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 ا��ـــــ�ا�ــــ�
 

  ا��را�� 

  ا�ران ا��ر
م : ا����در 

 �
  ) 08(�ورة ا���ط�ر ا�

 �
  )247(�ورة ا��ر ا�

 �
  )19(�ورة ا���ل ا�

 �
  : ا���ب ������  ا��ر�

1-  �طرق ا�� ث ا����� و  2000ا'&ص � �د $�د ا� �#ظ و ��ط�! ا� �
ن ��ھ


ل ا� ��*� د� �  ذ. �ر�ز ا����ب ���-ر و ا��وز
+ ا��ھرة- ط- ا�

  $��ن –دار ا�-روق ���-ر و ا��وز
+ 1ط , $�م ا���س ا�ط�ل �1998 �د $ودة ا�ر��وي 2-

  1ط, ا�$��6 ا�5��
� ا���4وم و ا��واع و �را�2 ا�ر$�
� , �2005د ت ا�و ��ر  -3

�
  .ا��ھرة ‘  �2 ا��
ل ا��ر�

, ا��وز
+ دار ا����ء ���-ر و  1ط, ���دئ $�م ا���س  ��52001ل ����م و ا'رون -4
  ا�ردن 


ل ا��د -5*�'
  ا��ھرة –دار :ر
ب ��ط��$� و ا��-ر –س ا� ر
� ا����
� - د(
و�ف �

6- �
ص ���و�6
� و  2006, �5دى د�و6'-�ا>طرا��ت �ورة ا�5�م ا����ب و ا�

���  ا��5و ا���ر
� ا��ھرة ,ط  –د , ا��&ج ��  


ن ادراك ا�ذات �ط����‘ �رو#
ل  2002‘ ��! ا���ري -7
ت ا��ر �� ا�?��و
� ������ ا�� ر

 �
  ���5 $�وم ا��ر�و

دار ا����ء ���-ر و ‘ 1ط ‘ ���دئ ���� � وا��&�� ا�����  �2001 �د �و#
ق '
>ر  -8

 +
  ا@ردن ‘ ا��وز

9- �
رات �دى  ��1996
�� أ �د ا��
�ل , $&ء ا�د
ن ا����#���ورة ا�5�م و ��ض ا�

   39م ا���س ا��دد ���5 $� –$
��ت �ن ا��راھ�ت 

10 - �
ن  �2010 �د �و�! � �د $�

ن �د�
� و ا���د�
�س �ورة ا�5�م ���دار  1ط ) �

 +
  ����ء ���-ر و ا��وز



 ا��ـــــ�ا�ــــ�
 

   1ط , $�م ا���س ا�ط�ل  �1998 �د $ودة ا�ر��ن - 11

  دار ا�-روق ���-ر و ا��وز
+ $��ن 

�4دى ���-ر و ا�ط��$� و ���دئ ا����#�ت ا�و�
� د ط دار ا) دس(���ودي در
دري - 12

 ��

ن ا���$ +
  ا��وز

�ط�� ا�س ا�� ث ا�����  �2000روان $�د ا��5
د ا�راھ
م - 13�� �
�$داد ا�ر��*ل ا����5

  �ؤ��� ا�رواق  1ط 


د - 14 �# �
ن $�� 2010  �
‘  1ط , ����� $�م ا���س درا��ت #� ا���وك و ا�-'�
  .�ؤ��� ط�
� ���-ر و ا��وز
+ ��ر 

دار ا��-ر  ���1ھ2 ا�� ث #� ا���وم ا����
� و ا��ر�و
� ط :  �2004 �ود ا�و ا��&م ر�5ء 

 ������5ت ا��ھرة 

 �
  ا���ب ����� ا��ر��

Anzien  (d)  le moi – peau-dunod . France 1995 

Rauch de traubenberg(n) pratique du rorschach puf – paris 1986 

 �
  ا��وا6+ ا����رو�

www- ecole –edunet-tn-(bn) 

eldjamel.com  www.dare 

com/section-www.alrigadh  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ا��ـــــ�ا�ــــ�
 

  ا��ذ�رات 


�  أ���ط،   ط�� ��4م ���5
�ت �وا�45 ا>طراب ا�>�وط ا���را��� �4�
ر و $&6���ا�
��ر  ���د�� �
����5 ����� ��� �ذ�رة �'رج  ��
ل -�4دة ا���5 ، �، $�م ا���س ا���ر#

2004 -2005.  

���ر�� #�ط�� دراوي ���
� ،ا��ورة ا�5��
� و $&6��4 ��� ��ط �دى ا����ة ا������ 
 �
  . ، $�م ا���س ا��
�دي ، ����5 ������م �ذ�رة �'رج ��
ل -�4دة �
���س ��� روق ا���

 ���2012-2013  

�-وھ�ت ����5 $ن ا� روق،  $�م ا���س �ر
�� ھ��ء ، �ورة ا�5�م �دى ا�����
ن �
  .2013- 2012ا��
�دي ، ����5 ���رة ، ��� 




 ا������ت ����:  


م ���� ��� �� ، ��� ا����
�� ��� ���ت ���� ا��را�()� أن %� %$#�" !���س �
رة ا�

()�ض ا��+�56 وذ�, و��� ����3�4ت ا��را� و ا�+� ��دھ� إ/��ن و()� ذ�, �+� ��ض 

ھ:ه ا���3�4ت ، وذ�, ��� 3
ء !� %� ��3? �� ا<ط�ر ا��>�ي ، و�:�, !9 و!���78 

CGل !� �E47 ��? ا���Dت �� ا<ط�ر ا�+$#��� و ا��را� ا�+$�B� ���C ،و ا�+� 

 �B�! "�D+ا��4وض و ا� �D� ر�#+G> E!�H+  .ا

1- 

 �����ت ا��را�����:  


 ا�����
 ا�و��  1-1����:  

� ����� ا��Dوق �� ا�
D+�� ?I�" !9 ھ:ه ا���3�4 /� إ�Iاء  ��%+7
ه �
رة ا��+K ا�4+�ة

 L! تC)��ل ا��CG 9! �% �8�4را ، و�M �N �47+��) 9�+��� ���
رة ا�O� ��
اG+#�ر !��

إ�� !�Qن ا<��(� (���Dوق �� ا�
I? ، و%#�9 ........ ا� 9! ��P+�� 9�+��D��D ھ:ه ا���3�4 

، ا�:ي �+)�ض ��+7
ھ�ت ا���%�� �9 ا��Dوق أ�� ��ن !CG 9! ?K�Qل ا���Dت أن ا���Qن 

�)+#� ���ان ، وھ:ا ا�4��ان � %)
���B! ?�� S أ�Iي �? !R��(% 9 ، و�)�� ذ�, ����O(� أن 

 ?� ����Cم �? ، �TI RQء !9 أTIاء ا�+
(� %�#�? و ا�(� 9! �Mا�� ��� ���I L8ھ��ك وا

�� و!+��" و!+R!�Q ، و  أھ��� ��� ا�4+�ة ، وأن ا�4+�ة %�>���! ?Kأ ��� �B��I دا��6 إ��

%K 9! ��W>�ة ا�+��" و ا�+�B��� R!�Q ، و!V� 9Q� ��Bن ا�+7
ه ) 7%
ه ( ا<��(� (���Dوق 

 ����� وأEK�� ���� ?K ا�+7
ھ�ت (�رزة �� ا���� ������( �Z/� ��� ا������ ا�
ظ���4 و ا�

  . ...)أو ا����9 ) ���
I? ، او ا���#8 



 ��
���� ��ن ��B وL8 أ�#� ��� ��OHN ا����D ا���G ، �)�O�� إذا ��ن ا���Oب !�9 �

 C\! 4+�ة��� �Iر�Hا� ���  .أھ��� �#��ة �RQ7 و�
رة ا�

ا���(�� %�Q�� !9 ا�)\
ر ��� درا�ت و()� ا�+$Cع ��� ا���K[ ا��>�ي و ا��را�ت  

�� ، و����? %��T ا<ھ+��م �� !��ل ا��را�ت %+��ول %�Q! ��/Pن ا��Dوق ��� �
رة ا�

 ��  .ا<�������Q و ا�+R��D ا��4

�
رة ا���_  ���� %��T ا�ھ+��م �� !��ل ا��را�ت ا<�������Q و ا�+R��D ا��4� �(�را

 9�3 9! R� ����� ، و�Iء �� ذ�, درا�
�Kت و ا�+� !��B ا�:ات ا�Qء " ا�)��� !9 ا��C�

�� " 1996ا���9 ا����4Q و ا��#�ل �
رة ا�� �8 (�9C(7` �9 ط#�)� ا�Q�� Eوا�+� ھ�� ،


د اC+Gف I56 ذ�, و�+K 9! ى ا�4+��ت و��ن�� ��OH7ات ا���W+! S()و ���
رة ا�O�.  

- �
ا�T "  1998ز��[ N��� E47� ��� " دراDو ا� ���
رة ا�� �8 (�9C� د
I9 و�

�+�#R ��ى ���� !9 ذوي ا�3$�ا��� c�$H+و ا� ���
��I و��ن !9 (�ت ا��4�
Q� 
%�!
�ا�

 ��
��
�+� ا����3 و%Tا��ھ� ��ى !��
رة ا���#�� ��:ات ��ى !Oر ا�
Bظ �B�6�+K

  .ا��7
ھ�ت

  )��D!2010 :27 ا��
ي ، ( 

2-1  

 ا�����
 ا��������� :    

 �Iدر `�+H%  نP) ��9 4%��� ھ:ه ا��+�Q�� ?Kا�$��#+�ن أ ��وق و%)+�Dا� �Iدر ]�ا�+7
ه �

ازدادت در�I ا<��(� (���Dوق ���� ��(� (���Dوق %dHN 9! `�+H إ�� أ���Q� �G ا<




ى ا�#�7ة  و!���� ���� ازدادت ا�+7
ھ�ت eن ا<��(� !9 ا��ر�I ا�و�� +�
ن ��� !Q%


د أ�م (�ون �Cج �� ا���+�47  ا��$��Dأي ا�$#�� Iھ�� ��� و �O+�% �B� ، ��Iر�Hا�

 �B4�H% �+��� �D3ھ� (+�ك أ/�ر وا��K � ��Kا<��� أ �I(� !9 ا��ر��أو ا�\��\�  ��K�\ا�

7%
ھ�ت أو �B� ]#�أو ��ھ�ت  ����eاد ا�:�9 %)�3
ا ��\R ھ:ه ا��ر�Iت !9 ا<��(� %

%D+�ج <�Iاء �����ت %������ أو %�
���� �� !�ا�S() �� T ا���eن ، و�8  إ���8ت�+� 

 "Dا�:ي أ� ]��H+ذ!� أو ا�eا ?� E3�(% ذ�, إ�� ا�+�` ا�:ي ]#!+�OOH و%)
د 


ن ا<��(�  �� ا�)�دة ����� Q% ���+��)و ?I
�� �����$���N ��! ��Dة (�H+�` ا���CH ا� �

 �B%�K�(! �\Q% �8و �B6�4N ](O�  �Iن در
Q% ,�:� ، ?��D%(� (��ءا ��� �8رة ا��4د و��ا<

9 �
L8 ھ:ه ا�+7
ھ�ت Q�+% ��� ��)��و()� ا�+$Cع ��� ا���K[ ا��>�ي و ا��را�ت ا�

  .ا�$��#+�ن !9 ا�)\
ر ��� أي !9 ا��را�ت  %��� أو %� �4��D ا���3�4ت 

2-  
��� ا����� ا������ :  

3
ع ا3$�اب 
! �� gD#ا� ��M ����� ��4+�ة ذات ا��Dوق ھ��E ھ:ه ا��را�
رة ا�Oا�

 ��
���� ��� !9 أھ�.��� ���+� ، و�� ا�
I? ، وذ�, !CG 9ل %$#�" اG+#�ر �
رة ا�

 ?Kأ �  :ا��+�56 ا��+
�R إ���B و ا�+� أ��ز%�B ا���3�4ت �� ا��را

1- ?I
�� ا��Dوق �� ا��+K ا�4+�ة ��� ���7
ه �
رة ا�+%.  

2- �Iدر ]��Vن ا���3�4 ا�)�!� D% �8��E �� أن ا��Dوق و���? %H+�` در�I ا�+7
ه �

 ��)���#�� وإ� ?I
���� ��4+�ة ذات ا��Dوق �� ا��
رة ا�Oن ا�
Q% 8)� أن
% ) LIوذ�, را

، و%#�ز ا�$��#+�ن ذ�, �� أن ��د !9 ا���اد �)+#� �
رة ) إ�� !�Qن ا<��(� (���Dوق 



9 �� #8
ل ��eوھ� ا ?+�OH7� _��(ھ� ا� ?I
��  !� D�K>?ا9��Gh �? وذ�, ��[ ا�


د I
� �4�+Hن �#� !�ا��? ا�)���� ا����K>زم اC% ���رة ذھ
� �B<و ا�� ، ��(�+�!

���>�B ا��Hر�I ا�+7
ه ��#[ ا��Dوق ���? �Zدي إ�� ز��دة ا�K+#�ه و ا���ا8#� ا��+
ا���  

 ?I
�Zدي إ�� ا�+��W  ا���%5 �9 ا��Dوق �8) ا�+7
ه ( !9 ط��? ، وeن ا�+��W �� ا�

  ��K��K>ن ا�$#�)� اV� ، �Kا�I
����B ��� ا�)�
م ��4 ا�+)
�S �9 ا��4�
د ، ا�! �� R�(%

 "�� ا�+7
ه �G�� �� ا�
R�(� ?I ��4 ا����
!� �� ا�4��ان و ا�+�/�� ��� ا�+��K �B�Qو�

 ���  .ا�)�م ��

�K�(� ي
�!9 ا�+��Q4 ا��ا�6 �� ا���Dة  و�B:ا #" ذ��ه ��Q��� ا��
ل أK? إذا ��ن ا��4د ا�

 �K�(� ل ا��4د ا�:ي�) ��� ، ?%�I��+ت %)�" ذا%�� ا��#�(% ��K �! �#��Mو �B%�#�$+!و �B%ا���و%)

�� إ�� ط#�)+? !�ة ) ا�+7
ھ�ت ( !9 �
��B�� S اي � ��9Q أن �)
د ا�(% � �BKأ ���Gو

�� أن ����%�� ا<D% ��!C�" ا�+
ازن ا�K � 9Qى ، و��Gأ L8وا 
�Cم ��� ھ+4�� و ا���

  .و ا��) �3��jء هللا و�8ره 



22 

 

  ا��روق : ا�
	ل ا����� 

  ��ر�ف ا���د -

  ا�وظ��ف ا�
�ز�و�و��� ����د 

��و��ت ا���د   

����روق  -1 ���	� ��ر�ف ا

����روق  -2 ���	� �وا�ل ا

����روق  -3 ���	� ظروف ا

 �"!�ص ا��روق  -4

 در��ت ا��روق  -5

�#��� ا��روق  -6 

 دور ا&!	��� %� ���ح ا��روق  -7

 !'	� ا�
	ل  -8



 ج
 

  ا�ھداء

  :أھدي ��رة ھذا ا���ل ا��
وا�� 

�رغ ا���ر ھذه ا���ظ��
ظر ��
��ت ! "
� ، إ�# ا�&����� "�
  إ�# �ن ���
�" وو��
�" ، إ�# �ن '�ر

  .إ�# �ن !�ن *�
رق !��,��� �*�"ء �" ا�طر*ق

  إ�# �ن ر���" و ����" ا���0 ،إ�# /�.دي -"

  ر��4 3" أ�" ا��ز*ز " درب ا��*�ة 

  أ-راد ا���.�� و ا6/�رب !ل ��5�4 إ�# !ل

  إ�# !ل ا�6د/�ء �ن ��*د أو �ن /ر*ب

 إ�# �ن أ��&م /��" و �م *ذ!رھم ا��5�ن

�ذة ا���
ر�� وإ�# 
  إ�# !ل ط��� /5م �9م ا���سو"�����س ��د*� " ا56


: ھذه ا��ذ!رة �ن ��دي �  .إ�# !ل �ن *

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ����� 



  

  :ا	��� ا�ول                                   

 
��  ا���اب ا	��رة ا	�

�����  

 ا
	�رة -1����  

2- ���
 ا���� 

 ا
�ات -3���� 

4- �����
 ا
	�رة ا���� 

5- ����
� ا
	�رة ا
����� وا
����� ا�� ا
 �ق 

6- �����
 أ"�اع ا
	�رة ا

7- �����
 أھ��� ا
	�رة ا

8- �����
 أ��&د ا
	�رة ا

 ا
	�رة ا
����� )'�"&ت -9

10 - �����
 ا
+*��&ت ا
� ��ة 
(	�رة ا

11 - �����
 ا,��ا�&ت ا
	�رة ا

-	 
  0/.� ا

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 




	��� ا��را�  

  إ�
	��� ا���� -1

 ا�����	ت  -2

 أھ�اف ا���� -3

 أھ��� ا��را��  -4

 ا���	ر ا�����ع أ��	ب -5

6-  ��� "��!� ا���	ھ�  ا���ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  

  

  

  ��� هللا ا���	� ا�����

  

���� ر�� ا
	ي ��� ا���ن �� ��� ، ا��ا و ر�� ا��م ا
	ي ���  ا��ا" 

���� �
��� ��� ا���ن �� 
��"  

* �� �
  *#	ق هللا ا

  :��ل ر�'ل هللا #�% هللا ���$ و ���

 " ���(   "�+�ا و  )*(را���ا و 

  

  

*� *��ق ر��ل هللا �� هللا ��� و �



 ب                                                             

  

  اإلهداء

  :اهدي ثمرة جهدي المتواضع هنا الى 

  .عمره أطال" أبي"  إلى

و الحنان كله و  األمل فأنتاحبك كثيرا  أنا أميووالدي التي ضحت كثيرا من اجلنا 

 إلىو خاصة الى كل من ساندني و  أصغرهم إلىكبرهم أسرتي من أفراد أكل إلى 

  ".بلعباس نادية"  األستاذةمستغانم خاصة  –بجامعة عبد الحميد بن باديس  أساتذتي 

  .و الى كل صديقاتي و الى و الى كل من شاركني و دعمني و قاسمني هدا العمل

اتقدم لكم انتم جميعا بباقة من الزهور ريحها مسك و عنبر و ياسمين ملؤها المحبة و 

  .االمتنان و الشكر الجزيل الى يوم الدين

  

  

 حورية 



 د


	ص ا�درا�� � 

 � أ��با�درا�� ھذه ا�ظ�ھرة ا��� ��س ���ن �	��� ا��رد و ا��� ��د �ن  ��ذه��و�

$رار�� (  أوا'����	�
ف  ���$روق إ����ا�ظواھر و ھ� ظ�ھرة ا�$روق و ظرا "���ر 

����ف 'ن ��ض ا�,واب ھذه ا��)� $�ث  ,�ءت(�ن ھذه ا�درا�� )  �����)����ر��)�� 

و �� ���� ھ� ھو ا���ف 'ن "  ا2طراب �ورة ا�,�م �
���ة ا��$رو/� " ��ت ��وان

  .ا��ورة ا�,���� �
���ة ا��$رو/� �ن ا�و,3 


8 ا����ؤ"ت ا��و2وع و ا��� ��ت �����5� �����  ا4,���و ������� ' :  

  .$روق (� ا�و,3  ���وه �ورة ا�,�م 'د ا����ة ذات-1


ف در,� ��وه ا����ة ا��$رو/� (� ا�و,3 $�ب در,� ا�$روق -2�	�.  

�; درا�� $��� $�ث /�� �درا�� ��دا�� �: $����ن ��$� ا��ر2 �
���9دو � ��ت ا��	د�


8 �� ��5�را (� ا�,�ح ا�	�ص ���$روق ������8 ' �=$� �) �م  $�ث ا'��د�>����

 ).    ����و(ر(ا����د�� "	���ر ا��	ص  ا��@��
� و ا��?$ظ�

  : ا������ 

إ2طراب ا��ورة ا�,���� " أھم �� �و�
� إ��3 �ن ��); (� ھذا ا��و2وع  -


���ة ذات ا�$روق (� ا�و,3 � " 

أ3 ���وه ا��ورة ا�,���� �
���ة ذات ا�$روق (� ا�و,3 و �	�
ف در,� ��وه  -

  .$�ب در,� ا�$روق 



  :بالنسبة للرسم الثاني

  :تحليل الشكل

كان المشكل الثاني يتماثل تقريبا مع الشكل االول، وهو معبر، و خطوطه معبرة موحية  

  .بالوضوح، ذات داللة على عدم التوافق الداخلي للحالة

 ،تبين الصراع بين التخيل و الواقع ،يحتل الرسم اوسط الورقة ويمثل في مالمحه ارتباكات

  ).تترك لذكر العقالنية والفكر(الراس الكبير لذكر تراه في 

  :تحليل المضمون

بعد االطالع على الرسمين يتبين من خاللهما انهما يخدما غرضا واحدا، و هو اظهار االالم 

و التوترات، التي تعاني منها الحالة جراء الحروق، و عدم التوافق الذاتي و االجتماعي 

على حياتها باظهار الجانب الشعوري و الالشعوري لصورة للحالة، هذه الحروق التي اثرت 

الجسم، ويتضمن ذالك عملية محتومة ال شعوريا، تحتوي على اعتراف صريح بضعف و 

  .القصور، وجهدا محتوما للتعويض عن اوجه القصور

وعليه يمكن القول ان الحالة، بعدما تاثرت بحروق على مستوى الرقبة و الوجه و اليد بما 

ت اليه كما الحظنا في الرسمين اسقاط جلي عن ماال 60ن اصابع بدرجة ال تقل عن فيها م

  .جسمانيتها لدرجة انها ترفض نفسها

  :و عليه نوجز هذه الماسات في مايلي

 من الممكن ان يسبب اضطراب صورة الجسم لذى الحالة وسواسا فيما يتعلق باحد اجزاء

جسمه وقد يتغير ذلك الجزء من الجسم الذي يركز عليه و يجذب انتباهه مع مرور الزمن، 

  .تكون الهواجس لدى المريض متجهة الى منطقة الوجه، وقد يشتغل المريض بمظهره



يعكس ايضا المشاعر او النزاعات المركزية و الميول التي تعكس بصدق توترات  -

 .الحالة التي رسمتها

 .رين انهم ينظرون نظرة سلبية الى مظهر الحالةاالعتقاد باالخ -

 .الرفض الشديد لما الت اليه صورتها الجسمية -

 .قيام المريض بالمقارنة بينه و بين مظهر االخرين -

 .، في مظهره يجعله قيبح الشكلاعتقاد قوي بان لدى الحالة عيبا، او خلال -

 .مشاكل عالئقية مع المحيط -

 .عدوانية مكبوتة -

 .تجاه راي االخرحساسية مفرطة ا -

 .الصعوبة الجنسية مكبوتةجرح نرجسي -

 .تناقضات في شخصيتها حول صورة جسمها -

 .عدم نضج الحالة االنفعالي و الذنب و الحصر، و العدوان الى غير ذلك -

 .عدم التوافق الذاتي -

 .االنطواء و العزلة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :مقدمة عامة

, و لكنها تنمو من خالل الحركة , كما تعلم ال تنمو من فرغ ,  ان الشخصية

و التفكير في جسد معين التي تعير عن الذات االنسنية اي ما يكمن في , االحساس 

, الشعور والالشعور معا و التي ال يمكننا الكشيف عنها عن طريق الكالم المباشر 

ادث يترك لدى هدا بذا فان اهذا  الجانب الحساس من الشخص كلما تعرض لح

االخير صراعات عديدة جراء الصدمة مخلفة ورائها جرحا مؤلما في كيان الفرد 

فالحوادث التي يتعرض لها االنسان خالل مسار حياته سواء العابرة أو الصادمة 

تهدده اذ ان النسان اذا ما تعرض للحروق مثال تولد لديه مشاكل نفسية و جسدية 

ذلك التوازن الداخلي لها اذ ان هذا التهديد يشكل اثار كغيرها من الحادث مهددة ب

مرضية يمكن مالحظتها النه تنتج عنها مضاعفات جسيدية كااللتهابات و التعفنات 

و ,  على سطح الجلدو مساحتها  الجلدية التي تتوقف خطورتها على مدى عمقها 

العضوية التي  و لعل أكبر أثر تتركه هذه الحروق هي االصابات, المكان المصاب 

تسببها بمختلف الدرجات و االنسان أكثر عرضة لمثل هذه الحوادث حاصتا اذا ما 

تعلق االمر بالفتاة باعتبار ان جسمها هو العنصر الفعال في حياتها اذ ما كان 

العنصر المصاب هو الوجه  الذي يمثل لها المراة العاكسة لذاتها كما يمثل لها ايضا 

  .تباره عضو فعال في ادارك صورة جسمها بع‘ الطاقة النفسية 

  فاثار التشوهات التي قد تصيبها جراء الحروق قد تكون في كثير من االحيان 

غير قابلة للتصحيح و التعديل و استرجاعها كما  كانت عليه سابقا من خالل   

 و عليه كما قلنا انها قد تشكل ضغطا نفسيا‘ العمليات الجراحية التقويمية المختلفة 

خاصتا اذا ما تاثر الوجه بشكل خطير و منه تكثر معانات الفتاة و االمها وتحسراتها 

بمختلف جوانبها النفسية و الجسدية و ذلك ان واقع التشوهات لدى الفتة , الشديدة 

فشخصيتها الهشة تلعب دورا فعال في مدى تقبل صورة ‘ يختلف عن بقية االفراد 

‘ ناقضات في شخسيتها حول صورة  جسمها و عليه تحدث الت‘ الجسم المشوه 



تجعلها تتخبط في جو منلغلق على نفسها محرومة من تقبل ذاتها و من حب االخر 

و فقدان جما جسمها  يجعلها تفقد الخاصية االنوتية فهذ يشكل ما يسمى خطر ‘ 

الذي يهدد الليبدوو يؤدي الى الجرح النرجسي مما يخلق  CASTRATIONاالخصاء 

وف و قلق فيما يتعلق بالمظهر الجسدي و الشعور بحساسية مفرطة اتجاه عندها تخ

الن لديها ‘ و يبقى في مقارنة دائمة آ بين مظهرها و مظهر االخريين ‘ راي االخر 

عيبا أو خلال في وجهها و الذي يعتبر كمرض مزمن بالنسبة لها يعزي الى 

  .اضطرابات تمس صورة جسمها 
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 ����� ����:  


 	� ا���ادث �
��ض ا����ن ��ل 	��ر ����� ���� �، ��% 	! � ا���$�ة و	! � ا���د	

�ك ا�2
اث ا���د	� وراءھ� (��� 	/�*� .- +��ن ا�,�د +*� وا( � 	�)' � 
د ����� ، ��

�وق 	�4 ��ض ا����ن ����. " -��6�ھ� 	� ا���ادث ا�+ ��
7+�8 �,��� و(�	 ��
� 
���

�ك أ�9ر ��وق ����. ، -� �$�ت � 
د +���� و��از�� ا�
ا��=�+ ��
  و ا���,!�ت و	?�<,�ت (�


 ، وا�*@�ن اAا� BCD E> � �
ى <*F � و	���	 E��)' ��Cر� � <� -�� ، ا��
A�

 '�H*$ � II�� -��+� ھLه ا���وق ھ- ا��J$�ت ا��?��� ا��� �� أ9I+ب ، و��7 أ��ا�*

�ا$�ت ا��ظ�,�� ا�2�ى CO=ا �> Pھ��� ، ��� ا�E ا�@�QRAا� �ا�
ر�)ت 	� ا�<�(

' ا��ظ�Q' ا��H*$ �CI��� ا�*�
�A ) S,!�U ، وT�O ا�F��+ (.... ��I���9ر ا�Vوا ،

T ، وا��Hف ، 	� ا�*�اد و Fو ا� ����� ا��Xرة و ا�>�D -. �4*�ا�!,��� ا�*!�@�� ا�*

� إ�E ا�9Vرا=��Xء ا���ر)� ، +��!�ر وا�@ �$�ء .�Oا ، �' ا�*�اد ا�@�*�و��H	و����*Aا�  

 �> 7�
������B أو ا�� �$�( �� ا��6�*��F��ا��� ا�Aت ا���  .ط��T ا��*

 �,�O 74*� وق $]�9رھ�����. �J�� ���,�   ���� اذا +�ن ا�*��ب .- 	��*> �)��

� $ Lه ا���وق $�زة .- ا��(� 	�4 ، <!
ھ� )
 �@�ن 	����ة ا�*��[ وأ=	�  و�@�ن$�Jا�

 �$�Jأن و)^ ا� Pوذ� ، �' أ��ا< � ���� و �,���H*$	 '�H� وق����$ ، ��2 _HX �

 7��,�� .- ا��I+ دور U�� S!A��. 7IF� ى
	 -. ��I+ ب دور��د ا�*�� ا�,��H8� إذا أن ،

 �@X E�4�ا <+ R@� يLا� -�)�  .�Jرة ا��(� ا�*�8ه 	� ا�H8_ ا�!
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�اب  COع ا�O�	 Eق إ��C��4�ا $��رة (�*� ، و.- $�4!� ھLا ��و�!� ا�+ �9[�
 �ـ(

 c�Aرة ا��J وق��  ،ا��(�  .-ذات ا��A���*و� c��6��	 �!�
��d -X E,8,�را $*�	 -.

�� ھLا ا�*��Oع �. Eإ� �Dرا
�c��F ا�$ �!*(  %�� ������ ا�CHا� E> �!)�>  

 -F�IC� ��ي وأ�e� 7�.:  


�را��� ���  : E�ا�Lي ����ي <���@Xع  إ�O�*اف ا�
� � ، c9 أھ�O�� و.Dرا
  .ا�

�ق 	� ���� إ�E  :ا��� ا�ول C��اب )
 �c ا�Cاظ '���� ، � �� ، أھ*��*�Aرة ا���ا�

���ت e!ا� c9 @���� � ، أ$��دھ�	ة أ��ا< � ، ��  ا�*,��*�Aرة ا����ا$�ت ا���رة �Cواظ،

 ��*�Aا�.  

�ف  :ا��� ا��������	� ���� �c ا��)����R�,ا� 'Qوا��ظ� ، 
Aا� '����  
A�  �*+ ،

 �!(�C�Eإ�  E�ف <���وقا����$ �$�Jا� '��
 و��Aت ا����@	،  ، �$�J7 ا�	و<�ا

 ، � �  .دور ا�2��Q- ا�!,���- .- (!�ح ا���وق وو��H8_ ا���وق ودر(� � ، و	���

��' 	! g ا��I% ا����دي   :ا��� ا����� �� Eإ� ���� �	 �!(�C� ) و �� ، ا���!��� �Dدرا

 � �Q���(  

 �Dرا
� ، ( أدوات ا�e��*ا� ، �$�F*راتا��I�� ( ا�!,���  ا=�.�+�*� _H8ا� cDر ر�I�  )ا�

8� ا�,���Oت  :ا��� ا��ا�� (�!	 ، gQ��
�c ا���=ت ، <�ض ا�!Fض و��> ��. c�.  
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  :ا	��� ا�ول

  ا	����� ا���اب ا	��رة 

�����  
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	�رة -1����  

2- ���
 ا���� 

 ا
�ات -3���� 

4- �����
 ا
	�رة ا���� 

5- ����
� ا
	�رة ا
����� وا
����� ا�� ا
 �ق 

6- �����
 أ"�اع ا
	�رة ا

7- �����
 أھ��� ا
	�رة ا

8- �����
 أ��&د ا
	�رة ا

9- �����
 )'�"&ت ا
	�رة ا

 ا
�����ا
+*��&ت ا
� ��ة 
(	�رة  - 10

11 - �����
 ا,��ا�&ت ا
	�رة ا

-	 
  0/.� ا
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�����:  

�� ا>;&س 
�(9 ا
���� ا
�(��� وا
��8 ا
�(��� �7 ا6ن ذا�3، إ"�&    &=�� ���
��� .�رة ا

�+&ء ) &ھ�� ?���ة ��	- �� ��م ا
�ات A)? ��BC� �( &�
 &�
 ��� +
  .ھ� �Dھ� ا
*&ھ�ة ا

  :����� ا	��رة ا	�����

  :ا	��رة �����

��	 :�
&�� 3
�E
 -'F &�"أ A)? ���8)
�7 أي .�رة )& F&ء : " ���� ا
	�رة )� ا
+&��G ا

IJKر " ��*�
� .�رة اL" �&ر 8ا��6 (.�ق ا
3 ا(.(  

�K& أ"�& ��+� ا
	 � وا
+�ع �E&ل .�رة ا>)� �Kا أي . �3 وھ�3�N و.�رة ا
�Mء ھ� 

 -E�
�+&ھ�� وا�0ون (�0&
3 �7 ا
�ھ� أو ا �)?،572 :1984.(  

�E�
I ���ف ?(A أ"�& �J0ة �S �7 ���G&ب اFQ&رة ا
���P وھ� ��=�- دا�J�K �)0ة ;&�K.  

