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 ب  

  إھداء

�م �	� ���م ا�����ء وا�ر
	�ن��ن وا��ة وا����د � رب ا ا

���ل إ أھدي ھذا ا

 �ن ر���$ وأ��رت در�$ وأ�����$ ���	وات واد�وات، إ� أ&	� إ�
�ن %$ ھذا او#ود

����( أ�� ا

ا-ر�م  أ�� ��ل �-د %$ 
��	$ و�	��$ ���� ا-,�ح وأو�	�$ إ� �� أ�� �	�*إ� �ن 

$  أدا�* . 

 ،���،���ف،ا	��ج،إ�راھ�م ،	��ل�ور ا	د�ن: إ� إ�و�$

�: إ� أ�وا�$�������،�د� !��،�����،�����،� ،���ر�

  .و��2	��1 �وز�دي ھدىا�ؤطرة  إ� ا�
��ذة

ذ-رإ� #��5 ا��4رب وا���1رو��ص �� �  ،�و�� ،���ة�ر��

 و��2	��1 &����إ� �ط���$ 

��لإ� �ن ��ل ��$ �-د ��6( إ���م ھذا �&ط��  ��'�  ��: إ� �د�8$ ور%�ق در�$ ا

  ���ل

  أ��ن، ���د، +*�� ،ا	���م،���، ��د ،��د ا	�ق���د  إ� ا��د�4ء

  �ز���� ��,�                                                                                                                        



 ج  

 إھداء
و ا���ر �ن ����� ا���
ح إ��  

�ده �� �وا��� ا���
ب� إ�� �ن ا�

��
أ��.. و�م أر�وي �ن  �  


 روح  وإ����
�ق ا�%��
ت ��'رج ���رة �ن �%�ون ذا*���ن   

�+� 
 �ن ������ و�
�ت ا���
ب -�ل إ�� �
 أ�


 �+'1ف �ن آ.�� ��
�%*و�� ا���وم أ*�2 �� � ر  � 
أ�� ..و��د�  

 �� ���ا��ز
زة زو���ظرو��  أ �كو إ�� �ن وھ���� ا� +
ة و ا-�ل و*
�د  

 ��
+  ��+�*
ا����
� ا����وإا�� �ور �+�� و+  


ذة ا��ؤطرة  إ��و��وز
دي ھدىا-*  


ز�ون �ن  �و�7م %
�واا�ذ+ن وإ�� ��
�دو�� و+*+  

إ�و��...>ر;
:� وا��+ش �� ھ�
ء  

و  وإ�� ��+? ا.7
رب و ا-��
ر ا- �
ب وأ'ص �
�ذ%ر أ'� ا�=
�� �در ا�د+ن

 � �د و � �د


�� ����ز�وإ�� �د+�� ور�+ق در��  وا�ذي را���� �� إ��
ز ھذا ا���ل �  

إ����
ل.�وا�� .��ر .��د ا��ور .��د ا��ق �� ا-�د7
ء وإ  

 

&��ل �%ط#� �"!�  ��                                                                   
            



  أ 


د�ر���ر و  
  

����أداء ھذا ا�وا�ب  �� ا���د � ا�ذي أ��ر ��� درب ا���م وا���ر�� وأ

��
 .ا���ز ھذا ا���ل إ�� وو�

�ز�ل ا���ر وا"# $�د�� �ن &ر�ب أو �ن #��د �� ا���ز  �ن ����ن إ�� �ل��و�'

� ا���ر� ةھذا ا���ل و�0 �ذ��ل �� وا�/��ه �ن -�و#�ت، و�*ص #��ذ�ر ا)'��ذ

ا�
��� ا��0 ���ت و��  �و�-��2/ ����� #�و��/��/ �#*ل �م��0 
وز�دي ھدى ا 

 .إ���م ھذا ا�#�ث �0 ���


ور��� �����وا)'��ذة  ��ز ���ف�روإ�� ���� ا����&�� ا������4 �0 ا)'��ذ .  

ا)'��ذة �0 &'م �م ا��5س و���7 ا"دار��ن و�ل ��ل ���ر �ل  أن و6 �5و���

  .ا����#�

 .��� ��و�$ #����ر إ�� �د�ر ا��ر�ز ا�#�دا:و�0 ا�ذي '/ل ��� �ؤ�ور�� ا���ل

  



 

 

  

 

  

  

����إ	��ا��را��  
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    :ا������� -

 أ�" !�  ��ط
ل ا���ء �ن ا����ر ��ظر إذ ���دا، �د�� ا��رة � ط
ل ���د ����ر

 �ن در2/ ����1ق و���/ ��!���ره �����ن ��-���س �زودھم (و ا�ذي ا��
س أو ��ذات ا��داد

 ا�زوج ��ن ا���3/ و�و�ق ���
�ل ا���4�/ ا��و2ودة 3وة �ن �ز�د ���ده أن ��� ا����دة،

  .وا�زو2/

��ط
ل ا����ظر ��7/ 8�7/ �(�� ��1ط�ن �ن ��7" ر���6(�� و أ���(��  ا�وا�د�ن و�ر�م

��د وا��واء ا����ل دا��4 ��و��3ن ��ث ،��)�
 ا��1��/ ا����2/، ����8/ ����: ط
ل ���د �ط

/��
  .��و���3(�� و�8ورا�(�� و��2د ���11 �;�و�ن ������/ ���رة ���/ وا��

و��ن 3د ��دث ا���س ���8ورات ا���2�/ ا��� ���8(� ا�م !ن ط
�(� 3د ��8دم وا!�� 

إن و?دة ط
ل ���ق �(�� ���ت �وع ,أو ��8ب ����ز�/ داون و��7�ف ذھ����ط
ل ��8ب 

إ!��3" ���ب ا����ر �ن ا��زن وا��  �دى ا��رة وا�م 8�7/ (ذا ا�ط
ل ا����ق ? 

  .)84ص,8���2005م ���و��  (����ب ا�ط
ل ا����7� ا�ذي �8وره ا���ء �3ل و?د�" 

���د ط
ل ��8ب ,ذھول ��م و 8د�/ 3د ��8ب ��2وزھ�  ا���ءور��� 3د ��8ب 

? /��
�  وا��7�ت����ل و�8را!�ت  ����ز�/ داون � ا��رة ھو �دا�/ �(�وم �

و���ن أن ,���Dب ا���Cر,ا��Bور ���ذ�ب,ا?�(���ت�ول ا-��8/ وأ���(� و���دل  ا�راء

���(�ت ا��وا�� أ��2ن أط
�? ,و�زن و3�ق ��� �ؤ�ر !�  �
��/ ا�م إ���ر Bد�د����8(� 

�ز�/ داون 3د ? �2دن 3درا ���� �ن ا��(2/ � ����(ن ������ �� ��Cطراب����8ن 

 ����� �
��8F/ ,? �ور �" �ل ������2" �ن ر!��/ و���ن وإھ���م و!�د�� و3دأ�2ن ط

?���� إذا ���ت ا-F� /��8!�3/ !1��/ ,ا�ط
ل �Dي إ!�3/ 3د ���ب أ��� و3��1 �دى ا��(�ت

�Dن ا���ء وا��(�ت ��D2ون  )1961و��ن و���رك �� (�وHC ا������ن,ظ�ھرة ا�!راض

����ر ھذه ا�8ورة �Dن ا�ط
ل ,!�دة ���و�ن 8ورة �����/ !ن أط
��(م ��  �3ل ���دھم 

  .���م و����: ����/ �2دة
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 �
ا��و3ف � ھذه ا����/ ��طوي !�  ���  ��Bرإ�  أن ا�ط
ل  ����3 Fنو!�د�� �و�د ط

1د D2ة  "�������/ ��وا�د�ن ��� �و�3(�� � ����/ ��1دة �ن ا���رة ا����م ا��ر6وب 

و����� Fن ���Dر ���د ھذا ا�ط
ل ا���8ب  )185ص  1980��� ا����د !�د ا�ر��م (

ر !�  ا�وا�د�ن 8�7/ ا�م ا��� �ظطرب و�����ن ��B!رھ� وردود أ���(� و�ؤ�رذ�ك �ِ �ؤ

  . )345ص,���1997د ��روس ا���Bوي (!�  ��و�(� 

و���ن أن ��8ب ا�م ���7/ أ�ل وإ���ط 1د ����ب ا�م �ن ا���3/ ا��� !��ت !�  ���4(� 

� �ر��/ ا���ل ��ث أ�(� �م ���� !�3/ �: ط
ل �6ر  �)�
وأ��ت 3وا!دھ� ���(� و��ن ط

وأ�دت ,��� ��ون �" ا��ر ا����ر !�  ا�م ,!�دي و�م ��و3: أن �و�د �(� ط
ل �6ر ط���� 

  �ت ��ف أ�(ن أ�8ن ���7/ أ�ل ���رة 2ًدا �: ا�رض � ��ض ا���?ت ��2: ا��(

) L 110-109ص 8�2008ر( .  

