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ه%$ ا��را�� أ���# �"! أ���ل ���رة ا�������� ���ة ��ط ه�م �� ��ر�� 
ا��6ض (4 ا��ا���4 ��3 �12ر ا����0 وا.�� �� ا-��,�ر ا���ا(+ ا�*�(� ا��� �)دي 

  . ث ا�<"+ ا��(�=� ا��6آ;ي أو ا��:"9 ا���"� ��ر���8 ا��6��و��إ�� �2و

ا�3��ط ا��� �B إدرا�*� آ��I�6ات ��Eاء ا�,F0 ا��0"�"� اBC�3� �D��2E إ�� أ�,�ب 
�+ و(4 أهB ا���ا(+ J����������� ا�J,�� أ�3Kء ا�60+ وا��-دة و��ا(+ (��"��  L"���

 ا�O��Eت ا���"�� وا�%ه��3 �2-ت ا�:L3 ا����6رف �"�*� �"��6 آMC أ���� ��0وث
  :ا��-دي

������دة  -1 M�,� �Jا���ا������ ا�J,�� أ�3Kء ا��-دة 6�C�� BK*� إ�� ر���� ا��-دة 
�� ور���� ا��-دة �� ا�36;ل ��ا��J ا����Uت أو أش:�ص >�C6ور���� ا��-دة �� ا�

  .��د��4

�Cة و���"� أو ا����6ل ش��ط أو �,��� �ع ا��-دة (F�2 4 و-دة �,���� أو (�� -2
�����O �2أو إ��اء ��ا #��. 

3-  BCY"� �")آ� �Oا��-دة (,�ش�ة �� ص�رة زر ����2وث أ��ض ا�:L3 ا��-دي 
 .(` �_خ� �� ا��3�[ وا���اخ و.�9 ا��.���

4- ��,Jا� �����"� ��+ إ�� ا��10Jدخ�ل ا�. 

��� ا��-دة �� ا��cم اcو�! -5 ���dن و�O�� �2وث . 

 .�اض وا������O واcش��اc( أ�3Kء ا�c� +g) +60م+ (��"� ���ا( -6
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 hD��3ا�  

    -:ا�6�cر �d�3) 4�2ة ا��0-ت -1

�6� و أر���4 ش*�اK 4 ��� إ��) Bاوح أ��6ره���  

��jا k2�� �Oو:-  

  ) 15ا���د (       ش*� 12 أن أآ�g ��د �� ��6 -

  ) 10ا���د (        �"�8 ��6 �<� ش*�ر -

-� 4) BK  9ا���د (      # إ�� �,` ش*�ر (  

  ) 8ا���د (          BK أر�` و�<�ون ش*� -

- BK 36�*6ا���د (            ش (  

 

L�"��:   

��� ا���C اcش*� اcو�! وه� �4  -1 8�O��q���k2 أن ا��ا���4 ��"�� �"� ��"*�6 (` ا�C2Eس 
E�3 (�6 ��ل �"� ا� �����ون ��3 وز2�8 وأآ�gهB - �8,�3 إ-  +�J4 ا�6<� �"�س ا�� �O��

�� ا��� ����O*� آ��g (4 ا���(� ��� �3ـــ��dف وه� ا���Oــ� آ+ ��3 (4 ��6 ،وا����* �3� BK 
 +�Jش*�36 ش*� و 24( ا�  (  

2- ]3Yا�:-  

�+ ذآ� و69ه%$ ا��را�� ���0ى �"! � 31!g  .  أ

  -:��د أش*� ا�60+ -3

�+ أ���C� B أش*� 62+ ��E.��� إ�� �)م و92� 7B�� B� ل��  . ا�60+ أآ�g (4 �,�� ش*�ر أ�

  -:(x�0 ا��أس -4

 4��         ��d�3) �3� Bة ا����0 وه� 50 إ�� 36   ���اوح (x�0 ا��أس 

    ��jآ�:-  

  .�B� 39B إ�� 36 �2-ت (4 5  - أ

 . �46Bإ�� 40 ���2 (4 86  - ب

  .�47B إ�� 40 ���2 (4 92 -ج

  .�47B ���2 أآ�g (4 5  -د

  .(4 ا��0-ت% B� 92 وه� �g6+ 47 إ�� k2U�  40 أن أ="x�0) M ا��أس (4 -

 ا��0-ت ذات ا�x�06 ا��أس آ,�� هB ا�%�4 أص�,�ا �}��ت د(�=�� أ�"�# أ�YC ا��6 �� ا��3Cات -
��� اcو�! . 
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�ع ا��-دة -5:   

  79   ا���د          و-دة �,���� -1

    28         و-دة ص�,� و(���Cة -2

3-#�Y�  1           و-دة 

��ط-4>�   6           و-دة 

5- �����O 6           و-دة   

6-�*�"� BD��ر���� ا��-دة وا�  :  

  . �2-ت أ��ي �*B*3) ���2 4�����O B 57 و-دة ������ �,�M �� ���د�8 -1

�� ��د -2>�C6ا� �� �,�,� ������  . 24���2 و-دة 

�"� وخ8�U(  و-دة �� ا�36;ل -3�O ( ��19���2د .  