��� إزا AEJ� ع&J�"ا �
� ا
�=�� و�7 ?(� ا
+ J? V&رة ?) ، �;&E)�  .)�D2001: 97&ل 

��  :ا ��

*  !��Vatson :  

    �( �?����� &�+�� &��7 ��J��(دراك وQا �JX&��( ��J	? ر&Bآ �ا
	�رة ?J&رة ?

��  .ا
�وا

 !��J.Pierre :  

   �7 Z����
����8 .�رة  ��+� �F	�� ا
 �د و�+*��3 ا
�ي �*�� 
�ى ا
����Z و��&ھ� ا

�&�  .ا��06��&ه ا
 �د �&��&ه " �3 أو 

 ���& ا
 �د �7 7'�ة �Gل " �3 أو ا��06��� ��
  )Jean،1999 :183(أو ھ� ا
	�رة ا

  :����� آ"�

    �Dذ��+
ھ� ��=�- ا
��,�ع ذھ+� S&_^ )�رك )�EJ& أو )�Jع )� ط�ف ا
 '� ا

  .ا
/��Fري

  :����� ا	��$


3 ط�ل    &( -K ھ� ���
� ا
�P ا_&'
?(� (و?�ض و?�9 وھ� أ�a& ا
�`ء ا
�&دي )� ا

� ھ��� وآ�0ون �1984: 253.(  
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�
ا��6 (.�ق هللا ا
�*�� " إن هللا ا.� &ه ?(�'� وزاده ���� �7 ا
�(� وا
���: "X&ل هللا ��&

� ;�رة ا
�EJة 247(.(  

��  :   ا ��

    ^�GN.Sillamy �(/�; : �B/B 3
� ا
 a&ء ( �E�+( -�P� دي )�رك&( �_&K وھ�

� ا�D&)+& ����ر ��Jء �7 ? &+��� ��
أ��&د و��G ���a? �)�Kا"�� أو إ"�&"�� أو ا
�����7 ا

 �7&E=
�&دئ ا>)� )� إ�J? �� &+;&�G )�أة ا) �(/;N.Sillamy.(  

��! درو�%:  

   �����
��ك، (و)*��ه  �C"3 إدراك ا
 �د و�3��8 ��ظ&_ 3 ا f2008و;&م درو�: 

  .ذ.).632

  :*���م (�م 	'��$

    ��"&"�� ��)K �( 9�M( ھ�Corpus  I
� )&دي )��Pس )	�ر أم و
�ة �7 آن وا�G ذ_&K


+& ا
(�ة V'�� ��7 ا�GL&;&ت  ^)P� ��
أ"+& "��+^ ا>
� و"��ر ا>�7&ل وا
K�P&ت ا

 ����P

(��&رب ا ��G�
;�/)� ، (ا
�ا0(�� و
3 دور �7 ��7 
�/X&ت اQ"�&"�� وھ� ا
�'&ن ا

1980:345.(  

�Gإ �
�ات �J��� ��7 وأ�a& إن .�رة ا
��� D`ء ��Gي )&� &+;& �BCذا�+& و�� ���E��

 Z����
� ا
��ا)- ا��DL&?�� وا
=A)? �Bg� �X ��7 ��7&E رJS&�+& �7 اL"��&ء إ
A ا( ����
&�

 &�?&��Dا ��
�JE( وأن �'�ن) ،�X�;2006:15)��ي د.(  

 �*�) ���+:  

    -=( �P
� ا_&'
� ا;� ��(9 أ�a& ?(A )���?� ا>?a&ء ا
���Dدة �7 ا���
ا
�أس وا

� ا>D`اء وا>�D`ة ا
�� ھ� )�Pر ( �?���( �( ���
� و��Sھ& �K& ��'�ن ا��)D�
وا

 �Eوط�� 
��D& ?(� ا
�ظ&_ ا>?a&ء ��را;� وظ&_��� 
�&ك ا
�� ��Eم ?(� ا ��7��� ��+E�

  ?�- �D -K&ز )� �(I ا>�D`ة
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  :ا	��رة ا	�����

�&دئ �Dھ� )�	- ���� L و�Dد 
�P(3 دو"3     �7 ���
� ا( �Kر��
��&د ا
=/�B اh
 -�&X

 VP
&� �*+
 ا
��D&"�، (ا
+*� وا
��ھ� ا
���� �7 ا>��&د K(�& ا
��رك �7 �&دئ ا��M
ا

  ).�K&ب ا
���� &ت

  :����� أو/�'��ج ا	'���-,

    ���
ھ� ;��ورة ر)`�� 
��=�- )�Pود 
3 وظ� � و.�رة را;�� وS/ف �J��� ��&�G ا

,�( 3"CKر&�=�;Lا ا��
  .�ع اL;�=�&ر و.�ر�CK 3"�& )&دة 

  :*���م  �رة ا	2ات

  ����� ا	2ات

  :�����Harthaman ھ�ر���ن 

    3��*+� I
�Kو �����

�M	�� ا
�ي �3��D -�M ا
�&ص وا>�F&ء ا -(&'
�	�ر ا
 �د ا

`�K�� ^J���'�"�& أن "j�E ا
���K` ا
��8ي  ��
 ا
�E(� و)��( ا
�+&.� ا
+ ��� ا

  .�F	�� أي ���K` ا
�ات

,5�  :����� (�6 ا	�-�$ 

    ZXا�
&����Pث ?� ا
�ات ?(A أ"�& ����E ا
 �د 
k�MK 3���E و) ��م ا
�ات ا
�8ب 


P'&م ا
�� ��(E&ھ& )� ا>&�
�� �G �7&ة ا
��ء و����BC� �BCا &� "Lص ذوي ا>ھ��� ا&�F

���� "�Pه و��ھ^ إ
A أن&��;L 3و� ���ا�:  

  :ا	��د��ا	2ات 

  .��D ا
k�M و)/��3 و)+`
3 و)��('&�3 ا
�&د�� ا>�0ى   

  :ا	2ات ا	����� 

    ����7 8'�9� �  .ذات ا	��ء :'�

��)�  :ا	2ات ا=�97

ا
�ات ���Jئ ��X/? �7& ا��DL&?�� وا
�� �	 �& ا
 �د )� 0/ل ا
�	�رات وا
��رK&ت    

�
  .���Z ��	�رو"�&ا
�� ��Pث ا
	�رة ا
�� ����E أن ا��06� �7 ا
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ا
�� ����E أن ا��06� �7 ا
����Z ��	�رو"�& و?(A ذ
I وا
��رK&ت ا
�� ��Pث ا
	�رة 

  .ا
��ء 
3 ذوات اK ��?&��D=��ة ��Eر )& ���ف )� ا>�F&ص و
�V ذات وا�Gة

���  :ا	2ات ا	�و

    3����( ��)E�
وا
�ات )���?� �Xرات ا
��ء ا
 '��� وإرادا�3 وأG&;��3 وK- )('&�3 ا

 ��E�EP
ا
�و��G ھ� )& ����E ا
��ء أ"3 ذا�3 ا
�E�EP و)& ��^ ھ� )& ����E ا
��ء أ"3 ذا�3 ا

 3
�E�  ".أ"&"و)& ��^ أن ��Kg ?+�)& ��&ط^ ا
+&س 

  : �رة ا	2ات

    �(  3� " �� .�رة ا
��� وا
+*�ة أو ا
� ��م ا
�&ص 
( �د ?( -K ات�
��=- .�رة ا

  ).1992:40دو��ز، ?�J ا
 �&ح –0/ل )'&"�3 

 ��Mو�Giarratana  ��� "س 7^ رؤ�� أ&+
��� ��&?� ا&��Lا ���
إ
A أن "�� .�رة ا

��,&+
� وھ�ا ,�وري 
+�� ا
�M	�� ا��  .�Dا

 �P" A)? ��� +ـ�� ��JPن أ" ��� و� '�ون ��

+&س ا&7��ا>رpD �'�"�ن أA)? �=K  إ��&

�J)�
��+�& ا
�Eب 7&
+&س ذو .�رة ا
��� ا �P.د� 
� أن ��G A)? �Bg&ة ا'�� �.  

  :ا	��رة ا	�����

��*���*:  

   ��+�� �� ا
�(�&ء ھ�ا ا
� ��م )( ����

�E �+&ول ا:  

 �����Shilder:  

  .إن .�رة ا
��� ا
�MJي ھ� ا
	�رة ا
�&.� ا
�� �7 أذھ&"+&   

��& أ)&)+& أAE)�� &+(&�D إ�G&;&ت ��*� ��
��ى  �����E أ�0ى ھ� ا
�3D أو ا
����E ا

��
g( ��� " ت&?&J�"ا &+��
 �G&; �  .أD`اء )

  .ا�G&;&ت ���Mه ا
�a/ت ?� اFL&رة ا
�a(�� ا�G&;&ت ذات أ.- �MGي

 ,��>�	 �����L’écuyer:  

�'�"�& ا
 �د ?� " ���M� ، 3- ا
�	�رات     ��
ھ� �	�ر )���?� )� اLدرK&ت ا

�
  .�&راتوا
���G&ت وا
+M&ط&ت وا
���ب وا
�M&?� وا>ذواق وا
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 &�
 ��

'&_+&ت ا
��P وا>�F&ء ا&� 3�X/?3 و� +
وھ� �(I ا
��=�- ا
�ھ+� )� ط�ف ا
 �د 

���X.  

  :����� (�6 ا	��م زھ�ان

ھ� �'��� ?E(� )���7 )+*� و)��(� 
(��رK&ت وا
� &ھ�� وا
�+*��&ت ا
��Mر�� 
( �د    

 �E��� &�Kو �Kر��
��ا�3 أن ا��06� ��و"3 ا
�ات ��7& ���(9 ��ا��K 3& ?(�3 ا
�ات ا

 ��
&=�
  ).40 :1992?�� ا
 �&ح دو��ز (ا��DL&?�� و�K& ��د أن �'�ن ?(�3 ا
�ات ا

  :و(��*� إن  �رة ا	��$

    ��P
 ا
 �د ا��&ه 3��D 0&.� اX�( 8+��&ت ا>�7اد  –ھ�� &aل وأ�&��
ا
M'- وا

�����
�	 &��� ا ��7& ���(9 ��
&� "Lا��� ا�J0و.  

  " :ZABITH":� و/2

  .أن .�رة ا
��� �(�^ دورا �7 ا��&ذ ا
�Eارات ا
��+�� و�7&
�� ا
�ات وا>,�ار   

   :ا	��ق +�C ا	��رة ا	����� وا	A��B9 ا	���,

    �����
��+�&، ا
	�رة ا ���)
 ��Xا�
ا
����� ا
���� ��P" q�J ا
� ��م ا
�E�EP وا


� ���Eح &��
ا�GL &ظ ��	�(p ا
����� : أور;�P" q�J�Vonaurs perg 9J ا
��� ا

  .ا
���ي 
(�اZX ا
���ي

 �?�)
 �� +

(��&ق ا r(�+( ��D 3"�'
 �� +
�3 ا
��Mر ا �	E� 3� " ���
� )	�(p ا�P7


�ات وV " �7 ھ�ا ا
��&ق ���Pث &�Poulte  �����
� ا�� �_&X د �7ق�Dو �ھ� ا>�0ى ?


���� ا
���ي D`ء )&7 �����
+��F L 3ري 
'+3 أ���F &aري أو )& ا
���� وا
	�رة ا

 A)? ان�X<ا 
� �7 ا
 a&ء 3� " ��7 ?+� )��(&P
��F -JXري وھ� )�ZD ���+� ا
��� ا


 �د &� ��J��( ��7 k�F -'�
��F L &Jر�� 0&.� &S ��� ��
?'V ا
	�رة ا
����� ا


(�Eن  ��
&� "Lرب ا&��
 ا)���� -(&F k�)( -=�� &�"�K ص&�
 -N(و��&ر��3 ا

Slimay.(  
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  :ا	A��B9 ا	���ي

    -K 3)�P� ر�	�
ھ� �	�ر ا
��� ا
A)? �_&E ا
����&ت ا
���P واL"�)&ج ا
�)&�S، ھ�ا ا

 ��
&��
� ا
����&ت اLدرا��K ا
'��� ا( �?���( -�M�
 ��J
�7د ?(A ذا�3 و���&وز ھ�ا ا

 �7 ��E_/�

� ا
�&ط �� وا&�P
� ا
	�رة وا
�)`�� ، أ�� �'�ن ���BC ا? �)'�� �
&P
ھ�ه ا

�����
  .ا

� ا	�:9�ر أ*D-Anziou:  


� و���(^ ���`ھ& ?� ا
����� ا
���ي    &��

(��- ا ���+� �����
��7 ��ي أن ا
	�رة ا

 &���?&Xري و��F L �����

	�رة ا&�7، 7���

��- ا
VP ا
�K�P وا&�ا
�ي ���(9 

��J	? 3���?&Xري و��F ����
  ).N- Sillamy, 1980 :282.(وD`_�� وا
����� ا

  :أ/�اع  �رة ا	��$

  :ا	��رة ا	����� ا	����7 -1

    �( 3�
وھ� K- ا"�'&س ا��&�� ?g� &( A)د�3 )� ;(�ك و)& �*��ه )� ا" �&Lت و)& ��

 &���D �� اLھ��&م ور?&�� �J�� &�K ا
 �&ة ?( 3�
;(�ك و)& �*��ه )� ا" �&Lت و)& و��

��8ض ا
�a/ت  ^D��
وا
K�P&ت ا
	��J وا
��- إ
A ا
����ة وا
� &?- )Z ا��06� ا

� .�رة )�'+� �Gأن �'�ن �7 أ A)? ص�P
���ا ا
��� وا
�P&7*� ?(�3 وا ��&+�
)��P (وا

  ).314 : 1998?�دة ا
���&وي، 

2- �6	�  :ا	��رة ا	����� ا	�

   +
&�� ���D& وا
�X �7 IMرا��& وا�GL&س ( -��
&�E� &(�+? kE&رب و���J ��7& ا
 �&ة 

Z( &���D أ�D&م رE�7&��& و�X ����ر ا�GL&س و��Mش " ����& ��DC&م رE�7&��& و�X ���&ر 

 �  ).A+(2002: 180 ا>"	&ري، (اP�"L&ب واL"��اء ����ا ?� ا��06


��3 و���9  kE+
� )M&?� ا( VPو� &�+( � ا��06X�( ش "�رك�M( 3Dة ذات و&� 
إن ا

&����
 �� +
  .و���(�& �7 .�اع )���� )Z ھ�ا ا
�3D ا
��ح ا

  :ا	��رة ا	����� ا	�2+29+� -3

  .وا
���=(� �7 ر,&ھ& ?� ���D& �&رة ور�a7& �&رة أ�0ى   
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 9EP� �
� ا>�F&ء �X �'�ن وھ��� ��7 ( ��
� ا�E�;Lار وا
E(9 وا( j7�
�'- )& ��P(3  ا

? A)? V'�+� ����( �B�� �7 &�)��� &�( &��Dو Z( ب�)��

�Z( V و�E7 &��D ا 3�7/

 ھLgء ا��06� أن ا
�`اج �&رة M'��� &(�+? �.&0 �إ"�& ?�X/? A) أ�Z( &a ا��06

  .?�وا"� و�&رة ا"��ا_� و�&رة ا"��&ط�

 ��(&�Dن إ0 &ء أ�

���� ����E ذات )+� j و�P&و �'�� ��J)�

+&س ذو .�رة ا
��� ا&7


� .�رC�( إن ��_&E
� ا
 a &,� وا��/�
&�� )��� �Dا ة �Eاھ��
� اLط &ل وا�� ���
ا

 �( ��='

�ى اL"�&ن ����^ ?(�3 ا ���
� ا? &,�

��� )	�ر ا
���� �K& أن ?�م ا&7

 ���
��j ا>)�اض ا
+ ������ ا
�� �gدي إ
f��M� A .�رة ا I
�Kو ��� +
ا
�M'/ت ا

^�G &�
&=( ��� &( ���
)+���E�) A ا
����Z  و�+CM ھ�ه ا
�L &(�+? �)'M ���اF 97'- ا

  ).181 :2006ا>"	&ري، 

 ��	�رة ا
��� 7	�رة ا
��� D`ء ��Gي ) �J��� م��

E(9 ا
�_��� �7 ا
����Z ا&7

 ��7 ��7&E=
� ا
��ا)- ا��DL&?�� وا( ����
&� �BCذا�+& و�� ���E�� �J��� ��7 ات�
&� &+;&�Gا

� اA)? �Bg� �X &�?&��D ر�JS+& �7 اL"��&ء إ
A ا
����Z وأن �'�ن�
�JE(.  

�ت  �رة ا	��$/�>*:  

  :*<�ن إدرا:,

   3��D ��P
  . ���M إ
A د�X إدراك ا
 �د 

  :*<�ن ذا�,

   ���
�CMن .�رة ا 9)E
  .���M إ
A ?�د )� ا
��ا"^ )=- ا
�,& وا8M"L&ل واLھ��&م وا

,:�'G ن�>*:  

   ^��

( �د ?�م ا
�ا�G أو ا ^J�� ��
 اXا��
أو ا
��E�&a ا
�� ���A)? `K��  �J ��+�^ ا

����

�*�� ا&�  ).��1990:23)��ن، . (

  :أ+��د  �رة ا	��$

 ��Multi 9 ا
G&J=�ن ?(�P" A )�`ا�� أن ا
	�رة ا
��� ) ��م )���د ا>��&د    

dimensionnel : وي"��ى&��M
: .�رة ا
��� ��J(�ر �Gل أر��� أ��&د ھ�" أ"�ر ا
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(��� ا
' &ءة ا
�ظ� �� 
(��� ، ا
	�رة ا��DL&?�� .�رة أD`اء ا
���، ا
M'- وا
�&م 

���)
�&وي، . (�M
  ).��P(2001: 136 أ"�ر ا

� K &�7 و)& �3JM ا
+�&ل  -( -K Z,وو"�
&�
&K وھ� ���
  :ا
��8 أ��&د )� .�رة ا

-  �)a�

+&ر زار ا&� 9)��� ���
�&ذ��� ا
�����، و&� 9�)�� ���
�زن، &� 9)��� ���

+�� 9)��� ���.�رة ا
��� �E( �7&س " .&�7+&ر"&;9 أ?a&ء ا
��� ��E� &�K و

�7� إ
�M? A أ��&د ھ�� '�

hط &ل ا ���

+��J : .�رة ا&� ���
)����&ت ا

������&ت ا
��P، أD`اء  &��X/?ء و&�F<ا ،��(���

p�;h ا
�&ر��D ا>��E7 وا

  .ا
�3D، أD`اء ا
��� ا
���Eة )� ا>"	&ري

� ��ي -�G �7 :"د و?�دھ�& �7 ھ�ه " دا��7 و)'&ب&��أن .�رة ا
��� )���دة ا>


��J : ا
��&ت &�
���، و.�رة ا
��� ا
��رك ���(9 &� �.&�
ا
��&رف واL&� "Lت ا

 �?&M�
� ا�a�� ��
�&>7'&ر وا
����Eات ?(F A'- ا
��� وا
��J اL" �&ل ا �7���
ا

� )*�� 3��D، .�رة ا
��� ا
��ر? k�M
ك ��'� أن �	 دق ة ا
�� ?+� ا

ا>�7اد ?+�)& �P'��ن ?(F A'(�� و����G ووز"�� ، 7	�رة ا
��� )���دة ا>��&د، 

� .�رة ا
��� ا
�����7 ا?�E&دات و��&"&ت �aو�� ،&�
���ا )���7& وآ�0 ا" �& -�M�7

 ��*�

�� �A)? -��M ��7ات ا&� "Lا ���
و����Jات ا
�ات ?� ا
���، و.�رة ا

�P أو �P��( ��S وإذا )& K&ن ھ+&ك ر,& أو ?�م ر,& ?� ا
��� ;�اء ��0ات )��

)7 :2003, Jutie.S.(  

: أن ) ��م .�رة ا
��� �����- ?(A "�&ق وا;�M� Z- ?�ة أ��&د ھ�"و��ى K&زن 

���
 ,��G) :10, 2003 ا
��� وأD`اء ا
��P و��ظ� ا
���، وF'- ا

KarenY..(  

� )*�� : �+��E إ
�B/B A أ��&د ھ�إ
A آن .�رة ا
��� "و��ى 7&�� 7&�� ? &,�
ا

 �(&? � 	� ��*�
 :�D2006&ل 7&�� ، (
���، و)/)p ا
�3D وا
M'- ا
�&ر�D، وا

177.(  

  أھ���  �رة ا	��$
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    �K��"`J��" "Pipher " ة و��ى&�P
���'� "أن ا
�*�� ?&)- )�� �7 ا
��X&ت و�7 ا

V��D "�"�J

(+�� ا
+ �� ا ���( ���

�& اھ��� و�Dا"��  أن ��0ة ا ���
وان .�رة ا


3 أھ���3 ��ون IF � ��ض و�Dد ?/�X ھ&)�  ����
� )*�� ا
k�M ا
ور)`�� أ�a& و

��� +

�+& ا&Gو &+(&�Dh
 &+�&���E�.  

 �K�� ���
�&" �&Lت )��( � )=- " K&ش"و
�A)? ��KC أھ��� ا �J��� ��J)�
أن .�رة ا
��� ا

  ).632 :1980;�/)� ، (اLر�J&ك  -ا
��- –ا
�a^  –ا
E(9 وا�E�;Lار  وا
�Cس 

��� ��&?� ا
+&س Girratano  :" �7"و��D ��M&ررا �&"� &��Lا ���
إ
A أن "�� .�رة ا

� ���Jن أ" ��� ��

+&س ا&7 ، ��,&+
رؤ�� ا" ��� D`أ�� وھ�ا ,�وري 
+�� ا
�M	�� ا

 &�+�� �P. �=Kن أ�"�'� ��� أن و� '�ون ��P" A)? ��� "C ا��&'�� ��J)�
.�رة ا
��� ا

  .��G A)? �Bg&ة ا
 �د

����

��� )	�ر ا&7 ،j �+( ذات ���E� &���J
 ��J)�

E+&ة ذو .�رة ا
��� ا&7"  

 ���
�	�رة ا �J��( Z����
� ا
+	&رى ، (7&
E(9 ا
�_�V �7 ا(180 :2002.(  

�����E ذا�+&  �J��� ��7 ات�
&� &+;&�Gا �� 7	�رة ا
��� D`ء ��Gي )( ����
&� �BCو��

 ��7&E=
  ).181، ص 2002)� ا>"	&ري، (ا
��ا)- ا��DL&?�� وا

 �Kو��"u��أن .�رة ا
��� �(�^ دورا �7 ا��&ذ ا
�Eارات ا
��+�� و�7&
�� ا
�ات " إ
`ا

)EHIZABETH  2006 :1.(  
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�ت ا	����ة 	��رة ا	��$��H-	ا:  

    p)�	( ���P� �7 ء&�)�
 ا
��ارس ا
�� �+���ن "اu )�0 ا)���� &�J� ،���
.�رة ا

&��
  .إ

  :ا	I9'�� ا	-��, -1

    �)��� �����

����8"� �7و�� �F -K -JX &"<&7ء أ"& ��D&"� أي أن ا
	�رة ا �J�+
&J7

 &aل أ��Eي و���D &"ء أ�F -K -JX &���D 3)K ن&�K &"<أن ا &aأ� �aھ�ھ& و�&*( �J?

�( �X&ط ��&�+
� )�&�G ا>"& �7 ا( �
��� ��
� ا>V�;&G ا
����� وا>;&س )� �(I ا( �?� 

�&L;�+�&ج  أن  &+
 p��� و����� 
ا
��� ھ�ا ا>p�; -=�� ��0 ا
��&ز ا
+ �� ھ�ه ا
	�&�S ا

�� +
  .ا
	�رة ا
����� ھ� D`ء )� ا
�	�رات ا
�ھ+�� 
(��&ز ا


�q�G ، ��D أن أن ا
	�رة ا
����� ا
��X A)? ��;gا?� �E�p.Chlder  �7ل ��`

 A

�& أھ����& �7 �'��� ھ�ه ا
	�رة إ �����
ا
��JK&ت ا
��K�P ا
�ظ� �� وا
J	��� وا

� ھ�ه ا�GL&;&ت ا
J	��� وا
(���� وا
����� L ����+& "*�ة '
D&"^ ا>
� ا
�ي ��`ز 



���D وھ�ا ��+� أن ا��J
� ��D"& �7(�+& إذن �+&ءه و�'��+�G 3^ ا
D&P&ت ا? �)(&K ة�?&E


��ه ا
��اد  A+�(و ��+� ��� ��
� ا
(���Jو وھ� ا'

���D وھ�ا ��+� ا
	�رة ا
����� و��J
ا

.  

2- ,)�  :ا	9-�ول ا	-��, ا=�97

     ����D أو ���� ?�ة .�رة -=�� I
��
hدوار ا
���( � و k�E�
&���Eم اQ"�&ن ا
�&دي 

 ZXا�
 ا
�M	�&ت �G �7 �E���7&�3 ا
��)�� �7 ا)����
���f اQ"�&ن ���=�- أو ����� 

ZXا�

����G 3^ ا
*�وف ا
�P&��� �7 ا ���(.  
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  :ا���ا+�ت  �رة ا	��$

)� ا
�	&ب ا��&ه ا
���  :(�م ا	��� (C  �رة ا	��$ -   ��J(; �?&M( د�Dھ� و

 A)?ة و&� 
� �(I ا
	�رة 0&.� ا
��Bg�7 3D ھ�ا ?(A ا? &,�
وا
���=(� �7 ?�م ا

�?&��DLا &��/?& ��  .� و�X �+�� ?+�& اL"�`ال واL"��اء ?� ا��06


(��E�EP :ا"9�ل  �رة ا	��$ - &��E�&�( �7 ���)
 ��)E�
  .ھ� ا�0/ل ا
	�رة ا

-  ����� J5-	�
+kE ھ� )���?� ا>V�;&G وا>7'&ر  :N-Syllamyا	�K�ر +&�ا
��Mر 


�و&�
� وا�GQ&س g�
� اJ�"L&ع ا? ���&+
 وا
�	�7&ت اXا��
� ا��06� أو ا
�=- وا( ��"

3�
  .ا>?(A ا
�ي "��p إ

 37��� &�K"�(�� ��P(:"  

    � وا;�اف ا
 �د �7 اE"L&ص )�a
&�
+kE ھ� ا" �&ل ��F Lري &�أن ا
��Mر 

3�
   .)�E)&�3 ا
�ا��� وا
��ف )� أG'&م ا
�أي ا
�&م و"*�ة ا
+&س إ

� ا
�واZ7 إ��� ا
	�اع ا
�ا_� ? �
���
� ا
��ف وھ�ا ا
��Mر ا��
��&س ����E ا
+&س وLا A


�.&0 r�&" jE+
&�� ا
 M- وھ� ا
���وف ���Eة ا
+jE وا
��Mر (  �+? 3���X ان�E7 �(


I وا"E&ض 3���X ا
�ا��� ، أو )� �G.3 ا
+&س�Kأن ��,��� و A)? ���M
- د -)��P ��)�(ا

  ).50 :س

�بI�/=وا ��B	ا:  

    A)? 3ر��X م��� ^�P�7 ، د� 
� و�Dد ?�` أو ,� �7 ا? jE+
&����p ا
��Mر 

 &( A
)�ا��D ا
+&س و�E7ان 3���X ا
�ا��� أ)&)�� ��7اودھ& ��Fر دا_� �&L,��&د �X ���د إ

����3 ا
 �د )+� إ.&��3 ?(A أ"3 د)�� ا
�J�7 -'Mأ )� ھ+& ا,��ب ا>
 � وا�L	&ل 

DLا Xا��
��0� �7 ا<&���&?�� ، q�G "�� ا
 �&ة �+ � )� ا��06� و�+�^ ا
��0ل )��� 

 kE" ����" دات&E�"ت أو ا&*G/( أي &��
� أن ����Dن إ( &7�0 q��P
�7 ا
�P&ورات وا

 �����
  ).55 :دس ،)��P ��)� (�J0ا��& وا)'&"�&��& ا
+ ��� ا

  

�A ا	����9L	ا:  
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��& )P&و
� ��+�J&  ��� ا
 �&ة �D �� " �8a&د )�F&Jة ��� ا>�0&ن    �)� ��
ا>
��� ا

��
&�
  :وا
��وب )+3 ��د �7- )� ا>F'&ل ا

• ��)� :ھ���ن /��, ��:, وا���اب ا	�ظ��M ا	��-�� ا=�97

�، أ" ��� ��&	�

(���q�G ،j �7 أS(^ ��� ا ��?&��DLا ���9 ا
�Pوف ا
�ظ&_


��م �Xر��� ?(A )�ا.(� ا
��- واLر� I
J&ك ا
����� 0&رج )��ان ا
��- ذ


�0h&ء.  

 : ا���ا+�ت ا	�(, •

ا,��ا�&ت X(�(� ا
*��ر، إL أ"�& ���(`م ا
�' - ا
�/�D ا
����G �7 Z&ل ��ا�Dھ& 

)�(�� ��P(، 55 :د س.(  

 :ا���اب ا	�Oاج •

3��&N�Kت اL&G ��� +
ي � g� �Xد>;J&ب ?���ة ���E7 �Jان ذا� ���ر ا
	�)&ت ا

K3 اJJ; ردود �7- ھ� A
��� ��Eد ��ورھ& 
(� '�� �87 اP�"L&ر �7 ��j أ�G&"& إ&N�

  .ا
 ��ات

 :ا	��ح ا	-��7, •

إن ا
����8 ا
�ي ��Pث ?(A )���ى .�رة ا
��� �gدي إ
A ?�م �JE- ا
�ات و?�م 


�ا�3 ���X 7/ ���� أي أھ��� أو &�+? &,�
  .ا

• ��:�'G ت� :ا���ا+

G/� A
v ا,��اب �7 وظ� � .���� )`او
� ا
+M&ط&ت ا
�&د�� 0/ل ا>��F ا>و

 &,�
 وا
��Mر ���م ا�'�
. د(ا
��- وا
�/X&ت ا��DL&?�� وا"�M&ر ;(�K&ت ?�م ا

 ،�X�;د ��P( 20 :2006)��ي.(  

  :"� � ا	���

    �إن ا
�*�� ا
�&م 
(��� ��Bg ?(A ) ��م ا
 �د 
�ا�3 و?(A أ;&
�^ ;(��P" 3K ا��06

&�K 3�N�� Z( 3E7ا�� �)? �Bg� وره��
( �د واF'&ل ا
�(�ك  وھ�ا  ����
� ا��'�
���د ا

�  .ا
���( � و)& ���3�X ا
 �د 
+ �3 و)&ت ���3�X ا��06
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 أ 
 

  	�� و �����

  

بعد جهد جهيد و عمل متواصل و متواضع تم بعون اهللا و حفظه اتمام 

هده المذكرة و التي كانت ثمرة عمل متواصل و دؤوب فلذلك يتوجب عليها  

ان نشكر اهللا سبحانه و تعالى  الدي وفقنا في اداء عملنا اوال ثم تشكراتي 

  "بلعباس نادية  "الخاصة لالستادة 

على مساعدتها لنا التمام هدا العمل و على دعمها لنا و الى كل اساتدة 

  .قسم علم النفس و االرطوفونيا  

عملنا و ساعدنا على انجازه في احسن و نشكر كل من حمل عبئ 

  .الظروف و الى كل من وجهنا و اثار دربنا

  .كما نشكر اللحنة المحترمة التي ستشرف على مناقشة هده المذكرة
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  ��� ا���اءات ا������ ��را	� ا����ا���

� ا��
	 ا����دي -1�� 

1-1- ���
 درا�� ا�

1-2- � ا����� و�����

 ���ن و��ة ا��را�� -1-3

 أدوات ا��را�� -2

2-1- �� ا�! ��

 ا�!$#"� -2-2

   .ا�'��ر ر�/ ا�.-, �!�+*(�: ا)�'��رات ا��&%�� -2-3
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Ι- وأدوا�� ���� ا���  

1-  !�� ا�#"��  :ا��

ا�!�� ا�'.-��1 ا�9ي %5'-��8 7�/ ا��&6 ا����دي و45� � ا1����3 ا��&%�12 (1 ھ*    

@.-�, ا)?�4ا��ت ا�'1 12��5 ��� ا�!�5< ��.= ��>� 7; �7*82 ا�&�د �; �$ل 

ا��
	 7; ا�!��*ل ، ا�%�*ك وا�3��ب ا���ا�7ت ا��&%�� �� 5
6 �8 ا��Eب �; BCء 

 ��� ,�  .) 247 :471986*ف �
!� ���5;، (ا�'-

1-1- ��$� :درا	� ا�

ا@& M آراء ا�!-'��; أ2� اK#�ط� ا�.���� وا�!��(�� �'&��I ا�
��� �; ��"*ر د1�����5    

� ا�%�*ك ��@�ا�14 7$>� @�ر5-1 و7!*�� درا�� #��� ا�%��ورات ا��&%�� ا�' 1��7 ;

�*اء +�ن �Rذا أو �*�5 (1 درا�� 7!� � ��&�د ا�'1 @
�ت ���Eب 7�P �%'*ى @*ظ�&8 

  .ا��&1%

C*����2و@� �Wن درا�� ا�
��� ي ا�!�Vل ا�9ي @'�1����T� U ا��&S�!C 12�% أ+��  5 *ل   

���
  .>�ر �; ا�!��*��ت #'P 5'!�; �; إ�Xار ا�
�/ �*ل ا�

 :ا�'�� و&�$%��$ -1-2

و�_�^ �'��Eا ا�!*?*ع أ+\� ا�'��2 ' ھ/ ا�&]� ا�!���� ����را�� وھ/ ?
��5 ا�
�وق   

 8C*وف �; ا��
� �; درا�'�� ا�%�� � ا�!��ش  ا1�����RK وھا�&'�ة ذات ا�� ��C�� 1'ا�


	 �*?*17  2016ا��&1% �_
��5 ا�
�وف �%�� � I+ ع  إ)3ن*?*� �V&'� 1و�5'

 	
  �a%#�5 ا�
�)ت ا�!'*(�ة وأ�C ا�����5*?*ع �5�C ا�'��2 #��'�; ��را�� ��

 .��� 25آ�%2 @��I'2 c ��!� . ا�
��� (1 م - 

24�c �; ا��!� ز آ2%� @�-ا�
��� ز -  ��� 

 ���ن و��ة ا�!�ر�� - 

  :�!$ن ا��را	�

   /2�E'%� �5(*� را�&�e 1R ����&['�Kا �%�f!1 ا�) ا��را�� M!@ � �.  

