحسب معامل الثبات 

) الحصول عملیا على 7حساب التباین الحقیقي : یمكن من خالل صیغة المعادلة (

تقدیر للتباین الحقیقي لدرجات االختبار ، فإذا كان التباین الكلي و معامل الثبات 

): معامل الثبات = التباین الحقیقي على التباین الكلي 7ة (فنحل المعادل،معروفین

التباین الكلي ، و بإیجاد الجذر ×: التباین الحقیقي = معامل الثبات 10ـ المعادلة 

المعیاري االنحرافالتربیعي للتباینات في المعادلة السابقة ، یصبح لدینا تقدیر 

للدرجات الصحیحة

الكلياالنحراف المعیاري الحقیقي = المعیاري اإلنحراف × الثبات 1معامل
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العوامل المؤثرة في ثبات االختبار : ـ 4

أوال : طول االختیار (عدد الفقرات أو األسئلة) حیث یؤثر طول االختبار أو عدد 

كلما ارتفع ثبات االختبار  فقراتھ في ثبات االختبار ، إذ كلما تزاید عدد الفقرات 

العدد األكبر من الفقرات یؤدي إلى الحصول على عینة أكبر من السلوك و ذلك ألَن 

بالتالي یكون من المتوقع أن یمثل بھذه العینة بشكل مستقر العدد األكبر من مكونات 

السلوك المقاس ، في حین أن الفقرات القلیلة في المقیاس تقلل من احتمال استقرار 

. انخفاض معامل الثبات مكونات السلوك المراد قیاسھ ، و بالتالي

في تحدید عدد الفقرات التي ینبغي ن استخدام معادلة "سبیرمان بروان"و یمك

ضافتھا للوصول إلى معامل الثبات المرغوب ، حیث تساعد ھذه المعادلة على التنبؤ إ

بالزیادة المنتظرة في معامل الثبات إذا أضفنا إلى االختبار عددا من الفقرات المشابھة

وجودة فیھ ، بعبارة أخرى ، تمكن ھذه المعادلة من تحدید العالقة بین رات المللفق

الزیادة في طول االختبار و الزیادة في معامل االختبار ، مثال ، إذا زاد عدد الفقرات 

) مرات عددھا قبل الزیادة  3فقرة عندھا یصبح عدد فقرات االختبار (75إلى 25من 

فقرة فتصبح 50إلى 100ن أما إذا اختصرنا األسئلة أو الفقرات من 3فتصبح ن 

=، و من ثم نستخدم معادلة (سبیرمان و بروان ) التالیة :ن نرن رس×
ن رس ن

معامل الثبات التقدیري بعد زیادة فقرات االختبار حیث أن : ـ ر ن 

االختبار أو اختصاره إطالةـ ن = عدد مرات 

1ـ ر س = معامل الثبات الذي حصلنا علیھ قبل الزیادة أو النقصان 
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) فإن تطبیق المعادلة یكون بالشكل التالي :0.50فإذا كان معامل الثبات قبل الزیادة (

)رن=  )( . )( )( . )
) فإن تطبیق المعادلة 6.80كان لدینا معامل الثبات (و في حالة نقصان الفقرات ، و

)یكون بالشكل التالي :  . )( . )( . )( . ) = رن

معادلة (سبیرمان ـ براون ) السابقة فیما إذا أردنا التنبؤ بمعامل اختصارو یمكن 

ثبات اختبار یبلغ طولھ نصف طولھ األول كما ھو الحال في حساب ثبات بالتجزئة 

رلذلك تصبح معادلة (سبیرمان ـ براون ) كما یلي : ،النصفیة 
رس

= ر2
: ثبات االختبار المصحح لنصفي االختبار 2حیث أن : ـ ر

: عدد مرات االطالة لالختبار ، كما في التجزئة النصفیة إلى مرتین 2ـ 

ـ ر س : معامل الثبات قبل التصحیح بطریقة معامل ارتباط 

ثانیا : مدى تقارب صعوبات الفقرات و دقتھا : إن وجود فقرات شدیدة الصعوبة

و أغلبھم اإلجابة أال یستطیع جمیع األفراد في االختبار ،أو فقرات شدیدة السھولة

أو تعدیلھا إذا أردنا أن نرفع ھالذلك ینبغي حذفعلیھا فإنھا ال تمیز بین فرد و آخر ، 

ألن معامل الثبات مبني ،من ثبات االختبار ألنھا ال تضیف شیئا لقیمة درجة الثبات

.على التباین الحقیقي بین درجات أفراد العینة 

 : القیمة المقبولة لمعامل الثبات

الغرض من االختبار معامل الثبات المقبولة تختلف من اختبار آلخر حسب قیمة 

1.المترتب علیھ و دقة القرار 
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و على ذلك :

و ذلك عندما تكون 0.80ـ االختبارات المقننة تتطلب معامالت الثبات ال تقل عن أ

0.66القرارات على مستوى األفراد ، أما على مستوى الجماعات فیقبل معامل 

ال تقل معامالت ثباتھا عن أمعامالت ثبات االختبارات التحصیلیة المقننة : یجب ـ ب 

.تقل عن ذلك في اختبارات الشخصیة ، بینما یمكن أن 0.85

ج ـ االختبارات التحصیلیة و التي یراعي في تطبیقھا الخطوات التي یتم مراعاتھا في 

و نادرا ما 0.40و 0.20االختبارات المقننة معظمھا تتراوح معامالت ثباتھا بین 

0.60تصل إلى 

عند استخدام اختبار ثالثا : تعلق اإلجابة على فقرة على اإلجابة على فقرات أخرى : 

الفقرات ترتبط اإلجابة علیھا بعضھا ببعضھا اآلخر یؤدي إلى یتضمن عدد من

انخفاض معامل الثبات ، ألن ھذه الخاصیة ستؤدي إلى خفض عدد الفقرات ، لذا 

ینبغي أن تكون كل فقرة مستقلة في نوعیة اإلجابة علیھا حتى و إن كانت تقیس سمة 

أو قدرة واحدة . 

خاصة في االختبارات التي تعتمد تقدیر المصحح موضوعیة التصحیح رابعا : 

كاختبارات المقال التحصیلي أو اإلبداع أو االختبارات اإلسقاطیة ، حـیث أن تباین 

1التصحیح یؤدي إلى زیادة تباین الخطأ و بالتالي إلى نقصان معامل الثبات .

و السؤال أرة في االختبارات التي تعتمد على تقدیر الفقأثر تخمین المجیب خامسا :

، یلجأ بعض المفحوصین في حالة عدم تأكدھم من اإلجابة الصحیحة بعدد من البدائل 

أي إجابة منھا ، مما یؤدي إلى خفض ثبات االختبار .اختیارإلى التخمین أو 

حیث یؤثر الزمن المخصص لالختبار على ثباتھ فیزداد سادسا : زمن االختبار 

یصل فاإلجابةالثبات تبعا لزیادة الزمن حتى یصل إلى الحد المناسب الذي تتطلبھ 

.الثبات إلى أعلى درجة ممكنة
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أما إذا كان االختبار یتطلب وقتا كبیرا النجازه ، فإن ذلك سیؤدي إلى خفض معامل 

جھاد و التعب و ضعف الدافعیة لإلجابة و منھ تتعرض الثبات ألنھ قد یؤدي إلى اإل

الفقرات األخیرة من االختبار لألخطاء و منھ زیادة تباین الخطأ ، و تحدید مدة 

االختبار یمكن الوصول إلیھ عن طریق التجربة على العینة االستطالعیة .

بقدر ال یسمح یكون منخفضا سابعا : تجانس العینة ألن التباین داخل العینة المتجانسة 

بتقدیر الثبات الحقیقي ، في حین كلما كبر حجم العینة و تزاید عدم تجانسھا كلما 

لى التوزیع اإلعتدالي ، و بالتالي سیصبح تباین الخطأ صغیرا مما یؤدي إكانت أقرب 

إلى ارتفاع ثبات االختبار . 

