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 ) النشأة واألهمیة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

   -:التعریف، النشأة والتطور -
عالقـة ذلك العلم الـذي یقـوم بدراسـة ال" في أبسط تعریفاته هو  Neuropsychologyعلم النفس العصبي   

". دراســة العالقــة بــین وظــائف المــخ مــن ناحیــة والســلوك مــن ناحیــة أخــرى" أو هــو ." بــین الســلوك والمــخ
وعلـــــــوم الحیـــــــاة  Anatomyوتســـــــتمد هـــــــذه الدراســـــــة معلوماتهـــــــا مـــــــن أكثـــــــر مـــــــن علـــــــم كعلـــــــم التشـــــــریح 

ـــــــوجي( ـــــــة )Biologyالبیول ـــــــم وظـــــــائف األعضـــــــاء )Pharmacologyفارمـــــــاكولوجي(، وعلـــــــم األدوی ، وعل
أحـد  Clinical Neuropsychologyویعـد علـم الـنفس العصـبي اإلكلینیكـي ). Physiologyسـیولوجي الف(

  . المجاالت التي یتم فیها تطبیق هذه المعرفة في المواقف اإلكلینیكیة الخاصة ببعض المشكالت

   -:ظهرت العدید من الدوریات المتخصصة في هذا المجال التي نوجز بعضها فیما یلي  

  . Journal of Clinical Neuropsychologyعلم النفس العصبي اإلكلینیكي مجلة   -١

  . Clinical Psychologyمجلة علم النفس اإلكلینیكي   -٢

  . Clinical Neuropsychologyاإلكلینیكي  علم النفس العصبي  -٣

  . International Journal of Neurosciencesالمجلة الدولیة للعلوم العصبیة   -٤

  . Neuropsychologiaمجلة نیوروسیكولوجیا   -٥

 J. of Clinical & Experimentalمجلـــة علـــم الـــنفس العصـــبي اإلكلینیكـــي والتجریبـــي   -٦

Neuropsychology .  

  . Neuropsychologyمجلة علم النفس العصبي   -٧

  . Brain & Languageواللغة ) الدماغ(مجلة المخ   -٨

الــنفس العصــبي أحــد التخصصــات المحــددة، ثــم وضــعت الجمعیــة  لــم یكــن علــم ١٩٨٠حتــى أوائــل عــام 
تحدیـدًا فـي القسـم األربعـین لهـا حـددت  American Psychological Associationاألمریكیة لعلم النفس 

فیه تعریف علم النفس العصبي، وفي أواخر الثمانینات وضعت الجمعیة المحددات المطلوبة لمـن یحصـل 
  . بي اإلكلینیكيعلى دبلوم علم النفس العص

یـرى أنـه ظهـر ألول  Bruceویعد مصطلح علم النفس العصبي مصطلحًا حدیثًا نسبیًا، وٕان كان بـروس   
نظریـة : تنظـیم السـلوك"فـي كتابـه المعنـون  Hebb، ثـم اسـتخدمه هـب W.Oslerمرة على ید ولیـام أوسـلر 

حــــددًا للمصــــطلح إال أنــــه وعلــــى الــــرغم مــــن أن هــــب لــــم یضــــع تعریفــــًا م. ١٩٤٧عــــام " نیوروســــیكولوجیة
وعلمـاء  Neurologistsاستخدمه لإلشارة إلى الدراسة التـي تتضـمن اهتمامـات كـل مـن علمـاء األعصـاب 

  . Physiological Psychologistsالنفس الفسیولوجیین 

   -:تطور نظریة علم النفس العصبي -

ي علــى محــورین هــامین مــن یعتمــد علــم الــنفس العصــبي علــى الــرغم مــن حداثتــه فــي المجــال اإلكلینیكــ  
  . الفرضیة المخیة، الفرضیة العصبیة: الدراسات والنظریات هما
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   Brain Hypothesisالفرضیة المخیة   -١

وكـان االعتقـاد السـائد لفتـرة طویلـة أن السـلوك اإلنسـاني . ترى هذه الفرضیة أن المخ هو مصدر السلوك  
 ٤٣٥-٤٩٥( Impedoclesأشــار إلیــه أمبیــدوقلیس تحكمــه األرواح، وكــان مــن أكثــر هــذه المعتقــدات مــا 

فوضـــع ) م.ق ٣٤٧-٤٢٧( -أفالطـــون أمـــا. حیـــث أوضـــح أن العملیـــات العقلیـــة مركزهـــا القلـــب) م.ق
أمــا . ووضــع الجــزء العقلــي والمنطقــي منهــا فــي المــخ Tripartite Soulمصــطلح الــروح ثالثیــة األطــراف 

–فــة كافیــة بتركیــب المــخ، وقــال أن اإلنســان فقــد كانــت لدیــه معر ) م.ق ٣٢٢-٣٨٤( Aristotle أرســطو

یمتلــك مخـًا أكبــر بالنسـبة لحجــم جسـمه، كمــا أشـار إلــى أن القلـب هــو مصـدر العملیــات  -مقارنـة بـالحیوان
  . أما المخ فألنه بارد وخامل فهو یعمل كخادم مهمته تبرید الدم. العقلیة ألنه األدفأ واألنشط

فقـــد حـــاول أن یـــربط بـــین مالحظاتـــه اإلكلینیكیـــة علـــى ) م.ق ٣٧٠-٤٦٠( Hippocrtes هیبـــوقراطأمـــا   
 جـالینكـذلك وصـف . السلوك من ناحیـة، ومـا كـان متـوفرًا لدیـه مـن معلومـات عـن المـخ مـن ناحیـة أخـرى

Galen )ســنة مــن هیبــوقراط بعــض المظــاهر التشــریحیة للمــخ،  ٦٠٠بعــد مــا یقــرب مــن ) م.ب٢٧-١٣٠
لتي دعمها دیكارت فیما بعد حیـث افتـرض وجـود الـروح فـي ودرس موضع العقل في المخ، تلك المحاولة ا

ویعتبـر هیبـوقراط وجـالین مـن أكثـر مـن اهـتم بفرضـیة . الموجود في المخ Pineal bodyالجسم الصنوبري 
أن المخ هو مصدر السلوك وذلك من خالل خبراتهما اإلكلینیكیـة، وخاصـة جـالین الـذي كـان جراحـًا ورأى 

   )٥٣(.ة البادیة على مرضاه والناتجة عن إصابات المخالكثیر من األعراض السلوكی

ــــهأمــــا    ــــارت رینی ــــة ) ١٦٥٠-١٥٩٦( R.Descartes دیك ــــروح ثالثی ــــو عــــن ال ــــد اســــتبدل مفهــــوم بالت فق
  . Rational Soulاألطراف بعقل واحد أسماه الروح العاقلة 

حیــث أشــار   Phrenologyوترجــع فكــرة تحدیــد موضــع وظــائف المــخ إلــى علــم الفراســة أو الفرینولوجیــا   
ــزعالمــا التشــریح األلمــانیین   Spurzheim وســبورزهایم) ١٨٢٨-١٧٥٨( F.G.Gall جــال جوزیــف فران

إلــى نقــاط هامــة فــي تشــریح الجهــاز العصــبي وأوضــحا أن القشــرة المخیــة تتكــون مــن )  ١٨٣٢-١٧٧٦(
كیــة الهابطــة مــن خالیــا عصــبیة تتصــل بمــا تحــت القشــرة، ووصــفا موضــع التقــاطع الحركــي للمســارات الحر 

المـخ، وأن الحبــل الشــوكي یتكــون مــن مــادة بیضــاء ومــادة رمادیــة، وأن هنــاك نصــفین متمــاثلین للمــخ علــى 
فقــد حــاول أن یضــع تحدیــدًا ) ١٨٦٧-١٧٩٤( Flourens بییــر فلــورانزأمــا .  اتصــال ببعضــهما الــبعض

اسـة كـل مـن المـخ والمخـیخ للمراكز المختلفة في المخ، والمسئولة عن بعض الوظائف، وذلك من خالل در 
وقـام فلـورانز بعمـل مجموعـة مـن العملیـات علـى . والنخاع المستطیل والحبـل الشـوكي واألعصـاب الطرفیـة

بعض الحیوانات دمر فیها  مناطق معینة في القشرة المخیـة وانتظـر لیـرى مـا الـذي سـیحدث بعـد ذلـك مـن 
القشــرة المخیــة تتضــمن مراكــز عــدة تعمــل  وأدت النتــائج التــي توصــل إلیهــا إلــى تصــور أن. آثــار ســلوكیة

بوظــائف معینــة، ولكنهــا علــى الــرغم تعــدد تلــك المراكــز والوظــائف إال أن هــذه القشــرة تعمــل بشــكل متكامــل 
  . ولیس مجرد وحدات منفصلة ومنعزلة

أن یقــوم ١٨٦١فقــد اســتطاع فــي عــام ) ١٨٨٠-١٨٢٤( P.Broca بروكــا بــولأمــا الطبیــب الفرنســي     
قــة المســئولة عــن الكــالم وذلــك مــن خــالل تشــریحه لمــخ مــریض تــوفى وكــان مصــابًا بفقــدان بتحدیــد المنط

والحظ بروكا من خالل تشریحه وجود منطقـة مصـابة . النطق رغم سالمة األعضاء المتعلقة بهذه الوظیفة
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فــي أحــد منــاطق المــخ فاعتبرهــا هــي المســئولة عــن فقــدان النطــق، وتقــع هــذه المنطقــة فــي الفــص الجبهــي 
) ١٩٠٤-١٨٤٨( K. Wernick فیرنیـك كـارلبعـد ذلـك جـاء  .  یسر، وسمیت فیما بعد بمنطقة بروكااأل

 Fluencyأفیزیـا الطالقـة : لیشیر إلى وجود أكثر من منطقة للغة، كما أشار إلى ثالثـة أنـواع مـن األفیزیـا

Aphasia أفیزیا فیرنیك ،Wernick’s Aphasia والصمم اللفظي ،Word Deafness .  

   Neuron Hypothesis لفرضیة العصبیةا  -٢

توجـــد فرضـــیتان عصـــبیتان لكـــل منهمـــا دوره فـــي تطـــویر علـــم الـــنفس العصـــبي، وتحـــاوالن تفســـیر عمـــل   
وتنص علـى أن الجهـاز العصـبي  neuron hypothesisفرضیة الخلیة العصبیة  األولى: الجهاز العصبي

فالخالیا العصـبیة قـد تكـون متباعـدة . لة فیزیقیاً یتكون من خالیا أو وحدات تتفاعل معًا ولكنها لیست متص
كمـا أن إصـابة أي منطقـة مـن هـذه . فیما بینها تشریحیًا أو مكانیًا، ولكنها تشارك في القیام بوظیفة محـددة

 Nerveفهـي فرضـیة شـبكة األعصـاب  الفرضـیة الثانیـةأمـا . الخالیـا یـؤثر بـدوره علـى أداء هـذه الوظیفـة

net hypothesis یر إلى أن الجهاز العصبي یتكون من شـبكة مـن األلیـاف المترابطـة التـي تعمـل التي تش
  . كوحدة واحدة

   -:النشأة الحدیثة لعلم النفس العصبي
ــــنفس ) ١٩١١-١٨٣٥( J.Jackson جــــون جاكســــونُیعــــد    ــــم ال أول مــــن وضــــع األســــاس الحــــدیث لعل

ي یتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن مؤلفـــًا وبحثـــًا، واعتبـــر أن الجهـــاز العصـــب ٣٠٠العصـــبي وكتـــب أكثـــر مـــن 
وُیعــد القــرن التاســع عشــر قــرن زیــادة المعرفــة بتركیــب المــخ . الطبقــات ذات الوظیفــة التدرجیــة أو الهرمیــة

، وٕانما بدأ فـي الظهـور فـي ١٩٠٠ومع ذلك فإن علم النفس العصبي لم یكن قد ظهر حتى عام . ووظائفه
   -:تأخر هذا العلم إلى ما یليوترجع أسباب . عندما استخدم المصطلح ألول مرة ١٩٤٩عام 

رفضـوا النظریـة الكالسـیكیة التـي  -مثل هنري هید–إن علماء األعصاب في عشرینات هذا القرن   -١
وضعها كل من بروكا وفیرنیك، واعتبروا أن محاولتهما لـربط الوظیفـة بمكـان تشـریحي معـین فـي 

  . المخ هو تكرار لنموذج الفرینولوجیا

لمیتان األولى والثانیة التطور العلمي في العدید من المجـاالت وفـي عدیـد مـن عطلت الحربان العا  -٢
  . الدول، مما أثر على اكتشاف الجدید في النواحي التشریحیة للمخ وعالقتها بالسلوك

إن علمـاء الــنفس عــادة مـا كــانوا یبحثــون عــن جـذورهم فــي الفلســفة بـدًال مــن البیولوجیــا، وأدى ذلــك   -٣
  . هم بالفسیولوجیا والتشریحإلى قلة اهتمامات

النفسـي العصـبي أن یسـتخدم العدیـد مـن االختبـارات بمـا فیهـا اختبـار وكسـلر  بنتـونوقد اسـتطاع معمـل   
كما استطاع هو وزمالؤه أن یقوموا بدراسات مكثفة لزملـة أعـراض . للذكاء إلجراء عملیات التقییم المختلفة

مــن خــالل اختبــار التعــرف علــى ) علــى الوجــوه المألوفــة عــدم التعــرف( Prosopagnosiaالبروزوباجنوزیــا 
لتقیــیم  Localization testكمــا اســتخدم اختبــار تحدیــد الموضــع . Facial Recognition Testالوجــوه 

واسـتطاع بنتـون مـن . Tactile Form Perception Testالقدرة المكانیة، واختبار إدراك األشـكال اللمسـیة 
العدیـــد مـــن االختبـــارات الموضـــوعیة مـــن خـــالل بحوثـــه لتقیـــیم الحالـــة  خـــالل معملـــه أن یطـــور ویســـتحدث

  . النفسیة والعصبیة للمرضى
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مـن إسـهامات هامـة، حیـث كـان یالحـظ األفـراد  W. Halstead هالسـتید واردُیضاف إلى ذلك مـا قدمـه   
هــذه ذوي اإلصــابات المخیــة، ومــا یطــرأ علــى ســلوكهم مــن تغیــر، وحــاول مــن خــالل مالحظاتــه أن یقّــیم 

ثــم تــال ذلــك مــا . الخصــائص الســلوكیة عــن طریــق تطبیــق مجموعــة مــن االختبــارات علــى هــؤالء المرضــى
ــــانقدمــــه  ــــف رایت ــــتخلص مــــن بعــــض  -أحــــد تالمــــذة هالســــتید- R.Reitan رال ــــة وال مــــن تطــــویر للبطاری

فـي و . Halstead-Reitanرایتـان  -االختبارات وٕاضافة الـبعض اآلخـر، وكـّون مـا ُسـمي ببطاریـة هالسـتید 
للتقیــــیم النفســــي  Luria-Nebraskaنبراســــكا  –ظهــــرت بطاریــــة جدیــــدة هــــي بطاریــــة لوریــــا  ١٩٨٠عــــام 

  . رایتان-العصبي والتي ُتستخدم اآلن على نطاق واسع كبدیل لبطاریة هالستید

   -:أهمیة دراسة علم النفس العصبي -

فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة،  ظهـر علــم الــنفس العصــبي كمــا سـبق وقلنــا نتیجــة لزیــادة اإلصــابات المخیـة  
وٕاذا كــان هــذا العلــم یهــتم بدراســة التغیــرات . كضــرورة لتقیــیم اآلثــار الســلوكیة الناتجــة عــن هــذه اإلصــابات

تعـد مسـألة  Localizationالسلوكیة الناجمة عن إصابات المخ فإن دراسة تحدید موضع اإلصابة المخیة 
قة مخیة وظیفة معینة، وهذه الوظائف النوعیـة هـي لـب وكما هو معروف فإن لكل منط. في غایة األهمیة

ویعنـــي هـــذا أن تحدیـــد التغیـــرات الســـلوكیة یتطلـــب تحدیـــد موضـــع اإلصـــابة . دراســـة علـــم الـــنفس العصـــبي
  . المخیة العضویة، كما أنه یتطلب تحدید مساحة هذه اإلصابة

ص بــدًء مــن األشــعة العادیــة والحقیقــة أنــه علــى الــرغم مــن زیــادة تطــور التكنولوجیــا فــي وســائل التشــخی  
Plain X Ray  وانتهـاًء بـالرنین المغناطیسـيMagnetic Resonance Imaging  والمعـروف اختصـارًا بــ

MRIفـإن هـذه . ، سواء كان تصویرًا تشریحیًا أو وظیفیًا، ومرورًا باألشـعة المقطعیـة، ورسـام المـخ، وغیرهـا
تعمـــل جمیعهـــا بـــنفس الدرجـــة مـــن الدقـــة، بـــل إن  الوســـائل فعالـــة فـــي تحدیـــد موضـــع اإلصـــابة، ولكنهـــا ال