�ع ا��- 4����را�� ا-ر�,�ط  �*�"� 4�6D���3ء ا��-دة وا�K,��� ا������ أ�ول (دة و�� �|  ) 1ا

 

L�"2|�ت وا���U6ا�:-  

��%) k2��)68 أن ا��-دة �#6 �C3,� أ�"! �� ا��0-ت ا��� K�2# �� ا�36;ل  -1>�C6و�"�8 ا� .  

��ا��J ا�M�,J �� ا����دة  -2 #6� #�Yط وا���أن أآ,� C,� و-دات �,���� ��6 ��*� �2-ت ا�<
)42 .(% 

C,� و-دات ص�,�  -3 +Oأن أ %). 31(# �� ا�36;ل آ�

4-  k2U�� (���6�Yن �g6+ ا��0-ت ا��� و��ت �0# ر���� �,�,� >�C6وا� M�,Jر أن �2-ت ا��,����
 -:أ8 �� ه%$ ا��0-ت

  . �� ا�36;ل ��ون ر���� �,��% 68و-دة �,���� �� (���+ % 51  - أ

 .�,���� ا�36;ل ��ون ر���� % 31و-دة ص�,� و(���gة �� (���+ % 40 - ب

L�"�� :)cون ا��� ا�%ي �����C ا-�,�$ أن �2وث ا��-دات ا�J,���� أآ�g �� ا��0-ت ا��� �#6 
  ر���� �,�� ��6ذا؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 com.gulfkids.www    ا��	�����	�	تا�ذوي  أ�
	ل ا�����
 

األسباب املدرجة يف البحث كعوامل مؤثرة يف حدوث آفة الشلل الدماغي املركزي مع األسباب املدرجة يف البحث كعوامل مؤثرة يف حدوث آفة الشلل الدماغي املركزي مع األسباب املدرجة يف البحث كعوامل مؤثرة يف حدوث آفة الشلل الدماغي املركزي مع األسباب املدرجة يف البحث كعوامل مؤثرة يف حدوث آفة الشلل الدماغي املركزي مع 
        -::::التخلف العقليالتخلف العقليالتخلف العقليالتخلف العقلي

        ا�Cــ,ـM    ��د ا��6.� 

  اخ��3ق و-دي      64
  اخ��3ق و-دي (` ���Oن      14

  ���Oن       7
  �����O �,�� أ�3Kء ا�60+        4
1        �D�0� ا��*�ب  
  ا��*�ب ا��60 ا��(�=��        1
1       M"�إ��اء ��ا�2 �� ا� ���  و�2وث �"�J آ,�ى 
��ون �,M (�رج        8  

 

��4 ا������ ا�J,�� وا��-دة و�ع ا BD��دة و�2وث اخ��3ق و-ديدرا�� ا-ر�,�ط ا�-��:-  

1-  Bا����دة وه �� M�,J�257-ت �0# ر���� ا���jا B*3) ���2 :  
��خ��3ق و-دي  18            أص�M (B*3   %) 50( و-دة �,���� 29   
           )              62(%  
��خ��3ق و-دي 16   أص�M (B*3   %)42( و-دة (���Cة وص�,� 24   

                     )                                   66(%  
4  �����O 8      %   B*3) Mخ��3ق و-دي3            أص���   

)                                                       75 (%  
(4 ا��0-ت ا��� �#6 �#0 )  57���2 (4 %37 (65k2U �2وث ا-خ��3ق ا��-دي �� 

������دة M�,Jر���� ا� .  
2-  ��>�C6�2254-ت ا���jا B*3) ���2 :-   

   أص�,�ا ��خ��3ق10(B*3 %)         54( ���2 و-دة �,���� 13

  % )77(                                                    و-دي 
   أص�,�ا ��خ��3ق و-دي5(B*3 %)     37.5( �2-ت و-دة (���gة 9

                               )                           55.5 (%  
2 �����O )8.5                     (%خ��3ق و-دي��  (B*3 ���2 أص�,# 

 )                                                          50( %  
(4 ا��0-ت ا��� �#6 )  24���2 (4 %16 (67.5k2U �2وث اخ��3ق و-دي �� 

��>�C6��� .  
 

  -: B*3) ���2 ا19��jا������ ���36;ل �2-ت  -3

   أص�,�ا ��خ��3ق و-دي9    (B*3   %)68( ���2 و-دة �,���� 13

)                                                         69(%  
   أص�,�ا ��خ��3ق و-دي4(B*3 %)            32( �2-ت و-دة (���gة 6

                               )                          67(%  
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        -::::مالحظات وتعليقاتمالحظات وتعليقاتمالحظات وتعليقاتمالحظات وتعليقات

68k2U �2وث اخ��3ق و-دي ��  -1 % �"�(4 ا��0-ت ا��� �6# �0# ا������ ���36;ل ��ا��J ا���
8 �� (���+ �2وث اخ��3ق و-دي �� �Uدة أو % 65وخ������(4 ا��0-ت ا��� �6# �0# ر���� �,�� 

C�) د ���ن��� �,C�� وه� >�C6و��ا�� .  