أسالیب حساب معامل الثبات ـ 5

، و كل نوع یتخصص في تقدیر أسالیب حساب الثبات في االختباراتتتعدد و تتنوع

و فیما یلي ،نوعیة محددة من تباین الخطأ و ھو التباین الذي یؤثر في ثبات القیاس 

مخطط استعراضي موجز ألسالیب حساب الثبات و طریقة حسابھ :

1) یمثل طرق معامل الثبات 1مخطط رقم (
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معامل الثبات

معامل االستقرار

تطبیق مقیاس واحد مرتین یفصل بینھما 
فترة زمنیة 

معامل التكافؤ

تطبیق صیغتین متكافئتین للمقیاس

معامل االتساق الداخلي

تجزئة المقیاس إلى صیغتین متكافئتین

معامل التكافؤ و االستقرار تطبیق 
صیغتین متكافئتین للمقیاس بمدة زمنیة

معامل كیودور

2021ریتشارد سون 

معامل ألفا كرونباخ
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 إعادة االختبارteste-reteste

نتائج ، أي استقرار یسمى معامل ثبات النتائج من ھذه الطریقة بمعامل االستقرار 

حیث أن ھذا النوع في لالختبار ،االختبار خالل الفترة بین التطبیق األول و الثاني 

في التطبیقین ، و ذلك حقیقتھ ھو معامل االرتباط بین مجموعتي درجات االختبار 

و مصدر الخطأ في الدرجة ،بإعطاء نفس مجموعة األفراد االختبار نفسھ مرتین

التغیرات عبر الفترة أھو خطالتي یحصل علیھا الفرد في ضوء معامل الثبات 

ال یكتفي الباحث بحسابھ أعند حساب الثبات بھذا األسلوب الزمنیة ، و یفضل عادة 

ن یعاد التطبیق بعد بل على أكثر من فترة ، إذ یمكن أزمنیة واحدة ،ةعلى فتر

ستفاد من ھذه النتائج في ، و یُ ثم بعد شھر ثم مرة ثالثة بعد فترة أخرى أسبوعین 

مكانیة الباحث بالتنبؤ بنتائج اختباره عبر الزمن .إ

 أسلوب الصور المتكافئة

على مدى االرتباط سمى معامل الثبات بھذا األسلوب " معامل التكافؤ " حیث یدل یُ 

وقتالوقت أوسبین درجات االختبار و اختبار آخر متكافئ معھ یعطي في نف

ھذا سلوب یدل على أخطاء عینة المحتوى ، و یعد ألمتقارب و تباین الخطأ في ھذا ا

األسلوب من أفضل األسالیب في حساب الثبات في االختبارات التحصیلیة ، في حین 

1أو المقاییس الموقوتة .ال یصلح للقیاس في االختبارات 
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 أسلوب التجزئة النصفیة

سلوب أساسا على تقسیم فقرات االختبار أو المقیاس إلى قسمین متكافئین یعتمد ھذا األ

، لذلك فإن ھذا األسلوب یصلح ثم حساب معامل االرتباط بین درجات ھذین القسمین 

و سمة أفي االختبارات التي تكون فیھا الفقرات متجانسة ، أي أنھا تقیس خاصیة 

ت أي االتساق لذا یسمى معامل الثبات واحدة ، و علیھ فإنھ یقیس التجانس بین الفقرا

بمعامل االتساق الداخلي و أن تباین الخطأ الذي یقیسھ أسلوب التجزئة النصفیة ھو 

، و من الواضح أن حساب الثبات بالتجزئة النصفیة ال عدم تجانس نصفي االختبار 

ثبات یقیس التجانس الكلي للمقیاس ألنھ یقسم الفقرات إلى قسمین ، لذلك فھو معامل 

لنصف االختبار ، و ینبغي تصحیح معامل الثبات المستخرج بطریقة حساب االرتباط 

بین درجاتھا باستعمال معادالت كسبیرمان و براون .

 : تحلیل التباین

إن طریقة التجزئة النصفیة تصلح لحساب معامل االتساق الداخلي أي تجانس نصفي 

داخل االختبار ، إال أن بعض المختصین سئلة االختبار لكنھا ال تقیس تجانس األ

سئلة ال یدخل في مجال موضوع ثبات االختبار ، و إنما ھي یرون أن تجانس األ

خاصیة من خصائص االختبار الجید ، و مع ذلك ال یمكن استبعاده من مناقشة الثبات 

حیث أنھ یتناول استقرار استجابات المفحوص على أسئلة فقرات االختبار واحدة بعد 

1سئلة .، و عادة ما یسمى ھذا النوع من الثبات بمعامل االتساق داخل األاألخرى
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ثالثا : المعیار

إن الدرجات الخام التي یحصل علیھا الطالب في اختبار ما و كذلك :تعریفـ 1

نسبة الطلبة الناجحین في االختبار لیس لھا في ذاتھا معنى أو داللة ، فھي ال تحدد 

مركز الشخص بالنسبة لمجموعتھ أو بالنسبة لعینة التقنین ، و لھذا البد من الرجوع 

سیدللناالمئویة ، و ھكذا فإن ھذا المعیار إلى معیار یحدد معنى ھذه الدرجة أو النسبة 

على مركز الشخص بالنسبة للمجموعة : متوسط ، فوق المتوسط ، أقل من المتوسط 

و ما مدى ھذا البعد .

خصائص المعیار :ـ 2

 أن یكون للدرجة الواحدة معنى موحد من اختبار الختبار.

) ات على جزء من اختبار ) درج10أن تكون ھذه الوحدات متساویة ، بحیث أن

.االختبار س) درجات على جزء آخر من نف10تدل على نفس الشيء الذي تعنیھ (

المعاییر و التقنین :ـ 3

یشتق المعیار من عینة التقنین التي تمثل المجتمع األصلي المدروس ، فتكون 

الدرجات المحولة للدرجات الخام ألفراد ھذه العینة مصدرا للمعیار ، أي أننا عندما 

نقارن درجة المفحوص في اختبار ما نعود إلى من یكافئھ في عینة التقنین . 

االختبار على عینات التقنین ، و عند إجراءو بناءا على ذلك فإن المعاییر ھي نتائج 

نقل االختبار من بیئة إلى أخرى یجب تقنینھ على عینات موازیة لعینات التقنین 

1.األصلیة الشتقاق المعاییر الجدیدة 

145سوسن شاكر مجید ، مرجع سابق ، ص .1



الفصل الثالث                                                        تصمیم أداة معرفیة للتقییم

81

أغراض المعاییر ـ 4

و یمكن من خاللھا یكمن غرضھا في تحدید مركز الفرد بالنسبة لعینة التقنین ،

مقارنة الفرد على مقیاس بمركزه على مقیاس آخر . 

و ھناك طریقتان نربط بھما درجة الفرد بإطار عام و ھي :

 التي تكافؤه عن طریق إتباعھالمقارنة بسلسلة متدرجة من الجماعات و نبحث عن

.متوسطھا ، و كل جماعة تمثل إما صفا دراسیا أو عمرا زمنیا معینا 

 نحدد موضع الفرد في جماعة معینة باإلشارة إلى النسبة المئویة من الجماعة التي

.یمتاز بھا أو بالرجوع إلى متوسط الجماعة و انحرافھا المعیاري 

أنواع المعاییر ـ 5

و الوطنیة :ھي أكثر أنواع المعاییر استخداما ، و ھي تخص أالمعاییر القومیة -أ

و من المشاكل التي تواجھھا ھي كثرة المتغیرات التي التربیة و مستوى العمر ، 

یجب أخذھا بعین االعتبار في تحدید المعیار ، و تحسب عن طریق جمع البیانات عن 

البلد عموما . 

المعاییر المحلیة : و تحسب عن طریق جمع البیانات من منطقة تعلیمیة معینة - ب

و استخدامھا بدال من المعاییر الوطنیة في تقدیر أداء الفرد . 

داء الفعلي أو المتوسط ألشخاص من أي معاییر العمر : و ھي قیم تمثل األ-ج

مستوى عمر زمني معین في أي صفة مقاسة ، و یمكننا أن نعد معیارا عمومیا ألي 

طة لھذه الصفة ألشخاص فمعیار العمر ھو القیمة المتوسسمة تنمو مع زیادة السن ، 

1.من نفس العمر 
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معاییر الصف : و ھي تطویر لمعاییر العمر و ھي متوسط درجات أفراد الصف - د 

ألنھا مبنیة على مجموعات موجودة أصال في الواحد في اختبار معین و ھي أسھل 

.النظام المدرسي 

: و ھي المسافة التي تبعد فیھ الدرجة الخام عن الوسط الحسابي الدرجة المعیاریة - ه 

وحدات من االنحراف المعیاري ، و تسھل الدرجة المعیاریة مقارنة معبر عنھا في 

.المجموعات مع بعضھا حتى و إن اختلفت متوسطاتھا 

الحسابي المتوسط − الخام الدرجة
المعیاري اإلنحراف

= الدرجةالمعیاریة

أو قریبا ا إال أنھا ال تصلح لعملیة المقارنة إال إذا كان التوزیع إعتدالیا و رغم فوائدھ

منھ ، و نظرا لكثرة درجاتھا السالبة ، فقد عمد إلى تعدیل الدرجة المعیاریة للتخلص 

من اإلشارات السالبة و تسویة المنحنى حیث تكون جمیع الدرجات المعیاریة موجبة 

1.عتدلة باستخدام الدرجات المعیاریة الم
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و الجدول التالي یوضح المقارنة بین المعاییر:

نوع الجماعة نوع المقارنة نوع المعیار

مقارنة الفرد بالجماعة معیار العمر

التي یكافئھا

جماعات متتابعة في العمر

مقارنة الفرد بالجماعة معاییر الصف 

التي یكافئھا

جماعات متتابعة في 

الصفوف

المئویة من النسبة 

الجماعات التي یمتاز عنھا  

الفرد

جماعات من العمر أو 

الصف التي تنتمي إلیھا 

الفرد

عدد االنحرافات المعیاریة معاییر الدرجة المعیاریة

التي یقل أو یزید بھا الفرد 

من متوسط الجماعة 

جماعات من نفس العمر أو 

الصف التي ینتمي إلیھا 

الفرد

1المقارنة بین المعاییر) یوضح 4جدول رقم (

150سوسن شاكر مجید ، مرجع سابق ، ص .1



الفصل الثالث                                                        تصمیم أداة معرفیة للتقییم

84

III خطوات بناء االختبارـ 4ـ

ینتھج الباحث عند بناءه االختبار عدة خطوات منھجیة ، و ھي :

 تحدید أھداف االختبار.