علـى الـرغم مـن عـدم وجـود إصـابة  -تظهر فـي رسـم المـخ أو األشـعة–بعضها قد ُیظهر اضطرابات شاذة 
ـــًا أو یعـــرض المـــریض لـــبعض . مخیـــة حقیقیـــة ـــإن بعـــض هـــذه الوســـائل قـــد یكـــون مؤذی ـــذلك ف باإلضـــافة ل

الذي یتم من خالله سحب كمیـة بسـیطة مـن السـائل مثًال، و  Spinal Punctureفالبذل الشوكي . المخاطر
النخاعي من خالل فقرات العمود الفقـري فـي المنطقـة القطنیـة لدراسـة تركیـب هـذا السـائل، قـد یكـون مؤذیـًا 

  . إلى حد إحداث ضعف عضلي في الساقین

   -:من هو أخصائي علم النفس العصبي -

لفـروق بـین التخصصـات المختلفـة فـي علـم الـنفس، بـل الحقیقة أن االتجاه العـالمي اآلن یسـعى إلـى إذابـة ا
إن هنــاك اتجاهــًا جدیــدًا یجعــل المســمیات المختلفــة لتخصصــات علــم األعصــاب، والطــب النفســي، وعلــم 

،  وُیطلــق علــى كــل مــن Neurosciencesالــنفس تنــدرج جمیعهــا تحــت مســمى واحــد هــو العلــوم العصــبیة 
ویعني هذا أن هذه التخصصـات ال یمكـن . Neuroscientistیعمل في هذه المجاالت اسم باحث عصبي 

ـــبعض ألنهـــا ببســـاطة تتعامـــل مـــع اإلنســـان الـــذي یـــنظم حیاتـــه جهـــازه  أن تكـــون منفصـــلة عـــن بعضـــها ال
ومن ثم فطبیب األعصاب یحتاج إلى دراسة الطب النفسي وعلم النفس، والطبیـب النفسـي یجـب . العصبي

فس، واألخصـائي النفسـي علیـه أیضـًا أن یكـون علـى درایـة أن یكون ملمًا بكل من علم األعصاب وعلم الن
  . بمجال علم األعصاب والطب النفسي
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وعلــى الــرغم مــن أن هــذا االتجــاه آخــذ فــي الســیر قــدمًا علــى المســتوى العــالمي إال أنــه لــم یحــظ بــنفس    
الــنفس فــي  وعنــد رصــد طبیعــة الدراســة التــي تقــدم لدارســي علــم. الدرجــة مــن االهتمــام فــي بلــداننا العربیــة

بلــداننا العربیــة، یمكـــن القــول بــأن العلـــوم العصــبیة بشــكل خـــاص، والعلــوم البیولوجیــة بشـــكل عــام، ال یـــتم 
دراســتها علــى النحــو الــذي یســمح باإللمــام بالجوانــب الهامــة فــي هــذه العلــوم، ومــن ثــم یصــبح مــن الصــعب 

وبالتـالي یتطلـب . صـحیحعلى طالب الدراسات العلیا أن یكمـل تخصصـه فـي علـم الـنفس العصـبي بشـكل 
األمر تغییراً للكثیر من المناهج التي یتم تلقینها لطالبنا، دون أن یحصلوا بشكل كاف حتـى علـى التـدریب 

األخصــائي وفــي ضــوء مــا ســبق یمكننــا أن نعــّرف . األساســي لهــم وهــو مجــال األمــراض النفســیة والعقلیــة 
العالقــة بــین كــل مــن المــخ والســلوك، أخصــائي نفســي تخصــص فــي دراســة " علــى أنــه  النفســي العصــبي

وتلقـى تــدریبات مكثفــة وواســعة فـي مجــال تشــریح وفســیولوجیا وباثولوجیـا الجهــاز العصــبي، وخاصــة المــخ، 
ولدیه مهارات نوعیة في استخدام أدوات التقییم التي تكشف وظائف المخ، مع القـدرة علـى التقیـیم والتفسـیر 

خصصـــون فـــي األعمـــال البحثیـــة والـــبعض اآلخـــر یعمـــل فـــي وبعـــض األخصـــائیین العصـــبیین یت". والتنبـــؤ
  . مجال تقییم وتدریب األفراد الذین توجد لدیهم اضطرابات وظیفیة في الجهاز العصبي

أمــا عــن دور األخصــائي النفســي العصــبي فــي تقیــیم المرضــى فإنــه یقــوم بــذلك عــن طریــق أحــد الطــرق   
  : الثالثة التالیة

ون مـن بطاریـة اختبـارات ثابتـة، وفـي هـذه الحالـة نریـد فقـط أن نتعـرف استخدام طریقـة تقییمیـة تتكـ  -١
ومـــن أكثـــر البطاریـــات المســـتخدمة لهـــذا . علـــى ماهیـــة الوظـــائف المضـــطربة وغیـــر المضـــطربة

  . رایتان للتقییم النفسي العصبي -الغرض هي بطاریة هالستید

أیضًا، ولكن فـي هـذه الطریقـة یكـون  أما الطریقة الثانیة فهي استخدام بطاریة ثابتة من االختبارات  -٢
بمعنـــى أننـــا نبـــدأ بفحـــص . للبنـــود التـــي تمثـــل اختبـــارات فرعیـــة -هرمـــي-هنـــاك ترتیـــب هیراركـــي 

. وظائف معینة باختبارات محددة حتى نتوصل إلى المستوى الذي اضطربت عنده هـذه الوظـائف
ي تعتمـد علـى تـاریخ طویـل نبراسـكا، وهـ –وأكثر البطاریات استخدامًا لهـذا الغـرض بطاریـة لوریـا 

من الدراسات البحثیـة التـي اختبـرت قـدرة البطاریـة لقیـاس اضـطراب وظیفـة المـخ، وتحدیـد أسـباب 
  . هذا االضطراب

أما الطریقة الثالثة  فهي استخدام البطاریة المرنة، وتعني أننا ال نقدم اختبـارات هـذه البطاریـة لكـل   -٣
معــه مــن أدوات، والتــي قــد ال تصــلح للتطبیــق علــى المرضــى، بــل نقــدم لكــل مــریض مــا یتناســب 

   )٨١(.مریض آخر على الرغم من أنه یعاني من نفس المشكلة المرضیة

   -:ویمكن أن نلخص دور األخصائي النفسي العصبي فیما یلي  

یستطیع أن یمدنا ببراهین توضح تأثیر إصابة المخ على الوظائف المعرفیة في الوقـت الـذي ال         .١
  . طیع فیه األدوات التشخیصیة األخرى ذات التقنیة العالیة أن تمدنا بنفس المعلوماتتست

یســتطیع أن یوضــح لنــا مــا إذا كــان االضــطراب الســلوكي الظــاهر علــى المــریض هــو نــوع مــن         .٢
أم نتیجـــة إلصـــابة مخیـــة ) ســـبب نفســـي(، أم نتیجـــة اكتئـــاب مـــثالً  Malingeringاالدعـــاء والتمـــارض

  . ، أم أنه أحد مظاهر األعراض الجانبیة للعالج المستخدم)سبب عضوي(
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   -:متطلبات إعداد األخصائي النفسي العصبي -
إن عملیة تقییم اآلثار السلوكیة المترتبة على إصـابات المـخ أمـر یتطلـب ممـن یقـوم بهـذه المهمـة معرفـة   

النفسـي العصـبي یتطلـب فـي البدایـة  فالتقییم. واسعة بالعدید من المعارف المختلفة الخاصة بالمخ والسلوك
معرفة كیف یقوم المـخ بالسـیطرة والـتحكم فـي العدیـد مـن الوظـائف كـالتخطیط والـذاكرة واالنفعـال والحركـة، 

ومن ثم یحتاج الفاحص لهذه الوظائف إلـى معرفـة بـالطرق والمیكانیزمـات التـي . وما إلى ذلك من وظائف
وعلیــه أن یكــون علــى معرفــة . یســتطیع أن یقیســها بشــكل دقیــقتعمــل بهــا األنظمــة المخیــة المختلفــة، حتــى 

أیضًا بالنواحي العالجیـة وتـأثیرات األدویـة علـى الجانـب المعرفـي والسـلوكي للمـریض، حتـى یمكنـه التفرقـة 
بـــین تـــأثیرات اإلصـــابة المخیـــة علـــى الوظـــائف المعرفیـــة، وبـــین اآلثـــار الخاصـــة باألدویـــة التـــي یتناولهـــا 

ب أن یكـــون علـــى درایـــة ولـــو بســیطة بطـــرق األشـــعة التصـــویریة للمـــخ، وكیـــف تبـــدو وأخیـــرًا یجـــ. المــریض
  . اإلصابات فیها

إن األمــر یتطلــب ببســاطة تــدریبَاً◌ واســعًأ ومكثفــًا وعمیقــًا فــي العدیــد مــن المجــاالت، ولســوء الحــظ فــإن   
أیضـًا لـبعض  األمر لیس كذلك في الواقع، لیس فحسب بالنسبة لألخصائي النفسي العصبي، بـل وبالنسـبة

وقــد یرجــع هــذا األمــر إلــى أنــه ال یوجــد . األطبــاء النفســیین وأطبــاء األعصــاب وأخصــائیي العــالج بالعمــل
  نظام تدریبي موحد ومقنن لكل الفاحصین، كما أن نوعیة التقییم تختلف بشكل كبیر 

، أو علـم Professional Psychologyإن منح شهادة البورد األمریكیـة فـي كـل مـن علـم الـنفس المهنـي   
. یتطلـــب تـــدریبًا مكثفـــًا فـــي هـــذه المجـــاالت Clinical Neuropsychologyالـــنفس العصـــبي اإلكلینیكـــي 

ووضـــعت الجمعیـــة شـــروطًا یجـــب توفرهــــا لكـــل مـــن یریـــد أن یحصـــل علــــى دبلـــوم علـــم الـــنفس العصــــبي 
   -:اإلكلینیكي یمكن تلخیصها فیما یلي

   .الحصول على درجة الدكتوراه في علم النفس -أ

  وجود ترخیص مزاولة المهنة في مكان إكلینیكي  -ب

   -:یجب أن یكون الفرد قد حصل على تدریبات في المجاالت التالیة -ج

  . Basic neurosciencesالعلوم العصبیة األساسیة  -١

  . Neuroanatomyتشریح الجهاز العصبي  -٢

  . Neuropathologyعلم األعصاب المرضي  -٣

  . Clinical Neurologyلینیكي علم األعصاب اإلك -٤

  . Psychological Assessmentالتقییم النفسي  -٥

  . Clinical Neuropsychological Assessmentالتقییم النیوروسیكولوجي  -٦

  . Psychopathologyعلم النفس المرضي  -٧

كلینیكیــــة، خبـــرة خمــــس ســــنوات بعــــد الــــدكتوراه فــــي ممارســــة علــــم الــــنفس فــــي المجــــاالت البحثیــــة، واإل -د
  . والتدریسیة

  : خبرة ثالث سنوات أو أكثر في علم النفس العصبي وتشتمل على -هـ

  . في التقییم النیوروسیكولوجي) تحت اإلشراف(سنة تدریب -١  
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  . سنة تدریب كأخصائي علم نفس عصبي-٢  

ســـنوات فـــي المجــــال  ٣فـــي حالـــة غیـــاب أي خبـــرة إكلینیكیـــة تحـــت اإلشـــراف، یجـــب خبـــرة  -٣
   )٨١(.اإلكلینیكي العصبي

   -:مستقبل علم النفس العصبي -

إذا كان البعض یرى أن مستقبل هذا العلم في انهیار نتیجة ازدیاد التطور التقني الذي یسـاعد علـى تحدیـد 
طبیعـــة اإلصـــابات ومواقعهـــا، فـــإن األمـــر علـــى عكـــس ذلـــك، فـــالتطور التقنـــي فـــي أدوات التشـــخیص إنمـــا 

العلــم، واكتســاب األخصــائي النفســـي العصــبي القــدرة علــى تحدیـــد أدق  یســاعد أكثــر علــى زیــادة دور هـــذا
للحــاالت المرضــیة، ومــن ثــم القــدرة علــى التنبــؤ باالضــطرابات، ومســاعدة الطبیــب والمــریض علــى وضــع 

وفــي ضــوء مــا ســبق یتطلــب األمــر بهــذه الكیفیــة إعــادة النظــر فیمــا نقدمــه . خطــة عالجیــة وتأهیلیــة جیــدة
فس فــي مســتویاته الدراســیة المختلفــة مــن معــارف وتــدریبات، كمــا یتطلــب تحدیــدًا لطالبنــا دارســي علــم الــن

لطبیعة الدور الذي سیقوم به األخصائي النفسي بعد تخرجـه، ووضـع البـرامج التعلیمیـة والتدریبیـة المیدانیـة 
كمــا یتطلـــب األمــر أن نحـــدد وضــع خریجینـــا علــى خریطـــة عالمنـــا . التــي تتناســـب مــع طبیعـــة هــذا الـــدور

  . هني، ونحن ننظر إلى التغیرات التي تحدث حولنا في العالم من حیث دقة التخصص ومتطلباتهالم
  
 (تشریحھ ووظائفھ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

التـي تـربط بـین جمیـع أجـزاء  تصــاالت العامـةشـبكة االیعتبر الجهاز العصبي من الناحیة التشریحیة هو   
الجســم عــن طریــق مجموعــة مــن األعصـــاب الممتــدة مــا بــین أطــراف الجســم المختلفــة وأعضــائه الداخلیــة 

أما من الناحیة الوظیفیة فـیمكن اعتبـاره الجهـاز الـذي یسـیطر . والخارجیة، وبین المخ ومحتویات الجمجمة
رف علـى جمیـع الوظــائف العضـویة ویؤلـف بینهــا بمـا یحقـق وحــدة علـى أجهـزة الجســم المختلفـة، والـذي یشــ

فهــو مجموعــة مــن المراكــز المرتبطــة فیمــا بینهــا، وٕالــى هــذه المراكــز تــرد التنبیهــات . وتكامــل الكــائن الحــي
الحسیة من جمیع أنحاء الجسم سطحیة كانت أو عمیقة، وعنها تصدر التنبیهات الحركیة التـي تصـل إلـي 

  . ت أو غیر إرادیة، وكذلك إلي الغدد الموجودة بالجسم قنویة كانت أو صماءالعضالت إرادیة كان

  األنسجة العصبیة  

بشـكل عــام، تمثـل األســاس التركیبـي لهــذا الجهـاز الــذي تتكــون  Nervous Tissuesاألنسـجة العصــبیة 
وتــتلخص . شــبكته مــن وحــدة أساســیة تســمى بالخلیــة العصــبیة باإلضــافة إلــى األعصــاب بأنواعهــا المختلفــة

مـن أجـزاء الجسـم المختلفـة  -داخلیة أو خارجیـة–وظیفة األنسجة العصبیة في استقبال التنبیهات العصبیة 
  . من خالل عالقتها بأجزاء الجهاز العصبي

  الخلیة العصبیة  -١ 

ـــالنیورون    هـــي الوحـــدة األساســـیة التـــي یتكـــون منهـــا الجهـــاز  Neuronالخلیـــة العصـــبیة أو مـــا یســـمى ب
وتعتبر هذه الخلیة الوحدة التشریحیة والوظیفیة للجهـاز العصـبي، وتختلـف مـن حیـث الحجـم . العصبي كله

وجـدیر بالـذكر . والباقي في بقیـة الجهـاز العصـبي المركـزي والطرفـيمنها في المخ % ٩٠والشكل، ویوجد 
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أن الخالیا العصبیة ال تنقسم أو تتجدد، وما یتلف منها ال یتم تعویضه، كما یفقـدها اإلنسـان تـدریجیًا كلمـا 
  .تقدم به العمر

   -:وتتمیز األنسجة العصبیة إلى نوعین من الخالیا هما  

وهــي التــي تقــوم بنقــل واســتقبال وٕارســال التنبیهــات العصــبیة، وهــي  Nerve cellsالخالیــا العصــبیة   -١
  . التي سنتناولها بالتفصیل في السطور التالیة

وهــي الخالیــا التــي تــربط الخالیــا العصــبیة  Neurogliaوتعــرف باســم النیوروجالیــا مــة الخالیــا المدع  -٢
بعضــها بــبعض، وتعمــل علــى حمایتهــا وتــدعیمها وتزویــدها بالغــذاء الــالزم لهــا حتــى تقــوم بوظائفهــا علــى 

وهـــي خالیـــا تحـــیط بالخلیـــة العصـــبیة وتقـــع بـــین الخالیـــا بعضـــها الـــبعض، أو بـــین الخالیـــا . النحـــو الســـلیم
  . األوعیة الدمویة، أو بین الخالیا وسطح المخو 