و��2رد !�م ا�م ���8F/ إ��(� ����ر ��دا�/ �����/ �ن ا�MCوط ا��
��/ وا-���2!�/ 

و�� ��B� �)���8ور ���ذ�ب وا�27ل وا-���4ب وا�1�ق وا�7وف �ن ا����1ل ا�ذي ���ل 

�و�د (وھذا ������" !دة درا��ت و��(� درا�/ , ا2س ا��2(و�/ ������/ �(�أ��ر ا�(و

��ث �و�8 إ�  أن أ�(�ت ا�ط
�ل ا�����3ن !1��� �د�(ن ���وى  ��1997/  )و�M��2ر

�ر�
: �ن ا�MCوط ا��
��/ وا�1�ق !�  ����1ل ا�ط
ل �ون ھذا ا��7ر ����� �ن �7�ف 

�ن �����ء وا-7وة و�ذا 83ور 3درا�" ا���ر�/ ذھ�� ��2�" دا��4 ��ت ��ؤو��/ ا�7ر

وا�ذھ��/ وإ�7
�ض ���وى ا�ذ��ء �دى ا�ط
ل ا��ر��وزي ��دود 2دا ��1ر�/ ���ط
ل 

�����وى ا��1�� ��ط
ل ا���8ب �������F� "� Hب ��ض ا���Bط�ت ا��� ��Cن �" ,ا���دي

� �ن � /���رة وذ�ك ����!دة ���ة ��1و�/ �و�� 8�7/ أذا ���ظ� ����(�ت ���/ ��ر

  1985 ).�و�����(ا��وا�ل ا-�
����/ �����ط ا-���2!�  

  .�6ر أ�" !�د ��ض ا���ء وا��(�ت !دم ا�1درة !�  ا�����ش �: إ!�3/ ط
�(م ا���8ب 
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�ن آ��ء وأ�(�ت ا�ط
�ل ذوي ا-!�3/ ا�Bد�دة  �69درا�/ !�   ���1965 �3م �و���ن 

ؤ?ء ا��(�ت وا���ء �وا2(ون �8و�/ أ��ر � و8�7و !رض داون ��ث ���ت أن ھ

  .)��72008د���د !�د ا��M� ص (ا�����ش �: أط
��(م ا����8ون 

 �و���ن أن ���د رض ا�ط
ل ا����ق � ��ض ا����ن ��س 1ط �د7ول ��ض ا��(�ت 

�و��ت ا��زن وا-���4ب �ل أن ��ض ��(ن �8ل إ�  �د ا�
�8م �����ر !ن رض �3ول 

  .)22ص,��72002د !�د ا�رزاق ا���د (ا3: أو��  ا-!�راف �" ھذا ا�و

ھذا و��1  ا�درا��ت �ول �وCوع ا�1�ق !�د ا��(�ت ا�ط
�ل ا�����8ن ����ز�/ داون 

  .أھ��/ ذو��وCوع ا3���/ إ�  ���د�/،��� ��
�H ا���ب ا�وا�: ��ن �رى 

و��" ����ءل !ن ا����/ ا��
��/ ا��� ���B(� أم ا�ط
ل ا����ق !�و�� و!ن ا����/ ا��
��/ �م 

  .ا�ط
ل ا���8ب �CFطراب داون 87و�8

   و�ن �7ل �ل ����ق ��2: �ل ���ؤ?��� � �ؤال !�م

  ��ف ھو ا����ش ا��
�� �م ا�ط
ل ا���8ب ����ز�/ داون؟

- �	�
  :ا��ر��� ا�

  ����ز�/ داون ���1�ق أم ا�ط
ل ا���8ب �����

  :ا��ر���ت ا��ز���  -

  .��8ب ����ز�/ داون ���1�ق !�  ����1ل ط
�(����Bر أم ا�ط
ل ا -1

  .��8ب ����ز�/ داون ��دم ا�1درة !�  ا-ھ���م ��B���)��Fر أم ا�ط
ل ا -2

  .����� ��-���س ���ذ�ب ��2ه ط
�(� ا���8ب ����ز�/ داون -3

  .��8ب ����ز�/ داون ��-���4ب�ل اأم ا�ط
 ��Bر -4

  



 د  


	�ص ا���ث:  

ھدف ا��#ث إ�� ا�� رف ��� ا���ق ��د ا����ت ا��وا�� ��ن أط��ل ����
ن ����ز�� 

  .داون ����ر+ز ا��
دا*و(� �و)
� �'�&��م

'�� و��ر  56إ�� 40و.� درا'��� -��� ��� �ل �, أر�, أ���ت �راو#ت أ���رھم �ن 


ث ط���� .� درا'��� ا������� ا� 
�د
� ا���ف ا��و(��  14إ�� 9ا�ط��ل �راوح �ن # ،��'


�س '�
��ر(ر �#��� و'�� ا���ق�  :، وا��� +��ت ا����34 �ن ���2� +������و�

أ���ت أط��ل ���ز�� داون ��ن 5 ورا ���� �����ق ،.�ن 
 5ن #��� �ن ا���ق ا���'� 


(�����9 �8ن ا���ق ا��و8و��،و-�ق ا��'���ل و#��� �ن ا�2(ل وا�2وف  وا�ذي�� 

،إ8�.� أن ھذا ا�ط�ل ا����ب 
�ط�ب أ+>ر  ا;2ر
ن )�(�ھ�ت وا����ت ا;��ء �و- �ت


� و-�� �����9��
� �ن أي ط�ل ط�
 � آ2ر�ظًرا ?��2�ض -درا�9 ا� ���. 
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  :مقدمة 

يعد الطفل المصاب بمتالزمة داون من احدى الفئات الخاصة التي جلبت اهتمام الباحثين 

و المختصين وذلك إليمانهم أن هذه الفئة الخاصة لهم الحق في الحياة و في استغالل 

  .قدراتهم و امكانيتهم

ورغم تطور برامج التربية الخاصة والخدمات التي تقدمها لألطفال ذوي االحتياجات 

األخيرة ، إال أن هذا التطور لم يشمل تقديم الخدمات ألولياء هؤالء   الخاصة في السنوات 

األطفال بشكل كاف مما عرضهن للكثير من المشكالت النفسية والعضوية التي تسبب 

  ي لديهمارتفاع مستوى الضغط النفس

و تحديدا أم الطفل المعاق ، فاألم هي التي تنجب الولد فإذا كان هذا طفال غير عادي 

فالعبء الكبير يقع على عاتق األم بحتم العالقة الفطرية و البيولوجية التي تربطهما ببعض 

و نحن تناولنا في دراستنا هذه الطفل المصاب بمتالزمة داون ، فأم الطفل المصاب بهذا 

من االضطراب كثيرا ما تنظر بدرجة متطرفة من الشك و القلق إلى الوقت الذي سوف  النوع

 رعايةتعجز فيه عن إعطاء طفلها المتخلف ذهنيا العناية التي يحتاج إليها ، فهو يحتاج 

  .خاصة و تكفل نفسي 
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فإنجاب طفل غير عادي قد يؤدي إلى شعور األم بإخفاق في إنجاب طفل مكتمل النمو  

أو شعورها بأنها  كاآلخريني يعني لها بصورة شعورية أو حتى ال شعورية أنها ليست و الذ

عمر ( لم تستطع أن تنجب طفال كامال و عاديا مثل األمهات التي تنجب أطفاال عاديين 

   . )110، ص  2008عبد الرحيم نصر اهللا ، 

االعاقة الذهنية خاصة ألنها كما اهتمت الدول المتقدمة بالتقليل من نسبة االعاقة عامة و 

ة التي تشكل خطر على تطورها تقدمها العلمي ، واتخذت صيو من أكبر المشكالت الع

احتياطات و أساليب و إعداد برامج وقائية قبل الحمل و أثنائه فكلما كانت الفحوصات و 

  .التشخيصات مبكرة قلت نسبة االعاقة في المجتمع 

إلعاقة الخفيفة ، المتوسطة ، العميقة والخطيرة فكلما و لإلعاقة درجات مختلفة فهناك ا

اشتدت درجة االعاقة كان تأثيرها كبرا على الشخص المعاق و المشاركة في الحياة 

االجتماعية له وخاصة الوالدين و تحديدا أم الطفل المعاق ، فاألم هي التي تنجب الولد فإذا 

