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 ا������

  

�� ����اض ا����  ا���ا��تو�� ا���ة ظ��ت �� ا�                ���"!� ��� �  ا���, 

��ن��� ھ'ه ا�����ت ‘ا�01/ و ا��*�� و ا�.-, ا�"+�� ا���*ا() ا�'ي %���� �"$ ا��   

8*7*�����  ��اض����� 506 ا�"+4   ��ا��� �"!� �=  و�ُ�ّ�ف �06 أ��� ا�����ت. ا�

 ً����? ً@8A BC��� B ا�01*ن  ا���اض�= ��=  ھBه  . أ�E7ب �+��� و�8= أ�6ا���  

 �Eا�'ي, ا��� B%د %1*ل ��وB) د:"  ه��*� ان ��%K �01*ن ا����E %8*ن BI BJث �$ ?

)L�EM����� �+4 ا����0I ا��� %�O� LEM�N ھBه ا����0I ھ�   . " �� ا����0I ا�!�?�� ) 

� دھ"$ أ��8ر أو ا�+�د ���ب ��Bا ا���� ���أ 06 و. ���*7*اس ا���1ي ��%K ا�

 $�06 �E%�R وBE� � 6S�  رات*���� �� %�Oول �و, T�1و�دا�ة ط�ق�� B�� ,  � W����% $"8

 ��"� X0C�,���   /0J $� B�*� .  

�� أّن Y) �= ا�01*نE�  =� L�EM��0 ا�I�� 4+� �� ن�Y��!% و ا�*7*اس ا���1ي �Eا���  

ا�� درا�7 ھ'ا أّدا �� .�?�� ��اI) ا�"�* ا��� �BOث 6"�� ��و%B و ھ� ا����0I ا�!

اس ا���
ي  ا��*�*ع ا�'ي ?�ء ��"*ان �و�= �@ل . ����  ا���ن ا����� ���

ا����E %8*ن �B%$ و7*اس ا���1ي ؟  ھ) ا���%K �01*ن: ط�ح ا����T) ا�����  �5ّ  ا�8Aل

و �Bرا�7 ھ'ا ا��*�*ع و ھ) ھ'%= ا���ا��= %����1ن ���ً �� ظ�*ر B"6 ا���%K ؟ 

  . %8*ن ھ"�ك ?��^ �_�ي ا���� �0 ��^ ا���E��1ا7�*?^ �"� أن 

�����J �� ذا�E�, =� (Y �06 b"�� ا�"+��� اI*ل   ?��^ ا�"_�ي O�  (�� �06�N اI�*ى 

d%ر���  ����8*%"��, �� �8*���� ا�����7�8*�*?,ا�E"�� ا�"+ (Iا��.  

8*7*����� ��+� ���6 و ا�01*ن ا����E ��+� ��(� ��� ��0/ % و ��) ��  .��اض ا�

���ر%d  �06 و ھ* Y'ا�b 5�ّ, ا�*7*اس ا���1ي  ��B� Xرا�7 آ�� و ��)  =� (Y

���ا, و7*اس ا���1ي +� $�   . أ�*ا$6 , 
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ت ��5 ا�01*ن ا���� , �E��E��1 ا��  �� ?��^ ا �I ث@M� ��ا�B�� �7درا L%�?5ّ , ا�

���C!�  . ��ز ا��.�� EJ =� 5) طE�C� ^�X �� أ��اض ا� 

 ���*�7�� ا7�T�+!�� ا��g��L درا7���� �� ا�� ����Mا�و�� و ا� ���Oرا"ا��+�-�A " أ��

  �M��Mا� ���O�1 87"�� ا�� ��.  

"���ل  �1"�� درا�7 ا�h� , ���O ا����دي ا6��Bت �� درا�7 �06 ا����� , �0��1�  ا��@I.�, ا�

��E�/ ا��1��س ا�"+�� %�) ��اون  �0*7*اس ا���1ي  و.  

��iت   و�� ا��)*��� و ��C�  ع*�*�  .ا���L درا�7 ھ'ا ا�

 . 

 



 

 

 

  �د�ل ا� ا�درا
	:   ا���ل ا�ول 

  دوا� ا��
	ر ا��و�وع  -

 اھ�
� ا�درا�� -

 ا��دف �ن ا�درا�� -

-  �
 ا���	�

 �ر�
	ت ا�درا��  -

-  �
 ا���	ھ
م ا��را�

-  �� ا�درا�	ت ا��	�

  ! و�	ت ا�درا�� -

  



  

  


� : ا��!ل ا�$	#" ��  ا��#
� ا�#

-  �
�� ا��#
� ا�#

 � ر
ف ا��#
� �" )'م ا�#�س ا��ر�"  -

-  �
�� أ#واع ا��#
	ت ا�#

-  �
�� ��و#	ت ا��#
� ا�#

-  �
 �را*ل ��و
ن ا��#

  �را*ل ا�#�و ا�#��" ا��#�"  -

  

  



  

و����	 وا���ون ا�
��و
ا��راض   : ا���ل ا����ث 

 ������ود��  ا�  

- �
 ا��راض ا��
�و�و�	�

� ر
ف ا�طب ا�#��" ا���دي *�ب ا��	�وس ا�ط�"  -

 �روس

 � ر
ف ا�طب ا�#��" ا���دي -

-  �
 � ر
ف ا��راض ا��
�و�و�	�

- �

ر )'م ا�#�س �/�طر�	ت ا��
�و�و�	���� 

-  �
 �!	�ص ا��طر�	ت ا��
�و�و�	�

 ا��'ون ا� !�" -

 � ر
ف ا��'ون -

�� ا��'ون  -
 وظ



 � ر
ف ا��'ون ا� !�" -

- "�
 ا���	ك ا�وظ

-  "�
 ا���	ل ا�وظ


ص ا��'ون ا� !�"  -��� 

 أ)راض ا��'ون ا� !�"  -

 ا� !�"��!
� ا��ر
ض ��'ون  -

 ا��$
رات ا���	�رة �'�'ون ا� !�" -

دور ا���	د ا�#��" و ا��4وط �" *دوت ا�طراب  -

  ا��'ون ا� !�" 

  

  

  



  

  ا�و
واس ا��!ري:  ا���ل ا�را��

 ا�و�واس ا���ري  -

 � ر
ف ا�و�واس ا���ري  -


ص ا�طراب ا�و�واس ا���ري *�ب  -���    DSM4  و

CIM10  

 أ��	ب ا�و�واس ا���ري  -

 أ#واع ا�و�	وس -

 ��	ت �ر
ض ا�و�واس ا���ري  -

 أ)راض ا�و�واس ا���ري  -

  

  



  

��	 ا�درا
	 و #رض و ��
�ر : ا���ل ا����س !��

  ا�&�%ت 


� ا�درا��: ا���*ث ا5ول  -��#� 

- �
 ا�*دود ا���	#
� و ا�ز�	#
� و ا���ر

 �#�8 ا��*ث  -

 ا5دوات ا���� �'�  -


ر ا�*	�ت : ��*ث ا�$	#"  -�� )رض و �

 درا�� ا�*	��  -

 ا�*	�� ا5و�9 -

-  �
 ا�*	�� ا�$	#

 ا�*	�� ا�$	�$� -

-  	�
�	ر#� ا��ر�
	ت �#�	�8 ا���*!ل )'�  
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  :دوا� ا��
	ر ا�����ع 


ع ودرا����
� ا��وا�� .إن ��� ��� �� دوا�� أدت �� إ�� ا���ر ��� ��%$ا  #ا�"�! � و�


ع�

,�# ،وا*ھ) �'&� ا ,ا�"�

,�# دون �$ا.�# �-% وا�"�
/ ا��را�# ھ/ ا��وا�� ا�"


,�# �%$ه ا��را�# 3'2  و .0�1ھ�
�/ ا��وا�� ا�"��3:  


اس ا��%0يوھ/ �0ا��# ا�� , 5ھ0ة��5�6/ � -�
�
ن ا�!;:/ �   �-,

 .ا�"0��

- 
�1ب أو '�< ا��را�ت �/ , ) ا�-=> � �
ع أي �/ ر�@ ���
ل ھ$ا ا�"


اس ا��%0يا���

ن ا�!;:/ وا� . 

-  �B:وا� ���'C=' ���D� أ�;�=E /" , �B� زر3# �/ ا'&G"ھ"# وا�C"ا�

  .ا�! "/

  : أھ�
� ا��را��

-  @� C.�ا� #H6, ل

ء �J%0يا��اس ا�
�
�
ن ا�!;:/ � . 

� ا�-�KD ا��/  -� /'C=' /D�3 ��� , "/ وأ�; ��=�CE ��� ���"أھ �"�.

 ھ$ه ا��را�#%-, LG�.. 

� إ0Mاء  -�N�� ا�"!�0/ � :�O0دي  و�! ) ا�-=> ا� .�;=#  ا�!�

  :ا���ف �� ا��را�� 

�ة .=�� , ) ا�-=> -E�P #�0!"� 0وج�.  


اس ا��%0ي H6# ا��/ .�0@ ا��!�%) ا� -�
�
ن ا�!;:/ � .  

-  %�� �B:E آ�0 أن ��:� ��"E ة�E�P تSؤC.ت و  .�0وج �=0��
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�
�	���  :ا

0:�!.  ُ�
��Cا*�0اض ا� #�.�
ت CP"�# ذات �-C=' WG/، وا�!ُ  �Oإ ��Y. %�� 
J

Z�6� ��G� 0رJ�Eتوھ$ه  ,وظ�=�� و.�# أي ا*�0اض  اS�\0ا��
�
��Cا� L-;.

�# ا�:َ -�رو.Bا� �
�ُ ج �"��Cا*�0اض ا� ��� �� ا��ُ �-�#، و�&' #�.�

ن ا�!;َ   ��B�، /:

>YG2 ا��:N. �� ث�� �H ن
�E �� ب�/ ا�"�0 # ا��P0G# وھ/ '=> ا�"�0 # ا��/  ا�";

 ُE َ:N ُ"ا� ب �%$ا ا*���JYE 0 و.ُ 2 ��%;� >Y_%0ي،و�اس ا�
�
�ب �; ْ� , 0\�C �

� ا�J:@ وا��0�b(�B ا�!�6'�# ا�ل ا*�!َ  a ا*��ر  و�!ْ , #Pر
اس  .و��
�� ا�! ) أن ا�

#��� ا�:-�# ا�!;"� L-;E %0ي�ا�.  

��
ن ا��N:�2 �/ ا�"�0 ��Eي و�Bإ�� ا��-�5) ا� /"�-E /:;!ن ا�
 #�P0Gا� # �E0و� cC� ،

-E %0ي�اس ا�
�
2�رج وE-�"/ إ�� ا�:-�# ا�!;��# أ� ا��:Nن  ا��
�Eص" ، و
e�$3  " ا�-�

 #�P0Gا�"�0 # ا� /� "#�:E0ح " ا*ود\' ؤل ا���/و�� ھ-Cا�� :  

� ا�� ھ��� #H6, �P
E
  ؟ �
اس ا��%0ي 
ن ا�!;:/ و ا�


ن ���E �� و �;�b# أ�0ى ھ� ا�"aE0 أ�E /:;, ن
 ؟ ��0Jورة و�
اس H%0ي 


	ت ا��را�����:  

ول ا��را�# �B< ا�=0��ت B. #��  :ا��

 #�, #��0�:  

- ��� aE0"0يا�%H اس

ن ���E و��0Jورة و��E /:;!ن ا�
  .  

��ا -� aE0"��E�
ن ��E S /:;!ن ا�
�0Jورة و�
اس H%0ي  � .  

          #�DiP #��0�:  


د  -P
� aE0"ى ا��
اس ا��%0ي �/ ا�%5
ر ��
  ا� ا�� 
ن ا�!;:/ 0�Eا�j �� ا�

ً  ا��ر ,ا�!ل E0%H#  ,#أ��ر و�
ا��   !� #E0%H ل .و�
ا��#  و أ�!



6 
 

  

�ا 
� ا���	!�  :ھ
" ا

  :  E ��_ /� 0%5ھ
 ا�\0اب '=C/ و :ا����اس ا�$��ي 

َ  ا��ر و�
ا��#  أو -!� #E0%H ل                                                              .ا�!ل E0%H# أو أ��ر و�
ا��# و أ�!

                                                      

./  :+�ن ا�()'& ا�$�
�
ل أو .-وب ��� ھ
 ا�\0اب ���%�lك واC�lا ��أ,0ا ��

lط0فا �� �;�YG. (�E ل%�lك واC� "J%ز ا�  ./ ط:��Y� c< �/ أ�0اض ا�&%
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  ا��را�	ت ا�-	,$� 

�lا a!� ر�ت أن ا��.��D; c�;E /:;!ن ا�
 20% � أ�0اد �/ أي �&�"�  �

 #��0bت ا� ا�"&�"!O
ء أ0N3 ,0�# �%$ا ا�"0ض. و�;C-وا� . ��B�   �-, ��:C' ر��.

ء  C-14-%24  با�%) ( �
ن�/ ���.   �-, ��:C'   لP00 ) . %5-%19( ب ا�N�E "3


ن إ�� ا�� j  ا�\0اب �"E �E$ص ا�Y_*ى ا�
ن ��
�H# وا�;0ا�# ا��� . وi�"�Eون �


ن ا�!;:/ ��6ز�# ا��(  Irritable Bowel Syndromes (. /رب ا��أظ%0ت ا��&


ر Cا�:0و�� رد 3
رف(أ_0ف , �%'0� ( � , � �=�_ #!�P � أن  52�;Y_82%  


ن �� ��6ز�# ا��'!E �"� ���ت ���E
�C� /� >�' (%E�  " .د" 
ن ا�!;:/ �

�NE# ا� أ3�تBت ا�
ث وا��را�B:  ���� ا*�:ب " د"أن '�< ھ$ا ا�=��� �!E#�C�D0ا�  /�

�# �"0ض Ol/ا �م ا�!ب ا�!رض  و ا�=;q�3S%0يا�اس ا�
�
وا�%6وس ا�:;E0#  وا�

 rE
Gوا�� #�!"Cد (وا� ���
ن"���:q��"ا� %Eض" أE0ة ا��E0P (.  

 2�:M< وا�ت أن 'دة  �!a ا��را�� ��'
�م ا���رة , � �:@ .sدي ا��  ا�0�Cو.,

 #�: Cر ا�� ا*��� > Yوا�� #��&Elر اب ،  ,ا*��q�3lا��# ا�"��0رة ��/ ا
�
ا*��ر ا�

� ا�"
ا��� ��N ا�-5�#، .G"� ا� �E�
ن ا�!;:/��وث ا�\0اب ا�� و 3$ا�e.  ا*��ر�!  

�س (, 

ن  3"  .)2016-03- 07د ,:� هللا أ�N�� G3=2 درا�# ط:�# ��NE# أ0Pاھ


ن ��E0�%0ي .أ�اس ا�
�
�� #�OS� 0\Y � #�0, د� .�0ات أ0N3 5أن ا*�%ت ا�&

� .sذE%) دون H /ر ا��
� أ�C@  ا*�� �%�� و0�1 ا�!�6'/ , � أط=E�Gا� (%�
� c:C�

�;H.  )�P6,و ��
اس ا��%0ي ،أ�:�
�3
ر ا�C �) ا�!6  )ا��
�u ا�E اس
�
� ا��� #H

 ��
u�BO أّن ا�� 
ن ا�!;:/ ��GE S �\0اً , � ��ة :" ا��%0ي و ا�� 
ن ا�!;:/ ��


ل � #�C=-وس ا��
�# ا�!;:�# و د�
ل ا�"aE0 �/ دوا�# ا�Bر ا�
�ھ. �� ��� aE0"ا�

�ر.� , � .
ا�O �� ا�-س . �0��  H م�!� 0!GE aE0"ن ا�ر�# , �"� �, �!�:E و

PSا �.\G'�" ��� ر�%"E ن,�#  ا��/ 3 " "3 ��� ً��M و أ'� ذ03 أ'� ھ-ك ار.:ط


اس ا��%0ي و ا�� 
ن ا�!;:/ �

ن ا�� 
ن ا�!;:/ ھ
 �c:C . ا��E c 1*و �/ ا
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اس ا��%0ي �
�# ا�-=�C# ھ
 ا�$ي sEدي ,� Bء ا�

اس ا��%0ي و��
و �6ت ا0�Sى ا�


اس ا��%0ي ا�� 
ن ا�!;:/ وا(.� � 
ن ا�!;:/ �
�.(  

./+0 1
  :ا��ر�	ت ا�-	,$�  ($


�/ ا��را�# ا��/ .�
ل أنّ .": N�E /:;!ن ا�
�H# ا�\0اب ا�� �� ���� ا�";-, 0


اس ا��%0ي  ���B ھ�ه " وا�;0ا�# �

ن ا�!;:/ .�
ن ,-�ه �"ت ا� �� aE0� اي أّن

ت "Cو ا�;0ا�# "ا� #H�� _Y;�# ا" ا�� �3 >Y.#ا��
�

اس ا��%0ي ��
  .و �aE0 ا�


ر �0'رد 3
رفC0و��� � ھ�ه ا��را�# ودرا�# ا��/ ا0Pاھ�� �"P  6ل� �أ��-�K أّن  و�

� aE0�� ب;E نW� ي
H ل
اس ا��%0ي � 
ن ا�!;:/ ��� ا��"�
� . �� ا��را�����%�


اس ا��%0ي �/ �
ن , � أّن ا�� 
ن ا�!;:/ 0�Eا�j �� ا���:N. ان و�3s.   .ظ%
ر �&"!%"

 � أ.:a!� 2N ا��را�ت ھ/ ا*�0ى أن  3"Hر
� ظ%�'
� ا,0اض '�< �دة ��0و.� 

و�� أ,0اض '�;� 3$ا�u:;E e �$ى ا�=0د ,�م ا���رة , � . ��6ز�# ا�� 
ن ا�!;:/ 

� ا*��ر � :�# � > Yو ا�� #��&ESر ا��S:@ ا�ا��# , 
�
ر ا���Sا . و ا�و�� �6ل ھ

3�ا�e أنّ  K�-دة  ا��� /� >�' �E�
ن ��E ا�=0د ا�$ي /� �� j0ا��E ف
� ��'
ا�0�Cو.


اس ا��%0ي و ا�� 
ن ا�!;:/ ا�5�

ر �3 �� ا�% . /P
�
Ei� /'P �� 0C=E ا�� �3 ھ��

 @��.  

م �H /را�# ا���
اس ا��. % دوا��

�u %0ي �� 
ن ا�!;:/ � �) �/ ,H6# ا�E  أّن  ��%

�� aE0�ن ا�
 G-E ف
وس و ���/ ,�b .=��0ه �"0�� !;:/ ��
��� �/ دوا�# ا�E 

 #�C=' ن ا�!;:/  اي

ن ا�� 
ن ا�!;:/ و. و�وس �
ل �0�� �� �E ���ث ,-BE ا�ھ


اس ا��%0ي �
 � c:C� 

ن ن ا�!�> اي و�
اس ا��%0ي ھ
 �c:C   �ا� اد 3, ھ � 

�ث   ا�!;:/ BE ا�$ي j �ن '��&# ا�
�E ا�%�  0P �و�% اء و�و�� ا�$,-� ا�=0د ��E ي

 ر1) , "�  و�CE S\�� ا�6Yص%-� �#=�Y� و �� , #:E01 %'.  
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  2(�,	ت ا��را�� 

 �ت و,�:ت �/ ا'&ز ھ$ا ا�!"� و��
!O ة�, /-�%Pرا�# وا�ء إ0PاD/ �%$ه ا�-Mأ

%-��:  

� H;�0ة و, � ھ$ا ا��
cP �-/ أن أدرس 6Mث  ��0ة -1P 2'
ع 3�
ا��را�# �%$ا ا�"

Sت ��@�. 

2- �=G�C"ا� �Sت �B0وج ا��,  (M د�B� 2Hو /� #�Bان أدرس ا� /-� cP
 ا��"�


اس ا��%0ي �
س ا���� %� , j:أط, �ت ,�
وھ$ا � P! -/ أن S أ�) ��� ا�"! 

� ا�\=
�# إ�� ا�=�0ة ا�� #�Bا�#��B .ة�� � ,  #�� أ2E0P درا�# �H 2-3 ��B�  2'3


اس ا��%0ي�
�� H

ن ا�!;:/ ��0�
� ا��� /'!.,  (� #�B0وج ا�� c:C� ���


اس ا��%0ي�
�ة ا�_ �E�B�� 0اون� ��E س��� j�:\. �\ا��  �ھ-,. 

�� ا�"�ن -3, :# �ن �%�0Pl Wاء ���� �P
E S, 2E0Pأ #�'Nا� #�Bا� ��B�  %!�

�# أن u;=. S ��� أ�0ارھ ,ا�"��6ت �/ �0E0ھ �� ���# ا�"0��Bا� �!P و  ,�"

�# ا*و�� B6ت ا��  .) إ0Pاء ا�"�%!� /�  >B=ا� #,H, ا�3ن ھ-ك ا'�\ع  �%

�6ت �� ط0ف ا�""0�ت�" �. 

4-  
اس ا��%0ي �"�
�0ن �!-� ا�!E S0اءة و�ن ا�-��E S #�'Nا*و�� وا� #�Bا� �� �3

 Sت وأ_0ح �%"B � 0أHأن أ /-� cP
 .ا��
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  :����د

د �
	م ��ر�وري �J-Bergeret   ا����� ا������ �دى ا����ن �	و.� ّ◌ ���ر���	� أ��� ��ظ�م  


و��ت #� وراء �	م ا���س#� %&��  . '��ت و�

و#ن ,�ر " ���� �+���� و ���� ذھ����",�و�د �����ن ������ن '�����ن �% �	م ا���س ا�#ر)% 

��و�ط�#�  ,ھ��ن �����ن و ./��#� �+�2 ا��1 ��ظ�#% إ.ّ , ا/داھ#� ا�� ا.-رى�#ر  ا�##
ن أن

 ( plus fragile)�7��ر 
�ظ�م أ
'ر ھ�6�6  ا�ذي ," ا�/��� ا�َ��ِ���"/دي ا���ظ�م #� ��#� �

��	ور �6
ل دا&م �% أ/د ا�ط�رات �% أي �/ظ� �وف �و. �����ن ا�7+���� وا�دھ�#�ر�� ������

  .) J Bergeret.1982 p 129-130(   "��%ا�ذھا�-ط ا�7+��% أو ا�-ط  ",ا�#��ورة

  

I. ����	
  : ا
	�� ا

I- 1   ��	�
 : ا
���وم ا
��وي 

��و��ل ���� و��� و���� و��� �
�ر ا���ء #+ورة  ,/�ب ا�ن #�ظور ھ% ا���&� ا��% ��% �	�

  .و�=ن +/�2 ا����� أي ا��طرة,و�زر#'ل �ز�� 


� ��و@ف 
ل #��� �	� #� �داهھ% 
ل #
ون #ن ظواھر :" و�ول +=ح �)ل��#�#  "        

  ) .��+رف -  11ص2005._2006-ور د.ل /�(

I- 2    
	��ا�
 : ���وم ا�ط��� 

��  ,�7رف �ون ��ر�وري ا�����  -�B�  و�و���

و��ت #�����#� %&�� éléments��ظ�م '��ت و�

métapsychologiques   ت /��� #ر)�� أو �و�� أ�������
 - 2013#��وم ��	� ( �واء 

  . ) 30ص  2014

��س �	�زء #��7 ا. ‘ ا����� ��د ا��6ط����� ھ% #�#وع . ���زأ #درك 
	�� #ن طرف ا��رد -

  . )57ص- 2011-�درة #7�+م #�#و�% ( .���
ل
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I- 3   ر���
�� ��م ا
	�س ا ��	
�ر�ف ا�: 


ن  .أ��� �و �ر
�� �	ور 
ر����ل ��ط �% ا1رض �وف ��
�ر"/ول #��وم ا�����  �ول �رو�د�

)7ف  ا��% /د'ت �% ��س �Bي /�ل #ن ا1/وال ، ��وف ��
�ر /�ب -طوط ا�وة وا�

��  ,ا�-طوط ��� ,�ر #ر&��  /�� ��
�ر �	ور �
و��H ،�/�ث ھذه�I�و������� �	���� ا������  


  .) J. BERGERET 1982 P 128(. ر����ل��	ك ��س #درج �	ور ا�

I- 4  ����	
  : أ	واع ا
	� ت ا

��  -أ  ��
   LA structure  névrotique: ا
	�� ا

ر ��دي �% #ر/	� �طو�#��ز ا����% ا���دي ، 'م �#ر ���د ا�و.دة �
ون ا�#و�ود �% #ر/	� ا.

ا�#�ؤو�� ��% ، �����رة ا1ود/ل ا�+راع �
ن ا�-	ل �
ون �% أ�H . ���ط�K ,ا�ط�و�� ا1و�� 

و����� �	+راع ا1ود��%   ,وري �7ود إ�� ����� ا�#ر/	� ا�6ر��� �ن ھذه ا�����  /�ب ��ر�

  ).��+رف  38. 37ص  2014-  2013#��وم ��	� .( �/دث �'����ت @و�� 


� ا
�د��  -ب  �
 ETAT LIMITE : ا

  "cas limite" "état limite"  "border lines" "ا�/��� ا������"ھذا ا���ظ�م �H �دة ��#��ت 

ھذه �/�ث .  V.Z.Eisenstein   ���1949ول #رة #ن طرف ا1-�ر ا��7#ل 1 #��وم وھذا


��ظ�م ��ن ا����� ا�7+���� وا�ذھا�/��� ا�/د�� ��وا�د  ����. )J ; Bergeret 1982 p 

187/188(.  