 تحدید المحاور األساسیة لالختبار.

 (وضع الفقرات) صیاغة المفردات.

 ترتیب األسئلة.

 صیاغة تعلیمات االختبار.

 تجریب االختبار.

 صیاغة االختبار في صورتھ النھائیة.

 في ھذه الخطوة یقوم مصمم االختبار بتحدید ما یراد قیاسھ االختبار :أھدافتحدید

بالضبط ، یجب البدء بوضع تعریف إجرائي یتضمن خصائص سلوكیة تمثل 

.التي یمكن من خاللھا قیاس تلك القدرة أو االستعداد المظاھر أو المحكات

بوضع تعریف إجرائي لكل وحدة المحاور األساسیة (الرئیسیة) لالختبار :تحدید

من الخصائص السلوكیة التي تضمنھا التعریف ، و بذلك تحدید نوع المادة المناسبة 

االختبار إلى محاور ، كل التي سیتكون منھا االختبار ، ثم یقوم المصمم بتقسیم مادة 

1یتضمن جانبا من جوانب الظاھرة المراد قیاسھا .محور
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 یختار المصمم عددا من المفردات لكل محور (وضع الفقرات): صیاغة المفردات

من محاور االختبار التي سبق تحدیدھا بحیث یراعي التوازن بین النواحي التي 

الشروط في صیاغتھا ، كأن تكون األسئلة یقیسھا االختبار ، مع مراعاة جملة من 

واضحة المعنى و لھا فكرة واحدة و إجابة واحدة .

: یقوم مصمم االختیار بترتیب المفردات بحساب مستوى سھولتھا ترتیب األسئلة

، بحیث تكون البدایة باألسئلة السھلة ثم الصعبة .و صعوبتھا 

: طریقة اإلجابة عن كل مفردة من توضح اإلرشادات صیاغة تعلیمات االختبار

المفردات ، و ینبغي أن تشمل ھذه اإلرشادات على بعض األمثلة التوضیحیة و الزمن 

المحدد لإلجابة .

 : یقوم مصمم االختبار في ھذه المرحلة بتجریب االختبار على تجریب االختبار

دة صیاغة مرات ، بحیث یقوم المصمم بإعا03عینة (مجموعة صغیرة) من األفراد 

عادة ترتیب و تحلیل المفردات لمعرفة مؤشرات سھولتھا إالمفردات غیر الواضحة و 

و قدرتھا على التمییز بین األفراد ، و في التطبیق الثالث یھدف إلى تحدید معامالت 

الصدق و الثبات و حساب المعاییر اإلحصائیة لھ .

 : ھناك اعتباران أولیان یبرزان اختبار مستوى الصدق و صعوبة فقرات االختبار

:عند انتخاب فقرات اختبارات ما 

بمعنى ھل تمكننا ،األول : ھل الفقرة صادقة في قیاس السمة التي نرغب في قیاسھا 

ھذه الفقرة من التمییز بین األشخاص أصحاب القدرة الضئیلة ؟

ن سیطبق الثاني :ھل مستوى صعوبة فقرات االختبار مناسب لمجموعة األفراد الذی

1علیھم ؟

161فاطمة عوض صابر ، میرفت علي خفاجة ، مرجع سابق ، ص .1
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في اتساق مع صدق الفقرات : مؤشر الصدق یعني حسن قیاس الفقرة أو تمییزھا ـ

بقیة االختبار و حسن تنبئھ بالمحك الخارجي .

تحدد بحساب نسبة األفراد الذین یجیبون عن الفقرة إجابة صعوبة الفقرات : ـ

تتحدد بحساب متوسط صحیحة ، و سواء كانت اإلجابة صحیحة أم خاطئة ، صعوبتھ 

.ةالدرجة علیھ أو نسبة اإلجابة بصواب للمجموعة الكلی

 : بعد االنتھاء من المراحل األساسیة یصبح من إعداد االختبار لالستخدام

الضروري وضع االختبار في صیغتھ النھائیة التي سیقدم بھا للمفحوصین كأن یقدم 

في كتیب .

 : و التقنین یتم بخطوات ، و ھي :تقنین االختبار

 سیقنن علیھ االختبار تحدیدا اجرائیا دقیقا و ھي تحدید أھم تحدید المجتمع الذي

خصائص و سمات المجتمع الدیمغرافي (الخصائص الجغرافیة االقتصادیة السكانیة )

. اختیار العینة الممثلة للمجتمع و تحدید أسلوب اختیارھا

 و الخطواتاإلجراءاتتتضمن تحدید وضع خطة شاملة لتطبیق االختبار

و تجھیز جمیع أدوات و مستلزمات االختبار. 

 للحصول إسھامھاتطبیق االختبار ثم تحلیل فقراتھ للتعرف على فعالیتھا و مدى

ما على خصائص سیكومیتریة (الصدق و الثبات) للتأكد من أن االختبار یقیس فعال 

وضع لقیاسھ .

 إطارإیجاد معاییر األداء من خالل أداء مجموعة التقنین ، و ذلك بغرض توفیر

1مرجعي یمكن من خاللھ الحكم على أداء الفرد في االختیار .

78- 77وسن شاكر مجید ، مرجع سابق ، ص صس.1
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III أغراض االختبارات و الھدف منھا ـ 5ـ:

الباحث كما ذكرنا سابقا أن االختبارات من وسائل و أدوات القیاس التي یستخدمھا

للكشف عن الفروق بین األفراد و الجماعات ، تستھدف باإلضافة إلى اكتشاف قدرات 

الفرد و اتجاھاتھ ، التشخیص و التنبؤ ، فمن خالل تشخیص الحالة یمكن توقع اتجاه 

سلوكھ في المواقف المختلفة ، كما یوضح التقییم في تقریر الوسائل المناسبة لتخفیف 

كما تھدف إلى ، 1حدوث الحالة و رسم خطة عالجیة مناسبةالعوامل التي أدت إلى

قیاس الذكاء و االستعدادات الخاصة التي تقیس القدرات بأنواعھا المختلفة كالقدرات 

2العقلیة و العددیة و القدرات الحركیة و الفنیة .

III شروط االختبار الجید:ـ 6ـ

و یقصد بھا عدم تدخل الجانب الذاتي في تقریر الدرجات و في الموضوعیة :ـ 1

، و لھا شروط أھمھا تفسیرھا و بالتالي عدم اختالف المصححین في تقریر الدرجات 

االختبار واحدة من حیث وضوح التعلیمات و تحدید زمن  إجراءأن تكون شروط

، و أن تكون طریقة التصحیح واحدة ، أي وجود مفاتیح التصحیح اإلجابةو طریقة 

.بد من أن تكون األسئلة واضحة و محددة یفھمھا الجمیعالمعدة مسبقا ، كذلك 

(الجانب العقلي  المعرفي أي أن یقیس االختبار جمیع جوانب المجال الشمولیة : ـ 2

یة .في حالة االختبارات النفساالنفعالي ، النفس حركي )

ھو تطبیق االختبار على عینة كبیرة من األفراد تكون ممثلة للمجتمع التقنین :ـ 3

التطبیق على جمیع األفراد المشاركین و كذلك إجراءاتو ھو توحید عد لھ أُ الذي 

توحید طریقة تفسیر الدرجات و تحدید الخصائص وتوحید طریقة التصحیح 

3.التي تدل على جودة االختبارالسیكومتریة

12- 11فیصل عباس ، مرجع سابق ، ص ص .1
153. فاطمة عوض صابر ، میرفت علي خفاجة ، مرجع سابق ، ص 2
و المقاییس في االختبارات النفسیة و التربویة،خطوات إعدادھا.صالح أحمد مراد،أمین علي سلیمان،"االختبارات3

349، ص 2008، القاھرة ، 2دار الكتاب الحدیث ، الطبعة ،و خصائصھا"
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خالصة الفصل

تناولنا في ھذا الفصل االختبار ماھیتھ و طرق تصمیمھ ، إذ أنھ لیس مجرد عمل 

االعتبارسھل ، یستلزم معلومات نظریة و طرق منھجیة عدیدة یجب أخذھا بعین 

حتى یتمكن الباحث من بنائھ حتى یتصف بالصفات الجیدة التي تثبت صدقھ إتباعھاو 

.و ثباتھ 





90

تمھید

بعدما تطرقنا في الجانب النظري في الفصل األول الحبسة و الفصل الثاني 

المھارات الحركیة و الفصل الثالث بناء أداة معرفیة ، سنتطرق اآلن إلى الجانب 

.عنھ االستغناءالتطبیقي الذي یمثل جانبا مھما في البحوث العلمیة إذ أنھ ال یمكن 
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IV الدراسة االستطالعیة ـ 1ـ

تعتبر الدراسة االستطالعیة الخطوات التي ینطلق منھا كل باحث قبل االستقرار على 

خطة البحث و تنفیذھا بشكل كامل ، فھي بذلك توفر الوقت و الجھد قبل الشروع في 

كما تزود الباحث بتغذیة راجعة أولیة حول مدى صالحیة ،اتخاذ قرار نھائي 

الفرضیات البحثیة التي یرید اختبارھا ، مما یوفر الفرصة إلجراء تعدیالت مناسبة 

1علیھا .