����&['�Kا �%�f!��� =5��'ا�:  

  :ا�-'�12 0$��/	.� ا�	-,($%�� +  *�($را
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  S 5 (1 #1 ا�!4!� �; ا�a2�V ا�.�>1 �*)2�E'%� �5/: ا��345

+�M2 7��رة P&.'%� ;7  1936ا�!�f%� ���ة ��ا#I (����� �� أW.2ت ��� ��ت ھ9ه 

*ي ��12 7%��ي (1 2&6 ا�*>M و��� ��ور C26  ا� �4ع  ���1962 أي P8 إ��5*
@ /@


M  5��2007*  19ا�!fرخ ب )07-140(ا��
 1�2�E'%!/ و�!*aC ا�!��*م ر>/ �Xأ

�%�f!ن �; أھ/ ا�i7!*��� إ�'.&���� وھ1 ا �%�f�/2�E'%� ����&['�Kت ا.  

/
� و�; ����Cو5_/ �7ة أ:  

  "A"ا���Vح ا�!-', (1 ا�
�وف و�5'�ف �����Vح 

  :�'�12 و:(  �"�$ح ا��8-7 �  ا���وف

  :S 5 ھ9ا ا���Vح �!%'.&1E�R P (�را �%'2�E/ ، #�	 5'�*ن �; �k$k أ�*اب   

 ��ب ����6 ا3ط��ء - 

 ��ب �$�'.�رات ا�4��� - 

 Bوار��ب ��!*ظ&�; وا� - 

�
�  :@_/ ھ9ه ا�!�

 - �
� ��'a ����6 ا�!�

�!�ا>a ا�4�1 - � a'�� 

1��!CKوا���د ا a��!ا� S� �
�!��� ;5�Cظ&�; ا�!'*ا*!�  :أ�� ����%�� �

a��!ا���د  ا�  

�
�  1  ر��6 ا�!�

  1  ا�!�ا>a ا�4�1

  17  ا3ط��ء

ا�!!�?�; ا�!-'��; (1 

�59
  ا�'

04  

  10  ا�!!�?�;

  1  أ������ 2&��2�%

1&"�� �
�  3  ا�!�
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  1  ا�
�اس

  1  أ��; ا�!-Bن

  

  *��� 14: ا�;�ف

     I+      I+22 
�5�� 

 �)�Eا�J 2 �5��  

 �)�Eا�H 3 �5��  

 �)�Eا�F 3 �5��  

 �)�Eا�E 3 �5��  

 �)�Eا�O 1 �5��  

 �)�Eا�P 2 �5��  

 �)�E�5 2 4ا���  

 �)�Eا�Ι 3 �5��  

 �)�Eا�Κ 3 �5��  

 �)�Eا�N 1 �5��  

 �)�Eا�J 2 �5��  

�eف 

  ا3ط��ء

  �eف 4

1 �����X    

    ��ا#�<: 9

1 :��@��    

1- m�4�    
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  :��ة ا��را	� 

  ��ي 18ا�P  05دا�M ا��را�� �!%� 7.�ة �*�� �; 

  : ا��را	� أدوات

ھ* #*ار ��'; ا�&�#, وا�!&
*ص  >�� ا�'*IX ا�P ���(� 7!� � #*ل : ا��=$0"� ا�'�$د�2

  وا)C'!���7 وا�!��(��+I ا�!���4ت ا��&%�� 

 1!�
�	+!� ا2� ھ1 اداة �; ادوات ا��
	 ا��� ��a دورا (��V� 1ل ا�'.-�, وا��$ج @

  (1 @ ���ت ا��
	  ا��&%1 دا�1 #%�; �
�?�ة

 ;��-R ;�� 1"&� دل��7$>� د�������5 و@ �ا+\� و�; �$ل  أو��5(� ا����ورو�* 7�P ا2

 ��?�� ���'2 P�'2�S �4*ا@� �5�4 � �*?*��7  إذا�! ���� S�4'%5 ا�&�#, ا�
�*ل 7

�� �7ة ا2*اع� !��ف ���� ا��
	 ا���!1 و�� �!��  و�

7�P : ا��=$0"� ا���5�� ��B�7�P أ�]�� ا�&�#,  ا�CK��و(�� �5*ن ا�!&
*ص �.  

-���5� 1�� �"0$=�:  P�و (�� �5رك ا�&�#, ا�!&
*ص 5'��/ (1 �*?*ع +!� �5*ن 7

  .ا�&�#, @*8�C ا�
*ار �; #�; ا�P أ�� 


*ص (1 ا�
*ار  :ا��=$0"� ا���ة-&!�� �5�
  .و (�� @�I+ 14 ا�

� S�4'%2 ان �2ا>a ا�!�5<  :ا��@?<� ا�'�$د�2 -'4X*ا�ت و ��*�و ھ1 و���� �S!V ا�!�

8�  .ا�P >%!�; ��ه و @� %/ و � أ��kء ا�
�5	 و >�

و ھ��e 1 ��"!� @%'-�م �7د@� (X 1&*ف ا��را�� و @&�� (1 ���(� : ا��@?<� ا���ة

 1�� �  .ا�%�*ك ا�'

� ��)�'�ادات او :  &-�$رات ا�(.��ا�'�!%@ P#\��; ا���ا� >�� I�!5 ��%&2 6�5� � 1و ھ

ا)���د ا���!�� )�'�'�ات و ھ1 �9ا @�.= ��� 7; ا�!�Bات ا��&�� ا�� ��� #6 #�+�� و 

��!%Vا��&6 ا�.  

  : ا��&%��  ا�P  اتو @� %/ ا)�'��ر 

ا�'��رات  – �رات ا�� ��� ا)�'��رات ا�� ��� ا�!��(�� ا�'��رات ا�'
��I ا�'��رات ا�

  ا)�'��ادت  

- �  .ا�'��رات ا�.-��� ا�!�Bا��C  و�; اھ/ ا2*ا7
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 ��CاB�!ا��.= 7; ا��*ا#1 ا� Pف ا��  ا�'��رات ا)� �ط�� و ھ1 @

1% ��&�د و �Vف 7; ا�' �, ا�f.ض ا���E� ر��ر ر�/ ا�.-, �!�+*(� 5'/ ھ9ا ا)�'��ا�'

� ��� ا�'&�>�"5 �!+ /%Vرة ا�*X  ,-.ا� �)��!� ��ا��V%�� ��; ا��V%�; و ھ1 و��

 �_��e او �
 :دس–،�7ط*ف �
!*د 5%�; (ا�!&
*ص �; 2'��� و �.�+I >� @��و وا?

349(  

�$ر -&Aا��اء ا ��)�#:  

و >�/ ا����Xص و �!
�ة 42�a �; ا�
��� ر�/ I�R   27-221 *م �' �5/ ور>� �; 2*ع 
د �S أ�9 ���;  7د ا�P  6ا2%�ن و 5 *م ا�&�#, �'%I�V ا�*>� ا�9ي اBV2 (�8 ا���/ �� ��; 

ا)7'��ر ا�'�@�a ا�9ي اBV2ت (�8 �-'�= ا7_�ء ا�V%/ و ��ا>�� +�&�� ر�!8 �; #�وث 
  �r ا�.a4 ا�� �� R�8 ذ

 S� 6 ا�!��+6 �$ول�Vا2%�ن �; ا� I+ /8 ر��� a�و ����7 �5'1 �; ا���/ ا)ول 42
2&6 ����V ا���/ ا3ول  S�'5 ��2 و�k �<ور ‘ /k ���
��� �X�-ا� ��2 *م ��4ح ا)�]

�X$-ر�/  ا� I+ ;� ء�20 : 2001 ��r ��ري  –د . ) �����/ ��� ا2(' (  
7�P @ �5/ ا�'&%��ات ا�!!��� ط�5 � ا�'�
�U �; ا)�'��ر ر� �X�� B�@�5 ,-.ا�  /

 ����*@ aV5  1'ا�!��*م و ا� ,-.�و ��ا>�'� و V� ;� ��*!7 9��2!*ع ا�%��ق �

��� ا�!�رو�� ���I ا���)ة �5�� ھ9ا اX ;7 ���(*رة ا�V%/ (ا����دي �
ا�!&
*ص و ��7 @

� و 5
'*ي +I ر�@�C��'#و ا �7�I�R P و �_!*ن و ھ* �!-'�= اBCا�� و ��*�2@ /
 ;�!%< Pا� I��
  :��5 r�9�� I�+ ���-R ;7 �5 %/ ا�'

 I�X�&'ا� I+ س و����= اBCاء ا�V%/ +�أس ا�&/ ا�'-� I!.5 �!� /ى ا���*'
  أ ���5� �
5'/ �.�I ا���/ و ���'I\� 8 ا�*ظ�&� (1 ا�*ر>� #V/ ا���/ ا�
�+�ت و ا�'��?I - ب) r��

 )2001:2��ري 
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  ا��ا���30 

� و ��C4$ ا�(��B$ت  %$-  �Eض ا�

  �7ض و@ �5/ ا�
�)ت-1

  �7ض ا��'��� -2

  ���>.� ا�&�?��ت-3

  ا�-�@!�-4

  ا�'*��Xت 

SCا�!�ا �!��<  

s#$!ا�  
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Fو�Gا ��$�  :ا�

  :H0$�4 ا��'"5�$ت اGو���

  ا�Bھ�ة -ز :ا)�/

  2�E'%� �R��.7/ 1991- 10-04: @�رm5 و���ن ا)زد�5د

17�!'C(ا S?*ء: ا���B7  

 ����7��: ا�!  

  ا�%�� ا3و�2�k P*ي: ��را�1اا�!%'*ى 

  7ا���3ة �7د ا�K*ة : ��@�'� ��; ا�K*ة 

���<K2/: � � ا�E'%� �5�
  #1 ا�

� ا��!�P و: ا�!��طs ا�!���� ��kW ا�
�وقV8 ا�C*اا�s���  

  ���ر وا�9را��7;ار�C ا�\���2 و�ا�

 ���XKا �Cدر: �Cا�\��\�ا��ر  

  �%'.&�e 1R P&�را �%'2�E/  :���ن إ�Cاء ا�! ��$ت ا����د�5
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  :��ول 	�� ا��=$0@ت 

  

���  ا���ف �L إ��اءھ$  ����$  �$ر82�$  ا�

P09:30  2016 ��ي 505*م -  ا3و�  Pأو���   10:15إ� ���� �  

  7$>�ت دا�I ا��3ة   11:30إ�P  11:00  2016 ��ي 518*م  -  ا�\���2 

  #��ة ا�
��� >�I ا�
�دث   09:30إ�P  09:00  2016 ��ي 511*م  -  ا�\��\� 

  @4��s ا�'��ر ��+*(�   11:00إ�P  10:15  2016 ��ي 515*م  -  ا��ا��� 

  

��$�  :�=�M2 ا�

��$ ھ��ا�� 2"�=  - ز< �&�
ا�Bھ�ة ('�ة �R�� ' � 1)�I ا��!� ��_�ء ا��*ن >���ة ا� ���، 2

� ( ��('�ة �'
V�� ، @��( 1و��@a ھ��71  ��� ���!%'.&�e 1R P&�را ��� 2 C$7 ة�')


�وق 7!� � �7�P و8C ا�%��7 إ�P ھ��ك ا�' ��� ���
��� 5*م �� ����� SC*'@ M2�+ rذ� �

 �Cا�\���2 أو ا�\��\�  ذات در �Cة أي �; ا��ر���+.  

    1) ���

�دث وھ1 (1 �*م ��7 ا��!�ل M?��@5 ا����Cل @��5 إ�7اد وB�!9اء  ا�Eا� ،

 ���7 �V&2ا 	�# I+3>�ر ا ��ارة و>�  أا)��'�و12 و�
� و+�ن �5�R ا���ا�!�ق 7 �5�4'5

�&� �; C%�ھ� �!� @4'-� s1 ���ط) M��Xأa�  �� 2P2/  إ��E'%!� را�&�e 1R P&.'%!ا�

 M��Xأ ���
7�P �%'*ى ا�*8C وا��>�� وا���ر ا�، � @�����
و+�M2 ��@�#� (1  � �; ا�

'!� �r�9 ، #�	 أ2� @��?< ;� ����� M�I �ا�'
�ث إ��� �و(�ة ط&I ا�k (� وأظ�ت أ2

2&%���2;  ;ذ�r و>��M أ2� ا�'�� M2������W ء� M2�7 +\��ا �Cا>أ����  �Cى#�دث ���رة 

�'��# �kا  r�9�� أي 2*ع ��Cا*@ /�; 
  .�� @'&�I7 �����ا���*��ت ��� و��أت ا�

  :ا��$�� ا�'$%"��* 

�'Bو�C;  5;ا3+���; إ�2ث ا�3 5ذ+*ر و  2(�اد ا�*ا��5; ا B�9ھ�ة �; أ��ة @'�*ن �;. ز

 // وا�\�12 ) ، @
'I ا�!�@�� ا���3ة (1 ا�K*ة، ا�2Kث �'Bو�Cت 5، وا#� ���� ;�%

  .*�^'@�!I (1 7 *د �� >�I ا�'.I�E ، ا�!%'*ى ا�!�.1 �
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  :E@�4 ا��$�� G$0	�ة

  :E@�4 ا��$�� G$0ب

�c ا3ب    �567 ��
� � �8 أ+\� �; ا3م، ��"/  ����، +�ن I!�5 ر��6 ����5 �' ��7، ا��'�

� 8�7، إذ �5ا( � (S�!C 1 ا3و>�ت\5�#.  

���
أن  إذ،  )� 12B��U أX �2���e M ����@ھ1 ا�'1 @&!�1 و ��2*ر��ل �* ��: (>��M ا�

@ �!� وط��ة وأ2��� ��  .ه أ+\� �; أي R-, (1 ا�������Bا��

  :E@�4 ا��$�� G$0م 

   \+�� ���
7�P �5 ا��أة  M+*ن ا3م @�� ا�
��� �S  ة��� ا��$>� �'*@� �M 55���� �أم ا�

 IXو�7د@�� ذات أ ���!'V� ;7 ��5�e 1�أورو ���
/ وا�*  >�ور�5  ر��@�: (إذ >��M ا�&@ ��

@ *ل ا�
��� آن ا3م 2"���� و����5 ) @��ف �� @
t�4 ذ�k r/ د�5ي ھ�ك رو1# �; 

�
�� ا���(�
��� ا	 ���� �9ا >��M 5ا�a_E و>���1 E�2� ���� ;� ���.(  

 ��$�  : 0$�&5ة E@�4 ا�

� (1 ا�*)دة +*2� اM�3 ا���Eى �� ��Bة ������C �<$7 �Xة ��S� �X أ��� ا�9ي 5

 ���
� 7; �7ة أ�*ر دا�I ا)��ة  ھ9ا �� (/ �; +$م ا�?*�@.  

 ���
  ).أ�2 �*#�ي �� ���R Mة (�ار 7�P ذاك ��و@5 1� 12*E�Bاف ( @ *ل ا�

ا�Bھ�ة ) @�\� ا�
�5	 7; أ�� أ+\� ��8 7; أ��� ، 3ن ا��$>� �S ا)م ��Vد - 7$>� ز 

� �S إ#'�ام �!���2 ا3م ( ^ ، وأ�� ا��$>� '<$�+ ��� و (�#� ���&'� �C M2�+ ة*�Kا S�

 �  .أ��

  E$�-�A3 اB5ا�:  

 P��  :E@�4 ا��$�� G$0:�4$ء و ا��

 /5�� ��*�
� وھ1 �@$��B� ة��C �<$7 ذات ���
�5�X 1 � � ��� ����5 : ( ، @ *ل ا�
��� ا�

�t ھ1 (�12 ..... (و ا��$>� وط��ة �����  ا��3ار2&6 ا�!'4���ت @ �5�� 2'��دل + ����
2(  

 S?*ا� ��E@ ;�� ���Xا �����اف .( B� ^� 2 Mو��(  
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 �&Gا Q  : E@�4 ا��$�� �3 ا��

 M��< ھ� �!�ذا���W� rذ� ��e ى�C �� ;�� واجBا� s58 +��2 (1 ط��

��� s5�X � �ب @��

 ���
ا�!�5< �5ي و#�ة +!� أ�2 .......را12 2-*ف .... أ�2 (1 رو#1 را12 ��ا�B@*ا ( ا�

.M ������ء ).Cوأ.  

�>�� ، @ *ل ������ ا�
��� �� ��a ا�&�اق ����!� @-IV ا�
��� k/ @ *ل و�C ��7ي (�5%�*ك (�('

 ���
  ).أt5���� �2 ا�Bھ� وزدت 2
�>M را12 2-*ف #� ��راه #�س ��� ( ا�

�"�� ا��=$0@ت�:  

�MR�7�5،   M ا�
��� ا2&��)ت >*   Xو �� �V�'2 8��2  إ���!%Vر ا��kiوق وا�
�; �Cاء ا�

�� و7��ت � *�C1 و) �X�� �  : ا�'1 @�+'

1 +1 ��ا�*ا "Cھ1 و �� �.�I +��� أ" أول #��C (��ت (�'��-R P�7 rذ� �k

 �kW'@ M
�X3@&8وأ  M
�Xأ ���
�P 7; ا�!�آة ، #�	 @ *ل ا�-'@ ( M
�Xب وأ��ا�3


M ا�!����� �S ا������ �5�Rة ا�'*@��Xوأ a_E��5 ا���.  

 M�+ a�V@أ  M�+ 1�23 ;5��i�� ا�-�وج وا)�'$ط S?ى ا�-�5;  أ*'%� P�ا��!�دات 7

���
�P ا��Eز (�/ و���7آM��<) : �2 ا�-@ P?�� ���M �55*م >�ام ا�!�ا I+ 6�2.(  

 ���

a�V'@ M ا�-�وج �; ا���M��< M ا��Xوأ ��'&R M-&'22-*ف(ا Mو��  t5��7 و��

  ).R �5�2 M�E&�@�; �����4;�و R&�ر@�� 


M ا�
��� �5�Rة ا�'*@� �; 2&%� +\��ا�Xھ�  أ���&@ U�Xا��"� (1 ا�!�آة ، وأ ��� �X��


M @�(< ا��$م 8�7 ( ل����� #*�Xوأ ��iه ا��4ف ا�V@أي ا �  .��ھ� أ#$�


�W'@ M/ �''9+� �� 2�7'8 �; آ�kر ا�
�دث و7��ت ا��Xوأ
-�ج 2راM)  ;�� 12>��و��� 


M ا�
��� @��C�2 �#�C t%�� ���م @ �X I) (��ا2
6 ا���س >�ع 5.*(*�Xأ �!%C رة*

�  .+!� ھ1 7��8 ور(< ا����/ �; #*�

3 �2 M2�+� 5�X وأن ،���!C�4ف  ھ����و �%&�� �' k تB'واھ ،����2 ��7 P��*ف 5'-

��iا  .  

 ���
� ) ?�M7 1#��@(و>��M ا�Cو U�$� ��E@ وأن ،�أ���ھ� I+ ;7 ،و( �ت +I أ#$�

a
@ ;�، ���

M �7ا���،  /k��M ا��Xوأ.  
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2� ) @%'S�4 ا�-�وج u) I!�@ �9ه ا�
���، >��M �و�!� أ2) :I��+ 1@��# M7�?... (

  ...).ك7$ه آ1��X�2 ھ�...�'5�X1 1  و) ��

� و%&2 ;� B[!.@ M
�Xوأ@ �k*23�� v�'!@ M2�+ �� ��� ��2و����6 
@ M
�Xھ� +!� أ� '


�5*�
  .وا�V!�ل وا�

  :ا�'�$�2�2ا	--$ج ا��=$0@ت وا��@?<$ت 

و�7وا�5�R ��2ة وھ9ا ،����&6  ا�\ �ا�
��� ز ا�Bھ�ة @��t #��� �; ا� �s وا�'*@� و( �ان    

1� إ�P ���ش 2&%��� أدى   P��_�4ب ، #�	 @�kWت ���� �!� @��?M �8 �; #�وق 7

�!%C رة*X I� '@ /و� ��� '@ /� �Cى و*'%�.  

 8��5��1; �$ل ھ9ا (uن ا�
��� ر+Bت � (82uو7 �� P�  :�\�ة 7

� ��ى ا�
��� 2*ع �; ھ9ا ا���اع ا���ط& 1��a_e ; و#Bن و?
r واB[!Rاز   •"@

 .'���د 7; وا>���و@*�k و�
�و�� ا)


� ا�.�I، وا)7' �د �Wن  أو ��I ا7' �د >*ي �Wن ��5� �7��؟  •��< ���V5 ھ��"� 1)

 ;5��i�5"�ون ا ���� .إ��� 2"�ة �

 .���8 و��; �"� ا5��i; >��م ا�!�5< ���! �ر�2 •

�ه  •"!� s��'5 �!�) 8'2W!4� ;5��3م ا��< Pا�!�5< إ� �C�#. 

•  ��iه رأي ا�V@ط� ا�&� ����%
 �R*ر ا�!�5< �

 �7م ا��e�� (1 ا�"*ر (1 ا��*رة ا�&*@*�eا(�� •

•  �X�� دھ� 7 �ة*%@ ���
� و7��8 �ا�C*5 �7�.!ا� P�7 rا�7ت ،��6 ذ�Bا��

 .ا�'1 @��6 ���ق @*@�ات ا�
��� أ��kء ا���/ا�!�+�5B وا�!�*ل 

•  ;5��iوأ��م ا �إ#%�س ا�
���  8*�� �; �$�5اK#%�س ����و��2 وا�� , أ��م 2&%

&�'-� �� أ �أ2!%C رة*X ا?�4اب Pإ� ��  #�ثأدى �'��-R 1) ت�_<��@ ��

 M2�+ �� ���v� .!�لV���k*23 وا� @!'


X*رة ا�*8C ��7 ا� ا)ر@��ك (1 ا�'&��� وا�'�+�B #*ل • 6 �; ���5Cھ*ا �� s�-

2
* ھ9ا ا��_* ا�&��ل و �C IE'.@ + ���
�ھ���ا�"!� �. 
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       �$-�$# S�$# �2�2$�'ا��@?<$ت ا�:  

� �7ة @��>_�ت ��; #Bن و���ء  •Cو ���ل @��$� ;� ���
اB[!Rاز و�
�و�� ،@"� ا�

 .ل ؤ@&�

•  �'��
� I� @ از و�7مB[!R�7ج واB2�7وا��2 وا �"@ 

$�2��  0$H8ا��.-5ى ا�: 

ا�*8C (1 @�����ھ� �-'�S� �4 ا�7B2ج و#�ة ا��*ت، وا�'�+�B ا����� 7�U�$� P  أ�/ •

)17�!'Cا �"�.( 

 ���8Cا� "� ���$Uا�� ��$�: 

 .BC�7ة و#�دة و���Cة و��4*�5 •

 :ط��'� ا�-��8

2
* ا�'*اIX ا��(�� ا��\�� �; ا  • S)17�!'C(و ��5ه 2*ع �; ا)�2%�ر  ا�'&*ق  ا

 .ا���*ص

•  �<$��� ��� '� ��e���iا��4ف ا S� ��*% 

�*س �!� 5"� ��7ھ� >�s و@* و?��� ��E#�+� �&�ط� �; @'.��r ا�X3�S و@ •Vا�@ �

 .ا2&���1 +���

 .(1 #�وث ا�'I� ���Eا��"� (1 ا�!�آة ��7ھ� دا�/ وذ�r أ •

�وطWطWة رأ �-!�ر �$�U ا�*8C إ�&�ء  •� . 

  @�!� أو >�� ا�
��� 7; �.��7ھ� وأ(��رھ� �; ��e  @��� : ا��5ح ا�Wا� 

  :$ر ���5#$�ظ�وف إ��اء ا&-

أ(!�� ا�
��� �!� �� *م �8  *(�+�ن آ�� � �ء ��� �S ا�
���، #�	 >!�� ��Cuاء ا�'��ر ��+   

� 1 ا���ب eأ M��< /k ،1@�7�%!� أ2'/ ھ�� M��<و ،���� I���'1 ا�) �#�@�� M2��) ،���/@ 

  .(1 ظ�وف �7د�5 ا)�'��رإ�Cاء 

7�P أي أ��، ور�!M  �/د>� � و 35ا�*>M ا�!%'�Eق �V2Kز ا)�'��ر +�ن  ���
@�'�ض ا�

د>��s وار@�#M ا�
��� ��;  10ا�\�12 ا�'M<�E د، أ�� ا���/  25ا�.�I ا3ول وا�!�ة 
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�ر ا�.-, +�ن (1 ظ�وف ط����� �إ�Cاء ا�' ��7'�د>��s @ �5��، و 10ا���!�; ��ة 

  .و�Rر+M ا�
��� دون أي رد (���e I ط���1

�"�� ا&-����5#$�� 78Cر ا�$  

�"�� ا��	M اGول�:  

 �!Cا� ��"��:  

� C%!� إ��8  أ�I\!M ر�/ ا�
��� (1 ر�/ ا�&'�ة إ� �ط �!� '5   '�2  ���# P�7 r�9� ةB+��

� د)�� 7��kW@ P ��، إذا ر+Bت �*?S ا�-�وش ا�!��*�� (1 ا�*8C وا��>�ا�*8C وا��>

وذ�r �; �$ل ا���*ع ا�'1 ر�!'� ا�.�*ر  ،، �R*ر ا�
��� ���� ,  قا�!���2; ���
�و

5 a_E� ���
� ، #�5	 ا�Cآل و �!� P�3وا �@*'���& rذ� �% �7�P �� ���وا�2' �و�-4

# 8��  .�� ا�*8C ��7ھ�  �ھ7 1

 a_e ;� 1&2*ع �; ا���اع ا���ط ���

r واB[!Rاز ، و@*،#Bن ،و@"� ا�?@ S� �


�و�� ا�'&�ؤل�.  


�r�9 ا� @�*ن ا�.�I ا�!% ^ 7�P ا��&
� >�ب ا��!�;  ��� �V'��[��ا� *
2.  

�� (1 ا���/ أ��Rل C��4 +!� وا� ����7 ��['�� ���
  .د>� � ��ى ا�
��� @��; ا)+']�ب ، (��

�"�� ا��5�Yن�:  

� وأ#Bا2�،+!� أ�V2 82 ا�
��� �; �$ل ا���/ 2*ع �;    @��e1 ا���/ ر) ���
أ� M4 ا�

  .وأ(��ر �; ��e @�!� أو >��  ا�
��� 7; �.��7 ���@�(��*ح  ا�9ا@1 5 �� �8 ا

 8C5< 7; أو*�'�� ��*'
�ا �Cوا� �*ر و =�_��� U5�X ا7'�اف P�ا���/ 5
'*ى 7

  .ا� �*ر

  .@��ول ر�/ ا� ���; @ �5�� 5��; إ�P ا��2ام اK#%�س ���3; (1 ا��$>� �S ا���س

���
5'��s ���'���� ا�
� �X &# ;7اع: I\!5 ا��أس ��7 ا� �!�) ���
  ا@B8ا�

�*ظ�&� اإن ا� *ل �Wن ا��ؤ�5 ھ1 ا)7' �د ھ* أ#� ا3>*ال ا����5ة ا�'\@ 1�M وC*د : ا�����;

 IC; أ� ���1 ا�����; +) B�+�'و�5*ن ا� ،��5 ����; (1 >�*ل أو ر(< ا����/ �; #*�B+�!ا�

�'��5
!1 (1  و@ �� ا����V2y�  tاح اK#%�س ���9ات ، و>�� B�#  �Xا���� ;� ���
ا�

  .ا�-��4ة وا�!�دة (1 ا���]� 
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P ا��"� (1 ا�����; �!� 5&%� ا)ر@��ك (1 ا�'&����!� I5*
@ �5��  ���
  و+�M2 ا�

7�P ا�&/ ��7 ا�
��� �; �$ل ا���/ �5@�^ ���'*+�� 7�ا�!&�ط ا�'*+�� : ا�&/P اجB!ت ا���2*.  

8C*أ+\� أ7_�ء: ا� ���ا�'� P�  ا�V%/ >�رة 7

8C*ا� U�$� : I�-'ا� P�7 ���
و أ+\� �*اد �.�s%�� I �; #�ود ا�V%/ �!� 5��; @*+�� ا�

 ��7�!'C(ا �Cا�*ا  

� ،�$�U و8C ا�
��� @*#1 ���م ا�\ � وا�'-*ف  :ا�-'��� ا��5� "!� s��'5 �!�) s�ا� 

 �Cو)s!�� 1�  ).�Xاع دا�

.��� ا�!
�وق  :ا�Wا��25  ��ا�Cه و�V@ي ا�  ��ى ا�
��� أ�k اK#%�س ا� 

���&�� اP\23 ھ: ا��4� M2�+ إذا �!� � kوا ���
 1ر�!M ا�
��� ا��>�� ط*5�� 2%��� �/ @�; ا�

� �; ا���#�� ا�������اأو ا����S  ا�-�5=Cو P�2� ���V7B �; ا�
�وق 7  

 Z  ).#��ة ا��(�� وا��أس(ھ* ا��ا�^ ��;  :ا�'

@ ���
�/+�M2 ا�
� ا6��2  ��� � 5�X S� ،زاھ� I� '%!�+#�ث �����ء *%��� rذ� I.  

  .@%'-�م ا�
��� ا�-4*ط ا3+\� �*ادا (1 ���ط�X sاB+�� ��7ة 7�P ا�*8C وا��>��

�M إ��8: ا���5عXو�� و ���
  .@�ل 7�P ا�
Bن (1 ر�/ ا�
��� ا��!�s و@�kWھ� �

�_��� U5�X ا7'�اف P��'�*5< 7; أو8C ھ9ا  �5ل 7� ��*'
�ا �Cا� �*ر و =

  .ا� �*ر

1�Gا : P�5� �X*��ت #%�� �;  ر��5B �5ل 7�� U?وا I�.� ظ�*
��C%�� أ����� �

  . وا��BV ا@�Vه ا���s5 ا��و�7�.���2 

 �$Uا� M	�"� ��.�$0:  

�!Cا� ��"��:  

����ة �*#��  +�ن ا�!.�I ا�\�5� @ Ik�!'5 12�� �S ا�.�I ا)ول، وھ* ����، و �4*ط8 
���
�� 1�  .���*?*ح، ذات د)�� 7�P �7م ا�'*ا(s ا��ا�

 ،S<و ا�*ا I�-'; ا���; ا���اع ��+�ت، @��8 ار@
�$� 1) I\!5ا���/ او�^ ا�*ر>� و I'
5
  ).@'�ك �9+� ا�� $��2 وا�&��(@�اه (1 ا��اس ا����� �9+� 
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�"�� ا��5�Yن�:  

!� ا2!� �e ���-5?� وا#�ا، و ھ* اظ�ر اi)م ��� اKط$ع 7�P ا���!�; 5'��; �; �$�
 17�!'C(ا�9ا@1 و ا s)وق، و �7م ا�'*ا�
و ا�'*@�ات، ا�'1 @��12 ��� ا�
��� �Cاء ا�

� ��ظ�ر ا�a2�V ا�.�*ري و ا�$�R*ري ��*رة @��# P�
���، ھ9ه ا�
�وق ا�'1 ا�kت 7��


'*�� ) �R*ر�5، @� ���!7 rو5'_!; ذا� ،/%Vو ا� =�_� U5�X ا7'�اف P�'*ي 7

�'�*5< 7; او8C ا� �*ر� ��*'
�ا �Cا� �*ر، و.  