   -:أما الخالیا العصبیة فتنقسم إلى ثالثة أنواع هي    

ین، وع##ادة م##ا وھ##ي الخالی##ا ذات المح##ور الواح##د ال##ذي یتف##رع إل##ى مح##ورین ف##رعی Unipolarخالیــا وحیــدة القطــب     .١   

  . الموجودة في الحبل الشوكي Spinal Gangliaتنتشر في العقد العصبیة الشوكیة 

وهــي بجســم واحــد تخــرج منــه زائــدتان إحــداهما تمثــل الشــجیرات،  Bipolarخالی""ا ثنائی""ة القطبی""ة     .٢   
  . وینتشر هذا النوع في شبكیة العین. ل المحورواألخرى تمث

حیث یكون جسـم الخلیـة متعـدد األضـالع ویخـرج منـه العدیـد  Multipolarخالیا متعددة األقطاب     .٣   
وهـو النـوع األكثـر انتشـارا، وخاصـة فـي الـدماغ من الزوائد الشجیریة، كما یخرج منـه أیضـًا محـور الخلیـة، 

  والحبل الشوكي 

   -:وتتكون الخلیة العصبیة من جزءین أساسیین هما   

  . Cell bodyجسم الخلیة     -١

  . Axonالمحور     -٢

لشكل أو متعدد األضالع یحتوي على نواة مركزیة مسـتدیرة ُیحـاط بهـا جسم مغزلي أو دائري ا وجسم الخلیة  
ویمتد مـن هـذا الجسـم نحـو الخـارج بعـض الزوائـد التـي ُتسـمى . السیتوبالزم الذي یمأل تجویف جسم الخلیة
والتـي تقـوم باسـتقبال اإلشـارات والتنبیهـات وٕارسـالها  Dendritesبالشجیرات أو الزوائد الشجیریة المتفرعـة 

ومحـور الخلیـة   .Receiving partجسـم الخلیـة، ومـن ثـم تسـمى هـذه الشـجیرات بـالجزء المسـتقِبل  إلـى
ـــة ممتـــدة مـــن مـــؤخرة جســـم الخلیـــة وتنتهـــي بمجموعـــة مـــن التفرعـــات التـــي تســـمى  عبـــارة عـــن زائـــدة طویل

التــي تمثــل منطقــة التشــابك مــع شــجیرات خلیــة أخــرى مكونــة مــا  Nerve endingsبالنهایــات العصــبیة 
وهــذا المحــور یكــون فــي بعــض األحیــان بــدون غــالف، أو تغطیــه . Synapseیســمى بالمشــتبك العصــبي 

، وهـذا الغـالف Myelin Sheath الغمـد المیلینـيمادة كیمیائیة دهنیـة شـدیدة التعقیـد تسـمى بـالغالف أو 
یضــفي علــى األعصــاب اللــون األبــیض، ویحــیط بهــذا الغــالف مــن الخــارج غشــاء رقیــق ُیســمى بالصــفیحة 

وتقــوم هــذه المــادة أو هــذا الغطــاء الخــارجي للمحــور بوظیفــة العــزل الكهربــي .  Neurolemmaالعصــبیة 
كمـا یقــوم . تسـري عبـر المحـور علـى هیئـة شـحنات كهربیـة ضـعیفةلمنـع تسـرب االنبعاثـات العصـبیة التـي 

ویمتـــد الغـــالف المیلینـــي بطـــول   .هـــذه الغـــالف أیضـــًا بالمحافظـــة علـــى ســـالمة وحیویـــة المحـــور العصـــبي
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محـــور الخلیـــة العصـــبیة وٕان ظهـــرت فـــي مســـاره بعـــض االختناقـــات التـــي تكـــّون مـــا ُیســـمى بعقـــد رانفییـــه 
Nodes of Ranvier كمـا توجـد تحـت الصـفائح العصـبیة بعـض الخالیـا المسـؤولة . شـفهانسـبة إلـى مكت

 Schwann’s خالیـا شـوانعـن إفـراز الغـالف المیلینـي والصـفیحة العصـبیة، وُیطلـق علـى هـذه الخالیـا 

Cells.   صـــل وُیعـــد محـــور الخلیـــة الجـــزء الناقـــل أو الموConducting part  فـــي الخلیـــة، والـــذي ینقـــل
اإلشـــارات العصـــبیة مـــن جســـم الخلیـــة إلـــى خارجهـــا، حیـــث یحمـــل هـــذه اإلشـــارات إلـــى الجـــزء المســـتقبل 

وتــتم هــذه العملیــة فــي نهایــة المحــور عنــد التحامــه بهــذه الشــجیرات، أو عنــد . فــي خلیــة أخــرى) الشــجیرات(
یحــدث فــي التحــام األعصــاب بالعضــالت فــي المنطقــة التــي التحامــه بالعضــو الــذي یغذیــه العصــب، مثلمــا 

  . Motor End Plateُتسمى بصفیحة النهایة الحركیة 

  العصب  -٢ 

   -:ثالثة أنواع وتنقسم األعصاب من حیث الوظیفة إلى  

تحتـوي علـى محـاور عصـبیة تنقـل االحساسـات الخارجیـة مـن وهي التي  Sensoryأعصاب حسیة   -١
سطح الجلد وأعضاء الحس المختلفة، وكذلك االحساسات القادمة من األعضاء الداخلیـة، لتصـل بهـا 

  . إلى مراكز االستقبال الخاصة بها في الحبل الشوكي أو المخ

ات والتنبیهــــات وهــــي التــــي تحتــــوي علــــى محــــاور عصــــبیة تحمــــل اإلشــــار  Motorأعصــــاب حركیــــة   -٢
) إرادیــة أو غیــر إرادیــة(العصــبیة مــن المنــاطق المســئولة عــن الحركــة إلــى عضــالت الجســم المختلفــة 

  . لكي تقوم هذه العضالت باالنقباض واالرتخاء لتؤدي وظائفها المختلفة

حســیة -وهــي التــي تحتــوي علــى محــاور عصــبیة مــن النــوعین الســابقین  Mixedأعصــاب مختلطــة   -٣
  . ي األعصاب األكثر انتشارًا داخل الجسموه -وحركیة

  المشتبك العصبي  -٣   

مـن الجــدیر بالــذكر أن الخالیـا العصــبیة ال یوجــد بینهــا اتصـال مباشــر وٕانمــا یـتم نقــل التنبیهــات العصــبیة   
لتحام بین شـجیرات خلیـة والنهایـة العصـبیة الموجـودة فـي محـور من خلیة إلى أخرى عن طریق مناطق اال

وهـى  Presynaptic خلیة أخرى، وهو ما نطلق علیه المشتبك العصبي ویتكون من منطقة قبل مشـتبكیة
وهـــي تنتمـــي إلـــى  Postsynaptic التـــي تنتمـــي إلـــى النهایـــة العصـــبیة للخلیـــة، ومنطقـــة بعـــد مشـــتبكیة 

وتنتقـل اإلشـارات العصـبیة مـن الخلیـة . لمنطقتین یوجد فراغ المشتبك نفسهشجیرات خلیة أخرى، وما بین ا
ـــى التـــي تلیهـــا عـــن طریـــق التوصـــیل الكیمیـــائي نتیجـــة وجـــود مـــواد كیمیائیـــة ُیطلـــق علیهـــا الموصـــالت  إل

ویوجــد عــدد   )٤تعمــل علــى نقــل اإلشــارة الكهربیــة مــن خلیــة إلــى أخــرى Neurotransmittersالعصــبیة 
، واألســـیتایل كـــولین Noradrenalineالعصـــبیة مثـــل األدرینـــالین، والنورأدرینـــالین  كبیـــر مـــن الموصـــالت

Acetyle choline ـــــدوبامین ـــــؤدي زیادتهـــــا أو . Serotonine، والســـــیروتونین Dopamine، وال وت
نقصانها إلى اضطراب الوظائف الجسـمیة والعقلیـة، ومـن ثـم یتطلـب األمـر إعـادة لتـوازن لهـذه الموصـالت 

  . قاقیر التي تعمل على تعدیل كمیة الموصالت في المشتبكات العصبیةمن خالل الع

  تشریح الجهاز العصبي ووظائفه  

   -:ویتكون هذا الجهاز مما یلي Central Nervous Systemي الجهاز العصبي المركز    -١
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، ویتكـون مـن النصـفین Cranial Cavityوهو الجزء الموجـود داخـل التجویـف الجمجمـي Brain  المخ-أ
، والثالمــــــوس Cerebellumالكــــــرویین، بمــــــا یحویانــــــه مــــــن فصــــــوص، وجــــــذع المــــــخ، والمخــــــیخ 

Thalamusوالهیبوثالمــوس ، Hypothalamus . ویحــیط بالجهــاز العصــبي المركــزي ثالثــة أنــواع
  .التي تعمل على حمایتة وتغذیته األغشیة أو السحایامن 

الـذي یمتـد مـن قاعـدة الجمجمـة إلـى أسـفل الظهـر تقریبـًا، وذلـك عبـر  Spinal Cord الحبـل الشـوكي-ب
 Vertebralالموجـــودة فـــي فقـــرات العمـــود الفقـــري  Spinal Canalالقنـــاة الفقریـــة أو الشـــوكیة 

Column . ویعمل هذا الجزء كحلقة وصل بین األعصاب الطرفیة التي تسـتقبل االحساسـات وترسـل
ت، وبین المراكز المخیة العلیا، طما یلعب الحبل الشـوكي دورًا أساسـیًا فـي اإلشارات الحركیة للعضال

  .. الفعل المنعكس الحركي

ویضـم هـذا الجهـاز مجموعـة مـن العقـد  al Nervous SystemPeripher الجهاز العصبي الطرفي-٢
واأللیــاف العصــبیة، ویحتــوي فقــط علــى شــجیرات أو محــاور طویلــة، ُیحــاط بهــا الغــالف المیلینــي، وال 

ویشـمل هــذا . توجـد أجسـام خالیــا فـي هــذه األعصـاب ألنهــا توجـد فقــط فـي الجهــاز العصـبي المركــزي
   -:الجهاز األجزاء التالیة

زوجــًا یغــذي نصــفها  ١٢وعــدد هــذه األعصــاب  Cranial Nerves األعصــاب القحفیــة أو الدماغیــة-أ
وتخــرج هــذه . والنصــف اآلخــر یغــذي الجانــب األیســر) الــدماغ واألحشــاء(الجانــب األیمــن مــن الجســم 

  . األعصاب من جذع المخ

زوجًا تخرج من الحبـل الشـوكي، وتخـرج مـن  ٣١ویبلغ عددها  Spinal Nervesاألعصاب الشوكیة -ب
ویغــذي نصــف هــذا العــدد الجانــب األیمــن مــن الجســم، ویغــذي النصــف اآلخــر . بــین فقــرات العمــود الفقــري

  . الجانب األیسر

وهـــــــي تلـــــــك األعصـــــــاب الخاصـــــــة بالجهـــــــاز العصـــــــبي المســـــــتقل أو الـــــــالإرادي  األعصـــــــاب الذاتیـــــــة-ج
Autonomic Nervous System  والــذي یتكــون مــن مجموعــة ودیــة أو ســیبمثاویةSympathetic 

والحقیقـة أن هــذه األعصـاب ال تعــد جــزًء .  Parasympatheticوأخـرى نظیــرة الودیـة أو الباراســیمبثاویة 
مستقًال فـي حـد ذاتـه عـن بقیـة الجهـاز العصـبي الطرفـي، إذ أن تنتمـي إلـى خلـیط مـن األعصـاب الشـوكیة 
أو األعصاب الدماغیة، ولكن فضلنا وضعها في هـذا السـیاق كجـزء مسـتقل ألن وظائفهـا جـد مختلفـة عـن 

  . اوظائف األجزاء األخرى التي تنتمي إلیه

  إصابات الجهاز العصبي 

وهـي مجموعـة مـن العیـوب التـي تصـیب خالیـا المـخ  Congenital Defectsالعیوب الخلقیـة     .١   
ویولــد بهــا الفــرد نتیجــة اضــطراب فــي عملیــة التخلیــق فــي المرحلــة الجنینیــة، وترجــع هــذه العیــوب ألســباب 

استسـقاء المــخ الـذي یحـدث نتیجـة انسـداد فــي كثیـرة ال مجـال لـذكرها فـي هـذا الســیاق، ومـن أكثرهـا شـیوعًا 
  . السائل النخاعيمسار 
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أو  Encephalitisوتشـــمل التهابـــات المـــخ أو الحمـــى الشـــوكیة  Inflammationsااللتهابـــات     .٢   
لإلصـابة بـبعض الفیروسـات، وتكـون آثارهـا خطیـرة علـى ، وعـادة مـا ترجـع Meningitisالحمى السحائیة 

  . الجهاز العصبي بعامة

وُیقصـــد بهـــا تلـــك اإلصـــابات التـــي تصـــیب  Vascular Disordersاالضـــطرابات الوعائیـــة     .٣   
أو قصـور  Haemorrhageأو النزیـف  Thrombosisالجلطـات   األوعیـة الدمویـة المخیـة وتشـمل

  . Cerebro-Vascular Insufficiencyالدورة الدمویة المخیة 

 Primary أ ونعنــي بهــا األورام التــي تصــیب المــخ ســواء كانــت أولیــة المنشــ Tumorsاألورام     .٤   
أي تبــدأ فــي مكــان آخــر كـــأورام ( Secondaryأو ثانویــة المنشــأ ) أي أنهــا تبــدأ وتظهــر فــي المــخ(

  ). الرئة أو الثدي أو البروستاتا وغیرها، وتصل إلى المخ عن طریق السائل اللیمفاوي أو الدم

وهــي مجموعــة األمــراض التــي تتســبب فــي  Degenerativeاالضــطرابات التحللیــة أو التآكلیــة     .٥   
  . تآكل محاور األعصاب، أو الخالیا العصبیة

حیث یتسبب مـرض السـكر علـى سـبیل  Metabolic disorders: اضطرابات التمثیل الغذائي    .٦   
الجهـاز العصـبي، المثال في التهابات األعصاب، كما یتسبب الفشل الكبدي والكلـوي فـي اضـطرابات 

باإلضـــافة إلـــى بعـــض العیـــوب الخاصـــة بالتمثیـــل الغـــذائي لـــبعض المـــواد والتـــي تتســـبب فـــي التخلـــف 
  . العقلي، وصعوبات الحركة والتشنجات

هنـــــاك نوعـــــان مـــــن اإلصـــــابات التـــــي تصـــــیب المـــــخ  Direct Traumaاإلصـــــابات المباشـــــرة     .٧   
 وعــــادة مــــا یــــتم فیهــــا اختــــراق Open-Head injuriesاألول إصــــابات الــــرأس المفتوحــــة : ونســــیجه

الجمجمة والوصـول مباشـرة إلـى المـخ، مثلمـا یحـدث فـي الطلقـات الناریـة، أو الجـرح النافـذ، أو كسـور 
الجمجمــة حیــث تتحــرك العظیمــات الصــغیرة الناتجــة مــن الكســر فــي اتجــاه نســیج المــخ وتتســبب فــي 

أمـــا النــــوع اآلخــــر . Lacerationsأو التهتكــــات  Contusionsإصـــابته مباشــــرة بـــبعض الكــــدمات 
) خبطــــة(وتــــأتي نتیجــــة ضــــربة  Closed-Head injuriesعلیــــه إصــــابات الــــرأس المغلقــــة  فُیطلــــق

مباشــرة علــى الــرأس، وهــذه الضــربة عــادة مــا تتســبب فــي تعــرض المــخ للعدیــد مــن الضــغوط الواقعــة 
. ونجــد إصـابة مباشــرة فـي المــخ تحـت موضــع هـذه الضــربة، وٕاصـابة بعیــدة فـي الجهــة المقابلــة. علیـه

المتزایــد داخــل الجمجمــة بتحریــك المــخ فــي االتجــاه المعــاكس ممــا یتســبب فــي  كمــا قــد یــدفع الضــغط
إصــابته بالكــدمات، بــل وتــؤدي حركتــه هــذه إلــى التــواء والتفــاف بعــض األلیــاف العصــبیة تتســبب فــي 
إصابة المسارات العصبیة الكبیرة وخاصـة تلـك التـي تصـل بـین نصـفي المـخ كالجسـم الجاسـيء، ممـا 

 Haematomaكما قد تحدث بعـض التجمعـات الدمویـة . ال بین النصفینقد یؤدي إلى قطع االتص
كمــا قــد . داخــل المــخ نتیجــة النــزف مــن األوعیــة الدمویــة، ممــا یضــیف ضــغطًا آخــر علــى نســیج المــخ

على هیئـة تجمـع للسـوائل المـخ حـول النسـیج المصـاب،  Oedemaتؤدي الضربة إلى ارتشاح مائي 
وكـــل هــذه التغیـــرات . مـــن مصــادر الضـــغط علــى نســـیج المــخوهــذا التجمــع یعـــد أیضــًا مصـــدرًا آخــر 