استشفائي داخل الوالیةو قبل الشروع في الدراسة ، التحقنا بعدة أماكن و مصالح 

، منھا مصلحة إعادة بھدف القیام بدراسة استطالعیة و التأكد من توفر عینة بحثنا 

التأھیل الحركي و مصلحة طب األعصاب بمستشفى "بالوا" و كذا المستشفى 

الجامعي "ندیر محمد" ، كذلك عیادة متعددة الخدمات "مقلع" (جمعیة األمل) 

إلى اضطررنالبحث في المصالح المذكورة و نظرا لعدم توفر العدد الكافي لعینة ا

في بیتھا األرطفونیةالتعامل مع بعض الحاالت التي تتابع الحصص 

IV منھج البحث ـ 2ـ

منھج الدراسة یتحدد حسب نوع اإلشكالیة و طبیعتھا للبحث الذي سندرسھ اختیارإن 

في بحثنا ھذا الذي یھدف اعتمدنافكل بحث علمي میداني یتطلب منھجا معینا ، و قد 

إلى محاولة بناء أداة لتقییم المھارات الحركیة لدى الشخص المصاب بحبسة بروكا 

ألنھ یعد أدق المناھج و أكفأھا في التوصل إلى نتائج على المنھج شبھ التجریبي ، 

دقیقة یوثق بھا ، و كما ھو أقوى المناھج في اختبار العالقات السببیة التي تقود إلى 

2سیرات مقنعة و ذلك عندما یمكن استخدامھ في حل المشكالت .تف

محمد خلیل عباس و آخرون ، "مدخل إلى مناھج البحث في التربیة و علم النفس" دار المسیرة للنشر ، الطبعة األولى  .1
106، ص 2007

5. رجاء محمود أبو عالم ، " مناھج البحث في العلوم النفسیة و التربویة " ، دار النشر للجامعات القاھرة ، الطبعة 2
283، ص 200
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IV ـ مكان و زمان إجراء البحث 3ـ

قمنا بإجراء بحثنا المیداني في مستشفى "بالوا" بتیزي وزو وذلك في الفترة الممتدة 

من شھر جانفي إلى جوان 

عدة مصالح منھا مصلحة إعادة التأھیل یحتوي المركز اإلستشفائي "بالوا" على 

Service de rééducationالحركي  fonctionnelle 3، یقع في البناء الثالثéme

bloc فروع أساسیة : األول یتمثل في قسم خارجي 3، یتألف من(service

externe) و ھو یختص في استقبال و فحص الحاالت الخارجیة ، أما الثاني یتمثل

، أما الثالث فیتمثل في médecine physique femmeضلي للنساء في الطب الع

، یعمل في ھذه المصلحة médecine physique hommeالطب العضلي للرجال 

أطباء و ممرضین و شبھ األطباء باإلضافة إلى مختصین نفسیین و أرطوفونیین .

IV ـ عینة البحث و خصائصھا 4ـ

تتكون عینة بحثنا من مجموعتین ، مجموعة ضابطة و مجموعة تجریبیة 

حالة عادیة ال تعاني من اضطرابات عصبیة و ال 60المجموعة التجریبیة تتكون من 

.سنة60و 35حركیة تتراوح أعمارھم بین 

سنة تأكدنا 84و 35حاالت تتراوح أعمارھم بین 4تتكون من لضابطةالمجموعة ا

لملف الطبي أنھم یعانون من اضطراب الحبسة الحركیة ـ بروكا ـ و تابعو من خالل ا

حصص إعادة التأھیل الحركي ، ثالثة حاالت منھا تتابع الكفالة في المستشفى و حالة 

نزل .مواحدة في ال
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 : خصائص العینة

(و.م)(ب.ن))و( ف.(ش.ف)الحاالت
53ینة36سنة56سنة80السن

المستوى 
االجتماعي

8أرملة ، أم لـ 
أوالد

متزوجة لیس 
لھا أطفال

متزوجة و أم 
لطفلة 

متزوجة أب 
لثالثة أطفال

قبائلیة و عربیة قبائلیة القبائلیةالقبائلیةاللغة 

ارتفاع ضغط اإلصابةنوع 
الدم ما تسبب في 

إصابة وعائیة 
AVCدماغیة 

حادث وعائي 
AVCدماغي 

ischémique

حادث وعائي 
AVCدماغي 

إصابة وعائیة 
AVCدماغیة 

سنة شھر سنةسنوات4مدة الكفالة

السوابق 
المرضیة

ارتفاع ضغط 
الدم

ارتفاع ضغط 
الدم

الضغط 
الداءالدموي و
السكري 

Diabète

ال یوجد

) یمثل خصائص أفراد العینة5جدول رقم (

 تقدیم الحاالت

الحالة األولى :

ماكثة في البیت  ابتدائيسنة ، مستواھا التعلیمي الثالثة 80(ش.ف) تبلغ من العمر 

بنات ، تسكن في بلدیة فریحة والیة تیزي وزو تعاني من ضغط 4أوالد و 4أم لـ 

الضغط فجأة و تسبب لھا بإصابة وعائیة الرتفاعسنوات تعرضت 5منذ ، الدم 

لل نصفي أیمن لكن بدرجة خفیفة نتج عنھا حبسة حركیة مع شAVCدماغیة 

في أسعفت مباشرة إلى المؤسسة اإلستشفائیة بعزازقة ، تابعت تمارین الحركة 

إعادة التربیة األرطفونیة كذلكمؤسسة إعادة التربیة الحركیة ، و



منھجیة و أدوات البحثالفصل الرابع       

96

شھر من الكفالة 18نقلت إلى فرنسا أین زاولت العالج لـ شھرین ، بعد حوالي 

الكالم بشكل ملحوظ ، فقط تعاني من استرجعتفي البیت مع التمرین األرطفونیة

بعض الحروف ، و إلى ھذا الیوم تتابع الحصص العالجیة األرطفونیة في اضطراب

مختصة حصتین في الشھر .الالبیت مع 

:ةنیالثاالحالة

تتكلم،البیتفيماكثةابتدائيالتعلیميمستواھاسنة55العمرمنتبلغ)و.ف(

وعائيلحادثتعرضت،وزوتیزيوالیةمقلعبلدیةفيتسكنمتزوجة،القبائلیة

مرةأصیبتعاموبعدشيءبأيتصابلماألولىالمرةففيلمرتینوھذادماغي

إلىبھاأدىذيالالحرارةدرجةارتفاعبسببالدمضغطعنالناتجAVCـ بأخرى

.اللغةأماكنفيإصابة

مباشرةخروجھاوبعدسبوعألمدةوبقیتمقلعفيالمستشفىإلىنقلھاتمولقد

فيوذلكاألرطفونیةالتربیةإلعادةبمقلعالمتواجدةL’ESPOIRبجمعیةالتحقت

منعاموبعدیمنأنصفيشللوالكلمةنقصمنتعانيبأنھالوحظبحیث2014

.متوسطةدرجةب)و.ف( الحالاسترجعتالكفالة

الحالة الثالثة : 

سنة ، متزوجة و أم لطفلة من والیة البویرة ، ماكثة في البیت 36(ب.ن) سیدة في الـ 

و تسبب لھا بشلل تتكلم القبائلیة ، تعرضت إلصابة عصبیة بسبب ارتفاع ضغط الدم 

ني من نقص كبیر في الكلمة مع الفھم اتع،نصفي و إصابة لغویة من نوع بروكا

السلیم

أھیلإلى مستشفى بالوا ، أین تتابع حصص عالجیة أرطفونیة و كذا إعادة التنقلت 

الحركي .

الحالة الرابعة :

سنة ، من الناصریة والیة بومرداس ، یعمل تاجر في برج 53(و.م) رب عائلة ، 

تسبب في إصابة دماغیة و تعرض إلرتفاع في الضغط الدموي 2014في منایل ،

AVC تم أسعف إلى المؤسسة الصحیة الجواریة " الناصریة " برج منایل أین
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تابع الحصص العالجیة األرطوفونیة تشخیص اإلصابة بالحبسة الحركیة حیث 

إعادة التربیة الحركیة كذلكو

IV البحث صعوباتـ 5ـ

أثناء قیامنا بدراستنا ھذه واجھتنا جملة من الصعوبات یمكن حصرھا فیما یلي : 

انعدامھاصعوبة إیجاد العینة إن لم نقل 

رفض بعض الحاالت التعاون معنا و السماح لنا بتطبیق االختبار 

المھارات الحركیة بالخاصةفي ھذا الموضوع خاصة نقص الدراسات السابقة 

IV 1( أنظر الملحق رقم ـ وسائل و أدوات البحث 6ـ(

: تقدیم أداة البحث

و الدقیقة الكبیرة) لتقییم المھارات الحركیة اختبارحاولنا في بحثنا ھذا تصمیم أداة ( 

Motricité globale et fine لدى الشخص المصاب بالحبسة الحركیةBROCA

خالل ھاتطرح على الحالة و یقیم على أدائتمارین ( تعلیمات )و األداة عبارة عن 

القیام بالحركات المطلوبة (التعلیمات) 

صدق و ثبات االختبار

لكي تكون األداة المقترحة و المطبقة مقبولة علمیا و منھجیا یجب أن تتصف بالصدق 

.و الثبات ، و األداة الصادقة یفترض أن یكون لدیھا ثبات مرتفع أو مقبول 

ھناك العدید من الطرق للتحقق من الثبات ، و في دراستنا اعتمدنا طریقة تطبیق      

بعد مدة أسبوع بین التطبیق األول و الثاني Tester-retesterتطبیق إعادةو 

في 0.52و تحصلنا على نتیجة SPSSو لنبین صدق و ثبات االختبار استعملنا الـ 

و ھذا ما یبین 0.62لمرة الثانیة تحصلنا على تطبیقھ لإعادةالتطبیق األول و في 
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فاألداة صادقة 1و أقل من 0.5أكبر من ةصدق األداة ، و ذلك ألنھ إذا كانت النتیج

و ثابتة .