و7��8 5!�; ا� *ل ان ا�
���، ����� @��kت �
�وق 7�P �%'*ى ا��>�� و ا�*8C و ا��� �!� 
 ;7 I @ ( �Cر�� S��Xا ;� ��)60 �� ;7 1�C 1 ا���!�; ا� �ط) ��"#( �!+ Mا��8  أ�

@ �� ��ر�C ا2'�2�!%C�%&2 >)�.  

  :��ت (1 ��5�W1و 7��BC*2 8 ھ9ه ا�!

�; ا�!!�; ان %5�a ا?�4اب X*رة ا�V%/ �9ى ا�
��� و�*ا�� (�!� 5'��s ��#� اBCاء 
 ،;�Bور ا��� S� 8ھ��9ب ا2'V5 8 و��7 B+�5 ا�9ي /%Vء �; ا�BVا� rذ� ��E'5 �<8 و!%C

IE'.5 �<8، وC*4 � ا��� Pا� �V'� >5�!6 ��ى ا�Cا*  .ا�!�5< �!"�ه @�*ن ا�

6��5 ا5_� ا�!.��7 او ا��Bا�7ت ا�!�+�5B و ا�!�*ل ا�'1 @��6 ���ق @*@�ات  -
� .ا�
��� ا�'1 ر�!'

� ا�
��� أ2/ ��5��i;ا)7' �د  -"� Pا� ���� .�5"�ون 2"�ة �

 .ا��X 8*ر@� ا�V%!�� أ�Mا��(< ا�.��5 �!�  -

-  � .ا5��i;>��م ا�!�5< ���! �ر�2 ���8 و ��; �"

- I�.ا� U��< 8��V5 ه�"� 1) ،$� .ا7' �د >*ي ��ن ��ى ا�
��� �7��، او �

- ^�
 .�.�+S� �� �$7 I ا�!

 .�7وا��2 ���*@� -

 .#%���� �&�ط� ا@�Vه راي ا)�� -

- �@*��� ��%�Vا� ��1 ا���*%C�2 ح�C. 

- �!%C رة*X ل*# �'��-R 1) ت�_<��@. 

 .وان ا���e P ذ��7rم 2_� ا�
��� ا)2&���1 و ا�a29 و ا�
��، و ا��� -

 .�7م ا�'*ا(s ا�9ا@1 -

- ��Bا)42*اء و ا��.  
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���$Uا� ��$�  :ا�

  ��4>� ا�!��*��ت ا3و���

  (�ط!�: ا)�/ -

  ��R��.� 1990: @�رm5 و���ن ا)زد�5د -

- 17�!'C(ا S?*ء: ا���B7  

- ��
����: ا�!�  

  )# *ق(ا�%�� ا�\���2 ���'� : ا�!%'*ى ا��را�1 -

-  ;�� �  ا���3ة: ا�K*ة��@�'

  �k$k: �7د ا�K*ة -

���R��.7 �5 و)2�E'%� �5/ : ا�%�; -�  

  ا�*8C: ا�!��طs ا�!��#�� ��kzر ا�
�وق -

- ���XKا �Cا�\���2: در �Cا��ر ;�  

  ).��Cح �-', ���
�وق(�!%'.&� 1E�R (�را �!%'2�E/ : ���ن إ�Cاء ا�! ��$ت ا����د�5 -

  

  :��ول 	�� ا��=$0@ت 

  

���  ا���ف �L إ��اءھ$  ����$  �$ر82�$  ا�

P09:30  2016 ��ي 505*م -  ا3و�  Pأو���   10:15إ� ���� �  

  7$>�ت دا�I ا��3ة   11:30إ�P  11:00  2016 ��ي 518*م  -  ا�\���2 

  #��ة ا�
��� >�I ا�
�دث   09:30إ�P  09:00  2016 ��ي 511*م  -  ا�\��\� 

  @4��s ا�'��ر ��+*(�   11:00إ�P  10:15  2016 ��ي 515*م  -  ا��ا��� 
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��$�  :�=�M2 ا�

    ���
�  726!�ھ�  فا�CاB� ،/%V.�ة �!��� ا��_�ء ا����4 ا� ��� �*'� ���،��E'� 

�، و�1 #��'� ا�'1 ھ1  �2درا،#�	 @
Bن +\��ا و@&�ح C*� ��� '� ��e �@��و (1 @��(�@

���7 .  


���  �ا�'��� M–ف-  � �!%'.&Pا�9ي S 5  ق�����Vح ا�-�ص ���
�و &����.ا�K'أ��kء ('�@

1R را�&�e %!�'E2� ت�� ���
� �7م >�*ل �*?��  #��5B / �; 5*م د�*ل ا���+!� 5��و 7

  .و2&*رھ� ��8

��$�  :ا�3B5 ا�'$%"  �"

  :�=�M2 اG	�ة

��� ھ1 
@��t ف (1 أ��ة ذو �%'*ى ��.1 ) �Wس �8 @'�*ن �; �k$k إ�*ة @�� �   

  .ا���3ة

M����� �\+�� ون ا�!��.��،ا3مf.ا3ب ھ* ا�!%]*ل 7; ا� .  

  :E@�4 ا��$�� G$0ب -

  .��C �<$7ة 5%*دھ� ا)#'�ام وا�'&�ھ/   

  :E@�4 ا��$�� G$0م -

7$>� ا�
��� ��3م $7>� #%�� (1 ا�EX3 وھ1 ا�!���� @%*د ھ9ه ا��$>� ا�!*دة    

��
  .وا�!

23� ھ1 ا���M ا�*#��ة ��; ا�9+*ر+!� @�'�� ا�
��� أ� �� � 5�X �!.  

  :E@�4 ا��$�� 0$�&5ة -

   ��
  .7$>� ا�
��� �S ا3خ ا3+�� 7$>� وط��ة 5%*دھ� ا)#'�ام وا�!

� و�S ا3خ ا�\�12 أ��C �<$7 �_5ة (�!\�'� ����� M�� 1) /  .ا���M ا�*#��ة ���

- P��  :E@�4 ا��$�� G$0:�4$ء وا��

    ���
� و�S ا�!
�^  فا�@� 5�X S� ��%# �<$7 ��R 8-��� ا2�%�ط�� �+  ��� ;��

	5�

M @�(< ا�-�وج و@�(< @!'!� ا��Xوق أ�
��� �'��Xإ.  

IV-@ 1 #�; �5اھ� ا���س).  
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8C*ا� ���!C M�+ ����� �!�< $� M
�Xه وأ*.� U�X1 أCن وW� 1 @ *ل).  

 ��i6 ا�V1 ���&� �; ر(< ا�
M �.*ھ�(�Xأ ����� ��.  


M �.*ھ��Xأ �����واج B1 ا�� I� 5 ( �#ن ) أ��وھ1 @ *ل .  

I� '%!�1 5�7!� ا�4!*ح ����%�� �).  

�"�� ا��=$0@ت�:  


�; �$ل ا�! ��$ت ا�'1 أ��5�Cھ� �S ا�   �'��-R 1) �kدث أ�
  .��� )#"�� أن ا�

� ار@�#M ���  أنو��; ��� � M#�Rأن  M2�+ة�@*'� ��*Vا و��C ��  .و��&�

 ���
� ا� �  s��������I!�'، ا���E ا������ @
�ث @%ا���� ��@&S و5��و 7@*X�@*'ذ+�ت  وا�

 a�� ;7 ���
��1 ا�'��Xإ  ���7 M�<ة وWV)و m�4!1 ا�) M2�+ 	�# � �!وق ا���
���

P&.'%!1 ا�) �  .� $ت �; ا�M5B وھ�C*) ����� 1ت 2&%

9ه ا�XK�� M+�@ ا�kر)  8C*ى ا�*'%� P�7 �E��  .7!� � و�

� ) � )��i6 ا�Vأي ا� �� ا�4���1 ا�9ي +�S'!'@ M2 �8 و( �ت أ#$���!C ���
  .ت ا�

I� 5 ( U�Xوأ ��E@ �C1 @�ى أن و� ��kzر 7!� � ('��Xإ ���1 %C�2 ح�C t��@ 1).  

� وو��!C ���'%@ أن �� Iأ� (ا و��أ I� '%!1 ا�) ��&@ ( ���
� ا�I�!V +!� +�ن (1 (��C

s��%ا�.  

�  ا�'��5��ت +!� )#"�� 7�P ا�
��� #�)ت ا�%* وا����ء وCو U�$� P�  . ��د7 �5

�23� را(_� � �
��� @��t و?��� �XاS� ��7 ذا@��)  

I+3ت (1 ا��*م وا��ا?�4ا ���7 ��"#( �!+.  

� �; �Cاء ا�
�ق��  .وھ9ا ���X ��kW@ ;7 �@�2 ا�
�دث 7

� و@�&� �; ا��*رة ا�V%!�� ا�!.*ه%&2 Iھ�V'@ ���
��).  

�*@ �%&2 *
2 a29��� ا�.�*ر t��@ �� رX*و ذا@�  >�*ل ��5� �7م  �+/ أ2'�2�!%C ة

� أ#���6 ا��z�� وا��Wس و"'�Kط @ *ل ا��و#1 ��4را12 >�2"#��1 >��وا �� ��@�65 ا�

 1E�2 �2�6%�و12 أ��2\*�5 ا3(�� اود إR��عھ* �V�'2 �7م  ��طاK#وھ9ا " �!�ي�2&�ح و 2

� @��E �%�ر #��@ أ��م'�2�!%C ��E@ �kا P��r ا�'.*ھ�ت و7@  .� ا��&%��
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Mا�
���  أن +!� �Xة أ�@*'� M
�Xوأ  I�!@Pإ�  ���
ا2&�����  أ+\�ا)%2
�ب @"� ا�

  .و�7وا��2

  :ا	--$ج ��=$0@ت وا��@?<$ت ا�'�$د�2

(�ط!� @��t ���ش 2&%1 �_�4ب " ف")#"�� أن ا�
���  ت� ��$��� أن >!�� ���ة    

Xو�a.  

1 @�(< رؤ�5  ق#�	 أن ا�
�و) ،��!%Vا� �7�X P*ر@ ���� أ�kت �� M?��@ 1'ا�

 1) �C8و� P��� ( ه*.� U�Xأ � ) ا�!�آة.  

 �t��@ 1 �.�*ر ���� , 3ن ا�XK�� أ( �@)�!�  ،8� S'!'@و�'k*2وأ ���!C M%�.  

�� ;5��i1 @-�ف �; 2"�ة ا
M ا�
��� @��t #�ل ا+']�ب وإ#��ط (�Xأ �!+.  

2� @��t #��� ا�7B2ج و�7م ا�3;!+W.  

�� وا�.r (1 >�را@!%C ;� IV-��� ����  .+!� @��� X ;7*ر@� ا�%

 �C, ����7 @ �رن و ����س �%#K8 راC*� ب�
وا)42*اء (� �@� +!� أ2� @-'�ر ا)%2

  .7; ا5��i; ����ا

 6
5; ��� و@��i8 ا�!.*ه @�رك �*>= اC*@ إن ا�&'�ة ذات'���� �!� f5دي �;  /�Bا�

�� (�X 1اع �%'!� � �.��7 ا�� , ��5� وs!�5 ا��Vح ا��&5�� 1%��V5وS  8C*ھ9ا ا�

  .ا�!.*ه

 s��'5 	5�
����4ف +!� )#"�� أ5_� +�ن ا�
��� +�I�!@ M2 إ�P ا��!�X�� M إذا +�ن ا�

  .� (1 ا�!%' ��I'&�ا�12 أو �ا�\

  :ظ�وف إ��اء ا&-�$ر �$#5ر��


�وق (&1 ا���ا�5 ر(_M ا�
��� ا���/، k/ ���  إ�Cاء+�ن    ��� s�ا)�'��ر (1 ا���Vح ا�!'�

  .أن >���� �� ا�'���!�ت

�.�I  )#"'�ه (1 ا���/ واھ/ �� (��أت� � 8C*ا�'M<�E (1 ر�/ �$�U ا� ا3ولأ��kء ر�!

 M<أط*لو  /k ��<ا�� M!ا23= ور�/ ا������; ور� /��� ���
7; ��>1 ا3ط�اف ، ��أت ا�

��/ @9�W و>M ط*I5 و�/ @�^ ا) P�23� @f+�  يا�&/ أ�� ا�!�4 � ا�%& P�اھ'!�م ��!�4 � ا�%&

8C*ا� P�7.  
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��5#$�� 78Cا&-�$ر ا� ��"��:  

�"�� ا��	M اGول�:  

و�R*رھ� ���� ,  IV ا�
����5$#} ا���/ وا?
� و(�8 ��< ا�-�^ وھ9ا �5�� 7;    

  .وا)42*اء وا���و�2

;5��i'��د 7; ا�ا)42*اء وا) P�  .+!� @�ل 7

 ���
  .�\����و وا>���5
'I ا���/ (1 و�^ ا�*ر>� I�!5 إ�P اI&�3 2*�7 �!� �5ل 7�P أن ا�

�"�� ا��5�Yن�:  

    M4 � 1'ة ا��') I\!5 ���
�  أ#Bا2�ا�.�I ا23\*ي ا�9ي ر�!'8 ا�@��eور 

7�P ��>1 ا�V%/ ا�9ي @ �2�+9����V'�� إ�B��5  P:  	�$ت ا��أس ���ا�%��4ة ا����د�5 ا�� 

�!���2ة ا��&%�� ا�'1 %5��� ا�XK�� و�-'�= ا)?�4ا��ت �; >�s و� ���
� و�S�  Sا�%&2

  .�/ ا�-�ر�1Cا��

1�G:ا  ��7; @� �eه ر*Cأ����� وو ��%�C �5B6  �ر��V�ا�
��� ا�$�R*ر�5 (1 ا)@��ل �

��iا.  

L�'ا� ]�$?  : r.زدراء أو ا�Kا���; ا�!�(*ع 7; ا aC�# ����).  

�'C$ ا��ا�7ت :  أ�X د*Cو P�7�P ا��أس �5'�� د��$ 7 �إن ا�'*+�� 7�P ا�.�� �*اء ظ

وا�.�� (1 ?!; ا���/ 6��5 #��� ا� �s ا�'1 @��.� ا�
��� +!� �5�� 7; ا42��ع # � 1 

�@�2��� ;7.  

Z  .�5'�� ا���s ن ا���#�� ا������� ھ* ا��ا�^ ��; ا�V%/ وا��أس :ا�'

��� وھ9ا �5ل 7�P  :ا��4!��� ���
�V@ 1ھ�M ا�) /%Vا��أس 7; ا� I�&@ 1'م 7وا��

 ���4_� ���
ا�'&�>� ��; ا��أس وا�V%/ 3ن ا�XK�� �C 7!� � أي ھ��ك @.*ھ�ت ����E وا�

� �; ?�ر 
  .�Cا 7; �� �

  .ل �; ا�\��5;��(* (1 ا�
 � � ر�B ا�C �k*23ء 5�7< و

7�C�# P نط*5$ :نا�.$4$ Iد�� ���
  .ا�3; وا)�' �ار وا�%�� ���م � ا�

M)ط (1 ا���/ :ا�� �Kا ;� S8 ��ى وا�C*ا� U�$� I\� r8 (1 ذ��  .5��ي ا�&/ �\


*ظ 7; ا�'*@� �� ����@ Pد ا�&/ إ�*Cو B��5و.  
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@�'�� ا���; 7_* أ���1 �$@��ل ا�!��S� �R ا����/ ا�-�ر1C +!� أ2� 2 �4  :ا�'�$ن

$� �'��و>� @��� ا���; 7; ا�.� أو  �V2احا�'�+�B ا����%� �; اIC اK#%�س ���9ات و>��

�r ا3دوار @�'�� ا���; �!\$ أ����� �!m أداءھ� ا� *ة أو ا�%��4ة ا�'�*5!�� و(1 '�.  


��� ��EX ���7ة وھ9ا �5ل 7�P ا)2!�ك (fR 1ون ا�9اتو(1 ھ9ا ا���/ ر�!M ا�.  

7�P وC*د >�s دا��1 �2@� 7;  :اGذن I1 ھ9ا ا���/ �/ @��/ ا3ذن وھ1 د��) ���
إن ا�

  .�Xاع ) �R*ري و7�P 2 , ا��$>� ا)C'!���7 و�7م ا)�'!�ع �|��

 �$Uا� M	�"� ��.�$0:  

!Cا� ��"���:  

� وا42*ا�� 7; ا�*ا>S أم ا�-4*ط ( �    �V� ;7 ���5 �!� I�.ھ9ا ا� ���
ر�!M ��� ا�

 ��e ءت�C�'' 1) , 2 6��@ �!+ ��Eو��2 أ�� ا�����رھ� *�R ���
���� @��6 @�دد ا�

 rذ� �  .1 ا�! ��$ت ا����د�5(ا��$>�ت �S ا��i و�S ا�6�V ا�!��+6 +!� ظ


��� وا���/ 5
'I و�^ ا�*ر>�وا�.�I >��'8 >���ة �5ل 7; �7م ا�� s�!�3; ا��.  

�"�� ا��5�Yن�:  

ف I\!5 رIC (' � 1�I ا��!�، و5.�8 ا�.�I ا���/ ا3ول ، إ) أ82 - ا�.�I ا�9ي ر�!'8 م   

�&�ن (1 ا�.�� 7�P �%'*ى ا��أس وھ9ا '-5P�7 ����@  8� 6
ا)42��ع ا�
 � 1 ا�9ي @

 �2*+@ ���XKا �V�'2 , *ع �; ا����6 
 �!%V� s
�ا�.��5ة وا�'.*ه وا�_� ا�9ي 5

�� ��i6 ا�V��� ھ'!�م(�7م ا Pإ� �)�?K��.  
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-$ج-	Aا:  

�; �$ل ا���!�; 5!�; أن 2 *ل أن ا�
��'�; 5% �4ن ��&� ���7 ا�'��V��� ا�
��� ا@�Vه    

 �� � 
/ آ�kر و@.*ھ�ت 7�P ا�*8C ا�9ي ��5 ا�!�آة ا�� M+�@ 1'وق وا��
�&'�ةا��.  

/ ��ر�C أ2/ ر(_*ا #��'/ وذا@/+!� )#"�� أ5_� (1 ا���!�; إ� �ط @�2���.  

 �!+ �!+، �'��# 8��  و�� ��5/ 2*ع �; ا� �s وا)+']�ب أ2/ ر(_*ا �!� ھ7 1

-;5��i�� ا)@��ل ��*�X S� 1�  و�Xاع دا�

- ��iا �Cب �; �*ا�  وا�'

  اK#%�س ���� , وا�'�دد -

- ) ��*�X1 =��'ا�  

/%Vوزوال أ7_�ء ا� s�  ھ.��R ا�*#�ة ا�K�+ �5�%V#%�س ���'&�r ا)�4.2ر وا�'�= وا� 

- �� ���  ا�&'�ة ى?�= ا�!'��2 ��ا�


�وق و��ت ��ى ا�&'�ة ا�-*ف �; ا�!*اد ا�
�ر>�ا+!� ا�'�'��V أ5_� أن  -�.  

- �@*��� ��%�C ��*�X1 و%Cح ا����Vا�.  
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�C4$ ا�(��B$ت �:  



4 

 

  : إ�
	��� ا���� 

��� و ا������ ا������� �اء ا��وق و ا������� �� ��� ا	����رة و �إن ا ��ر ا��

4اب ا�2ا+ة ، و ا�'$ف )/ ا.-��ء ا���ر,� +����ر و ا��*(�ء و)'��& %ا��$# و إ

 56���: و ا���869 �/ ط��� ��)�, ا��$اد ا�����و6� إ%��� إ�= ا ��ر ا�>�����  ا�;�

 ?�@�# A�B ، ة���ا������ت ا�>ا�B� ��= )��$ى ا�$��D��( 8�@6 E�( ، Fة ��� �9ى ا�

)�F �����6 أن F�$D اھ���)�� +�)8 �*2ه ا��J� و���F �����6 )/ أ(��دھ� ا������ و ا�>�69� و

  +�& #�$ن ا��$رة ا�>���� �����ة ذات ا��وق �� ا�$�F ؟ : EOل طح ا����ؤل ا����� 

�$غ ا����ؤ	ت D �����6 أن F��و ����  :ا�

  ھ8 #�@$ه T$رة ا�>�S ��9 ا����ة ذات ا��وق �� ا�$�F ؟-1

  ه �B? در�� ا��وق ؟ھ8 #'��& در�� ا��@$-2

  :����	ت ا���� 

  : ا������ ا������� 

��� أو ا6>�(�� وذ�W #�$ن ا��$رة ا�>���� �����ة ذات ا��وق �� ا�$�U,$V�D  F أن��

 �*� X%  .�B? در�� ا��وق ا��� #�

1-  F�$وق �� ا�  .#�@$ه T$رة ا�>�S  ��9 ا����ة ذات ا��

  .�� ا�$��B F? در�� ا��وق #'��& در�� #@$ه ا����ة ا���و,� -2

  :ا���ف �� ا��را�� 

  : #*9ف ھ2ه ا�9را�� إ�= 

- F�$وق �� ا����ة ذات ا���� ����  .ا��@& �/ )9ى ا�����Dة ا��

وق ��= )��$ى -��� X%��� ��9 ا����ة ا��� #�D 5إذا +�ن ھ��ك #$ا� �( /� &@+

 F�$ا�.  
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 �/ أ	)*-������ �J�ة ا��Eج ، و( �� :��Z� S 9�)>�ل �*2ه ا��� �� /��D�����\��/ ا��O

�4ة O ر و#@$ھ�ت��وق أ��� XD�+ إذا �T�O F#�6$��( /( U��� Wذ�.  

  :أھ��� ا��را�� 

  :#��/ أھ��� �� )� ��6 

 �6)/ EOل ھ2ه ا�9را�� ��Dول إظ*�ر ,��� ا��$رة ا�>���� �� ا���$ : ا.ھ��� ا��[

  .ا��@$ھ� �� و�**� ا����� ا��$ي �9ى -'��� ا����ة 

���� و)9ى #`�� إ�T(� (�@$ھ�ت ا�$�F �9ى -D �*) ھ���م	و ا �J��F ا��+�b ��= ھ2ه ا��D

  .ا����ة و)��و�� #���/ ا��$رة ا�>���� �69*� 

  :دوا�  ا���	ر ا���� 

- X%أردEO /( �Dل ھ2ا ا��$%$ع #���d ا�c$ء ��= ھ2ه ا��J� )/ )>����� ا��� #�

��� �*�� ��fوق ر F�$ة ��= )��$ى ا����وق ا��) �� ��9ھ� T�O� إذا )�  #��5 ا.)

 �*���� �*#]D �<��D Wوذ� ���g( ���Oدا h���Bأ /( �D��# ة�O.ى أن ھ2ه اD A��)

  �*� U��<ة ا��]D و+2ا.  

���ة -�� ����8 ���� ��= ا����ة ا���@) �g# دة�B ����D ر��وق أ  .+�� 	B[�� أن ���

-�Dأرد  �� �T�O ة���)/ EOل ھ2ا ا��$%$ع درا�� ا ��ر ا������ �/ ا��وق ��9 ا�

 �*���� h��# أة ا���  و�**� (�����ر ا�$�F ھ$  ا��

   : ا��ر��
ت ا��را���

ا ��م ���  أ�زاء��� ��ل ��س ��� ����  ا����نھو �ط�ء 	�ر�� ��ف : ا���د

  .�+�& '� *��ة ا )رد  '�ز�و و��& �ؤدي وظ�!ف

���  أ.�را ��-�& �ن ا -4رض  *�دث ا *رق و ا -� -	�ق 0دورھ� ا/.�ر ھ� -�ك : ا��رق

  .�0 *روق  ا�0�9&��م ا ��9ب و --رك  د�8 -�وه و ذ ك -�40  �0ب 
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��و�+� ا )رد �ن  ا:�40دھذه  أ�40دھ� 9ورة ذھ��& --�ون ��د ا )رد  +� :�ورة ا���م 

و ذ ك �ن ا�ل إظ+�ر ��ذ�0-8 و ‘ 8 ا دا	��& ��و��- أو�واء �ظ+ره ا 	�ر�� , ���8 

0*�م و ��ل و -ر��ب ‘ و �� >د ��9*80 ذ ك �ن ����ر �و�0& أو �� 0& ,  �)�ء-8ا.�0ث 

  ا ��م ا ذي �-�4ق 0+ذه ا 9ورة  

  :ا�طراب �ورة ا���م 

  ,���4 -�وه 9ورة ا ��م و ھو ا	-<ل ا 9ورة ا 4=��&  ���د  و �دم �ط�0=-+�  �*=�=& 

و اAھ-��م 80 , ���& �ن ا��?�ل �0=ص أو ��ب ��دي و >د ��ون ھ��ك ��ب 9?�ر و � 

�� و ا �+�� ��-�Aا -وظ�ف ا ���  .0در�& ��0رة اذ �ؤ.ر 

ھو ���و�& 	<�� -�?ل *�زا '� ا )��ء *�ث ��4ب ا �ظ+ر ا 	�ر�� و : ا���م

��� ��ده دورا ھ��� '� -���ل ا 9ورة ا ��د�& ��8  	9و8-��9.  


ةھ� ذ ك ا ���ب ا *��س ‘ ا �0وغ و ا �=�0& ��� ا زواج  -��وزتھ� ا �0ت ا -�  :ا��

  .�ن ��رھ� أ�.را -� -+-م 90ورة ��دھ� 
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  :ا��&% ا$ول

  ا�+�اب ا�&(رة ا�'���� 

9�*�#  

6& ا��$رة -1�#  

2- S�<6& ا��# 

6& ا�2ات -3�# 

6& ا��$رة ا�>���� -4�# 

ق (�/ ا��$رة ا�>����  -5� وا��'d�4 ا�>���ا�

 أD$اع ا��$رة ا�>���� -6

 أھ��� ا��$رة ا�>���� -7

 أ(��د ا��$رة ا�>���� -8

 )�$�Dت ا��$رة ا�>���� -9

ة ���$رة ا�>���� - 10�� ا��[�6ت ا��

 ا4%ا(�ت ا��$رة ا�>���� - 11

8��  TEO� ا�
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����,:  

ا ن ذا#F، إT 9�# ��D$رة ا�>�S (���(� ا.��س �'�5 ا�*$6� ا������ وا�;� ا������ ��    

8 (��*$م ا�2ات� ��= (��ء )��ھ�S �969ة #���`# /( �*� ��� ����  .ھ� �$ھ ا�[�ھة ا��

  :,/�.- ا�&(رة ا�'����

  :,/�.- ا�&(رة

�0� :����# F�$V� 8�- �*D= أ�� �ا��;$6 ��Bرة )/ ا���$��� أي T$رة )� : " #�6& ا�

W���4ر)/ T$رة ا 8ا 6� 9T)ق ا�F ا��[�S " -�ء ر+D	.(  

��F وھ�F�J وT$رة ا�@�ء ھ� T 2ا أي+ �� وا��$ع �V6ل T$رة ا.)�+�� أD*� #��� ا�

 8Vا�2ھ/ أو ا�� �� F���O) ونOوا �572 :1984،��� (��ھ�.(  

ة �'+ ��Oوھ� #���8 دا �رة ا�����-jب ا��f �� ���B ة�O �*Dف ��= أ�# W�2+

�V)��.  

�4��ع 6Dرة �/ ا��� h�  .)97 :���2001ل (�V) ، S��V= (�9 إزا�� ا���� و�� ��S ا��

  :ا12+3	

*  4�1Vatson :  

    /( ��$�<�) �*��) ���� �4�#�� اjدراك و),���( ����ا��$رة ���رة �/ آ��ر �

d)وا  .ا�

 4�1J.Pierre :  

 T$رة    ��;# �� U��<ا�� Sو��6ھ U��<9ى ا��� د و#�[��F ا�2ي 6[*���� ا�'- ���#

د �6/ا�O أو (�#>�ه ا F��D ه�<#�).  

 /6O أو ا F��D ل$B ةد �� ���  )Jean،1999 :183(أو ھ� ا��$رة ا��� 6'(*� ا�

  :,/�.- آ��

 ا���$ذ��    ��ھ� #���8 ا��$%$ع ذھ�� �f\? )9رك )���V أو )�9ع )/ طف ا�

  .ا�E-�$ري

  :,/�.- ا�'�6

    �c6ض و��5 وھ$ أ��� )ا�>bء ا���دي (/ ا���\/ ا��� ا�>�S ھ$ +F��( 8 ط$ل و�

ون Oوآ �253 :1984(/ ھ69.(  
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4��ه ����S وزاده (�4� �� ا���S وا�>�S: ",�ل هللا #����Tإن هللا ا " S�]9ق هللا ا��T

ة 247ا 6� (V�  ).)/ �$رة ا�

  :   ا12+3	

    ?�BN.Sillamy �(E�� : ��E� F� ء�c�وھ$ +�\/ )�دي )9رك V4�( 8��6� )/ ا�

أ(��د و+��� �6$c� �B$ا�D� أو إ�D��D� أو ا������ ا��� ��696 �/ ا���)�� #�4$ر (�dء �� 

 ���Vأة ا��( �� S# �����Bإ /(   ).�)) �(E�N.Sillamyدئ ا.(

  :4�1 درو.7

د و#;��F ($ظ�\�F ا�>���   �ك، (� و)[*ه (`FD إدراك ا�) p62008و��م درو: 

  ذ.).632

  :وھ( أ.8	

ا�S 5�46 أ�c6 ��= )>�$�� ا.��cء ا��$�$دة �� ا���\/ ا��� )�8 ا�أس وا��69/    

ھ� +�� ��6$ن ا�>�S )/ )>�$�� )/ ا.�bاء وا.�*bة ا��� ھ� )�$ر �fو /����وا�

\& ا.��cء (9را�� وظ�\& وطV6� ��V#� (�$��9 (�ك ا��� V6$م ��S ا����$�$��� ��S ا�$ظ�

  .��8 +8 �*�ز )/ #�W ا.�*bة

  :���(م ;	م �9'�6

    ��D�D$6 ���+ /( 5�@( $ھCorpus  9B9ر أم و�9ة �� آن وا�+�\/ )�دي )��$س )

ر ا.���ل وا��+�ت ا��� #��? ��� ا��2ة �*$ h��6 ا	����Bت �Dو S�.ا ?�<�D ��Dأ Wذ�

S*� �� دور Fو� ���Oا�9ا  �9 ���>�رب ا���$6�B$وھ$ ا����ن ا� ��D��Djت ا�,E��) ، �(E��

1980:345.(  

 69 ذا#�� و#�`�V�) d�#وأ�c6 إن T$رة ا�>�b� Sء �B$ي )/ إ�����B (��2ات �*� #

 U��<ء إ�= ا�����D	ا �� ��#��fر =�� �g# 9, �*� ����Vوا�� �������	(���969 )/ ا��$ا)8 ا

 /��$�V( ا������� وأن #�$ن) ،�,$2006:15)>9ي د�.(  

  :ا�&(رة ا�'����

�d��) 8 	 و�$د ����F دوZ� 8)�, FD(��د ا��E�� ا��9ر+� )/ ا�>�S �� (�دئ    �( �$ھ

 h���) ا�@6& ا�>���D، (ا��[ وا�>$ھ ا����9 �� ا.(��د +�*� ا��9رك �� (�دئ ا��[

6��ت  ).+��ب ا���
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  :,/�.- أو?'��9ج ا�29,�=>

    ���6 �#��B فEfو �رة را�'$Tو ��ھ� ��ورة ر)6b� �����8 )�9ود �F وظ�

  .ا�>�FD`+ S )$%$ع ا	�����ر وT$ر#D`+ F*� )�دة �*2ا ا	�����ر

  :���(م 3(رة ا�@ات

  ,/�.- ا�@ات

  :Harthaman,/�.- ھ	ر,�	ن 

د ا���)8 �@'��� ا�2ي F��� 8�@6 ا�'�ص وا.-��ء ا�>�69� و+2   ��$ر ا�# W�

 ?� ا������ ا��� (�$D*� أن r�VD ا��+�b ا�;�ي (�Tو)'��& ا���� ��Vا�� F��]�#

��� أي #+�b ا�2ات'- b�+#.  