تتسبب في إصابة المـخ بالعدیـد مـن اإلصـابات علـى الـرغم مـن أن عظـام الجمجمـة قـد ال یكـون فیهـا 
  ) ٥٣،٥٧.(وتعد حوادث السیارات سببًا أساسیًا في إصابات الرأس المغلقة. أي كسور على اإلطالق
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  الـمــخ  

ء رئیسیة یقوم كل منها بوظیفة منفردة، وٕان كان جمیعها یقـوم بهـذه الوظـائف أجزا ٣من   ویتكون المخ   
   -:وتشمل األجزاء الثالثة ما یلي. بتناسق وتناغم مع األجزاء األخرى

وهـــو الجـــزء األكبـــر مـــن المـــخ ویشـــغل معظـــم  Cerebral Hemispheres النصـــفان الكرویـــان  -١
   -:التجویف الجمجمي، ویتكون كل نصف مما یلي

تمثــل أجســام الخالیــا  Gray Mater مــادة رمادیــةوتتكــون مــن  Cerebral Cortex القشــرة المخیــة-أ
  . العصبیة، وتعتبر سطح المخ

تمثـل المسـارات العصـبیة   White Mater مـادة بیضـاءوتتكـون مـن  Subcortexمـا تحـت القشـرة -ب
  . اآلتیة إلى القشرة المخیة أو الخارجة منها

وهــي مجموعــة مــن الخالیــا العصــبیة المختصــة بتنظــیم الحركــات  Basal Gangliaالعقــد القاعدیــة -ج
  . اإلرادیة، وترتبط ارتباطًا وثیقًا بالمخیخ

   -:ویتكون بشكل أساسي من األجزاء التالیة Brain Stem جذع المخ-٢

  . ویحتوي على العصبین الدماغیین األول والثاني Midbrainالمخ األوسط -أ

مخـــیخ، وتحتـــوي علـــى المســـارات التـــي تتصــل بالحبـــل الشـــوكي والنخـــاع المســـتطیل وال Ponsالقنطــرة -ب
  . باإلضافة إلى األعصاب الدماغیة الرابع والخامس والسادس والسابع

ویمثـل الجــزء األخیــر مــن جـذع المــخ ویقــع تحتــه مباشــرة  Medulla Oblongataالنخـاع المســتطیل -ج
الحبل الشوكي الذي ُیعد امتداداً له، ویغادر تجویف المخ عند نهایـة النخـاع المسـتطیل، عـن طریـق الثقـب 

  لیكمل مساره بعد ذلك في العمود الفقري  Foramen Magnumاألعظم 

ویقــع فــي الجـــزء الخلفــي مــن الــدماغ تحـــت النصــفین الكــرویین، ویتكــون مـــن  Cerebellumالمخــیخ -٣
نصـــفي كـــرة أیضـــًا، وُیعـــد الجـــزء المســـئول عـــن المحافظـــة علـــى تـــوازن الجســـم وتـــآزر وتنســـیق الحركـــات 

  . اإلرادیة

  النصـفان الكرویـان  -١
(Cerebral Hemispheres)   

وٕاذا نظرنــا إلــى النصــفین الكــرویین بشــكل جغرافــي إن صــح التعبیــر نقــول أن هنــاك أخــدودین هــامین مــن الناحیــة 
واألخـدود . الفصـوصالتشریحیة ألنهما یستخدمان كمعـالم تسـاعد علـى تقسـیم كـل نصـف كـروي إلـى مجموعـة مـن 

واألخـدود الثـاني فهـو  Central Sulcus أو األخـدود المركـزي  Rolandic Fissureاألول هـو شـق أو أخـدود روالنـدو 
ویتكــون كــل نصــف مــن أربعــة فصــوص  Lateral sulcusأو األخــدود الجــانبي  Sylvian  Fissureأخــدود ســیلفیاس 

  . و القفويهي الفص الجبهي، والجداري، والصدغي، والمؤخري أ

   Frontal Lobe: الفص األمامي أو الجبهي: أوالً 

   -:المراكز الموجودة في الفص الجبهي

  . وتسمى منطقة الترابط الجبهي Prefrontal Area المنطقة الجبهیة األمامیة   .١   

  وهي المنطقة المسئولة عن الكالم،  Broca’s Area منطقة بروكا   .٢  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٤

وهي المنطقة المسئولة عن التعبیر بالكتابـة، وتوجـد أیضـًا فـي  Exner’s Areaمنطقة إكزنر   .٣   
    . النصف الكروي السائد

  . السطح الداخلي للفص الجبهي وله عالقة بالسلوك االنفعالي  .٤    

  .فیها بطریقة مقلوبة تمثیل الجسمویتم  Motor Area منطقة الحركة    .٥   

   -:أعراض إصابات الفص الجبهي*  

إصـــابة المنطقـــة الجبهیـــة األمامیـــة تـــؤدي إلـــى العدیـــد مـــن األعـــراض الخاصـــة بالعملیـــات   .١       
  العقلیة العلیا، 

  :وتؤدي إصابتها إلي

   القدرة على التفكیر التباعدي ضعف-أ

حیـث یفتقـد المـریض القـدرة علـى المبـادرة واتخـاذ األفعـال والقـرارات  Spontaneityنقص التلقائیة -ب
  .المناسبة

حیـث یفتقـد مـریض إصـابة الفـص الجبهـي  Poor strategy formationضـعف تكـوین الخطـط -ج
  .إلى تكوین خطط معرفیة جدیدة لحل المشكالت

والذي یتمثل فـي ضـعف السـیطرة علـى السـلوك  Social Behaviorلسلوك االجتماعي اضطراب ا-د
، كمــا یمیــل المــریض إلــى القیــام Poor response inhibitionفــي شــكل ضــعف كــف االســتجابة 

حیـث  Associative learningبسلوك المخاطرة وتكسـیر القـوانین، مـع اضـطراب الـتعلم االرتبـاطي 
ى عدم قدرة المریض على تنظیم سـلوكه، كاسـتجابة للمثیـرات الخارجیـة تؤدي إصابة الفص الجبهي إل

   

التـــي وصـــفها بروكـــا عـــام  Aphasiaوتـــؤدي إلـــى الحبســـة الكالمیـــة : إصـــابة منطقـــة بروكـــا  -٢   
  . كأول عرض إلصابة المنطقة الجبهیة األمامیة في شكل اضطراب اللغة ١٨٦١

  اضطراب في الوظیفة الحركیة -٣
   
   -:Parietal Lobeالفص الجداري : ثانیـاً  

   -:المراكز الموجودة في الفص الجداري        ·

   Main Sensory Area :منطقة اإلحساس األساسیة  -١  

   Sensory Association Area: منطقة الترابط الحسي  -٢

   Wernick’s Area: منطقة فیرنیك  -٣

   -:ویمكن أن نلخص وظائف الفص الجداري فیما یلي   

  : وتشمل هذه األحاسیس  Cortical sensations: األحاسیس المخیة   -١

   Tactile localizationالتحدید اللمسي لموضع مثیر -أ

   Tactile discriminationتمییز موضع نقطتین لمسیتین -ب

  . األشكال ثالثیةاإلحساس ب-ج

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٥

  . استقبال المعلومات الحسیة والقیام بتشغیلها مما یعطینا إدراكًا جیدًا للعالم من حولنا   -٢

  . إدراك وضع الجسم في الفراغ   -٣

  ، Working memoryله دور في الوظائف المعرفیة كالذاكرة قصیرة المدى والذاكرة العاملة    -٤

   -:أعراض إصابة الفص الجداري*
  . ؤدي إلى ضعف اإلحساس أو فقدانه في الجزء المعاكس من الجسم

  فقدان أو اضطراب األحاسیس المخیة    -٢

إصــابة المنطقــة الحســیة الترابطیــة تــؤدي إلــى اضــطراب القــدرة علــى التعــرف وٕادراك معــاني األشــیاء   -٣
  . Agnosiaالحسیة وهو ما یعرف باألجنوزیا 

  الوجوه المألوفة  عدم القدرة على التعرف على   -٤

  صعوبة القدرة على التركیز   -٥

   Apraxia: عجز الحركة أو األبراكسیا   -٦

   Ideational Apraxiaأبراكسیا فكریة -أ

   Motor Apraxiaأبراكسیا حركیة -ب

   Ideomotor Apraxia) حركیة -فكریة(أبراكسیا مختلطة  -ج

   Body Imageاضطراب صورة الجسم -٧

لغــة وخاصــة الوظیفــة االســتقبالیة ممــا یــؤدي إلــى مــا یســمى بالحبســة اللغویــة االســتقبالیة اضــطرابات ال -٨
Perceptive Aphasia والتي تتعلق بفهم دالالت األلفاظ ومعانیها وسیأتي ذكرها في موضوع اللغة .  

   
   Temporal Lobe: الفص الصدغي: ثالثاً    

   -:المراكز الموجودة في الفص الصدغي        ·

   Auditory Sensory Area: المنطقة الحسیة السمعیة        -١     

   Auditory Association Areaمنطقة الترابط السمعي  -٢  

   General Interpretative Areaالمنطقة التفسیریة العامة -٣  

   Medial Surface السطح الداخلي للفص الصدغي-٤  

الـذي یتكـون  Limbic systemأو النطـاقي  بالجهاز الطرفـيمى ویشتمل هذا السطح على ما یس
أمــــا حصــــان البحــــر . وأجــــزاء أخــــرى Amygdalaواللــــوزة  Hippocampusمــــن حصــــان البحــــر 

ة دورًا هامــًا فــي الــتحكم فیلعــب دورًا هامــًا فــي الــذاكرة وخاصــة األحــداث القریبــة، بینمــا تلعــب اللــوز 
ولـــــذلك نـــــرى أن الفـــــص الصـــــدغي لـــــه دور فـــــي كـــــل مـــــن الـــــذاكرة . فـــــي االســـــتجابات العدوانیـــــة

  ) ٣.(واالنفعال
   
   -:ویمكن أن نلخص الوظائف األساسیة للفص الصدغي في ثالث وظائف هي  

  . االحساسات السمعیة، واإلدراكات السمعیة البصریة   -١

  ) حصان البحر(المدى للمدخالت الحسیة  طویل) ذاكرة(تخزین    -٢
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 ١٦

  . للمدخالت الحسیة Affective toneوظیفة النغمة الوجدانیة    -٣

   -:أعراض إصابات الفص الصدغي* 

  ). وخاصة الكالمي أو اللفظي والموسیقي(اضطراب اإلحساس واإلدراك السمعي    -١

  . دخالت السمعیة والبصریةللم Selective Attentionاضطراب االنتباه االختیاري    -٢

  . اضطراب اإلدراك البصري   -٣

  . اضطراب تنظیم وتصنیف المواد اللفظیة   -٤

  . اضطراب في فهم اللغة، وهو ما یسمى بالحبسة االستقبالیة   -٥

  . اضطراب في الذاكرة القریبة   -٦

  . اضطراب السلوك االنفعالي والشخصیة   -٧

  . اضطراب السلوك الجنسي   -٨

   Temporal Lobe Epilepsy: صرع الفص الصدغي  -٩
   

   Occipital Lobe: الفص المؤخري أو القفوي -رابعاً 

القفوي في الجزء الخلفي من النصـف الكـروي، ویحیطـه كـل مـن الفـص الجـداري یقع الفص المؤخري أو   
 الســـیاالت العصـــبیة البصـــریةویخـــتص هـــذا الفـــص باســـتقبال . مـــن أعلـــى، والفـــص الصـــدغي مـــن األمـــام

  . وٕادراكها

   -:ؤخريالمراكز الموجودة بالفص الم* 

   Visual Sensory Area اإلحساس البصريمنطقة  -١

   Visual Association Areaمنطقة الترابط البصري -٢

   -:إصابات الفص المؤخري   

  . Accommodation Reflexفقدان الفعل المنعكس الخاص بتكیف حدقة العین للضوء    -١

  . Visual hallucinations and Illusionsهالوس وخداعات بصریة       -٢

  . وفي حالة اإلصابة الثنائیة للفصین المؤخریین یحدث كف للبصر     -٣

  .لمسارات العصبیةنتیجة إصابة بعض ا اضطراب مجال الرؤیة -٤

     Visual Agnosia) أجنوزیا بصریة(عدم التعرف على األشیاء المرئیة   -٥

  ) سیرد ذكرها. (صعوبة التعرف على األلوان -د

  )سیرد ذكرها.(صعوبة تسمیة األلوان -هـ

   

  جذع أو ساق المخ  -٢   
(Brain Stem)   

جذع المخ ساق قصیرة تبدأ من أسفل المخ ثم تضیق كلما انحدرت ألسفل حتى تصل إلـى الثقـب األعظـم 
Foramen Magnum ویكـاد . لفقـريالموجود في قاع الجمجمـة والـذي یبـدأ منـه الحبـل الشـوكي مـارًا بـالعمود ا
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 ١٧

یلعـب هـذه الجـزء مـن المـخ . یرتكز علیه النصفان الكرویان، ومـن هنـا جـاءت التسـمیة باعتبـاره سـاقًا للمـخ
  دورًا هاماً في السیطرة المخیة على العضالت الخاصة بالوقوف وحفظ االتزان 

والنخــاع  Pons، والقنطــرة Mid Brainویتكــون جــذع المــخ مــن ثــالث منــاطق أساســیة هــي المــخ األوســط    
ویمتد عبر هـذه األجـزاء الثالثـة مجموعـة . ولكل جزء منها وظائف محددة. Medulla Oblongataالمستطیل 

وهـو  Reticular Formationمن الخالیا العصبیة التـي تتجمـع وتبـدو كالشـبكة یطلـق علیهـا التكـوین الشـبكي 
، كمــا لــه عالقــة Spinal Reflexes جــزء لــه عالقــة بتــوتر العضــالت وانقباضــها وشــدة االنعكاســات الشــوكیة

  . وطیدة بالیقظة واالنتباه والنوم

البكـــري (والرابـــع )  Occulomotorالعینـــي (یخـــرج منـــه العصـــبان الـــدماغیان الثالـــث  :المـــخ األوســـط  -١
Trochlear ( عصبان محركان لعضالت العینوهما .  

وهــو ) Trigeminalالتــوأمي الثالثــي (ویخــرج منهــا أربعــة أعصــاب هــي العصــب الخــامس  :القنطــرة  -٢
والعصـب . لوجه، كما یساعد في تحریك عضالت المضـغحسي حركي إذ أنه ینقل االحساسات من ا

وهـــو مكمـــل للعصـــبین الثـــاني والثالـــث المحـــركین لعضـــالت العـــین، ) Abducentالمبعـــد (الســـادس 
تحریـك عضــالت وهـو عصـب حركـي فـي األسـاس مسـئول عـن ) Facialالـوجهي (السـابع والعصـب 

. الوجه، ولكنه یضم في نفس الوقت جـزًء حسـیًا مسـؤوًال عـن نقـل أحاسـیس التـذوق مـن مقدمـة اللسـان
وهــو مســئول عــن نقــل االحساســات الســمعیة، باإلضــافة إلــى ) Auditoryالســمعي (والعصــب الثــامن 

  . حاسة االتزان

اللســــاني البلعــــومي (ویخــــرج منــــه أربعــــة أعصـــاب أیضــــًا هــــي العصــــب التاســــع  :النخــــاع المســــتطیل  -٣
Glosso pharyngeal ( وهو عصب حسي في معظمه ینقـل احساسـات التـذوق مـن الثلـث الخلفـي

الــذي یغــذي ) Vagusالحــائر (والعصــب العاشــر . فــي عملیــة البلــعللســان، كمــا أنــه حركــي یســاعد 
الشــوكي اإلضــافي (والعصــب الحــادي عشــر . العدیــد مــن أجــزاء الجهــاز الهضــمي والــدوري والتنفســي

Accessory (وأخیـــرًا العصـــب الثـــاني عشـــر . لـــذي یغـــذي عضـــالت الرقبـــة والكتـــفا) تحـــت اللســـاني
Hypoglossal (نوهو المسئول عن تحریك اللسا .  