اتق األم بحتم العالقة الفطرية و كان هذا طفال غير عادي فالعبء الكبير يقع على ع

البيولوجية التي تربطهما ببعض و نحن تناولنا في دراستنا هذه الطفل المصاب بمتالزمة 

داون ، فأم الطفل المصاب بهذا النوع من االضطراب كثيرا ما تنظر بدرجة متطرفة من 

يا العناية الشك و القلق إلى الوقت الذي سوف تعجز فيه عن إعطاء طفلها المتخلف ذهن

  .التي يحتاج إليها ، فهو يحتاج رعلية خاصة و تكفل نفسي 
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فإنجاب طفل غير عادي قد يؤدي إلى شعور األم بإخفاق في إنجاب طفل مكتمل النمو  

و الذي يعني لها بصورة شعورية أو حتى ال شعورية أنها ليست كاألخرين أو شعورها بأنها 

عمر ( مثل األمهات التي تنجب أطفاال عاديين  لم تستطع أن تنجب طفال كامال و عاديا

  ) .110، ص  2008عبد الرحيم نصر اهللا ، 

و من هنا نحاول من خالل دراستنا التعرف على الواقع النفسي الذي تعيشه أم الطفل 

المصاب بمتالزمة داون ، و مدى القلق لديها ، و ألجل هذا قمنا بإجراء الدراسة الميدانية 

  . بمستغانم لبيداغوجي للمختلفين ذهنيابالمركز الطبي ا

 فبالنسبةو لبلوغ ذلك قمنا بتقسيم البحث إلى قسمين جانب نظري و جانب تطبيقي ، 

فقد خصص لطرح إشكالية الدراسة و  بالفصل التمهيدي أسميناهلإلطار العام للدراسة والذي 

لدراسة و أسباب يتها و صياغة الفرضية و تحديد المصطلحات األساسية لمأهدافها و أه

  .لتي تلقيناها ا والصعوباتاختيار الموضوع 

أما الجانب النظري فيتكون من أربعة فصول ، الفصل التمهيدي خصصناه لإلطار العام 

لإلشكالية ، الفصل االول خصصناه للقلق ، الفصل الثاني خصصناه لمتالزمة داون ، 

  .الفصل الثالث لألمومة
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و شمل الفصل الميداني منهجية البحث ، أين تم التطرق إلى منهج البحث ، مكان 

الدراسة ، كيفية اختيار مجموعة البحث ، أدوات البحث ، و عرض المقابالت وتحليل كل 

مابلة على حدى ،ثم قمنا بتحليل النتائج بشكل عام ومن ثم تحليل النتائج عل ضوء 

  .نا نتائج إختبار مقياس سبيلبرجر والتعليق على نتائجهالفرضيات العامة والجزئية ثم عرض

 



  

  

  

  الفصل األول

  ا����
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  :����د -1

�ق أ�د ا�����ر ا������ �� ��و�ن ا�	�س ا�	��	�� وھو �
	� ا����س �
��ر ا��


ظم ا#"طرا��ت � �� �&��ا�	���� ���*طر و�دم ا#ط�(	�ن وھو ا#��)��� 	��د 	
'ر �

����
   . وا�

�ق �ن ا�	���� ا�	����، ���� �ن ا��ر3ب وا�*وف ا���1ض، ا�ذي �,�ب ����ر و�
د ا��

�ق �ا�	��ن، و����د �����ره، و���ب �4 �'�را �ن ا�"�ق وا��م، و�و)د �رق ��ن ا�

وا�*وف، و�
��ر ا�*�ر رد �
ل ط��
� �*طر �
روف ووا3
� ���ن ��د�ده، �'ل ا�*وف 

�ق �&و رد �
ل ���ء ��7ض 7�ر  ,ا���وا	�ت ا����ر��، أو ا�*وف �ن ا�	�ر�ن �أ�� ا�

�ق أن �
رف �4 ���� وا"���
روف، 7�ر ��دد، و# ���ط�9 ا�	��ن ا�ذي �
�	� �ن ا��.  

�ق �و)ود �9 ا�	��ن �	ذ �و�ده و��: و���4، �&و ���� 	���� ��دأ ������ل �� �وا�

إذا ��	ت ا�
;�3 ��ن  –��ن، و*�,� �� �ر��� ا�ط�و�� ا��را�ل ا�و�: �ن ��ر ا�	

���ط�ل ا�ذي # ��
ر ����ب وا�
�ط�� �� �	وا�4 ا�و�:، �	�و  -ا�ط�ل ووا�د�4 7�ر ����رة

�ق وا��راھ�� �وا�د�4، و������� ��
ر ���
داء 	�و ا<*ر�ن، و��و93 ا��رر ��� دا*�4 �ذور ا�

 )112	ص  �ط�� ا��ر��	� (.وا�"رر �ن �ل إ	��ن

  : ��ر�ف ا	��ق-2


	� ا#	ز��ج و�
	� أ�"� ا��ر�� وأ�"� �دم ا����رار �� ���ن  : 	��-2-1�

 )85،ص�2001,�م ا�,�دي،( وا�د

�ق )�ءت �ن ا����� ا�;��	�� :ا�ط��� 2ً- 2���� ا��)  ( Anxietes  �	
، وا��� �

�ل ، وھو ���� 	���� �ر�ت �� ا���"� ���#ت ا�&م وا�*وف ا��� �ؤذي 
ا"طرا��ً �� ا�

�ق وا�*وف �� ��#ت �'�رة ، وذ�ك ���ب ,ا#	��ن 	����ً و)����ً �و�,
ب ا�����ز ��ن ا�

أو)4 ا���4 ا��و)ود ��	&�� ، ��ل �	&�� ���رة �ن ���� ا	�
���� �	طوي ��: ا�"1ط 

��ن ) دو#رد و��ر ( �ر ا�دا*�� ، و�ل �	&�� ���'�ر ��
ور ��&دد ا��*ص، و3د ��ز وا��و

�ق �
ور ��&م ��7ض أو *وف ����ر �ن �)&ول ��ق وا�*وف ، ���� .ا�
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أ�� ا�*وف �&و ���رة �ن �
ور �	,ب ��: ا���"ر ، ��ث ��دو �رد �
ل ��'�رات  

  .  )255،ص�0720,ط�: 	وري،(��ددة ظ�ھرة ووا3
�� �در�&� ا��رد

  

  :��ر�ف ��ض ا	����ء وا	�����ن 	���ق2-3

ھو ���� �ن ا�*وف ��: أ	4 ) 1989	�; �ن 	)��� ) (1894( ��ر�  ����و�د �رو�د 

��)�و	د (�'�ر �ن ا�	���ض وا�"�ق وا��م ا���1ض ا��د�د ا�ذي ����ك ا��رد و ���ب �4 ا�

 . )�1980رو�د،

�#ري ا	د��غ   �وا��و)س وا��و�ر دون إدراك  ف��م ��&م ���*و�
ور " �F	4  و��ر

 . )37،ص2001ر��د ��د ا�
ز�ز،("��,در ا�*وف

  ����� �ن ا�	�
�ل ���ر إ�: و)ود *طر دا*�� أو *�ر)� "��: أ	4  را)' &زةو��ر


وري أو # �
وري �&دد ا�ذات و)وھره ��4 ا�	�ظ�ر وا��و93 وا�
)ز �ن ا�&رب � ,

�ق ا	�
�ل �ر����د ��د ( "ا�*وف وا��م و�و93 ا��ر �ب �ن وا�

  .)227،ص2007ا��)�د،

 �ا��)��� ا	�
���� �*طر ��ون �و)&� إ�: ا���و	�ت ا������ أ	4 : ھور�( و��ر

��,*��  .)37،ص2008،)��م ���د(�

 ��� : ا	��ق: ���د زھران و��ر
ھو ���� �و�ر ���ل و����ر، 	��)� �و93 �&د�د *طر �

���ر (و�,��&� *وف ��7ض وأ�راض 	���� و�"و��أو ر�زي، 3د ��دث، 

  .)266،ص2002)��ل،

 �ھو �
ور ��م ���*���، أو أن ھ	�ك �,��� و���� ا�و3وع  :أ��د &�د ا	#�	ق و��ر

�وم، �9 �
ور ����و�ر، و*وف # ��وغ �ن ا�	���� ا��و"و���، 
و�&د�د �,دره 7�ر �

�ق ��������ل وا��)&ول
  .)578،ص1968را)9، ���د(.و��7�� �� ��
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 )&���قا�: ��ر�ف ���م ا	ر��ر��� �ن ا�*وف وا��و�ر وا�"�ق  إ	�
����  ��)�بإھو 

��,*��ا���د ���د ��د (�*طر �*�: �ن و3و�4 ��ون �و)&� ����و	�ت ا������ �

  .)221،ص2007ا��)�د،

�ق: ��ر�ف ���د .��م &�د - �ھو ا��)��� ا	�
���� �ر��� �ن ا�*وف وا��و�ر  ا�

�&�درت ���ن (وا�"�ق �*طر أو �&د�د وا93 أو �*�: و3و�4 �و)4 	�و ا��*,�� ����

   .)145،ص�1986زت،


ر� 4�F	4	��ط�9 أن 	و:  


روف،  �و"وع �ن وا�	�
�ل ����و�ر ا����ل ,ف�� ���م ����دةو ���� 	����  ھو*�


طل �
4 ����ر ا��*ص �)&ولأو ��.  