، وأ'��ء ا��ن ا1ول �'����ت �% ط�ت ا/���/دث  �% /�ن,إن ا��1 �
ون #���وزا و�دون �وا&ق 

#��/�ث ھذه ا�+د#�  . �ا.��7داد �	�طور ا1ود��% ا��7دي ، ��7رض ا��رد �+د#�ت ����� #


ون #�ؤو�� �ن إ/داث 'ورة ,ر�ز�� �, N(�� ظم و,�ر�ل أ�� ,�ر #�
وا��% �ظ�ر �	� 6

ه ا�	/ظ� �د #
'ف /��� إ,واء ���% #ن طرف را6د �% /�ن ا�ط�ل �
ون �% ھذ" #'ل 

  ).��+رف  40 -39ص  2014-2013#��وم ��	� ( .�@=7�H ���#7ط��ت ا1ود���� 
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  STRUCTURE PSYCHOTIQUE: 	�� ا
	�� ا
دھ -ج 

��6ر ��ر�وري أن ا���/'�ن ا�#�7+ر�ن �رون أن ا����� ا�دھ���� #و�و#� ��د �ط� ا�ط=ق 

�/�ث �
ون . و ا��% �7ود �% ا1+ل ا�� ا�7=@� ا�ط�ل ��1م ‘ #�
رة  �#�#و�� #ن ا/��ط�ت

��رة ا��ظN  .�����أ �'����ت�% ھذه ا�#ر/	�  %�اي /�دت دا-	% أو -�ر�% ��7رض �H ,و 

�� �'��ت #����ً  ا��رد��- 2013#��وم ��	� .(�ؤدي �H  ا�� �
وص �	#ر/	� ا��#�� ا��% /دت 

  ) .��+رف 38ص 2014

I- 5   ت 	و&�
	�� اا����	
 : 

��  - أ ��
  : ا
	�� ا

 .ا�6ر��� ا�'���� وا�#ر/	� ا�ظ���� �% ا�#ر/	� :  "#��وى ا��
وص"ا��'��ت  •

 . @	ق ا�-+�ء  : �وع ا�	ق •

 . "�دم /ل �دة أود�ب "أب ، أم  ,�=@� '='�� ط�ل:   ا�7=@� ���#و)وع  •

 .     )��+رف  2014ز .��K ف(��ن ا��1 ا�1	� و ا��و :ا�+راع  •

•  ����� ) . 36ص  2014_2013 –��	�  #��وم(ا�
�ت و ا��/و�ل  : ا���1ت ا�د


� ا
�	�� " �	ظ�م ا
�دي ا
   - ب      �
  :" ا

 .#� ��ن ا�6ر��� ا1و�� وا�'���� " : #��وى ا��
وص  " ا��'��ت  •

دان ا�#و)وع   :�وع ا�	ق •� .@	ق 

 . أم -ط�ل: �=@� '��&��   :ا�7=@� ���#و)وع  •

 .)  ��+رف 2014ز.��K ف ( ��ن #'���� ا��1 و ا��و  :ا�+راع  •

• �������م ا�/ل ا�7=&% إ�� �ز&�ن : ا���1ت ا�د� K# ��#وا� ازدواج ا�+ورة ا�

�  K@وا	م ا�+/�2 ���  .�7% ذ�ك �
�ف +/��2و: �د�ر و

د�ر #'��%  �� K@وا	�H� %�� س ا�و@ت�� %�                                                                .و
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K@وا	زأ ���وا#�� . ��7% ��% . �ل ھو �وع #ن ا�د��ع )د ��د�د ا���زأ ة,  ��زدواج ا�+ورة ا�


% . ���زأ ا��1 "ھذا ا�B6ن �ول �رو�د �se déforme �I�� Hر�
. 7وج و��6وه دون أن ��

  ).36ص 2014-2013#��وم ��	�(

'��&�� �ن �=@� ���#و)وع �-�	ف  ,'��&��ا��% ا�/=ت ا������ �=@� ���#و)وع : #=/)� 

�% ا�/��� . ا#� �% ا�دھ�ن �=@� ا�د#����,1ن �% ا�/��� ا������ �=@� ا�
���� , �دى ا�دھ��%

 59ص2011-�درة #7�+م #�#و�% .(ب #ن ا.-ر ا�
��ر/َ ا������ ا��رد �ط2# �% أن �ُ 

  ).�+رف�

  : ا
	�� ا
دھ 	�� -ج 

ا��
وص . ��7دى ا�#ر/	� ا�6ر��� ,�% ا�#ر/	� ا��#��   " :#��وى ا��
وص" ا��'��ت •

�و . ,ا.و�� �،���7( H	7�� �## %&#��ز �دا�#��ز أو �ا�= �	ص إ�� #ر/
وا��1 ��

K �/ت ��طرة ا��و�� .�	7ب دور ا�و��ط 


ك وا�6طر �7د#� 
��ت و/دة ا��1 #�#��
� @	ق ��زأ و��
ك 1ن ا��1 :�وع ا�	ق •��.   

 ).2014ز ,��K ف ( 

�� #د#�� �% �ر���� ا1م ھ% �=@� : ا�7=@� ���#و)وع  •�. �	#�
�ؤدي ا�� ,�ر���� 

-�درة #7�+م #�#و�% .(ا.�طواء و�
و�ن وا@K �د�د #ن -=ل ا��ذ��ن و ا��	و�� 

 ).��+رف 59ص - 2011


ون ��ن ا��1 وا�وا@K ،1ن  .راع ��ن ا��و وا�وا@K  و �
ون ا�+ :ط���7 ا�+راع  •�

 . �دا&% و. �وى �	� دور ا�و��ط �
ون أو,ا��1 ا����&% ,�ر #و�ود 

•  ����� . )- 2014 ز.ف.��K( �� ا���% أو ���ھل ا�وا@K# K ازدواج ا1: ا���Qت ا�د
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  : ��ر�وري/�ب ا�#
و��ت ا�����1 �	���� ا������  )2و�) 1(�دول ر@م 

��	
�د ا
���ط  	وع ا
 را

  ��) ا
�	ظ�م

 ���ط

  عا
�را

 ���ط

  ا
*�ق

��& 	ز� ت ا
د� ع 

  ا,� ���

 �-��
ا


�و�و   ع

���وى 

0�ت"ا
	&وص�
  "ا

��	
��ا ��
ا,	    )ا,��ا,	   ا

ا,��) 

  �1 ا
�و

�زل،ا
�&و�ن   -�ق �3 ء
ت،ا&
ا

��&�
�*�	�. ا
  ا

�	 ��� ط�ل،أم 

  ،أب

  اود���ا
�ر��� 

ا
�و �1   ا
�و  ا
	�� ا
دھ 	��

  ا
وا-1

-�ق -

-ا
�8ز�7 

 ��	
  ا

  	�� ا
وا-1

  ازدواج ا,	 

  ا
�ر��� ا
����  ا	د� �8


��  ا
�	ظ�م ا
�دي 0�
ا,	    ا,	  ا

 �
 0�
ا

�1 ا
�و 

  وا
وا-1

ق �*دان -�

  �و�وع

ازدواج ا
�ورة 

  ا
�وا��� وا;	:ط ر

أم  - & 
� ط�لا�


  ا	د� ���8ت �

����*
  ا
�ر��� ا

  

                                                                  )j.Bergeret, 1974,p 140(. 

 :�7	�ق �ن ا��دول 

����� ا�دھ���� و ا���ظ�م ا�/دي �/�ث ��6ر �و)2 ا��دول ا�#
و��ت ا.����� ����� ا�7+���� و ا

ا-�=ف ا�#
و��ت ا.����� #ن ���� �����  ا�� أ-رى #ن ا��7د  ��ر�وري  �% ھدا ا��دول ا��

�وع ا�7=@� ���#و)وع و , ا.���ت ا�د����� , ط���7 ا�	ق , ط���7 ا�+راع, ا�#��طر �% ا����� 

  #��وى ا��'��ت �/�ت �% ا����� ا�7+���� /�ب ��ر�وري �
ون ا��'��ت �% ا�#ر/	� ا1ود���� 

ا��'��ت �% ا�#ر/	� ا��#�� أ#� ا���ظ�م ا�/دي �
زن ا��'��ت �% ا�#ر/	�  و ا����� ا�دھ���� �
ون

 ����(  .ا�

I- 6     ��	
 ) :ا
	 ء( �را�ل �&و�ن ا

  :#را/ل ا�� '=ث ��6ر ��ر�وري 
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��دي  –�% ا��دا�� �
ون �دى ا�ط�ل . �#��ز ���% . ��ط	ق #ن ا�و.دة :  ا�#ر/	� ا��1 - أ

��دأ �#��ز �K# ��R -رو�H , ا��)N و �=@�K# H ا1م و ������� �H و ��در�N �/ت �B��ر, 

و أي ظروف دا-	�� أو -�ر���� #)طر�� �وف ��6
ل -طوط )7ف أو 
#� . #ن ا��و 

�رو�د �'��ت  ��  ).��+رف 57ص- 2011-�درة #7�+م #�#و�% .(��#�

�م #K , د�ن و -+و+� ا1م� �	7=@�ت #K ا�و���طور ا�	���دو وھدا ��7ً : ���� ا�#ر/	� ا�' - ب 

و ا��1 ��طور و ����7ن �����1ت ا�د����� /�ب ا��زوات و ا�#/�ط .ا�راد ا��7&	� و ا�#/�ط 

6
ل +را��ت و +د#�ت و �#+�ت  ,ا�-�ر�% %�#��وم .(و��ط 
ل ا����رب ا������ 

  ).��+رف 33ص ��2013-2014	� 

���� ا��	وغ �
ون ���: ا�#ر/	� ا�'����  -ج � K# ا���1% #� دام ���� '���� . ���Tر #ن �و��

� ذا ����   )+را��ت @و�� , ا/��ط )-م(� +�/��� �م ��7رض ا�� +د#�ت ����� ھ�#���

ا�/���  دو ��ن ا����1 �و�) 58ص -2011-�درة #7�+م #�#و�% (.�+���� أو ذھ���� �و�� 


ا�## ���. ����' ����
ن ان ��طور ا�� #��را�دھ�ن أو /د�� ا��% �ظ�ر 
#�ظ#� ھ�6 و ��س 

  ).دص  -2014-ز .��K ف.(ا�7+�ب 

  

II- ��	8
 : �را�ل ا
	�و ا
	��� ا

�رو�د ��ھ% وأو�� ھذه ا�#را/ل ./�ب #��طق ا���م ا��6��  ��#��ز #را/ل ا��#و ا��% ��6ر إ��

�� ھو #ر
ز ا���6ط  ) orale stage ( ا�#ر/	� ا��#���� ( ا�6ر���'م �	��� ا�#ر/	� .وا��م 

anal stage  ( ����� ��/6 6/ن ا�وظ��� ا�-را����ون ./�ث 
�� ����('م �B�% ا�#ر/	� ا�

�/�ث ��#% �رو�د ھذه ا�'=ث #را/ل  .ا�1)�ء ا������ ھ% ا�#��طق ا�6�و�� ا�����1

��رة 
#ون .�#را/ل @�ل ا�����	�� ���د����ت ا�Tر�ز�� .ن ���#ر ���#�ل ا.‘) latence ( 'م �7


�ت إ�� ا��	وغ  ���/ %�  N ا1-�رة وھ% ا�#ر/	� ا�����	��إ�� #ر/	� ا��) ا��رد 'م ���ل,

)génitale stage( .)  ل ���س+��  .)��+رف  40ص  1996

   stade oral : ا
�ر��� ا
����  - أ
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#'ل ا�#ص وا��Tذ��  و��ر
ز ا�	ذة ا������ ����6ق ا��#% ,#ن ا�و.دة إ�� ا���� وا��+ف

 U(#ت ا���
  وھذه ا���6ط�ت ھ% أ��س . وا�7ض)28 ص 1998#/#د /#دي ا�/��ر (و�	و

��#� �7د، �	ذة ا.��=ع @د �زاح إ�� أ6
�ل أ-رى #ن ا.��=ع ا�
'�ر #ن ا��#�ت ا�6-+��  ����

زاح د �و@ ,و�+د�ق 
ل #� ��ل ھو ا.��=ع دون �#/�ص ,
	ذة �/+�ل ا�#7ر�� أو ا.#�=ك

  .)40ص  1996��+ل ���س (.  ا�7ض إ�� �-ر�� أو ��ش

  la phase anale: ا
�ر��� ا
:ر��8  -ب 

-  1998 - /��را�#/#د /#دي ( ,ا�	ذة إ�� ا�6رج #ن ��� و�+ف إ�� '=ث ��وات /�ث ���ل

ا�ط�ل �% ھذه ا�#ر/	� و  ,��/ول #��6ر ا�ط�ل #ن اھ�#�م #ر
ز �/و ا��م إ�� ا�6رج )28ص 


��رة �د�H  .�/+ل �	� ا�ر)� وا�را/� #ن �#	�� ا�-راج �#�@ H� و ,وا��راز��6%ء ا�و/�د 

H���� أن Kط��ن أن �+�2 ھد�� ,ا�ذي ��
وإذا �م �ظ�ر ا1م �د�را �	�د�� �H�I @د �/��ظ �H  ,و�#

�% +ورة إ#��ك .  �#
ذا و��و@ف ���&N ھ ,��رزه و��7	م ا��ظ��� ���7ن �	� ا�ط�ل أن  �ر��

�Iذا 
��ت ا1م 6د�دة  ,ھ� أ'��ء �در��H �	� ا���رز�	� أ�	وب ا1م #K ا�ط�ل و#��6ر, ا��7	م

H�=(�د ��ض ا�ط�ل �	� �-��د ا����ح  
�#�	�� ��+رف ( و �+�ب ���#�ك و+�ر#� 

و@د .+�2 ���دا و6/�/� �7#م ھدا ا��	وك ��#� �7د و ��ّم   .) ��+رف 73_ 72ص - 1998

و�7#م ذ�ك �	وك #ن �7د ,��#� �B��H ا���رز �% أو@�ت ,�ر #����� �,��#رد �= ���رز ��د#� �ر�د 

6�وات  :أ���� �
ل �	وك #�#رد #ن �7د #'لو�
ون  %��و)� و�= ,��T#س  %���7ش 

  .)�40�+رف ص  - 1996 –��+ل ���س ( )وا�ط 


و����% ���ط�ل إ�� أن  ,و�ن ا�7
�%و��)2 أ'ر ا��وة �% ا��در�ب ��#� �7د �% +ورة ا��

��ذارة إ�� ا��ل وإزا/� ا.���7ل ا�-�ص ����/دث �#	�� 
#� , �+�2 و�وا��� ������� �	�ظ�

�ض �7ض ا�ط�7م ا�#رف #'ل ا�	/م ا�ذي �H�6 ا��راز �% �و�H #'ل @د �ر �7ض أ�واع ا1ط�#7 


% ���رز و@د  .) 73ص - 1998- ��د ا����ح 
�#�	�� (أو أط7#� أ-رى  ����ودد ا1م �ط�	

��/+ل �H أھ#�� ا���رز  H7�6�ق,و	-��� �	/�و� ���ون #�
�� H����+ل ���س ( و����#� ذ�ك 

  ).40ص  -1996 –
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�� ا,ودا
�ر��� ا -ج ��*
��� :stade phallique  

 ,/�ث ���ل ا�	ذة إ�� ا�1)�ء ا�����	�� 
#+در ر&��% .�
ون ��ن �ن ا�'��'� وا���د��

-1998 -/��را�#/#د /#دي (ا.ھ�#�م ���	7ب ���)�ب وا��ظو��� ا������ و��ظ�ھر ھذا 

  .�ب و-=ل ھذه ا�#ر/	� ��B6 #ر
ب أود .)29_28ص

�رو�د #و�د#ن @�ل ��� #+ط	2 اود�ب  ا��-دم H�ظر�� %�  �و+ف #��6ر ا�+�% #ن ر,��  ,

H�ه وا�ده  ,وا�د���رة وا�7ض �Tوا�)adipal complex one of freud s’irost 

controversial ideai)(  رو�د ��م��� �واة ا�7+�دة أود �1908/�ث و+ف �B� ب و �ب�

 .)223ص-2012 –رو.ن دورون و �ر��و أز��رو (�ب أ�#�ھ� �دة أود 1910�% ��م 

�� �	� #��Bة  "�با�ط�ل أود"#�� #ن ا�طورة ا,ر��� �/�ث ا���7رة �رو�د ھذه ا���وأط	

���6 Hوا�د�� H�	+ %�ا�راھ�م #/#د (� ��ذه ا�1طورة وھ% ##� �H���7 ط�ل إ��ن ط�و�� #�
رة 

  .)50ص-2003 –ا�#�Tزي 

7دة أود�1 Hرھ
أ#� /ب ا�ط�ل ,�ب إ������ ��H و��#� أود�ب ��	-ص �% /ب ا�ط�ل H#1 و

" را�دة ا�
�"ا��	���  �7دة أود�بH��1 و
رھH#1 H  وھو ا.���ه ا�ذي ��	
H ا���ت ��دة ��#� 

و��دو ا1ب و
H�B �7وق ,�+�2 �دى ا�ط�ل ر,��ت ����� #���� �/و ا1م  �% ھده ا�#ر/	� .

�ق ھذه ا�ر,��ت /�,�#
 �� 2�+Hص #ن د�	-�ا� %�ا1ب �
% �B-ذ #
��H #ن ا1م  ر,�� 

�%وھ�� �-	ق +را��ت ����� أود , )��+رف د ص– 2008- #و�د �رو�د��( �	��� ���� 

وھ�� �+�2 �دى  ,�% #زا/#�H زو��H و�ر,���H ا������ ا���ه أ#H ,#ن �@�7#�Hا�-وف #ن ا1ب 

7�ب �H  .ا�ط�ل @	ق ا�-+�ء
-1998 –#/#د /#دي ا�/��ر (أي ا.ب �وف �-+% ا�ط�ل 

  .)��+رف 29ص 
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Indifférenciation somato-psychique           ز ��دي��#�.- %���                    

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Evaluation normale طور ��دي�  

  

 enfance_ا�ط�و��

  

  

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 


#ون                                    -latence     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 � _adolescenceا�#راھ

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Maturité –  N(ا��  

 

 Mode de structuration                         ��ا�7+�� �6
ل ا�����#را/ل     

névrotique  

 )_192 J.Bergeret 1982_p(  

Conflit œdipien  

 +راع أود��%       

Moi névrotique Pré    

organisé 

 أ�� �+��% @�ل ��ظ�#%

Moi névrotique  
organisé ا��              

 �+��% ��ظ�#%   

Moi psychotique 
organisé ا�� دھ��%    

 ��ظ�#% 

       Névrose  ا�7+�ب      Psychose ا�دھ�ن    
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Indifférenciation somato-psychique     #��ز ��ــــدي�ـــــ�ــــــ�ـــــــ% –. �  

..............................................................................................................................................  

   

Evaluation normale  - طور ��دي�  

  

 Traumatisme désorganisation 

Précoce 

   enfance+د#� ,�ر ��ظ�#�� #�
رة                                                                                                               

 ا�ط�و��                      

 

Pseudo-latence précoce       - ر

#ون #� H�6  

........................................................................................................................................  

Latence 

  ا�
#ون

..............................................................................................................................................  

Adolescence                                                        tronc commun aménagé 

  6�رك #���%                                                          ا�#راھ��دع #                    

..............................................................................................................................................  

     Maturité  -  Nا��ظ 

.............................................................................................................................................. 

  d’organisation– limite  Mode��ظ�م ا�/دي    �6
ل#را/ل 

(j. Bergeret ;1982 ;p191 
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Indifférenciation somato –psychique #��ز�دي ���% .��  

............................................................................................................................................  

                          

Enfance 

 ا�ط�و��

 

 

 

  

 ............................................................................................................................................  

  latence ا�
#ون  

 ............................................................................................................................................ 

                    

............................................................................................................................................  

  N(ا��
maturité   

  

  

   psychotique Mode de structuration#را/ل �6
ل ا����� ا�دھ����                     

 Bergeret ;1982 ;P190). 

 

Limitation très 

précoces du moi  

��R� ر
  �/د�د �د #�

Moi psychotique 

pré organisé 

  ا�� دھ��% @�ل ��ظ�#%

Moi névrotique organisé 

    ��ظ�#%  ا�� �+��%

  

Moi psychotique       

organisé  

  ا�� دھ��% ��ظ�#%

Névrose    - ا�7+�ب    Psychose   - ا�دھ�ن  
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 ���3
  :ا


و��ت #�����
و�و��� أ����� �واء 
��ت  ھ% ��ظ�م '��ت ا����� ا������         #� %&��و �

#�  و ��و�ط�#� ."ا�7+���� و ا�دھ����"�و�د �����ن '������ن �/�ث . ا�/��� #ر)�� أو �و�� 


��% '��ت ا����� . � ا�ذي  ,"�م ا�/دي ظا���"ا������  ���/��� ��#� ,���ظ�م @��ل �	��Tر �/و  �و

  . ا�'������ن �نأ/د ا������

ا.)طر��ت ����� #ن , #�#و�� #ن ا1#راض " ا�/��� ا������"ا�/دي  ��ظ�م�+�ف )#ن ا�

ھذه أ�واع #ن ��ن . ھ% ���رة �ن أ#راض ��#�� ذات B6�# ���% و .ا���
و�و#����

  . ��د ا�	ون ا�7+�%ا.)طر��ت 

ا���
و�و#���� �+�� ��#� وا�	ون ا�7+�% �+��  ا.)طرا��ت�طرق ا�� و�% #��	% �وف أ

 �+�-.  
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�����:  

ن ا�	�� و	���� ا��� ������.���� �� ا���اض ا������  �ا%$�اب "!ي ذو ��

، 1� ا'�(� �� ا�&��ة ا���0ة و.�ر �� وھ %�	�� "�� ا����م وا���"�  .و�*() '&��

ن ا����� ?�	;� "�< أ'= أ>;� أ��اض 7�89 ��� .*6 ا�� .ا5'��نا���اض ا�����4 ��ى �

"� ا�@�A �4!���ز ا� .  

ن و	�4<  �ن ا�E*)�4،و	$�D "��= ��$��8ت "�ة �*�� ا���ن ا�4;�ر ،ا�����E ا���

�	F��@'G�9) Irritable Bowel Syndrome (  ر�ن ا����� و��ى ا�� H��9و��*= �(�

ن ا����� ( .)IBS(ا�ط��ء ���0�9ره ا�����4 �  )أ>�د	H�" ��4 ا�*&M" ، Nج ا��

I- �����	
	��� : ا���اض ا

I-  - 1روس� ������ي ��� ا���	س ا :�#�"! ا�� ا ��� ا

	�رس أ'=  و, 	��ف Gروس ا�$� ا�*&�� ا�@��ي "�< أ'= ��ع �� ��وع ا�$� ا�8�	7

واG.��9ت ا��!	� وا���اض  .اG%$�ا�9ت ا�@��	� ذات ا�.T وا�S�*4 ا�*&��

������زاوي >�;م . ( �� ھ� إG '��@� .�اع '&�� "�< ا��!	� ا�����. �Vي زو����"

   ).���9ف 15ص  - 2005_2004-

I- 2-  ي���  :�#�"! ا�� ا ���  ا

�� آن وا?� ��9@�'� ا�*&�� وا�@�'� ا�@��4 H��و G	�Z* �?�ھ�4 دون ,  ھ ا�$� ا�Yي 	

 �4��4 9\.(ا]�0 و G	T�& أ9�ا �9*\��  310ص  -2004 -��9 �48� ا�(�	���96 دا>

  ).���9ف

I- 3-   أ��اض !"�#� �����	
	��
:  

�����  �ا����4[ >�4  -�وطرھ� ��و	� heineth    �*� 1818"*� ��ة  �ول���

�� ا���ن ا��(�	� وھ� >��4 	'�'�� ��*� ا�*&�� ا�@��ي .  
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��9� ا'&��Gت و	��� 9�� ا%$�ا�9ت \���4 ��Z� ة  ا����	�A.) رسھ�ى �48� \�'� -

��5 )���9ف 12_11ص - 2013��%$�ا�9ت ا��� ���� ھ� ��_ ا5%$�ا�9ت ا����

()*�  ��4�\ M�A YV�� ��ص ���1994ي، ا�� "�� ا��?4(.�� أ���ب '&��� و��� أ"�ا%

 . )���9ف 31

�� ?��� زھ�ان  -���	 :��&' T.ا%$�ا�9ت \���4 ذات أ��س وأ ��وھ� ���� , أ'

�� ا�@��ز ا����� ا�T���4 ا�4*�طD أو �� H�8�	 ا�"!�ء ا���) ��" >&$�� ��?

  .)���9ف  26ص  2003ا��$�4 

-  ُ� َّH� G�9 ً�!	ء �� ,%$�ا�9ت \���4 '&��� اF\ ��وھ� "��رة "� ?�وث ��6  

 H�@اء ا�F\ة ,أ�dا%$�ا�9ت ا'&����� زا �@��' =d�!"أ �� �� وظ�&� "! T�0 أو, 

 f�&	 G ا�9ت�$%Gه اY���4 ھ� ��d�&A ��'�Zا �4��Gار ا��Mج ا�@��4 و?�ه 

 ����&'Gاب ا�$%Gو,ا��\M" H�	 اYج \��4 ا� "�< ھM" ��� ( *&��ا��Mج �9

ھ���� T8�� -2004_2005  -  ���9ف 24ص(.  

4"� �� أ"�اض ط��� وا%�8 ھ�  -@� ��*4% T0�	 ���4� g�9 �9�.أو إ T�0

 H�@ا� ��7�89 ھYه ,و��*�� ����$� ��h�49ات و"ا�T '&��� ,ا��4	g ا�"!�ء 

اG%$�ا�9ت ��ن ��9� أ�i ا��ا�T ا�*&��� "�< ا�*ا?� ا�@���4 و�� ا��;�� "�< 

 ، .�اع '�&�، �1?� ا��4�ة، ا���ن ا�����ھYه ا���اض ، ا��9) >&$�� ��?

  .)���9ف 27ص -2003 - "�� ا��$�4

I- 4- ����� %� 
	����,��ا+�ت ( )'& ا	��
�:  

��� ا/.'�- ا ���  - أ : 

� �'��و	� ��@4S.Freud    

��و	�        �'4@� ��= "� ا����ب ا�?��&� �� ‘ا���ض ‘د �� >��9= ا��6?�ّ  ,�!ي

�� ا��Aع ‘�Dا��� ��	 H� و S�)� H� �	F	�hا� ��kل "�< ا���	ا  أن ا���ض Yن ھ9�	T ،و	�

ر �� " أ'�"ا���ض '��@� �����4 ا���[ �� ط�ف �Zا� ��ب k�� ��k S�ا��� �S*4 دا

  ,ا�(�ر��� ا� ]i�? رة ا����i5ا l	�&� م�دي ا���[ إ�< "m	 7�89 *() ا���ض	و������9 
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 47ص  2003?�� ��$&< "�� ا��4$� ('��@� ار�kم ا��ا�S ا��h	Fي "�< ا���[ 

  .)���9ف

ن ?�� ا��;����ت ا��� �� ������� رأي ��و	� أن ا�9�.5 ����9اض ا�����? _�Y<و

�� ا��4?��  �M 9� أن ?�ث �=��4ب ����9?� �� ا��4�ة ا��(nV  ,	���ض ��� ا�&�د ]��;�

�� ا��4?�� ا�(�\��، وا��4أة ا��� ���'� �� �1?� ا�� .ا�&��4 ]��;� ��ن G 9� أ'= ?�ث ��

	�Z*ا� ��8� G ي ���ا"�تFا�������8 أن ا�"!�ء ا�@���4 ا��9��4 ھ� ����� ر� �

ر	� �A) ا��?�4ن ���4 ص ا�"��\ N&*ا�9ت ا��$%Gي ا  ).���9ف ���244

- -"	./  :�2	ذج ا

 T	����_ ��M0 �� Hل �8���و	� أن أ��اض ��� �� �oز"�ج إ�< ��ر ��ا�?��

  :� ا�@�� وھYا >�4 	�

� ��kن ھ*��_ ر��. ��kه ا���ا\��4"�� ودا���0 أي  ھ ��	��� S� اع�. �� D�F*�

 �S ا�اS1 وا�'� ا�"�<�ن .�اع ��9 ا��	.  