   
  المخیخ  -٣

یـربط بینهمـا، ویقـع  Vermisمن نصفي كرة یوجـد بینهمـا جـزء دودي الشـكل  Cerebellumیتكون المخیخ    
زان ویعتبــر المخــیخ مركــز اتــ. أســفل فصــوص المــخ الخلفیــة، وبالتحدیــد خلــف القنطــرة والنخــاع المســتطیل

ـــآزر هـــذه الحركـــات مـــن خـــالل اتصـــاالته  Coordinationوتـــآزر  الحركـــات اإلرادیـــة، فهـــو یقـــوم بتنســـیق وت
العدیدة بالفص الجبهـي، والحبـل الشـوكي، وغیرهـا، ومـن ثـم فهـو یشـرف علـى ترتیـب وتوقیـت االنقباضـات 

  . التالعضلیة وفقاً للتوجیهات التي تصدرها المنطقة الحركیة في الفص الجبهي إلى العض

وتتضح وظائف المخیخ أكثر في تلك الحركات التي تحتاج إلى مهارة وتـآزر فـنحن مـثًال ال نقـع عنـدما    
وكـل هـذه الوظـائف . نقف على األرض، وال ننكفئ عندما نجلس على المقعد، وال نهوي عندما نمشي

التنفیـذي واإلداري من صمیم عمل المخیخ الذي یعتبر مایسترو الجسم من الناحیة الحركیة، والموجـه 
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فهو یوجه ویسیطر ویزن ویدرك األوامر الحركیة القادمة مـن الفـص الجبهـي ویسـتوعبها، ثـم یقـوم . له
  . بتحدید المدى الحركي المطلوب لهذه الحركات

  الجهاز الطرفي  -٤ 

أحــد األجــزاء األساســیة فــي المــخ، ویتكــون  Limbic systemُیعــد الجهــاز الطرفــي أو النطــاقي أو الحــافي   
وأول مـن وصـف هـذا . من مجموعة مـن التالفیـف المخیـة التـي تقـع فـي السـطح الـداخلي للفـص الصـدغي

بالوظــــائف ویعتبـــر ذا أهمیـــة خاصـــة فیمـــا یتعلـــق ، ١٩٣٧عــــام  J. Papezالجهـــاز هـــو جـــیمس بـــابیز 
  . بشكل عام االنفعالیة

   -:ویتكون هذا الجهاز من األجزاء التالیة  

   Hippocampus: حصان البحر    -١

ملیــة االحتفــاظ أو التخــزین، باإلضــافة إلــى دوره فــي ویلعـب هــذا الجــزء دورًا أساســیًا فــي الــذاكرة الدائمــة، وخاصــة ع
للحركــات  Executive functionsذاكــرة األحــداث القریبــة كــذلك یلعــب حصــان البحــر دورًا فــي الوظــائف التنفیذیــة 

ومــن خــالل عالقتــه بــالتكوین الشــبكي یلعــب . كمــا یلعــب دورًا فــي تحلیــل واســتخدام المعلومــات المكانیــة. اإلرادیــة
كما أن له دورًا أساسیًا في انفعال القلق، باإلضافة إلـى أنـه . دورًا هامًا في درجة انتباه الفرد ویقظتهحصان البحر 

یعطـــي إشـــارات اســـترخائیة للهیبوثالمـــوس الـــذي یوجـــه األوامـــر إلـــى الجهـــاز العصـــبي الـــذاتي لیعطـــي االســـتجابة 
  . اقف التي تهدد تكاملهاالنفعالیة التي تتناسب وحاجة الجسم عند تعرض الفرد للخطر أو للمو 

   Septum :الحاجز -٢ 
ویتكـون هـذا الجــزء مـن مجموعــة مـن األنویــة العصـبیة علـى الســطح الـداخلي للفــص الصـدغي، وهــو أصـغر مــن   

حصــان البحــر، ویــتحكم فــي وظــائف النــوم، وفــي تنظــیم العملیــات المكانیــة، وفــي الــذاكرة وخاصــة الــذاكرة العاملــة، 
  . وخاصة السلوك العدوانيوفي الوظائف االنفعالیة 

   :Amygdalaاللوزة  -٣

التـــي تتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الخالیـــا العصـــبیة  Amygdaloid nucleusوهـــو اســـم یطلـــق علـــى النـــواة اللوزیـــة   
وتحـدد اللـوزة مــا إذا   الموجـودة فـي السـطح الـداخلي للفـص الصـدغي، ولهـا عالقــة وطیـدة باالنفعـال ونوعـه وشـدته

، فهــــي تجمــــع الخبــــرات الســــابقة Non edibleأم ال  Edibleیاء علــــى أنهــــا قابلــــة لألكــــل كنــــا ســــنتعامل مــــع األشــــ
وقـد أدت إصـابة اللـوزة تجریبیـًا لـدى القـردة إلــى . وتسـتخدمها فـي الحكـم علـى األشـیاء المرئیـة هـل هـي طعـام أم ال

وتــؤدي . علــى أنهمــا قــابالن لألكــل) ه حبــة البنــدق مــن حیــث الشــكلیشــب(التعامــل مــع حبــة البنــدق والطلــق النــاري 
إصابة اللوزة إلى استجابات فمیة قهریة تتمثل في وضع كل األشیاء في الفم بشكل قهري، وظهور حاالت الخوف 
بال مبرر، وتزاید السـلوك الجنسـي، وهـي أعـراض نراهـا فـي بعـض حـاالت صـرع الفـص الصـدغي، باإلضـافة إلـى 

   .Hyperactivityحركي اإلفراط ال
   Uncus الحقفة -٤
ویلعب هذا الجزء دورًا أساسیًا في عملیتي الشم والتذوق، وتؤدي إصابته إلى ظهور ما یسمى بالنوبات الصرعیة   

وهي نوبات ال یفقد المریض فیها الوعي تمامًا، ولكنه یكون في حالـة حالمـة أو شـبیهة  Uncinate fitsالمحقوفة 
، وهي أحد العالمات الممیزة لصرع الفص الصدغي، كما قد یسبقها أحیانًا هـالوس Dreamy like stateبالحلم 

كما . شمیة أو تذوقیة كأن یستشعر المریض وجود رائحة كریهة في فمه، فیقوم بعملیة بصق دون سبب موضوعي
   )٣،٦٤،٩٦(.یصاحب هذه الحالة ظاهرة األلفة التي تمیز أیضًا صرع الفص الصدغي
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كل عام یمكن القول بأن الجهاز الطرفي یعمل كوحدة متكاملة ومترابطة وظیفیًا بحیث ال نستطیع أن نفصل وبش  
وهذه األجزاء تعمل فیما بینها على اختیار السلوك المناسب الذي یقـوم . بین أي جزء منها الرتباطها واتصالها معاً 

فالقشــرة المخیــة تخــتص بالعملیــات العقلیــة . ة مــابــه الفــرد عنــد تعرضــه للعدیــد مــن المثیــرات التــي تتطلــب اســتجاب
  . المركبة والمعقدة، والجهاز الطرفي یعمل على تكامل وترابط هذه العملیات

  
(Laterality or Lateralization)  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل فــي دراســة مــا هنــاك مجموعــة مــن الحقــائق المتعلقــة بعمــل نصــفي المــخ، یجــب أن نتعــرض لهــا قبــل الــدخو 
   -:وهذه الحقائق تشمل ما یلي. یسمى بتخصص نصفي المخ أو التناظر التشریحي والوظیفي لهذین النصفین

إدارة النصـف األیسـر مـن الجسـم حركیـًا  Right Hemisphereیتولى النصف الكـروي األیمـن مـن المـخ   -١
  . ارة الجانب األیمن من الجسمإد Left Hemisphere وحسیًا، بینما یتولى النصف الكروي األیسر 

فـي وظائفـه علـى النصـف اآلخـر، وهـو النصـف  Dominantهناك نصـف مـن نصـفي المـخ یكـون سـائدًا   -٢
وهم األفراد الذین یستخدمون الید الیمنى فـي الكتابـة، بینمـا تكـون %) ٩٠-٨٥(األیسر في غالبیة الناس 

ــي  ــروي األیمــن ف ــراد،% ١٥-١٠الســیادة للنصــف الك ــي  مــن األف ــد الیســرى ف ــذین یســتخدمون الی وهــم ال
  . الكتابة

تعني السیادة أن بعض الوظائف تتركـز فـي نصـف عـن آخـر وتـتم مـن خاللـه، وأن هـذا النصـف هـو الـذي   -٣
ومــع ذلــك فــال توجــد ســیادة مطلقــة، بــل نســبیة ألن كــل نصــف یلعــب دورًا فــي كــل . یقــود الســلوك ویوجهــه

  . سلوك تقریباً 

صفي المخ في كل الوظائف وٕان كانت الوظیفة تتركز في نصف ما، فهي توجد أیضًا في هناك تكامل بین ن  -٤
  . النصف اآلخر ولكن لیست بنفس الدرجة والكفاءة

إن نصفي المخ یرتبطان معًا من خالل حزمة من األلیـاف الترابطیـة ممـا یعمـل علـى تكامـل النصـفین معـًا،   -٥
ن الفصـوص الموجـودة فـي كـل نصـف كـروي، وأخـرى تـربط بـین باإلضافة إلى وجود ألیاف ترابطیة تربط بی

   )١٠٤، ٣(.الفص ونظیره في كل نصف

  الالتناظر التشریحي للمخ  -١ 

ــین نصــفي المــخ  ــة ب ــات وظیفیــة جوهری ــاك اختالف فوظــائف اللغــة مــثًال تقــع فــي النصــف الكــروي األیســر . هن
التحلیلي  Verbal،  كما تتركز فیه الوظائف التحلیلیة والعقلیة ولذلك یسمى بالنصف اللفظي )النصف السائد(

Analytical  المنطقـــيLogical معلومـــات بطریقـــة خطیـــة ویقـــوم هـــذا النصـــف عـــادة بتحلیـــل ال. والـــواقعي
Linear   حیث یبدأ بالتعامل مع األجزاء، ویجمعها بطریقة منطقیة، ویعید ترتیبها حتى یصل إلى الخالصة أو

فیمیـل إلـى عمـل الخطـط والجـداول  Sequentialكما أنه یقوم بتشغیل المعلومات بطریقة تدریجیة أو تتابعیة . النتیجة
كــذلك یمیــل النصــف األیســر إلــى التعامــل مــع الرمــوز . رعیــة حتــى ینتهــي مــن المهمــة الرئیســیةالیومیــة، ویســتمر فــي أداء مهامــه الف

الكلمــات والحــروف والعملیــات الحســابیة المعقــدة، والمهــارات الرقمیــة، والتعــرف علــى األلــوان واألدوات، والتعــرف الموســیقي، والمهــارات 
األعمـال اللفظیـة والحسـابیة، ویملكـون القـدرة علـى التعبیـر عـن  ویفضـل أصـحاب هـذا النصـف. العلمیة، والتعـرف علـى جـانبي الجسـم

  . أنفسهم بطریقة جیدة
فیتفرد بالوظائف المرتبطة بالحدس واالنفعال واإلبداع والتخییل، وله دور أكبر فـي تحلیـل  النصف األیمنأما    

للعالم المحیط، ولـذلك  Visuospatialوتحدید األشكال ثالثیة األبعاد، أو ما یسمى بالقدرات المكانیة البصریة 
وعـادة مـا یعمـل . Intuitive، الحدسـي Sensory، الحسـي Nonverbalفهو یسمى بالنصف غیر اللفظـي 
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، كمـا )طبیعة جشـطالتیة(في تشغیل المعلومات بادئًا من الكل إلى األجزاء  Holisticهذا النصف بطریقة كلیة 
ویــتم التعامــل مــع األجــزاء بطریقــة . موضــوعات والســلوكیاتأنــه یقــوم بالوظــائف التــي تتطلــب تقییمــات كلیــة لل

ویتعامـل بصـورة أفضـل مـع األشـیاء العیانیـة الحسـیة، . عشوائیة فینتقل مـن جـزء إلـى جـزء دون خطـة واضـحة
ویستطیع الفـرد الـذي یسـتخدم هـذا النصـف أن یصـل إلـى نتـائج حدسـیة وال یسـتطیع أن یقـدم . ولیست الرمزیة

وعادة ما تعوزه القدرة على التعبیر عن نفسه بطریقة صـحیحة، إذ . ه إلى هذه النتائجإجابات عن طریقة توصل
كما أوضحت الدراسات أن وظائف نصف الكرة األیمن تتعلق بالعملیـات الحسـابیة . أنه ال یجد الكلمات المناسبة

الوجوه والتوجـه  ، والتعرف علىNon Verbal Thoughtsالبسیطة، واإلدراك اللمسي، واألفكار غیر اللفظیة 
  . والوعي الموسیقي، والقدرات الفنیة Spatial Orientationالمكاني 

 
    

   -:وأصبح من المعروف وجود اختالفات تشریحیة واضحة بین نصفي المخ یمكن تلخیصها فیما یلي   

   .أن النصف األیمن أكبر قلیًال وأثقل في الوزن من النصف األیسر   -١

   .واضح في تركیب الفصین الصدغیینهناك التناظر     -٢
یرتبط الالتناظر التش"ریحي للفص"ین الص"دغیین ب"اختالف حج"م الثالم"وس ال"ذي یختل"ف ھ"و اآلخ"ر    -٣

ویكون أكب"ر حجم"اً ف"ي النص"ف األیس"ر، وھ"و م"ا یفس"ر س"یادة دور الثالم"وس األیس"ر ف"ي وظ"ائف 
  . اللغة

  . یختلف أخدود سیلفیاس في كل من نصفي المخ   -٤
  . إن منطقة بروكا أكبر في النصف الكروي األیسر    -٥
إن توزیع العدی"د م"ن الموص"الت العص"بیة یختل"ف أیض"اً ف"ي ك"ل م"ن المن"اطق القش"ریة والمن"اطق     -٦

  . تحت القشریة في نصفي المخ
   
  للمخ الالتناظر الوظیفي  -٢ 
   -:الفص الجبھي: أوالً -

أوض""حت الدراس""ات الت""ي قام""ت بدراس""ة تخص""ص الفص""ین الجبھی""ین إل""ى أن وظ""ائف الطالق""ة اللفظی""ة 
وال"تعلم اللفظ""ي ع""ادة م""ا یكون""ان م""ن وظ""ائف الف""ص الجبھ""ي األیس""ر، بینم""ا تك""ون وظ""ائف تص""میم 

  . المكعبات والتوجھ الزماني من تخصص الفص الجبھي األیمن
 ً    -:الفص الجداري -ثانیا

ھناك مجموعة من األعراض المختلفة الت"ي تح"دث عن"د إص"ابة ك"ل ف"ص م"ن الفص"ین الج"داریین،       ·
  . والتي تشیر إلى اختالف كل فص فیما یقوم بھ من وظائف

 ً    -:الفص الصدغي: ثالثا
البص""ري  ی""رتبط الف""ص الص""دغي بالعدی""د م""ن الوظ""ائف وأھمھ""ا ال""ذاكرة والوظیف""ة الس""معیة واإلدراك  

  . واللغة
  دراسات تخصص نصفي المخ 

  . الدراسات البصریة   -١
  . الدراسات السمعیة   -٢
  . الدراسات الخاصة بالشم   -٣
  . الدراسات الجسمیة الحسیة   -٤
  . دراسات األمخاخ المقسومة   -٥
   ل الید وتخصص نصفي المختفضی 
ھل ھناك عالقة بین استخدام أي من الیدین وتخصص نصفي المخ؟ لقد قلنا م"راراً أن م"ن یس"تخدمون   

الید الیمنى تك"ون الس"یادة ل"دیھم ف"ي النص"ف الك"روي األیس"ر والعك"س ص"حیح، فھ"ل الس"یادة ت"أتي 
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ش"ریحیة والوظیفی"ة لنص"في الم"خ نتیجة استخدام الید، أم العكس ھو الص"حیح؟ وھ"ل االختالف"ات الت
  . لھا عالقة مباشرة باستخدام الید، أم ترجع إلى نوع الفرد؟

أي   Dexterousتاریخی""اً ك""ان اس""تخدام الی""د الیمن""ى یش""یر دائم""اً إل""ى المھ""ارة، الت""ي تش""تق م""ن كلم""ة  
عس"ر أو أ(وف"ي المقاب"ل ف"إن كلم"ة ). یستخدم الی"د الیمن"ى( Dextralماھر، ومنھا تأتي كلمة أیمن 

كانت تستخدم عادة بمعنى شریر، وإن كان أصلھا ف"ي ) أي یستخدم الید الیسرى( Sinister) أیسر
ول"ذلك . في اللغة اإلنجلیزیة تعني في أصولھا الض"عف) Left(كما أن كلمة ). أعسر(الالتینیة یعني 

. و غی"ر ع"اديفقد كان یُنظر من الناحیة التاریخی"ة الس"تخدام الی"د الیس"رى عل"ى أن"ھ ش"يء غری"ب أ
كما كان ھناك تعصب ضد م"ن یس"تخدم الی"د الیس"رى، فع"ادة م"ا ك"ان یُنظ"ر إل"ى ھ"ؤالء األف"راد عل"ى 

  .  Servants of the Devilأنھم في مرتبة أقل، أو أنھم عبدة أو خدمة الشیطان 
   -:نظریات تفضیل الید  *

   -:تتضمن ھذه النظریات ما یلي
   Genetic Theoriesالنظریات الوراثیة  -١
   Environmental theoriesالنظریات البیئیة  -٢
   Anatomical Theoriesالنظریات التشریحیة  -٣
   Hormonal Developmental Theories النظریات الھرمونیة النمائیة  -٤
   -:النظریات الوراثیة -١
ن"ى، وج"ین یح"دد اس"تخدام الی"د الیم Dominant Geneتشیر ھ"ذه النظری"ات إل"ى وج"ود ج"ین س"ائد   