 ���ن، و# 7�ر �
روف �
روف أو ا�	��ن �ن �,در �دى���� �ن ا�,راع ا�	��� * 

J� �� ب ذ�ك�ر�� �
 .ا����ن ��7ب	��ن �

  :�ت ا	�0�رة 	���قا	�ظر� -3

�ق، و3د �ر)9 ھذا ا��
دد أو ا#*�;ف إ�: �
ددت ا�	ظر��ت ا����رة #"طراب ا��

ا��و)�&�ت ا�	ظر�� ا���	و�� ا��� �&�م �����ر ھذا ا#"طراب، ��رى �
ض ����ء ��ك 

�ق �ر)9 إ�: �وا�ل ورا'��، و�رى ا��
ض ا�*ر أن ا"طراب �ا�	ظر��ت أن ا"طراب ا�

�ق �ر)9 ��ث ا�ر7��ت �� ا�;��ق . �
ور ا����	�� �ذھب �ر�ق '��ث إ�: أن ا"طراب ا�

�م *�ط�ء و�)ب �;)4 ������ره ��وً�� �"طرً�� ��	�� �
��ر ا��
ض أن 
�ر)9 إ�: أ	4 �

�دات ��وھ��
�ق �ر)9 إ�: )وا	ب �
ر��� و��وأ*�ًرا ھ	�ك �ن �رى ھذا . ا"طراب ا�


��م ا����ط �4 ا#"طراب �ر)9 إ�: إدرا��ت����� �ن )�	ب ا��*ص ذا�4 ��.   

 :ا	�������ا	�در��3-1

�رو�د"�
��ر  Freud"  م��ق �� ��را(د �در�� ا�����ل ا�	��� �ن أوا(ل �ن ��د'وا �ن ا�

ا�	�س، �ل و�رى ا��
ض أن ھذا ا���&وم �م ��9 ا��*دا�4 إ# �	د�� ��ع �� �����ت 
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�ق �� ، ��ث �
ود ا��"ل إ��4 �� "�رو�د"�
�4 ا���و)�4 ����ء ا�	�س إ�: ا�دور ا�&�م ا�ذي �

�ق ا�	��� ��ر����ن" �رو�د"و��د �ر ����ر . ���ة ا�	��ن���:  

�ق ��: أ��س أ	4 ��	�� ��	9 ا�ر7��  ):1917- 1916( ا	�ر��� ا3و	2���ث ��ر ا�

�� ���دا�9 ا�)	�� �
  .�دى ا��رد ���ول" دوا����" ا�)	��� �ن ا����ع �Kن ا�ط��3 ا�	���� ا���

 ����ن رأ�4 ا�ول وأ�د أن )��9 ا��*�وف " �رو�د"��د �دل  ):1936(أ�� ا	�ر��� ا	��

��ب، وھو ���رة �ن 
ا��ر"�� �� أ���&� ھ� ر7�� )	��� 7�ر ���و�� و*وف �ن ا�

ھذا ا�*وف و�ل ���4 ا�*وف ا��ر"�، ورأى أن " �رو�د"ا�*وف �ن ا�*,�ء، و3د أ�دل 

�ق أ�داً �ن ا����دو" ا�	�" 3�ق �  .ھو �� ��دث أو#ً وھو ا�ذي ���ب ا���ت و# �	�� ا�

 ����,
�ق ا��� ��ن ���ھدھ� �� �
ظم ا���#ت ا��و�ن *;ل اھ����4 �درا�� ظ�ھرة ا�

�د ��ز � ،�&(��
�ق ھ��" �رو�د"ا��� ��ن ���ق : ��ن 	و��ن �ن ا���ق ا��و"و�� وا��ا�

���,
 )170ص،�����2008،�;ء ا�د�ن (.ا�

3-2 ���   :  ا	�در�� ا	��ر

�وم ا�	ظر�� ا��
ر��� ��: ��رة أن ا#	�
�#ت ا��� ��د�&� ا�	�س، إ	�� ھ� 	��)�             �

�ن طر���&م �� ا�����ر، و�&ذا �&� ر�زت ��: �دم ��;	�� ا�����ر و��و�ش ا�وا93 

��F��ب أ����� ���رض ا�	���، ���	ظر�� ا��
ر��� �ر�ض �� �	�دي �4 �در�� ا�����ل 

ر ا#"طراب ا�	���، و�ذ�ك �� �	�دي �4 ا��در�� ا���و���، ا�	��� �ن أن ا�;�
ور �,د

��(��  " Beck" "��ك" ��ث �رى�أن ردود ا��
ل ا#	�
���� ���ت ا��)���ت ����رة و# �

 M�	� ر�� و3د
��'�ر ا�*�ر)� وإ	�� �)رى ����ل ا��'�رات و����رھ� �ن *;ل ا�	ظ�م، ا���

 ��وا��'�رات ا�*�ر)�� ��� ����ب �� ا#"طرا��ت �ن ذ�ك �دم ا#���ق ��ن ا�	ظ�م ا�دا*

�ق� )39،ص2008)��م ���د ،(.ا�	����، و�	&� ا"طراب ا�

ن ا�	�وذج ا��
ر�� ��وم ��: ��رة �ؤداھ� أن �� ���ر ��4 ا��رد و�� ��و�4 �ول 	��4 إ

4، �
د )��
�ً أ�وراً ھ��� �&���و�4 ا�,��Q  و�ذ�ك ا�)�ھ��4 وآراؤه وُ�ُ'َ�� ��أو  ,�� و'�


��ل، ��� R�,م و�و��ت و���ھ�
�و�4 ا��ر"�، وأن �� ����4 ا��رد *;ل ����4 �ن ���

���*د�&� )��
�ً �� ا��
��ل �9 ا����;ت ا�	���� ا��*���� ا��� 3د �
�رض ����4، و�
�ل 
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�: �ث ا��ر": ��: ا��*دام طرق وأ����ب �ل ا����;ت ا��� � �(;
ھذا ا�	�وذج ا�

�وم ا��
��M �����دة ا��ر�ض �� . ا���رات ا�
�د�� �ن ����&م���*د�و	&� *;ل � ���

 4� Q��� ��� ،4را���7 *��,� ��
�م طرق أ�'ر وا3
ا��
رف ��: ����ره ا��*,�، و�� �

�و��ت *�ط(�، و�� �3م �4 �ن 

رف ��: �� ا����4 �ن ���ھ�م *�ط(� و���ا��رص �


د�د �ن ا��وا3ف وا��'�رات ��
ط�4 ا��رص ��,���&� ����رات *�ط(� �� ��

�&� )210،ص�2008;ء �����،( .و�
د�


دم ا#���ق ��ن ا�	ظ�م ا��
ر�� " ��ك"و�رى � �(��	� F�	� ����	ت ا���أن ا#"طرا

�&� و����رھ� �ن ����رد، و��ن ا��'�رات ا�*�ر)�� ا��� ��
رض �&� ذ�ك ا��رد، و��� ��ا�دا*

���زه، و��دأ �� ا#��)��� ���وا3ف وا��داث طر�ق ذ�ك ا�	ظ�م ا��
ر�� ا�دا*�� ا�ذي 

و3د ��ون ھ	�ك ردود �
ل ا	�
���� �����	� . ا��*���� ا	ط;�3ً �ن ��ك ا��
�	� ا��� �
ط�&� �&�

����ذ�ك . ���و3ف ا�وا�د ��*�;ف ا��راد؛ �ل �ن )�	ب ا��رد 	��4 أ�"�ً �� أو�3ت �*�

ا��)��� ا��رد ا#	�
���� �)�ھ4، و��و3ف  �Kن �ل �و3ف أو �دث ����ب �
	ً: *�,�ً، ��دد

ط��
� ا#��)��� ا#	�
���� أو ا#"طراب ا#	�
��� �دى ا��رد ��: إدرا�4 �ذ�ك ا��و3ف أو 

4 ��د ��(�ً ��، �3 4���K� ،4	4 ��دة �� ��
ر ����زن، 	F� ً;'� ر ا��رد
ا��دث، ���	�� ��


ر ������4 	K� �	�
رور وا��
�دة، أ�� ��	�� ��
ر ����&د�د و��	�� ��و93 ����ق ����ب �

�ق�  .�Kن ذ�ك �ؤدي �4 إ�: ا�

 ،Tوك *�ط�و�&ذا 	)د أن ا����ر ا�*�ط(� وا�دراك ا�*�طT �دى ا��ر�ض ��وده إ�: �

�ق �����4 و�;4��3 و�,ورا�4 �ن ا����ة 3د ��وده إ�: 
�و)ود أ���ر *�ط(� �د�4 ��

�ق ا�ذي �و)د �د��4�و���ت *�ط(�، ��� ��ر�ب ��: ذ�ك ظ&و� . ر ا�

   :  ا	�در�� ا	��و��4 3-3

�م �ن ا���(� ا��� �
�ش ��&� ا��رد 
�ق ��: أ	4 ��وك ����	ظر ا��در�� ا���و��� إ�: ا�

���ء ا��در�� ا���و��� # �ؤ�	ون ���دوا�9 
� ،�����ت �روط ا��د��م ا��)��� وا��د��م ا��

)وھر�� ��ن ا��در�� ا���و��� و�در�� ا�����ل ا�;�
ور��، ور7م �� �و)د �ن ا*�;��ت 

�ق �ر��ط ���"� ا�	��ن، و�� وا)&4 �ا�	���، إ# أ	&�� ���ر��ن �� ا�رأي ا���(ل �Fن ا�

�ق �;ھ�� ا��)��� �أ'	�ء ھذا ا���"� �ن *�رات، وھ�� �����ن أ�"�ً �� أن ا�*وف وا�
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وف ذو �,در ــــ�ن �� أن ا�*ـــ��ن �'	ـــا	�
���� �ن 	وع وا�د، وأن ا#*�;ف ��ن ا#

�ق أو ���4 �*رج �ن �)�ل إدراك ا��رد، ��و"و�� �در�4 ا��رد، �� ��ن أن �,در ا�

�ق� .أي أن ا��رد ��س وا���ً ��� �'�ره ا�

�ق ��'��� ا��)��� *وف ���'�ر ��'�رات ��س �ن �F	&� أن �'�ر ��و��ون �
��رون ا�����

�م ـــ��ت ا��درة ��: إ'�رة ھذه ا#��)��� 	��ـــــــھذه ا#��)���، 7�ر أ	&� ا��
� ����
� �(

�ق، ا��)��� ا	�
���� وا�دة، �Kذا أ'�رت ھذه ا#���)��� �ن طر�ق ــــــ����� ���*وف وا�

�'�ر �ن �F	4 أن �'�ر ا#��)��� ا���رت ھذه ا#��)��� *و��ً، أ�� إذا أ'�ر ھذه ا#��)��� 

'�ر ا�*وف، �&ذه ا#��)��� 3�ق، وا�ذي ��دث أن ا��'�ر ا�����د �'�ر ��س �ن ط��
�4 أن �

�ق إذن ا��)��� *وف ا��راط�� وا��رد ��'�ر ��س �ن �F	4 إ'�رة ھذه ا#��)���، أي أن ا�

�&� �
�ق إذن ا��)��� ا��راط�� �;����� �*"9 . 7�ر واٍع ����'�ر ا�ط�������)��� ا�

�م ا��� ���دث �	&� ا#
�وا	�ن ا��� ،ً��
��راط�ون، و�
��ر �دوث ھذه ا#��)��� أ�راً ط��

�ق، أو إذا ��R ا��رق ��ن �دة �إ# إذا �د'ت �� �وا3ف # ���)�ب ��&� ا<*رون ����)��� ا�

�ق �	د �رد �
�ن �� �و3ف �
�ن و�د�&� �	د ا<*ر�ن، 3دراً ���راً، ��ث �
��ر �ا��)��� ا�

�ق ا�ط��
��، وا��)��� �� ھ���ن ا������ن ا��)��� �ر"��، و���س ھ	�ك �رق ��ن ا��)��� ا�

�ق ا��ر"�� ، ��;ھ�� ا��)���� )266،ص�2007,ط�: 	وري،(. ا�

�م أ	واع ا�,راع �� �دا�� ����4 ا�و�:، وذ�ك ��: " دو#رد و���ر"��� �رى 
أن ا�ط�ل ��

���ت ا�;�
ور�� أھ���&� �� ��و�ن ا��
��ق���وى ا�;�
ور، وھذا �� �)
ل ��  .*وف وا�

  ) 210،ص�2008;ء �����،(

   : ا	�0��ر ا	�0ز�و	و)(3-4

�ق ا�	��� �ن ز��دة 	��ط ا�)&�ز ا�
,�� ا�;إرادي �	و��4 ا����'�وي ��	�F أ�راض ا�

و�ن �;��ت �	��4 . و�ن 'م �ز�د 	��� ا#در�	���ن وا�	ورادر�	���ن �� ا�دم. وا���را���'�وي

�ب، و)�وظ ا�
�	�ن،  ا�)&�ز ا����'�وي�ار���ع "1ط ا�دم �دى ا��رد، و�زا�د "ر��ت ا�

وز��دة ا�
رق، و)��ف ا���ق، وأ���	�ً ر)�� �� ا�طراف، و,
و�� �� ا��	�س أ�� ظواھر 

	��ط ا�)&�ز ا���ر���'�وي �Fھ�&� �'رة ا���ول وا��&�ل، وو3وف ا��
ر، وز��دة ا��ر��ت 

�ق ���و�و)��ً �در)� ����� �ن . وا�	وم ا��
و�� �9 ا"طراب ا�&"م وا��&���و����ز ا�



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل األولــــــــــالفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــالقـل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
24 

ا#	���ه ا��ر"� �� و3ت ا�را��، �9 �طء ا����ف ���رب، أي أن ا��راض # ��ل �9 

�ق� . ا���رار ا��
رض �J)&�د، 	ظراً �,
و�� ا����ف �دى �ر": ا�

��"و�رى �"" Sely"  ،ا��&�د ���&� ���ن أن ��ون �� �	ط� ����
و��ت أن ����ح ا�

وا��
روف �F	4 �و�ق ��ن ا�
";ت وا�وظ�(ف ا���و�� �*�,� ��ك ا��� �&� أھ���  ا��&�د

�دور �&م �� ا�����ل ��ن ا�	��ط   �� ا�د��ع "د �وا3ف ا�*طر، و��وم ا��	ط�� ا�����

�ق. ا#	�
��� وا���وي���د . و3د ��ون ھ���ن ا��	ط���ن ��(و���ن �ن ا��ظ�ھر ا��د	�� ��
و�

�ق را)9 إ�:  ���'ون��� ا�)&�ز ا�
,�� ا�;إرادي أو " ������ ��رط� "آ*رون أن ا�

�����ل �� وظ��� ذ�ك ا�)&�ز �9 ا���طرة ا�وظ���� ��)&�ز ا�* Lymbic System .  أ�� "

�و���" "Malmow " رة �� �ل �ن�'��;� �������ق �,���4 ز��دة ��ذة �� ا����ذ�ر أن ا�

�,
�ق �و,�4 �ر"�ً ���ر��ً �� . � ا��ر�زيا�)&�ز�ن ا�;إرادي وا��و��ول إن ا�

�ق ���)�ب ��وا3ف ا����ة ا��و��� �ا�
,�ب، �4 *,�(ص ا#��)���، ����ر�ض ا��,�ب ���

ذ�ك ����راض أن *�رة " ����و"ا�
�د�� ��� �و ��	ت طوارئ أو �واطن *طورة، و���ر 

�ق �	�M �ن "
ف وظ��� ا��ف �� ا�)&�ز ا����� ا��	�ط�، وھذا ا�"
ف ���Q ���&�ل ا�

�;ء (. ��ر�R �د�د �ن ا�	�"�ت �� ا����ء، ��� �ؤدي إ�: ���وى �	�4 �وق ا�
�دي

 )230،ص�����2008،

�ق �	&���ت ا��,�ب
�ق ������ء أن ا�
 (Nerve Endings) و�رى ا��
ض ا<*ر �ن ا�

و�����ل ا�ر��(ل �� ا�)&�ز ا�
,�� ا��ر�زي ا��� �"9  ( Receptors) وا������;ت

Yر ا���4 و���'�	ا��� � ��و���ت �و)د . ا���&�	� M�	� �&	&� أ	ت ا��,�ب ھذه �ن ����&�	و