ر ��AMا� ���Yه ا����k أن ���[ � �9G . 

�  ��'�i ر�Z� ��kه ا��Yت ھ�ل ا���[ ,إذا �� "M0 �� ��ا�Yي "G 	��4 ا�8&�ظ "��

T�1 �� ث�?" . 

�  T	��1 ا�*&��� ����و �� ا����ورات ا�*&��� إ�< ���ورات ا�$ أي إزا?� ,	8�ث �8

Dا��� �� n�V��� ��4�\,  ض������� وھYا 	mدي إ�< "�ض \��ي  ��Z	 يYا�

�&Aو Fن ر� . ة ����kا�@�� 	�

د ���ھT \��ي �� ا���0ر ا��! إ�� ا����اد ا�را�i ،إرھ�ق  �\9 Hراھ� ا�����

د ص –د �*�    Mechael von rad et Siegfried zepf(ط&��� ����ة ������ت

 .)���9ف
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��� ا�� �ر � Alexander  : 

� ��ضذھ� ا���*�ر ��	 G ه�و? ����&'Gل أن ا���اع ا��;�� �� ا�*�س ?�ث  ,إ�< ا��

9ن ����9?� ا��4�	���	 H��� ا��4?�� ا�&��4 ��� ا���� �* ]��;� H�ا�Y	�  وا��VAص ,�

 �9 G �	��4ن ����9?� ا��H ا����اد ورا�i أو 6�% �F أنّ و	��9	��!" ��أي  ,	�� 

qھ   . )���9ف 225ا�*&N ا�@���4 "�� ا��?�4ن ا����ي ص  ا%$�ا�9ت(  "!

� �	�Z' ��8������ ��!�4 أ � :"*�.�  ���3*�ر أن ا���اض ا����

• �*	 . ا����اد ورا�i أو �d�*9 أو ��

•  G ري.�اع�A . 

 ) .���9ف 230ص , 2000 – "�� ا��?�4ن ا����ي(  ا����T ا�4&@� •

%Mi fث �  Alexander	T!& ا���*�ر  �	 م ا�@�ھ�ت ا'&����� "�< �;����ت وھ�&

 :ا�@�ھ�ت 

�� ا�����Gل  • ��kا���0Gأو ا . 

�� ا��n�V أو إ"$ • ��kء �� ا���A ء�� .�ء أو إ'

�� اG?�&�ظ أو ا�F	�دة  • ��kا��=��" . 

 E�*	 �)" �*i5ة أو ا�ا��4 r4*������Gوا Y0ت ا���kن ر�� ���*" �	  .ل 1

�� ا��n�V أو إ"$��ن ھ*�	*�E "*���  ا�5��لأ��  ��kك ر��ء �Aء �� ،أ�� 'r4 �ء أو إ'

�� اG?�&�ظ أو ا�F	�دة "��=  ��kن ا���� ���*" E�*	 ا��?�4ن (ا���5ك �ي  ا�"���� -  

  .) ���9ف  51ص - 1994

 ان":'�Z	� ا��T��8 ا�*&�� و�1ل ��franz Alexander� "�ل ��ا'F ا���*�ر  �

ر	��AMا"�ت ا����� �	Fن ر�و���� . " ا�"�اض ��N �� ا�!�وري أن ��

�� '�Zه "*��� ا�&�د 	�ن ��k �1در "�< إدارة ا'&���= \��  وأن, و�(�"�ه�*" ���	

��Z&� ,نt�"�� (ا�@ا'� ا�Yا��� ��Yه ا�4(�"� ����4 ?�< �8�ث ���hات �� ا�"!�ء  

  .)���9ف 47ص - 1994 - ا��?�4 ا����ي 
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و�S �49ور ا�T���4 ]1 و ز	�دة '(�ط ا�@��ز ا����� ا� �ن ھYه ا�m� �"�)4دي إ�<

���� %$�ابا���4ارھ� 	8�ت ا� 85ص  -  1994 -"�� ا��?�4 ا����ي ( ���

  .)���9ف

�  q	رو ��?ruesch :  

q	ى رو�	ھ� ���    ������ر	� ا��� أن ا�"�اض ا�����AMي ����ا"�ت ا�Fر� ��

 H�@ا� �h� >ل إ�8��.�������  tو و��� ��أ	= �ن ��  ن ا��4%< ا�����)&	 �" �����

Z&� Hو �(�"�ھ Hرھ������� ������� ,��أ< H�@ل ا���Aام أ�Vا�< ا�� nV)ا� �����.  

�  ��? F�'4��<kleimmuntz  :  

4>��	�ى F�'  	Yاد ا���ن ��	�H ا%$�ا�9ت "���4 � ��	�H �1ح h��9(�ء ا��V4ط� ���أن ا��

�1���A��9 HءM" ح��&� ��.  

�  F��'�� ��?fernciz    :  

�	 F��*	�� ���  G8أن ا� T8	 �'وا�" T�A �" ل "��رة��داء ا�&��� ا�@�ه ا]�0	� T ا��

  .)���9ف 48ص  2003?�� ��$&< "�� ا��$�4 (.

    j Bergeretدرا��  �

ن �� ا���?� ا��4�	� وا��&@�� وا���� درا�� ?ل ا�ظ�&� ا��!��  ��4� v?G �9ر\ري�

lا���� �ث "*�8	 �� N&' �����وح ��� �����ا "�وا'�� �� و\=  ‘أن �� 	8�ث "*� ا�$&T ھ

  ).���9ف 39ص  2005_2004 – �زاوي >�;م و "��ي زو���V ( ا�م

  

��� ا��ر
� ا�'	��4 -ب :  

ا���اض  bandura 1969أر\S �9'�ورا : أ�i ا����H ا�(�ط�  �� ?�وث ا��4ض  �

  r	�)إ�< "���4 ا��  ������-"�� ا��?�4ن ا����ي ( " ا��1Gان ا�(�ط�"ا����
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���� ا���ض أن اG'��ن 1� 	�ن ��	= أ.M  .)���9ف  58ص -1990 �� �����?

;�� ��� �9� ذ�_ �� M0ل "H�4�� ���4 ا�4و ,ھYه ا������8 1� �@�ه إ�< ا��9 و ا���hر

رؤ	� ا�*����ت �� ا��Vرج  �A  >�?  T9ء ������h��9 rر أو ��kر ا�$�S أو	��f أي 

�9  .)191ص  -1994 - ���يا�"�� ا��?�4ن  (  �� ا��&��� ��9*��ت 1� 	;�� '

� F	Fا��� �iان: أ >%�� �������8ن "�< �Fا	� و����xت  ��ا����	 H�ن أ'&)��	

T;� ا\��ت :�� \�اء ا��4ض	�*� أن  .ا��"�	� ، ا5ھ��4م ،>�4 	��4 إ"&�ؤھH �� ا�

يا�"�� ا��?�4ن  ( "��4 �����4 و	���ر ا���ك ا�1 �%�4� 	@� ��F	Fا أو ����� 

  .)���9ف 59ص   1990

�� �&��� ا���اض  lacman   1976اG ���9>�4ن ��� : '�Z	� ا����H ا�Yا��  � �	�Z'

�� '�Z	� ا�����H ا�Yا�� ��" Dأط� ������ص  1990"�� ا��?�4 "��ي (ا����

59(.  

 ��)'= و"�< ا�&ر � ,�;T ا�$&T ا�Yي 	H�(9 ��) ا��4�ة,إن ا��4ض �ول ��ة 1� 	�ن .�

 ُ	����� ا��ازا���  .�&< �� "T4 ا�ا\��ت ا�� �	F� T&$ة ا���� f��� ا��Yا� Hل ا����M0 و��

 ��� 191ص  - 1994- ���يا�"�� ا��?�4ن (>��4 >�ن "�< ا�$&T أن 	�م ��9ا\��ت ا��

  .)���9ف

��� +�و�8- ا��567 - ج :  

�M'�رز د'�� ]4��� درا�� ���VA ا��4%< ا��  (flanders Dunbar) رأ����������. 

 ���4ط ���VA وا���اض ���ط ����A ��9 أ'ا�(���� ا��*�@[ و\د ار درا����و

����������� ���[ ����$�  ا�G�8ت �%f أنّ و�Y9_ ا��$�"[ أن  ,ا�����ا����

��  أو%8[ أن >T ��ض و.��9ا"�ت �?�. F�4� ���VA =�)  >&$�� ��? ��"

  .) ���9ف  187 ص  2003 ا��$�4 

 g	�� �" 4;�ل�  :(���V= ا� =�� F�� g�9ا�, S&��4 ا��م ا�

�� "����9= ،أو 	�S4 ا'&���G= � .��ً >�ن 9G  ً�VA� أ'=  �Z	 Gو �. 
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  .9G� أن وا��	= >�'� 	M�4ن إ�< ا�(�ة وا���ا��  �

�9G ًM@  r� أن �= �ّ  ��� nVA �� �	ا���اض ا�����9 أز ���;�ل إ\�اء "���4ت ,

أ�� "� ���ب ���9��ب .)  ���9ف186ص 1994 ���يا�"�� ا��?�4ن (\�ا?�� 

�� أ���ر: �ن k(�ء ا����" r���� ا��� �	��1 ���VA �" رة��", F�4�	  ���?�.

��� ا�8 ��kع وا��!Vوا� �	ت ا"��4د�\�? =	�� ، TV���9‘  �"�)� =��" ��h�

� ا���4ت ،	ُ !hا��&��� ا���اع وا� T�$) �$�4ا� �ص  2003?�� ��$&< "�

 ).���9ف 188

I- 5- �����	
	���  : ;9:�5 ا�,��ا+�ت ا

رھ� أو "دة ا�"�اض  ��اء �� '�?�� ظ� ����� اG��&'Gت دورا أ����� ���. 

�� ا%$�ا�9ت ��F*� إ �'. 

����� ا��0ى �����ات  ,�M� T�4ر���ط G�9%$�ا�9ت ا���� ��و1� 	8�ث ھYا 

g	�4ة ا���? �� �&��V�.  

�  �4�iو�? ����وق ��9 ا�@*���  �\�,1 �?�1 M;� ة�hى ا��\�ل وا��ن أ"�< �ن ���

 . ا��ر��1 ��ن أ"�< "*� ا�*��ء

� =�&' ص , 2000, "�� ا��?�4ن "��ي ( ا%$�اب �� ا�ظ�&� �S ا.��9 ا��!

 . )���9ف 34

�  S!V� G أي ا�"!�ء ا��� T���4ز ا����� ا���@��9 �i(�� �4 ا�"!�ء ا���!��

 . )69ص  - 1994 –ي ا��?�4ن "��"�� (��!�r ا5رادي 

�  ���?�� ���� >T ھYه اG%$�ا�9ت أ' ����hا��&� ا�)T?أو ��4 �49ا ( ��Z� 7�89

���� ( � ا�و�1ت ا���V4&� �� ا��� 	��'��� ا�&�د ��V&� ���� ����4 ا��و�� T8��

 . )���9ف 89ص 2005_2004
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II- � '	ن ا#��5ا

ن ���	6 ا�� -1�: 

نا���  �Z��h4< �����9ء ا��	 �� ��9 ا�Yي 	�T .وھ \Fء �� ا����yء ,ھ

Hi H����4���1 وا��ا�(�ج  ا����ء ا�) H��8ا� �"� �د ص 2016ا���دق �48  ( .

 ���و1$�ھ� 	��أ ��  . م 1,5وھ "��رة "� 1*�ة "!��� 	�$*�� k(�ء ��Vط� ط

7-8  H� ��ا�����4ض، ا���r9  ,ا���"�" أ��1م  4و	��H إ�< ,�H  4-3و	*�

  ). ���9ف 123ص  2005،"��م ا��&�ي، ر�Fي ا�*�\�" (وا���*� 

   2   -  � :'	نوظ��� ا

 7�89	�T ا���4س إ�< ا����ء ." ا���4س"ا����ء ا�� ��  ���1	���r��0 > ا�$��م

�Z��hن1" ا�� " ّH� �1 ��dاYhا��*�.� ا� HZ�� ن4س"ا����.�� T�&��9 ��  و���< "

. ���� G 	&�ز أي "��رات ھ��4%��م ��9�!Y� Hا �	 G ن��*= 	*��V� Eط�  ,�

وظ�&�= ا������ ���9ط� ا����ص ا��4ء  و.����"� "�< ����� ��ور ا���از 

�48� ا���4دي (  وا��n�V �� ا�&!Mت وا���4ھ�4 �� ا����ص g�9 ا�&�����*�ت

  .) 156ص 2008

������  ��������= '4$�ن �� ا������ت ���*r4 ?�7 	8�ث ,ا��� 	��4ز 9��  و	�H ذ�_ �� M0ل 

وھYا  ,جوا�Yي 	mدي إ�< �n���� "F ا����8ا") SEYMENTATION( ا�ول ھ ا��(�ق 

�T ا����ص ا��4ء�	. ��� ا���� "ا����n ا��PROPULSIVE( "�@�4 (أ�� ا�*r4 ا�;�'� 

 115ص  �2005ند	&��( ا�f4�� 7�89 H����4 ھYه ا������ت إ�< د�S >��� ا�rd�h إ�< 

ا�FV4ن ا�Yي 	�ن "�دة  ��4�د \�رانو"*��� ��T0 ا�&!Mت �*$�� ا�H����4  .) ���9ف

 �kر��,������� =�M!� �� n�Vا�� �� ��kى ا�&�د ا���م( ��h*��< ]�A 2009  19ص 

  .)���9ف
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3-   � :'	ن ا#���5#�"! ا

����ھ� ا%$�اب : �ن ا�������Mز�� ا���وھ� أ?� ا%$�ا�9ت ا�@��ز  ‘���

��'@���	 �	Yا���8ة ����9��4 وا�ط��ء ا� ��;� �"�A �;<�4 ا�!�"�< ا���N ��  ,ا�

8.�ت ���V	� أو ��	� ���$� ��A��9 أو  .اG%$�ا�9ت ا��0ى��M 	��4 إ\�اء 

ر	�ر�� . ج.�ان >�(�ن ا����� ذا >�ن ا��4ء ���M�49 �9ز�� ا���Z*4��9ر ���4��  �� إ�

  . )���9ف 1ص  2013

و	��?�= �kزات ,ھ ا%$�اب 	��� أGم ا��$� ا��F4*� وا����4رة �S ا���5ك أو ا�5��ل 

دس دص  إ	�د ��A\� (و	�;� "*� ا�*��ء  %20. �10*�(� 9*��� . وا'�&�خ ا��$� 

��ل ا��4��4 أو ا و. )���9ف�Gك ا����4ر ا���G �\ �9�.وث إ�دي إ�< ?m	 ط� ار�V�

ن ��9?� �نإزا�� \Fء �� 1�� g�9 ا��4ات  1� 	�$�� ا��Mج  ��4  .����    ) ��"

ن ا����� 	8�ث ��9� ���ض ����� وا�� .)108ص  -2000ا��?�4ن "��ي ، �

 ����&'Gل ,ا��و��= 	v?M ا���4ار ?�Gت ا���Gك و'Fول  ا��ازات ��Vط�� ����9از أو ا�5

���� أد�� "�< ���ض ا�� >���  وھ��ن ����8 �� ا%$�اب ا�����) ��" >&$�� ���?

  .)���9ف 41ص 2003ا��$�4 

  :���ك ا	ظ���ا<  - أ

�� "@F أ���ء                                                                                            ,"� ��F� g�1 أو >�T ا����ء ھ "��رة  T;4�	و

  .� �*��4Z&���از  �&� �"�9	l ا

���� 	�� ا���5ك  ��� 7�89m ا���D وا���� ِ	 ,ا�ظ�&� ا%$�ا�9 ��� ��F� g�1 >دي إ�

Hّi ��9ء �9از داT0 ا����ء  ل ��ة �4�$	�f4 9 ,��ويا���ر������4ء ��i(� T�&9 ا���� ا

 ��0Gا ا�ل ا����ص ا��4ء �*= " ا���از"\&�ف ھM0 ��. ا����ء ����9  و �� =1GF'ا ����	

از و�'= H��1 و�$�8= �اد ��Vط�� ��9� %rh ا���,\T4 وھ*� 	�Vج ا���از ���$�� >��� .

  .)���9ف 42ص  2003?�� ��$&< "�� ا��$�4 ( �نا�@�ف "�< ا�@�ار ا��V4ط� ���
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أ	�م أو أ>;�  3و	��ف ا���	� �� ا�ط��ء ا���5ك 9)'= �(T ا�&�د �� أن 	�Vج �!�M= �4�ة 

�� ا��م!ّ$ إG أن g�9 ا�*�س 	ُ  ����� H��M!� �� n�V��� �9*�4 ھ*�ك �� ا�*�س ��  ,�ون

�� ا� ��kم دون ر�	�4'�� أو "(�ة أi q4*�*= ا���	ت دون اM!&ا� �� n�V� ر 9)ي�)�

< ا��� و"�< �� 	�*�ول �� Ykاء ��� "�< ���ار ��د ا�&�د "�و	�61 ذ�_ �8� 9,�(��� 

'�*�hم(1�ر �� 	�4ر�= �� ر	�%�  "�<و< ]�A 2009  87ص(.  

  :ا<
��ل ا	ظ��� -ب 

ز	�دة ��k ط����� ��  و ,	��ف ا�5��ل 9)'= �9از ��Td ا��ام 	��?�= �����ت �� ا����ء 

'*�*�hم(."�د ��ات ا����ز < ]�A 2009  اب ) 78ص�$%Gا 7�89 ا�5��ل ا�ظ�&� ھ

 �*��� وا���اھ�� ا��'Y��9 ر�Aو D�1و ���9 r���	 يYز ا��� ا����mدي إ�< ا��;�رة ��@

�4ار ا���D و�S ا��.	mدي إ�< ا�F	�دة �� ?�>� ا����ء و������9 ا�5��ل و ھ ا��0G  ,ا�دي

ا���  . �إ��ازا��ة د �ز	و����9  ا���4ار ��  ?�>� ا���Gء  و,	���4 '(�ط ا�"��ب ا�د	�

�� %�6 ا�h(�ء ا��V4ط� �?�� ��$&< ( 7�89	�D�) أو 	��ب ����9وح  ,ا�Yي 	���

  .)���9ف  42ص  2003"�� ا��$�4 

 4-  � :'	ن ا#9�67���5 ا

�� ,ا��(n�V 	��4� "�< أ"�اض ��%�� ���*�  �	ا�@��ز �S %�ورة ا�����د أ���ب "!

 �4!�)>� �9�م �ن ا����� إG �9� ا��@Fم و\د ا���M 	) 152ص  2007 ن��9 ���4(.ا�

ص  48�2008� ا���4دي( ,��اض "!	�ا�أي ا�����د  ,�نو\د أ��اض أ�0ى �� ا��

158 ( �;��Vء ا���اض ا��،���i�\ �9ت����� ا��م، ا��، H!�8.�ت  .اخ ...ا���� M0ل 

ن ا��4'� و1� 	��8ج g�9 ا��4%< أ��A ا�� ,�ن$��9ر ا�H����4 أو ا�� ,"�T��8 "�م"�

��)>� ����4 �� "�م و\د و"*��� 	�H ا) دس دص  � إ	�د ��A\( .و�n8 ا���از ا���م

ص  2008 �48� ا���4دي( .ا����� �ن'��$�S أن '�ل ھYا ھ ا��,� 	!أ��اض "

158(.  
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 >�" �4��	 n�V)وا�� �"وأ>;�  .أ"�اض 	��'� �*�� ا�(nV �&��ة ز�*�� ���	�� �4@4

 �� l*�'��MANNING AND وز�Mؤه  ���	�� ا��V�ا�� ھ� ا��� و%�

COLLEAGUES   رو�� ��	و ���.  

  :�#�"�� ��A �2 _ أ  

ا?��س . ا'�&�خ ا��$� ، �0وج ��Vط �� ���8 ا�(�ج وھ� آGم �� ا��$� 	Fول �S ا����ز ،

ن ا���از ��*� ��Md ,�9�م �&�	l ا����T �9� ا����ز�	  H�9 أ�ن�����4 9(������ أi*�ء '  

  . Hi و%�[ ���	�� أ�0ى �*�� ���	�� رو��. ) 152ص 2007

  :�#�"�� رو�� -ب 

 N�	��4ه ا�Yز��  أن,أو.[ ھM�49 �9�.5ا n�V)� H�	ا�� Hھ�(�� أ?	 ���ن ا����� "*�

 �" T�� G ة�9$*= �4 �� H�(912 ��%�4ا ا���A �)" �*i5ل اM0 عا���9 H�  	Fول و , أ��

طhا��.  

ر �F	� �� ا�"�اض و  �ن ا���5ك ھ ا���رض  .و��� ���4	�N رو�� ��Fز ظ�	 �	Y���

H��Mi �" Hث ��ات �� :  ا����� ��	dأ��� �<�? T�i ���و	�ن ا���از .��� أو ,ا���ع   

 Tا�����.>;�� ا��� H�ن ا�5��ل ھ "�ر%�	 �	Yأ�� ا� :  �" H�dأ��� �<�? �	F� ���3 

  .)18ص  �2013ر	�ر��- >��ان ج(��ات و	�ن ا���از ر0ا أو رط�� 

 :'	ن ا#��5 )�اض ا�أ - 5  

 . اG'�&��0ت وا��hزات �

 .�0وج ا��V4ط �S ا���از �

 .ا���5ك �

ط ا�*&���  �h!ا� ���? �� .�F	� ھYه ا�"�اض 

��، �Yاق ��ء �� إ%��� ً ا�<  �	�< N&' �8dا��أس ،را ���� ، آGم Zا� T&أ� ��آGم 

 �)&�� ��!" Hأ�،D�1 ،�9x<، T.ام ���$S، إرھ�ق ��'، H&ر��(ا��	ر >��ان �

�� ا��4�ة %87	��'� ا���g �� "�� ا��!H 9*���  )18ص 2013 �% و�� ?4
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 ���*9 mن و�����;k S�25-50%   ل ���� إ?��سل ����ر ،���� �� g'� ا�����	و

 .) دس دص  إ	�د ��A\�( �9�م إ��اغ ا�4;�'� ،6�% \*��

6 - ��+ B"�� :'	ن ا��56C��5# ا

���9 g	�4ا ا�Yھ ���VA ��4ز� �	و�� ��?�"�*1 S*�4وان ا��س وا��m �}	و���9(�ؤم  ,رد

ط ���4 �9� "�< ا����8ب ا���اع وا�*�ص إ�<  .وا�$&����E و"�م ا�*!h!ا� T4و��

  . )84ص  1994"�� ا��?�4ن "��ي(  �ن�*�طD ا���4\�� و�� Hi �1?� ا��

7- �' :'	ن ا#��5ا���Eات ا����Cة 

و��� ا����4d ا������ ,ذ �6��V ا�4;��ات �� nVA ]�0 إ ,��N ھ*��_ �;�� وا?� ��T ا�*�س

ن �� ا����8ي أ>;� �� '��	 �	Yا� =*� �)	��ا�����0، ا�4(�و�9ت : �ن ا����� و�*

 g�9 ،ت���ة، ا�ط��4 ا�����4،ا��اT9 وا����رات،ا����ا��hز	�، g�9 ا������1 ا�$���، ا��

 �!Vاع ا��، ،ا���� ،ا5\��د ا�*&��" ا���'�،ا��4&ف،ا��4��0"أ'!hط  ، ا�h!ا�

Dوا���. ) H��8ا� �"� �4ص 2016.�دق �48 (.  

��5# ��� واKL	ط �8 ��وث إ,�اب ا�دور ا<��Gد ا -8 :'	ن ا

� ا%$�اب ا��ا5\��د ا�*&���	 G =ذا� �? �� � ��ن ا����� ��� ��ا>H �(�"� ا���

 g&V� T48رة "�< ا���م ا���و" �!hوا� D�!ا��8وا� ���" ��T4 ،و���;�� �����ت A�	�ة 

  و1� أو%8[ إ?�ى ا��را��ت .�ن ا����� أ.M ا���ن "*� �� 	��'ن �� ا��

ط ا�*&���  وأن  %70أن h!ا� � %��45 "��� ا�*�س 1� "�'ا �� ���hات ھ!��9 ��4

ط�ت '&��� h% �� ن  .)5ص  2016.�دق �48� "�� ا�V��� ��) H��8��� ا���4*�ت 	��'

�M)6  : ا

          ������ظ4**�� T�0 أو 	�T0 , ��اض ط��� وا%�8 ����4ً ھ� أاّن ا��Gاض ا����

g	�4ا� H�@ا� ���89[ , و ��*�� ����$� ��h�49ات و "ا�T '&���, ا.�g�9 �9 اG"!�ء 

ه Yھ"� و �� أ���� , ھ�ه اG%$��9ت ��ن ��9� أ�� ا��ا�T ا�*&��� "�< ا�*ا?� ا�@���4 
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��و	� 	�ل, '@� ا���ن ا�����  ا��Gاض ���9ن ا����� 	�ن 1� :" اذ ?� g	�� اّن

7�89 ا��4?�� ا�(�\�� ھ� '&N ا��4?�� ا��� 	�;�[ ".  ?�ث �= �;��[ �� ا��4?�� ا�(�\�� 

 g	�4ا� ����اس ا����ي�اس ا����ي. ��9�  .و ا�&�T ا����� 	%f أ>;� "� ا�
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  :����د

وأ�!�ل " و��وس"���ف �و�ود أ���ر و����ت  .ا�و�واس ا���ري ھو ا
طراب ����

�ر وا���ر(و�زا$�ت #��ررة ��-�ث  ,ا+
طرابة ا�#ر�ز�* �� ا��ؤر ا��)قو��ون  ,)ا�

�#ر�ض #ن أن ��زل إ�1 -�ز ا $)1 ا���0ر ا�دا�)�* وا��زا$�ت ا��� ���ف ا�ظ�ر ا��)ق ردً 

وھذا  .)���رف 91ص 1996#-#د -#دي -��ر (
د ر5���4 وإراد�4  ا�و�ود

�-�ث أ9��ت ا�درا��ت ا��� أ�ر�ت ��  ,اا
طرا�� ��درً  1983-�1 ��*  ا+
طراب ظلّ 

�را��ت ا�-د�9* أن ھذا و���ن ا�د . %���0,05ت �-وا��  �4ا��#����ت وا������ت أن ا���

و�:�ر ا�درا��ت أن ���* ا�#رض ,�>; $)1 �ط�ق أو�; ��9را ##� ��ن �!��د ا+
طراب :

��ذا ا+
طراب #��ر�*   1
 �درا�#�ردد�ن $)1 ا�!��دات ا�����* �ا0#راض ا�0رى �#ر

�4 $�دة  �دا�*��ون  و .وھو ا
طراب :�>; ��ن ا����ء أ�9ر #ن ا�ر��ل . %10 ب *� إ��

��رة ( �ن ا�#راھ�*���رة ����رف 57 ص  2009ا�50 �:�ر (. 