: مكونات األداة

ثالثة بنود قسم، و لكل قسمین تتكون ھذه األداة من 

Motricitéة لعامالمھارات الحركیة اتقییم خاصة باألولالقسم globale قسمناھا

) تعلیمات : 5إلى ثالثة بنود و كل بند یحتوي على خمسة (

 البند األول خاص بمھارات التحرك و التوازنLocomotion et équilibre :

مكانیتھ على التحرك و الحفاظ على إو كان الھدف منھا ھو تقییم قدرة الشخص

ثانیة  30ـ10زمنیة محددة بـ خالل مدة ،، باستعمال تعلیمات بسیطةالتوازن 

و شریط فیھ كتابااستعملن

فقط اعتمدناو مھارات التحرك و التوازن عدیدة منھا الجري و القفز ة و التسلق ، 

.ى مھارة المشي تبعا للحالة الصحیة الشخص لع

و قدمنا للحالة التعلیمات التالیة :

ـ المشي 1

ـ المشي باستعمال خطوات متباعدة 2

ـ المشي فوق شریط موضوع على األرض 3

متر مع وضع كتاب فوق الرأس1.5ـ المشي لمسافة 4

ـ الصعود على الدرج 5

رسال القوةالبند الثاني خاص مھارات إTransmission de force كان بھدف ،

6في مدة محدد ال تتجوز حركة إرسال القوة استعمالتقییم إمكانیة الشخص على 



منھجیة و أدوات البحثالفصل الرابع       

99

، قدمنا فیھا على أدوات بسیطة كالكرة و السلة و الكأس و قارورة اعتمدنا، ثواني

الحالة التعلیمات التالیة :

ـ رمي الكرة نحو المفحوص 1

ـ رمي الكرة داخل السلة 2

ـ قذف الكرة بالرجل نحو الجدار 3

ـ رمي الكرة و إسقاط القارورة 4

ـ رمي الماء الموجود في الكأس 5

ثالث خاص بمھارات تغییر الوضعیة البند الChangement de position كان ،

، قدمنا ثواني 5في مدة ال تتعدى بھدف تقییم قدرة الشخص على تغییر وضعیتھ 

للحالة التعلیمات التالیة :

ـ الوقوف 1

ـ الجلوس 2

ـ الدوران حول نفسھ 3

ـ تغییر وضعیتھ بالدوران نحو الباب 4

ـ االنحناء لرفع القارورة 5

، تضم ثالثة Motricité fineالمھارات الحركیة الدقیقة تقییم خاص بالثاني قسمال

) تعلیمات : 5بنود ، و لكل بند خمسة (

 البند األول خاص بمھارات القبضPréhension و الھدف كان تقییم قدرة ،

، أخذنا بعین االعتبار الطرق العدیدة حركة القبض (المسك ) استعمالالشخص على 
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و السبابة فقط و استعمال كل الید اإلبھامو استعمال األصابعللقبض كاستعمال كل 

:، قدمنا للحالة التعلیمات التالیة ثواني 5في مدة أقصاھا 

ـ أخذ تفاحة 1

ـ أخذ  قلم 2

ـ أخذ كتاب من على الطاولة 3

أخذ قطع ألعاب و صنع برج ـ 4

أخذ كمشة من العدس و وضعھا في صحنـ 5

 الثاني خاص مھارة الشد ( القوة )البندTonus و الھدف كان تقییم قدرة الشخص

من فیھ على قطعة اعتمدنا،ثواني10خالل مدة محدد بـ على الشد  و استعمال القوة 

قدمنا للحالة التعلیمات التالیة : ،و ممحاة عجین ، إسفنجة مبللة ، ورقة ال

ـ الضغط على قطعة عجین داخل الید مع تحریك األصابع 1

ـ عصر إسفنجة مبللة 2

ـ تجعید ورقة3

ـ مسح شكل مرسوم على ورقة باستعمال الممحاة 4

ـ اإلمساك بطرف ورق و السحب نحوه 5

البند الثالث خاص بمھارات التناسق الدقیقCoordination fine كان ھدفھا ،

و ذلك في مدة ال تتعدى تقییم قدرة الشخص في القیام بالحركات الدقیقة و المتناسقة

قمیص ، مقص ،فیھ الخرز ، خیط الصید ، ورقة منقطةاستعملنا، ثواني10

:جھاز التحكم ، و قدمنا للحالة التعلیمات التالیة
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دخال الخیط داخل الخرز إـ 1

ـ إتباع النقاط على الورقة للرسم 2

قمیص أزرارـ فتح و غلق3

ـ استعمال المقص و قص الشكل المرسوم على الورقة 4

ـ إشعال التلفاز أو أي جھاز آخر باستعمال جھاز التحكم 5
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V ـ عرض النتائج1ـ
V عرض نتائج الحالة األولى 1ـ1ـ

بعد تطبیق فقرتي االختبار على الحالة (ش.ف) 

0/ إجابة خاطئة 2التنقیط : إجابة صحیحة 

األداة

فقرة المھارات الحركیة 
Motricité globaleةعامال

فقرة المھارات الحركیة الدقیقة 
motricité fine المجموع

الكلي التحرك و 
التوازن

إرسال 
القوة

تغییر 
الوضعیة

الشد(القوةالقبض
(

التناسق 
الدقیق

8/108/1010/1010/1010/108/10النتائج
60/54

26/3028/30المجموع
%90%93.33%86.66النسبة 

و الدقیقة للحالة (ش.ف)العامة) عرض نتائج تقییم المھارات الحركیة 6جدول رقم (
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V نتائج الحالة الثانیة (ب.ن)عرض2ـ1ـ

(ب.ن)بعدما طبقنا االختبار المتكون من فقرتین على الحالة

0/ إجابة خاطئة 2التنقیط : إجابة صحیحة 

تحصلنا على النتائج التالیة :

األداة

فقرة المھارات الحركیة 
Motricité globaleعامةال

فقرة المھارات الحركیة 
المجموع motricité fineالدقیقة

الكلي التحرك 
و 

التوازن

إرسال 
القوة

تغییر 
الوضعیة

التناسق الشد(القوة)القبض
الدقیق

0/104/108/100/100/100/1060/12النتائج

12/300/30المجموع
%20%0%40النسبة

و الدقیقة للحالة (ب.ن)عامةال) عرض نتائج تقییم المھارات الحركیة7جدول رقم (
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V (و.م)عرض نتائج الحالة الثالثة 3ـ 1ـ

بعد تطبیق فقرتي االختبار على الحالة (و.م) 

0/ إجابة خاطئة 2التنقیط : إجابة صحیحة 

تحصلنا على النتائج التالیة :

ة عامفقرة المھارات الحركیة الاألداة
Motricité globale

فقرة المھارات الحركیة 
motricité fineالدقیقة 

المجموع 
الكلي

التحرك النتائج
و 

التوازن

إرسال 
القوة

تغییر 
الوضعیة

الشد القبض 
(القوة 

(

التناسق 
قیقدال 8/108/1010/1010/108/104/10

60/48
26/3022/30المجموع

%80%73.33%86.66النسبة

و الدقیقة للحالة (و.م)عامةنتائج تقییم المھارات الحركیة ال) عرض8جدول رقم (
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V ف.والرابعة (عرض نتائج الحالة4ـ 1ـ(

) ف.وبعد تطبیق  فقرتي االختبار على الحالة (

0/ إجابة خاطئة 2التنقیط : إجابة صحیحة 

تحصلنا على النتائج التالیة :

األداة

فقرة المھارات الحركیة 
Motricité globaleةعامال

فقرة المھارات الحركیة الدقیقة 
motricité fine المجموع

الكلي التحرك و 
التوازن

إرسال 
القوة

تغییر 
الوضعیة

الشد(القوةالقبض
(

التناسق 
الدقیق

10/1010/1010/1010/1010/1010/8النتائج
60/54

10/2610/28المجموع

%90%93.33%86.66النسبة

)ف.وو الدقیقة للحالة (العامة ) عرض نتائج تقییم المھارات الحركیة 9جدول رقم (
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V ـ تحلیل النتائج 2ـ