�د أن 	&���ت ا��,�ب ��  (Catecholamine) �,�� ط��
�� و���: �����و#��ن�
وا��

�ق ��رط 	��ط&� ا��&ر��(�، أي إ	&� �
�ل �)د ���R، و��رف �� إ	��ج ھذه ��رض ا�

'م إن ھ	�ك �� ا�و3ت 	��4 	&���ت ا��,�ب . �&�ت ور��� �واد أ*رى 7�رھ�ا��	

وا������;ت ا��� ��ون �&� �F'�ر �"�د، �&� �,	9 �&د(�ت �و)د �,�4 ط��
��، و���: 

Y���ط�� (.ا�	�3;ت ا�
,��� ا������ ا��� ���Q و�&ديZ و�*�ض �ن �دة ا�	��ط ا��&ر��(� �

  )49،ص1988ا��ر��	�،
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   : أ�واع ا	��ق4-

3�ق �ؤ3ت و����4 �وا3ف �
�	� �,در �ن ا�وا93 و�ن  وھ : ا	��ق ا	�و6و&(-4-1

ظروف ا����ة ا��و��� و���ن �
ر�� �,دره و�,ر ������4 �	4 ��ون ��7�� ��دودا �� 

 )578،ص���1968د را)9، .(ا�ز��ن وا����ن

و���دل , �ر��
�  ھو ا�ذي �;زم ا��*ص ��دة طو��� ودر)�4 : ا	��ق ا	�ر6(4-2

رد ا��
ل ��4 ��وا(� وا���وك ��ون , ���4 ��دة �ن ��وك ,���4 أو أ��وب ����4 

�و"و�� ��
ر ,���4 أ	4 �1�و�� ��: أ�ره و�,�Q ,���4 �� ��ر �ن ا���رة وا���وك 

 :�� ����وا��ردد وا��1وض و7�ر �3در ��: ا�*�ذ ا��رارات ��&و�� و��رك أ'�ر �

 .)21،ص2001�د،��روق ا��(.ا��,�ب

�ق و�F	4 	ذ�ر *طر ، ا�: ان : ا	��ق ا	ذا�( 4-3 �
ر ا��رد ��#'م �	د�� ��ون ا���4 ��

�ق ا�ذا�� ���ن �� �ر��ب ا��*,�� ، �&و ,راع دا*ل ا�	�س و��س ,را��ً ��,در ا�

 )113،ص�2000	�ن ��دا����د، (��ن ا��*ص وا�
��م ا�*�ر)�

�ق *�رج ا��	�F ( ھو ا��)��� �و�� ��"1ط �ن *�رج ا��رد   :ل.�ق ا	���� 4-4�( أو ) ا�

�ق ا����'�ر ��ق ا��ر��ط ��وا3ف ا#����ن ، ��ث �'�ر ھذه ا��وا3ف �� ) ا��وھو 	وع �ن ا�

ا��رد �
وراً ���*وف �ن �وا)&� ا#����	�ت ، ���ط��ب ا�ذي �*�ف ا�ر�وب �� ا#����ن 

� 4���ق ��	��(M ا���ر��� ���,ط�: (."��ف )&ده �ن ا)ل ا���,�ل وا�	)�حو�

 )256،ص2007	وري،

 : ��	� ا	��ق و��� ا	��ق 4-5

وھو 3�ق �ؤ3ت �زول �زوال ا�*طر ا�ذي ��
رض �4 ا��رد وھو  : .�ق ا	��	� 4-5-1

  .��1�ر ���	��� ���رد ا�وا�د ��ب ا��و3ف 

�ق ���ل 7�ر ��د  : ��� ا	��ق 4-5-2��&و ,�� '���� 	���� �� ا��*,�� ، و���'�ر ا�

 )25،ص�1985����ر)ر، (.�	د �
رض ا��رد �ي �و3ف 
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  :ا	��ق ا	#��(4-6

�ق��ق �,دره  ا���� ��ون ��: ��ل إ���س ���ذ	ب وا�'م و�F	�ب ا�"��ر، وھذا ا��ا�*

 ����*� :��و�� أو �� ��ر�ب �
ا�"��ر، و�ر)9 إ�: *وف �و"و�� وھو ا�*وف �ن ا�

   .ا�	ظ�م

�ق ا��و"و�� أو ا�وا3
� ھو *وف �ن *طر �3دم �ن ا�
��م " �رو�د"و�رى  �أن ا�

�ق ا�
,��� وا��� ��;ھ�� �'�ر �ن طر�ق ا��&د�دات ���زان ا��وى ا�*�ر)� أ�� ا���ق ا�*��

*طوات "رور�� ) ا�	�(���دھ� أ	4 إذا �م ��*ذ ) ا�	�(دا*ل ا��رد، و��
'�ن �ر���� إ�: 

) ا�	�(*�رج ���� ا�,راع و��	�� # ���ط�9 ) ا�	�(��وف �زداد ا�*طر �در)� ر�� 

�)F إ�: �� ����ق ���طرق ا��	ط� )165ص‘Q��,2008 ��3م ،(.�ل ا�د��عا����م ���

  :ا>6طرا��ت ا	�( ھ( أ;�4ل :6طراب ا	��ق-5

1( 9� 	و�� ا�ذ�ر أو ا�&

2( �
  ا�*وف �ن ا����ن ا�وا�

 ا"طراب ا�ذ�ر أو ا��زع )3

 )ا��*�وف ا����ط�(ا��و��� ا���دودة   )4

�ق ا�)����� )5� ا�*وف ا�)����� أو ا"طراب ا�

  ا"طراب ا�و�واس ا��&ري )6


د ا�,د��ت ا"طراب )7� �� 

  ا#"طراب ا���د ���روب أو ا�"1وط  )8

�ق ا�
�م )9�  ا"طراب ا�

�ق 	��)� ا#,��� ����� ���� )10�  ا"طراب ا�

�ق ا�	��M �ن �
�ط� ا��واد ا��ؤ'رة 	����  )11�  ا"طراب ا�

 

 :أ���ب ا	��ق-6

  ,د�� ا���;د �
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 ,د�� ا��ط�م �

�دة ا�*,�ء ��  

  ا��	�Fة ا#)������ �

  ا�"1ط ا�	��� ا�
�م �

�  �� ا��
ور ����&د�د ا�دا*

  �وا3ف ا����ة ا�"�7ط�  �

�  ����� ا�ط�و�� وا��راھ�� وا�,د��ت ا��*����  

�دات *�ط(� أو ��	�3"�  �رى ا	�در�� ا	��و��4�
أ	4 ���4 ھو ا�*وف ا�
�دي و��	� �

 )�2008;ء �����، (7�ر ا�)���� و�"*�م ا��ور

����ق ھو ��رة *�ط(� وأن أ��س ا�
;ج ھو �,��Q  أ�� ا	�در�� ا	��ر��رى أن �,در ا�

�ق ��م أن ��ورا'� �F'�را �� ظ&ور ا�
�ك ا����ر ���ون أ���ر ا�)���� و,���� و3د أ'�ت ا��

�ق�  )Q��,2008 ��3م، .(و���ن أ'ره �� 	�Fة ا�

   : ا3&راض ا>��4����4 	���ق-7

�و��ت ا	��ق ا	��دة-7-1 :  T(��� ل���و�ر و�دم , و�ظ&ر ����&� �ر ا��,�ب �
��

  :و��ون ������ل ا������ ا#ر���ح

 ) �و�ر �د�د(	و�� ا�	&��ر ا���دة  •

 ) ز��دة ا��و�ر ا��ر��(���� ا�ر�ب  •

�ق ا����(�  •�  ) ا��,�ب وإ���ءارھ�ق (�	�ذر ا�

 )2006،145دا��ر، نرو�� (

  : �4 أ�راض )���� وھ� : ا	�ز�ن ا	��ق2- 7

�ب - ��ق : أ�راض �ر��ط� ����  .ار���ع "1ط ا�دم,أ#م ا�

 . ��ر ا�&"م, ��دان ا��&�� : أ�راض �ر��ط� ���&"م - 

 . 	&)�ن ا��	&�د, �ر�� ا��	�س : أ�راض �ر��ط� ����	�س - 

  .آ#م �� �";ت ا�)�م: أ�راض �ر��ط� ���
";ت - 
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 . ا"طرا��ت )	��� ,�'رة ا��ول : أ�راض �ر��ط� ���)&�ز ا��و�� - 

   .ا��ز���, �ب ا����ب : أ�راض )�د�� - 

 

  : أھ��� : ا	�0��� أ3&راض7-3

  ا�*وف ا���&م ا�ذي # �,در �4- 

 - �
  �&�M, ������ �ر�


و�� ا��ر��ز- ,  

�دان �&�� ا�ط
�م- � 

  ا"طرا��ت ا�	وم, ا�رق - 

  ا�*وف �ن ا�)	ون- 

  