I- واس ا���ر :يا�و

I- 1- _ واس ا���ري��ر�ف ��وي : وا�ط��� ��و

 ,ا��وت ا���� #ن ا�ر�? :ا�و�و�* وا�و�واس :و�س : ا���ر�ف ا���وي ��وواس  - أ

و�واس �����? ھو ا�م وا�و�واس �����ر وا�و�و�* وا�و�واس -د�ث ا���س ، وا�

 .)  254ص,ه  1414,ا�ن #�ظور  (:�ط�ن 

�* وا�0ذ #ن ا��وق وا����ر :ا���ر�ف ا���وي ����ر  - ب(Cر،ا���ر ا��D : E ت���ن #

و�ر��م $)1 #�  �ر �Dر �)�4 ��)ط��4 وDدر�4وE ا���ھر ا���ّ : $زو�ل �Dل ا0زھري

ا���ھر ھو ا���Cب ��#�; ا��)ق :أراد طو$� و�رھ�، وا����ر �)#���C* و�Dل ا�ن ا�90ر 

ه 1414 ا�ن #�ظور(  أ�ذ��م �Dرا أي #ن �5ر ر
�ھم: �4 و��ول5):و�Dره ���ر �Dرا 

 .)120ص
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�#� أ��� #!�ودة و#��ررة و����ب  ,ا���ر �ط�)�* ���-م ا���ر : ا�و�وس ا�ط��� -ج   

  .�� ار���ع #��وى ا��و�ر وا��)ق

ا��رد -�1  ھ� أ�!�ل �#ط�* ��#�* أو $�)�* ��وم ��� :ا����ل ا���ر�� ا�ط��� -د 

ص 2004 $#ر ا�ر-#���،أ#�رة ا�ر-#��� (#ن ا��)ق ا����م $ن ا�و��وس  ��)ص ���4

90(. 

I. 2- واس ا���ري  : ��ر�ف ا�و

 ا�و�واس ا���ري ��و�4 �1917رو�د �� ����4 #�د#* $�#* �)�-)�ل ا����� $�م  و�ف   -

�* إ��C:��, 4ل $�ل ا�#ر�ض ����Gر �5ر ��رة     ":����� *�و�:!ر ���د��$�ت ��دو 5ر�

���رف  دص  �2001ر#وD; -��ن ا���(  ��ؤدي أ$#�+ + ��ره  #د�وع    وأ�4 ,.(  

و , $��رة $ن ��ورات أو #�#و$* أ���ر ���G �)�رد و ��Gد :�ل �ط�ل ھوا�و�واس 

�دو �4 ����, �-�ول ان �#-� ھذه ا+���ر و ��ورات #ن ��رها�#ر�ض � ���+ *�* و5ر�

وا�#ر�ض ���!#ل ������ت وأ����ب وطرق -�1 , �و�ر و ا��)ق و �و�د �4  ,$)1 اراد�4

 (Julien Daniel Guelfi )-ر��ت‘ ��ورات ��ر�* ( �ك #ن ��لوذ ���و#�� 

1996.p491-492).  

 _  

 ,�ورة أ���ر و�واطر :�ذة �5ر #�ط��*-��* ����* ��دو ��   ا�و�واس ا���ري ھو -

 ر5م :!وره ,و+ ���ط�; ا���ص #��� #�#� �دل #ن ��د,����د ���#ر�ض و��ز4# 

�:ذوذ أو ���ھ* ھذه ا���0ر ) ���#ر�ض إ#� وا .)���رف 49ص  �2005رة أ�5 �:�ر 

�ر $)1 ا����م ��)وك #!�ن �$)1 ا�ر5م #ن $دم ا���Dع ,���)ط $)�4 ��رة #!��* أو �

 27ص  2003ا�راھ�م #-#د ا�#�Cزي (  ا���)ص #��4رد ��ذا ا��)وك ���4 + ���ط�; 

���رف (.  


1ا�#ر - ;Dم أ���ر + ��#�م �� ا�وا����ل �� أ����م #َ و �! ,���و�واس ا���ري �:Cل 

+  ��Dم �G$#�ل و و��دون أ����م #د�و$�ن ا�1 , #-ر
�ت ��دو ��م 5ر��* :�ّذة 
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�* �):�ص ا�ھ#وھده أ���ر Dد ��ون $د�#* ا0. � ���ط!ون #��� ��������� *���!#       

ا�ك ا�#-ر
�ت ا��� �!#ل �� ��س ا�#ر�ض Dد ��دو و�ذ, و ��5�� #� ��ون ����* 

�����* ���4 + ���ط�; #��و#��� � . *9�و �ل #� ���ط�; ان ��!)4 ھو أن ����دل ��رة $�

 – 25ص, 1962, ���#و�د �رو�د ( �� أو ���ز �!�ً ط����ً #-ل ا�ر��Gرى �#��)

���رف - 26.(  

أو ��ون $)1 :�ل و��وس #!�دة ,�رى �وزف و��� أو ا�و��وس إ#� أن ��ون #-ددة 

 �����ن ا��#ط  ,و���!�ت -ر��* أو �)و��* و��ون $)1 :�ل أ���ر ,�� ;#�أي أ��� �

�ب  ,ا���ري وا��#ط ا��)و�� أو ا�-ر����وھ� ��5�� #� �#9ل -ر�� أو �و��  �)#ر�ض 

أو ا��روج أو إ�ذاء ا�Jر�ن  ��ر ا�!دوان ��وس ا��� �-#ل أ�و���* ا�و.��طر��� 

���رف 52ص , 2008,ا�زراد  ���ل #-#د ��ر (   $ن ا�#�Gوف( .  

" ا�و��وس" ��#�ز ���)ط ا���ري " ا�و�واس ا���ري" ھذا ا��وع #ن ا+
طرا��ت -

  .)95ص  �2007���* ���? ا��#را�� ( "ا���ر"�#رض #���ل $ن ��)ط ا�0!�ل 

� أ���ر #)-* �ر #ز$�* ��رض ����� $)1 ا��رد وھھ� أ�� ���obsessionsو��وس 

 61،62ص  -1984 -دان:�)دون ��:(�!طل ����#رار #� ��ون ا��رد ��دده #ن �:�ط 

����G �5ر #�ط��* وھ� �5ر #ر5وب  وھ� �ظل �راود ا��رد و�درك ا��رد .)���رف

�ط�� أو ا���)ص #���
ص  1990 $�د ا�ر-#�ن $��وي)  ���� و���4 ��!ب $4�( 

39(.  

أو Dد ����� ��-ل #-)�� ��رة أ�رى  ,وا���رة ا�و�وا��* Dد �ظل ����� دون ��Cر

أو �-ل ا�9��9* #-)�� أو Dد ���#; #!� أ�9ر #ن ��رة  ,������ و�!ود ا���رة ا0و�1

���رف 390ص  2010  ��د ��#� $)� ( و�وا��* �� ��س ا�وDت(.  

��ل  ھ� $��رة $ن ھ� ���)ف $ن ا�و��وس،) compulsions (أ#� ا����رD أ�!�ل #ن

 1994 :�)دون ��:دان ( ا����م ��� ا������� و #ن م�� أ�4 +�دّ �ذ�ر ا�!����ون و,ط�وس

-�1 ��)ص ���4 #ن  ا�#ر�ض وھ� أ�!�ل �#ط�* ��#�* أو $�)�* ��وم ��� .)61ص 
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�-�ث ��د  .)90ص2004ر-#�وي $#ر ا�ر-#�وي،أ#�رة (ا��)ق ا����م $ن ا�و��وس 

�را أو #د�و$� �!#)����د (ھو �درك أ��� �5ر #�ط��* و���ت $����*  و ,ا��رد ���4 #$

$ددا D)�� #ن ا�#ر
1  �رى �!ض ا�!)#�ء أن) .139ص 1990 يا�ر-#�ن $��و

 ا�ذ�ن + ��ظرون إ�1 �)و�����م �G#ور + #!�1 ��� �ل �!��دون أن �)و�����م وط�و��م

 2001 -��ن ا����ر  ا�:�L<� ) M ��ر�9* -�ب #!��دا��م ; #ن �!ر�
�م �����#�

أ��م #د�!ون إ�1 أن ��)�وا $)1  رون���#���ون ���!��ب ا���ري �ّ�  .)���رفدص 

  وأ��م إن �م �#�9)وا ازدادت -دة ا��)ق $�دھم إ�1 در�* ��>�* ,ا��-و ا�ذي ��)�ون $)�4

  .)63ص 2008 )دون ��:دان :�(

$�دل :�ري #-#د �ر�م أن ا
طراب ا�و�واس ا���ري ھو :�ل #ن أ:��ل �رى 

�4 ھذه ا+�د��$�ت �-و أ���ر ���  ,ھو ا�د��$�ت �Dر�* ا��-واذ�* و ,ا
طرا��ت ا��)ق��

�5ل ا��د�ن �#� Dد ���4 �وح ط�وس #!��* #9ل  ,��* ا���رار و���م �!دم #!�و�����

���رف  28ص  2006$�دل :�ري #-#د �ر�م(  ،ا��ظ�م ا���>ق (.  

  :و�)�ص ذ�ك إ�1 أن 

ھو �وع #ن  ا�!��ب �Cزو ا��رد و�ط1C $)�4 �� �ورة أ���ر : ا�و�واس وا���ر -

  .وا�د��$�ت ا
طرار�* 

ا�و�واس وا���ر ھو #�#و$* �)و���ت #��ررة و#�رو
* وأ���ر ���طر ��وة $)1  -

 . ا�#ر�ض ر5م #��و4�# ���

�ري �ظ�ر ���رار وDوة ھو ��ر ا�و�واس : ا�و�واس وا���ر -�#��)ط وا���ري �)وك 

و�:!ر ����)ق .و+ ���ط�; ا�#ر�ض #��و#�4 ر5م و$� ا�#ر�ض ����4  ,�دى ا�#ر�ض

���رف 96ص�2007���* ���? ا��#را��(وا��و�ر إذا �Dو4# (. 

��* ا�!ظ#1 #ن ا�#ر
1 �د��م و��وس و�Dر #!ً  , ا
طراب ا�و�واس ا���ري��  ��Cا� �

و#ن ا���در أن ��د �)وك ا���ري دون أن ���G ,ن �!��ون #ن ا�و��وس ��ط وD)�ل #��م #

���رف 90ص  2006$#ر ا�ر-#�وي ،أ#�رة ا�ر-#�وي (ا���0ر و�وا��* (.  
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و��ن ا�0!�ل ا���ر�* وا���0ر ا���)ط�* ھ��ك $�D* إ#� أن ��ون #�ط��* أو �5ر #�ط��* 

.�9#� �D�!�� *���0ر ا���)ط�* ا�#�!)�*  :* ا�#�ط���� ���!ل �5ل ا�0دي ��ون #�-و

ا�#ر�ض و���)ص #ن ا��)وث ،أ#� و��ون �5ل ا�0دي ھو ا����ل ا�و-�د ����ر�? ,����)وث 

�Gن ��د ا�#ر�ض #
طرا إ�1 ا����ء $)1 أطراف  :ا�!�D* ا��� ���م �!دم ا�#�ط��* �9#

��رة ( * ا��� ����ر ���� أو+ده أ���; Dد#�4 طوال ا�)�ل ��� + �Cرق ا������  ا�50�:�ر 

���رف 62ص 2009 .(  

I. 3-    واس ا���ري �#"�ص ا طراب ا��و

ب  -1�DSM 4 :  

   A  *ر��D ود إ#� و��وس أو أ�!�ل� و

  )4)(3)(2)(1(�!رف ا�و��وس ب 

أ���ر أو ا�د��$�ت أو �ور #!�ودة و#��د�#* ����رھ� ا�#ر�ض �� وDت #�  )1(

��رھ� اD-�#�* و�5ر #����* و���ب D)�� أو 
�>�* وا
-��ن �$�� .أ��9ء ا+
طراب 

D)��* #�رط* $ن ���ت ا���0ر أو ا+�د��$�ت أو ا��ور #�رد ا�:�C+ت  )2(

 *�!Dل ا�-��ة ا�وا��:#. 

)3(  ;#D ھل أو��#9ل ھذه ا���0ر أو ا+�د��$�ت أو ا��ور أو �-�ول ا�#��ب �

 .�!ط�)�� ����Gر أو أ�!�ل أ�رى

 ج $�)����4د��$�ت أو ا��ور ا�و�وا��* ��درك ا�#��ب أن ا���0ر أو ا+ )4(

 ).���ت #�رو
* $)�4 #ن ا���رج (

  )2)(1(��رف ا����ل ا���ر�� ب 

�ل $�)�* #9ل أو أ�! )�5ل ا��د�ن،ا��ر��ب ، ا��-�ق(�)و���ت #��ررة #9ل  )1(

�* ��ق 0وا��� �:!ر ا�#ر�ض أ�4 #ُ ) �)#�ت ��#تا�د$�ء،ا�!د،��رار(��دا>�� ا��

��را#*و�س أو �و�و� ����� .�� ��وا$د ����C �ط
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#�; -�دث أو أو *
�>�ا�!�)�* إ�1 #�; أو ��)�ل  ��دف ا��)و���ت أو ا�0!�ل )2(

� أ��� ���ت #ر��ط* #وDف �ظ�; ، ��د أن ھذه ا��)و���ت أو ا�0!�ل ا�!�)�* إ#

�#� ھ� #�##* ��!ط�)4 أو #�!4 أو أ��� #�رط* *�!Dطر��* وا�. 

B ن ا�و��وس أG�أو ا�0!�ل ا���ر�* درك ا�#��ب �� #-ط* #� #ن ��ر ا+
طراب 

  .#�رط* و�5ر #!�و�* 

  + ��ط�ق ھذا ا0#ر $)1 ا0ط��ل: #�-ظ* 

C   *ب ا�و��وس وا�0!�ل ا���ر���� *-
���Cرق أ�9ر (وھ� #
�!* �)وDت 
�>�* وا

و ظ��� ا�رو���� ا�ط��!� أو ا�#��� أو �د�ل �:�ل ��رز �� ا0داء ا�و )#ن ��$* �� ا��وم

 *�$�#��  .ا+$���د�*ا��0د�#� أو ا�0:ط* أو ا�!��Dت ا+

D طراب آ�ر �� #-ور
�Qن #-�وى ا�و��وس أو ا�0!�ل ا���ر�* + ��ون   I اذا و�د ا

# 4��و�ود أ-د ا
طرا��ت ا�0ل ،��ف ا�:!ر، ا��)ق -ول  ا+�:�Cل ���ط!�م،9ل #-�ورا 

  .ا���دا�#ظ�ر �و�ود ا
طرا��ت �:وه :�ل 

�#رض �ط�ر  *���R��ا+�:�Cل ���!���Dر �و�ود ا
طراب ا���دام ا�#واد، ا+�:�Cل 

�و�ود � �و�ود ا�#راق ، ا+�:�Cل �ر5��ت *��������  طلأو ھوا#�ت paraphilia 

 *���ما��رارات #ذ�����و�ود ا
طراب ا+��>�ب   

E   رة �#�دة #�9ل:��# *���وء ا���دام $��ر، (:+ ���م ا+
طراب $ن ��9Gرات ��ز�و�و

  .أو $ن -��* ط��* $�#*) ���ول دواء

  :-دد إذا ��ن

 *��!
!ظم ا�وDت أ��9ء ا��و�* ا�-���* ،أن ا�و��وس #إذا �م �درك ا�#��ب �: #; ���رة 

  .  )  113-112ص   DSM4(  وا�0!�ل ا���ر�* #�رط* أو �5ر #!�و�*
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ب  -2�CIM 10 :                  

. أ���ر و�وا��* و أ�!�ل �Dر�* #!�ً , أ�!�ل �Dر�* , ا���ر و�وا��* : ��ب ان ��و�ر ��4 ا#� 

ا�#را�!* ا�!�:رة �)����ف ا�دو�� �S#راض ( �#دة ا��و$�ن #��#ر�ن $)1 اD0ل 

ICD 10  153ص.(    

I- 4-  واس ا���ري  : أ$�ب ا�و

  ا��وا�ل ا�$�و�%��   - أ

 ��ا9��ت �!ض ا�درا��ت وأر�!ت ��ب ا�و�واس ا���ري إ�1 ��ص �� ا���Dل ا�!�

�#� أن ا0�-�ث Dد ���ت أن ا0دو�* ا���رو�و��* أ�9ر ��$)�* �� $�ج  ,ا���رو�و��ن

��د أ:�رت ا0�-�ث إ�1 و .)���رف 18ص  2008 #-#د :ر�ف ���م(ا�و�واس ا���ري 

 M#زء ا0#�#� #ن ا��أن ا
طراب ا�و�واس ا���ري ��
#ن #:��ت �� ا�R��ل ��ن ا�

ا�!�دة ا�!���* " وا��ر����ت ا9�0ر $#�� �)د#�غ  "ا�#�>ول $ن ا+-��س ����وف وا��طر"

و����دم ھذه ا��ر����ت  "رد $)1 ا��دء وا��وDف $ن ا���0را���$د�* ا��� ��-�م �� Dدرة ا�

��د ��#� $)�     (�-�ث ���4 �ؤدي إ�1 ا�و�واس ا���ري ,ا���Dل ا�!��� ا���رو�و��ن

���رف 394ص  2010(.  

إ�1 أن ا���ب ھو و�ود �ؤرة ��ر��>�* �:ط* �� �-�ء ا�#M و���ب ھذه  وذھب ا��!ض

�� -��* �:�ط  وھذه ا��ؤرة وإن ���ت ,ا��ؤرة -�ب #����� ��رة أو -ر�* أو ا�د��$�

 *�<���� �-�ء ا�#M،و����ن �)#ر�ض $دم #��#ر و����� $)1 ا���ل دا>م ����* ا�دوا>ر ا���ر

 $)1 ا���ف دھ�ن�-* ھذه ا���رة 0ن ���* ا�)-�ء أو #را�ز ا���ر ���وم ھذه ا��ؤرة 

�4 �ذ�ك �ؤرة ��ر��>�* �� ا�)-�ء ����� #���)* $ن  , ا�!ظ#*  أو ا+
ط��د����D وا�ذي ��

*�<��و$)1 ھذا دھ��� �ؤ#ن ��-��� �!دم و�ود �:�ط �-�>� $)1 ا���ل  ,ا�دوا>ر ا���ر

 396- 395ص  ��2010د ��#� $)� ( ��ذه ا��ؤرة �#��و#��� أو ا��ف #ن �:�ط�� 

���رف. (  
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ب ا�����ل ا�'&�  -ب �:  

ا�9#)�* ���ت -�+ت ا�و�واس وا���ر �ر�; إ�1 ا���رة ا�����* �رى �رو�د أن �!ض 

  .و�ظ�ر ��#� �!د #!�را $��� ����Gر ��)ط�* و�)وك �Dري

)وك و��ون � ,ا�:!ور ��9Rم و$�دة ا�ذ�ب  و�!� ا�#ر�ض + :!ور�� إ�1 $��ب ذا�4

�9#�* ����ر ر#زي�ر#زا ���Cل ا���س �Dر��  �#�ن أن ��ون ��5ل ا�0دي: #�9ل .  �Dري 

���رف دص - دس  م #-#ود ز��-��(و�ط��رھ� #ن ا9Rم( .  

�)ك ا���  .ا�#ر-)* ا�:ر��* ا���ص إ�Q� 1ن ا�:�ص ا�و�وا�� Dد *�>��0#او#ن زاو�* 

ص  1990!��ويا�ن $�د ا�ر-#"( �4#9ل ا�:رج �ل ا+ھ�#�#��"�#د ���� #ن ا�:رج ����ن 

���رف 143 . (  

ھو ذ�ك ا�:�ص ا�ذي :�; $)1 ا�!��د ا�#�رف �� , �رى �رو�د أن ا�#!رض �)و�واس

���!��ب وا���د�د ����$ ���  . ط�و��4 9م ��ت ھذا ا�!��د �

�رى #ن ��* أ�رى أھم ا�!وا#ل ا��� �ؤدي إ�1 ا�و�واس ا���ري ھو ا���وة �� �!)�م 

�ط ا0#!�ء #; �ط)ب ا��ظ��* ا���#* 
���رف  52ص 1999 $�د ا�ر-#�ن ا�وا�� ((.  

�9ث آ���ت د��$�* �#�ر��� ا�:�ص ا�#��ب ���و�واس ا���ري وھ�  ��د و�ف �رو�د

  . ا�!زل،ا+�ط�ل  ،ا���و�ن ا�!���

 و$)1 ھذا ���? -��ة ا�#ر�ض $����* ��ر#*  .��م �!ز�ون ا���رة $ن ا�#:�$ر: ا�!زل -

:�$ر �� +و$� �-�ث ��م ��ت ا�# .)���رف 144 ص 1990 !��وي$�د ا�ر-#ن ا�( 

��� ��#��وا>ل أ�و ( 9م �-دث آ��* د��$�* ا+�ط�ل  .1 ا���رة �� #:�$ر �� ا�و$�ا�:�ص 

ا0ول  ة Dد ��رب #ن �ط ا�د��عد�د ا�دا>م أن ا�-�ز; إ�1 ا����-�ث �ر�) دص 2010ھ�دي 

�ط ا�د��ع  ا����9 �� إ�ط�ل و�ذا ���ون  ,��وا�4 ا�:�ص ا��)ق ,�*وھو ا�!زل و���? ط)�

9م �-دث ا���و�ن ا�!��� �-�ث �ظ�ر  .)399-  398ص  ��2010د ��#� $)�   ( ةا�-�ز

���#��ب ا�ذي �#�رس D)�� :د�دا إزاء ا��ظ��* ��ون  ,�ر5���4  ا�د���* ا��رد ����  و$���
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ا�و�وا�� $)1 ا��ر��ب وا���ظ�م ھو  وا�!رض, اذ�ك �Cط�* �ر5�* د���* �� أن ���? Dدرً 

ھ� $��� $ن دوا�; ا���وة ر�#�* ا�زا>دة وا��ظ�ھر ��+دب ا�:د�د وا� ,�Cط�* #ن ا�!دوان

 145- 144ص  $1990�د ا�ر-#�ن $��وي  (أي -ب ا+����م وإ�-�ق ا0ذى ,أو ا���د�* 

���رف(. 

ب  -ج � � : ا��و)�� ا��در

��ذا ا+
طراب -�ب ا�#در�* ا��)و��* را�; ا�1  *���� �رى  ,�ظر�* ا��!)م ��ب ا��

ا�#ر��ط�ن ���رة ��)ط�* #� أن ا�:�ص ���:ف Dدرة �!ل #!�ن $)1 ��)�ل ا��)ق وا��و�ر 

Lدر�������د ��#� $)� ( ،و��د ا�:�ص ���4 ��رر ذ�ك ا��!ل إ�1 أن ���? �!� �Dر�� 

  .)397ص 2010

�$�#��#!ظم �#�ت ا�:�ص ا�و�وا�� ا���ري $��رة  �Qنّ  و#ن و��* �ظر�* ا��!)م ا+

��ت #�!)#*$ن ���زون $ن #ر
1  ا�و�وا���ن ا���ر��ن ا��#� Dد و�د أن آ��ء  .ا��!�

�ون ,�)ق �و ا�#رح وا��)��>�* D�!� دD ل�ا�#رح و ا��)��>�* " ��ذه ا0:��ء م$)��D 1#�أ���>�م 

       , و�واھ� آ��>�م و-�ظ ا��وا$د��$�م 0وا#ر ا�#ر
1 $)1 إ��#� ��!1 آ��ء ھؤ+ء  "

��� وا��:��; $)1 ا��)وك ا��)�� أو  ونو �-ر���$)1 �!ز�ز ھذه ا��وا$د �!ز�زا إ�

���رف  143ص  1990 $�د ا�ر-#�ن $��وي( ا�
#�ر ا���ري (.  

I- 5-  وس�  :أ'واع ا�و

  :و�وس ا��دارة وا���وث  -أ 

�ب ا���ذورات  ,#رض#���U #ن �!رض ا�:�ص ���4 أو ا0ھل �ا��وف ا�زا>د وا���

  .،ا��را�9م،ا���رو��ت 

#-#د :ر�ف ���م (ا���ول ،ا��راز،ا�!رق،ا����ق،ا�#��ط "ا+:#>زاز ا�زا>د #ن ا��
�ت

  .)29ص  2008

����ت ��Cل �د��� �)#� ���-ت أ-دا أو أ�ذت Dط!* ��ود إ#رأة ���ف #ن ا��)وث : #�9ل

  .#�4 -�1 أ��-ت ��Cل ا����ف وا��)��ز و�ل #� �)#س 
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���ل ($#)�* ��ول -�1 أ��� ���ت ���م �� ا�����و ا#رأة ��Cل �د��� و���-م �!د �ل : #�9ل 

���رف  54ص  2008 #-#د ��ر ا�زراد(.  