<B1 6/=ا�� ��; -.�/,:  

    U,ب (��$اد �s'@+ F���V و)�*$م ا�2ات ا�;�69 ا�V# �*D9��6ث �/ ا�2ات ��= أ

ا (�����م ا��� �V��6ھ� )/ ا.��`# ������ �� ��Bة ا��ء -'�ص ذوو�6`�D	ا �ي ا.ھ��

ا# F	���D S*�)�<$ه و26ھ? إ�= أن���  :و#

  :ا�@ات ا��	د.�

ى   O.ا �ا���د6 F#�����(و F�bو)� F(�E(و s'@ا� S��.  

  :ا�@ات ا�'���� 

    	���C D9'�, 	�9E ذات ا���ء.  

��;	��CHا�@ات ا:  

د )/ EOل ا���$رات وا��9ر+�ت ا�2ات #��9ئ �� �E,�*� ا	������� وا���    ��*� ا��6

�*Dرو$��6 U��<6/ �� ا��O 9 أن اV��6 رة ا���$�  .ا��� #�9ث ا�

 Wو��= ذ� �*Dرو$��6 U��<6/ �� ا��O 9 أن اV��6 رة ا���$�وا��9ر+�ت ا��� #�9ث ا�

  .ا��ء �F ذوات ا������� +��ة (9Vر )� �6ف )/ ا.-'�ص و��h ذات وا9Bة

  :�و��1ا�@ات ا�

6� وإرادا#F وأF����B و+F#���( 8 ا����V� F���<( وا�2ات    ��)>�$�� ,9رات ا��ء ا�

 ��V�Vا�� F#ذا FDء أا�و�B� ھ� )� 9V��6 ا��ء أFD ذا#F ا��V�V� و)� 6>? ھ� )� 9V��6 ا��

 F�$V) 9 ��9)� 6'�ط? ا���س+g6 و)� 6>? أن"�Dأ."  
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  :3(رة ا�@ات

��T 8��# /(  F$رة ا�2ات +8    D /� د�)/ T$رة ا�>�S وا��[ة أو ا���*$م ا�'�ص ��

 F�D��( لEO– ،ح دو96ز����9 ا��1992:40.(  

 ��*Giarratana  Sو6@�Dأ �#���9 ا���س �? رؤ6 �6>�(�	ا S�<رة ا�$T $�D إ�= أن

  .�2ا(�/ وھ2ا %وري ���$ ا�@'��� ا���%>�

 S*��ون (ـ�����*S و6Dن أ$���= �D$ إ6>�(� ��= ا.ر�: D$�6$ن أ+� �����س ا��6 /62

د� ��= ��Bة ا��g# ��6/ أن ���ب �����س ذو T$رة ا�>�S ا���Vا� ����) ��T.  

  :ا�&(رة ا�'����

	��)���:  

   S*��) /( م$*�  :�9V #��ول ا��969 )/ ا�����ء ھ2ا ا��

 -.�/,Shilder:  

ي ھ� ا��$رة ا�'�T� ا��� ��    @�  .أذھ���Dإن T$رة ا�>�S ا�

ى ھ� ا�$�F أو ا�4V6� ا��� #[* (*� أ)�)�� أ���)�� #��V= إ����Bت #ى Oأ �V64)

���g( ����D ت����4D��69 ا� �B�� /( اءbأ�.  

  .ا����Bت (�@$ه ا��Ecت �/ ا	-�رة ا����c� ا����Bت ذات أB 8T@$ي

 <.)
�� -.�/,L’écuyer:  

   *D$�) در+�ت ا���	)/ ا �ر )>�$�$���F ، #@��8 ا���$رات ھ� #D /� د�� ا�

  .وا��B$�4ت وا��@�ط�ت وا���$ب وا��@�� وا.ذواق وا��*�رات

د ����F و�F�,E (����\��ت ا���� وا.-��ء ا��� �*� �وھ� #�W ا�����8 ا�2ھ�� )/ طف ا�

���,.  

  :,/�.- ;�� ا��2م زھ�ان

�� )�[S و)���S ���9ر+�ت وا����ھ�   �( ��V� /6$�# د ھ��S وا���[���ت ا�@�$ر6� ��

6/ 6وFD ا�2ات O أن ا F#9 (2اV��6 ��+و �ا�2ات ا��9ر+ F��� ��+ F#5���6 (2ا ����

  ).40 :1992��9 ا����ح دو96ز (ا	������� و+�� 6$د أن �6$ن ���F ا�2ات ا������� 
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  :و;�(�	 إن 3(رة ا�'�6

    S<ا�� �T�O F��� د ا#>�ه�ا�@�8 وا�>��ل وأ�c6 #;����ت ا.�اد  –ھ� )$,& ا�

��#*S ا�>�����) 5���6 ���� ������D	ا S*#ا�Oو.  

 �E@?و"ZABITH: "  

ارات ا��*��� و������ ا�2ات وا.%ار   Vدورا �� ا#'�ذ ا� ?��# S�<رة ا�$T أن.  

   :��>ا���ق ��L ا�&(رة ا�'���� وا��J�+K ا�'

ا��'d�4 ا�>��� 6���D A$ ا���*$م ا���V�V وا�$ا,�� ��>�S (����، ا��$رة ا�>����    

ح �V6 ����'ا�>�9 ا� $�D A��#Vonaurs perg 5���ظ (���4: ا��'d�4 : أور��B	ا

  .ا�>�9ي ��$ا,U ا�>�9ي

 ����F) 9 ا�@�$ر ا����� ��$v(9�( 9�� FD �����ق ا��V6 F��D 9�<�4: ا��( /���

�h ھ2ا ا����ق #��9ث D 2ات و����) ��$��Poulte  /�) S\�, قى �/ و�$د �O.ھ� ا

 �c6أ F��� ري$�- 	 F�( ءb� ا�>�9ي d4'���� �69�<رة ا�$�ا��'d�4 ا�>��� وا�

 9�� F��D $*� ء�c�-�$ري أو )� ,�8 -�$ري وھ$ )�U 9���6 ا�>�9 ا����� �� ا�

�� 	 -�$ر6� T�O� (�s'- 8 )'��& ا.,ان ��= ��h ا��$رة ا�>�9��f 9�# ا��� �6

 ������D	8 (�'��& ا��>�رب ا(�- s'�( 8��# �*D$+ ا�'�ص F'6ر��)د و���) �4�#( �*�

ن V��)N- Slimay.(  

  :ا��J�+K ا�'��ي

    F���6 ر$�ھ$ #�$ر ا�>�9 ا�S\�V ��= ا�����4ت ا����� وا	9D)�ج ا��f�(9، ھ2ا ا��

+8 �د ��= ذا#F و�6> �6�وز ھ2ا ا���9 ��@�8 )>�$�� )/ ا�����4ت ا	درا+�� ا��

 /� S���# �ھ2ه ا���� �� ��V\Eوا�� ���ا�'����� وا�)6b� ، أ6/ #�$ن #`�� ا������ ا���ط

  .ا��$رة ا�>�69�

�(ر أEا�� 	�D-Anziou:  

    d�4'ھ� �/ ا��b��# ?�4�6#���� ���>8 ا�'���� و �رة ا�>�69$�6ي أن ا� $*�

�$رة ا�>�69� 	 -�$ري ا���� ،��>�9ي ا�2ي 5���6 (���>8 ا��h ا��+� وا���

����� F�69��,ا�>��� -�$ري و d�4'وا�� ��\bو,��9#*� و�).N- Sillamy, 

1980 :282.(  
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  :أ?(اع 3(رة ا�'�6

1- ��C)ا�&(رة ا�'���� ا��:  

���	ت و)� F��$6 )/ وھ� +8 ا���Dس اg6 �( =�� �)�<6دF6 )/ ��$ك و)� 6[*ه )/    Dا

 ا����ة �/ ���*� ����	ت و)� وF��$6 )/ ا	ھ���م ور��6� +�� #�Dه )/ ا��$ك و)� 6[*

 /6O ا U( 8����� وا���8 إ�= ا���4ة وا����ا��$�? (;ض ا��Ecت وا��+�ت ا�

وا����6� (*2ا ا�>�S وا�����[� ���F وا��ص ��= أن �6$ن �� أT /�B$رة )���� 

  ).314 : 91998 �$دة ا���6وي، )��(

  :ا�&(رة ا�'���� ا��	��� -2

 ��*� ا����ة (��'>8 )/ ���*� وا�@W �� ,9را#*� وا	��Bس �V# �(9�� sV���)رب    �و#�

����*� (`���م ر���V#*� و,9 #'��ر D س و#@$ش��B	و,9 4�6$ر ا �*#�Vأ���م ر�� U( �*���

/6O 4$اء (��9ا �/ اD	ب وا���D	ري، ( ا��D.180 :2002)�= ا.(  

 F69� sVا�� ��@( /( h�#6/ )�*� وO 9رك )$,& اD ش$@( Fة ذات و����إن ا�

F�$ھ2ا ا� U( اع )���T �� �*��<669*� و<� ���  .و5��6 ا�>ح ا��

3- �L@L@�  :ا�&(رة ا�'���� ا��

ى   Oرة أ�# �*cر%�ھ� �/ ���*� #�رة ور� �� �وا������.  

F���6 �( 8�)   5V�6 S� $*� �5 وا�'$ )/ ا.-��ء ,9 #�$ن وھ���Vار وا�V��	ا /( r�ا�

 dV� �**و� U( h�� F��E� =�� h���6 ���( ا���4$ب )U و�**� )�� 6>��*� �� #$�

6/ أن ا��bاج #�رة O ء ا	g9)� ���6@& ھ�� �T�O /6O ا U( �c6أ �,E� =�� ��Dإ

��D4$ا\� و#�رة اDو#�رة ا �Dط��9وا�.  

 S*(ء أ�����Oو��6و�$ن إ r�69 ذات )�'V# S*69� /��6 ��������س ذو T$رة ا�>�S ا���

��%� وا��V\�� إن )�`�� T$رة ا�>�S (�/ ا	ط��ل وا��اھ�V/ )*�� �9ا c�(����6E/ ا�

 /( �9ر ا�*$6� +�� أن �9م ا�%� �/ ا�>�S �9ى ا	��Dن �6#? ���F ا����( S�<���

���� و+W�2 (�r ا.)اض ا����>���� ا��� #gدي إ�= #@T p6$$رة ا��@�Eت ا��

 U��<ا�� 69V# ?�B �����( 9�) �( S�<�6$ا�5 -�8 ا� 	9)� �� �و#�@` ھ2ه ا��@�� S�<ا�

��ري، (D.181 :2006)�= ا.(  
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�$رة ا�>�b� Sء �B$ي )/ � S�<رة ا�$�) d�#���5�V ا�\��� �� ا��>��U ا��$م 6

69 ذا#�� و#�`� (���969 )/ ا��$ا)8 ا	������� وا�����V� �*� ا�����B (��2ات �V�) d�## �*

�$��/ ا�������V( وأن #�$ن U��<ء إ�= ا�����D	ا �� ����fر =�� �g# 9,.  


(?	ت 3(رة ا�'�6�:  

<Eن إدرا)
�:  

   F��� S<�� د�6@� إ�= د,� إدراك ا� .  


(ن ذا,>�:  

   8�( ?Dإ�= �9د )/ ا�>$ا �@6 S�<رة ا�$T 5 (@`ن�Vھ���م وا�	ل وا�;@D	وا �%  .ا�

<E)9� ن)
�:  

د �9م ا�اB� أو ا���? أو ا��V6�c� ا���    ��� ?�6+b ��= #>��? ا��$ا,& ا��� #�

 ا�>���*]���) d�#  ).1990:23#$)�$ن، . (#

  :أL/	د 3(رة ا�'�6

�*$م )��9د ا.(��د    ( S�<رة ا�$��6�5 ا����B$ن ��= b�( $�Dا96 أن ا�Multi 

dimensionnel : ى��$ر B$ل أر(�� أ(��د ھ�" أD$ر ا�@(�وي"6�# S�<رة ا�$T :

T$رة أ�bاء ا�>�S، ا�@�8 وا���م ��>�S ا����ءة ا�$ظ���� ��>�S ، ا��$رة ا	������� 

S�<��) . ،وي�)  ).136 :2001)��9 أD$ر ا�@

���� و)� 6@�F ا����ل  -+ /( 8+ U%وھ� +������"وو S�<رة ا�$T /أ(��د )   :ا�;�

(�9 5���6 (��$زن، (�9 #���5 (��>�ذ(�� ا�>����، و(�9 #���5 (����ر زار ا����c و(�9  -

 S�V# ��+ S�<ء ا��c�ر"5���6 5����6 أ�����T " S�<رة ا�$T س��V( �� S�<رة ا�$T

��$��� �4�Z: ا�'�ر��� ا.��V� : / إ�= �@ أ(��د ھ��Zط��ل ا�������) S�<�6ت ا�$��(

وا���$)��، ا.-��ء و�E,�*� (���$�6ت ا���S، أ�bاء ا�$�F، أ�bاء ا�>�S ا���9Vة )/ 

��ريD.ا.  

6ي - /�B ��" :9دة ا.(��د و�9دھ�� �� ھ2ه ا����ت " دا��9 و)��ب��( S�<رة ا�$T أن

���	ت: D	ا����رف وا  ��ا�'�T� S�<��)، وT$رة ا�>�S ا��9رك 5���# (����9 ا���

���ل ا��� �c�6/ ا��@�� ا��� ��9 D	9 ا��(�.���ر وا����9Vات ��= -�8 ا�>�S وا�

 ���T ،F$رة ا�>�S ا��9رك ��6/ أن #�& دق ة ا.�اد ��9)� *]( /� s'@ا�
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�$رة ا�>�S )��9دة ا� ، S*Dووز S*�<Bو S*��- =�� ���6$ن ���.(��د، ��@�8 9�)ا �(

ات ا�2ات �/ ��������، و#�T /�c$رة ا�>�S ا������ ا���Vدات و(���Dت و#�Dا Oوآ

 �f أو ��6ات )�O اء$� 8 ��= ��ات ا��[*��@# ������D	ا S�<رة ا�$Tو ،S�<ا�

 S�<وإذا )� +�ن ھ��ك ر%� أو �9م ر%� �/ ا� ��6()7 :2003, Jutie.S.(  

S<B : أن )�*$م T$رة ا�>��4D =�� 8����6 Sق وا�U 6@�8 �9ة أ(��د ھ�" و#ى +�زن

S�<و-�8 ا� ،S�<و#$ظ�& ا� Sاء ا���bوأ� S�<2003 ,10: (ا�, KarenY..(  

 �>�S، : إ�= آن T$رة ا�>�S�V�# S إ�= �E�� أ(��د ھ�"و6ى ��96 ��96 *]( /� �%ا�

 ���)   ).177 :���2006ل ��96 ، (��)� و)E): ا�$�F وا�@�8 ا�'�ر��، وا��[*

  أھ��� 3(رة ا�'�6

    +26"b��)" "Pipher " ى��6 "أن ا��[* ��)S*( 8 �� ا��,�ت و�� ا����ة و##

h��� " ��Dو�9ا �اھ�� �*� S�<رة ا�$T وان �D9�ة ا�>�S )*�� ����$ ا����� ا��O أن

�6 W- 9ون) Fأھ��� F� ���<ا� s'@ا� ض و�$د �E,� ھ�)� ور)6b� أ�c6 و�/ )[*�

����  .#���Z� ��#����V)�� و�����B ا��

 +26 S�<ا� �ش"و��`+�9 ��= أھ���+ " �����	ت )'��D�) d�## ���أن T$رة ا�>�S ا���

ار  وا��`س V��	5 وا�V8 ا��(–  ?cك  -ا�'>8 –ا����  ).E��1980: 632)� ، (ا	ر#

 $D�# ررا��� T$رة ا�>�S ا	6>�(�� #���9 ا���س ��  إ�= أن Girratano  :"$�D"و6@�

 S*��Dن أ$���*b� Sأ6/ وھ2ا %وري ���� ا�@'��� ا���%>� ، �����س ا�6 /62>Dا �رؤ6

��*�D =�� S$ اD$�6 �)�<6$ن أ+� �T� T ����)$رة ا�>�S ا������ ��6/ أن D`) ون��و6

د� ��= ��Bة ا��g#.  

 �*69�� ����9ر ا�*6$������Vة ذو T$رة ا�>�S ا���( S�<��� ،r�69 ذات )�'V#"  

 S�<رة ا�$�) d�#( U��<ا�� �� h�\  ).180 :2002)/ ا����رى ، (���5�V ا�

 /( 969���) 69 ذا#�� و#�`�V�) d�#�$رة ا�>�b� Sء �B$ي )/ ا�����B (��2ات �*� #�

 ����Vوا�� �������	ري، (ا��$ا)8 ا��D.181 :2002)/ ا.(  

 ارات ا��*��� و������ ا�2ات  "إ�bا(�X"و2#+Vدورا �� ا#'�ذ ا� ?��# S�<رة ا�$T أن

)EHIZABETH ;  2006 :1(  
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  :ا�=�P.	ت ا�����ة �&(رة ا�'�6

    :�4��X ا�����ء �� 969�# )��Oا��9ارس ا��� ���6$ن "ا &��'�) ���# ،S�<رة ا�$T

  .إ��*�

  :ا����9% ا�=��> -1

   �D.�� 96و� 9D$�;��� ��������  d��'# �69�<رة ا�$��8 +8 -�ء أ�D���� �D أي أن ا�,

 �c6ل أ$V69ي و�� �D8 +8 -�ء أ�, ����� F�+ ن��+ �D.أن ا �c6أ &�c6ھ� و )[�ھ��

�� )/ ا.h���B ا�>�69� وا.��س )/ #�W ا��� 9�$�# )/ �ا.�D �� ا��*�6� ط�,� )�

 8��6 �4: ا�>*�ز ا����� ھ2ه �O.ا�>�9 ھ2ا ا �B��( ��� :��# �696و�ا����f� ا�

���  .(�	�����ج  أن ا��$رة ا�>�69� ھ� �bء )/ ا���$رات ا�2ھ��� ��>*�ز ا��

أن ا��$رة ا�>�69� ا����g� ��= ,$ا���$�$6b�� 9� A�B ، أن   V6p.Chlder$ل 

6� وا������ �*� أھ���*� �� #�$6/ ھ2ه ا��$رة إ�= ����ت ا��+�� ا�$ظ���� وا�+ا��

ة  ا����Bjت.�S ا�2ي b�6ز ��/ ھ2ه ��D? ا]D ���4�# 	 �وا����� �وا����� �6��ا�

+�)�� �/ ���D9 ������ إذن (��ءه و�B F�6$�#? ا�����ت ا���$�$��� وھ2ا ���6 أن ا��V�9ة 

ا���$�$��� وھ2ا ���6 ا��$رة ا�>�69� و��/ ا�����9و وھ� ا��� #�� (��� و)��= �*2ه 

  .ا��$اد 

��	;> ا��=	ول -2CHا�=��> ا:  

V6$م ا��Djن ا���دي (���Z� s�Vدوار ا��'���� و(W�2 8��6 أو 6>�9 �9ة T$رة �����     

 �� F#��B ا��$)�� �� ا�$ا,p���� U ا��Djن (����8 أو #>��9 V���� ت���(�'��& ا�@'

U,ا�$ا �� �وف ا����#�  .)��/ �>���B F? ا�[

  :ا�+�اL	ت 3(رة ا�'�6

��� )/ ا����ب ا#>�ه ا�>�9  :	 ;� 3(رة ا�'�6;�م ا��� -  �� ھ� و�$د )@��

 ھ2ا ��= ا����ة و��= �g�� F�$ا� �T�O رة$�وا������� �� �9م ا�%� �/ #�W ا�

/6O 4$اء �/ اD	ال واb�D	ا �*�� S<�6 9,و �������	ا �*#E���#.  

  .�(�V�V��� �*�V�ھ$ اE�Oل ا��$رة ا����V� ��S�< �� )4 :ا��2ل 3(رة ا�'�6 -
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-  -.�/, QB=�	L ر)/Rا�N-Syllamy:  h���B.ا ��$�<( $ھ sV���) ا�@�$ر

 /( ��D9و��) س��Bjوا S�gع ا����4D	/ ا� �ت ا���#>���وا.���ر وا��$ا,& وا��

F�4: إ��D 6/ أو ا���8 ا.��= ا�2يO ا.  

 F��6 ��+"�($# 9��(:"  

د �� ا	�VDص )/    ����ل 	 -�$ري (���c& وا�اف ا�Dھ$ ا sV���) أن ا�@�$ر

Fة ا���س إ��]Dأي ا���م و  . )F#�($V ا�2ا#�� وا�'$ف )/ أ��Bم ا�

69 ا���س و(�/ ا�'$ف V# س����	إ�= ا Uا�9وا� /�) S\اع ا�9ا�وھ2ا ا�@�$ر ا���$�9 �/ ا�

�@�$ر T�O v#�D rV���)� 9V� /(ان ,���F ��9 )/ ا��@8 وھ$ ا���وف (�9Vة ا��rV وا

FT ا�@969 ��= أن 6%�*S و+W�2 وا�VDض ,���F ا�2ا#�� B /9 #$)�(ا���س، أو )��( - 

  ).50 :س-د

  :ا�K'% واH?��	ب

    =�� F#د ، ����? (�9م ,9ر���6: ا�@�$ر (���rV �/ و�$د �>b أو %�& �� ا�

اودھ� -�$ر دا\S (�	%4*�د ,9 �6$د إ�= )� )$ا�*� ا���س و�9Vان ,���F ا�2ا#�� أ)�� S*(�

د )�2 إ�T(�F ��= أFD د)�S ا�@�8 ���9أ )/ ھ�� ا4%ب ا.��� وا	#��ل �F���6 ا�

 S*�( ل$O96/ و#�>? ا�O ا /( �6/ �� ا��$ا,& ا	������� ، D A�B>9 ا����ة #�O.�)

)BE[�ت أو ا�V�Dدات <��D� sVD �� ا����ورات وا��O A69$�� )/ أن 6$�*$ن إ��*� أي 

ا#*� وا)����D#*� ا������ ا�>�69� �O) �($# 9��(، 55 :دس.(  

���  :ا�J08 ا���

    �*�ة (�9 ا.��Oن ا.���� ا��� #�S (*� )��و�� #>�-����� ��د )D d;c) ة��� ا��#

د ��8 )/ ا.-��ل ا������) F�( وب  :وا�*

��	;�� ھ�'	ن ?��> E�1> وا�+�اب ا�(ظ	�- •CHا���=�� ا: 

 S*��Dأ ،/�)��#��5 ا��وف ا�$ظ�\& ا	������� ���A�B ،r6 �� أ�f? 6>9 ا��

  .�Oرج )�9ان ا���8 ذ�W ��9م ,9ر#*S ��= )$ا�T� ا���8 وا	ر#��ك ا����� ��4OZء
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 : ا�+�اL	ت ا�(;> •

 �� U6)��B) 9>�ل #$ا�9ھ� ا4%ا(�ت ,���� ا�[*$ر، إ	 أb���# �*Dم ا����8 ا����E ا��

  ).55 :د س ،#$)�

 :ا�+�اب ا��Tاج •

 �9Vان ذا#� ,g6 9دي أ�D��B إ�= ���ب �969ة #��. F�)�J�+ت ا	�B ����#4$ر ا��9)�ت ا��

ات�� �;� ا	���Dر �� (�r ا�����F ا+��)�J� V#$د (9ورھ� ����  .ردود ��8 ھ$ �

• <�C�=ا�'�ح ا�: 

�8 ا�2ات و�9م ا�%� إن ا��;�� ا�2ي 9�6ث ��= )��$ى V# دي إ�= �9مg6 S�<رة ا�$T

F#2ا� �أو ,�� ��4�6 أي أھ�� E� �*��.  

• ��E)9� ت	Lا�+�ا: 

)$�T� b(او�� ا��@�ط�ت ا���د6� EOل ا.-* ا.و�= xBE6 ا4%اب �� وظ��� ا���8 

 �%9 )>9ي )��. د(وا��E,�ت ا	������� وا�D@�ر ��$+�ت �9م ا����& وا�@�$ر (�9م ا�

  ).20 :2006د�$,�، 
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  :��32 ا��&%

    /6O ا $�D F+$�� ?و��= أ���� F#د �2ا��*$م ا�( =�� �g6 S�<�� ا���م إن ا��[*

د وا-��ل ا���$ك � ��� #$ا�F�J�) U( FV +�� 6>9د ا���$6/ ا�>��� ���g6 وھ2ا (9وره

 F�,$�6 و)�ت F��د ���6/ا��'���� و)� F�,$�6 ا�O ا.  
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 <?	Vا���وق : ا��&% ا�  

6& ا�>�9 -1�#  

2- 9�<�� ���$�$6b��  ا�$ظ�\& ا�

  )�$�Dت ا�>�9 -3

وق -4���) �)�Tj6& ا�# 

وق -5���) �)�Tjا)8 ا$� 

وق -6���) �)�Tjوف ا ظ

 #@'�s ا��وق -7

 در��ت ا��وق -8

 )��B� ا��وق -9

��\� �� ���ح ا��وق - 10O.دور ا 

 8�� TEO� ا�
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  :تمهيد

دورا مهما في تنظيم حرارة و سوائل الجسم ما يعني انه اذا تعرضت  اإلنسانيلعب جلد 

  .قد تفقد القدرة على القيام بهذه الوظيفة لإلصابةمساحة كبيرة منه 

  .خارج حدود جسدنايعمل الجلد كحاجز يحمينا من البكتيريا و الفيروسات التي تعيش 

هو قبل كل شيئ غالف يحمي  اإلنسانيعد الجلد الغطاء الخارجي الذي يغلف جسم  :الجلد    

الجسد من االعتداءات الخارجية يمكن من التعرف على االخر و يمكن وصفه كناقل 

  .اجتماعي

 يتصل بعضاالت الجسم التي تقع تحته بواسطة نسيج ضام كما يتصل مباشرة مع البيئة و

الخارجية االعتداءات  بآثاريتلق المثيرات الخارجية من حرارة برودة وضغط فيحتفظ الجلد 

  s.jougdar , 2000 :19 ) (.من خالل الندب
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  :رئيسيةيتالف الجلد من ثالث طبقات     

وهي الطبقة الخارجية للجلد و تتكون من عدة طبقات من الخاليا الغير حيوية و  ىالبشر  -

 .التي تعطي الجلد شكله الخارجي

مكونة من نسيج ضام خالي الخصوصية الشعيرية، الغدد العرقية و الغدد الدهنية : االدمة -

ن المغطات بخاليا ظاهرية وهي نسيج اسمادي يقوم بتغذية البشرة يفصل بين الطبقتي

تكوين متوج يدعى الطبقة القاعدية لهذه الطبقة وظيفة انتاج الخاليا البشيرية اما الطبقة 

الثالثة السفلى تحت االدمة تفصل هذه الطبقة مابين الجلد و االعضاء الداخلية 

كالعضاالت و العضام وتعد وسيطا لالوعية الدموية التي تحمي اكسجين و الغذاء الى 

 s.jougdar , 2000 :20 ) (. .جميع االغذية السطحية

  :الوظائف الفيزيولوجية للجلد   

  :تشترك جميع طبقات الجلد و خالياه في القيام بالوظائف الحيوية التالية    

 .يقوم الجلد بدعم كل من الهيكل العضمي و العضاالت باحاطته للجسد -

 .بطبيعة سطحهيعد الجلد غطاء واقي للجسم اذ يمنع دخول بكتيرية الضارة و ذلك  -

يقوم الجلد بوظيفة االيض و االفراز ويعمل على هذا كل من االدمة والطبقة تحت  -

 .الجلدية

 .تعديل حرارة الجسم و الحفاظ عليها -

 .يعتبر الجلد كحاجز ضد تبخر الماء -

 .يعتبر الجلد كجهاز استقبال الحتوائه على نهايات العصبية -
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ترتبط اهميته باهمية وظائفها حيث يعتبر ان الجلد جزء حيوي و مهم للحياة و الصحة  -

اي اصابة تمس هذه العضوية كالجروح و الحروق البليغة تهدد الجانب الصحي لالنسان 

فيحدث رالموت سريعا بعد تلف الجلد خصوصا في حالة الحروق الشديدة الن هذا التلف 

 . .يحطم الغدد العرقية التي تعتبر مهمة في تنظيم حرارة الجسم

)s.jougdar , 2000 :21(   

  :تعريف االصابة بالحروق .1

يمكن الي حادثة اليمة ان تغرس في الذاكرة المشاهد و لذكريات المثيرة مثل حادث السيارة،      

او ماشبه ذلك، و يقاس كل عام ) زلزال،فيضان او اعصار(باختصاب او كارثة طبيعية 

مئات االالف من الناس من هذه الكوارث، فيخرج الكثيرون او معضمهم منها بجروح 

  .لى المخ البشريتترك بصماتها ع   عاطفية 

حيث نتطرق في بحثنا هذا الى واحدة من اعنف هذه الصدمات و اشدها قسوة على    

االنسان اال و هي حوادث الحريق، تلك التي تضعه في مولجهة مع الموت، ال يملك 

المريض طيلة االيام و االسابيع االولى اال ان يتقبلها، و مع مرور الوقت يعيش معانات 

و القسوة في نظرة المجتمع، ) الجروح، تغير الكمادات و اللفات الجراحيةتنظيف (االلم 

كلما تضاعفت اثر الحروق في التعقيد و بينما يعاني المريض لحظات الرفض و الحزن 

و الياس تتبدد كل ومضات االمل في الشفاء، ليبقى يعيش في دائرة مغلقة من ضغوط 

  .الصدمة
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صابات انتشارا التي يتعرض لها البشر، و ينتج عنها تعد حوادث الحريق من اكثر اال    

تمزق و تلف في خاليا الجلد مما يجعل منها مصدر العاقة جسمية و نفسية كبيرة تالزم 

  .الفرض بصفة مؤقتة او دائمة، سواء على الصعيد الوظيفي او الجمالي

S.Jougdar.2000 :22)  ( 

  :اإلصابةعوامل . 2

قد يكون الحريق مقصودا او غير مقصود وفي كلتا الحالتين فان االسباب تعزي الى واحد او 

  : الثالث األساسيةاكثر من بين العوامل 

  :نذكرها بالترتيب في مايلي حسب مدى تعرض الفرض لها: الحروق الحرارية

جزاء البوتون و ينتج عنها اصابة اال خاصة ): (les gaz chaude: الغازات الساخنة •

 .المكشوفة

و يعد هذا العامل من االسباب االولى التي تؤدي الى : السوائل الساخنة او المغالت •

 ...)ماء،زيت،حليب(اصابة الفرض بالحروق 

 .و تحرق عن طريق التماس المباشر او عن طريق اشتعال المالبس): (le feuالنار  •

ن طريق التماس و تحرق ع):  (les solides chaudsاالجسام الصلبة الساخنة •

 .المباشر، حيث تؤدي الى حروق ذات مساحة محدودة لكنها عميقة

• S.Jougdar.2000 :23)( 
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  : الحروق الكميائية  

تحدث االصابة بهذا النوع من الحروق عن طريق التفاعالت الكيماوية و التماس مباشر     

القلوية، مع العلم ان هذه الذي يحدث مع المواد الكيماوية الحارقة اما الحامضية او 

  .االخيرة اشد و اكثر اتالفا النسجة الجسم من الحروق بالمواد الحامضية

  : الحروق الكهربائية  

مع التزايد الكبير في استخدام الكهرباء و االالت الكهربائية بصفة خاصة لوحظت زيادة    

  .ملحوظة من سنة الى اخرى في نسبة المصابين بهذا العمل

  :لعموم فان التماس الكهربائي ينتج عن احد االمور التاليةو على ا

 .اخطاء تتعلق بتمديدات و التوصيالت الكهربائية في تركيبها •

عدم صيانة تلك التمديدات و التوصيالت الكهربائية و اهتراء عازل االسالك مع الزمن،  •