  . یحدد استخدام الید الیسرى Recessiveمتنح 
   -:النظریات البیئیة -٢
. تؤك""د النظری""ات البیئی""ة عل""ى ك""ل م""ن دور الس""لوك وتدعیم""ھ بالنس""بة لتفض""یل اس""تخدام أح""د الی""دین  

   -:وتتضمن ھذه النظریات ما یلي
   Sword-Shield Hypothesis: الدرع-نظریة السیف           - أ
   Mother-Baby Theory: الطفل-یة األمنظر -ب
   Parental Pressures Theory: *نظریة الضغوط الوالدیة  -ج
   -:النظریات الھرمونیة النمائیة -٣
   -:وتشمل ھذه النظریات ما یلي  
   -:ة ھرمون الذكورةنظری          - أ
   Birth Stress Theory: *نظریة ضغوط الوالدة  -ب
   Vestibular monoaminergic Previc Theory  *نظریة بریفیك  -ج
   -:النظریات التشریحیة -٤
تشیر ھذه النظریات إلى أن استخدام الید الیمنى یرج"ع إل"ى النض"ج المبك"ر والس"ریع للنص"ف الك"روي    

بش"كل أكب"ر ف"ي   Planum Temporalاألیس"ر، وأن الدراس"ات التش"ریحیة أثبت"ت وج"ود منطق"ة 
األیمن، وأن ھذا الف"رق ل"یس عن"د ال"والدة فق"ط ولك"ن أثن"اء الحی"اة  النصف األیسر عنھا في النصف

  .وقد سبق وتحدثنا عن الفروق التشریحیة بین نصفي المخ. الجنینیة
(Higher functions)   

   Attentionاالنتباه : أوالً 
   -:أنواع أو أبعاد االنتباه* 

   Sustained attention  االنتباه المتواصل أو المستمر   -١
   Selective or focused attention االنتباه االنتقائي -٢

   (Memory)الذاكرة : ثانیاً 
   -:مراحل الذاكرة -

   Registration االكتساب أو التسجیل         .١      

  االحتفاظ أو التخزین          .٢      
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   Retrieval االسترجاع أو االستعادة         .٣      
   -:تصنیفاتهاأنواع الذاكرة و  - 

   Immediate memory :الذاكرة الحسیة أو الفوریة -١

   Term memory-Short :الذاكرة قصیرة األمد -٢

    Term memory-Long :الذاكرة طویلة األمد -٣ 

   -:التقسیم الحدیث للذاكرة -  
   Declarative memories: الذاكرة الصریحة -أوالً   

  . الذاكرة العاملة، والذاكرة المرجعیة: ن هماویتضمن هذا النوع نوعین فرعیی  

   Working memory: الذاكرة العاملة   -١
   Reference memory: الذاكرة المرجعیة    -٢

   Non declarative memory :الذاكرة الضمنیة -ثانیاً 

   -:وتتضمن األنواع الفرعیة التالیة
   Skill memoriesذاكرة المهارات    -١

  Classical Conditioning memoryشراط ذاكرة اإل   -٢
   Orienting memoryذاكرة موجهة   -٣

   -):تشریح الذاكرة(المناطق المسئولة عن الذاكرة  - 

  ). الجهاز الطرفي(الجزء الداخلي من القشرة الصدغیة     -١

  . ة العاملةالجزء األمامي من القشرة الجبهیة، وتلعب هذه المنطقة دورُا أساسیًا في الذاكر     -٢

  . الجزء الخلفي من الهیبوثالموس، ویلعب دورًا في ذاكرة األحداث القریبة    -٣

  . Mamillary bodiesاألجسام الحلمیة     -٤

   -:اضطرابات الذاكرة - 

  :اضطرابات التسجیل        .١      

  :اضطرابات االحتفاظ        .٢      

   -:نعرض أنواع اضطراب الذاكرة في األنواع التالیة أما من الناحیة اإلكلینیكیة فیمكن أن 

   -:فقدان الذاكرة الالحق -١

  : فقدان الذاكرة السابق -٢

   Global amnesia: فقدان الذاكرة الكلي -٣

   Korsakov’s syndrome  زملة أعراض نسیان كوراساكوف -٤  

   -):الغربة(ظاهرة األلفة وعدم األلفة  -٥

  ) Language(اللغــة : ثالثاً 
   -:المناطق المخیة المسئولة عن اللغة -

   -:المناطـق االستقبالیة للغـة: أوالً 

ة فـــي الفـــص الصـــدغي، والمســـئولة عـــن فهـــم اللغـــة منطقـــة التـــرابط الســـمعي الموجـــود    .١         
  . والمسموعة من الفرد Oral comprehensionالمنطوقة من اآلخرین 
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 ٢٣

منطقـــة التـــرابط البصـــري الموجـــودة فـــي الفـــص المـــؤخري والمســـئولة عـــن فهـــم اللغـــة     .٢         
   .والمقروءة من الفرد Written comprehensionالمكتوبة من اآلخرین 

وٕان ) الجــداري والصــدغي والمــؤخري(التــي تقــع بــین الفصــوص الثالثــة  فیرنیــكمنطقــة     .٣         
وهي المنطقة الترابطیة المسئولة عن فهم كل مـن . كان معظمها یقع أساسًا في الفص الصدغي

  . اللغة المكتوبة، والمنطوقة

   -:المناطـق التعبیریة للغة: انیاً ث 
وتشـمل هـذه المنـاطق . Spokenكانت أو منطوقـة  Writtenوهي المناطق المسئولة عن إصدار اللغة مكتوبة   

   -:ما یلي

ي الفــص الجبهــي الســائد، والمســئولة عــن إصــدار الواقعــة فــ بروكــامنطقــة          .١                     
  . الكالم المنطوق

  . منطقة إكزنر الواقعة أیضًا في الفص الجبهي، والمسئولة عن الكتابة         .٢                     

جــزء مــن القشــرة الحركیــة فــي الفــص الجبهــي والمســئولة عــن حركــة عضــالت الكــالم     .٣         
لحنجـــرة، وهـــي العضـــالت التـــي تـــدخل فـــي صـــمیم عملیـــة إصـــدار الصـــوت كالشـــفاه واللســـان وا

  . واأللفاظ

  . منطقة ما تحت القشرة متمثلة في الثالموس         .٤                     

باإلضـــــافة إلــــــى األلیــــــاف الترابطیـــــة التــــــي تــــــربط بـــــین منطقتــــــي بروكــــــا          .٥                     
   )٣(.وفیرنیك

   
  للغـة اضطرابات ا 
  األفیزیـا  -١

  تصنیـف األفـیزیا 
   Anatomical Classification: التصنیف التشریحي -١

   -:التصنیف الوظیفي-٢
   Clinical Classification التصنیف اإلكلینیكي -٣
   Broca’s Aphasia أفیزیا بروكا -١
   Wernick’s Aphasia أفیزیا فیرنیك    -٢

   hasiaGlobal ap :األفیزیا الكلیة -٣

   Amnestic Aphasiaاألفیزیا النسیانیة -٤

   (Dyslexia)صعوبات القراءة  -٢
   -:أنواع صعوبات القراءة  -

  ). Letter blindnessعمى حرفي (عدم القدرة على تسمیة الحروف     -١

  ). Word blindnessعمى لفظي (عدم القدرة على قراءة الكلمات     -٢

  . (Sentence blindness)جملة  عدم القدرة على قراءة    -٣

   -:أما من الناحیة اإلكلینیكیة فیمكن تقسیم صعوبات القراءة إلى ما یلي 
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 ٢٤

    Attentional dyslexia: صعوبات القراءة االنتباهیة-١

  : Neglect dyslexia :صعوبات القراءة االهمالیة-٢

   Letter by letter reading: القراءة حرفًا بحرف -٣

   Deep dyslexia : ات القراءة العمیقةصعوب    -٤

   Phonological dyslexia: صعوبات القراءة الشكلیة -٥

   Surface dyslexia: صعوبات القراءة السطحیة -٦

  العملیـات الحسابیـة وصعوباتها  -٣ 
   

  الوظـائف االنفعـالیة : 4
   -:المناطق المخیة المسئولة عن االنفعال -
  . هاز الطرفيالفص الصدغي والج   -١

  . الفص الجبهي   -٢

  . الثالموس والهیبوثالموس   -٣

   .الجهاز العصبي المستقل   -٤
   -:اضطرابات االنفعال

   -:اضطرابات قوة االنفعال -١
   Flat emotion :تسطح االنفعال-أ

   Apathy:تبلد االنفعال-ب
   Emotional liability :سیولة االنفعال-ج

   -:سارةاضطرابات االنفعال ال-٢
    Euphoria:االنشراح-أ

   Ecstasy :النشوة-ب
   (Spatial Behavior)السلوك المكاني: ٥ 

   -:االضطرابات المكانیة -

   -:اضطرابات التوجه الحركي -١    
   -:اضطراب التوجه المكاني -٢    

  التفكیر والوظائف التنفیذیة : ٦  
  
  
  
  
  

 ) طرق البحث والتشخیص(

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
   -:وتشتمل طرق الدراسة في علم النفس العصبي على ما یلي  
  . لمالحظات اإلكلینیكیةا   -١
  . قیاس الموصالت العصبیة   -٢
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 ٢٥

  . التصویر الدماغي   -٣
   -:المالحظات اإلكلینیكیة -أوالً 
   -:لتنبیه الكهربي للمخا -١
   -:األمخاخ المقسومة -٢
   -:رسام المخ الكهربي -٣
   -:الحقن بأمیتال الصودیوم -٤

   -:ماغيالتصویر الد -ثالثاً 
   -:وتنقسم طرق تصویر المخ إلى نوعین هما  

  . األشعة المقطعیة بالكمبیوتر -أ: ویتضمن: التصویر التشریحي -١
  . التصویر بالرنین المغناطیسي -ب        

  . قیاس كمیة الدم بالمخ -أ: ویتضمن: التصویر الوظیفي -٢
  . التصویر بالبوزیترون -ب             
  . الرنین المغناطیسي الوظیفي -ج             

  
  
  

  التقییم النیوروسیكولوجي
(Neuropsychological Evaluation)   

  -:یتضمن ھذا الفصل الموضوعات التالیة    
   -:متطلبات عملیة التقییم -١
   -:مشاكل التقییم النیوروسیكولوجي -٢
   -:محكات اختیار أداة التقییم -٣ 

   بطاریات االختبارات
(Test Batteries)   

   -:محكات اختیار البطاریة -

   Thoroughness الوفرة واإلتقان    -١

   Ease and Cost السهولة والتكلفة    -٢

   -:زمن التطبیق   -٣

   Adaptabilityسهولة النقل واالستخدام     -٤

   Flexibility المرونة    -٥

  بطاریات التقییم الرسمیة  -أ

  . Halstead – Reitanرایتان -بطاریة هالستید         .١      

  . Luria’s Neuropsychological Investigationفحص لوریا النیوروسیكولوجي          .٢      

  . Luria-Nebraska Neuropsychological Batteryنبراسكا النیوروسیكولوجیة –بطاریة لوریا          .٣      

  رایتان -بطاریة هالستید -١ 
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 ٢٦

   -:ال تستخدم كلها اآلن، وهي  وتتكون البطاریة من أحد عشر اختباراَ   

  . Category Testاختبار الفئة أو التصنیف    -١

  . Finger Oscillation Testبذبة اإلصبع اختبار ذ   -٢

  . Flicker Fusion Testاختبار االلتحام المتقطع    -٣

  . The Speech Sounds Perception Testأصوات الكالم  اختبار إدراك    -٤

   Tactile Performance Testاختبار األداء اللمسي    -٥

  ) أضافه رایتان.(The Trail Making Testاختبار المالحقة أو التعقب    -٦

  . The Strength of the Grip Testاختبار قوة القبضة    -٧

  . The Sensory Perceptual Examinationفحص اإلدراك الحسي    -٨

  . The Finger Localization Testاختبار تحدید موضع اإلصبع    -٩

 The Finger Tip Number Writingاختبــار إدراك كتابــة رقــم علــى طــرف اإلصــبع       -١٠

Perception Test .  

   The Tactile Form Recognition Testاختبار التعرف على الشكل اللمسي   -١١

  ). أضافه رایتان( Aphasia Screening Testاختبار تفحص األفیزیا    -١٢
   

  فحص لوریا النیوروسیكولوجي  -٢ 

جموعــة مــن االختبــارات التــي تهــدف إلــى فحــص م  تتكــون بطاریــة لوریــا للفحــص النیوروســیكولوجي مــن  
   -:الوظائف التالیة

  Cerebral Dominance تحدید السیطرة المخیة   -١

   -:، وتشملMotor functions فحص الوظائف الحركیة   -٢

  . الوظائف الحركیة للیدین      - أ

  . حركة الفم -ب

  . التنظیم الكالمي للفعل الحركي -ج          

   -:، ویشملAcousticmotor organization ظیم السمعي الحركيفحص التن-٣

  . استقبال وٕادراك وٕاصدار النغمة الصوتیة الموسیقیة-أ   

  . استقبال وٕادراك وٕاصدار األصوات اإلیقاعیة-ب          

   -:، وتشملHigher cutaneous functions فحص الوظائف الحسیة العلیا-٤

  . اإلحساس الجلدي-أ  

  ). اإلحساس العمیق(اإلحساس بالعضالت والمفاصل -ب          

  . Stereognosisاإلحساس المخي لألشیاء ثالثیة األبعاد -ج          

   -:وتشمل: Higher visual functions فحص الوظائف البصریة العلیا -٥

  . اإلدراك البصري لألشیاء والصور-أ

  . Spatial orientationالتوجه المكاني -ب
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 ٢٧

  . یات العقلیة الخاصة بالمكانالعمل-ج

   -:فحص الوظائف الكالمیة، ویشمل-٦

  . سماع األصوات-أ  

  . فهم الكلمات-ب          

  . فهم الجمل البسیطة-ج          

  . فهم التركیب النحوي المنطقي-د          

   -:فحص الوظائف العلیا للغة، ویشمل  -٧

  . تمفصل أصوات الكالم-أ

  . تردید الكالم-ب

  . وظیفة الكالم في تسمیة األشیاء-ج

  . Narrative speechالكالم القصصي أو السردي -د

   -:فحص القدرة على القراءة والكتابة، ویشمل -٨

  . التحلیل الصوتي للكلمات-أ   

  . الكتابة-ب          

  . القراءة -ج          

   -:فحص المهارات الحسابیة، ویشمل   -٩

   .فهم تركیب األرقام-أ

  . العملیات الحسابیة-ب

   -:فحص عملیات الذاكرة، ویشمل -١٠

  . عملیة التعلم      - أ

  . االحتفاظ واالستدعاء -ب

  . الذاكرة المنطقیة-ج          

   -:، ویشملIntellectual processesفحص العملیات العقلیة -١١

  . فهم الصور والكتابة ذات المضمون      - أ

  . تكوین المفاهیم-ب

  . Discursive intellectual activityالنشاط العقلي االستطرادي -ج

   نبراسكا –بطاریة لوریا  -٣ 

علــى أحــد عشــر مقیاســًا فرعیــًا یــتم تطبیــق كــل منهــا علــى ١١) بنــداً  ٢٦٩(تتــوزع بنــود البطاریــة 
س فرعیـــة یـــتم الحصـــول علـــى درجاتهـــا مـــن بـــین درجـــات حـــدة، باإلضـــافة إلـــى ثالثـــة مقـــایی

   -:وهذه المقاییس هي. مقاییس البطاریة

   Motor functionsمقیاس الوظائف الحركیة     -١

   Rhythm functionsمقیاس وظائف الوزن أو الوظائف اإلیقاعیة    -٢
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 ٢٨

   Tactile functionsمقیاس الوظائف اللمسیة     -٣

   Visual functionsلبصریة مقیاس الوظائف ا    -٤

   Receptive functionsمقیاس وظائف الكالم االستقبالي     -٥

   Expressive functionsمقیاس وظائف الكالم التعبیري     -٦

   Writing functionsمقیاس الوظائف الكتابیة     -٧

   Reading functionsمقیاس وظائف القراءة     -٨

   Arithmetic functionsمقیاس وظائف الحساب     -٩

   Memory functionsمقیاس وظائف الذاكرة         -١٠

   Intellectual functions   مقیاس وظائف العملیات العقلیة        -١١

   -:أما المقاییس المختصرة الفرعیة الثالثة فهي   

  Pathognomonicمقیاس الدالالت المرضیة القاطعة     -١

  Lt. Sensorimotorالحسیة الحركیة الیسرى مقیاس الوظائف     -٢

   Rt. Sensorimotorمقیاس الوظائف الحسیة الحركیة الیمنى     -٣
   
  بطاریات التقییم غیر الرسمیة  -ب

)Informal Composite Batteries(   

   Montreal Neurological Investigation: بطاریة مونتلایر للتقییم العصبي -١

مــن مجموعـة مــن االختبــارات التــي تقـیس مجموعــة مــن الوظــائف التـي یمكــن تلخیصــها فیمــا  وتتكـون هــذه البطاریــة
   -:یلي

   -:تحدید التناظر الكالمي، وذلك من خالل    -١

  ، Handedness questionnairesاختبارات أفضلیة استخدام الید       - أ

  . Dichotic Wordsاختبار الكلمات الثنائیة -ب

   -:وذلك من خالل الذكاء العام،    -٢
  ). النسخة المعدلة(مقیاس وكسلر للذكاء -أ

  . Academic skillsالمهارات المدرسیة التحصیلیة العامة -٣

   -:من خالل Visuoperceptualوظائف اإلدراك البصري -٤

  . Rey Complex Figureمقیاس ري لألشكال المركبة-أ          

  . Mooney Facesالوجوه القمریة -ب

   -:ذاكرة وذلك من خاللال -٥
  . مقیاس وكسلر-أ

   Facial Memory Testمقیاس تذكر الوجوه -ب

   -:الوظیفة المكانیة، وذلك من خالل -٦
  . التمییز بین الیمین والیسار-أ          
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 ٢٩

   Semmes Body-Placing Testمقیاس سیمیس ألوضاع الجسم -ب

   -:ن خالل، وذلك مSomatosensoryالوظیفة الحسیة الجسمیة  -٧

  . Passive movementsالحركات السلبیة -أ          

   Point localizationتحدید موضع أي نقطة لمسیة -ب          

  . Two-points discriminationالتمییز بین نقطتین لمسیتین -ج          

   -:وظائف اللغة، وذلك من خالل-٨

  . تسمیة األشیاء-أ          

  . درة على تهجي الكلماتالق-ب          

   Chapman-Cook Speed of Readingكوك لسرعة القراءة -اختبار شامبان -ج

 Corsiوظــائف حصــان البحــر، وذلــك مــن خــالل اختبــار كورســي للمكعبــات المتكــررة أو المتتالیــة  -٩

Recurring Blocks .  