  :و�وس ا��ر��ب وا�د,�   -ب 

  .ا�ر5�* ا�:د�دة �� و
; ا0:��ء �� �ظ�م ��رم + ���Cر 

 :و�وس ا��)رار  -ج 

#-#د (�!د ا  ا�ر5�* �� ا����م �G$#�ل رو����* #��ررة ، ا+�:�Cل ����Gر #��ررة �9#

#�9ل ��رار �C#* #و����*  �:�ل #��#ر و�Dري ر5م أن  )30ص  2008:ر�ف ���م 

*#Cا��رد ��ره ھذه ا�� .  

  

 :ا�و�وس ا�د�'��  -د 

���� ھ� �:#ل أ���ر و *��ب ا���ري  ,��ك ا�-ر#�ت أو ا�وDوع �� ا���رو��وس #ز$

  .�ب ا�د�ن: $ن ا�وDف #9ل  �S:��ء ا�#�د�* #; ا�!�ز

 :وا��1&�ظ $��"ردةو�وس ا��"ز�ن   -ه 

ا��وف #ن ��د  و,$دم ا��درة $)1 ا���)ص #ن ا0:��ء ا��د�#* �د$وى ا�-��* إ���� �و#� 

G29ص  2008#-#د :ر�ف ���م (  :�ء #� أو ا���)ص #�4 $ن طر�ق ا��ط(.  

  : $�ض ا�)�ر ا�ووا�� و ا1���ل ا���ر�� ا1"رى  - و 

 #ل أو �� ا�#��د #ن ا��طق ��)#�ت ��-:* �� ا�#�زل أو �� ا�!  �وف -

�د (أو $)1 ا�وا�د�ن، :ر�ك ا�-��ة��رة ��Dم ا��رد �ط!ن إ��4 أو ���4 أو إ�ذا>4 ��G* طر��*  -$

���رف 138ص   1990ا�ر-#�ن $��وي(. 

����* �5ر #ر5و�* و�5ر #��و�* #9ل  أ���ر - :$ ����)1 ا#رأة أو �وف #ن ا+$�داء ا�

*� . )29ص 2008#-#د :ر�ف ���م ( ط�ل �دون ر5

�ظ�م ا���ري �� ار�داء ا�#��س : ا����م ��G!�ل �Dر�* #����!* $)1 :�ل ط�وس �#ط�* #9ل -

ص  ��2008�ل #-#د ��ر زراد  ( ،إذا ���ف ا��ظ�م  �4�Q �!�د ا+ر�داء ، ��رار ا���ة

���رف 54(. 
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I- 6- واس ا���ري��ت �ر�ض ا�و :  

 . $دم ا���ذ ا��رارات ���و�* -

 . ا�!دام ا��)��>�* -

- Dداول ا�ز#��* #-دا�#�ل �)�ظ�م وا��د� . �ا ��ر#ً دة �-د�دً �ق و��ر وDف ا�

 .* ا���ع $��Dت ر�#�* و�5ر :��� -

�د ا�ر-#�ن $��وي(�:!ر ا�#ر�ض ����)ق ازاء أي ا
طراب �� ��ظ�م أ:��>4 أو أ4��#$  -$ 

���رف  140ص   1990(. 

- *�� 2004،أ#�رة ا�ر-#�وي  $#ر ا�ر-#�وي( ا�ط��* ،ا�
#�ر ا�-�،ا+����ط�*، ا�!��

 .)دص 

�ل و�-�ول أن ���� ذ�ك �!���* :د�دة -�����ر  ,�:!ر ا�#ر�ض 
�ظ�ر $)��م ا�

�و�د ا-��س $)1 أ��م ھم و-دھم ا�ذ�ن ��G#)ون ��ذا ا��وع #ن  ,وا�!����* ،��9ر ا��ر��ز

���رف 278ص  -2004 -���ر دا�و  (  ا����فا�#رض (. 

 . إ���ء ا�#:�$ر �� ا��)وك -

���ت �� ا��:��ص �ل و��س #ن ا�
روري أن ���#; �ل ا�(�ر ا��رود وا��-�ظ دا>#� إظ� -

 ��
!� ���� (. 

�ول أي :�ء ا+��#�ك �� ا������ل وا��ظ�م وا��ر��ب وا+� -D ن $)1 -��ب ا�#رو�* ،$دم��

 . ����4 ا���Rن  ا���#ل ،رؤ�* ا0:��ء #ن ��ل ا�)ون ا0��ض أو ا�0ود ��ط دون و�ط

ص  $1990�د ا�ر-#ن $��وي ( �� ا�!#ل  ا�#�ل إ�1 أن ��و�وا أ���ء #و9و�Dن و�!���ن -


�م �!��ون ��ط #ن أ���ر و�وا��* دون ) ���رف  147!�ا��-ث $ن ا�����ق ا���م، 


�م �!��ون #ن $رض وا-أ�!�!�وا��!ض ا�Jر ��-ول #ن  د طوال -����مل �Dر�* ،

 27ص  2008#-#د :ر�ف ���م ( �د�د ���وDف ھذا و�ظ�ر $رض ,رض$رض إ�1 $

����م . ��در ا�#�ؤو��* ،ذ��ء #�و�ط، و�وق ا�#�و�ط، ط#و-* ����Gد :������ )���رف

 ,���ظر ا��#�ل وا+ھ�#�م ��������ل ,ا0#ور �#!���ر #ط)�* + �#�ن �)و��5 ،#د�D* #; ا��Cر

��رة (ھم ���-ون �� ا0$#�ل اRدار�*  و���رة �:�ر � 59ص  2009 ا�50

��را ��  ,،��#�ز �D ، *���$ *���9#د ���د ���4 �� ا�!#ل دون �زاء)���رف� ���$ ��(�
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�:�ر ( #-���* ا�
#�ر ،ا���ظ* ا����C* و�#�ل �-ر#�ن ا���س #ن #��ھL ا�-��ة دون #�رر

��رة ا�50 ���رة ����رف 62ص  2009(. 

I- 7- واس ا���ري  :أ5راض ا�و

 ا��د�Dق ا�#��رر وا���ري -

 ا���Cل وا���ظ�ف ا�#��رر -

 ا��-ث $ن ا�����ق ا���م -

�*أ���ر $دوا��* و����* �5ر #ر5و - 

 ا�!د ا���ري �S:��ء -

 ط�وس ا�#-��ظ* $)1 ا��ظ�م وا��ر��ب وا��وازن ا�دا>م -

 ا+-���ظ ��0:��ء $د�#* ا���#* أو ��ز���� -

�!ض ا���س �!��ون ��ط #ن ا���0ر ا�و�وا��* �دون أ�!�ل �Dر�* - 


�م  -!�
�م �!��� #ن و��وس �Dر�* #�!ددة !��!��ون #ن $رض وا-د طوال -����م و

 وا��!ض ا�Jر ��-ول #ن $رض إ�1 $رض ���وDف ھذا و�ظ�ر $رض �د�د

9م �ظ�ر �9رة ا+���5ل و��5ل ,#ن ا�##�ن أن �ظ�ر �� ا�#راھ�* و��وس وأ���ر د��)*  -

#-#د (ة $�د ا���دم �� ا�!#ر 9م ��-ول إ�1 �د�Dق و#را�!* #��رر,�د #��رر �� ا��)وغ 

  .)27ص 2008,:ر�ف ���م 

  :ا����* 

ان ا�و�واس ا���ري ھو -��* ����* ��دو �� �ورة أ���ر و �واطر :�دة �5ر 

و+ ���ط�; ا���ص #��� ر5م :!وره ����ھ* ھده ,#�ط��* ����د ���#ر�ض و ��ز4# 

�ر $)��D 1م ��)وك  و ا�#ر�ض ا#�.  ا+���ر و #�#� �دل #ن ��د����)ط $)�4 أ���ر أو �

��:�ص ���4 +���ط�; ��)ص #�4 �,#!�ن $)1 ر5م #ن $دم ا���Dع ا��رد ��ذا ا��)وك 

�ظ�ر �دى ا��رد �ل #ن أ���ر ا#� ��ون �د�4 أ���ر و�وا��* ��ط أو ا�!�ل �Dر�* ��ط أو 

  .و�وا��* و أ�!�ل �Dر�*

  



52 

 

  :����د

فصل حول و  ,بعدما تطرقت للجانب النظري الذي إحتوى فصل حول القولون العصبي  

أو اثبات الفرضيات التي  دحظل ,التطبيقي الجانبالى فتطرقت أيضًا  القهري الوسواس 

وهي هل المريض  ,طرحتها سالفا في حول العالقة بين القولون العصبي والوسواس القهري

هذه الدراسة استوجب مني تحديد ببحيث لقيام  يكون لديه وسواس قهري ؟ون العصبي لبالقو 

وتحديد المنهج المتبع واألدوات ,كل من الحدود المكانية والزمنية وتعيين عينة الدراسة 

  .المستعملة في ذلك 

  منهجية الدراسة  �

I.  حدود المكانية و الزمانية و البشرية:  

  : مكان الدراسة  �

التي تحوي جناح . -مستغانم  - االمؤسسة االستشفائية العامة شيغيفار تّمت الدراسة في 

من انون يستقبل ويتكفل بالمرضى الذين يع الذي ,خاص باضطرابات الجهاز الهضمي

" مرضى القولون العصبي"ومن بينهم , "االمراض الداخلية" اضطرابات المعدة واألمعاء

الثالثة  أما الحالة .بمتالزمة القولون العصبيمقابالت لحالتين مصابتين  هاأجريت في بحيث.

  . مكان إقامتهالقد تمت دراستها في 

  :زمان الدراسة �

إضافة إلى يوم  30/04/2016إلى  03/04/2016كان زمان الدراسة في فترة من يوم 

17/05 /2016  .  

  " :عينة الدراسة "الحدود البشرية  �

ثّم  I .B.S بمتالزمة القولون العصبي  حاالت مصابين ثالث لقد احتوت عينة الدراسة على

  .ميقبل طبيب مختص بأمراض الجهاز الهظمن تشخيصهم 
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II. منهج البحث:  

يقوم هذا المنهج بشكل معمق على مالحظة  .اعتمدت في الدراسة على المنهج العيادي 

بحيث  يشير تأويل كل حادث  .حياتهم معرفة تامة هم وفو معرفة ظرو ." الحاالت "األفراد 

 )9ص  1996فيصل عباس (كل دينامكيا في جميع ضوء الوقائع األخرى نظرا ألنها تشكل 

فالمنهج العيادي هو ما يتعلق بدراسة حالة مرضية من كافة جوانبها وصوال إال فهم دقيق 

ومن  )نترنتا -هج الكلينيكي والتجريبي الفرق بين المن(لطبيعة المشكالت التي تعاني منها 

  .خطواته هو جمع المعلومات عن الحالة أي دراسة حالة وكذلك تطبيق اختبارات نفسية 

III.  األدوات المستعملة.  

هي أداة يستخدمها الباحت و أخصائي نفساني لمالحظة سلوك و بعض  :ةالمالحظ  -أ 

 ).بتصرف 61ص  2014-2013ادريس زغيدي .(العلمات المرضية للعميل تم تفسيره

و هي بصورة مبسطة تقابل وجه , تعتبراحدى التقنيات التشخيصية و العالجية  :المقابلة  -ب 

اكاديمية علم النفس .(لوجه بين اخصائي نفساني و العميل في مكان وزمان محدد

 ).بتصرف

بحيث تعتبر الفضاء الذي يعطي األخصائي  النفساني أدق المعلومات  :دراسة الحالة    -ج 

أبو عبد ( لتمكن من إصدار الحكم نحو الحالة والتشخيص الدقيق والشامل لها ,وأشملها

  .)100ص   2016-20013اهللا ميلود دواجي 

 مقياس يل براون للوسواس القهري  -د 

  

  

 YALe- BROWN obsessiveتعريف مقياس ييل براون  للوسواس القهري  .1

compulsive:  
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م كأداة  1989جودمان وآخرون عام وضعه  Y.BOCSمقياس ييل براون للوسواس القهري  

التحديد الكمي بحيث يقوم بللوساوس القهرية، العالجية  تستخدم بشكل متكرر في الدراسات

  .األعراضلشدة 

دراسة بهدف  1993لقد أجرى كل من كيم ،وديكسن وكسكويسكي وهوفر وكاسلين عام 

  102تطبيقه على عينة مكونة من من خالل  .من التباث والصدق لهذا المقياس التحقق

 والصدق الثباتوأظهرت النتائج أنه يتمتع بدرجة مرتفعة من .يعانون من الوساوس القهرية 

وهو  0.90وهو دال إحصائيا ومعامل ثبات  0.92بحيث بلغ الصدق   )أكاديمية علم النفس(

  .بذالك يتمتع بقدر من الثبات يوثق فيه

الوساوس ضطراب الوسواس القهري ،خمسة منها تقيس عاد إلألف هذا المقياس من عشرة أبيت

،وكل منها مقسم إلى خمسة درجات تبدأ من صفر  القهرية وخمسة منها تقيس األفعال

  . "أعراض شديدة"إلى أربعة " اليوجد أعراض"

أثيرها على أداء ويقيس الفاحصون الوقت الذي تستغرقه الوساوس واألفعال القهرية ودرجة ت

صباح (ومة األعراض ودرجة التحكم  فيها ستوى الشعور بالقلق ،ومحاوالت مقاومف الوظائ

  .)381،382السقا ص 

  :هذا المقياس كالتالي المتحصل عليها في يتم تفسير درجات 

  

  

 يوضح تقدير شدة الدرجات المتحصل عليها في الوسواس القهري) 2(جدول رقم 

  : حسب مقياس ييل براون
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براون للوسواس يل المعدل في مقياس ي
  القهري

  شدة اضطراب الوسواس القهري

  خفيف جدا  0-7
  خفيف  8-15

  وسطمت  16-23
  ملحوظ  24-31

  شديد  32-40

  

 :تعليق 

  . أعراض الوسواس القهري خفيفة جدا في الغالب ال تحتاج إلى العالج: 0-7

إذا كان (أعراض خفيفة والتي من المحتمل أن تتعارض في حياتك بطرق ملحوظة :  8-15

  . )لديك وسواس أو أفكار فهذا يعني شدة متوسطة

نقطة هو الحد األدنى المطلوب لدخول دراسات  16إحراز : أعراض متوسطة: 16-23

  . عالج اضطراب الوسواس القهري

  أعراض ملحوظة والتي من المحتمل أن تفسد نوعية حياتك  بصورة كبيرة : 24-31

مل أن تسبب عجزا بالغا قد تحتاج إلى عالج يقوم أعراض شديدة والتي من المحت 32-40

  .به أخصائي نفساني 

  

 عرض و تفسير الحاالت  �

I-  دراسة حالة: 
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  :الحالة األولى  .1

   البيانات األولية 1- 1

  فاءو : اإلسم -

  أنثى:الجنس  -

  سنة 56:السن -

  لم تدرس: المستوى الدراسي -

  . م لثالثة أبناءمتزوجة وأ: الحالة المدنية -

  متوسط: المعيشي المستوى -

  ال شيء: المهنة -

  إناث 2ذكور ثم  2ذكور ثم الحالة ثم  2إناث ثم  2الوسطى،  : رتبة الحالة بين اإلخوة -

  على قيد الحياة: الزوج -

  مدير مدرسة: مهنة الزوج -

  متوفي: األب -

  على قيد الحياة: األم  -

  I BSلدى الحالة متالزمة القولون العصبي  ,حسب التشخيص الطبي: سبب االستشفاء -

  :سميائية الحالة  2- 1

 .سمراءالبشرة, نحيلة, عينان بنيتان,متوسطة القامة : شكل مورفولوجي  -

 . يتناسق مع جنسها و سنها ويتناسق مع المناخ, لباس متناسق : التقديم             -

  .سلوكها يتناسق مع جنسها                        

 مفهومة : اللغة             -

 "متناغم"التواصل كان سهل :               التواصل         -
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 ,شرب الخمر, محاولة االنتحار,هروب من المنزل : اضطراب السلوكات االجتماعية -

    .تكيف سجائر                                    

 . اضطراب النوم متمتل في أرق: اضطراب السلوكات الغريزية -

 .العين اليمنى أصغر من العين اليسرى : تشوهات فزيولوجية          -

 لها ندبة صغيرة على مستوى األنف بسبب الضرب : الندبات                      -

                   .التي تعرضت له                                

  :عرض المقابالت 3- 1

  د35حوالي  دامت 05/2016/ 17يوم : المقابلة األولى

لها اخصائية نفسانية التي تعمل في جناح خاص بأمراض الجهاز  نيفي البداية قدمت

  .قبلت الحالة التحدث معي بشرط أن تكون معي على انفراد. الهضمي

خصصت هذه المقابلة للتعرف على الحالة  ومعرفة أعراض متالزمة القولون العصبي وجمع 

  . قتهاومحاولة كسب ث.  هابعض البيانات عن

عن مرضي أو ,تريدين أن أحدثِك ماذا  عن :"وأخبرتنيإلى قاعة جلست  عند دخول الحالة

كي باغية نقولك ر شا"ة قالت هذا القول  وهي تنظر في األرض، بصيغة التالي" عن قصتي؟ 

ثم سألتها على بعض البيانات األولية واألعراض التي ".  ؟على مرضي وال على قصتي

 تعاني منها ومنذ متى وهي تعاني من متالزمة القولون العصبي ، كان التواصل معها سهال

تكن تعاني من أي مرض قبل اصابتها بالداء السكري الذي اصيبت به في  ،قالت أنها لم

لون  وحسب ما شخصه الطبيب أنه أصبحت تعاني من القو  لكبعد ذ ،ثماألونة األخيرة 

أشهر  6إلى القلق ،كانت بداية معاناة من القولون العصبي منذ  سببه قولون عصبي و يعود

التي كانت تقاضي زوجها بسبب  و هذا حدث في الفترة .قبل دخولها إلى مستشفى شيغيفارا

  .لها  ضربه
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هب عند أخصائية نفسية ثم بدأت الحالة تروي عن كل حياتها الماضية وقالت أنها كانت تذ

  .الباهظة توقفت بسبب التكاليف 

بسبب ضرب   )سنة 20آنذاك تبلغ كانت بحيث ( هربت الحالة من المنزل 1980سنة في 

الشارع وتعرضت ذهبت إلى انها  حذائه ، تقول الحالة له ألنها نسيت أن تمسح,أخيها لها 

ياة الشارع عادت إلى المنزل المتكررة وح سئمت من اإلعتداءات عندما العتداءات جنسية و

ثم عادت إلى الشارع  .يقتلها سها أخوها فلو يرا,وصولها أخبرتها أمها بأن تهرب  عند لكن,

أنها استعطفت عليها  أنذاك وتظن الحالة ,تعرفت عليها إمرأة وأخذتها معها إلى المنزل.ثانية 

خدمي  ": قالت لها.عندما وصلت إلى المنزل عرفت أنها تريد العمل بها لكن ) نت فياحَ (

بعد أيام و   .رفضت الحالة ولكنها تعرضت إلى اعتداءات جنسية هناك ."على روحك

ثم صنعت لها ,من جنسية فرنسية وأصبحت تعمل لديها كخادمة أخرى تعرفت على إمرأة 

أصبحت  هناكأثناء عملها  .ل لديهاعمواصل وذهبت معها إلى فرنسا لكي ت,جواز سفر 

  .الخمر تتكيف سجائر و تشرب 

وبعدما . إلى فرنسارجع تكل ثالثة أشهر تعود للجزائر عند أهلها ثم في حين كانت الحالة 

ألني كنت أخد لهم المالبس التي  :"أجابتف؟ أهلها منزلرجعت ل حتى سألتها عن كيف

وهي في يوم أن ذات  وعاشت هكذا الى  ".المرأة التي كنت أعمل لديها  كانت تقدمها لي

في لكن كان مدير مدرسة (الجزائر ذهبت مع أختها لتشتري العنب فتعرفت على البائع 

ثم خطبها من عند أخيها وكانت قد أخبرته بحياتها الماضية إال أن ) الصيف يببع العنب 

فكان فرارالحالة مع خطيبيها .قد فسخ األخ الخطوبة و على هدا ف,ذات مرة تشاجر مع أخيها 

د أربعة أشهر من وبع ,معه بدون مهر وبدون حفل زفاف وتزوجت ,هو الحل األنسب لها

  . الزفاف  علمت أنه متزوج من إمرأتين

 ,وأنه زير نساء و له عالقات جنسية غير شرعية مع النساء ,أن زوجها يضربهاصّرحت  

دائما ما تجده يتكلم في  ,يء أمام أبنائه و ال يسستحيزل كالم بدكما أنه يقول في المن
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راني صابرة الخاطر ما (تقول الحالةثّم ) راني نهدر مع الالك( لها الهاتف مع النساء ويقول

  .)عندي وين نروح

  .ثّم بدأت الحالة تبكي ) أخرجي من الدار نجيب الالك(أن زوجها يقول لها كما تذكر 

في بادئ األمر لم أصدق   ,سنة 20بطاقة التعريف الوطنية عندما كانت تبلغ أرتني الحالة 

ثم بعد ذلك تأكدت من  خرىوافترضت أنها تنتحل شخصية إمراة أ,خاصة بها  أّن البطاقة 

تني صورتين عندما ضربها زوجها كما أنها أر  .صحة اسمها وتاريخ ميالدها من ملفها الطبي

  .مستوى العين في وجهها كدمات شديدة على  و

دامت حوالي  دقيقة من المقابلة األولى  20بعد   17/05/2016يوم : المقابلة الثانية

  د40

خصصت هذه المقابلة حول جانب عالئقي  مع الزوج واألخوة والوالدين،وجمع بعض 

  المعلومات األولية

  :جانب عالئقي مع الزوج

بنت الزنق، جبتك ( :"و يقول لها يوبخهاتقول الحالة حول عالقتها مع زوجها جد سيئة وأنه 

  .كالم  هذا لها كالم بذيء مع ذكر الحالةكما يقول ) من الزونقة، جبتك باطل

استأنف الحكم و لم أشهر سجنا ثم  6وحكم عليه ب ,لظربه لها اشتكت الحالة على زوجها 

بالطوموبيل  هو يروح للشرع ,و كانت تغيضني"........"عنده العرف: "ول الحالة قت. يسجن

في هذه  ."هاو راني نشارع فيه, بصح باينة) الحافلة ( اي السيارة وأنا نروح فالكار تاعو 

  .الفترة أصيبت الحالة بمتالزمة القولون العصبي

يوبخها أمام ابنتها التي  و أنهال ينفق عليها حتى أنها لم تجد نقود لكي تشتري حذاء ،قالت 

تسأل وعندما  "يها تقولكبتها من الزنق روحي شوفي سقسج :"ويقول البنته .سنة 24تبلغ 
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 ما دائما هافقط، كما أن كالم  عيبأنه يدَ  جيبها الحالة حقيقة األمر وتتخفي ها ، االبنة أم

  .شاردة الدهنتجد ابنتها تقضم أظافرها وهي 

 ,غريبزيارتها في المستشفى يجلس وهو تارك مسافة بينهما كأنه وتقول الحالة عندما يأتي ل

ايجي بلكوستيم :" في صيغة تالية. تي بزي كالسيكي ومتعطركما يأ,ال يتكلم معها كثيرا و 

أنا  :" تسكت قليال ثم تقول ."ن كان ماكانش راجل يقعد بال نساءير الريحة، باينة ويودا

تقول ثّم  ." واش فات علياقدبت في الراجل باش ما يفوتش  و ,دمرت مين كنت صغيرة

عيشة الحيوان ، حيوان مجتمع، عشت ن ال في خوتي ال فالراجل ،ال فالالحنا مالقيت:"

  ."وتحني عليه

لها ،فالحقها زوجها إلى الوالية التي يقيمون فيها أه من بيت زوجهاالحالة هربت دات مرة 

،ولحسن الحظ أن الشاحنة توقفت  وعندما وجدها أرادت أن تنتحر ورمت نفسها أمام شاحنة,

وتقول أنها في كل مرة تريد أن تنتحر بأي شيء بالدواء بأي شيء المهم " لحالةثم بكاء ا".