ما بين تلك  مما قد ينتج عنه تالمس اسالكها ذاتيا او عند وقوع او وضع مادة موصولة

 .االسالك المهترئة العوازل

محمد ( .الصواعق و تالمس شرارتها الكهربائية مع المواد الموصلة على سطح االرض

 )295-277 : 2001توفيق خضير، 

  :اإلصابةظروف . 3

  :وعن البيئة التي تحدث فيها حوادث الحريق نميز 

من الحاالت المصابة في الجزائر، خاصة النساء  %80و تمثل نسبة : الحوادث المنزلية  -أ 

 .أطفالمن المصابين هم  3/2و االطفال حيث ان
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بالسوائل الساخنة و التماس الكهربائي  اإلصابةوعلى مستوى المنزل تعد انفجارات الغاز، 

المؤدية لحوادث الحريق من  األسباب أهمالكهرومنزلية من  آالتنتيجة سوء استعمال 

  .المنازل

تعد شريحة الذكور اكثر عرضة لهذه الحوادث نتيجة عدم احترام قواعد  :دث العملحوا  -ب 

 .من نسبة حوادث الحريق %15االمن و الوقاية، و تتمثل نسبة 

و التي تتمثل في حوادث المرور التي تنتج عنها اخطار و  :حوادث الطرق العامة  -ج 

بسبب عدم احترام قواعد  صدمات متنوعة مرتبطة بانفجارات الغاز و التماس الكهربائي،

 .االمن و قوانين المرور

 :و تتمثل خاصة في :الكوارث الجماعية  -د 

 .حوادث صناعية ترتبط باخطار الغاز او الكهرباء  -

 .حوادث انفجار القنابل و الغاز المرتبطة باالرهاب  -

التي كثيرا ما يحدث فيها انقطاعات .......مثل الزالزل و الفيضانات و : حوادث طبيعية -

 .في اتصال الكهرباء او الغاز التي تؤدي الى انفجارات متفاوتة الخطورة

)   .edenet.tn/bn www.ecole  (    

  :تشخيص الحروق 4

  :يتوقف تشخيص حالة المريض على خمسة عوامل اساسية

 .مساحة الحروق -

 .عمق الحروق و درجتها -
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 .موقع االصابة -

 .سن المصاب -

امراض و اضطربات اخرى يعاني منها المريض، من شانها ان تزيد من خطورة االصابة  -

(S.joucdar,2000 :26) 

  :درجات الحروق 5

للحروق درجات مختلفة تبعا لعمق الحرق، رغم انه قد يتواجد لدى المريض الواحد مستويات 

  :مختلفة من العمق، اال ان معايير التشخيص قسمت الحروق الى

تصيب الطبقة السطحية و تتطور فيما بعد شيئا فشيئا مع غياب : يةحروق سطح -

 .االلتهابات، و ينجم عنها اثار سطحية سرعان ما تزول تلقائيا

تصيب الطبقات العميقة من البشرة و التي :  (les Brulures Profondes)حروق عميقة 

ء سريعا فتحتاج الى ، اذ انها ال تميل الى الشفا)بالستكية(تحتاج الى عمليات تقويمية 

 .تغطية جراحية كثيفة

 :و مهما اختلف  العامل المسبب للحروق فان درجات الحروق تنقسم دائما الى -
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  : الحروق السطحية

سطحية تصيب الطبقة الخارجية من البشرة، تسبب الما بسيطا مع : حروق الدرجة االولى

الشعة الشمس القوية، تشفى من احمرار مكان االصابة، تشبه حروق الجلد من التعرض 

  .دون عالج خالل يومين

حروق اعمق لكنها ال تمد اال المستويات السفلى للطبقة السطحية : حروق الدرجة الثانية

  للجلد، اال ان تطور هذا النوع من الحروق قد يؤدي الى ترك اثار او تشوهات

  .)277 : 2001محمد توفيق خيضر،(

  :الحروق العميقة

الثانية العميقة تمتد الى الطبقة الداخلية من البشرة، مسببة الما شديدا و تظهر  حروق الدرجة

يوما اما عند فشل  28الى  7اثار على سطح الجلد، و تشفى مع العالج بعد مدة من 

اسعافها و عالجها قفط تتلوث و يحدث التهاب يتلف البشرة تاركا تشوهات مستقبلية 

                                                         تحتاج الى ترقيع سطح الجلد

     (S.Joucdar,2000 :20)  
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  :حروق الدرجة الثالثة

و تصيب الغدد ) السطحية،الوسطى،الداخلية(حروق عميقة تمتد الى ما بعد طبقات البشرة 

في  الدهنية و غدد العرق و بصيالت الشعر و قد ترى فيها او بداخلها نقاط تجلط دموية

  .اطراف االوعية الدموية المصابة

ال يشعر المصاب بهذا النوع من الحروق اللم نظرا لتلف او عطب النهايات العصبية 

الحسية لمختلف االحاسيس التي يختص بها الجلد و منها االحساس بالبرودة، الحرارة، 

مما  تسبب هذه الحروق تشوها ظاهرا في الجلد و تاكال في انسجته...االلم، الضغط

  .يحتاج الى اصالح و جراحات زرع الجلد و التجميل

  ) 278-277: 2001محمد توفيق خيضر،(

  :مساحة الحروق 6

تتوقف خطورة و شدة الحروق على نوع المادة الحارقة و على مدة او زمن استمرار بقائها 

على جسم المصاب و اخيرا على مساحة الجلد او مساحة سطح الجسم المحترق و 

 Tableau de)و مضاعفته حسب جدول الند براودر 9المساحة برقم  تحسب هذه

Lund et Browder)  .  

من مساحة  %20حيث تعتبر حروق الدرجة الثانية و الثالثة التي تصيب مساحة اكثر من 

الجلد حروق شديدة و تعتبر حروق الدرجة الثانية و الثالثة التي تصيب مساحة اكثر من 
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حروق خطيرة، بينما حروق الوجه اليدين االقدام تعتبر  من مساحة جلد الجسم 40%

  .شديدة بصرف النظر عن مقارنة مساحتها بمساحة سطح الجسم كله

  )278 : 2001محمد توفيق خيضر،(

  :دور االخصائي النفسي في جناح الحروق و الجراحة التصحيحية

االلم الذي ألخصائي النفسي دور كبير في جناح الحروق فهو يقوم بتخفيف من حدة 

يصاحب هذه الفئة من المصابين و اول شيئ يجب ان يتوفر لذيه هو مصاحبته اتصاله 

المباشر بالمرضى وبناء عالقة انسانية معهم و االستماع اليهم دون انقطاع و هذا 

بمعرفة االضطرابات و الصراعات التي يعاني منها المريض و محاولة تحليلها و البحث 

حدتها و تهديدها لهذه الشريحة و محاولة استرجاع توازنها عن اصلها لتخفيف من 

النفسي و تحكم yالسيرورة النفسية و من بين الوسائل المستخدمة عند النفساني، 

  :للحصول الالى نتيجة هي

االستماع لمعانتهم و محاولة مساعدتهم قدر االمكان على التكيف مع معاشهم العادة  -1

 .نتائج حسنةالثقة للمرض و الوصول بهم  الى 

محاولة عالجية اخرى تتمثل في االسترخاء كونها تقنية تساهم في الفضاء على بعض  -2

المعا ناة لديهم وتهدف الى تحسن المرضى واحساسهم فيالحظ عليهم الهدوء واالحساس 

 باالرتياح 
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االرتكاز على االيحاء حتى يحس المريض بانه في حالة جيدة سواء من الجانب النفسي  -3

دي، حيث يطلب المعالج النفسي من المريض بان يحس بانه في حالة جسمية او الجس

و نفسية جيدة، و يبقى يمررها حتر يصل في النهاية الى تقبل الجسم بطريقة ايجابية 

ويهدف من خالصتها المختص على التخفيف من حدة االرهاق النفسي والتعب وتقبل 

ابية ومعاملة جيدة مع نفسه ومع الدات وتشجيع المريض على تطوير االحساسات ايج

الغير دون ان ننسى العمل والقيام بنشاطات مختلفة يشرف عليها المختص بمقاومة 

 االعياء النفسي 

والهدف االساسي هو جعل هده الفئة من المعاقين تقبل نوع اعاقاتهم والتكيف مع صورتهم 

  )279 : 2001يضر،محمد توفيق خ( .الجسمية ودمجهم في المجتمع والحياة العملية 

  

  

  

  

  

  

  



32 

 

  الفصل خالصة

التي تشكل خطرا كبيرا على حياة البشرية جمعاء،  اإلصاباتمما سبق تعتبر الحروق من 

الوفاة و التشوه و العاهات المستديمة التي تخل بوظائف الجسم و  إلىتؤدي ألنها  ذلك

  .تجلب له الكثير من المتاعب و المعانات و المشاكل النفسية و الجسدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



33 

 

  ا�CWاءات ا��=�'�� ��را�� ا����ا?�� :ا�V	�� �&%ا�

 )�*v ا���A ا����دي -1

 درا�� ا����� -1-1

1-2- �*�\��Oو �ا���� 

 )��ن و)ة ا�9را�� -1-3

 أدوات ا�9را�� -2

2-1- ��)�Vا�� 

2-2- �]BEا�� 

2-3- ������رات ا���O	ا :�$+��� s'@ا� Sر ر����Oا  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

Ι- X,ا���� وأدوا Y�=�  

1- <
�=�9EWا Y�=ا��:  

    �� �D�����\� ا��O.ا �*V�ھ$ ا���*v ا��@'��� ا�2ي S�� F(9'��6 ا���h ا����دي و46

 �*�( �D��6 ت ا����)اد )/ EOل #@'�s ا	4%�ا��,9) &@�� r6� �FD$�� / ا�

ا��ت ا������ )� F) h�6 ا�;ب )/ �bء �ا���A �/ ا���9$ل ، ا���$ك وا.���ب ا�

 �*�( s�'ا��) ،/247 :1986�4$ف )��9 ���6 .(  

 :درا�� ا��	�� -1-1

��8 ا����� )/ )�[$ر د��6)���    ��) ���ا#�XV آراء ا��'���/ أD*� ا�Bjط� ا�@�)�� وا���

ا(E� �4,� #�ر6'� و��$)� درا�� ��B� ا���ورات ا������ ا��� (�/ ���*� ا���$ك #

 F�د ا��� #�9ت ��;ب ��= )��$ى #$ظ���� �V��� �اء +�ن -�ذا أو �$�6 �*� درا�$�

���  .ا��

  V6$ل   ���\� ا�����U��� �D أ+OZ� :��# ي ا��>�ل ا�2ي �ا���� �ن درا�`) و#D���$�

  .,9ر )/ ا����$)�ت �B= ���6/ )/ إ9Tار ا���O S$ل ا�����

 :ا�/�=� و�&	�&�	 -1-2

�D ' ھS ا��J� ا������ (��9را�� وھS %���6 ا��وق   �Oا ا ا��$%$ع أ+��;�( d�cو�

��� (*� )/ درا���� ا���(V� ا����ش ا����ة ذات ا��وف )/ ا�$�F وھO ا��� �����-jا �

 )$%$ع  2016ا����� ��6��c ا��وف ���� <�.ن +( A�) 8$%$�� إ	 و��6*� (�

��6����B �D/ �9را�� ا����6� �B? ا���	ت ا���$�ة وأ��O)$%$ع �969 ا A(�  

8 (�� . ا����� �� م - �D y��# ��D25آ ���. 

�-ا����� ز - # ��Dز آ  ��� y�24 )/ ا���

 )��ن و)ة ا��9ر�� - 


	ن ا��را���:  

   SD�;��( �6	$) را���f �- ��\��J��jا ���gا�� �� �ا�9را� X�# 9V�.  

��\��J��jا ���g���) &6  :ا���

�]�	��� �> ��Z	را�Wا ���\��	L -.�/�  :ا�

  �B �� UV6 ا���4 )/ ا�>�D? ا�@,� �$	6� SD�;��(: ا��([ 



35 

 

��رة �/ )��@�=  1936ا����g� (�9ة )ا8B ���9)� )� أD@`ت ��� )ت ھ2ه � XD�+

�h ا�$,X و(�9 )ور D �� ي��� �D9( أي  �26*$ي ��4ع  ��1962Vإ�= ا� F�6$�# S#

 S,م ر$���X  2007)�6$  19ا��gرخ ب )07-140(ا���� (���;�SD و(�$�? ا��Tأ

���gا�� Sوھ� ا ن )/ أھ ��\����\�� )��;���g(SD� ��$)�� إ��@J��jت ا.  

S*��) /(و �9ة أ���� Sc6و:  

  "A"ا�>��ح ا��'�s �� ا��وف و��6ف (��>��ح 

�Q �> ا���وفKح ا��	و�3> �9'= -.�/,:  

  :UV6 ھ2ا ا�>��ح (���@�= -�;� ��را )��;�A�B ، SD ��6$ن )/ �E�� أ($اب   

 (�ب �\�h ا.ط��ء - 

 - ��� (�ب ���E@�رات ا�4

 bوار(�ب ���$ظ��/ وا� - 

����  :#Sc ھ2ه ا��

 - ����\�h ا��� ?��( 

 - ��ا,? ا�4��� ?��( 

�����jوا��9د ا ?�  :أ)� (������ ���$ظ��/ ا���$ا�69/ (������ )U ا���

?�  ا��9د  ا���

����  1  ر\�h ا��

��  1  ا��ا,? ا�4

  17  ا.ط��ء

 �� /��ا���%�/ ا��'�

  ا���62

04  

/�%  10  ا���

��D���D ��\��O1  أ  

��]�( ����  3  ا��

  1  ا��اس

  1  أ)�/ ا��'bن



36 

 

  

  ���Z 14: ا��0ف

     8+      8+22 

6� 

 ��6 J 2ا�;�  

 ��6 H 3ا�;�  

 ��6 F 3ا�;�  

 ��6 E 3ا�;�  

 ��6 O 1ا�;�  

 ��6 P 2ا�;�  

 ��6 2 4ا�;�  

 ��6 Ι 3ا�;�  

 ��6 Κ 3ا�;�  

 ��6 N 1ا�;�  

 ��6 J 2ا�;�  

ف f

  ا.ط��ء

ف 4f  

1 ���9�T    

9 :r�Bا(    

1 :��#(    

1- {�4(    

  

  

  

  

  



37 

 

  :��ة ا��را�� 

ة ($)� )/ @� ���O �ا�9را� X(ي 18ا�=  05دا�(  

  : ا��را�� أدوات

ھ$ B$ار (��/ ا���sB وا����$ص  ,�9 ا��$8T ا�= )��� ���V� B$ل : ا��B	�9L ا�/�	د.�

 ����  وا	������� وا������+8 ا�����4ت ا��

#��? دورا ��� )>�ل ا��@'�s وا��Eج  (��A+�� اD*� ھ� اداة )/ ادوات ا���A ا����� 

ة%��( /��B دا�� ���  �� #���Vت ا���A  ا��

 /��'- /�) �]�ورو�$ ��= اE� �*D,� د��6)���� و#��دل ���ا+� و)/ EOل  أو�6�*� ا�

%�� ا���)�V� U�4��6 ا���sB ا���$ل ��( v\��D =إذ  ���$%$( �V6�4O U$ا#*� (4�D

��� �9ة اD$اعVا����� و��� A��  و����� )*9ف (9O� ا�

��C)�9 ا��L	Bا�� : =�� �(b�( ص$��  .��= أ��J� ا���sB  ا��j(�و��*� �6$ن ا��

-��C)� -&? �9L	B�:  =�� ع +�� �6$ن$%$( �� S���6 ص$��و ��*� 96رك ا���sB ا��

 Oا�= أ /�B /( ا��$ار F��$# sB��  .ا�

��$ص �� ا��$ار  :ا��B	�9L ا���ة-��� �6  .و ��*� #��4 +8 ا��

ا,? ا��r6  :ا���P12 ا�/�	د.� -D ان U�4��D �*�4Tا����$)�ت و ($ا U�<� �و ھ� و���

  .�9ه و #�S�V ا�= ,���/ أ���ء ا��A69 و ,��F و (

9 �� )��� : ا���P12 ا���ة���$ف ا�9را�� و #T �� �#9م ��د'��# ��]�( �f و ھ�

 �\�Vا���$ك ا���.  

Wرات ا�=����ا	������ r�) 8��6 ا������B/ ا�= #����*� (�	)�9ادات او :  �D h�6�V( و ھ�

+�� و B hB ���Vا�� ���ات و ھ� (*2ا #�@& ��� �/ ا���bات ا�����O	 �(��د ا�����	ا

  .ا���h ا�>����

��ر �O	ا S�V�# ا�=  اتو  ����  : ا��

��رات ا��O8 ا����رات ا����Oا �����رات ا����V� ا����O	ا ���V9رات ا��V–  رات���Oا

  ا	���9ادت  

��رات ا�@'��� ا���bا���  و)/ اھS اD$ا�*� -�Oا.  

��رات ا	��Vط�� و ھ� #*9ف ا�= ا��@& �/ ا��$ا�B ا���bا��� �Oا  
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د و ���ر (;ض ا��@gف �/ ا��s�V ا�>��� ���O	ھ2ا ا S�6 �$+��� s'@ا� Sر ر����Oا

�,� ��� ا��*]6 ��+ S�<رة ا�$T  s'@ا� ��ا�>���� (�/ ا�>���/ و ھ� و���� ���

 �c(�f او �9و وا%�� :دس–،��ط$ف )��$د ��6/ (ا����$ص )/ v\��D و )@�+9, 8 #

349(  

��	ر �Hاء ا�Cا ����E:  

و ,�S ا���Tص و )���ة �4D? )/ ا����� ر�VD21-27   8�- S$م (�S69V ور,� )/ D$ع 

 /�) �( S�د )U أ2O (��/  7د ا�=  6ا��Dن و V6$م ا���sB (��>�8 ا�$,� ا�2ي اF�� b<D ا�

��� ر��9B /( Fوث �+ ��ا	����ر ا��#�? ا�2ي اb<Dت ��F )'��& ا��cء ا�>�S و )ا,

  �W ا�@4? ا)� )� -�F ذ

 U( ولE� h+ا���� h�<ن )/ ا���D8 ا+ Sر� F�( ?�4D ول	ا S�و ��9)� ��6*� )/ ا�

�h )�*>�� ا��S ا.ول D U�VD$م (4ح ا	��J� ا�'�T� �����)� �S ‘ ور,� ���D� و �6

�TE'ا�  S8 ر�+ /( ء�*�D	9 ا�) S�  ) W�(2001 : 20 (9ري   –د . ( (��

��ر �O	ا /( :���ات ا������ طV6� ا�����6#�T�O b� ��S69V# = ا�� s'@ا�  Sر�

��@'s ا���$م و ا���  6>? #$���*� و )ا,��*� و 2O�D ��$)� )/ )>�$ع ا����ق 

 �/ T$رة ا�>�S (ا����دي ������ ا��9رو�� �O	ھ2ا ا �ة �6�ا����$ص و ��9 #���8 ا�

ر�S ��= -�8 و )�c$ن و ھ$ (�'��& ا�bا\*� و )�$�D#*� و ا�����B#*� و ��6$ي +8 

��� +�S�V�6 8 ا�����8 ا�= ,���/ '- /� ��6 W�2):  

 8�T��أس ا��S ا����س و +8 ا��+ S�<اء ا�b6@�8 )'��& ا� ��( S�  أ v���6 )��$ى ا�

)�S�*6) W (@�8 ا��S و (���F )�8 ا�$ظ��� �� ا�$ر,� S<B ا��S ا��+�ت و ا����%8 - ب

 )2001:2(9ري 
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  دواتهأج  البحث و منه

هو تقنية استعملت الول مرة من طرف علماء النفس االمركيين  :المنهج العيادي -1

المنهج في تشخيص االضطربات النفسية التي يعاني منها المريض لكشف بدقة  هذاحيث 

عن كينونة الفرد من خالل البحث عن اسباب الصراعات النفيبة و ما يحس به الفرد من 

 .جراء التخلص منها

عطوف محكد (حيث يرتكز على تقنيات تتمثل في دراسة حالة و المقابلة و المالحظة 

  .)245 : 1986ياسين ، 

اتفقت اراء المختصين انها االحاطة الشاملة و المعرفية بتفصيل  :دراسة الحالة  1-1

السيرورات هي تاريخي وعموما دراسة حالة  عالقةالحالة من منظور ديناميكي ترابطي 

التى يبنى عليها السلوك سواء كان شاذا او سويا فهي دراسة عميقة للفرد تسمح النفسية 

النفساني بالتعرف على الخصوصيات او التغيرات التي تحدث للفرد علة مستوى  لألخصائي

  ).247:  1986عطوف محمد ياسين ، ( النفسي توظيفه 

بان دراسة الحالة في المجال الذي يتيح لالخصائي النفساني جمع اكبر : يقول جوليا نروتر 

  .قدر من المعلومات حتى يتمكن من اصدار الحكم حول الحالة

  :ادوات الدراسة

هو حوار بين الفاحص و المفحوص  قصد التواصل الى معرفة : المقابلة العيادية 2-1

  .عميقة حول كل المعطيات النفسية و االجتماعية و المعرفية
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كما انها هي اداة من ادوات البحث العلمي تلعب دورا في مجال التشخيص و العالج النفسي 

على انها عالقة " البيرو روسو"يعرفها ). البحثدالي حسين ، محاضرة في تقنيات (

ديناميكية و تبادل لفظي بين شخصين او اكثر و من خالل المقابلة يستطيع الفاحص 

الحصول على نتائج مرضية اذ نتبع خطةاتها بطريقة موضوعية و سليمة بهدف خدمة 

  :البحث العلمي و للمقابلة عدة انواع

 .المفحوص ملزما على االجابة على اسئلة الفاحصو فيها يكون :  المقابلة الموجهة -

و فيها يدرك الفاحص المفحوص يتكلم بحرية في موضوع ما      :مقابلة نصف موجهة  -

 .كما يكون على الفاحص توجيه الحوار من حين الخر

 .و فيها تعطى كل الحالية للمفحوص في الحوار: المقابلة الحرة  -

و هي وسيلة لجمع المعلومات و بواسطتها نستطيع ان نراقب  :المالحظة العيادبة 2-2

  :المريض اثناء الحديث و قبله و بعده و تنقيم الى قسمين 

و هي غير منظمة تستخدم عادة في صفوف الدراسة و تفيد في  :المالحظة الحرة  -

 .معرفة السلوك التلقائي

  :االختيارات النفسية  –3

و هي مقاييس نفسية يميل بعض الباحثين الى تسميتها باالمتدادات او االبعاد العلمية 

حس حركية و النفي جسمية  –لالختيارات و هي بهذا تكشف لنا عن الميزات النفسية العقلية 

  :و تقسم االختيارات النفسية الى 
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ت ، اختبارات اختبارات التحصيل ، اختبارات القدرا: االختبارات العقلية المعرفية -

 .االستعدادات

 :و من اهم انواعا: اختيار الشخصية الجسمسة -

 .و هي تهدف الى الكشف عن النواحي الميزاجية: االختبارات االسقاطية  -

يتم هذا االختبار بغرض الكشف عن التقمض الجنسي : اختبار رسم الشخص لماكوفر -4

ن الجنسين وهي وسيلة لمعرفة للفرد و صورة الجسم كما يظهر لنا التفرقة الجنسية بي

عطوف محمود ياسين (الشخص المفحوص من نتائج و مشاكل قد تبدو واضحة او غامضة 

  ).349 : –دس  –

  :كيفية اجراء االختيار

و قلم الرصاص و ممحاة نطلب من الحالة رسم شكل  27-21نقوم بتقديم ورقة من نوع 

د مع اخذ 7د الى  6الرسم ما بين  انسان و يقوم الفاحص بتسجيل الوقت الذي انجز فيه

بعين االعتبار الترتيب الذي انجزت فيه مختلف اعضاء الجسم و مراقبة كيفية رسمه من 

حدوث الشطب اما ما شايه ذلك و عندما ينتهي من الرسم االول نطلب من المفحوص رسم 

االول ،  كل انسان من الجنس المعاكس االول على ورقة ثانية و يتبع نفس منهجية الرسم

مالك  -د( نقوم بطرح االسئلة الخاصة بالحالة ثم الخاصة بالرسم بعد االنتهاء من كل رسم 

).20:   2001بدري ،   
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  :طريقة التصحيح

يرتكز خاصة على تقديم التفسيرات الممكنة للشخص المرسوم ) رسم الشخص(هذا االختبار 

وع السياق العيادي للحالة المدروسة و التي يجب توسيعها و مراقبتها و تاخذ عموما من مجم

  .و عند تحليل الفكرة يعبر هذا االخير عن صورة الجسم) المفحوص(

بمختلف اجزاءها مكوناتها احتياجاتها و يحتوي كل رسم على شكل و مضمون و هو بذلك 

  .يعبر عن شخصية ككل

  :ينقسم التحليل الى قسمين

الباس و كل  –الفم  -سم كاراسيعالج محتوى الرسم مما يشمل مختلف اجزاء الج  - أ

 .التفاصيل

 -د(يهتم بشكل الرسم و بنيته مثل الوظيفة في الورقة حجم الرسم الحركات و التناظر   - ب

  )23:  2001مالك بدري، 
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 Lا��ا %&�  

  ;�ض ا�=�	�Y و �=	[�R ا�����	ت  

ض و#S69V ا���	ت-1�  

2- v\ض ا�����  

%��ت-3�  )��,@� ا�

  ا�'�#��-4

  ا��$��Tت 

Uا�  ,�\�� ا��

5BEا��   

  

  

  

  

  

  

  

  



44 

 

Dا$و� ��	ا��:  

  :L+	[� ا��/9(�	ت ا$و���

S�	ة -ز :ا  ا�bھ

  �@��-� )��;�SD 1991- 10-04: #�ر6} و)��ن ا	زد�6د

  �b(�ء: ا�$%U ا	������

  ��)��: ا��*�� 

  ا���� ا.و�= ��D$ي: �9را��اا����$ى 

��*� (�/ اOj$ة #ة �9د : )�O.ة ا$Oj7ا  

�(�,jا V( :SD�;��( �6  �B ا��

 ا��وق�`) �)��  ���5اا�$�F ا�>*� ا����= و: ا����ط5 ا��

�9ر وا�2را���/ار�� ا����D� و9ا��  

 �)�Tjا �:در��ا����� �ا�9ر�  

��را )��;�SD  :)��ن إ�اء ا��E)�Vت ا����د6��f �- =�@��(  

  

  :�Cول ��� ا��B	2Lت 

  ا���ف �� إ�Cاءھ	  ��,�	  ,	ر.�K	  ا��&�

  )�V(�� أو���   10:15إ�=  09:30  2016 )�ي 605$م -  ا.و�=

 ��Dة   11:30إ�=  11:00  2016 )�ي 618$م  -  ا���  �E,�ت دا8O ا.�

  ��Bة ا����� ,�8 ا���دث   09:30إ�=  09:00  2016 )�ي 611$م  -  ا������ 

��ر )�+$�   11:00إ�=  10:15  2016 )�ي 615$م  -  ا�ا(�� �O5 ا��4#  

  

  :,�B.6 ا��	��

�� ,��E ھ�9ا)*� D[�&  - ز��D ،�(�Vة ا����8 ا��� (��cء ا��$ن ,�V( �� �)�- ة ���ةا�bھ

� �و)#? ھ�# ، ����را �VD 9�)*�  ����*� � �����ة ��(>�f �- =�@�����) �*�E� ة��

وق ���V� 9 ذ�W ���= و�F ا���� إ�= ھ��ك ا�����V (������ 6$م (�) �)��( U�$�# XD�+

ة أي )/ ا�9ر�� ا����D� أو ا������  ذات در�� ��+.  
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، ا�;2اء  ���دث وھ� �� ا���bل #96 إ�9اد و����$م ��9 ا����ل �#6%X ا����� ��    

 �*��� <�Dا A�B 8+.و(9 ,9ر ا �Dوا��ق 6�4�6 ���*� و+�ن -969 ا��ارة و,9  أا	���

�X �� )��ط5 )'���� )/ ��9ھ� )�� 4#�Tأ?�  �*�VD=إ�  SD�;���) را���f �- =�ا����@

 X��Tأ �9ر ا������� وا�, ،��= )��$ى ا�$�F وا�V#�) �� �B�#( XD�+و �ا���� /( �

�9)�ا���9ث إ��� X%�# �*Dأ A�B ، W�2) ���*( �*Dت أ�8 � وأظ*, /( �) و��ة ط�8 ا�

ا �ا,أ)�)*�  �ى�Bدث ���رة ��+ XD�� 9ء �\��O`) XDا���� �*Dأ X��,و Wذ�/  /��D���D

�*���B ���8 )����ا���$(�ت )�*� و9)أت ا�� /�S #$ا�*�� أي D$ع W�2�(  ا��# ��.  

  :ا��	�� ا�/	���9* 

�/ �ث ا.OإD 5ذ+$ر و  �2اد ا�$ا�69/ ا b�9ھة )/ أ�ة #��$ن )/. ز�)�bو��/  6/ا.+

 S*�( 9Bو��ت 6، واb�( ث�Djة، ا$Ojة �� ا�O.ا ��#��/ )�*S وا����D 	 ، #��8 ا��

  .$�V� �� 8��#�d$د )� ,�8 ا��@;�8 ، ا����$ى ا���@� )

  :;2[� ا��	�� L	$��ة

  :;2[� ا��	�� L	$ب

)���V� F) أ+� )/ ا.م، )�[S  ����، +�ن 8��6 ر\�69�) h� �V�(�9، ا���� 667��y ا.ب    

  .F�� �*�69B، إذ 6ا�U��� �� �*V ا.و,�ت

 (�(�#ھ� ا��� #�*��� و )�D$ر)�ل )$ )�: (,��X ا������f X�T �Dأ :�) �Db�(  ،أن  إذ

# �*Dوط�9ة وأ ��*��) ���  .��\��ه أ+� )/ أي -'s �� ا��bا�

  :;2[� ا��	�� L	$م 

�(�� �أم ا����� )�+�   �X 55 #$�( �,Eا�� �ة��  U( �ا���� )��= 96 ا)أة  X+$ن ا.م #

 8Tو��د#�� ذات أ �����<( /� ��6f �)أورو �ا���� X��, ر(�#*�: (إذ  �وا�$  ,�ور6 S*�# �(

 /( �Bي ھ�ك رو) #�ف )� p�4�# ذ� W�S د6 ��6#V$ل ا����� آن ا.م D[�)�� و�

�;� (�((����� اA )��� �2ا ,��X 6ا�;c? و,���� ا��9D� �(�( /( �O.(  

  

  : L	W�(ة ;2[� ا��	�� 

ى �*� )�bة ;�T�O� �E,� ��9ة T�O� U( أ�O*� ا�2ي ��6*� �� ا�$	دة +$D*� ا.XO ا�

  .#�$%*� �/ �9ة أ)$ر دا8O ا	�ة  ھ2ا )� �*E+ /( Sم ا����� 
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ة �9ار ��= ذاك �Oو#� 6�;$b) �Dاف ( #V$ل ا����� �- X�V�  ).أ9B$� �Dي �

ا�bھة 	 #�� ا��A69 �/ أ)*� أ+� )�F �/ أ(�*� ، .ن ا��E,� )U ا	م )>د - �E,� ز 

 �,Eوأ)� ا�� ، dV� ا.م �D���� ام�Bإ U( �*�,E�+ �*) �B9 )���\�� و �� XD�+ ة$Ojا U(

  .أ(�*� 

 <;	��CHا�(�  ا:  

 Jء و ا����	�3[$	L ��	2[� ا��;:  

(� ���69 : ( ا����� ذات �E,� ��9ة E�(b)#*� وھ� )��$(� �V# ، S*69$ل ا����� V( �V69T ��

��دل ا.�ار (���� و ا��E,� وط�9ة �D ��6V# ت���h ا����4D) ..... �D�� ھ� p�+ �*����D(  

 U%$ا� �;# /�� �*)�Tاف .( (�9)� اb) d�VD Xو��(  

  : ;2[� ا��	�� �  ا�'=_ ا$�� 

 X��, ھ� ���ذا���`� Wذ� �f ىب #���D�+ F �� ط56 ا�bواج ��/ )� �V( 569T ������

9Bة +�� أ�D ا��r6 96ي و.......راD �D'$ف .... أ�D �� رو�B را�D )9ا(b#$ا ( ا����� 

���ء ).��) X@*وأ�.  