أ ـ التحلیل الكمي :

(ش.ف) التحلیل الكمي لنتائج الحالة األولى

Motricité globaleةعامالفقرة المھارات الحركیة 

∗ =86.66%

، و نسبة 15تعلیمة من 13، فقد نفذت 30على 26على العالمة تحصلت الحالة 

%86.66النجاح كانت 

Motricité fineفقرة المھارات الحركیة الدقیقة ∗ =93.33%

و كانت نسبة 15تعلیمة من 14، فقد نفذت 30على 28العالمة تحصلت الحالة على

%93.33النجاح 

54و تحصلت على العالمة 30تعلیمة من بین 27من أداء (ش.ف)الحالة تمكنت

%90و نسبة النجاح في أداء االختبار تقدر 60على 

∗ =90%

(د.ن) التحلیل الكمي لنتائج الحالة الثانیة

Motricité globaleفقرة المھارات الحركیة الكبیرة  ∗ =40%
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و كانت 15من تعلیمات6حیث نفذت 30على 12العالمة على تحصلت الحالة 

%40نسبة النجاح

Motricité fineفقرة المھارات الحركیة الدقیقة 

∗ =0%

حیث لم تستطع الحالة أداء وال تعلیمة%0نسبة تحصلت الحالة على 

و تحصلت على تعلیمة30تعلیمات من بین 6أداء تمكنت الحالة الثانیة (د.ن) من

%20في كل االختبار كانت و نسبة النجاح60على 12العالمة 

∗ =20%

(و.م) التحلیل الكمي لنتائج الحالة الثالثة

Motricité globaleةكبیرالفقرة المھارات الحركیة  ∗ =86.66%

و تحصلت 15تعلیمة من أصل 13حیث أدت %86.66نسبة حصلت الحالة علىت

30على 26على العالمة 

 الفقرة الثانیة :المھارات الحركیة الدقیقةMotricité fine ∗ =73.33%

تعلیمة من بین 11حیث نفذت الحالة %73.33نسبة نجاحتحصلت الحالة على

30على 22و تحصلت على العالمة 15

و تحصلت على العالمة 30تعلیمة من أصل 24من أداء الثالثة (و.م) الحالةتمكنت 

%80و نسبة النجاح في كل االختبار كانت 60على 48
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∗ =80%

(ف.و) التحلیل الكمي لنتائج الحالة الرابعة

Motricité globaleالفقرة األولى : المھارات الحركیة الكبیرة  ∗ =86.66%

15تعلیمة من 13حیث تمكنت من أداء %86.66نسبة نجاح تحصلت الحالة على

30على 26و تحصلت على العالمة 

Motricité fineالفقرة الثانیة : المھارات الحركیة الدقیقة  ∗ =93.33%

15تعلیمة من 14حیث تمكنت من أداء %93.33نسبة نجاح تحصلت الحالة على

30على 28و تحصلت على العالمة 

و تحصلت على العالمة 30تعلیمة من بین 27من أداء الحالة الرابعة (ف.و) تمكنت 

%90في كل االختبار تقدر بـ و نسبة النجاح 60على  54

∗ =90%
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V ـ التحلیل الكیفي2ـ 2ـ

ھا في مقارنة النتائج یمالحظة : ال یوجد دراسات سابقة نستند عل

: (ش.ف) التحلیل الكیفي لنتائج الحالة األولى

ة عاممن خالل النتائج المتحصل علیھا في تطبیق اختبار تقییم المھارات الحركیة ال

كبیر في أداء اختالفو الدقیقة على الحالة األولى (ش.ف) نالحظ أنھ ال یوجد 

تعلیمات الفقرتین ، ففي الفقرة األولى كان أداءھا جید حیث تمكنت الحالة من أداء 

.تعلیمة 15تعلیمة من أصل 13معظم التعلیمات فقد نفذت 

ة كان أداءھا جید فقد تمكنت من عامففي الفقرة األولى الخاصة بالمھارات الحركیة ال

ارة التحرك و التوازن و مھارة إرسال القوة     في البندین مھ5تعلیمات من 4تنفیذ 

و استطاعت تنفیذ كل تعلیمات بند تغییر الوضعیة ن و قدرت نسبة النجاح في ھذه 

.%86.66الفقرة بـ 

أما في الفقرة الثانیة الخاصة بالمھارات الحركیة الدقیقة كان أداءھا جید ، فقد تمكنت 

من بند القبض و التناسق الدقیق و كذلك تنفیذ الحالة من أداء جمیع التعلیمات في كل 

في بند الشد (القوة) ، و كانت نسبة نجاح الحالة (ش.ف) في 5تعلیمات من أصل 4

.%93.33جیدة بـ ھذه الفقرة 

.%90و الدقیقة كانت عامةو نسبة نجاح الحالة في اختبار تقییم المھارات الحركیة ال

الثانیة (د.ن)التحلیل الكیفي لنتائج الحالة

ة عاممن خالل النتائج المتحصل علیھا في تطبیق اختبار تقییم المھارات الحركیة ال

ففي في تنفیذ تعلیمات الفقرتین ،و الدقیقة على الحالة الثانیة (د.ن) نالحظ اختالف

تعلیمات من 6الفقرة األولى كان أداءھا تحت المتوسط فقد تمكنت الحالة من تنفیذ 

في البند الخاص بالتحرك و التوازن 5، حیث نفذت تعلیمتین من 15أصل 
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في بند مھارات تغییر الوضعیة بینما لم تتمكن من أداء 5تعلیمات من أصل 4تنفیذ و

%40وال تعلیمة في بند التحرك و التوازن ، و بذلك نسبة النجاح في ھذه الفقرة ھي 

الحركیة الدقیقة كان أداءھا ضعیف إذ أنھا لم و في الفقرة الثانیة الخاصة بالمھارات

.%0تتمكن من أداء وال تعلیمة في جمیع بنود الفقرة وكانت النسبة 

.%20و قدرت نسبة نجاح الحالة في اختبار تقییم المھارات الحركیة الدقیقة و الكبیرة بـ 

 (و.م)التحلیل الكیفي لنتائج الحالة الثالثة

ة و الدقیقة على الحالة عامتطبیق اختبار المھارات الحركیة البعد الحصول على نتائج 

ففي بنود الفقرة األولى ، كبیر في أداء تعلیمات الفقرتین اختالف(و.م) ال نالحظ 

ة كان أداءه جید فقد تمكن من أداء معظم التعلیمات عامالخاصة بالمھارات الحركیة ال

في البندین 5یمات من أصل تعل4، حیث نفذ 15تعلیمة من أصل 13حیث نفذ 

أداء جمیع تعلیمات بند تغییر الوضعیة استطاعالتحرك و التوازن و إرسال القوة ، و

.%86.66و كانت نسبة النجاح في ھذه الفقرة 

فقد تمكنت الحالة من جید ،هأما في الفقرة الثانیة الخاصة بالمھارات الدقیقة فكان أداء

في بند 5تعلیمات من أصل 4أداء جمیع التعلیمات في بند مھارة القبض ، كذلك تنفیذ 

نسبة النجاح في ھذه الفقرة الشد ، و تعلیمتین في بند التناسق الدقیق ، و كانت 

73.33%.

یة و قدرت نسبة نجاح الحالة (و.م) في أداء تعلیمات اختبار تقییم المھارات الحرك

.%80ة و الدقیقة بـ عامال

(ف.و) التحلیل الكمي لنتائج الحالة الرابعة

ةعاممن خالل النتائج المتحصل علیھا في تطبیق اختبار المھارات الحركیة ال

(ف.و) نالحظ تقارب األداء في الفقرتین و الدقیقة على الحالة 
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الحالة من أداء معظم التعلیمات ، حیث ففي الفقرة األولى كان أداءھا جید ، إذ تمكنت 

في بند 5تعلیمات من أصل 4، حیث استطاعت تنفیذ 15تعلیمة من أصل 13نفذت 

التحرك و التوازن و بند مھارات ارسال القوة كما أدت جمیع تعلیمات بند تغییر 

.%86.66الوضعیة ، و كانت نسبة النجاح في الفقرة األولى 

ة الخاصة بالمھارات الحركیة الدقیقة ، فقد تمكنت الحالة من أداء أما في الفقرة الثانی

في 5تعلیمات من 4جمیع التعلیمات في كّل من بند القبض و بند الشد ، كذلك تنفیذ 

.%93.33بند التناسق الدقیق ، و كانت نسبة النجاح في الفقرة الثانیة 

ة      عامھارات الحركیة الو قدرت نسبة نجاح الحالة (ف.و) في اختبار تقییم الم

.%90و الدقیقة بـ 
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V مناقشة النتائجـ 3ـ

من خالل التحلیل الكمي للنتائج المتحصل علیھا في تطبیق بنود االختبار على عینة 

، تحصلنا على نسب متفاوتة بین أفراد العینة المصابین بالحبسة الحركیة بروكا

motricité globaleعامةبحیث في الفقرة األولى الخاصة بالمھارات الحركیة ال

و ھي نفس النسبة التي سجلتھا %86.66سجلت الحالة األولى نسبة كبیرة تقدر بـ 

ضة تقدر         الحالة الثالثة و الرابعة ، بینما الحالة الثانیة تحصلت على نسبة منخف