  ) .مهبولة(وأنه دائما ما يقول لها .في األمر أنها تنتحر

جيب في وهي ت ,أخذها عند الطبيب العقلي بحجة أن لديها اضطراب عقلي ,و في يوم ما

سألها إن كانت تصلي فأخبرته أنها توقفت عن الصالة وزوجها  أن الطبيب عن أسئلته إلى

  .فضربها زوجها أمام الطبيب العقلي ,كذلك

ن خالل طريقة تناوله وكيف م " مضاد للقلق"وصف الطبيب للحالة دواء استنتجت أنه 

في تلك مما خّلف لها صداع الرأس بطريقة مفاجئة توقفت الحالة عن تناوله .نه تتوقف ع

  .الفترة

،تبقى تتذكر كل  ال تستطيع النوم حتى الصباح,متمثل في أرق لدى الحالة اضطراب النوم 

تتوقف عن تذكر  مقادير الحلويات حتى تنسى ول هاتتذكر بر فكرة تغيو  ,أحداث الماضي

  .أحداث الماضي 
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  :جانب عالئقي مع اإلخوة والوالدين

  :مع األب

  .كان ضريرا  متوفي و

  :مع األم 

األم تريد أن ,عندما تذهب الحالة لزيارة أمها "الكبرى  في السن وتقيم مع ابنتهااألم كبيرة 

  .لكن أختها ترفض دلك بحجة أّن زوجها يعمل   تعطي للحالة بعض النقود

  :مع اإلخوة واألخوات

سبب لها ندبة على كان يضربها  مما " م"أخوها األكبر ,إن عالقتها مع أخواتها جد سيئة

  . للنيف)  coup de pied (بني بضر "مستوى األنف 

" ح"فبمجرد وصولها عند أختها . كرت الحالة رتب اخواتها و هدا استجابة لما طلبت عندما ذ

  .قالت أنها  هذه هي ربة العائلة 

بغي ندخل فيهم بصح ن" "الحنان ماكانش هما بعاد عليا بزاف،جابدين روحهم" تقول الحالة

ع بعضهم هما يتفاهمو م" جيدة مع بعضهم البعض  لكن عالقتهم ,  "م علياهما جابدين روح

وتذكر الحالة " قاعدين يهدرو مين ندخل أنا يسكتو  يكونو "علياالبعض وأنا جابدين ُروحم 

المرأة التي كانت تعمل عندها كانت تقدم لها  ,أنها في الماضي عندما كانت تعمل خادمة

كانت " التي كانت تطلب من أخيها فأختها الكبرى  المالبس والحالة كانت تلبس تلك المالبس

بأن يأمر الحالة بأن تنزع مالبسها وتقدمهم لها ،وكان أخ الحالة يفرض  " تتفق معه كثيرا

  .عليها أن تنزع مالبسها وتعطيهم ألختهم الكبرى 

  :جاني عالئقي مع األبناء
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إال أن إبنتها تنصح  ,في بعض المرات  "والدي ايعايروني"تقول الحالة أن أبنائها  يوبخونها 

عاله راكي تنقي "ألن أباها ال يستحق كل هذا التعب ,أمها بأن ال تنهمك في تنظيف المنزل 

  . "قاع هكا وهو شوفي شاراه داير فيك

   :التاريخ الطبي �

  .كانت الحالة تتابع عند أخصائية نفسانية   -ه 

            لقلق  ل اتمضاد من وصف لها دواء و .خضعت الحالة لفحوص طبيب عقلي  - و 

  anxiolytiques          les  
  تعاني الحالة من الداء السكري،والقولون العصبي   -ز 

  :لون العصبي التي تعاني منها الحالةأعراض الق �

 .أشهر  6إسهال منذ  -

 ."قرحة"نزيف دموي مرافق لإلسهال  -

 .ناتج عن القلقالصعوبة الخلود إلى النوم " أرق"اضطراب النوم  -

  :الوساوس واألفعال القهرية عند الحالة �

  :تقول الحالة حول الوساوس واألفعال القهرية بأن

أيام على التوالي  6لمدة يدوم وأحيانا  ,في رأسهايتكرر   كالم ذلك  يبقى ,عندما يوبخها ابنها

 وتقول الحالة أنها " أيام 6،مرات  هاذيك المعايرة تقعد دور في راسي,مين إيعايرني ولدي "

 ,تأخذ من عند زوجها سيجارة وتتكيف" ساو ساالو "حتى تنزع تلك الجملة من رأسها أي 

  .الفكرة من رأسهاتنزع وأحيانا تذهب عند الجارة لكي 

تقول الحالة قبل أن تنام تحسب كل األموات من األقارب  والجيران ،وعندما تكون في 

  .م تدرك أنها تعد أشياء تافهة ث ,تعد األشجار،تعد خطوط الطريق" الشارع"الطريق أي في 

  " نحسب الكاالجات" وتقول أيضا أنها تعد بالط األرض 
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 لمقادير  هاتذكر برها في الماضي أحداث الماضي ،و تغير تفكي الحالة تتذكر كل قبل النوم 

  . الحلويات

و تتميز بترتيب الدقيق و المفرط للمنزل ، تقوم بالتنظيفبحيث  ,ةقهري لدى الحالة أفعال

في غير مكانه  ما لو رأت شيء وتنزعج  ,كل شيء في مكانه ان يكون يجبف,  الصارم

وعندما يفسد ابنها ما ترتيبا دقيقًا خاصة في المطبخ، وتقول الحالة أنها ترتب خزانة إبنها 

  .رتبته تنزعج كثيرا وأحيانا تبكي

          .تتوقف عن األكل و  لو أحدا ما يلمس غذائها ال تأكل ، كثيرا وتقول  تقززالحالة ت

  :تحليل الحالة 4- 1

 ،هروب من المنزل قبل أن تتزوج ،ضرب من طرف األخ صعبة الحالة عاشت فترة -

 .ولم تجد من يساندها في تلك الفترة, ،اعتداءات جنسية

قبل بالماضي الذي مرت عليه ، و  ,بعدما خطبها زوجها  وروت له قصتها أي ماضيها  -

الوحيد من تلك الحياة التي عاشتها في الماضي وأن حياتها سوف أصبحت تراه المنفذ 

 .تستقر معه

زمة القولون أصيبت بمتال,في الفترة التي كانت الحالة تقاضي زوجها بسبب ضربه لها  -

وهذا ما  ,يعني أنها سوف تفقده وحياتها الماضية سوف تتكرر العصبي ،فمقضاة الزوج 

 ."ما يفوتش واش فات علياقدبت فالراجل باش "أكدته حين قالت 

متالزمة القولون العصبي لظهور  كان كعامل مفجر" محاكمة زوجها " بحيث هذا الحادث -

م وتؤدي إلى مرض سيكوسوماتي الكسندر في العوامل التي تساهوهذا ما تحدث عنه 

على أن الحالة لها تثبيت في المرحلة كذالك ؤكد ،كما أن إصابتها بالقولون العصبي ت

مع العامل المفجر أصبحت تعاني من " القولون"الشرجية وأن لها هشاشة في العضو

 .القولون العصبي 
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الكسندر ,لدى الحالة متالزمة القولون العصبي من نوع اإلسهال وفي التحليل النفسي  -

وهذا .أو إلنهاء شيء ما  رغبة في التخلص من شيء ،أو إلعطاء يفسر هذا أن للحالة 

و من شجارها مع زوجها  ما يطابق على الحالة في رغبتها في التخلص من ماضيها 

 .بسبب تأنيب الضمير الذي يراودها بعد تكيف ,من تكيف السجائرو ،

ومن بين ,هذا ما أكده مقياس ييل براون  وأفعال قهرية ،و الحالة لديها أفكار وسواسية -

ويفسر هذا حسب التحليل , التنظيف المفرط بمادة  الجافيل هيا عندهاالفعال القهرية 

بحيث هذا السلوك ,وتسعى ال شعوريا إلى عقاب ذاتها  ,لحالة شعور باإلثم بأن لالنفسي 

ومن تناول القهري هو بمثابة تكفير رمزي  لما عاشته من قبل من عالقات جنسية ،

, ير النفس من اإلثم هو رمز لتطهطهير  المنزل المفرط فت .الكحول، تكيف السجائر

درة وجنسية ،وهذا قوالقلق الشديد إزاء النظافة هو تغطية لرغبة دفينة في أن تصبح الحالة 

ته في مقابالت أنها تحرص ما قد تطرقت إليه في الجانب النظري ،والحالة حسب ما أكدّ 

مثل  ,تبعلى أن يكون كل شيء مرتب ومنظم وأنها تنزعج عندما ترى شيئا غير مر 

فهذا الحرص الوسواسي  على الترتيب والتنظيم يعتبر آلية التكوين العكسي  ,خزانة ابنها

 .وتغطية من العدوان 

رات الصادمة التي عاشتها الحالة  واإلحباطات المستمرة في كما كل من الحوادث والخب -

ظهور الوسواس المجتمع والتهديد المتواصل بالحرمان وفقدان الشعور باألمن كانا سببا في 

 .القهري

 .وهذا ما قد ذكرته في الجانب النظري

 .وهذا ما توضحه سوء عالقتها مع اإلخوة"لدى الحالة اضطراب في العالقات االجتماعية  -

أمام قست روحي "وهذا ما ظهر في محاوالت االنتحار  ,لحالة العدوانية على الذاتل -

 .شاحنة 

 . االجتماعية متمثلة في الهروب من المنزل السلوكات في  اضطرابو أيضًا لها  -
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وهذا كذلك ما " خاوتي جابدين روحهم عليا ( شعور باالهمال ونقص الحب لديها  الحالة -

  "ال فالراجل ال فالمجتمع مالقيت الحنان ال في خوتي"بارة أكدته في ع

  .هده العالمات ادت بي الى افتراض اّن الحالة شخصية ّحدية

  :النتيجة 4- 1

بالوسواس القهري لدى  القلون العصبي ترافق يوضح نتائج حول ) 3(جدول رقم 

  .س القهريالحالة  مع تقدير شدة الوسوا

 درجة وسواس القهري   تواجد وسواس قهري  تواجد قولون عصبي 
 -حسب مقياس يل

  براون

القولون العصبي عالقة
  الوسواس القهري ب

 لديها متالزمة" و" الحالة
القولون العصبي وهذا 

طبيب الحسب تشخيص 
في أمراض  مختص ال

  .الجهاز الهضمي

لدى الحالة أفكار 
  .وسواسية وأفعال قهرية

درجة الوسواس القهري - 
09  
درجة األفعال  - 

  12القهرية
  21المجموع الكلي  - 
  

تقدر شدة اضطراب 
الوسواس القهري 

  . بمتوسط الشدة

قلون  لذى الحالة 
درجة العصبي مرافق ب

متوسطة من الوسواس 
  .القهري 

  :تفسير النتيجة 5- 1

  .متوسطبال تقدر شدته الذيالوسواس القهري  إلى إضافةالحالة تعاني من القلون العصبي 

واس وعلى هذا استعملت الحالة الوس, بكل القلق  مّ لون لم يستطع أن يلُ أّن الق,يفسر هذا  

 مع  العصبيلون ترافقا ظهور الق .في تعبير عن القلق لونالقهري كوسيلة أخرى ترافق الق

بحيث . مرحلة التثبيت  و هي المرحلة الشرجية  نفسألن لهما ,دون غيره  الوسواس القهري
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تعاني  للقلق الذي و تعبير نفستالحالة اتجهت من التنظيم الحدي الى بنية العصابية لتجد م

   .منه
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  :ا������ ا�����. 2

  : ا�����ت ا
و��� 2-1 

  	����: ا���


��  أ���: ا

 ��  ��� 25: ا

��: ا����ى ا�را�����  ا��� ا

������ ا��  ��$و#� وأم  ����: ا

��%�  � '�ء: ا

 �(���  �����: ا����ى ا

��� ا+*�ة ���� .�  2ذ/�ر .�  2 " ا��-�: ر, � ا��  "إ��ث  .� ذ/3 .� أ���  2إ��ث .� ا

���� :�%�� ا$وج� ��56 �%� 
�  �3ة 6��8 و�3ة � ،

 �6��ة: ا�ا��  :	� ��9 ا

�ء ا� ; <(���  : � -�A � �� ��ع , ?�; ا�)<�= ا� ��Eز�� اC	�ن ا���ى ا

  .ا��%�ل

  ������� ا����� 2-2 

-  �#��Gر����� , ���	� : ا)�8 اC�ن , ��3اء ,����-� ا�����ن ��:. 

-                    �6�C�� و ��%� : ا%��# H� I����� �%�� �خ , ���A � . و�KE6 ا�� 

�A � رأ�%� "ا3أس                              � " �G�C���; ا�
 ا��6.  

-                     �M	 �>%��� : ا

-           8Nا��� /���� :      ا%�� ًE%� ن�/ ���  .ا��اH� 8N ا
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  : ��ض ا������ت 2-3 

04/2016/ 17��م  :��� ا�و�� �ا���   �  د 25��ا�

��G3 و,)<�= *PAA ا��A �� أ8# � Q�� H�#3اض ،و:Sا �G3���� و��, ��

���-� و�<�3Aة  �C63-� �% � A��ن ا�C�ت اSو�� و���و� '3ح ا��	��و���و� ا

�ت��	��� :� ��63 ا%VE�W� �%�C. ;�/.  

 H� �%�9E: XY/د�6 و�: �9E: ة�*S�6 وا�%�9� �H ا�اE: أن P�� ��$و#� و9��ا

 P	*د ����: ���� ،ا%����ا$وج :�9E #��ة، ,��� �G ���� ��>3د �H زو#%� وا

�� ا%���� ,H[3 ا ���3�G �G Pة �>�س و,�Cل أ�%/ �<(������� ر]�:� ط ����ا.  

 �����P ا/�,��%[3� �C�C? �� اSط �ء 6<>�ن :�%��3� ھ8 ھ� *-�3 و%[3� �	3 :�<.  

 �� ا3MAى :�� أم زو#%%���� ا��� ,P/3 ا،�� ,3اھ، �<(���وأ�%� ��Y أن د*	P إ� ا

�%�� أن ) ا���3وب(���� ا<�ف :	�%� �� ا�3ض  6^,�ا ��� , ��،و,�Cل ا����أت ا �.

 �%,���� ھ� :	� %K��� ; �" ���G��,� راھ� '��".  

� � 6 �و ���K>� �� *-�رة �3]%� وأ�%� ,�G 3�<, 8a ھYا ا3�S ،وا* �� أ�%��,�Cل ا

;�,3��ت ا����a وا�E: �� ��E: أي �%�	:.  

  د 25إ�� 20ا��!ة ��ا��  18/04/2016: ا������ا������� 

��	� إ�C����� 9 8 إ#3اء ا�<� ��K�A*أ H� P�C, � P�� ھ� �� " :و9��أن ا

3�M����63(ا:(  .  c��ً  ذات �3ة #�ء زو#%� وھ� ��3ان و��أ �6Gأ* 3 ,#$ا ��5 ,وھYا � �%

�ت [3��  ."ا

� وھYا ��-	����9E ا
 ,	X ا���6�ر�%� ا$وج :	� زو6 5�# ��  .� ا
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  :أ%$�ء ا�������

 �	��C��H� �CKE اSم و�H زوج*PAA ھYه ا��; ا�	  ���/Y و ,ا X�Q ا� H��

���ت اSو���   .ا

 H[3, � ������� '%3 و�eA ،ا�%6� ا����� اSو� , 	f ��� و�eA وا �P ا� ���ا

������ ا%���� ,ا�/  e�g, ����:� ط �[3� �g�, � X� ا�و� ھ� /Yا%���#3�� ,أّن ا�

����� :��ا ا��دة ���6� ذا وزن ]��e اX ا� �9ل أّن /E ا+ذ,�9 ��? �G  أّن P?3N

�� 3 ا�زن  ./	3fوز�%�� :�� ا��دة /�ن �G ?�ود , ����ذا ا� 8K���/	f  3و�%Yا �-3ح ا

  ھ� وزن ]��e ؟

  3�Gأ ��/ �� أّن ا%����� �%:���م ار] 363 �� ا����	P ا�� ا�.  

� )' ا
م���� )��*:  

� : 3ت ��%�9� �H أ�%� :� اE:���9E #��ة و :�د�6  ����" :� ا�%� و,�Cل ا���(	C� "

"��	: j�M , ��ل ا �P ى :��و " �M'^� ����9, �,�:���� �,�C�C' �� ;	-, .  

� )' ا,+�ة���� )��*:  

� أن,�Cل ��%�9� �H إ*�,%� ?��� اE:, و ��'3ة  ,^,�ا��  "ج" ا*�%��� 639 � #�ا أ�% � 

 ،� ,3� وراءھ� �G ا%���k , �ح ���8 أ�3ارھ .  

� )' ا
ب ���� )��*:  

%�9� �H اSب :�د�6 E: أّن ����5 ا P?3N �� ;�?, ���E� ك�	� �%�?; أ�9اNو

�ت ا��,3 , ا3أس اYي /�ن �)�8 ���3ر�E: �� اY3 ھ ��P . و 6�9�ع �Eح "  :.ّ� 9 �ا�

�6��6� و ���� $��ف ,��ؤ�,� :�  ".?�� وا?� �� �6اC6�63 ا, ���6 �� ھYا ا�Cل أّن ا

 �	K���^3Gاد ا �%�9E: . 
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� )' ا�/وج���� )��*:  

 �� ,�3ك %6�6� :	� ر#	�%���H� �CKE ا$وج ��أت ا��; ا�� :	� ا%�^� �� ���,6 ��ل ��

I	C�%�9� #��ة و .:	� اE: أن ��وأ* 3,  �� ,<3ج إ%:�6 �" أ�5 6� %�و ، ,��ق ��>3دھ

���M 6 " .X�g,  E�	9  ل�C�ً H�,  8/ �G زو#�  #��ة � :�9E:"و ,�3ر ا��ور �(��

3�� g6ظ�PG ا�Cل ا��Sر و أ��.  

�56 :�8 ���د 
� �8, 6��8 أي '�ء ,  زو#%��  .�3ة 6��8 و �3ة �6

3/Y, ��/  �%�� أّن زو#%� �� أ9�ر����G3ھ�"ا� " �%,� ->�� , و أ�5 #�ء �->و 3�G �Gة ا

 5�� �	��, P��/ , 5� P#و$, P? ً���رع و �6�$ھ�ن �(�ن �G ا�C�	6 ه ." و��/�P �%�ر �

  ".?�� د��6,�<�#3 ,

  د20��ا�� دا)0     19/04/2016 ��م :ا������� ا������

� :�	�� #3ا?�� ���C أ#3ت ا �	:kyste »  «  �%C�: �GP��/ ����:  f	 ,16  ���. 

 3,��   .أي ��������,� .و?�; �� '<5A ا- �; ظ3% �� ; اC	I وا

��; :H� �CKE أھ8 ا$وج#:  

%�9� �H أھ8 زو#%� :�9E #��ة و?��� E: أن ����وأ�,�Cل ا� j��, P��� �G ا �ا�6 /% �%

���%6� ��$ل ��>3د ، و,�Cل ا�� دار " إ� أن ط	 P �� زو#%� أن ��6ن ����:>�� و� "

�ء �G]�ي��P أ�5 ��$ل �G]�ي أي �  .و9

��م  :�ا��1 ا� ������ ا� 24/04/2016   

 �9 P��/ ���
 و:�دت �6م اS?� ا��>،?�ث  P#3*24/04/2016 �� ا���)>� �6م ا

� ا�%�س ��,��، �	��C� �%�� أ#3ي � k���و ?�وP أن  ا��M	�N3G P ,�ا#� اSھ8 

 ���Nه ا�Y% ��C�C�  .أ,��ت ��%� ?�ل ا3aوف ا
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�ن �N�>�� �� :H� �p�� 5�9E اSب وا+*�ة وأ�%���� gG	P زو#%� :	�  .زوج ا��ا

�P أ*�%�9 �� ;�?، ��ء �H أھ	%C �ت ]�ھ" " ج"ا#� "W� 8��? �� و:���� :	� أھ	%� أ�%%���

�%��� �	A�P ا-Cوا� �	� ��-����، زاد  ا�  .ا

 ���� ,�Cل أم ا�/ : X	�, ��ع /8 �� �C6��8 و � �%����أن زوج ا3وس �� ,�%�$ات ا

"
ا3GS'� ، اVS-�� وا�E�  ;ھY�� أ� �ع  "وا��,��� �� و * �%�� Y*أ �%�3: ��

��%:���5 :��ھ� ?�� �  .ذھ; و Pa<�?وا �%����3�S أ*Yت ذھ; ا� ����P أم ا�� �و:���

5��  Y/3و, .6 ������G j" ج"أ*P ا, ����و ,3��6  %�زو# و" �3ا/�" أن ا�Kدا  ��

8�C�� ��ة 5�G,  ا��� � 6%�5و أن  .6%�دھ��� ا����   ����: ����ة ?���، /�� أن ا�?

�� Sب  ,*P#3 �� ا���)>� ذھ P إ� ��$ل أھ	%��P أم ا�9 ����� " و ا�و�دو?�; �

��ھ�� ��C3ا/� و�� ���� H� 36�� j	*��� E6ار و�	 8*�," .  

  د20��ا��  25/05/2016: ��3)�2 ا������� ا  

� أ* 3,����� �G ا �ا�6 ا��ج �H أ*�%� �15 أ�%� ,�63 أن ,��م .� �/��  .د�C�9 و#�,%� ,Hg ا

���� ا$وج وأھ	% �CKE���; ا��	� ?�ل ا�C�� أن ?� ��  و .*PAA ھYه ا��أ* 3ت ا

�� ا3�S و�^��� �� أ* �G ��3 ذ:  �p��. �. ، X	�P أن :�9E زو#%� �H أھ	%���>P ا

 �%�  .أ N�P ,��>�3 :� ا]-3ا

 ;��� ا��>��ر :� ا�]-3اب /���	� %3وب �� ,��ث :� #�����k ا����	P ا

�Sھ8 ���CKE ا�ي 36�q  ا$وج   .ا

 ��	� ,�	�H� P أ*�%�C��� ا��ط�G �p " ج".� * P��/ �P أ�%�ا��� :	� زوج أ*�%� وأ�9 5

8�����	� ?���  زو6 5�#��.  

                                                            د20��ا��26/05/2016:ا�������ا��2د��

, �ّ, - I�  3اون��س 8�6 �C�y- brawn  .; � وأن �%�� ط ��� ا]-3ا% P?3'و   Xذ

�YاX ا- �; اYي أ#3ى  �� أد�	�� ���<�� ا%��? �	: 3,r, ����)�� ا�� ا��  H#36 ا� ا
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��	�� ا�3ا?�� � ا%� ظ	3A� Pة . %��I	9 أي �%��د�6 و � ��6: �%,�  . :	� أن ?�

� �!ى ا����� �  :ا��8ر�6 ا�5

�ل Apا�� ��	�: ����ة 	C	kyste    Iأ#3ت ا��اYي /�ن ����� ا�Mgط�ت ا�>��� ا

 ,S�6 ا����� أ�6 ,���3 ھYا اC	I  ا��� ,�� ا ���ھ3 أّن در#� , �G #��ھ�   و اaوا

�د�6 A�9ا�8 ا���63 و ا����3G اa, 8�<� �%6���أت ,�-�ر  qMgو :�م ���:�ة . ا

 �%%6� ا� در#� أ�%� أ N�P ]��� ھ�ا ا3Aاع , ا$وج � ,و د*�3N �G 5اع �H وا

 ��$و#% �%�9E: �	: و �%� �%�9E: �	: 
��$و#%� ا� �6�, رQG ا�ا���� و 

 �	K���K	� و , أ N�[ P��P ,>��3ات و ,^وE6ت ا�	 �%K������ P�[ �:	� أ�%

 I	C	 ���� :�I در#� 3Nاع ا�� ��ق �$و#%��� ,�� , ا� �%�S ���و ا�����ر �G ا

 ��<��ر ا����s�ء آ*3 gG ‘ ر�� /E�� 8ت ا���������� أّن ا��3ة �� P �� ا��

�����  ا�>�� و ا�:� و %K���� و زو#%� و ا%����ض :	� <�	�رع A, و?��ة P�C�.   

��1� )$�9 ا����� �: �� ا�8  :أ��اض ا�����ن ا�1;

  ا�%�ل-

�ن-�C  �G �?39 #�ار ا

  u9ء-

  :أ��اض ا����اس ا���9ي �

  �63%C�ل ا�GSا Q�� �� ������ ا�,.  

�ء-�'Sرض ,  :� اSط اE� �:.  

  ::���? ا����� 2-4

 ����3ض ا��A � وھYا ����� �ن ا�C� ��Eز�� ا���Mgط�ت :�ة �� ط3ف �ى ا

�ر ��� أھ	%� وزو#%�" زو#%�  أھ	%� و�'", ��^ن , H� �C أھ	% ���و,�<	� :�  ,وا*���ر ا
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�6�.8  ,ا$وج أو ,Yھ; �H ا$وج و,�<	� :� ا�ا��6 وا+*�ة H[و P'�: ������k ا

$9�ت ��� ا$وج و  .وج واSھ�8>�3ق ط3ق ��� اE������ :	� ����ى ا ��? j��, ���ا

 �6����qM[ j �� ا�ا��6 , ا, ��و � ,��-�H أن , � ,��-�H أن ,�<	� :� زو#%� و 

 �%6� و ,��H� j زو#%�� ا�>��� أ*�ت ,,�<	� :� وا%��
 أّن ?��6 ��� �ش ا��وھYا ا

�ء� 
 أي 3�V ���د  ھYا ا)�8 ا�����G 8 ا�r� 3�V . ;��م �G ��]�ع اA<ا� ���		G


 ا�P9 ?; ا�ا��6 و /3ه $وج <� �G �6 و���� ?; ا$وج و /3ه ا�ا��.  

 ���<>��C, eر '�,5 و��اس 9%3ي �ى ا���ر  , �Gون أ�� �63%C�ل ا�GSا Q�� �% k���

�ء�'Sا �: �G �	���� أ .و��ا��� �� و6>�3 ھYا وH#36 إ���ن  �ى ا�C : 3 :� ن ا

C	Iا, �C�ن 5 ا/ k��� I	C  .و%Yا در#� ا���اس اC%3ي #� *>�>�  ,رة �^ن 6	� ��8 ا

 EG � A��ن ا�C��� �� �3ض ��������,� �����G 8 ا�, ���� أن ا��و?�; ا����ر 

 �	?3�� ,� ��G P ا��	�� وأن  ��#3(�95 وھ.ا �G �63وG XY/ أ/�ه �أن ا�3أة ا�� "Yا �

 �	?3���� �� #��د �G ا��� �G ا�, P��/ ��ن Y%Gه ا�3أة � �� أ�%�C��� �� 39?� ا�,

��#3(��; ا�3aي ".ا��ھ8 #��ي  .وھYا �� ورد �G ا�, ����ى ا Xإ]��G إ� ذ

k���Yى  �%�9 �G 5,�/أ ���اد ورا.� وھYا �, ����ن �^ن أ��ھ�  ا�C���ن �� ا�6 �وأ*�%

 � A�  .ا

 �%���Nإ �G ھ����8 ا�>�3 اYي ��� ا���ن �ى ا/ ،�63A����G إ� ھ�6Y ا[+��و

���G 8���� � A ا? �ط�ت �� ط3ف زو#%�ن ا�C�� ��ع  و '��ره �H اھ	%-Cوا� ،

%�9� �H ا�ا��6 واS*�ةE:,  8/���ا��ى ا-�86  ت :	�ھYه ا�Mgط�ت و/ P ا��>

.� A��ن ا�C���Eز�� ا �%���Nإ �  .أدى إ

���ى ا �IBS  k�����;  ھYا6>�3 ا����ر �� ��ع ا��%�ل �� ,-P93 ا��G 5 ا� ;�?