اق (����� #'>8 ا����� �V# S$ل و�9 ��9ي ���6�$ك ����,�� ، #V$ل ������� ا����� )� ��? ا�

,X راD �D'$ف 9B )�راه �Bس (�� ( ا����� �D وزدت   ).أp69��( �D ا�bھ

  :,��9% ا��B	2Lت

���	ت ,$   Dا �ا���� X-�� ،�6  X�Tو �( �<��D Fإ��  ��D���<ر ا���وق وا اء ا��� /(

�*�$V) ت�  : ا��� #+�*� T�O� �� و�**� و�

ت ��*� ھ� و�*� +� �ا�$ا "�� ���B أ" أول ��+ 8�@) �*���'- =�� Wذ� �

 �`�# X��TوأF�#.  X��Tأ �ل ا����$V# A�B ، آة��X 	 #�'�= �/ ا��Tب وأ��ا.�

��X ا����)�� )U ا��Tوأ ?c;ا� ��6�  .�\�� -969ة ا��$#

 X�+ ?�<#أ  X�+ ��D. /6O �) طE�O	وج واا����دات ��= )��$ى ا�'69/  أ%U ا�'

%= #'�= ا�;�ز ��*S و����آX��,) : �D ا�����( ���X �6ا  ).h�D +8 6$م ,9ام ا��

��X #�>�? ا�'وج )/ ا���X��, X ا����� Tوأ �*���- X'��Dف(ا$'D Xو��  p69�� �(و

����4/(و  -��ر#��( /�#�- 69D X�;.(  
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ھ� ���# :�Tآة ، وأا T�O� (�9 ا��[ �� ا����+ �*��D /( ��X ا����� -969ة ا��$#Tأ

$B ����r ا��Eم ���VF ل)�# X��Tوأ O ف ا  .�9ھ� أEB)*� أي ا#>�ه ا�4

ت ا�� )� ��F�D )/ آ��ر ا���دث و�+2��� S�`�# X��Tوأ� �و����,X)  /�( �DراD ج'

�T 8$رة ���*� ) ���اh�D ا���س ,�ع 6@$�$V# 9م�) ����D �B� p��# �ا���� X��Tأ

�*�$B /( Sا���� rور� F��� ھ� ��+.  

. �*D XD�+�V69T ، وأن�ف  ھ�������*� و(��4�) �*�V� تbواھ� ،��\�*D �*�� =�'�6 ف$�

O ا  .  

أ(�9ھ� �/ +8 ،)E): و�**�  و�9Vت +8 أEB)*�، وأن #;�) %����B� X#(و,��X ا����� 

��X �9ا\��، �S (�X ا����� ،)/ #�?Tوأ.  

	 ...%����B X#� +�)8: (*2ه ا�����، ,��X (و(�� أ �*D|� 8��# �*D	 U�4��# ا�'وج 

9O 	و  �V69T��(...ھ� ��T�Dه آE�ك.(...  

��*� وD /( bJ�@# X��Tوأ#���# XD�+ �( 9�) ��D9و��) h�# X��Tھ� +�� أV�� ��$D.�) }

  .وا�>��ل وا���6$�

�	ج ا��B	2Lت وا��P12	ت ا�/�	.�.�=�  :ا�

و�9وا�D� -969ة وھ2ا ،(����h  ا��V�ا����� ز ا�bھة #����B p� )/ ا�5�V وا��$# و�9Vان    

��()� أدى D وق ��=  �*� إ�= )��شB /( F� X%�# ��� ��ت ���`# A�B ، ب4c(

�T 8$رة ���*�V�# Sو� �*��V�# S� �**ى و�$��(.  

 F���وFD|� ��6 �( =�� ة  :)/ EOل ھ2ا �|ن ا����� ر+bت (��

اع ا���ط�� (�/ cf? وbBن و%�W وا-�bJاز   •� �9ى ا����� D$ع )/ ھ2ا ا�*]#

���د �/ وا,�*�(و#$� و)��و�� ا	�. 

ھ� 6>��*� ,���� ا�@�8، وا	���Vد (`ن  أو 8�O ا���Vد ,$ي (`ن �69*� ����؟  •*]( ��

 /6O ون ا]�6 ���ة ��]D �*إ��. 

• /6O ا  .,��م ا���V���) r6رD� F��) و(�/ )[*

ه  •*]�) 5���6 ���� F�D`�4) /6O.إ�= ,��م ا r6 .��B� ا��

• O ا#>�ه رأي ا �ط�( ������) r6 -�$ر ا�� 

ا��� •f$#$��� �� ا�[*$ر �� ا��$رة ا�f �9م ا�
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•  �T�O 9ةV� #�$دھ� �ا����) F���6$�**� و ا��bا��ت ،��h ذ�W ��= ا��@��

S��9ق #$#ات ا����� أ���ء ا�) h��# وا���$ل ا��� �6b+ .ا��

•  /6O وأ)�م ا �*��D م�(أ sVوا�� ��D9و��) س��Bj6ا�EO /( 9�$F  �س ا������Bإ

���'( �*Dأ�رة ���*� أ $T اب�*� #��,�cت �� -'���*�  9Bثأدى (*� إ�= ا4%

 XD�+ �( 9�)}���# وا� ��$D.�)<ل��. 

 وا��+�B b$ل T$رة ا�$�F ��9 ا� •���'�5 �*� ھ$ا�h )/ ��6� �ا	ر#��ك �� ا��

ھ���ا����� + #@�;*� 8� �D$ ھ2ا ا��c$ ا����ل و*]�) �. 

�	�>ا��      �	E `?	E �.�.	�/ت ا�	P12:  

ا-�bJاز و)��و�� ،#[* ا����� )/ EOل #��(� و�**� �9ة #��,�cت (�/ bBن و(��ء  •

�� .ل ؤ#

•  �*����� 8�V# از و�9مbJ�-ج وا��bDوا ��D9وا� *]# 

	�.�� <L	+Kى ا�)� :ا���

• Sأ�  :(E( =�� ��ھ� )'��4� U( اbD��ج و9Bة ا��$ت، وا��+�b ا���)��# �� F�$ا�

 ا������(*](.( 

 ��&KR9 ا�� ���	Vا�� ��	�: 

 .���bة و�Bدة و��)9ة و)�6$4� •

%�K� :ط��/� ا�

و 6�9ه D$ع )/ ا	���Dر  ا���$ق  ا	��������D U$ ا��$ا8T ا���9*� ا���� )/ ا  •

 .ا���$ص

•  �,E��� ���V�( �f)O ف ا �*$�� )U ا�4

ط� )/ #�@�(W ا.U)�T و# •�( �+B�; #ا�>�$س )�� 6[* ��9ھ� ,�5 و#$و%���  

��+ �����Dا. 

 .�� 9Bوث ا��;�� )8ا��[ �� ا��آة ��9ھ� دا\S وذ�W أ •

��ء  •Oإ F�$ا� :(Eوط`ط`ة رأ ('��ر )�*� . 

 : ا��(ح ا�@ا,>��#  �f /( ھ� وأ���رھ�  #��9 أو ,�9 ا����� �/ )@��
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�  :	ر �	E(���ظ�وف إ�Cاء ا�

اء ا���Oر )�+   �|) ���, A�B ،�ا���� U( ��� ء�V� Oن آ�+�$  F) م$V�� ��� �أ�*��� ا����

#�B� �� ا����)8 )���، و,��X أS�D ھ�� ����� ،�#9�X��, S أ�V�f ا���ب ( XD��� ،�*�(S# 

��را	إ�اء �O �6وف ��د  .�� ظ

��ر +�ن �O	ز ا�<Dj قض ا����� ��= أي أ)، ور��S�  Xد,�V� و 35ا�$,X ا����;��#

د,�\5 وار#�XB ا����� (�/  10د، أ)� ا��S ا����D ا��;,X  25ا�@�8 ا.ول وا��9ة 

6��، و 10ا����/ )9ة V# 5\�,د��(�� �Oاء ا�إ� ������ر ا�@'s +�ن �� ظوف ط

 ط����و-�ر�f 8�� دون أي رد �ا���� X+.  

�  	ر ا��� QKR	E(���,��9% ا�

  :,��9% ا���6 ا$ول

 %
R�9% ا��,:  

+bة (��B =�� W�2�  ��D*� ���� إ��F  أ�8��X ر�S ا����� �� ر�S ا����ة إ��Vط ��� �6   (

,�ا�$�F وا�,��، إذا ر+bت ($%U ا�'9وش ا���$)� �� ا�$�F وا� � د	�� ��= #`�

و���) /�Dقا����  sV���) �ل ا�9)$ع ا��� ر���*� ا�@�$ر  ،، -�$ر ا����EO /( Wوذ�

6 ?c;) �ا���� A69B ، �**وا.�= ��� آل و� #$���)� Wذ� � �*��Dو�'4*� ��= )� (�9وا

B F��� 9ھ�  �ھ��� F�$ا� ��.  

 ?cf /( ��اع ا���ط� )W�%# U وا-�bJاز ، و#$،bBن ،و#[* ا����� D$ع )/ ا�

  .)��و�� ا����ؤل

ب ا����/ , ����  .�D$ ا���J�*<�(� ��� �W�2) ا� #�$ن ا�@�8 ا���dV ��= ا�

��� �4O� +�� وا�*�� �� ا��S أ-��ل �� ��J��( ������� ، ب�J�+	ا /��  .د,�V� �9ى ا����� #

  :,��9% ا���8(ن

��#*� وأbBاD*�،+�� أD FD>9 ا�����    fر S�)/ EOل ا��D S$ع )/ أ�X4V ا����� �� ا�

 F) 9�V6 �#ح  ا�2ا$�#�(ا���  #��9 أو ,�9  ا����� �/ )@���f /( وأ���ر.  

 Fأو� /� r6$���� �($��( ر و�*9ا$�Vوا� &�c��) :6T افا��S ��6$ى ��= ا��

�$رVا�.  

6��/ إ�= ا9�Dام ا��Bjس (�.)/ �� ا��,E� U( ا���س ��6V# /�(9Vا� Sول ر���#.  
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�: ا�أس ��9 ا�����8��6 B /�  ا����اع ا����� ���� 5���6 (����TbF#ا  

�$ظ��� اإن ا�V$ل (`ن ا�ؤ6� ھ� ا	���Vد ھ$ أ9B ا.,$ال ا��969ة ا��� #��X و�$د : ا�����/

 )/ أ�8 ���$ل أو ر�r ا����B /( S$�*�، و�6$ن ا��+�b �� ا�����/ +, �� /���� �6b+ا��

اح (���*�ا��Bjس (��2ات ، و,�<D~�  p9 ا����V#���6 ��  و b�B  T)/ ا���� �ا����

 �J��  .ا�'�4ة وا��*9دة �� ا�

��� ا	ر#��ك �� ا����  و+�XD ا�����  �69*� #�$86 ����= ا��[ �� ا�����/ )�� 6

S�ط ا��$+�9 : ا���d (���$+�9 ��ا��#6 S�  .D$(�ت ا��bاج =��= ا��S ��9 ا����� )/ EOل ا�

: �$�Fا��  أ+� أ��cء ا�>�S ,9رة ��= ا���

F�$ا� :(E( : 8�'= ا���� �9 ا�����+$# /��6 ��( S�<9ود ا�B /( 5��( 8�@) اد$� و أ+�

  ا�$ا�*� ا	������� 

<�C)ا� ���/� ،)E): و�F ا����� #$�B (�9م ا��V� وا��'$ف  :ا�*]�) 5 ���� 5���6�Vا�

اع دا��O (��5(و�**� T.(  

�C�=وق  :ا�@ا,(.�  ��ا�ي ا#>�ه و�**� ا���*Vس ا���Bjا   �9ى ا����� أ�

��� ا.�D= ھ: ا��[���O XD�+ إذا ��( �V�وا �ا���� /�# S� ����D ��6$ط ��, �ر��X ا����� ا�

&6  b�( �*D�>� )/ ا��وق ��= و�**� )/ ا����B� ا����\��اأو ا�(�U  ا�'

 c=/ا�:  /�) d)ا  ).��Bة ا���9� وا�أس(ھ$ ا�

�8 زاھ، )V69T U*� ���*� اXD�+S��  h��D ا����� #V���)+9ثB �(9�) ء$���) W8 ذ�.  

��,ا��� )+bة ��= ا�$�F وا�T 5ادا �� )��ط$�   .#��'9م ا����� ا�'4$ط ا.+�

  .إ��F #9ل ��= ا��bن �� ر�S ا����� ا����5 و#`�ھ� (���*� و)� وX�T: ا���(ع

 Fأو� /� r6$���� �($��( ر و�*9ا$�Vا� &�c��) :6T افھ2ا  96ل ��= ا��

�$رVا�.  

����� أ����� )��$ظ� (@�8 وا%: ��T �*69$(�ت ��B� )/  ر)6b� 96ل ��= : ا$?-

 ��@(��D569 ا�9و�  . وا��>b ا#>�ه ا�
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<?	V6��9 ا�� ���=�	L:  

%
R�9% ا��,:  

 8����6 �Dن ا��@�8 ا����+  ��B$( ة��( F4$طO و ،�6�� )U ا�@�8 ا	ول، وھ$ )�V#

������ ��O= �9م ا��$ا�5 ا�9ا�� ��	ح، ذات د$%$��).  

 ،U,اع (�/ ا��'�8 و ا�$ا�8��6 ا��S او�d ا�$ر,� وF�(E( �� 8��6 ار#��+�ت، #��/ ا�

 +2� ��اه �� ا�اس ا��#)��ك �2+ ا���DEV� وا��#.(  

  :,��9% ا���8(ن

%� وا9Bا، و ھ$ اظ*�ر ا 	م f �(9'6 ��*Dا ��*�EO /( /���6 /���(�9 اjطEع ��= ا�

و ا��$#ات، ا��� #���D )�*� ا����� �اء ا��وق، و �9م ا��$ا�5 ا�2ا#� و ا	������ 

������، ھ2ه ا��وق ا��� ا�ت ��= ��B#*� (�ظ*�ر ا�>�D? ا�@�$ري و ا�E-�$ري ��$رة 

�c) :6& و ا�>�S، و�6T اف�c/ ذا�W ����� )��$)� 	 -�$ر�6، #��$ي ��= ا��

�$رVا� Fاو� /� r6$���� �($��( ر، و�*9ا$�Vا�.  

�� و ا�$�F و ا��9 (�� ,و���F ��6/ ا�V$ل ان ا�����، (�9)� #��ت (�وق ��= )��$ى ا�

 /� 8V# 	 �9ر�) U)�Tط ��� �/ ��60*� )/ ا�Vا� /���ا��F  أ� ��+ �( X	B[�� �� ا�

�*��D r�# �*Dا �9ر�� �*��D����.  

  :��ت �� )���6`و ���b�$D F ھ2ه ا��

)/ ا����/ ان �6�? ا4%اب T$رة ا�>�S �2ى ا����� و�$ا�� ���� 9B�) 5���6 ا�bاء 

 ،/(bور ا�( U( Fھ���Dو 6>2ب ا F��� b+���F و,9 �6;� ذ�W ا�>bء )/ ا�>�S ا�2ي 6

ه#�$ن ا�*$ا�h �9ى ا��*]�) r6  .r6 )�>*� ا�= )�V4� ا�$�F، و,9 6@�;8 ا��

�9ق #$#ات  -) h��# و ا���$ل ا��� �6b+h��6 ا�c6 ا��@�� او ا��bا��ت ا��

 .ا����� ا��� ر���*�

6/ا	���Vد  -O �) S*Dأ �ا���� ة ����� ا�= )[*]D ون]�6. 

 .ا��T F$ر#*� ا�>���� أ�Xا��r ا�@969 ���  -
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- ��) r6�V�/6رD� F��) و (�/ )[* ,��م ا��O ا. 

�: ا�@�8 -�, F��<6 ه*]( �� ،E�O او ،�� .ا���Vد ,$ي (�ن �9ى ا����� ��

- dا���� U( ��V\E� 8+�@(. 

- �#$��( ��D9وا�. 

- O	ا#>�ه راي ا �ط�( �����B. 

- �#$���� ا���$)� ا�>���� �(D ح�. 

 .#��,�cت �� -'���*� B$ل T$رة ���*� -

 ذ�W�9م vcD ا�����  -�f =و ا��9وان ا� ،������ و ا�D2? و ا��D	ا. 

 .�9م ا��$ا�5 ا�2ا#� -

- ��b4$اء و ا��D	ا.  

��?	Vا� ��	ا��:  

  (�4,� ا����$)�ت ا.و���

- S�	: ا�ط���  

  (�@��-� 1990: #�ر6} و)��ن ا	زد�6د -

  �b(�ء: ا�$%U ا	������ -

  )��)��: ا��*�� -

  )VB$ق()��� ا���� ا����D� : ا����$ى ا�9را�� -

��*� (�/ اOj$ة -#ة: )�O.ا  

  �E��: �9د اOj$ة -

  (�69� �@��-� و	6� )��;�SD : ا���/ -

�� (���ر ا��وق -B��  ا�$�F: ا����ط5 ا��

- �)�Tjا �در� :��Dا��� �ا�9ر� /(  

وق((���@�� -�;� ��را (���;�SD : )��ن إ�اء ا��E)�Vت ا����د6� -���) s�'( ح���.(  
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  :�Cول ��� ا��B	2Lت 

  ا���ف �� إ�Cاءھ	  ��,�	  ,	ر.�K	  ا��&�

  )�V(�� أو���   10:15إ�=  09:30  2016 )�ي 605$م -  ا.و�=

 ��Dة   11:30إ�=  11:00  2016 )�ي 618$م  -  ا���  �E,�ت دا8O ا.�

  ��Bة ا����� ,�8 ا���دث   09:30إ�=  09:00  2016 )�ي 611$م  -  ا������ 

��ر )�+$�   11:00إ�=  10:15  2016 )�ي 615$م  -  ا�ا(�� �O5 ا��4#  

  

  :,�B.6 ا��	��

26��ھ�  فا�����      ،ة ����� ا�>�b( ،Sا�*� )�;�@���� )�$�4� ا�(�V� �c�)ء ا�

��� �$�**�، و�� ���B*� ا��� ھ� V�( �f �*#���ح �Dدرا، #�9و �� #�b�# A�Bن +��ا و#

�*��� .  

�=  ق��\�� (��>��ح ا�'�ص (���و@أ���ء ��#*� ا��j -ف–�����) X� �Vا��@���) UV6 ا�2ي

��را -��f  (9ت �ل ا����$O)/ 6$م د SD�;(��� ��6bB  �*�%$� ل$�6�9و ���*� �9م , ��+

F�( رھ�$�Dو.  

  :ا�(�  ا�/	�9> ��9	��

  :,�B.6 ا$��ة

   Oإ ��E� /( ن$��# F) (`س 	ة ذو )��$ى )�@� ��� ھ� �$ة p��#� 9�# ف �� أ�

ة�O.ا.  

X��  . ا.ب ھ$ ا���J$ل �/ ا�@gون ا����@��،ا.م )�+�� (��

  :;2[� ا��	�� L	$ب -

   Sھ��ام وا���B	9ة �6$دھ� ا�� �,E�.  

  :;2[� ا��	�� L	$م -

 وھ� ا����9� #�$د ھ2ه ا��E,� ا��$دة    ;T.ا �*� ���B �,E� (�.م �ا���� �,E�

��  .وا���

 ا����� أ)*�� V69T� �D. �**� ھ� ا���X ا�$9�Bة (�/ ا�2+$ر +�����#.  

  :;2[� ا��	�� L	W�(ة -
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   ��ام وا����B	وط�9ة �6$دھ� ا �,E� �  .�E,� ا����� )U ا.خ ا.+

����  .ا���X ا�$9�Bة (��*��9( X�) �*� S� �)*� وU( ا.خ ا����D أE� �c6,� ��9ة �

- �3$	L ��	2[� ا��;Jء وا����	]:  

���ط�� �*� �,E� ��B� �V69T U(#*� و)U ا����d  فا�����    Dا ���'- F�+  9�) /��

A69ا�� ����# r��r ا�'وج و## X��Tوق أ���) �*�)�Tإ.  

6اھ� ا���س /�B 8<'# �*�.  

F�$ا� ����� X�+ �(9�) ���, E) X��Tه وأ$@( :�Tل (`ن و�*� أ$V# �*�.  

 rر� /( ��\�O �*��ھ$@( X��T(�9)� أ �*� O ا h�<ا�.  

��X )@$ھ�Tواج (�9)� أb8 (� ا��V6 	 9Bأ 	ل (�ن $V# وھ�.  

8�V����� ��  .�*� ��69� ا��4$ح (����

  :,��9% ا��B	2Lت

���*��)/ EOل ا��E)�Vت ا��� أ���6ھ� )U ا�   '- ��   .��� 	B[�� أن ا���دث أ�

ة و)����� �9ا وO>$�� و��/ (�9 أن -XB �*� ار#�XB (�9 أن#$�( XD�+.  

�U و6�9و ���*� ا�5�V وا��$# ذ+ت #�ا����� #( �*#$T ،��(����) #�9ث �ا���)� �8 ا��;���

 �*��� X�,و�>`ة و {�وق ا����V� XD�+ A�B �� ا��4���) �*�)�Tإ ?��� ا����� �/ �

=���*� �� ا����@D 9ت�$� ��O�� وھ� X6bت )/ ا�EV(.  

�Tj2ه ا*� F�$= )��$ى ا��� �و(��; �V��� ر��ا X+# �).  

9V� 9V�O ا h�<أي ا� �*(EB9ت أVو� F� U���# XD�+ ا�2ي ����  .ت ا����� ����*� ا�4

8�V6 	 :�Tوأ ى أن و�**� #;�# �*� �V��� ر���) �*�)�T9 إ�) ���D ح� p��# �*�.  

�8 أ(9ا و	 أ)8 �*� أن Vا���� �� ��#����9 ����*� وو�**� ا�>��8 +�� +�ن �� ������� 	 #

  .ا���(5

  . (�د6� ��= )E): و�**�  ا���69��ت +�� 	B[�� ��= ا����� �B	ت ا��*$ وا����ء و

�*� �cرا� �*D. �*#ذا U( ���اT ���%و p��# �������  

  .+�� 	B[�� ���*� ا4%ا(�ت �� ا��$م وا.+8

 9T)� ا���دث ���*���`# /� v#�D ق وھ2ااء ا��� /(.  

 )/ ا��$رة ا�>���� ا��@$ه���*� و#�D 8ھ�<�# �������.  
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�$# �*��D $�D ?D2��) ا�@�$ر p��# �*Dأ S+9  ل �69*� �9م$�T$رة ������D*� و ذا#*�  ,

��ط #V$ل Bjوا��`س وا �ا���( h���Bأ h6 ا��� ,�9وا "��[*#���� �Bو) �4D�, �Dرا

ح �Dو h��D �;�D �Dأ �Dو�Oي��) " �6$�D.ع دوا��*� ا����ط ھ$ ��D>� �9م إ-Bjوھ2ا ا

���� )��ر ��B#*� ا���;# �*��D���� �;#   .أ)�م #�W ا��@$ھ�ت و��= ا�

 ��+  ������Dا ��X #��8 إ�= ا	���Dب #[* ا����� أ+�Tة وأ#$�( X��Tأ �أن ا����

��Dو�9وا.  

�	ج ��B	2Lت وا��P12	ت ا�/�	د.�=�  :ا�

   E)�V( 9ة�) ���, ت(�9 أن  �أن ا���� ��]B	"ب " ف4c( ���D ش��( p��# �ط���

Tو�?.  

ا��� #�%X �*� أ�ت ���� ��= T$ر#*� ا�>����، �*� #�r رؤ6�  قA�B أن ا��و

F� =��( 	 ه$@( :�T9 أV� آة  .و�**� �� ا��

 �*#9Vأ� �)�Tjن ا. sV���) ر$�@� p��# �*���)  ،F) U���#و� X�(�*��$Dوأ �*���.  

�*� /6O ة ا]D /( ط �*� #'�ف��Bب وإ�J�+ل ا�B p��# �ا���� X��Tأ ��+.  

  .`��B p��# �*D� اbD��ج و�9م ا.)/�+

 �/ T$ر#*� ا������ (��'>8 )/ ���*� وا�@W �� ,9را#*���# ��+.  

	4D$اء ���V#*� +�� أD*� #'��ر ا	���Dب وا($�F را��Bjس �V# �(9�� sV���)رن و�**� 

/6O 9ا �/ ا��).  

 h�#6/ )�*� وO ا��@$ه #9رك )$,& ا F�$# ة ذات���(*� )�� g6دي )/  *b\Sا*(���إن ا�

( اع )���T �� �*��<669*� و� ��� ا��sV �69*� و5��6 ا�>ح ا����@(U  F�$ھ2ا ا�

  .ا��@$ه

5���6 (��4ف +�� 	B[�� أ�c6 +�ن ا����� +�XD #��8 إ�= ا���T�O X� إذا +�ن ا�� A69

��8��ا��D أو �ا���Vا���� �� .  

  :ظ�وف إ�Cاء ا���	ر �	E(ر��

    9�) S� ،S�+�ن إ�اء ا	���Oر �� ا�>��ح ا�����5 (���وق ��� ا��9ا6� ر�Xc ا����� ا�

  .أن ,9)�� �*� ا�������ت
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 Sر� �� X,�9أت �� ا��S واھ �( S	B[��ه أ���ء ر��*� ��@�8 ا.ول ا��;� F�$ا� :(E(

 S� ��,و,X أط$ل �/ (�,� ا.طاف ، (9أت ا����� (�S ا.D& ور�S ا������/ ور��X ا�

اھ���م ����V4� ا����= .g# �*D+9  يا��S أ)� ا���V4� ا����= ���2O`# S و,X ط$86 و�d�# S ا

F�$ا� =��.  

��)E	�� QKRر ا�	��  :,��9% ا�

  :,��9% ا���6 ا$ول

    /� �>8 ا����� و-�$رھ� (���xBE6O sV ا��S وا%�� و��r�) F ا�'�d وھ2ا �6

�D4$اء وا��9وD	وا.  

/6O (���د �/ ا	4$اء واD	9ل ��= ا# ��+.  

  .)�����و وا,���8��6 ا��S �� و�d ا�$ر,� 8��6 إ�= ا.��D 8$�� )�� 96ل ��= أن ا����� 

  :,��9% ا���8(ن

��#*� ا�@�8 ا.�D$ي ا�2ي    fور �*DاbBأ X4V� 8��6 ���ة ا��� �ا���� Fر��� 

ا���4ة ا����د6� ا����V� ��= (�,� ا�>�S ا�2ي 2#+�D (���>�(� إ�=  6)b:  ��	ت ا��أس

�*� ا�Tj(� و)'��& ا	4%ا(�ت )/ ,�5 و���*� و)U(  Uا����� ������Dة ا������ ا��� �6D

  .�S ا�'�ر���ا��

  :ا$?-��# /� �fوو�$ه ر �أ���� ����� �6b(ر�  h�<�� ل��ا����� ا�E-�$ر6� �� ا	#

O ا.  

 ��B? ا���/ ا���$ع �/ اjزدراء أو ا�@1  : W	4C ا�/������.  

�/Rا� 	ا��ت :  أ�T و�$د =�� Eد�� �إن ا��$+�9 ��= ا�@� �$اء ظ* ��= ا�أس ��6

4��ع �V�VB وا�@� �� %�/ ا����B h��6 S� ا�5�V ا��� #�Dا /� ��@*� ا����� +�� �6

�*#�D��( /�.  

c=/أس :ا� ا���5 ن ا����B� ا����\�� ھ$ ا�ا(d (�/ ا�>�S وا����6.  

�8 ا�أس �/ ا�>�S �*� #>�ھ�X ا����� ���*� وھ2ا 96ل ��=  :ا��[���9م �وا��� #

,� (�/ ا�أس وا�>�S .ن ا)�Tj� �V��� 9� أي ھ��ك #@$ھ�ت �4(� ا��c) �وا���� �(��;

ر% /( �*V�� �( /� 9ا�.  

  .ل )/ ا����O/�69*$ �� ا��V�V� ر)b ا.D$�� ��ء �r6 و
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ار وا���9 ��9م د����B =�� 8� ا�����  نطE6$ :نا��	[	V��	ا.)/ وا.  

6�9ي ا��F��( S �� ذ�E( 8�( W): ا�$�F )9ى وا�U )/ ا�V�jط �� ا��S :ا��6.  

 S� )��$ظ �/ ا��$# و6)b و�$د ا���  .إ�= #�

 )U ا����S ا�'�ر�� +�� أ4VD �*D�  :ا�/�=	ن-����ل ا��#E� أ���� $c� /ا��� ���#

E� �*���)�,س (��2ات و��Bjا�8 ا /( ���\احا��+�b ا�<D  أو  ا���/ �/ ا�@�و,9 #�

 ا���/ )� أداءھ� ا�V$ة أو ا���4ة ا���$��6� و�� �  .�E أ����� ��}���W ا.دوار #��

ة وھ2ا 96ل ��= ا	D*��ك �� -gون ا�2ات�;T ���� �ا���� Xر�� S�  .و�� ھ2ا ا�

�S ا.ذن وھ� د��8 ��= و�$د ,�5 داv#�D ��O �/  :ا$ذن# S� S�إن ا����� �� ھ2ا ا�

O�� ع����	و�9م ا �������	ا �,Eا�� sVD =��-�$ري و 	اع T.  

<?	V6��9 ا�� ���=�	L:  

,
R�9% ا��%:  

    9V� أم ا�'4$ط U,4$ا\*� �/ ا�$اDوا �*�<O /� �ر��X ��� ا����� ھ2ا ا�@��6 ��( 8

 �f ءت��(�� �� sVD h��# ��+ دد ا����� -�$رھ� 9��)و�D� أ�( ا�;�# h��# ����

 Wذ�  و)U ا�>�h ا����+h +�� ظ*O ا Uت )�,Eا����ت ا����د6E(�Vا�� �.  

 F�(�, 8�@وا��ا�$ر, d8��6 و� S�ة 96ل �/ �9م ا.)/ ا����5 ������ وا���,.  

  :,��9% ا���8(ن

�8 ا���، و6@�F ا�@�8 ا��S ا.ول ، إ	 أFD - ا�@�8 ا�2ي ر���F م   �V( �� 8ف 8��6 ر�

6'����ن �� ا�@� ��= )��$ى ا�أس وھ2ا =�� ���#  F) h�# ا�2ي �V�Vع ا����4D	ا

 �*D$+#(�$ع )/ ا� h� �*��<) 5��6 ا�2ي cا�@969ة وا��@$ه وا� �)�Tjا �<��D sV�

�*) O ا h�<��) ھ���م	إ�= �9م ا ���%j�).  
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�	ج=��Hا:  

�� ��)� ا���>�(�� ا����� ا#>�ه    �)/ EOل ا����/ ��6/ أن VD$ل أن ا������/ �4V�6ن (

���ةا��وق وا��� #+S*� X آ��ر و#@$ھ�ت ��= ا�$�F ا�2ي 9�6 �� ��V�Vآة ا��  .ا��

S*#وذا S*���B ا$cر� S*Dأ �9ر�� S*#�D��( ط�Vإ� /���  .+�� 	B[�� أ�c6 �� ا�

 ��+ ��+، �*���B F��� ا ��� ھ�$cر� S*Dب أ�J�+	5 وا�Vع )/ ا�$D S*69� 9و�  

-/6O �) ل��اع دا�T U( ��O$(� ا	#Tو  

- O ا �ب )/ )$ا�*  وا��*

ددا��Bjس (���sV وا� -�  

- � �)$�T� &ا����  

S�<ء ا��c�5 وزوال أ�V�4ر وا���& وا�@D	ا W��  ھ@�-� ا�$9Bة ا�>�69� ��Bj�+س (���

- 9� ���O9ا� �Dة ى%�& ا�������  ا�

وق و�9ت �9ى ا����ة ا�'$ف )/ ا��$اد ا���ر,�ا+�� ا����>�� أ�c6 أن  -��.  

- �#$��( ����� �)$�Tو ���  .ا�>ح ا��
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  :�=	[�R ا�����	ت 

4#����V( 5س T$رة ا�>�S ا���+$� ��= �B	ت ���� ا�9را�� ، ��V$م ���� ��6  S# 9 أن�)

ض � S��� Wن و(�9 ذ����و ا��� �9دھ� إ �ت ا�9را���%��� �Vو� Wوذ� v\ض ا�����)

 /( W�2+ي ، و%F �� اjط�ر ا��[� S# �( ء$% =�� Wت ، وذ���%�و)��,@� ھ2ه ا�

�F�� X ا���	ت �� اjط�ر ا��4���V و ا�9را�� ا	��E4��� �*� ،و ا���  EOل@+ �(

 �*�( 5Vوض و ا������ر �T� ا��Oj X(9'ا��.  