  : ا	��4و�و����� ا�3راض7-4

�ق ا�	��� أھ�&� 	��F&�ھ� أ�راض ����د �� �  : ا�

 ار���ع "1ط ا�دم- 

  ذ��� ,در��- 

�ط� ا��را��ن- (  

 رو����زم ا����,ل- 

  ا��ول ا���ري- 

 ا�,داع ا�	,��- 

 -��,
�دان ا��&�� ا��  

  :ا	�;#�ص وا	�;#�ص ا	�0ر.(-8

�ق ���ص )��� و	��� د3�ق �)رى ��: ا��ر�ض ���	ظر إ�: �� �,��ب  ���*ص ا�

�ق �ن ا"طراب �د�د �� ا�)&�ز ا�
,�� ا�و�و	و�� �) ا����'�وي و����ر ا����'�وي (ا�

و�ل ذ�ك ��
ر�� �� إذا , و�� ا�رازات ا�1دد ا�,��ء وأ)&زة ا��	�س وا�دوران وا�&"م 

��� ��	ت ا����� 7�ر 	�)�� �ن أ�راض��و�ذ�ك ���ون ا���*�ص ����� �)ب أن ��ون ,  �
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�� و���ت �ر"� أو��� ��رض �ا���ص ا�	���	� ���ق ����Fد �ن �ل ظ�ھرة 3�ق 	��� و���

 ) 247ص،2007	وري، :�,ط�  . (	��� آ*ر

  :ا	��ق &�ج -9

�"�ء ���4 ا����د و��(ل  ��دة ���1�� 3د ��ط�ب �
إن �;ج ا���وك ا��ر"� �
د �&�� �

وھذه ا�طرق , �'�رة ���
;ج ���,د��ت ا��&ر��(�� وا�
; ا������(� أو ا�
;ج ���)را�� 

ا�*�رة ��دم ��: أ��س ا�����د �Fن ا��1�رات ا�)���� أو ا������(�� ا��� ��دث �� ا�)�م 

أ�� ا��
��ل ا�و��(ل ا�	���	�� �&� ��: , د إ�: �1�رات �� ��وك ا��ر�ض ���ن أن �ؤ

*;ف ذ�ك ����ث ا����;ت ا�	���� �,�� *�,� # ���ن أن ��م ��ط دا*ل ا�
��دة ا�	���� 

��#"طرا��ت ا����و�و)�� �ن *;ل , �ل #�د �ن ا#ھ���م ���*���� ا��ر�� وا#)������ 

�ذا , �وى ا	���ب ور�ض ���)��9 وا���رد ��: 3��4 و�����ده ا�	ظرة ا#)������ ���ت 

�)ب ا�����ر �� و"9 ا���ول �����ل ا��ر"� و��د�د �واطن ا�*�ل �� ا�ظروف 

�4 وو��(ل , وا�
;�3ت ا#)������ ��ق �*��ف ��ب ا��رد و�دة 3��ذا �
;ج ����� ا�

��, ا�
;ج ا������ �4 ��� ��(;
  .وأھم ا�طرق ا�

 : ا	�0�( ا	��ج9-1 


;ج ���;ت ذات ,��1 و)دا, ھو طرق 	���	�� ذات *���� 	ظر�� �	 ����� �ؤ'ر �

�وك ا��رد ���دث ا"طرا�� �� �*,��4 وا�
;ج ا�	��� "روري # ���1	� �	4 � :��

 ���,
��ث �
��د أ���� ��: ��رة , �ل ا�طرق ا�
;)�� *�,� �� ا�
;ج ا�

��دة �� ��ود إ�: ا�راض �"و�� *ط�رة �
ود �� )وھرھ� ا#"طرا��ت ا�	���� ا��� 

�ق 	ذ�ر���: ا"طراب 	��� ���ق و3د�م و�ن ��ن ا�
;)�ت ا�	���� ا�
د�دة ��   

 

 :  ا	�0�( ا	�����( ا	��ج1-1- 9

وھو �ن ��ن ا�
;)�ت ا��� # �ر��ز ��: دواء و����د ��: ا��دراج ا��*���ت �ن 

��(� ا��ر و����دة ا��ر�ض ����� ا�;�
ور إ�: ���� ا ��
ور �ن طر�ق ا��
��ر ا��

�: ھد�4 ا����� ھو ا�داث �1��ر ���ل �� �	�ء �� 4���&� �� "وء ا�وا93 و�� :��


ا�	���  ا#"طرابودة إ�: ا���"� ����ث �ن )ذور ا��*,�� ��#����د أ���� ��: ا�
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وھذا ا�
;ج ��ط�ب ا��'�ر �ن ا�و3ت  �ا��*,��	ذ ا�ط�و�� ا����رة وإزا�� �
و�3ت ا�ر7�� 

) ��ب ��م ا�ط����ن(وا�)&د وا���ل و��و�� # �ط�ق ھذا ا�
;ج ��ل �ذا��ره �� ا�)زا(ر 


�ب دورا �&�� �� ��و�ن ا��*,�� ودر)� إ# 	�درا 	ظرا �
��ل ا�'���� وا��"�رة ا�ذي �

�&� �9 ا��)��9 �ذ�ك �Kن ا���	�� ا�
;ج �&ذا ا�	وع ���: ��دودا ��: �دد 3��ل �� ����


و�� �ط��ق ھذا ا�
;ج (�ذا �K	4 ھ	�ك ,  ةرا��'�����ل �دد �ر": ا#"طرا��ت ا�	���� ,


;ج ���ة �ن ا��)��9 �&� ا���	���&� ا���د�� ��	� ��رات ا��و��� ��دة �,ل أ���	� � �5ط�

�ن ذا�4 ��ظ�� و���  را��
��'م 3درة ذ��(�� �وق ا���و�ط ��: ���ط�9 , �	وات  5إ�: 

��ل , ���و�ب ����ر ا�
;ج ����� Yن ا�را����ن 'م ا��
و�ن �
�	� ��دة أ3ل �ن ا#ر�


;ج �� ��ل ا�	��� و�
��ر أ�� �ن # ���ل �&ذه ا�,��ت ��د �رم ���4 ا�����, ا�	��� �و��

   )122ص،�2000�د ا����د، ن�	� (. 7�ر ,��Q �&ذا ا�	وع �ن ا�
;ج 

 :  ا	�0�( ا	��و4( ا	��ر�( 	��جا1-2- 9

�م وا��وى ا�درا��� 
�وم ھذا ا�
;ج ��: أ��س ا��*دام 	ظر��ت و3وا�د ا��� , ���

إ�داث �1��ر  ���ل ��: �)�و�� �د�دة و���رة �ن ا���	��ت ا�
;)�� ا��� �&دف إ�:

إ�)��� �� ا�����ر و��وك ا��رد وھو �&�م �Kزا�� ا��راض ا�����رة دون ا���ث �ن 

 ���و�&�م ا�
;ج ا���و�� ���و ا���وك , ا�,را��ت ا�	���� و)ذورھ� وا�,د��ت ا�ط��

��� أن ا�
;ج ا��
ر�� �	ظر إ�: , ا�*�طT أ��س ا���وك ا��ر"� و�1��ره �����وك ا����م 

�ق �ذا �K	4 ��)4 إ�: �
د�ل ا��	ظو��  ا����ر��دات ا�*�ط(� ��: أ	&� ھ� أ��س ا��
وا��

ا���ر�� ���ر�ض و�1��ر ذ�ك ا���و�4 ���� ���: �';'�� ا������ ا��
ر��� أي أ	4 ���ر 

���� ا	&زا��� �'ل ذ�ك� ��   :ا���"ر وا���"� وا������ل �طر�

ا����ط� ا��*���� ذات �)م ���ر �� ��ث أن ا��ر�ض �)
ل �ن ا�����ل :  ا	�6#�م


ل �ن ا���� 3��(	ظره ��� ���ل (�(  

�'ل ا����ة ا��� ���رق �&� ا�1ذاء ��
�م ذ�ك ��: أ	4 # �����ل �&� �� :  ا	����م ا	زا@د

Y�ا��ط.   