   -:وظائف الفص الجبهي، وذلك من خالل -١٠

       Wisconsin Card Sorting Testالكروت  اختبار ویسكونسین لتصنیف-أ

  . Chicago Word-Fluency testاختبار شیكاغو للطالقة اللفظیة -ب  

   -:الوظیفة الحركیة، وذلك من خالل -١١

  . Hand dynamometerمقیاس حركة الید       - أ

  . Finger Tappingطرق اإلصبع -ب

  . Kimora Box Test صندوق كیمورااختبار  -ج

  . Complex arm  &Facial movement copyتقلید حركات معقدة من الذراع والوجه  -د
   

   Boston Process Approach: بطاریة بوسطن -٢

   -:ویمكن تلخیص مكونات هذه البطاریة فیما یلي  

  Intellectual  &Perceptual functionsیة الوظائف العقلیة واإلدراك   -١

  وظائف الذاكرةوظائف اللغة   -٢

  . الوظائف البصریة اإلدراكیة  -٣

  .المهارات المدرسیة   -٤

  . الضبط الذاتي والوظائف الحركیة   -٥

  استخدام اختبارات الذكاء في التقییم النیوروسیكولوجي 
   

  اختبارات اإلصابات العضویة 

   -:جشطالت-اختبار بندر -١

   -:اختبار بنتون لالحتفاظ البصري -٢
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 ٣٠

   )Trail Making Test (TMT اختبار التعقب أو المالحقة -٣
   

  اختبارات تفضیل استخدام الید 

  . اختبار أدنبره ألفضلیة الید -١

   Torque Test: اختبار تورك -٢

  . اختبار واترلو لتفضیل الید -٣

  

 تطبیقات التقییم النیوروسیكولوجي 

   (Functional versus Organic)االضطرابات الوظیفیة مقابل العضویة-١
  تقییم حاالت إصابات الرأس  -٢

   (Minimal Brain Dysfunction)االضطراب الوظیفي الطفیف للمخ -٣

   (Mental Deterioration)التدهور العقلي -٤

  تقییم االنتباه  -٥
  التقییم النیوروسیكولوجي للذاكرة  -٦

  وروسیكولوجي للغة التقییم النی -٧
   Speech Lateralization تناظر الكالم -أ

   -:تقییم األفیزیا -ب       
  ) (Acquired Dyscalculiaتقییم صعوبات الحساب المكتسبة  -٨  

  تقییم الوظائف الحسیة الجسمیة  -٩

  التقییم النیوروسیكولوجي لالنفعال  -١٠

  تقییم التوجه المكاني  -١١ 

   تقییم الوظائف التنفیذیة -١٢
  تقییم أداء فصوص المخ  -١٣

   Frontal Lobe Tests: اختبارات تقییم الفص الجبهي -١
   -:اختبارات تقییم الفص الجداري -٢

   -:اختبارات تقییم الفص الصدغي -٣

  : اختبارات تقییم الفص القفوي -٤
  

 التقییم النیوروسیكولوجي لألطفال 

  بطاریات التقییم النیوروسیكولوجي لألطفال *                 
   -:ليومن أكثر البطاریات المستخدمة في التقییم النیوروسیكولوجي لألطفال ما ی                  

  . رایتان-بطاریة هالستید-١                      
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 ٣١

  . إندیانا-بطاریة رایتان -٢            

  . بطاریة نبراسكا -٣                      

  . بطاریة كوفمان -٤                      

  رایتان لألطفال -بطاریة هالستید -١

   -:لي شرحهااختبارًا فیما ی ١٢تتكون البطاریة من           

   Category testsاختبارات التصنیف          .١      

  Tactual performance test اختبار األداء اللمسي         .٢      

   Finger tapping test اختبار طرق اإلصبع         .٣      

  . Speech sounds perception test اختبار إدراك أصوات الكالم         .٤      

  Seashore rhythm test اختبار سیشور لإلیقاع         .٥      

  ). الصورتین أ،ب( Trail making test اختبار التتبع أو توصیل الحلقات         .٦      

  ، Strength of grip test اختبار قوة قبضة الید         .٧      

   Sensory perception test اختبار اإلدراك الحسي         .٨      

   Tactile finger localization test اختبار تحدید الموضع اللمسي باإلصبع         .٩      

  Fingertip number writing test اختبار كتابة األرقام على طرف اإلصبع      .١٠    

  .Tactile form recognition test اختبار التعرف على األشكال اللمسیة      .١١    

  . Aphasia screening test اختبار مسح األفیزیا      .١٢    
   

  إندیانا لألطفال  -بطاریة رایتان -٢

   -:اختبارًا وهذه االختبارات هي ١٦تتكون البطاریة من    

   .التصنیف اختبارات        .١      

  . اختبار األداء اللمسي        .٢      

   ..اختبار طرق اإلصبع        .٣      

   Marching test اختبار التقدم أو الخطو        .٤      

  .اختبار قوة قبضة الید         .٥      

  . اختبار اإلدراك الحسي         .٦      

  .اختبار تحدید الموضع اللمسي باإلصبع         .٧      

   Fingertip symbol writing testالرموز على طرف اإلصبع  اختبار كتابة         .٨      

  اختبار التعرف على األشكال اللمسیة         .٩      

  اختبار تفحص األفیزیا      .١٠    

   Color form test واأللوان  اختبار األشكال      .١١    
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 ٣٢

  .Progress figure test اختبار األشكال المتتابعة      .١٢    

  . Matching picture test وراختبار مقابلة أو مضاهاة الص      .١٣    

   Target testاختبار الهدف       .١٤    

  .V) (Matching figures & Matching V’s testاختبار مقابلة األشكال وحروف       .١٥    

  . Drawing of star and concentric squaresاختبار رسم النجمة والمربعات متحدة المركز      .١٦    
   

  نبراسكا بطاریة  -٣ 

  ) كما في بطاریة الكبار(مقیاسًا أساسیًا  ١١تتكون بطاریة نبراسكا لألطفال من   

   Motor test مقیاس الحركة         .١      

  : مقیاس اإلیقاع         .٢      

   مقیاس اللمس         .٣      

  المقیاس البصري         .٤      

  ستقباليمقیاس الكالم اال         .٥      

   Expressive مقیاس الكالم التعبیري         .٦      

   Writingمقیاس الكتابة          .٧      

   Readingمقیاس القراءة          .٨      

   Arithmeticمقیاس الحساب          .٩      

  :مقیاس الذاكرة      .١٠    

  مقیاس الذكاء      .١١   

  بطاریة كوفمان  -٤

   -:مكن وصف البطاریة باختصار على النحو التاليوی  

   -:Simultaneous Processing Scaleمقیاس التشغیل المتزامن  -أوالً 

   النافذة السحریة         .١      

  ) سنوات ٤-٢,٥( Face recognition التعرف على الوجوه    .٢   

  ) ١٢,٥-٢,٥ لسن( Gestalt closure اإلغالق الجشطالتي         .٣      

  ) سنة ١٢,٥-٤( Trianglesالمثلثات     .٤   

  ) سنة ١٢,٥-٥( Matrix analogiesتطابق المصفوفة          .٥      

  ) سنة١٢,٥-٥( Spatial memoryالذاكرة المكانیة          .٦      

  ) سنة ١٢,٥-٦( Photo seriesسلسلة الصور     .٧   

   :Sequential Processing Scaleاقب مقیاس التشغیل المتع -ثانیاً   
  . سنة ١٢,٥-٢,٥ویطبق على األطفال من  Hand movements: حركات الید    .١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣٣

  سنة،  ١٢,٥-٢,٥ویطبق على األطفال من Number recall : استدعاء األرقام     .٢
    ، ١٢,٥-٤ویطبق على سن  Word orderترتیب الكلمات          .٣

   Achievement subtests الفرعیة لإلنجازاالختبارات : ثالثاً 

  ) ٤-٢,٥لسن ( Expressive vocabulary المفردات التعبیریة         .١      

  ) ١٢,٥-٢,٥لسن ( Faces & Places الوجوه واألماكن    .٢   

  ) ١٢,٥-٣لسن (الحساب          .٣      

  ) ١٢,٥-٣لسن ( Riddlesاأللغاز          .٤      

  ) ١٢,٥-٥لسن(القراءة          .٥      

  ) ١٢,٥-٧لسن(القراءة والفهم          .٦      
   

  تطبیقات التقییم النیوروسیكولوجي لألطفال 
  :تقییم نمو الطفل  -١
  . المختلفة، وتخصص نصفي المخ تقییم وظائف فصوص المخ   -٢
  . الذكاء اللفظي والعملي تقییم   -٣
  . صیل الدراسياإلنجاز، والتح تقییم   -٤

   تقییم المهارات اللغویة    -٥
  . تقییم المهارات البصریة الحركیة   -٦

  . تقییم السلوك االجتماعي واالنفعالي    -٧
  تقییم التفكیر  -٨
   تقییم االضطرابات المعرفیة   -٩

     تقییم بعض االضطرابات النفسیة     -١١
  ، Autismتقییم التوحد أو الذاتویة      -١٢
  ، Attention Deficit Disorders هتقییم اضطرابات االنتبا     -١٣

   Conduct Disorders تقییم اضطرابات الخلق     -١٤  
  

 . التغیرات الحادثة مع كبر السن -
  . التغیرات التشریحیة -١وتشمل   

  .التغیرات الوظیفیة   -٢         

   -:التقییم النیوروسیكولوجي للمسنین -
   -:ات عامةاعتبار * 

  .التاریخ المرضي  -أوالً 
  .مكان التطبیق : ثانیاً 
  .تقدیم االختبارات: ثالثاً 
  .جو التطبیق : رابعاً 

  تقییم العملیات المعرفیة لدى المسنین  
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 ٣٤

   -:Attentionاالنتباه  -١
  الذاكرة  -٢
  اللغة    ٣
  القدرة المكانیة -  ٤
  القدرة على تكوین المفاهیم -  ٥
  . سلوكيالتقییم ال -٦

   تقییم األمراض المسببة للعته
   Alzheimer’s disease: مرض ألزهایمر    -١
   Pick’s disease: مرض بیك -٢
   Jackob-Creutzfeldt Diseaseمرض جاكوب  -٣
   Parkinson’s disease: مرض باركینسون -٤ 
   Multi-infarct dementiaته متعدد الجلطات الع -٥

   -:االختبارات النیوروسیكولوجیة - 
  الذاكرة -١
  اللغة -٢
  راختبار تقییم مرض ألزهایم -٣
   Gresham Ward Questionnaire: اختبار جریشام -٤
  اختبار الحالة العقلیة المختصر  -٥
  اختبار الحالة المعرفیة -٦

  

 -:عند كتابة التقریر النفسي العصبي یجب أن یتضمن التقریر النقاط التالیة

   Chief complaint & its history: وى األساسیة وتاریخهاالشك    -١

   Background informations :المعلومات األساسیة الخاصة بالمریض    -٢

   Intellectual & Cognitive functioning :الوظیفة العقلیة المعرفیة    -٣

   Motor Performance :األداء الحركي    -٤

   Memory Functioning :أداء وظیفة الذاكرة -٥

   Perceptual Motor Functioning :الوظیفة اإلدراكیة الحركیة -٧

   Personality Tests :اختبارات الشخصیة-٨

     Conclusion & Recommendations :الخالصة والتوصیات -٩

  : تتضمن ما یلي :البیانات األساسیة   -١

    .ياالسم ورقم ملفه الطب         -أ                 

   ).النوع(الجنس       -ب              
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 ٣٥

   .العمر       -ج               

   .تاریخ المیالد        -د                

   ).وعدد سنوات الدراسة(مستوى التعلیم         -ه                 

   ).أیمن أو أعسر(أفضلیة استخدام الید         -و                

   .الحالة االجتماعیة       -ز                

   .المهنة       -ح               

   .مدة المرض أو اإلصابة       -ط               

   ).معرفة المطلوب من التحویل(مصدر اإلحالة وسببها        -ي               

   .تاریخ الفحص       -ك               

   .بة التقریرتاریخ كتا       -ل               

   .القائم بتطبیق االختبارات        -م                

   .كاتب التقریر ومعده       -ن               

ــــة   -٢ مــــن حیــــث طبیعــــة األعــــراض وتاریخهــــا وتطورهــــا، وأي فحــــوص أجریــــت  :ملخــــص الحال
  . للمریض ونتائج هذه الفحوص، وأي أدویه یتناولها المریض وجرعاتها

   .ات المستخدمة في عملیة التقییماألدو    -٣

لســـلوك المـــریض بشـــكل عـــام، وســـلوكه فـــي تطبیـــق األدوات بشـــكل  المالحظـــات اإلكلینیكیـــة   -٤
ویتضــمن هــذا الجــزء مــدى وعـي المــریض وفهمــه لتعلیمــات التطبیــق، وأي صــعوبات . خـاص

ق أو إحباطــات واجههــا فــي عمــل التطبیــق، ومــا إذا رغــب المــریض فــي إنهــاء جلســة التطبیــ
   .لتعبه أو لسعورة بصعوبة وسوء أدائه

وفیهــا یــتم عــرض النتــائج وفقــًا لمجموعــة الوظــائف الحســیة والحركیــة  :نتــائج أدوات التقیــیم   -٥
   .واإلدراكیة والمعرفیة، وتقییم الشخصیة إن وجد

 وهــذا المجمــل. وتتضــمن تفســیرًا إجمالیــًا لنتــائج التطبیــق ومــدى االضــطراب النــاتج :الخالصــة   -٦
التفسیري یتضمن توضیح مدى اتساق نتائج األدوات المختلفة، ومدى التأكیدات التي توضح 

. وتوضـیح أسـباب التنـاقض بـین النتـائج إذا وجـدت. اضطراب وظیفة مـا علـى أكثـر مـن أداه
   .وبالطبع تشیر هذه الخالصة إلى اإلجابة على سؤال اإلحالة

   :وتتضمن هذه التوصیات ما یلي :التوصیات   -٧

   .توضیح ما إذا كانت هناك تدخالت عاجلة یجب اتخاذها          -أ                 

تحدید عملیة إعـادة التقیـیم إذا تطلـب األمـر ذلـك، وتحدیـد المـدة التـي سـیتم فیهـا       -ب              
   .هذا التقییم
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 ٣٦

نیـة أو األنشـطة الیومیـة إذا كانـت االحتیاطات الواجب اتخاذها من الناحیـة المه       -ج               
   .حالة المریض ستؤدي إلى اضطراب وظائفه المهنیة واالجتماعیة

مـــا یجـــب علـــى كـــل مـــن المعـــالجین مـــن متابعـــة للحالـــة وتأهیلهـــا مـــن الناحیـــة         -د                
  . المعرفیة أو النیوروسیكولوجیة بشكل عام

  
  
  

  المصطلحات في الكتاب

 ) عربي-إنجلیزي(
(A)   

  .Abducent nerve ). عصب محرك للعین(العصب المبعد 
  .Absence seizure ) نوع من الصرع(نوبات الغیاب 
  .Abstract thinking ). تجریدي(تفكیر مجرد 

  .Abstraction . تجرید
  .Academic skills ). أكادیمیة(مھارات مدرسیة 

  .Acalculia . العجز عن الحساب
  .Acetylcholine ) موصل عصبي(كولین  أسیتایل

  .Achromatopsia . عمى األلوان
  .Acetylecholinesterase . اإلنزیم المكون لألسیتایل كولین

  .Acopia ). الرسم(عدم القدرة على النسخ 
  .Acoustic . سمعي

  .Acousticmotor . سمعي حركي
  .Acute . حاد

  .Acute confustional state . حالة تشوش وعي حادة
  .Acquired . مكتسب

  .Affective disorders . اضطرابات وجدانیة
  .Afferent nerve ) حسي(عصب مورد 

  .Aging . عملیة كبر السن
  .Agnosia . فقد القدرة على اإلدراك والتعرف

  .Agraphia . فقدان القدرة على الكتابة
  .Aguesia . فقدان القدرة على التذوق

  .Akathisia . عدم استقرار حركي
  .Alpha wave ). رسم المخ(موجة ألفا 

  .Alexia . العجز عن القراءة
  .Alzheimer’s disease . مرض ألزھایمر

  .Amnesia . فقدان الذاكرة
  .Amusia . العجز الموسیقي

  .Amygdala ). جزء من الجھاز الطرفي. (اللوزة
  .Anaethesia ). خدر(س فقدان اإلحسا
  .Anartheria . فقدان النطق

  Anarithmia . فقدان القدرة الحسابیة
  .Anatomical . تشریحي
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 ٣٧

  .Anatomy . علم التشریح
  Aneurysm ) عیب خلقي(كیس دموي 

  .Angiography . تصویر أوعیة المخ بالصبغة
  .Angular gyrus ). الجھاز الطرفي(التلفیف الحزامي 

  .Anomia . فقدان القدرة على التسمیة
  .Anomic aphasia . أفیزیا التسمیة

  .Anorexia nervosa . فقدان الشھیة العصبي
  .Anosmia . فقدان القدرة على الشم

  .Anosognosia . فقدان القدرة على التعرف على المرض
  .Anoxia . نقص األكسجین باألنسجة

  .Anterograde amnesia . فقدان ذاكرة سابق
  .Anton’s syndrome . زملة أعراض أنتون

 ). أفیزیا(حبسة كالمیة 
  . تعبیریة-     
  .استقبالیة -    

Aphasia  
      -expressive.  
      - receptive.  