  :�=	[�R ����	ت ا��را�� -1

1-1  Dا������ ا$و� �R]	=�:  

%�� �S إ�اء �#�@$ه T$رة ا�>�S ��9 ا����ة ��D>� ا��وق �� ا�$�5V���� F )/ ھ2ه ا�

��ر )�Oا Uت )E(�Vل ا��EO /( S# 9,را ، و���f �- =�@���) /����B S�<رة ا�$�� �$+�

 ��%�وق �� ا�$�F ، و#��/ ........ ا������/ ���`+�T /( 9� ھ2ه ا����) �)�Tjإ�= )��ن ا

 ، FD��( وق أ�6 +�ن)/ EOل ا���	ت أن ا����ن ا�2ي ��6ض ���@$ھ�ت ا���#>� �/ ا��

 �9Vان ، وھ2���(� أن ��6��� W869 ، و���6 ذ��# /( F� يا ا��9Vان 	 F�� r6$�# )*�� أ�

 F� S�<اء ا�bء )/ أ�b� 8�� ، F� مE���	و ا F��V# �)$�T /( Sfھ��ك وا,U �969 ��= ا�

أھ��� ��9 ا����ة ، وأن ا����ة #�[ دا\�� إ�= ���*� ��= أS<��( FD و)����5 و)���)8 ، و 

وق ���) �)�Tjة ا�����5 و ا����)8 �69*� ، و)*�� �6/ �|ن ا��@$ه ) $ه #@( ا]D /( �;#

 S�<ا��@$ھ�ت (�رزة �� ا� XD�+ ���+ FDوأ S�<�� �����<و ا� ��� ��= ا����B� ا�$ظ��g6 )

 ��,  ...) .أو ا��F�$��+ ( /69 ، او ا�
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��� ا����� ا����(� ، T�O� إذا +�ن ا����ب '- =�� �)�/ 6$�� +��� +�ن �*� و,U أ+

 E�( ة���ة �@�8 وT$رة ا�>�S ا�'�ر�� +����  .أھ��� +

و(�9 ا	��E4ع ��= ا�>�D? ا��[ي و ا�9را��ت  ا���(V� #���� )/ ا���$ر ��� درا��ت 

+b اjھ���م �� )>�ل ا�9را��ت # F���و ، S�<رة ا�$T =�� وق#���ول #`�� )��ن ا��

 ���  .اj+������� و ا�����8 ا��

# 9V� h�<رة ا�$T �9را�) ���+b ا	ھ���م �� )>�ل ا�9را��ت اj+������� و ا�����8 ا��

�Eء " %�/ ا��969 )/ ا���$�Dت و ا��� )�*� ا�2ات ا�>���� ، و��ء �� ذ�W درا�� +8 )/ 

، وا��� ھX�9 ���@& �/ ط���� ا��,E� T /�)$رة ا�>�S " 1996ا�69/ ا������ و ا����ل 

)�;�ات ا�@' rو(� S�<رة ا�$���� �9ى ا�����ت و+�ن )/ v\��D ذ�W و�$د اE�Oف �.  

�X درا�� -@+ ��+ " �V- ?�61998ز  " bو ا��$ا� S�<رة ا�$T /�) �,E� و�$د /�

�8 �9ى ���� )/ ذوي ا	4%ا(�ت ا��$)�#$ ���$�$��� و+�ن )/ V����� d�4'و ا�� ����ا��

$��� ا��%= و#bا96ھ� �9ى )>�$�� ��D\>*� ظ*$ر ا��$رة ا������ ��2ات �9ى )>�

  .ا��@$ھ�ت

  )27: 2010)��9 ا��$ي ، ( 

2-1  ��?	Vا������ ا� �R]	=�   :  

 ھ2ه ا����>� (`ن  #'��& در�� ���# /��6 FDن أ���ا��@$ه �B? در�� ا��وق و#��9V ا���4

 �V�� وق���) �)�Tjا �ازدادت در� ����� Oإ�= أ s'- /( &��'# وق���) �)�Tjا

ة @�و)��B� +��� ازدادت ا��@$ھ�ت .ن ا�Tj(� )/ ا�9ر�� ا	و�=  #�$ن ��= )��$ى ا�
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 ھ�� ��= و�$د أ	م (9ون �Eج �� ا����@�= أي ا�4�V� ا����4= ا�'�ر��� ، ��V# �*�

+�� أ ��D	 D>9ھ� (�ك أ��ر وا%�� +���� #'��*� ا�Tj(� )/ ا�9ر�� ا����D� أو ا������ 

�? �*S #@$ھ�ت أو ��ھ�ت أو �# �)�Tjا ���8 ھ2ه ا�9ر��ت )/ ا$%اد ا�62/ #��.��

اء�j ن ، و,9 #���ج��B.ا r�) �� إ��,�ت =�B  b+ا( �� ���6$V# أو �ت #>���������

�� و#�$د ��? ذ�W إ�= ا���& ا�2ي #�%F� X ا.ذ)� أو ا��'6? ا�2ي أ��5 �'�(

(�'��& ا�'�6E ا�>�69� ��F�$ و(������ #�$ن ا�Tj(�  �� ا���دة ���V� -969ة 	 ���4� )�� 

��\*� و,9 #�� )��W�2� ، �*#�D #�$ن در��  ا�Tj(� (��ء- ?��6 F���#د و�ا ��= ,9رة ا�

 /���# S�� �V)ي و ا�9را��ت ا����$,U ھ2ه ا��@$ھ�ت و(�9 ا	��E4ع ��= ا�>�D? ا��[

%��ت �  .ا���4���ن )/ ا���$ر ��= أي )/ ا�9را��ت  S�9# أو #��� �T� ا�

  : ,���� ا�=�	�Y ا�/	��  -2

���ة ذات ا��وق  ھX�9 ھ2ه ا�9را�� �f= ا���A �� )$%$ع ا4%اب ا��$رة ا�>������

 ��= ����B ، و�$+��� S�<رة ا�$T ر���O5 ا��)/ أھS .�� ا�$�F ، وذ�EO /( Wل 4#

 FDأ �ت �� ا�9را���%�  :ا����\v ا���$8T إ��*� و ا��� أ�ز#*� ا�

1- F�$وق �� ا�  .#�@$ه T$رة ا�>�S ��9 ا����ة ��D>� ا��

2-� F���وق و%�� ا���)� ,XVV�# 9 �� أن #'��& در�� ا��@$ه �B? در�� ا���|ن ا�

��� وإ6>�(�� �� F�$وق �� ا�وذ�W را�U ( #$,�� أن #�$ن ا��$رة ا�>���� �����ة ذات ا��

وق ���) �)�Tjرة ) إ�= )��ن ا$T �ز ا���4���ن ذ�W �� أن �د )/ ا	�اد ��6�، و#

F� /6 وذ�O ل ا$����F وھ� ا.����/ �� ,'@� h+ھ� ا��� F�$ا� �� F]��D �( ?�B W

اF�B ا���6� ا��'���� �$�$د ( �)>����� ، و ا��[* T$رة ذھ��� #Eزم ا��Djن �
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 ا�'�ر�� *]���  ��Tا���$ا ����ه و ا��ا,�D	دي إ�= ز�6دة اg6 F69� وقا��@$ه �6�? ا��

 F�$ا� ��  ا���#v �/ ا��وق ,g6 9دي إ�= ا��;) ا��@$ه ( )/ ط�F ، و.ن ا��;��

�� ا���r6$ �/ ا���V$د ، T 8 �� )>��*� ��= ا���$م��#  ��D��Djا ����ا�$�9ا�D ، �|ن ا�4

�� ا��69$)� �� ا��9Vان و ا����� ��= ا�����5 T 8��6 F�$ا� �� �T�O 9 ا��@$ه<D �*و���

 S�<�� ا���م.  

 ا����د ا��$ي �D��6 )/ ا���9ا\S �� ا����ة و�*2ا ��5 ذ+ه �����6 ا�V$ل أFD إذا +�ن ا�

 �D��6 د ا�2ي���ت #��5 ذا#�� اF#�����B ، ��� (�ل ا�V�# 9<D �( ����fو �*#��و#�9�Vا#*� و)��4

ة ) ا��@$ھ�ت ( )/ ( F����وT�O� أ �*D	 r6$�# ��*� اي 	 ��6/ أن �6$د ا�>�S إ�= ط

ى ، و��/ 	 ��D= أن �9�V#�� ا�(E�j� 5V�# ا��$ازن ا����� و ا	���Oأ U,م ��� ھ$ واE

  .و ا�%� (�cVء هللا و,9ره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



63 

 

  :خاتمة 

تمحور موضوع هذه  الدراسة حول ظاهرة تشوه صورة الجسم للفتاة بسبب الحروق فهذا 

التشوه يمثل مشكلة جسمانية اجتماعية و نفسية تؤثر على الفتاة وعلى محيطها كما تولد 

هو عدم  ةاصعب ما يواجه الفتاة المشوهلديها معاناة تصل لدرجة االضطراب و لعل 

تمكنها من مواجهة الناس بوجهها او شكلها الجديد الذي سجلت الحروق ذكرى مرورها بها 

و مع تحملها لتلك النظرات  بالشفقة و االشمئزاز الذي يقابلها به كل شخص يراها اول مرة 

  .و ذلك ما يجعلها  اي اتصال مباشر مع العالم الخارجي

  .توصلت له نتائج دراستنا هذه ان هذا الموضوع يعد من الموضوعات الهامة واهم ما
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  :توصيات و اقتراحات

ضرورة تعليم و تقديم النصح لكل االفراد وذلك من خالل اتباع االسعافات االولية  -

 .للحروق

 ضرورة توعية االباء على اهمية مساندتهم لبناتهم المشوهات حتى  -

 .الذي تلعبه الصورة الجسمية االيجابية في تشكيل ذات ايجابية معرفة مدى الدور -

توعية أفراد المجتمع بأساليب التعامل و مهارات التواصل المناسبة مع التشوهات  -

 .من الوجه الن هذا يساعدهم على التفاعل و االندماج في المجتمع

 .توخي الحذر من االصابة بهذا النوع من الحوادث  -

 .لمرأة للمصاب أثناء فترة العالجينصح بعدم تقديم ا -

 .المجتمع للمصاب حتى ال يحدث خلل نفسي له -

فتح عيادات متخصصة في التجميل من شانها تصحيح الندوب و بالتالي  -

 .تصحيح الصور الجسمية
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  دواتهأمنهج  البحث و 

هو تقنية استعملت الول مرة من طرف علماء النفس  :المنهج العيادي -1

المنهج في تشخيص االضطربات النفسية التي يعاني منها  هذااالمركيين حيث 

المريض لكشف بدقة عن كينونة الفرد من خالل البحث عن اسباب الصراعات 

 .الفرد من جراء التخلص منها النفيبة و ما يحس به

عطوف (حيث يرتكز على تقنيات تتمثل في دراسة حالة و المقابلة و المالحظة 

  ).245 : 1986محكد ياسين ، 

اتفقت اراء المختصين انها االحاطة الشاملة و المعرفية  :دراسة الحالة  1-1

دراسة تاريخي وعموما ............ بتفصيل الحالة من منظور ديناميكي ترابطي 

حالة السيرورات التى يبنى عليها السلوك سواء كان شاذا او سويا فهي دراسة عميقة 

للفرد تسمح لالخصائي النفساني بالتعرف على الخصوصيات او التغيرات التي تحدث 

  ).247 : 1986عطوف محمد ياسين ، ( النفسي ....... للفرد علة مستوى 

ي المجال الذي يتيح لالخصائي النفساني بان دراسة الحالة ف: يقول جوليا نروتر 

  .جمع اكبر قدر من المعلومات حتى يتمكن من اصدار الحكم حول الحالة

  

  

  



  :ادوات الدراسة

هو حوار بين الفاحص و المفحوص  قصد التواصل الى : العياديةالمقابلة  2-1

  .معرفة عميقة حول كل المعطيات النفسية و االجتماعية و المعرفية

هي اداة من ادوات البحث العلمي تلعب دورا في مجال التشخيص و العالج  كما انها

على انها " البيرو روسو"يعرفها ). دالي حسين ، محاضرة في تقنيات البحث(النفسي 

عالقة ديناميكية و تبادل لفظي بين شخصين او اكثر و من خالل المقابلة يستطيع 

تها بطريقة موضوعية و سليمة الفاحص الحصول على نتائج مرضية اذ نتبع خطةا

  :بهدف خدمة البحث العلمي و للمقابلة عدة انواع

و فيها يكون المفحوص ملزما على االجابة على اسئلة :  المقابلة الموجهة -

 .الفاحص

و فيها يدرك الفاحص المفحوص يتكلم بحرية في  :مقابلة نصف موجهة  -

 .موضوع ما     كما يكون على الفاحص توجيه الحوار من حين الخر

 .و فيها تعطى كل الحالية للمفحوص في الحوار: المقابلة الحرة  -

و هي وسيلة لجمع المعلومات و بواسطتها نستطيع ان  :المالحظة العيادبة 2-2

  :و قبله و بعده و تنقيم الى قسمين  نراقب المريض اثناء الحديث

و هي غير منظمة تستخدم عادة في صفوف الدراسة و  :المالحظة الحرة  -

 .تفيد في معرفة السلوك التلقائي



  :االختيارات النفسية  –3

و هي مقاييس نفسية يميل بعض الباحثين الى تسميتها باالمتدادات او االبعاد 

حس حركية  –العلمية لالختيارات و هي بهذا تكشف لنا عن الميزات النفسية العقلية 

  :و النفي جسمية و تقسم االختيارات النفسية الى 

ت ، اختبارات التحصيل ، اختبارات القدرا: االختبارات العقلية المعرفية -

 .اختبارات االستعدادات

 :و من اهم انواعا: اختيار الشخصية الجسمسة -

 .و هي تهدف الى الكشف عن النواحي الميزاجية: االختبارات االسقاطية  -

 يتم هذا االختبار بغرض الكشف عن التقمض: اختبار رسم الشخص لماكوفر -4

الجنسي للفرد و صورة الجسم كما يظهر لنا التفرقة الجنسية بين الجنسين وهي وسيلة 

لمعرفة الشخص المفحوص من نتائج و مشاكل قد تبدو واضحة او غامضة 

  .)349 : –دس  –عطوف محمود ياسين (

  :كيفية اجراء االختيار

و قلم الرصاص و ممحاة نطلب من الحالة رسم  27-21نقوم بتقديم ورقة من نوع 

د الى  6انجز فيه الرسم ما بين شكل انسان و يقوم الفاحص بتسجيل الوقت الذي 

د مع اخذ بعين االعتبار الترتيب الذي انجزت فيه مختلف اعضاء الجسم و مراقبة 7

و عندما ينتهي من الرسم االول  كيفية رسمه من حدوث الشطب اما ما شايه ذلك



نطلب من المفحوص رسم كل انسان من الجنس المعاكس االول على ورقة ثانية و 

يتبع نفس منهجية الرسم االول ، نقوم بطرح االسئلة الخاصة بالحالة ثم الخاصة 

).20 : 2001 ،مالك بدري  -د( بالرسم بعد االنتهاء من كل رسم   

  :طريقة التصحيح

يرتكز خاصة على تقديم التفسيرات الممكنة للشخص ) رسم الشخص(هذا االختبار 

المرسوم و التي يجب توسيعها و مراقبتها و تاخذ عموما من مجموع السياق العيادي 

و عند تحليل الفكرة يعبر هذا االخير عن صورة ) المفحوص(للحالة المدروسة 

  .الجسم

و يحتوي كل رسم على شكل و مضمون و هو بمختلف اجزاءها مكوناتها احتياجاتها 

  .بذلك يعبر عن شخصية ككل

  :ينقسم التحليل الى قسمين

الباس و  –الفم  -يعالج محتوى الرسم مما يشمل مختلف اجزاء الجسم كاراس  - أ

 .كل التفاصيل

يهتم بشكل الرسم و بنيته مثل الوظيفة في الورقة حجم الرسم الحركات و   - ب

  )23 : 2001 ،مالك بدري - د(التناظر 
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  :تمهيد

يلعب جلد االنسان دورا مهما في تنظيم حرارة و سوائل الجسم ما يعني انه اذا 

  .تعرضت مساحة كبيرة منه لالصابة قد تفقد القدرة على القيام بهذه الوظيفة

  .يعمل الجلد كحاجز يحمينا من البكتيريا و الفيروسات التي تعيش خارج حدود جسدنا

يعد الجلد الغطاء الخارجي الذي يغلف جسم االنسان هو قبل كل شيئ غالف  :الجلد

يحمي الجسد من االعتداءات الخارجية يمكن من التعرف على االخر و يمكن وصفه كناقل 

  .اجتماعي

يتصل بعضاالت الجسم التي تقع تحته بواسطة نسيج ضام كما يتصل مباشرة مع البيئة و 

الخارجية االعتداءات  بآثارحرارة برودة وضغط فيحتفظ الجلد يتلق المثيرات الخارجية من 

 s.jougdar , 2000 :19 ) (.من خالل الندب

  :رئيسيةثالث طبقات  يتالف الجلد من

وهي الطبقة الخارجية للجلد و تتكون من عدة طبقات من الخاليا الغير  ىالبشر  -

 .حيوية و التي تعطي الجلد شكله الخارجي

مكونة من نسيج ضام خالي الخصوصية الشعيرية، الغدد العرقية و الغدد : االدمة -

الدهنية المغطات بخاليا ظاهرية وهي نسيج اسمادي يقوم بتغذية البشرة يفصل بين 

الطبقتين تكوين متوج يدعى الطبقة القاعدية لهذه الطبقة وظيفة انتاج الخاليا 
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ت االدمة تفصل هذه الطبقة مابين الجلد و البشيرية اما الطبقة الثالثة السفلى تح

االعضاء الداخلية كالعضاالت و العضام وتعد وسيطا لالوعية الدموية التي تحمي 

 s.jougdar , 2000 :20 ) (. .اكسجين و الغذاء الى جميع االغذية السطحية

  :الوظائف الفيزيولوجية للجلد

  :بالوظائف الحيوية التاليةتشترك جميع طبقات الجلد و خالياه في القيام 

 .يقوم الجلد بدعم كل من الهيكل العضمي و العضاالت باحاطته للجسد -

 .يعد الجلد غطاء واقي للجسم اذ يمنع دخول بكتيرية الضارة و ذلك بطبيعة سطحه -

يقوم الجلد بوظيفة االيض و االفراز ويعمل على هذا كل من االدمة والطبقة تحت  -

 .الجلدية

 .الجسم و الحفاظ عليهاتعديل حرارة  -

 .يعتبر الجلد كحاجز ضد تبخر الماء -

 .يعتبر الجلد كجهاز استقبال الحتوائه على نهايات العصبية -

الجلد جزء حيوي و مهم للحياة و الصحة ترتبط اهميته باهمية وظائفها حيث يعتبر  -

الصحي ان اي اصابة تمس هذه العضوية كالجروح و الحروق البليغة تهدد الجانب 

لالنسان فيحدث رالموت سريعا بعد تلف الجلد خصوصا في حالة الحروق الشديدة الن هذا 

 . .التلف يحطم الغدد العرقية التي تعتبر مهمة في تنظيم حرارة الجسم

)s.jougdar , 2000 :21(   
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  :تعريف االصابة بالحروق .1

مثل حادث يمكن الي حادثة اليمة ان تغرس في الذاكرة المشاهد و لذكريات المثيرة 

او ماشبه ذلك، و يقاس ) زلزال،فيضان او اعصار(السيارة، باختصاب او كارثة طبيعية 

كل عام مئات االالف من الناس من هذه الكوارث، فيخرج الكثيرون او معضمهم منها 

  .بجروح عاطفية تترك بصماتها على المخ البشري

و اشدها قسوة على حيث نتطرق في بحثنا هذا الى واحدة من اعنف هذه الصدمات 

االنسان اال و هي حوادث الحريق، تلك التي تضعه في مولجهة مع الموت، ال يملك 

المريض طيلة االيام و االسابيع االولى اال ان يتقبلها، و مع مرور الوقت يعيش معانات 

و القسوة في نظرة المجتمع، كلما ) تنظيف الجروح، تغير الكمادات و اللفات الجراحية(االلم 

تضاعفت اثر الحروق في التعقيد و بينما يعاني المريض لحظات الرفض و الحزن و 

الياس تتبدد كل ومضات االمل في الشفاء، ليبقى يعيش في دائرة مغلقة من ضغوط 

  .الصدمة

تعد حوادث الحريق من اكثر االصابات انتشارا التي يتعرض لها البشر، و ينتج عنها 

ا يجعل منها مصدر العاقة جسمية و نفسية كبيرة تالزم تمزق و تلف في خاليا الجلد مم

  .الفرض بصفة مؤقتة او دائمة، سواء على الصعيد الوظيفي او الجمالي

S.Jougdar.2000 :22)( 
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  :عوامل االصابة. 2

قد يكون الحريق مقصودا او غير مقصود وفي كلتا الحالتين فان االسباب تعزي الى 

  : ساسية الثالثواحد او اكثر من بين العوامل اال

  :نذكرها بالترتيب في مايلي حسب مدى تعرض الفرض لها: الحروق الحرارية

البوتون و ينتج عنها اصابة  خاصة ): (les gaz chaude: الغازات الساخنة •

 .االجزاء المكشوفة

و يعد هذا العامل من االسباب االولى التي تؤدي : السوائل الساخنة او المغالت •

 ...)ماء،زيت،حليب(بالحروق الى اصابة الفرض 

و تحرق عن طريق التماس المباشر او عن طريق اشتعال ): (le feuالنار  •

 .المالبس

و تحرق عن طريق  ): (les solides chaudsاالجسام الصلبة الساخنة •

 .التماس المباشر، حيث تؤدي الى حروق ذات مساحة محدودة لكنها عميقة

• S.Jougdar.2000 :23)( 
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   :الكميائيةالحروق 

تحدث االصابة بهذا النوع من الحروق عن طريق التفاعالت الكيماوية و التماس 

مباشر الذي يحدث مع المواد الكيماوية الحارقة اما الحامضية او القلوية، مع العلم ان هذه 

  .االخيرة اشد و اكثر اتالفا النسجة الجسم من الحروق بالمواد الحامضية

  : الحروق الكهربائية

ع التزايد الكبير في استخدام الكهرباء و االالت الكهربائية بصفة خاصة لوحظت م

  .زيادة ملحوظة من سنة الى اخرى في نسبة المصابين بهذا العمل

  :و على العموم فان التماس الكهربائي ينتج عن احد االمور التالية

 .اخطاء تتعلق بتمديدات و التوصيالت الكهربائية في تركيبها •

نة تلك التمديدات و التوصيالت الكهربائية و اهتراء عازل االسالك مع عدم صيا •

الزمن، مما قد ينتج عنه تالمس اسالكها ذاتيا او عند وقوع او وضع مادة موصولة 

 .ما بين تلك االسالك المهترئة العوازل

 .الصواعق و تالمس شرارتها الكهربائية مع المواد الموصلة على سطح االرض •

  )295-277 : 2001خضير، محمد توفيق (
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  :ظروف االصابة. 3

  :وعن البيئة التي تحدث فيها حوادث الحريق نميز 

من الحاالت المصابة في الجزائر، خاصة  %80و تمثل نسبة : الحوادث المنزلية  -أ 

 .من المصابين هم اطفال 3/2النساء و االطفال حيث ان

بالسوائل الساخنة و التماس وعلى مستوى المنزل تعد انفجارات الغاز، االصابة 

الكهربائي نتيجة سوء استعمال االت الكهرومنزلية من اهم االسباب المؤدية 

  .لحوادث الحريق من المنازل

تعد شريحة الذكور اكثر عرضة لهذه الحوادث نتيجة عدم : حوادث العمل  - ب 

 .من نسبة حوادث الحريق %15احترام قواعد االمن و الوقاية، و تتمثل نسبة 

و التي تتمثل في حوادث المرور التي تنتج عنها : دث الطرق العامةحوا  -ج 

اخطار و صدمات متنوعة مرتبطة بانفجارات الغاز و التماس الكهربائي، بسبب 

 .عدم احترام قواعد االمن و قوانين المرور

 :في و تتمثل خاصة: الكوارث الجماعية  -د 

 .حوادث صناعية ترتبط باخطار الغاز او الكهرباء  -

 .انفجار القنابل و الغاز المرتبطة باالرهاب  حوادث -
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التي كثيرا ما يحدث فيها .......مثل الزالزل و الفيضانات و : حوادث طبيعية -

انقطاعات في اتصال الكهرباء او الغاز التي تؤدي الى انفجارات متفاوتة 

 .الخطورة

  :تشخيص الحروق 4

  :يتوقف تشخيص حالة المريض على خمسة عوامل اساسية

 .مساحة الحروق -

 .عمق الحروق و درجتها -

 .موقع االصابة -

 .سن المصاب -

امراض و اضطربات اخرى يعاني منها المريض، من شانها ان تزيد من  -

                                                         خطورة االصابة

(S.joucdar,2000 :26) 

  :درجات الحروق 5

الحرق، رغم انه قد يتواجد لدى المريض الواحد  للحروق درجات مختلفة تبعا لعمق

  :مستويات مختلفة من العمق، اال ان معايير التشخيص قسمت الحروق الى

تصيب الطبقة السطحية و تتطور فيما بعد شيئا فشيئا مع : حروق سطحية -

 .غياب االلتهابات، و ينجم عنها اثار سطحية سرعان ما تزول تلقائيا
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تصيب الطبقات العميقة من البشرة و :  (les Brulures Profondes)حروق عميقة 

، اذ انها ال تميل الى الشفاء سريعا فتحتاج الى )بالستكية(التي تحتاج الى عمليات تقويمية 

 .تغطية جراحية كثيفة

و مهما اختلف  العامل المسبب للحروق فان درجات الحروق تنقسم دائما  -

 :الى

  : الحروق السطحية

سطحية تصيب الطبقة الخارجية من البشرة، تسبب الما بسيطا  :ولىحروق الدرجة اال 

مع احمرار مكان االصابة، تشبه حروق الجلد من التعرض الشعة الشمس القوية، تشفى 

  .من دون عالج خالل يومين

حروق اعمق لكنها ال تمد اال المستويات السفلى للطبقة : حروق الدرجة الثانية

  هذا النوع من الحروق قد يؤدي الى ترك اثار او تشوهات السطحية للجلد، اال ان تطور

  .)277 : 2001محمد توفيق خيضر،(

  :الحروق العميقة

حروق الدرجة الثانية العميقة تمتد الى الطبقة الداخلية من البشرة، مسببة الما شديدا و 

يوما اما عند  28الى  7تظهر اثار على سطح الجلد، و تشفى مع العالج بعد مدة من 

فشل اسعافها و عالجها قفط تتلوث و يحدث التهاب يتلف البشرة تاركا تشوهات مستقبلية 
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                                                            الجلد تحتاج الى ترقيع سطح

  (S.Joucdar,2000 :20) 

  :حروق الدرجة الثالثة

و تصيب ) السطحية،الوسطى،الداخلية(حروق عميقة تمتد الى ما بعد طبقات البشرة 

لط دموية الغدد الدهنية و غدد العرق و بصيالت الشعر و قد ترى فيها او بداخلها نقاط تج

  .في اطراف االوعية الدموية المصابة

ال يشعر المصاب بهذا النوع من الحروق اللم نظرا لتلف او عطب النهايات العصبية 

الحسية لمختلف االحاسيس التي يختص بها الجلد و منها االحساس بالبرودة، الحرارة، 

ي انسجته مما يحتاج تسبب هذه الحروق تشوها ظاهرا في الجلد و تاكال ف...االلم، الضغط

  .الى اصالح و جراحات زرع الجلد و التجميل

  ) 278-277: 2001محمد توفيق خيضر،(

  :مساحة الحروق 6

تتوقف خطورة و شدة الحروق على نوع المادة الحارقة و على مدة او زمن استمرار 

بقائها على جسم المصاب و اخيرا على مساحة الجلد او مساحة سطح الجسم المحترق و 

 Tableau de Lund)و مضاعفته حسب جدول الند براودر 9تحسب هذه المساحة برقم 

et Browder)  .  
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من  %20حيث تعتبر حروق الدرجة الثانية و الثالثة التي تصيب مساحة اكثر من 

مساحة الجلد حروق شديدة و تعتبر حروق الدرجة الثانية و الثالثة التي تصيب مساحة 

لد الجسم حروق خطيرة، بينما حروق الوجه اليدين االقدام من مساحة ج %40اكثر من 

  .تعتبر شديدة بصرف النظر عن مقارنة مساحتها بمساحة سطح الجسم كله

  )278 : 2001محمد توفيق خيضر،(

  :دور االخصائي النفسي في جناح الحروق و الجراحة التصحيحية

من حدة االلم الذي ألخصائي النفسي دور كبير في جناح الحروق فهو يقوم بتخفيف 

يصاحب هذه الفئة من المصابين و اول شيئ يجب ان يتوفر لذيه هو مصاحبته اتصاله 

المباشر بالمرضى وبناء عالقة انسانية معهم و االستماع اليهم دون انقطاع و هذا بمعرفة 

االضطرابات و الصراعات التي يعاني منها المريض و محاولة تحليلها و البحث عن 

فيف من حدتها و تهديدها لهذه الشريحة و محاولة استرجاع توازنها النفسي و اصلها لتخ

تحكم pالسيرورة النفسية و من بين الوسائل المستخدمة عند النفساني، للحصول الالى نتيجة 

  :هي

االستماع لمعانتهم و محاولة مساعدتهم قدر االمكان على التكيف مع معاشهم  -1

 .م  الى نتائج حسنةالعادة الثقة للمرض و الوصول به
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محاولة عالجية اخرى تتمثل في االسترخاء كونها تقنية تساهم في الفضاء على  -2

بعض المعا ناة لديهم وتهدف الى تحسن المرضى واحساسهم فيالحظ عليهم الهدوء 

 واالحساس باالرتياح 

االرتكاز على االيحاء حتى يحس المريض بانه في حالة جيدة سواء من الجانب  -3

او الجسدي، حيث يطلب المعالج النفسي من المريض بان يحس بانه في حالة النفسي 

جسمية و نفسية جيدة، و يبقى يمررها حتر يصل في النهاية الى تقبل الجسم بطريقة 

ايجابية ويهدف من خالصتها المختص على التخفيف من حدة االرهاق النفسي والتعب 

سات ايجابية ومعاملة جيدة مع نفسه وتقبل الدات وتشجيع المريض على تطوير االحسا

ومع الغير دون ان ننسى العمل والقيام بنشاطات مختلفة يشرف عليها المختص بمقاومة 

 االعياء النفسي 

والهدف االساسي هو جعل هده الفئة من المعاقين تقبل نوع اعاقاتهم والتكيف مع 

  )279 : 2001توفيق خيضر،محمد ( .صورتهم الجسمية ودمجهم في المجتمع والحياة العملية 
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  :خالصة

يرا على حياة البشرية مما سبق تعتبر الحروق من االصابات التي تشكل خطرا كب

تؤدي الى الوفاة و التشوه و العاهات المستديمة التي تخل بوظائف ألنها  جمعاء، ذلك

  .الجسم و تجلب له الكثير من المتاعب و المعانات و المشاكل النفسية و الجسدية
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  :خاتمة 

تمحور موضوع هذه  الدراسة حول ظاهرة تشوه صورة الجسم للفتاة بسبب الحروق 

فهذا التشوه يمثل مشكلة جسمانية اجتماعية و نفسية تؤثر على الفتاة وعلى محيطها 

كما تولد لديها معاناة تصل لدرجة االضطراب و لعل اصعب ما يواجه الفتاة 

هو عدم تمكنها من مواجهة الناس بوجهها او شكلها الجديد الذي سجلت  ةالمشوه

الحروق ذكرى مرورها بها و مع تحملها لتلك النظرات  بالشفقة و االشمئزاز الذي 

يقابلها به كل شخص يراها اول مرة و ذلك ما يجعلها  اي اتصال مباشر مع العالم 

  .الخارجي

ان هذا الموضوع يعد من الموضوعات واهم ما توصلت له نتائج دراستنا هذه 

  .الهامة
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  :توصيات و اقتراحات

ضرورة تعليم و تقديم النصح لكل االفراد وذلك من خالل اتباع االسعافات  -

 .االولية للحروق

 ضرورة توعية االباء على اهمية مساندتهم لبناتهم المشوهات حتى  -

معرفة مدى الدور الذي تلعبه الصورة الجسمية االيجابية في تشكيل ذات  -

 .ايجابية

التعامل و مهارات التواصل المناسبة مع  بأساليبالمجتمع  أفرادتوعية  -

 .التشوهات من الوجه الن هذا يساعدهم على التفاعل و االندماج في المجتمع

 .توخي الحذر من االصابة بهذا النوع من الحوادث  -

 .فترة العالج أثناءللمصاب  المرأةينصح بعدم تقديم  -

 .المجتمع للمصاب حتى ال يحدث خلل نفسي له -

فتح عيادات متخصصة في التجميل من شانها تصحيح الندوب و بالتالي  -

 .تصحيح الصورو الجسمية

  