2-  ����,Jت آ�نأن �2وث ا-خ��3ق ا��-دي �� ا��-دات ا����>�C6��� أآ�gه� (` ا��-دات ا��� �#6 
�� ا�6���+ أن ا��-دات % 66 وأن اc�,�ء �C,,�ا �� ،وأO"*� (` �2-ت و-دات ا��36زل% 77

�,��O 4ت و�����>�C64 ا�) +Oأ �,C �� #,,C� ��,� 36;ل دون ر������� ����,Jء ا��,�cا �,C 4) 
 أي ��3�6 �خ� أن ا���C6ى ا��"�6 ،وه� ��وق =�� دا�� �"! أ�K ���ل �"����� ا�J,�� �� ا��-دات

 . وا��6"� ���,�ء ا�%�4 ���(�ن �������� ���0ج إ�� (�ا��� وار���ء

 

��10��� �*�U� B� �2-ت ا-خ��3ق ا��-دي ا���:  

������دة �g6"�ا C,�  ���2 �6# ��*� ا��-دة 37 ���2 (4 23 -1 M�,Jا�%ي ���3 % 0�62# ر���� ا�
 ���� 8(4 ا��0-ت ا��� ��# (4 اخ��3ق و-دي و����0 (��� إ�� أآ4�YC و�12� �B % 38أ

M�,� M,C�6أن ا� B=�0"�ا �"! ا������ ا������ ر� .  

2- 15 4) ���2 16 �,C�� �g6"�ا >�C6��� أن ا��-دة � ا�%ي ���3اc(% 94 ���2 �6# ا��-دة 
���ت ��,�*� ر���� �,�� �"�0-ت ا���,�>�C6��� . 

   :(2U|�ت و��"���ت

(4 % 38ر=B أن ��ء إدارة ا�M�,J ��6"�� ا��-دة (�6 أدي إ�� اخ��3ق و-دي k2U أن 
��ل �B ��0"�ا �"! أي ر�����cه)-ء ا، ��:>� �� M�,Jد-�� ه%ا إ(� ��م (���� و�*+ ا� 

���U*�ا����0 أو �*"8 ،8� �J�06ا� ��J36���� ��م ���� ا��10�ت �gا-�6�2ل ا�  .  
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 �� #K�2 ن�O�221-ت ا�����j3*� ا) k2�� ���2 :-   

  .  ���2 �2ث �*B اخ��3ق و-دي14 -1
 .  �2-ت ��ون اخ��3ق و-دي7 -2

 .  �2-ت ��B� x إ��اء ����I دم �*B وا�,��O ��ك ��ون �Uج3 -3

  )1(��ول 

��4 أ�اع (����� ا��-دة و�ع ا��-دة��ول �,�4 درا�� �OUا��   

  و-دات �����O  و-دات ص�,� (���gة  و-دات �,����
�ع (����� ا��-دة  

  %  ��د  %  ��د  %  ��د

 �Jا��� �����)
 57�M�, �� ا����دة 

���2  
29  50%  24  42%  4  8%  

��� و-دة �� ��)
 ��>�C624���2ا�   

13  54%  9  37.5%  2  8.5%  

-دة ���36;ل (����� و
19���2   

13  68%  6  31  -  -  
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  )2(��ول 

�ع (����� ا��-دة و�2وث ا-خ��3ق 4�� �OUول �,�4 ا����  

8�U� �����و  

�ع (����� ا��-دة  
�2وث �2- ا-خ��3ق 

  ا��-دي

�2-ت ا-خ��3ق ا��-دي 
��خ�ل  #Y��� ا���

�  ا��10

  %  ��د  %  ��د  %  ��د  

��ا� �J�M�, �� ا����دة(����� و-دة   

  %67  12  %62  18  %50  29  و-دة �,���� 

و-دة ص�,� 
  (���gة 

24  425  16  66%  10  62.5%  

 �����O33  1  %75  3  %8  4  و-دة%  

  %62.2  23  %65  37  -  75  ا��6Y6ع 

��>�C6ا� ������  و-دة 

  %100  10  %77  10  %54  13  و-دة �,���� 
و-دة ص�,� 

  (���gة
9  37.5

%  
5  55.5%  4  80%  

 �����O 100  1  %50  1  %8.5  2  و-دة%  
  %92  15  %67  16  -  4  ا��6Y6ع

8�Uوخ �"���� و-دة �� ا�36;ل ��ا��J ا�����)  
  -  -  %69  9  %68  13  و-دة �,���� 

و-دة ص�,� 
  (���gة 

6  32%  4  67%  -  -  

  -  -  %68  13  -  19  ا��6Y6ع

  

  

  