.%40بـ 

و قد توصلنا من خالل ھذه النسب إلى أن الحاالت األربع ال تظھر اضطراب كبیر 

فقد أدت ثالث حاالت من العینة التعلیمات العامةعلى مستوى أداء المھارات الحركیة 

بدرجة كبیرة رغم ضعف الجزء األیمن و حالة واحدة لم تتمكن من أدائھا بشكل جید 

.أخر الكفالة بسبب ت

سجلنا نسب motricité fineفي الفقرة الثانیة الخاصة بالمھارات الحركیة الدقیقة 

متفاوتة ، بحیث كانت النسبة التي تحصلت علیھا الحالتین األولى و الرابعة مرتفعة 

بینما الحالة الثانیة %73.33و الحالة الثالثة سجلت نسبة جیدة بـ %93.33تقدر بـ 

%0من أداء البنود و النسبة كانت ضعیفة أو منعدمة لم تتمكن

من خالل ذلك توصلنا إلى أن المھارات الدقیقة أكثر صعوبة في األداء و أن الحاالت 

.لما تحتاجھ من تدقیق لعامةتجد فیھا صعوبة أكثر من المھارات ا

الة و بشكل كلي نجد أن الحاالت األربعة تعاني من صعوبات متفاوتة إذ أن الح

أكثر من المھارات الدقیقة  لعامةاألولى و الرابعة تعاني من اضطراب في المھارات ا

لمھارات الدقیقة أكثر من امھاراتبینما الحالة الثانیة و الثالثة تجد صعوبة في أداء ال

.عامة ال
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االستنتاج العام 

التي توصلنا إلیھا بعد لنتائج استعراضنا لو من خالل الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا

ة و الدقیقة لدى حبسي عامتطبیق بنود االختبار المتعلق بتقییم المھارات الحركیة ال

إلى أن المصابین یتفاوتون في توصلنا تحلیلھا و مناقشتھا و كذا) EMFG(بروكا

.درجة االضطراب و ذلك ما توضحھ النسب المتحصل علیھا من طرف الحاالت 

و الثانیة األولى تین، حیث الحالاالختبارنتائج الحاالت في فقرتيحیث الحظنا تباین

بینما ة أكثر من الدقیقة ،عامتعاني من اضطراب على مستوى المھارات الحركیة ال

الحالة الثالثة تجد صعوبة في القیام بالمھارات الحركیة الدقیقة أكثر الحالة الثانیة و 

.عامة من ال

ضابطةحصل علیھا في تطبیق بنود االختبار على العینة الو من خالل النتائج المت

الحركیة الدقیقة المھارات الحظنا أن المصابین بحبسة بروكا یجدون صعوبة في أداء 

.ةعامأكثر من المھارات ال

الدور الكبیر للكفالة األرطوفونیة و مزاولة الحاالت إلعادة و یتضح من خالل ذلك

( النسب ) الحركي التي تساعد بدرجة كبیرة في الوصول إلى ھذه الدرجاتأھیلالت

.من االسترجاع
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خاتمة 

ة و الدقیقة عامحول المھارات الحركیة التناتمحور موضوع دراس

motricité globale et fineحبسة ألشخاص الذین یعانون من اضطراب لدى ا

.بروكا

النظري            قسمینإذ أنھ بعد الدراسة التي أنجزناھا و المراحل التي مررنا بھا في ال

و التطبیقي ، و بالرغم من وجود العدید من الدراسات التي تناولت الحبسة كموضوع 

الحركیة التي تصاحب الحبسة المھاراتدراسةأنھ لم یتم التطرق إلى إالللدراسة 

كما الحظنا كذلك نقص الوسائل و األدوات التي یتم من خاللھا -بروكا -الحركیة 

.ات الحركیة تقییم المھار

لتقییم المھارات المتمثلة في صدق األداء المصممةتنافرضیحققنا مدى مصداقیة

و الدقیقة ، و من خالل تطبیقنا لھذه األداة (االختبار) على عینة عامة  الحركیة ال

الدراسة و النتائج المتحصل علیھا توصلنا إلى تأكید الفرضیة و إثبات صدقھا ، إال 

جمیع الحاالت التي تعاني من اضطراب حبسة بروكا حولأنھ ال یمكن تعمیم النتائج 

طوفونیة و إعادة التأھیل الحركي الذي الكفالة االرجد مھم و ھوو ذلك لتدخل عامل

.یلعب دور كبیر في عملیة االسترجاع 

على ھذا الموضوع و التوسع فیھ أكثرو في األخیر نتمنى أن یتم تسلیط الضوء

و كذا فتح المجال لتصمیم أدوات و اختبارات أخرى خاصة بالمھارات الحركیة 

Autisme، التوحد IMCالدماغیة لالضطرابات األخرى مثل : اإلعاقة الحركیة 

la maladie de Parkinson.
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ة و الدقیقةعامأداة لتقییم المھارات الحركیة ال

Outil d’évaluation de la motricité globale et fine

La motricité globalة عامالفقرة األولى : المھارات الحركیة ال

مھارات التحرك و التوازنالبند األول :

Activités de locomotion et d’équilibre

قدرة الشخص على التحرك و التوازنتقییم ـ الھدف : 

شریط ، كتاب .ـ األدوات المستعملة :

ثانیة30- 10ـ المدة : 

0، إجابة خاطئة 2إجابة صحیحة ـ التنقیط : 

التعلیمات ـ 

ـ التعلیمة األولى : نطلب من الحالة المشي 

[ura anwali ma zemreḍ atelħuḍ . ved , ura lħu šiṭuħ ]

ـ التعلیمة الثانیة : نطلب من الحالة المشي باستعمال خطوات متباعدة 

[ura seji atelħuḍ , me3na sbi3eđ iğiqđan ik ]

التعلیمة الثالثة : نطلب من الحالة الصعود على الدرج (شرط أن یكون عدد ـ 

)3أو 2الدرجات 

[ura anwali ma zemreḍ ataliḍ Ɣef ṭejet (sna neƔ laa ]



التعلیمة الرابعة : نطلب من الحالة المشي فوق شریط موضوع على األرضـ 

[ ura ađ resmeƔ ağeriḍ Ɣef lqa3a , keč lħu sufelas (rekḍit)]

متر مع وضع كتاب على 1.5التعلیمة الخامسة : نطلب من الحالة المشي لمسافة ـ 

رأسھ

[akserseƔ takav a Ɣef uqeruy ik , keč lḥu melba ma seƔliḍt ]

البند الثاني : مھارات ارسال القوة

Activités de transmission de force

تقییم قدرة الشخص على استعمال حركة ارسال القوة و مدى قدرتھ على ـ الھدف : 

القوة ارسال 

كأس ، سلة .كرة ، قارورة ، ـ األدوات المستعملة : 

ثواني 6-0ـ المدة : 

0، إجابة خاطئة 2إجابة صحیحة التنقیط : ـ 

التعلیمات ـ 

ـ التعلیمة األولى : نطلب من الحالة رمى الكرة نحو المفحوص الذي یكون جالسا 

مقابل للحالة .

[ ura akfkeƔ abalu wađqimeƔ zaik , keč wiid arƔuri

sufusik aken aid ṭfeƔ ]

ـ التعلیمة الثانیة : نطلب من الحالة رمي الكرة و ادخالھا في السلة 

[ura atvedḍ , ak fkeƔ abalu agi , keč wi ar đaxel nselajina ]



ـ التعلیمة الثالثة : نطلب من الحالة قذف الكرة باستعمال الرجل 

[ ura atsexđmeḍ iḍarenik aken ateweḍ abalu agi mliḥ ]

یمة الرابعة : نطلب من الحالة رمي الكرة إلسقاط القارورة ـ التعل

[ walaḍ aqer3t ina , akefkeƔ abalu , ateeḍ aken atseƔliḍ ]

ـ التعلیمة الخامسة : نطلب من الحالة رمي الماء الموجود داخل الكأس ألبعد مسافة 

[ ura ax lkas agi yes3a aman , keč we mliḥ aken ađawḍen Ɣer

lḥiḍ ]

البند الثالث : مھارات تغییر الوضعیة

Activités de changement de position

تقییم قدرة الشخص على تغییر وضعیتھ ـ الھدف : 

قارورة ـ األدوات المستعملة : 

ثواني 5المدة : 

0، إجابة خاطئة 2إجابة صحیحة ـ التنقیط : 

ـ التعلیمات 

نطلب من الحالة الوقوف ـ التعلیمة األولى :

[ anwali ma zemreḍ atvedeḍ , ekerkan / ved ]

ـ التعلیمة الثانیة : نطلب من الحالة الجلوس 

[ ura qim ]



ـ التعلیمة الثالثة : نطلب من الحالة الدوران حول نفسھ 

[ura atvedeḍ watsejiḍ atđewreḍ (ateziḍ) jiwen uvriđ Ɣef

jimanik]

ة الرابعة : نطلب من الحالة تغییر وضعیتھ بالدوران نحو الباب ، في حالة ـ التعلیم

الجلوس 

[ ura siƔimi seji atđewreḍ watwehiḍ imanik ar ebur ]

