
ً يفتح عينيه تلقائيا

 بعد التحدث إليه أو الطلب منه بصوت عالٍ 

بعد حتفيزه بالضغط على طرف اإلصبع

مغلقة لسبب موضعي

ثني غير طبيعي
بطيء و غير اعتيادي
الذراع تعترض منطقة الصدر
التفاف الساعد
انقباض اإلبهام
امتداد الساق

ثني طبيعي
سريع

ابتعاد الذراع عن اجلسد

ز افحصحـفّ الحـظ

www.glasgowcomascale.org زيارة  برجاء  التوضيحية  الفيديوهات  و  املعلومات  من  ملزيد 

افعلها بهذه الطريقة :مقياس جالسكو للغيبوية

قـيّم

و التواصل  عملية  مع  تتداخل  التي  العوامل 
و االستجابة  على  أخرىالقدرة  إصابات  وجود 

الكالم محتوى  و  العني  انفتاح 

األيسر و  األمين  اجلانبني  كال   وحركات 
عالي بصوت  الطلب  أو  التكلم  :خالل  ً صوتيا
اإلصبع طرف  على  الضغط  خالل  من   : ً جسديا
املداري فوق  الشق  أو  املنحرفة  شبه  العضلة  أو 

ملحوظة استجابة  ألعلى   ً طبقا د  حدّ

اخلـاصية ملالحــظ ا لتقييم ا الدرجة

استجابة فتح العني

اخلـاصية ملالحــظ ا لتقييم ا الدرجة

استجابة  الكالم

اخلـاصية لتقييم ا الدرجة

أفضل استجابة حركية

اجلسدي التحفيز  أماكن 

الضغط على طرف اإلصبع قرص العضلة شبة املنحرفة املداري  الشق فوق 

خواص اإلستجابات اخلاصة بالثني
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يخبر عن اإلسم و املكان و التاريخ بطريقة صحيحة

متسقة بطريقة  التواصل  على  قادر  لكنه  و  مضطرب 

واضحة منفصلة  كلمات 

و أنني فقط آهات 

ذلك يتدخل في  أي عامل  يوجد  ال  و  استجابة صوتية  التوجد 

يوجد عامل يتدخل في عملية التواصل

واعي و مدرك

مشوش و مضطرب

كلمات

أصوات

يوجد ال 
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الطلب ثنائي  لألمر  يستجيب 

الرقبة أو  الرأس  في  ملؤثر  استجابة  الترقوة  فوق  يده   يرفع 

طبيعية بطريقة  و  بسرعة  الكوع  مفصل  عند  الذراع  يثني 

طبيعية غير  بطريقة  الكوع  مفصل  عند  الذراع  يثني 

الكوع مفصل  عند  الذراع  يبسط 

الرجلني و اليوجد أي عامل يتدخل في ذلك و  ال توجد حركة في األذرع 

 مشلول أو يوجد عامل آخر مثبط للحركة

األوامر يطيع 

يحدد موقع احملفز

انبساط
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املالحــظ

طبيعي غير  بشكل  يثني 

طبيعي بشكل  يثني 

Van Der Nallt 2004 مت تعديلها بعد أخد اإلذن من 