X ر�G � V ا�<	= ،أو إ�%�ء '�ء  5أ� ,ا�3aي�� 6��ث :���� ��6ن ھ��, I��-�6 �وھYا �

 =	>�� �G ا%� Vر �G ����ى ا��/8 وا�Mgط�ت ا�� ,�ا#%%(�  .وإ�%�ء ا
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� ھ� : �رة :� '�8 ���	� ا,��ه ا$وج وا��%�ل �ى ا<:�وا�� 6�8 ��8 اSداء ا

��; ا�3aي�  .واSھ8 وھYا �� �, �9	� :�63G 5���$ و/�P93-, �9 P إ��G 5 ا

%�^� ���� وھYا �� أ/�ه أب ا�a< ��رھ�Gوأ ��:3ھ(� �: 3 �, � ������� اN � " �� ��/��

��وھYا �� �" ,%�رش :	� رو?%،�%��Eت ��C��ت ,�>� /8 ا3Aا ��5�a?k أ.��ء ا:

(��, ���%وا�Mgط�ت ا.  ���� ا��<��P ا���ن" ا�C�ر اw*�63 " ا *� �	���/

 �%,��#�� و3Nا:����� ا%�#���j6أ/�ه رو �� أ/�ه  ،و" RUESCH" وھYا �� XY/

� و�)%,���3 9�درة :	� أن ,�رك ا�>�V P��/ ����ا����ر أن ا�a< �%�: 3 ��:3ھ� وأن ,, 

��ا�; ا�ا,اوY%�:3 ا���3ت ?�� ?� ه�� (���g اS/�3 ,ا3��M, P :	� ����ى ا

�ن�C  .ھ)�'� وھ� ا

�'3�G Pة ?�3�ن: ����ط>�  ا:��X أدى و��ھ� �� ط3ف ا�ا��6 واS*�ة وھYا اY/ 8�

�A � /�3ض ��������,� ، و�ن ا�C�^ن �G ظ%�ر ا ��<��3]� ھYا �� أ/�ه ا��	�8 ا

�ط>���3�ن ا��6%� ��ا�H او�� ��8 ا ��,��������  .  ا


 أن G�� 8/ �	: ;�6 ���س �G ا>�3ة ا<��3�G �G � Aة ا�ن ا�C�� ���أP �N ا

 �%GE* ; ���دة ��%Yه ا �C, � �����G ا����H ا�$ا3Kي واC. ;�? �,Yھ; و,$ور أھ	%

 ����H�, k أھ	% H� �p�� �9E: �%-�3, ����� ر�V أھ	%�	�3ة ا �%��; ا3Aاع ھ� ا��

 �X أو/Y.زو#% ������ ا%���� �%���� ا��� �� 6$ورو�% �  .ھ	%

� A��ن ا�C�� �%���Nو�� .� ا ��<� I	9 �. ط آ*3 و���� إ? ���ى ا ^(� k���.  

�3ض ا>3د ��اe9 ا? �ط�� ���3رة ": وھYا �� أ/�ه ھ��ر��ن , ; �� ��<�6�)^ اC	I ا

I	C  " .,rدي إ� 3Nاع �>��  .� إ� ا

 �Kا�(�ت وا�Mgطو/8 ھYه ا���  ا���و9�, P�P وط^,%� ا% �ّ�ل و��   .ا�>��و:���� ا

 �, �%6� ��6 ���G I	C�وي ��3 >�a أو �>�� ?3/� :� ا� ����A � ا�ز ا%��ر ا, Hو�

 �� ,�G 3��M ا��S�� وھYا ������ن و�C,�3ار اC	I وا���3اره أدى إ� ,3��M وظ�>� ا

 � A��ن ا�C�� ���N+ا �� إ�����ن " ا+�%�ل "أدى �C��G �?3C #�ار ا IG3ا�.  
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  ا��8$@�   5- 2  

�yK ?�ل x[�6 )  4(ا��ول ر�9  �� IG3ا, � A�� �H اC	�ن ا��ا���اس اC%3ي �ى ا

 .�36�C, H در#� ا���اس اC%3ي 

C�A �ادر#� ا���اس   ا���اس اC%3ي  	�ن ا

�س �C� ;�? 3ي%Cا

�3اون 8�6  

 � A�:�9E اC	�ن ا

���اس اC%3ي��  

 �� ������ ا�,

�ن �C��Eز�� ا

�A � وھYا ?�; ا

 =�>(,- �; ا

�<�= �G ا

Sز ا�%��3اض ا

��g%  .ا

 Q�� ����ى ا

�ل اC%�63 دون �GSا

��ر و��ا��� ��%�Gأ :

�ء و�'Sا �:  �:

�Eط اSرض.  

�ر -�GSع ا����

  0= ا���ا���  

�ل �GSع ا����

 �63%C  4=ا

 �	�  4= ا����ع ا

� ��Eز�� ���ى ا

 IG3ا� � A��ن ا�Cا

��ر#� #� *>�>�  ��

  .ا���اس اC%3ي

,�Cر '�ة ا]-3اب 

ا���اس اC%3ي 

<>�e #�ا ��.  

  

 

 2-6    ��2A: B��8$ا� :  

�H� � A در#� 9	�ن ا��:	� أن ا Yھ6>�3  . � #� *>�>� �� ا���اس اC%3ي �ى ا

C�C 	�ن ا  ّ� ��8 اC	I اY5�� ����� ي ,����g .  ا� 3 و �ُ او/�ن ا� �C63-� I	C	 
<�

  .#��ة

� 3و:	� ر�V أّن اC	�ن /�ن �  I	C	�Q  أ�5 ,3اH� IG ا�ّ #�� �أ:3اض ا���اس ��  

�A � 3�6اH� IG ا���اس اC%3ي  و ھYا �� r6/�  .اC%3ي ��ر#� أّن  اC	�ن ا �#�  و 

 �<�<*.  
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   : �%�ا����� ا��.  3

3 .1 �ت اSو�� ا��   

    �.3/: ا��� 

 
��  أ��� : ا

 ��  ���  29:  ا

�� : ا����ى ا�را�� ���#  

 �(���  #�� : ا����ى ا

��� ا�*�ة  ���� .ّ� ا. ا� 3ى :ر, � ا��ث ا 2��.  

 ������ ا��  ��$و#�: ا

�ة: ا$وج ����8 و :	� ��9 ا:  

 �6���ة : ا��  :	� ��9 ا

 � -�A � , ?�; ,)<�= ا� ��Eز�� اC	�ن ا% ���� در#� �3,>�� �� اC	I .ا%  .و

  :ا�	���  ������� 3-2 

��ء ا���رة, ����ن �����ن, ��و�ط� ا����� : ا���ل ا��ور�و�و��  -�� ,	��ت    أ
                             ���. �	�!� ��   ��رة ا����"� ��!ون ا�   

�����ق �' ��"� و ���"� و �!و�"� �����ق , ���س �����ق  :ا���د�م                  -
.�' ���"� و ��"�                              

�("و�� : ا�!)�                   -  
.�"ل و ����+م : ا*���ل              -  
 

        : �رض ا�����,ت  3-3

%�9� �H ا�ا40 ?�ا�  :ا������� ا�و�� E: ل�? PAA*  أ*د H� �%�9E: �6 و���  . و,�%
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%�9� �H زو#%� و أھ8 زو#%� د 40?�ا� : ا������� ا������ E: ل�? PAA* . و?�ل

�ل اC%�63 إن و#�ت �Gوس و أ���  .ا

��6 و �H ا$وج �%�9� �H ا�*�ات و�H اE: ل�? ����� C	��� �H ا P�9 �C  

�� ا,��م.و �H أھ8 ا$وج � k���Y� �G/3ة أي �� ھ�ه ا�E Cت ط	 P ��� أن � أذ /3  

 �CKE�  .'�ء �� #��; ا

  :ا������� ا������ 

�س 8�6�C� ����	� ,ّ� ,- �I :	� ا�C��3اون - �G ھ�ه ا y- brown  3ي%C	���اس ا.  

  :ا��;� ا��ا��1  

� ط>8 ��� و ھ8 /��P ا���ى ا ���� :� �3ا?8 ا��P أم ا^� �C �A��G ھ�ه ا

  ��V3ب ��5 ؟ 

5�G ب�V3� 8<ط P��/ ����دي  ,ا: �/3�
 ا��	E. PMث ,و /�ن ا��� ا ���� ا���:

�q g ا�*3اج  P��9 eA� ات و��ث �E. ��? ات��ل أم. ��C,و : ��, � ���أّن ا

 �� ����, ��<-���� 3�G �Gة ا� ا�ّ , ا3�Sاض �G ا����� �� ا�, P� Nأ �C3اھ.  

  

� ������ �  ::�ر�6 ا�5

�ر M���� �� ا�? ����ى ا.  

 Q��� ا?�3ار ���ى ا x A6 3ات���� :	�ا�� IG3ا� �	�و ھ�ا � �G��C- , ����ى ا

G و ��CG3�  ". وراء ر/ ���"� ا3#	�� ا

 �� ����م ط3ف ط �;,� ,)<�= ا: � A���� �� اC	�ن ا�, �  ھYا را#H ا� '�ة و ,ا�%

S5 ا�� ����, ���د 	C	I  .*�3ةاC	I اg� دواء �% eN و ���. Q�� �أSدو�6 ا]��G ا

E�دة g� ك���.  
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�ز ا%���g و��%�  � ھ���%� �,اط �ء أ*�63  4/�� أ�%� زارت %����<�G =A أ�3اض ا

�م ��ھ�ط �;: . I	C��� �� ا�, �� أ�%%A�>(, �ّ, �%	/ و.  

��1� )$�9 ا�����  �: �� ا�8  :أ��اض ا����ن ا�1;

  ا���ك  -

  دوار ?�د  -

-  u�C�  ر�G � V ا

- �6�' ;�,  

� أ:3اض أ*3ى ��3#	�� و ا���6 و: �ى ا�� 
�,� x A, ����ب  اA�� ��3 أ�%(,

���ن ���ت و,,  Vر �  .�� ا��$ل ب وھ�G 3  3اودھ

  :ا��EDر ا����ا��� و ا
�1Dل ا���9�� �!ى ا����� �

 �C3اھ�� أّن 3�G �Gة ا���ر و��ا��� و, ,�Cل ا�Gأ �%6��ل �63%9  /�ن �Gأ. Q�� ��و 

�C �  .ا*�>�  ��%

, �63%C�ل ا�Gأ ����� *-�ط �Cم I63-� اe�N3 ا�� ,�)� :	�5 أ. و.  ا%���ء ذھ�

�ء ا3#�::	�5 أ.� ,�)� 6�; أن ,��%  . ��/����� اSوا�� ِ�   ,�Cم ا  �و  ,%� أ.��ء #	�%

 ً�g6أ �E��ب ا�?  ���دھN ��:.  

�ر و��ا��� �Gأ ���� ا�Mاء ا	Yي ,�63 أن ,��� ?�ل,�ى ا����� ��6نو5 ُرG. 8�<و ا

�وس  اC%3ي���ً ا*3 ,��ول أ�%� � ,^/8 �� ا�Mاء ?�, ا�ي 36اIG ھ�ه اA>' 3ى, �

�و :�� و . ��5�,�% �	�	9 ������ ا� �CGان ا�زن. � ��6ن ا� %��)�8 �	��ظ ھ�ا �� أدى .  

 ّ	�, ��	/ �6�' I	C��ب A, �� أ�%���س��,�Cل ا�����G �63, e9 أن أو �G /8  ,:� ا�/8 ا

 8/^, . k��� Yان ھ �	��ر  ه ,�Gا� � �<�>��%� 3.^�, �%�  , �%�	: ;	M, H�-��, و�.  

 ���  "أ*�ف ادا أ,��� �� اG 8/S^��ت  ,أ*�ف �� ا�C,:"  8/Sل ا

� 3�Gة و��ا��� أ*3ى ���ى ا , �:���ل ا �P 9 8 اM'%� أ�6�; أن , �و ھ� أ�%

  .و ا�ّ ��ف ,�3ض   12:00
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�8 اC%3ي <�ل, و اM'����/3اً و ,�Cم ��ح  A� �G ا��ا �P و اذا � ,�%�  ,�%Q ا

��$��� ا%�M'�6  912:00 8  أ�' I	C� 3�(,.  

 ����8 9%3ي وھ� ,�Cم ا<��ء :���6 ا���C ا�'^��ض <�?.  

  ::���? ا�����  4 -3

8�G ����� �G وP9 ���د  9%3ي  �ى ا$��� ا%�M'%� أ�ا , و ھ� أن ,ُY%� �%��و :�� �9

8�< ا =C�, �%6�  3,��%6� ا� =C�6 و I	C� . در#5 ا�����k ?�ت �ى ا "�	� ا�

� أx N" ا�ا,����%6� ھ�ا و � 8�G   �9 ,�. 9%3ي �  . 	�P :�5 ا��ر�� ا�	�/�� و ھ�ا �

 � �-� ��� ا���ى ا , �����K . ا3��g اC	�� . ا���ام ا%� �	��6 ��وھ� �� ���ت ا

  .)<��A ا���ا��� �Q63 ا���اس اC%3ي و ا

 � A�� ��Eز�� اC	�ن ا���و  ?�; �� ذ/3 ا����ر WGن , �ى ا�� ���	 P� �, ,

3�<���8 ا�� ,� ��G P ا.  و,��ھ8 #��ي ا]��G ا� ا��Yى ا k�����-�C ا)3#�� و 

��95 ,�	ّ� :�5  ھ�ا � �G �63وG" :����� �� اC	�ن ا�3أة ا�,  �%�A � ��6ن �9 ?�ث ا

 ��#3(�  " .#��د �G ا�3?	� ا�� ���ص �G ا�3?	� و ?�; #��; ا�����K ا% �

��#3(  . ا

�ھ8 #��ي و ھ� �� ��ع ورا,��, ���	� أن �/ . �� و :��%� و :�%��8�G �� أ*P ا

�E�� �%6ز�� اC	�ن ا� A�.  

 �G�� و ھ� إ� إ]���ى ا 3�<���8 ا���CKE  ا ��ا��; ا# �G 5,3/3  ,ذ� �, �G 8(G

 ��a< ��رھ� و �)�:3ھ�Gأ �: ,P��>���G  C� �3 ا�	/3ه ذو ھ�ا ���9 .	�ن /���	� 

j6روruesch   .  

  

  :ا��8$@�   3-5

���اس) 5(ا��ول ر�9 �� � A��yK ,3اIG اC	�ن ا�� x[�6  36�C, H� ���اC%3ي �ى ا

  .ا���اس اC%3ي '�ة 
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 � A�,3اIG اC	�ن ا

���اس اC%3ي �� 

ا���اس اC%3ي  �در#

�س 86 �C� ;�?- 3اون� 

�A � ا���اس اC%3ي  اC	�ن ا

� 9	�ن  ���ى ا

 IG3ا� � A�ا

��ر#� ����-� �� 

 .ا���اس اC%3ي

�ر ا���ا��� �Gدر#� ا�

 =11  

�ل اC%�63 در#� أ�GS =

10  

	���اس  ��	�ا�ر#� ا

  21= اC%3ي

,�Cر '�ة ا���اس 

�����qاC%3ي � 

�ر �Gأ ����ى ا

�ل �Gو��ا��� و أ

�63%9 

 ����ى ا

��Eز�� اC	�ن 

�A � و ھ�ا ا

 �أ/�ه ,)<�= �

� - ا

  

 3- 6  ��2A: �@�8$ا�:  

� ���H� � A و��اس اC%3ي ا� 9	�ن ا���س 86ى ا�C� ;�? 5�#3اون  - �9رت در� 

�q�����.  

P���  I	C� در#� �� ا��� ط �; �ى ا% 5A>'�5� 3اً :�و اC	�ن /�ن �. :�مو ھ�ا � . 

� أن اC	�ن � H-��6 أن 6	�ّ ��
 ا���  اC	I و�8 � و <��5 ��6ن ا, �� ا��P%��G  ا

�ل ا���اس���A �  ا��اC%3ي ��CG3 اC	�ن ا 3� �C	I ا /	� :� �. 

  :���B��8$ ا���8;? ����9  ا���F�Aت)��ر��  

��ت  ��8 ا �%�	: 8A����yK ا���  ا,xg أنّ . �� *Eل ا����� �� اSو�ا�اC	�ن  ,

�A � و ا���اس اC%3ي �س 8�6 �3اون 	���اس اC%3ي و, ا�C���,�Cر در5�# 

� q�����.  � A�� اC	�ن ا�����اس اC%3ي � �3اG IG	�ى ا�.  
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 �� أ�������ا��A � , ھ� /YاX ا��� �� ��Eز�� اC	�ن ا���Gإ] ��Q  إ��ل�GSا 

 �63%C<>�e #�ا ,�Cر در# ���k. ا��� إذ.� ا���اس اC%3ي �, � ��� ���6 أن ��� 3ھ� أ�%

�Q ذ�� ر�V . �� ا���اس اC%3ي � �%6��لاX ,��ا#� �GSا  �-��   .اC%�63 ا

 ����� ا��%6�ھ� اS*و ا��A  3ى �5 و,�Cر در#, ا���اس اC%3ي  ��H اC	�ن ا

�q����� .  

���yK ا���ر�� اC� لE* و��A� 8:�?3و-�3]��ت ا<��  �%�	 , 8N����  : إ

��ر#�  إ. �ت - ��A � ��6ن �56 و��اس اC%3ي و �C	�ن ا Q63��^ن ا ��[3G

 �<�<* �#.�A � 3�6اH� IG ااC%3ي �G ظ%�ر :�� ���اس و أّن اC	�ن ا

Q63�  .ا

-  ��[3G �<� ��6��6 � � A��C	�ن ا Q63�  . ن 5 ا���اس اC%3ي أّن ا

�6$�#� و <��; ا�� �� ا% 	Vأ P��/ ���ً و ا<�� �%���C ا�� ,-P93 ا��, ا�ر��ت ا

 �%� P�9 ��
 ,�:� ھYه ا�را�� ا<���; :	� ا# �� P��/ ��  .و ا
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  ا������

  

وذ�ك ��ط�ق , ت �"م 3!ون ا� ��� �م درا�� ھذا ا��و�وع درا�� ��دا��� �/,ث 	�*
   .�!�"م  ����س ��ل �راون �!و�واس ا��"ري 

  :ا�����6 ا���	�ل �!�"� ���ت �������   

�ل �ن ا�	��� ا*و�9 و ا�/��/� �د�"م و�واس ا��"ري ��در �د�8 �����و�ط 	�ب  -
 .����س ��ل �راون  

ا�	��� ا�/��� ��در �دة ا�و�واس ا��"ري �د�"�  ���>(�ف �دا ً	�ب ����س ��ل  ا�� -
 .�راون 

و�ن >,ل ھده ا�����6 ا���	�ل �!�"� ��م ا/��ت �ر��� أّن ا��ر�ض ��!ون ا� ��� ��ون 
  .�د�8 و�واس ا��"ري 

  .و�(� �ر���  ا��� ��ول اّن ا��ر�ض ��!ون ا� ��� * ��ون ��ده و�واس ا��"ري

  

������� ا���	�ل �!�"� �ن >,ل ھذه ا�درا�� إن ا�و�واس ا��"ري ��را�ق �' ا��!ون �
  .ا� ���  �� ظ"ور ��د ا��ر�ض و �و �در�� �د >(�(� 
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  :��G�8ت ا�    

   ّ�, �CP  3ة درا��MA� �# �C63-�   و �G ,  ت ?�� �'3	P ا�را��  ذا, ھ�ا ا��]�ع 

���M��� ��6��  ھ�ا أ3�9ح أن �	�G qCG:  

- ,[������ ,��ن #� / �3ة �� درا�� �>
 ھ�ا ا���k. �ع �� ا  �	: k?�� Y*^6أن  


 ھ�ا ا��]�ع �� �6ر��G 5 و��6 أ*3ى �� و�6�ت ا<�3Kا$�,  �	: ����و,��ن ا

��ت ان أ��� ا�89 ا? ���� درا�� ����� E* �� �Gل ھ�ا ���ن �9  ���k.ر�C ط

% 3Kا$� .ا ا��]�عYا

�س 8�6 �3اون و 8g<6 أن ��6ن  -�C� 3�V 3*س أ��C� ط�36#� ا��<�ام�C8  إ���

 .3 �و ���K�5 ,��ن د�C�9 أ/. ا�C� -, 8%�6 ��?����S :	� أ'<�ص . رور'�خ 

�ا �	�q ا�gء ?�ل ھ8 , - �	C�56 39?� ����6 ؟ ��Q63 ا��م ��6ن A<� �'�3ا/%�

�3?	� ا>��� ؟ �C-� ا�� ��G P ا  

  

  

  
  
  

        

  



 ر


رس ا��داول�  

رم 

  ا��دول

  ا�����  ��وان ا��دول

�و��ت ا������ ����� ا������ ��ب ��ر�وري   1�  15  .�دول �و � 

�$��س ��ل �راون  دول �و � !$د�ر #دة در��ت ا��!��ل�  2 %� �
�&�

  . �&و�واس ا�$
ري 

55  

ا�+��% ���و�واس ا�$
ري �دى ا�����  �دول �و � �!�() �ول !را�ق ا�$&ون  3

  ا�و�- �, !$د�ر 

65  

���و�واس ا�$
ري �دى  #دة �دول �و � �!�() �ول !را�ق ا�$&ون ا�+��%  4

  .ا�و�واس ا�$
ري .��� �, !$د�ر #دة ا�و�واس ا�$
ري ا����� ا�.�

75  

ا�+��% ���و�واس ا�$
ري �دى ا�����  �دول �و � �!�() �ول !را�ق ا�$&ون  5

  .ا�.��.� �, !$د�ر #دة ا�و�واس ا�$
ري 

80  

  

  


رس ا��0طط�ت�  

  

  ا�����  ��وان ا��0طط  ا�رم

�را�ل !طور ا����� ا�+������0طط �و �    1 .  19  

�را�ل !طور ا��ظ�م ا��دي�0طط �و �    2 .  20  

�را�ل !طور ا����� ا�دھ�����0طط �و �   3.  21  

 

 



 أ 
 

 و إهداء    كلمة شكر

 

 راسةه الدِ ائي هذِ د اهللا عّز و جل النهَ ل شيء أحمُ بل كُ قَ                     

ي بجد و وّجهني وأفـادني  منقدم بالغ الشكرو العرفـان الى كل استاذ علّ أُ كما  

  ل منكرالجزيل الى كُ أقدم  الشُ   و, دون ان يبخل علي بأي معرفة  حقيقًة  

ه المذكرة و لو بنصيحة  لي في هذ  اعدتهمالزمالء  على مسَ شرف و  ستاذ المُ األ

 .  العونْ   لي  يدَ   دَ كل من أراد أن يمُ   و الى,

ما كل الشكر و التقدير  على  ها مسك الى الوالدين فـأقدم لهُ و ختامُ 

و          . اسيل مساري الدرَ في كُ  و ماديـًا معنويـًا  م ليمساعدتهم و دعمهُ 

سعدتاني    ثانو الى شاقيقـاتي  اللّ .هدة المذكرةخاصة في انجاز  الصفة  ب

حاج أحمد الذي دعمني    أقدم الشكر الخالص لخطيبي  كما,  في انجازها    راً كثي

  .و دون أن أنسى صديقـاتي مخترية و ايمان. النهائها     كثيراً 

اني  والى كل  ل أخصائي نفسَ أهدي هدا العمل الى كُ   كما.على مسنادتهم لي  

  .ة  والمعرفَ حب للعلم  مٌ 



 ب 

 

 


	ص ا�درا��� 

��و�واس ا���ري �� ا�ظ�ور ه ا�درا�� أن أ
دد ���� ا��و�ون ا���� �ذ
و�ت �� ھ


 ث &�%م أنّ  ,�دى ا�!ر ض� ��ھو !ن ا*!راض ا�� (و�و!�) � ا�)�  ا��و�ون ا��

��� ا�� & � )
�� �,&درج +!ن ا�� أ&�! إ.ّ  ,وا�و�واس ا���ري  &ف +!ن ا��& � ا��

 و!ن �6ل ھذا ا�طرح أدى ��. ھ� ا�!ر
%� ا�1ر2 �  1)ر(�ن �� !ر
%� ا�)0� ت و

���و!&9  ؟  ���و�ون ا����  (ون �د 9 و�واس ��ري�!ر ض ھل ا�: إ�8 ا�)��ؤل ا�)

�  :� � ا�)ر
ت ا�;ر+ �ت ا�)

  . و�واس ��ري ا�!ر ض  ����و�ون ا����  (ون �د 9 -1

  .د 9 ���+رورة و�واس ��ري .  (ون ���%ون ا����  ا�!ر ض -2

�.ت ��م ا��و�ون ��0 �!ت  �درا�� ! دا& � ,و 
)8 أ0�ت أو أ&;� ا�;ر+ �  
ث 

���م !ن ��ل ا�ط� ب ا�!6)ص �� أ!راض ا��2�ز ا��+!� )مّ �د ,  ا�� 61(.  