  .Arachnoid mater . األم العنكبوتیة
  .Apraxia ). للحركات الدقیقة(عجز الحركة 

  .Aprosodia . النبرة االنفعالیةغیاب 
  .Arachnoid mater . األم العنكبوتیة

  .Articulation . تمفصل
  .Astereognosis . عدم القدرة على إدراك األشیاء ثالثیة األبعاد

  .Ascending tracts . مسارات صاعدة
  .Asomatognosia . فقدان تعرف الفرد على جسمھ

  .Astereognosis . بعاد الثالثةفقدان التعرف على األ
  .Association area . منطقة ترابطیة

  .Asymbolia . عجز فھم الرموز
  .Asymmetry . عدم التماثل

  .Ataxia ). رنح(اختالل التوازن 
  .Atherosclerosis . تصلب الشرایین

  .Attention . انتباه
  .Atrophy . ضمور

  .Attention Deficit Disorder . اضطراب نقص االنتباه
  .Auditory . سمعي
  .Aura ). مقدمة نوبة الصرع(نسمة 

  .Autism ). اجتراریة(ذاتویة 
  .Automatism . آلیة

  .Autonomic Nervous System ). المستقل(الجھاز العصبي الذاتي 
  .Autopagnosia . عدم االقدرة على تسمیة جزء من الجسم

  .Axon . صبمحور الع
(B)   

  .Balint’s syndrome ). اضطراب مكاني(زملة أعراض بالینت 
 .Basal ganglia . العقد القاعدیة

  .Battery . بطاریة اختبارات
 .Beta wave ). رسم المخ(موجة بیتا 

  .Block design . تصمیم المكعبات
  .Body image . صورة الجسم

 .Blood flow . مجرى الدم
 .Brain ). دماغ(مخ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٣٨

  .Brain imaging . تصویر المخ
  .Brain scan ). تصویر(مسح المخ 

 .Brain stem . ساق أو جذع المخ
  .Broca’s aphasia . أفیزیا بروكا

 .Broca’s area ). خاصة بالكالم(منطقة بروكا 
 Bulimia nervosa . نھم الطعام العصبي

(C)  
  .Carotid artery . يالشریان السبات

  .Category test . اختبار التصنیف
 .Central fissure . الشق المركزي

 .Central Nervous System . الجھاز العصبي المركزي
  .Cerebellar cortex . القشرة المخیخیة

 .Cerebellum . المخیخ
  .Cerebral hemisphere . نصف الكرة المخیة

  .Cerebral cortex . ةالقشرة المخی
  .Cerebral dominance . السیطرة المخیة
  .Cerebrospinal fluid ). الشوكي(السائل المخي 

 .Cerebrum . المخ
  .Cerebro vascular . مخي وعائي

  .Chiasma . تقاطع
  .Chlinergic system . النظام الكولیني

  .Cingulate gyrus ). في الجھاز الطرفي(التلفیف النطاقي 
  .Closed head injury . إصابة الرأس المغلقة

  .Cognitive neuropsychology . علم النفس العصبي المعرفي
  Cognitive processing . تشغیل العملیات المعرفیة
  .Color agnosia . عدم التعرف على األلوان

  .Color Anomia . عدم القدرة على تسمیة األلوان
  .Comissure . ألیاف ترابطیة

  .Comissurotomy . إزالة األلیاف الترابطیة
  .Complex partial epilepsy . صرع جزئي مركب أو معقد
  .Computerized tomograpgy . األشعة المقطعیة بالكمبیوتر

  .Concentration . تركیز
  .Concussion . ارتجاج بالمخ

  .Conduction aphasia . أفیزیا التواصل
  .Confabulation . تلفیق
  .Congenital . خلقي

  .Constructional apraxia . أبراكسیا تركیبیة
  .Contralateral . الجانب المعاكس

  .Contusion . كدمة
  .Convergent thinking . تفكیر تجمیعي

  Coping apraxia ). عدم القدرة على نقل األشكال(أبراكسیا النسخ 
  .Corpus callosum . الجسم الجاسيء

  .Cortex . قشرة
  .Cortical atrophy . ضمور القشرة المخیة

  .Cortical sensations . أحاسیس مخیة
  .Cranial . دماغي

  .Cranial nerves . أعصاب دماغیة
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 ٣٩

(D)  
  .Decortication . إزالة القشرة المخیة

  .Decerebration . إزالة المخ
  .Declarative memory . ذاكرة صریحة

  .Decussation . تقاطع
  .Deficit . نقص واضطراب

  .Degenerative disorder . تآكل الخالیا العصبیة
  .Déjà vu . ظاھرة األلفة

  .Delirium . ھذیان
  .Delta wave ). في رسم المخ(موجة دلتا 

  .Dementia . عتھ
  .Dendrites . ة العصبیةشجیرات الخلی

  Depersonalization . اضطراب اإلنیة
  .Descending tracts . المسارات الھابطة

  .Diagnosis . تشخیص
  .Diagnostic . تشخیصي

  .Dichotic listening . استماع ثنائي
  .Differential diagnosis . تشخیص مفارق

  .Digit spans . إعادة األرقام
  .Digit symbols . ز األرقامرمو

  .Disconnection . فصل نصفي المخ
  .Discrimination . تمییز

  .Disinhibition ). إزالة التأثیر الكاف(التحلل من الكف 
  .Disorder . اضطراب

  .Disorientation . اضطراب في التوجھ
  .Disseminated sclerosis ). مرض عصبي(تصلب متناثر 

  .Divergent thinking . یر افتراقيتفك
  .Dominance . سیطرة

  .Dura mater . األم الجافیة
  .Dyscalculia . صعوبة الحساب

  .Dysgraphia . صعوبة الكتابة
  .Dysfunction . سوء الوظیفة

  .Dyslexia . صعوبة القراءة
  .Dysphasia . عسر الكالم

  (E)  
  .Echolalia . حبسة الصدى
  .Efferent nerve ). حركي. (عصب مورد

  .Electroencephalogram . رسام المخ الكھربي
  .Emotion . انفعال

  .Encephalitis . التھاب المخ
  .Epilepsy . صرع

  .Exner’s area ). منطقة الكتابة في المخ(منطقة أكزنر 
  .Expressive . تعبیري

  .Expressive aphasia . أفیزیا تعبیریة

  (F)  
  .Facial . وجھي
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 ٤٠

  .Facial agnosia . عدم التعرف على الوجوه
  .Facial expressions . تعبیرات وجھیة

  .Finger localization test . اختبار تحدید موضع اإلصبع
  .Finger oscillation test . اختبار ذبذبة اإلصبع

  .Falsification . تحریف الذاكرة
  .Fissure . شق

  .Flicker fusion test . اختبار االلتحام المتقطع
  .Fluency طالقة 

  .Fluent aphasia . أفیزیا الطالقة
  .Focal . جزئي أو موضعي
  .Focal fit . نوبة صرع جزئیة

  .Frontal . جبھي
  .Frontal lobe . الفص الجبھي

  .Frontal lobectomy . استئصال الفص الجبھي
  .Functional . وظیفي

  (G)  
  .Gestalt psychology . علم نفس الجشطالت

  .Glasgo Coma Scale . اختبار جالسجو للغیبوبة
  .Global amnesia . فقدان ذاكرة كلي

  .Grand mal epilepsy . نوبة صرعیة كبرى
  .Gray matter . المادة الرمادیة

  .Gyri . تالفیف المخ

  (H)  
  .Hallucinations . ھالوس

  .Handedness . استخدام الید
  .Head Trauma . إصابة بالرأس

  .Hemiplegia . شلل نصفي
  .Hemiparesis . ضعف حركي في نصف الجسم

  .Hemisphere . نصف الكرة
  .Hippocampus . حصان البحر
  .Histology . علم األنسجة

  .Hydrocephalus ). یادة السائل النخاعي في المخز(استسقاء الدماغ 
  .Hyperactivity . إفراط حركي
  .Hypermnesia . حدة الذاكرة

  .Hypothalamus ). المھاد التحتي(الھیبوثالموس 

  (I)  
  .Ictal . أثناء النوبة

  .Ideomotor . فكري حركي
  .Illusion . خداع الحواس
  .Implicit memory . ذاكرة ضمنیة

  .Inattention . عدم االنتباه
  .Innervation . تغذیة عصبیة

  .Intellectual . عقلي
  .Intellectual functions . الوظائف العقلیة
  .Interictal . ما بین النوبات
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 ٤١

  .Intracranial . داخل الجمجمة
  .Intracranial pressure . الضغط المخي

  .Ipsilateral . في نفس الجانب

  (J)  
  .Jamai vu ) في الصرع النفسي الحركي(ظاھرة عدم األلفة 

(K)  
  .Korsakof’s disease ). في الذاكرة(مرض كورساكوف 

      
(L)  

  .Language . اللغة
  .Laterality . تناظر المخ
  .Lateralization . تناظر المخ

  .Lesion . إصابة
  .Limbic system . يالجھاز الطرف

  .Linguistic . لغوي
  .Lobe . فص

  .Lobectomy . إزالة الفص
  .Localization . تحدید الموضع أو المكان

(M)  
  .Macropsia . كبر حجم األشیاء

 Magnetic Resonance Imaging . التصویر بالرنین المغناطیسي
(MRI).  

  .Malingering ). التمارض(إدعاء المرض 
  .Medulla oblongata . النخاع المستطیل

  .Memory . ذاكرة
  .Meningitis . التھاب أغشیة المخ

  .Midbrain . المخ األوسط
  .Micropsia . صغر حجم األشیاء

  .Minimal Brain Dysfunction . اضطراب مخي طفیف
  .Motor . حركي

  .Motor area . المنطقة الحركیة
  .Motor cortex . الحركیة القشرة

  .Motor nerves . األعصاب الحركیة
 Myeline sheath ). حول محور الخلیة العصبیة(الغالف المیلیني 

  (N)  
  .Nasal . أنفي

  .Nasal field . المجال البصري األنفي
  .Neuroanatomy . تشریح الجھاز العصبي

  .Neuroimaging . تصویر عصبي
  .Neurons . یا العصبیةالخال

  .Neuropsychology . علم النفس العصبي
  .Neurosurgery . جراحة المخ

  .Neurotransmitter . موصل عصبي
  .Nominal aphasia . حبسة التسمیة

  .Nystagmus ). حركة العین في مرض الرنح(رأرأة 
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 ٤٢

  (o)  
  .Occipital lobe . الفص المؤخري أو القفوي

  .Olfaction . لشما
  .Optic Chiasma . التقاطع أو التصالب البصري

  .Optic nerve . العصب البصري
  .Organic . عضوي

  .Organicity . اإلصابة العضویة
  .Organic lesion . إصابة عضویة

  (P)  
  Palsy . شلل

  .Papilledema . ارتشاح بالشبكیة
  .Paraplegia  ).نصفي سفلي(شلل بالساقین 

  .Parietal lobe . الفص الجداري
  .Parkinsonism ). الرعاش(مرض باركینسون 

  .Paramnesia . تحریف الذاكرة
  .Parietal lobe . الفص الجداري

  .Peripheral Nervous System . الجھاز العصبي الطرفي
  .Perseveration . تكراریة ومحافظة على االستجابة

  .Pia matter . الحنون األم
  .Pons . القنطرة

  Positron Emission tomography . التصویر بالبوزیترون
  .Postictal . ما بعد النوبة الصرعیة

  Post Trumatic . ما بعد الصدمة أو اإلصابة
  .Posttraumatic amnesia . فقدان الذاكرة بعد صدمة الرأس

  .Prefrontal area  .المنطقة الجبھیة األمامیة
  .Preoccupations . انشغاالت

  .Prosopagnosia ) بروزوباجنوزیا(عدم التعرف على الوجوه 
  .Psychomotor . نفسي حركي

  .Pyramidal tracts . المسارات الھرمیة

  (R)  
  .Recall . استدعاء

  .Receptive aphasia . حبسة استقبالیة
  .Rehabilitation . إعادة التأھیل

  .Reticular formation . التكوین الشبكي
  .Retina . شبكیة العین

  .Retrograde amnesia . فقدان ذاكرة سابق
  .Rolandic fissure . شق روالندو

  (S)  
  .Schwan’s cell ). في الخلیة العصبیة(خلیة شوان 
  .Seizure . نوبة صرع
  .Semicoma . شبھ غیبوبة

  .Senile dementia . عتھ الشیخوخة
  .Sensory cortex . القشرة الحسیة

  .Sensory perceptual test . اختبار اإلدراك الحسي
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 ٤٣

  .Somatic . جسمي
  .Somatosensory . جسمي حسي

  .Spatial . مكاني
  .Spatial orientation . التوجھ المكاني

  .Spinal . شوكي
  .Spinal cord . الحبل الشوكي
  .Split brain . المخ المقسوم
  .Subcortex . تحت القشرة

  .Stereognosis . التعرف على األشكال ثالثیة األبعاد
  .Stroke . إصابة وعائیة

  .Stroop Effect . ظاھرة استروب
  .Sylvian fissure . شق سیلفیاس

  .Sympathetic . سیمبثاوي
  .Synapse . مشتبك عصبي

(T)  
  .Tachistoscope . جھاز العارض السریع

  .Tactile . لمسي
  .Tactile form recognition test . اختبار التعرف المسي

  .Taste buds . براعم التذوق
  .Temporal lobe . الفص الصدغي
  .Temporal memory . الذاكرة الزمنیة

  .Thalamus ). الثالموس(المھاد 
  .Theta wave ). في رسم المخ(ة ثیتا موج

  .Thrombosis . جلطة وعائیة
  Tic . لزمة حركیة

   
(U)  

  .Uncus ). في الجھاز الطرفي(الحقفة أو الخطاف 
  .Uncinate fits ). نوع من الصرع(نوبات الحقفة 

   
(V)  

  .Vascular . وعائي
  .Ventricle . حجرة المخ
  .Verbal aphasia . حبسة لفظیة

  .Vertebral column . العمود الفقري
  .Visual agnosia . عدم القدرة على التعرف بالبصر

  .Visual field . المجال البصري
  .Visual memory . الذاكرة البصریة

  .Visuoconstructural ability . القدرة البصریة التركیبیة
  .Visuomotor . بصري حركي

  .Visuospatial . مكانيبصري 

  (W)  
  Wada test . اختبار وادا

  .Wernick’s area . منطقة فیرنیك
  .Wernick’s aphasia ). حبسة كالمیة(أفیزیا فیرنیك 
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 ٤٤

  .Word blindness . عمي كالمي أو لفظي
  .Word deafness . صمم لفظي

  .Working memory . الذاكرة العاملة
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