ـ التعلیمة الخامسة : نطلب من الحالة االنحناء لرفع القارورة ثم الوقوف 

[ ura ađserseƔ aqer3etagi ilqa3a , keč atsijiḍ atid dmeḍ

/ateknuḍ atid dmeḍ ]



La motricité fineالفقرة الثانیة : المھارات الحركیة الدقیقة 

 البند األول : مھارات القبض

La préhension

préhensionتقییم قدرة الشخص على استعمال حركة القبض (المسك)ـ الھدف : 

عدس تفاحة ، قلم ، كتاب ، ـ األدوات المستعملة : 

ثواني 5ـ المدة :

0، إجابة خاطئة 2إجابة صحیحة ـ التنقیط : 

ـ التعلیمات 

ـ التعلیمة األولى : نطلب من الحالة أخذ التفاحة 

[ walaḍ atefaħagi , refđitid ]

ـ التعلیمة الثانیة : نطلب من الحالة أخذ القلم 

[ura siḍuđanik seji ad refđed akerjunina , fkijiid ]

ـ التعلیمة الثالثة : نطلب من الحالة أخذ كتاب موضوع على الطاولة 

[ura refđed akav ina jelan Ɣef lbiru ]

لعاب لصنع برج األـ التعلیمة الرابعة : نطلب من الحالة أخذ قطع 

[ aentađ liğuwiagi , keč dmientid aken adevnuḍ ṣur ]

ـ التعلیمة الخامسة : نطلب من الحالة أخذ كمشة من العدس و وضعھا في الصحن 

[ walaḍ l3es agi , refđed / čared akemiš sersi gḍevsi ]



 (القوة) البند الثاني : مھارات الشد

Le tonus

tonusتقییم إمكانیة ( قدرة ) الشخص على استعمال القوة ـ الھدف : 

قطعة من العجین ، إسفنجة ، ورقة ـ األدوات المستعملة : 

ثانیة10-0ـ المدة : 

0، إجابة خاطئة 2إجابة صحیحة ـ التنقیط : 

ـ التعلیمات 

ـ التعلیمة األولى : نطلب من الحالة ضغط قطعة عجین داخل الید مع تحریك 

أصابعھ بالفتح و الغلق 

[ akfkeƔ lapat agi , keč 3ğenit sufusik sufaḥ đuƔlaq iḍuđan ]

ـ التعلیمة الثانیة : نطلب من الحالة عصر إسفنجة مبللة 

[ ak fkeƔ liounğ jevzeg keč ẓmi ]

froisserـ التعلیمة الثالثة : نطلب من الحالة أن یقوم بتجعید ورقة 

[ akefkeƔ awerqet agi keč skemšit sufusik ]

على ورقة بواسطة ممحاة نطلب من الحالة مسح شكل مرسوم ـ التعلیمة الرابعة :

[ akefkeƔ awerqet ersem akernuƔ lagum keč sefḍit /mḥit ]



ـ التعلیمة الخامسة : نعطي للحالة ورقة و نطلب منھ أن یمسك بطرف و الطرف 

اآلخر یمسكھ الفاحص و نطلب منھ أن یسحب 

[ walaḍ aweqet agi , nek ađṭfeƔ ṭerf keč ṭerf wajeḍ , nek

ađğevḍeƔ keč ğveđ mliḥ ]

 البند الثالث : مھارات التناسق الدقیق

La coordination fine

تقییم قدرة الشخص على استعمال حركة التناسق الدقیقـ الھدف : 

ورقة ، قلم ، مقص   ، خرز ، fil de pêcheخیط  صید ـ األدوات المستعملة : 

جھاز تحكم

ثواني 10-0ـ المدة :

0، إجابة خاطئة 2صحیحة إجابة ـ التنقیط :

ـ التعلیمات 

ـ التعلیمة األولى : نطلب من الحالة إدخال الخیط داخل خرز لصنع عقد 

[ ura ađserseƔ i3equšin agi Ɣef lbiru , keč ṭef lxiḍ agi s3edi

đaxel nsent ]

ـ التعلیمة الثانیة : نطلب من الحالة اتباع نقاط فوق ورقة لرسم شكل معین 

[ ura akfkeƔ awerqet es3a inqiḍin seji at tev3eḍ aken

adresmeḍ ]



ـ التعلیمة الثالثة : نطلب من الحالة فتح و غلق أزرار قمیص 

[ akid fkeƔ aqemğet agi es3 iqfilin , keč feḥintid umbe3d

Ɣleqient ]

ـ التعلیمة الرابعة : نطلب من الحالة تقطیع شكل مرسوم على ورقة باستعمال مقص 

[ akidfkeƔ awerqet akeđ tmeqsin , seji ategezmeḍ ]

للحالة جھاز تحكم و نطلب منھ أن یشعل التلفاز بالضغط ـ التعلیمة الخامسة : نعطي 

على الزر 

[ ura akid fkeƔ tilikomond , keč teki af eqfilt aken atše3leḍ

tilivizio ]



التقطیع الصوتي لتعلیمات األداة باللغة القبائلیة 

و الدقیقةعامةأداة لتقییم المھارات الحركیة ال

Outil d’évaluation de la motricité globale et fine

La motricité globalة عامالفقرة األولى : المھارات الحركیة ال

مھارات التحرك و التوازنالبند األول :

Activités de locomotion et d’équilibre

ـ التعلیمات 

1-[ura anwali ma zemreḍ atelħuḍ . ved , ura lħu šiṭuħ ]

2-[ura seji atelħuḍ , me3na sbi3eđ iğiqđan ik ]

3-[ura anwali ma zemreḍ ataliḍ Ɣef ṭejet (sna neƔ laa ]

4-[ ura ađ resmeƔ ağeriḍ Ɣef lqa3a , keč lħu sufelas (rekḍit)]

5-[akserseƔ takav a Ɣef uqeruy ik , keč lḥu melba ma
seƔliḍt ]

البند الثاني : مھارات ارسال القوة

Activités de transmission de force

ـ التعلیمات 

1-[ ura akfkeƔ abalu wađqimeƔ zaik , keč wiid arƔuri
sufusik aken aid ṭfeƔ ]

2-[ura atvedḍ , ak fkeƔ abalu agi , keč wi ar đaxel nselajina]

3-[ ura atsexđmeḍ iḍarenik aken ateweḍ abalu agi mliḥ ]

4-[ walaḍ aqer3t ina , akefkeƔ abalu , ateeḍ aken atseƔliḍ ]



5-[ ura ax lkas agi yes3a aman , keč we mliḥ aken ađawḍen
Ɣer lḥiḍ ]

البند الثالث : مھارات تغییر الوضعیة

Activités de changement de position

ـ التعلیمات 

1-[ anwali ma zemreḍ atvedeḍ , ekerkan / ved ]

2-[ ura qim ]

3-[ura atvedeḍ watsejiḍ atđewreḍ (ateziḍ) jiwen uvriđ Ɣef
jimanik]

4-[ ura siƔimi seji atđewreḍ watwehiḍ imanik ar ebur ]

5-[ ura ađserseƔ aqer3etagi ilqa3a , keč atsijiḍ atid dmeḍ
/ateknuḍ atid dmeḍ ]

La motricité fineالفقرة الثانیة : المھارات الحركیة الدقیقة 

 البند األول : مھارات القبض

La préhension

ـ التعلیمات 

1-[ walaḍ atefaħagi , refđitid ]

2-[ura siḍuđanik seji ad  refđed akerjunina , fkijiid ]

3-[ura refđed akav ina jelan Ɣef lbiru ]

4-[ aentađ liğuwiagi , keč dmientid aken adevnuḍ ṣur ]

5-[ walaḍ l3es agi , refđed / čared akemiš sersi gḍevsi ]



: مھارات الشد (القوة) البند الثاني

Le tonus

ـ التعلیمات 

1-[ akfkeƔ lapat agi , keč 3ğenit sufusik sufaḥ đuƔlaq iḍuđan ]

2-[ ak fkeƔ liounğ jevzeg keč ẓmi ]

3-[ akefkeƔ awerqet agi keč skemšit sufusik ]

4-[ akefkeƔ awerqet ersem akernuƔ lagum keč sefḍit /mḥit ]

5-[ walaḍ aweqet agi , nek ađṭfeƔ ṭerf keč ṭerf wajeḍ , nek
ađğevḍeƔ keč ğveđ mliḥ ]

 البند الثالث : مھارات التناسق الدقیق

La coordination fine

ـ التعلیمات 

1-[ ura ađserseƔ i3equšin agi Ɣef lbiru , keč ṭef lxiḍ agi
s3edi đaxel nsent ]

2-[ ura akfkeƔ awerqet es3a inqiḍin seji at tev3eḍ aken
adresmeḍ ]

3-[ akid fkeƔ aqemğet agi es3 iqfilin , keč feḥintid
umbe3d Ɣleqient ]

4-[ akidfkeƔ awerqet akeđ tmeqsin , seji ategezmeḍ ]

5-[ ura akid fkeƔ tilikomond , keč teki af eqfilt aken atše3leḍ
tilivizio ]
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