��) ن !)وا2د) ن �� ا�!ؤ��� ا.�)1;�? � ا��!و! � 
�را"أ2ر ت درا�� �; @ 1 "

 ���� ا�0���0 �� !�ر �(&�
  .وا�

���  �)ط� ق  ,ا�!&�B ا�� �دي �%8و ذ�ك ��)!�د 
ا�!�
ظ� ,ا�!���%� ,)�& � درا�� ا�

� و1دة ا�و�واس )�د ر در2
)8  )م  وا�!� �س ا�&;��   ل �راون �%و�واس ا���ري

  . ا���ري 

�� ا*6 ر )
%ت �%8 ا�&)�?B ا و��(�9:  

�ن ��!� در�2 !) �0����� ا*و�8 وا�0
��� ا�0�& �  )و�ط�ا�
!ن ا�و�واس ا���ري،أ!� ا�

در2�ت 
�ب !� �س   ل  �4(�ن ��� در�2 و�واس ��ري 2د 6; ;� إذ �درت ب 

  .�راون �%و�واس ا���ري



 ج 

 

;ر+ � 
ول أن ا�!ر ض ����و�ون ا���� �د 9 و�واس ا�وھذا !� أدى إ�E( 8( د 

Eّن ا�!ر ض ��%ون ا���� .  (ون �د 9 �و &;� �ر+ � ��ري و�و �در�2 6; ;� 

  .و�واس ا���ري 

 

 



�� ا��را�
 و ا����در ��  

:ا���ب ������ ا��ر���   

����� .ا���ھرة,1ط, ���ذا ھذا ا���ون) 2003 (,ا�راھ�م �
�د ا����زي-1
.ا����ن  

2 - ��م ���و���ت ا��!$�� و ا���#�� "�د ا�ط!ل ا��طر�� ) 2011(  ,�درة �

.�د�وان ا��ط�و"�ت ا������� .ا��زا'ر,3ط, ,ا��راھق و  


�د �ر���   ,ا�����رات ا��دھ(� ��#م ا��!س, )2004(دا�و ���ر  -3� ��و���

.دار ا�!�ر �#�(ر و ا��وز�+ , ا���ھرة, 1ط,(ر�ف   

4- �� و ) 2004 (,����� ا�طب ا��!$� ا��ر����ر�+ $ر�+ ا�. ا�د��ل ا��(-�

 �'��
,ا���دل ��0راض ا��!$��  4ا�  .DSM4 . د�(ق, �ر��� ��$�ر 
$ون   


$ن  -5 �ا��راض ا�$��و$و����� ا��(-�ص ) 2003 (��ط!. "�د ا���ط

. ����� ا�زھراء ا�(رق .ا���ھرة 1ط, ,ا�$��ب ا��3ج  


$ن ,
�د ا��3 �ر��� �,أ�راض ��6ز ا�6ظم و ا����ر��س )2005( د�!�د$ون -6

.دار ا��دس �#�#وم,  د�(ق ,1ط, �و�در  

7- �دار  ."��ن,دط, ,�(ر�8 �$م ا��$�ن ) 2005 ("��م ا��!دي,ر�زي ا����

. ا���زوري  

�����  )دس ($���و�د 9رو�د  -8��ر��� �ورج , ا��ظر�� ا����� ��0راض ا�

 �. دار ا�ط#��� .��روت , دط , ,طرا��(  

����) 2007(  ون��$��ر � -9�. دار ا���زوري .ا�ردن,1ط, ا��راض ا�  

10 - �#" �ا��!$�� و ا���#��  �رض ا��!س و ا��$د  ا��راض)2010 ($�د �69

دار  ,ا$��در��,دط,  ��د�م أ
�د �
�د "�د ا�-��ق ,���ا��$���ن ذوي ا
�����ت -
. ا������ ا��د�دة  

, 4ط, #ون و ا��راض ا���دة و ا����ء د��ل "3ج ا�� )2009 ((�ت �و�����م - 11
.����� �ر��ر ,�و�ت  



, �ر��� أ
�د "�د ا��ز�ز $��3 ,ا��!س ا�(واد "#م )1994 ((�#دون ��(دان  - 12
.دار ا�(روق , #د� د, 2ط,   


� $#وك ��ط أ ) 2006 ("�دل (�ري �
�د �ر�م  - 13�درا$� 9� "#م ا��!س ا�

        .دار ا����رف ا�������  ,ا���ھرة , دط  ,   ��د�م أ
�د �
�د "�د ا�-��ق

 ,    ����ن, 1ط, ,�راض ا�$��و$و�����ا;)   1994 ("�د ا�ر
�ن ا���$وي  - 14
.دار ا��6�� ا��ر���  

    ��روت   ,1ط,   ا>�طرا��ت ا��!$�$���) 2000 ("�د ا�ر
�ن ا���$وي - 15
    ���. دار ا�را�ب ا�����  

��(=ة   ,ا���ھرة 1ط,  "#م ا��!س ا�ط�� ) 1990 ("�د ا�ر
�ن ا���$وي - 16

.ا����رف  

 , ��روت , 1ط, ا����ر�� ا����د��  –ا���ھ�ت ا�!رو�د�� )1996 (9��ل "��س - 17
�. دار ا�!�ر ا��ر�  


3ت ا��#ق و )  2008 (-�ر زراد 9��ل �
�د - 18� �"3ج ا��!$� ا�$#و�

دار ا��#م  ,����ن , 2ط, واس ا��6ري �طر��� ا��ف ������ض ا��و�ر ا��!$� و ا�و$

.�#�3��ن  

, دط,�و�و��� ا��3ج ا����"� �0ط!�ل $�)   1998(  ����#�� "�د ا�!��ح - 19
.وا��(ر دار ا����ء �#ط��"� ,ا���ھرة  

� ��3ز�� ا��#ون )  2013 (�ور��ر�� -��ران ج - 20����ر��� ھ3 أ��ن , ا�

.دار ا��ؤ�ف ,ر��ض, 1ط ,ا�د�ن   

21 - ��
,  1ط, ا��د-ل ا�. "#م �!س ا��ر�� )  1998 ر( �
�د 
�دي ا�
.ا��ر���دار ا��6ظ�  ,��روت  

.دار ا����دة  ,ا���ھرة, 1ط, , ا�و$واس ا��6ري ) 2002 (�
�د (ر�ف $��م - 22  

23 - ������ �ر�وً�� و  )2007( ����6 ���8 ا�$�را��أ"راض ا��راض ا��!$�� ا�

. دار ا����ھA �#�(ر و ا��وز�+ ,"��ن , 1ط, , ���6��    

  ا��$���  -ا�طر��ت ا��!$�� ) 2004( �ور ھدى �
�د ���وس - 24
.دار ا���زوري ا��#��� �#�(ر و ا��وز�+ , "��ن, دط , ا�$��و$و�����   



���ف ا��طر��ت           ا��را��� ا���(رة �#����ف ا�دو�� ��3راض - 25�

�  .ا���ھرة,دط ,�ر��� أ
�د "��(� , , دسو ا�$#و���    ا��!$����#Cا����ب ا�
.و$ط�#(رق ا;  

, 1ط, 9� ا��راض ا���#�� و ا��!$��  ا�و��ز) 1999 (ا�ر
��نا�وا9� "�د  - 26
. د�وان ا��ط�و"�ت ا�������� .ا��زا'ر  

 

:ا��ذ�رات   

�ذ�رة �-رج ���ل ,��د�ر ا�دات �دى ا�را(د ���ب �����م , ادر�س زD�دي  -1

�د -��ر  2014-2013د9�� , (�6دة ��$�ر 9� "#م ا��!س ا����دي � �����


ت ا(راف ,�$�رة � �����.  

2-  �Dر ���رة ���رة ا��)� , �درا$� $��ت (-��� �ر�. ا�و$واس ا��6ري 9

 ��3" ��ذ�رة �-رج ���ل در�� ,ا���'� ا�!#$ط���� ��$�-دام �ر���A �در��
 د.أ �
ت ا(راف,Dزة  ا��3$�� �����, 2009د9�� , ا�����$�ر 9� "#م ا��!س 

.$��ر Cو��   

��رج ا�ن ا��ر�� ���� ا��ص ا�$ر, 
�ور د�ل -3� ��ذ�رة ��د�� ���ل , دي 9

� ���وري ����, 2006- 2005د9�� , (�6دة ا����$��ر 9� ا�$رد ا��ر�� ا��د�م 

.ر(�د Cر��+  .�
ت ا(راف د,C$�ط���  

أEر ا���ف 9� ظ6ور ا��رض ا�$��و$و���� �دى �راھق ا����8 , ��
ل $وھ�#� -4


��ت ��ر�ز ا"�دة ا ���ذ�رة �-رج ���ل , ��ر��� �$����م درا$� ��دا��� ;ر�
�� "�د ا�
��د �ن ��د�س , 2005-2004د9�� , (�6دة ��$��س 9� "#م ا��!س ���


ت ا(راف ��Cري �
�د  ,�$����م �.  

ا$�را����� ا����و�� �دى �ر�.  ,"�دي زو��-� و أ-رون. �وزاوي �#Eوم  -5

��#ون درا$� ���ر�� ا������ن �=�راض ا�$��و$و����� Cر
� ا���دة و ا���6ب ا
-2004د9�� , �ذ�رة �-رج ���ل (�6دة ��$��س 9� "#م ا��!س ا����دي,

�� "�د ا�
��د �ن ��د�س �$����م ,2005���,�#" �
ت ا(راف ����ت $�.  



ا�طراب �!$� �� ��ن "#م ا��!س �ر�� و ��ظور ا����9� , ��$وم ��#. -6

 ���- 2013د9�� , �ذ�رة ���#� ���ل (�6دة ����$�ر 9� "#م ا��!س ا����دي ,ا�(
.F��9 ا���د. د.�
ت ا(راف أ, ����� أ�� ��ر �#���د �#�$�ن , 2014  

 

 

:�و�و��ت   

�ر��� 9ؤاد , #م ا��!س�و$و"� ")  2012( 9ر�$و إز�9رو. رو�ن دورون  -1

."و�دات �#�(ر و ا�ط��"�  ,��روت, ��#د ا�ول, , (�ھ�ن  

 

:���م   

, 3ط,�$�ن ا��رب ��#د ا�$�دس ) ه 1414( ور�
�د �ن ��رم ا�ن ا���ظ .1
  . دار ا���در, ��روت 

Ia 600209 . US.archive . org/28/items/10576/06-10581.PDF.  

, 3ط,�$�ن ا��رب ��#د ا�-��س ) ه1414(�
�د �ن ��رم ا�ن ا����ور .2
 .دار ا���در , ��روت

Ia800209.us .archive .org/28/items/waq 10576/05-

10580.pdf. 

�ت ��:  

1.  �� �ن ا��(-�ص ا�. ا��3جر
#� �+ ا��#و,ا��د (�ر���� م 2016. ن ا�

2. - �#" �
$�م �
�ود ز� ,���E���$ل ا��6 - ا�و$واس -ا�-وف-ا���, ر��ا�9
  .�2014و��9ر 25

File://C:/Documents%20and%20settings/Administrateur/Burea

u/��20ا��ر�% 

2014ا9ر�ل  1, �#-ص �3$��دة , ر .ف. .$�+ -3  

petit  cœur ;les thérapies psychologique .  



�, $#�م �ن ط3ل -4���. م 2016.ا��د���� "#م ا��!س , "3ج ا��#ون ا�  

WWW.acofps.com/vb/showthread.php?=14021 

5- �
$ن ا� I�)2001/ 6/7, ��ف ��6ر ا�و$واس, !�ر ا�  

WWW .saffar.org/ ?act=&id=767 

� , ا���دق �
�د "�د ا�
#�م -6���
� ا��!$�� �دى �ر�. ا��#ون ا��ا�

   م2016, ا���ردد�ن "#. �$�(!��ت و��� -رطوم 

Khartoumspace.uofk-

edu/bitstream/handle/123456789/7314/paper21.puf ?sequenc

e=1  

ا�راض ‘ و ا�$�رو�و��ن ا��#ق‘ ا���'�ب‘ا�و$واس ا��6ري, "�د J ا�و "دس -7

  .م 2016,ا��!$�� 

8-  ����  .م 3colon3 . com  ,2016ا��#ون ا�

 www.acofps.com .05- 2016ا��د��� "#م ا��!س , ا�����#� ا����د��  -9

(��� , أ$��ب ا�و$و$� ا��6ر�� –���ذا ا�و$واس ا��6ري , وا'ل أ�و ھ�دي    - 10

� ا��!$�� ا�����"�� �7/02/2013, ��ر , ا��ر��� �#.  

.م 2016, ل �ا��ر$,ا$���F و "F�3  –ا�و$واس ا��6ري   - 11  

WWW.almrsal.com/post/13115 

12 -  �����وC+ ا��3ج, ��3ز�� ا��#ون ا�  

WWW. Al3laJ.com/Diseases/irritable colon/irritable-bowel-

syndrome.htm 

��2008ي  , �#-�ص ���ب ا;�� و ا�6و �$��و�د 9رو�د , ��س ا�ر�م  - 13  

� ا��!$�� ��(�ل ا��رض و ا����� ا���ورات ا��
#�#�,��(�ل 9ون راد  و  ز��!ورد �$�ف  -14

.�ر��� $��ر ���ل ر�وان , ا��!$�� ا��$د��   

WWW. Alba7es.com/page1238.HTM 



�ت ��:  

��#� , �9"#�� ا��3ج ا�$��را9� ا�$#و�� �#و$واس ا��6ري , �� ���ح ا�$-1

  .2014 ا��دد ا�ول, 3ا���#د ,����� د�(ق 

WWW. Damas cusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/1-

2014ar/367-393.PDF 

����� و , ا��رة ا�ر���وي ‘"�ر ا�ر���وي  -2���د ا�(-��� ا��=� F�C3" ا�و$واس ا��6ري و

�� , ا���$�ط��  ��� Cدس 9#$ط�ن, 2004/أ��ر,  5ا��دد , ا���#� ا�دوا��� ا��ر��� ا���-���.  

�"��دة ���#� ����ب ا��#ون , �
�د ا����دي -3���.2008/�وان, ا�  

:�ر�دة   

" .ا��6 ا����'�ون"9�����ن د , �ر�دة ا�ر��ض  -1  

:��� ا� ر���� ��ب �  

1- j. Bergeret ;la personnalité normal et pathologique ;éditions 

dunod ;paris 1974. 

2- j. Bergeret ; psychologie pathologique ; paris 1982. 

3- Julien Daniel Guelfi ; psychiatrie ; France 1996. 

� 
:��� ا����ز�� �ر�  

1- Odipal complex one of freud’smost controversial idear   . 

https://www.verywell.com/hat-is-an-oedipal-complex-2795403 
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  :دوا� ا��
	ر ا�����ع 


ع ودرا����
� ا��وا�� .إن ��� ��� �� دوا�� أدت �� إ�� ا���ر ��� ��%$ا  #ا�"�! � و�


ع�

,�# ،وا*ھ) �'&� ا ,ا�"�

,�# دون �$ا.�# �-% وا�"�
/ ا��را�# ھ/ ا��وا�� ا�"


,�# �%$ه ا��را�# 3'2  و .0�1ھ�
�/ ا��وا�� ا�"��3:  


اس ا��%0ي , 5ھ0ة��5�6/ � -�
�
ن ا�!;:/ ��
�  وھ/ �0ا��# ا��-,

 .ا�"0��

-  �
ع أي �/ ر�> ���
�1ب أو '�@ ا��را�ت �/ , ) ا�-?< �
ل ھ$ا ا�"


اس ا��%0ي�

ن ا�!;:/ وا��
 .ا��

-  �B:وا� ���'C?' ���D� أ�;�?E /" , �B� زر3# �/ ا'&G"ھ"# وا�C"ا�

  .ا�! "/

  : أھ�
� ا��را��

-  <� C.%0ي�اس ا�
�
�
ن ا�!;:/ ��

ء �
ل ,H6# ا��Jا�. 

� أ ھ"��� �/ ا�دة   -"�. �3 /" , ��� �� ا�-�KD ا��/  �� /'C?' /Dوأ�;

 ھ$ه ا��را�#%-, LG�.. 

� إ0Mاء  -�N�� ا�"!�0/ � :�O0دي  و�! ) ا�-?< ا�O# �;?#  ا�!��. 

  :ا���ف �� ا��را�� 

�ة .?�� , ) ا�-? -E�P #�0!"� 0وج�>.  


اس ا��%0ي  -�
�
ن ا�!;:/ ��
  .�%) ا�!H6# ا��/ .�0> ا��

-  %�� �B:E آ�0 أن ��:� ��"E ة�E�P تSؤC.ت و  .�0وج �?0��
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�
�	���  :ا

0:�!.  ُ�
��Cا*�0اض ا� #�.�
ت CP"�# ذات �-C?' WG/، وا�!ُ  �Oإ ��Y. %�� 
J

Z�6� ��G� 0رJ�Eتوھ$ه  ,وظ�?�� و.�#  اS�\0ا��
�
��Cأي ا*�0اض ا� L-;.

�# ا�:َ -�رو.Bا� �
�ُ ج �"��Cا*�0اض ا� ��� �� ا��ُ �-�#، و�&' #�.�

ن ا�!;َ �
 /:

@YGا� ��B�، 2�:N. �� ث�� �H ن
�E �� ب�/ ا�"�0 # ا��P0G# وھ/ '?<  ا�";

 ُE /ا�"�0 # ا�� َ:N ُ"ا� %�� 2�JYE 0��*ب �%$ا ا;� @Y_%0ي،و�اس ا�
�
�ب �; 

� ا�J:> وا��0�b(�B ا�!�6'�# ا�ل ا*�!َ  a ا*��ر  و� �!ْ �C\0 , �ْ و.ُ , #Pر��  .و�

#��� ا�:-�# ا�!;"� L-;E %0ي�اس ا�
�
  .ا�! ) أن ا�


ن ا��N:�2 �/ ا�"�0 �Eي و�Bإ�� ا��-�5) ا� /"�-E /:;!ن ا�
�
���#�P0Gا� #  cC�

�E0و�-E %0ي�اس ا�
�

ن  ا��N:�2، أ� ا��Eو ، #���رج وE-�"/ إ�� ا�:-�# ا�!; "

ؤل ا���/و�� ھ- '\0ح " ا*ودe�$3 "#�:E  �/ ا�"�0 # ا��P0G# " ا�-�
صCا�� :  


ن ا�!;:/ و ا�
 ھ��
� ا���� #H6, �P
E%0ي�اس ا�
  ؟ �


ن ���E � و �;�b# أ�0ى ھ� ا�"aE0 أ�E /:;, ن
�
 ؟ ��0Jورة و�
اس H%0ي�


	ت ��  :ا��را���

 #��ول ا��را�# �B@ ا�?0��ت ا��B.:  

 #�, #��0�:  


ن ���E و��0Jورة و�
اس H%0ي -�E /:;!ن ا�
�
��� aE0"ا� .  


ن ���Eا -�E S /:;!ن ا�
�
��� aE0"� 0ي%H اس
�0Jورة و�� .  

          #�DiP #��0�:  


د  -P
� aE0"ى ا��
اس ا��%0ي �/ ا�%5
ر ��
  ا� ا�� 
ن ا�!;:/ 0�Eا�j �� ا�

ً  ا��ر ,ا�!ل E0%H#  ,#أ��ر و�
ا��   !� #E0%H ل  .و�
ا��#  و أ�!
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�ا 
� ا���	!�  :ھ
" ا

  :  E ��_ /� 0%5ھ
 ا�\0اب '?C/ و :ا����اس ا�$��ي 

َ  ا��ر و�
ا��#  أو -!� #E0%H ل                                                              .ا�!ل E0%H# أو أ��ر و�
ا��# و أ�!

                                                      

./  :ا�$���ن ا�()'& �
�
ل أو .-وب ھ
 ا�\0اب ���%�lك واC�lا ��أ,0ا ��

lا ���lك واC�ط0ف �� �;�YG. (�E ل%� "J%ز ا�  ./ ط:��Y� c@ �/ أ�0اض ا�&%
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  ا��را�	ت ا�,	+$� 

�lا a!� ر��. c�;E /:;!ن ا�
�
ت أن ا���D;20% � أ�0اد �/ أي �&�"�  �

 #��0bت ا� ا�"&�"!O
ء أ0N3 ,0�# �%$ا ا�"0ض. و�;C-وا� . ��B�   �-, ��:C' ر��.

ء  C-14-%24  با�%) ( �
ن�/ ���.   �-, ��:C'   لP00 ) . %5-%19( ب ا�N�E "3


ن إ�� ا�� j  ا�\0اب �"E �E$ص ا�Y_*ى ا�
ن ��
�H# وا�;0ا�# ا��� . وi�"�Eون �


ن ا�!;:/ (�
أظ%0ت ا��&رب ا��/ .) Irritable Bowel Syndromes ��6ز�# ا��


ر Cا�:0و�� رد 3
رف(أ_0ف , �%'0� ( � , � �?�_ #!�P � أن  52�;Y_82%  

 ���ت ���E
�C� /� @�' (%E�
ن ا�!;:/ ��

ن �� ��6ز�# ا��'!E �  " .د"�"

�NE# ا� أ3�تBت ا�
ث وا��را�B:  ���� ا*�:ب " د"أن '�@ ھ$ا ا�?��� �!E#�C�D0ا�  /�

"� #�Ol/0ض ا �م ا�!ب ا�!رض  و ا�?;q�3S%0يا�اس ا�
�
وا�%6وس ا�:;E0#  وا�

 rE
Gوا�� #�!"Cد (وا� ���
ن"���:q��"ا� %Eض" أE0ة ا��E0P (.  

 2�:M@ وا�ت أن '�  �!a ا��را��'
�م ا���رة , � �:> .sدي ا��  �دة ا�0�Cو.,

 #�: Cر ا�� ا*��� @ Yوا�� #��&Elر اب ،  ,ا*��q�3lا��# ا�"��0رة ��/ ا
�
ا*��ر ا�

� ا�"
ا��� ��N ا�-5�#، .G"� ا� �E�
ن  و 3$ا�e. ا�t .....ا*��ر�!�
�وث ا�\0اب ا���

�س ( ا�!;:/, 
  .)2016-03-07د ,:� هللا أ�"3 G3?2 درا�# ط:�# ��NE# أ0Pاھ


ن ��E0�ن  أ
N��.� #�OS� 0\Y � #�0, د�
اس ا��%0ي أن ا*�%ت ا�&�
�0ات  �5

0N3أ.  (%Eذs. �H /ر ا��
� أ�C>  ا*�� �%�� و0�1 ا�!�6'/ , � أط?E�Gا� (%�
� c:C�

�;H دون.  )�P6,و ��
اس ا��%0ي ،أ�:�
�   )ا��� #H6!ا� (� Cر ا�
�3�
�v ا�E

 ��

اس ا��%0ي و ا�� 
ن ا�!;:/ ���
� v�BO أّن ا�� 
ن ا�!;:/ ��GE S �\0اً , :" ا�

 #�C?-وس ا��
�# ا�!;:�# و د�
ل ا�"aE0 �/ دوا�# ا�Bر ا�
�ھ. �� ��� aE0"ة ا���

�ر.� , � .
ا�O �� ا�-س . �
ل �0��  H م�!� 0!GE aE0"ن ا�ر�# , �"� �, �!�:E و

�PSا �.\G'" ��� ر�%"E ن,�#  ا��/ 3 " "3 ��� ً��M و أ'� ذ03 أ'� ھ-ك ار.:ط


اس ا��%�

ن ا�� 
ن ا�!;:/ ھ
 �c:C . 0ي و ا�� 
ن ا�!;:/ ا��E c 1*و �/ ا
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اس ا��%0ي �
�# ا�-?�C# ھ
 ا�$ي sEدي ,� Bء ا�

اس ا��%0ي و��
و �6ت ا0�Sى ا�


اس ا��%0ي (.� � 
ن ا�!;:/ �
  ).ا�� 
ن ا�!;:/ وا�

-./0 1
  :ا��ر�	ت ا�,	+$�  ($


�/ ا��را�# ا��/ .�
ل أنّ .": N�E /:;!ن ا�
�H# ا�\0اب ا�� �� ���� ا�";-, 0


اس ا��%0ي  ���B ھ�ه " وا�;0ا�# �

ن ا�!;:/ .�
ن ,-�ه �"ت ا� �� aE0� اي أّن

ت "Cو ا�;0ا�# "ا� #H�� _Y;�# ا" ا�� �3 @Y.%0ي�اس ا�
�

ا��# و �aE0 ا��
�.  


ر C0و��� � ھ�ه ا��را�# ودرا�# ا��/ ا0Pاھ�� �"P  6ل� �أ��-�K أّن  �0'رد 3
رفو�

� aE0�� ب;E نW� ي
H ل
اس ا��%0ي � 
ن ا�!;:/ ��� ا��"�
� . �� ا��را�����%�


اس ا��%0ي �/ ظ%
ر �
ن , � أّن ا�� 
ن ا�!;:/ 0�Eا�j �� ا���:N. ان و�3s. "%!"&�.  

 � أ.:a!� 2N ا��را�ت ھ/ ا*�0ى أن  3"Hر
� ظ%�'
� ا,0اض '�@ �دة ��0و.� 

و�� أ,0اض '�;� 3$ا�v:;E e �$ى ا�?0د ,�م ا���رة , � . 6ز�# ا�� 
ن ا�!;:/ ��

� ا*��ر � :�# � @ Yو ا�� #��&ESر ا��S:> ا�ا��# , 
�
ر ا���Sا . و ا�و�� �6ل ھ

دة � /� @�' �E�
ن ��E أّن ا�?0د ا�$ي eا��3 K�-ا�� /� �� j0ا��E ف
� ��'
ا�0�Cو.


اا�5�

P/ . س ا��%0ي و ا�� 
ن ا�!;:/ %
ر �3 �� ا��
Ei� /'P �� 0C?E ا�� �3 ھ��

 <��.  

م �H /را�# ا���
اس ا��. % دوا��

�v %0ي �� 
ن ا�!;:/ � �) �/ ,H6# ا�E  أّن  ��%

�� aE0�ن ا�

ف �bG-E .?��0ه �"0��  � /:;!, /�وس و ���
��� �/ دوا�# ا�E 

 #�C?' ن ا�!;:/  اي

ن ا�� 
ن ا�!;:/ و. و�وس �
ل �0�� �� �E ���ث ,-BE ا�ھ


اس ا��%0ي �
 � c:C� 

ن ن ا�!�< اي و�
اس ا��%0ي ھ
 �c:C   �ا� اد 3, ھ � 

�ث   ا�!;:/ BE ا�$ي j �ن '��&# ا�
�E ا�� ا�?0د �� 0Pاء و�و�� ا�$  �%-, و�%�E ي

 ر1) , "�  و�CE S\�� ا�6Yص%-� �#?�Y� و �� , #:E01 %'.  
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  2(�+	ت ا��را�� 

ء إ0Pاء -Mأ �ت و,�:ت �/ ا'&ز ھ$ا ا�!"� و��
!O ة�, /-�%Pرا�# وا�ھ$ه ا�

%-��:  

� H;�0ة و, � ھ$ا ا��
cP �-/ أن أدرس 6Mث  -1P 2'
ع 3�
��0ة ا��را�# �%$ا ا�"

Sت ��>�. 

2- �?G�C"ا� �Sت �B0وج ا��,  (M د�B� 2Hو /� #�Bان أدرس ا� /-� cP
 ا��"�


اس ا��%0ي �
س ا���� %� , j:أط, �ت ,�
وھ$ا � P! -/ أن S أ�) ��� ا�"! 

#��Bإ�� ا�?�0ة ا� #�
� ا�\?� #�Bة. ا��� � ,  #�� أ2E0P درا�# �H 2-3 ��B�  2'3


اس ا��%0ي�
�� H

ن ا�!;:/ ��0�
� ا��� /'!., C� ��� (� #�B0وج ا�� c:


اس ا��%0ي�
�ة ا�_ �E�B�� 0اون� ��E س��� j�:\. �\ا��  �ھ-,. 

�� ا�"�ن -3, :# �ن �%�0Pl Wاء ���� �P
E S,  %!� 2E0Pأ #�'Nا� #�Bا� ��B�

�# أن v;?. S ��� أ�0ارھ ,ا�"��6ت �/ �0E0ھ �� ���# ا�"0��Bا� �!P و  ,�"

�# ا*و�� B0ا ا�P6ت.) إ�  ء ا�"�%!� /�  @B?ا� #,H, ا�3ن ھ-ك ا'�\ع  �%

�6ت �� ط0ف ا�""0�ت�" �. 

4-  
اس ا��%0ي �"�
�0ن �!-� ا�!E S0اءة و�ن ا�-��E S #�'Nا*و�� وا� #�Bا� �� �3

 Sت وأ_0ح �%"B � 0أHأن أ /-� cP
 .ا��

  

  

  

  

  