A#�ط	ج ا���   .�Kذا �ر ���4 ,د��4 و�م ���م ���4 �&م �ن ذ�ك أ	 4�,�Q ��رھ4:  ا>��
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, �Kذا أ,در ا����ذ 	,��� إ�: �;��ذه �F	4 �1�ر �� ا	&�ء ا���ث  :ا	#�ط@�ا	����� 

  . �&ذا �
	� أ	4 ��4 وأھ�	4 و,رخ �� و)&4

�م ا���(� �ذا �)ب �دم ا��راد
 إن ا�	ظم ا��
ر��� �J	��ن �
��د ��: ا�'���� وا��"�رة وا��

ا�	ظم ا��
ر��� ا�1ر��� و��ن �)ب ��	�ن ا�
;ج ا��
ر�� ا�*�ص �����م ا�*;3�� وا�د�	�� 

�دا�	� �
 .وا�ذي �;(م ����ر	� و�

  : وا>)���&(ا	��ج ا	��@( -9-2

�ق إن و)دت �
د درا�� ���ة ا��ر�ض وظرو�4 ا��*���� ���ن ��*�ص �,�در ا��

�� أو ا����ط )�
أو ظروف ا�
�ل , ا�)����� أو ا�د�9 	�و ا����ف �
&� و�1��ر ا�و"9 ا�

	��ل  . (7�ر ا��	���� أو �ل �� �ن �F	4 أن �ؤدي إ�: ,��ء وط�F	�	� ا��ر�ض

 )122،ص��72003ب،

  : �را	��ج ��	���.-9-3

�ق ا�ط�ء ا��ر�ض أدو�� ذات �و)4 	��� �ل ھ	�ك ������ن �� �
ض ا���#ت �ن ا�

�ق ا��د�د أن 	و��ت ا�&�9  ��#ت ��ون �	�ول ا�دواء��&� "روري *�,� �� ��#ت ا�

��ون ھذا �ن طر�ق ا�"�ء �
ض , 3�ل ا*"��4 �ي �ر	��M �;)� 	���   ا���دة وذ�ك

��ل ا��و�ر ا�
,�� وا#���س�� :���3�ر ا��	و�� أو ا��&د(� وھذا �� ����د �
���را��  ا�

�ق و���ن ا��ول ان �ل �ا�)�د�� وھ	�ك أ	واع دوا(�� �د�دة �
��� �� �;ج ا"طراب ا�

�ق ��و�ن أھم ا��,�(ل ا�دوا(�� ا����*د�� �� �;ج , ا�دو�� ا��'�ط� ���ك ��
و# �"�دا �

�ق 	ذ�ر�   :ا�

�ق ��ث  ���3�ر ھذا ا�	وع # �زال ا�و�9 ا	���را �� ���دة : &�@�� ا	��رود��ز��ن �ا�

  ��م �,	��&� إ�: �(��ن

   .ا	��ق ات��6د-

  Méprobamateو�ن أھ�&� ا���رو��ت : ا	�;���ت ا	�4و	��-

 Hydroxizineو�ن أھ�&� ا�&�درو����ن : د��0��ل ����ن-

   Benzoctamineنا���ر و�����و�ن أھ�&�  : د���زو��4د��ن- 
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أ����9 و�3�� "د ا#����د إ# �� ��#ت *�,�  6أ�'ر �ن  و��"ل �دم ا����رار

 ��,
و��ت ا�راف ا�ط��ب ا��
��M و�	د و)ود أ�راض زا(دة �� 	��ط ا�)&�ز ا�

�ب , ا�
رق , ر)�� ا��د�ن ( ا�;إرادي �'ل  �����ن ا��ر�ض ��	�ول ) ز��دة "ر��ت ا�

��3�ر ا��'�ط� �	��ط �����;ت ا�	ور ا�در�	���ن �'ل
�ب ا�� ا�	درال وا�ذي �	ظم د�3ت ا�

 )�261ط�� ا��ر��	�،ص.(

  :ا	��ج ا	�4ر��@(-9-4

  4���ق إذ 3د ��ون ذا �F'�ر ��ء و���� ��3ل �� ���
�ل ا�
;ج ا��&ر��(� �� �;ج ا�

�ق ����ج ,  إ# إذا ��	ت �,���4 أ�راض ا��(���� �د�دة ��ث �*��� ا���(�ب���ن �;ج ا�

ا�� ا��	�4 ا��&ر��(� , �درا�� ا��ر�ض و,را���4 وظرو�4 �9 ا�
;)�ت ا������ ا�ذ�ر 

�ق ا�	��� ا��,�وب ��Fراض )������ط��  .(����د �� �
ض ا���#ت ا�

 )261ا��ر��	�،ص

   : ا	��ج ا	)را�(-9-5

�ق ا��د�د ا��,�و�� ��و�ر �د�د 3د �	�&� ���	���ر �# , �و)د �
ض ا���#ت �ن ا�

 ����� ا�)را��� , ���ن ا��*��ف �	&� ���طرق ا�
;)�� ا�����
و�� ھذه ا����� 	�)F ا�: ا�

 Yوا��;�وس , �� ا�� Y&� �� ا���ن ا��ص ا�)�� ��, وذ�ك ��ط9 ا����ف ا�
,��� ا��و,

ا�*�,� ���	�
�ل ا��و)ودة �� ا��Y ا���وي و��ط4 ھذه ا����ف ��و3ف  او 3ط9 ا����ف


�#ت ا��د�دة ا��ؤ����	J� ا�دا(رة ا��&ر��(�� ا�*�,� ���	�
�ل و�,�Q ا��رد 7�ر �3�ل �

  )149،ص�2007,ط�: 	وري،.(
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���#:  

����ز ��م ا�	�س ا��د�ث ����	� ��رزة �&و ا���&وم ا��ر�زي �� ��م ا��راض 

وھو ا�ذي ����د �� ا���ف �ن ا�����ب ا�	���� و�ن ا����;ت ا��*���� ا��� �'ر ,ا�	����

�� ����راض ,�� ���ة ا�	��ن�
�ق �ن ا�درا��ت ا�ر(�� ا����وھ�ذا �,�Q درا�� ا�

�ق وا��*�ص �	4 ا�
,���� و�ن ط��
� ا�	�س ا��أي ,��ر�� أ	&� ���ول ا���طرة ��: ا�

  .�ن أ)ل ����ق ا��
�دة وا�را�� وا�	)�ح �;)4 ��: ����ف ا��رد

 

  

 



  

  

  

  الفصل الثاني


ز���داون ��  
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  :����د-1

ب ا	�رء ��ل و�د��، ���ً� 	��ل �� �دد  � ����"ز�� داون ھو �رٌض ورا

�)ّون ا	��&ب  )رو�و%و�&ً، 46)رو�و%&�&��، *ث �)ّون ا'�%&ن ا	ّ%�م �ن  &���

)رو�و%و�&ً، ���&ً �-ن ا	)رو�و%و�&ت ھ� ا	�%ؤو	� �ن *�ل  ���47"ز�� داون �ن 

� ا	��وار�� �ن ا.ّم وا.بّ�)ون وا	دا ا	ّط/ل ا	��&ب ���"ز�� داون . ا	ّ�/&ت ا	�

&ً، وا	��ل ا	ّ�&�6 �� )رو�و%و�&ت ا	ّط/ل *دث �طر5ٍ� �3وا2ّ� أ��&ءّ�ن ���)ّو��،  %�

و�ّم ا	)3ف ��� ��ّ)راً ��د�& )ون ا	��ن �� �طن أّ�� �ن طرق ا	/*و�&ت ا	ّدورّ�، أو 

 .��%&ت ا	ّ%و�&ر، أو �>د ا	و�دة �ن طرق ا	�"*ظ� ا	��&3رة أو �*ص ا	��&ت

(Clautier & al, 2005, p. 17)  

 :داون ���ز�� ن ��ر�	�� ����-2

 �و�ف �&م �ن أول Jean Etiene Esquirol ا%)رول �ون ا	/ر�%� ا	ط�ب )&ن

)ون  ادوارد �&م �>ده و�ن ����، �طر5� ا	��"ز�� �@ذه 	=�3&ص ا	��&�ون%

Edouard Seguin و�ف %�&ت� AB&�ون �ر�� �ز�"��	&�.  

>ود ا	�%�� أ�ل أ�&� A	ا �ب 1966 %� داون 	�ون ا'���زي ا	ط�
Longdon Down ��2&� /&ت �&.�راض�	وا � ا	��"ز�� 	@ذه ا	��&*�� ا	��5

 إواء �ر)ز �� ا	��وا�دون ا.ط/&ل ا	�>&�ن �ن ���و�� ��A ��*ث �&م *ث ،
 دون ا	���و�� 	@ذه ا	��3ر)� ا	�/&ت �ن �دد و�ود �*�� �"ل �ن و�*ظ �&ص

رھ&،E �3@ون و.�@م ھذه ��A أط�ق �5د ا	��Fو	� ا	3>ب ا	3)�� �/&�@م �� 
ر �5رر ا	>&	�� ا	�*� ��ظ�� ��A. ا	��"ز��F� ا�%م A	إ �داون ��"ز� ��%� 

A	ب ، إ و �و�ر و 	�ن �ن )ل أ3&ر 1959 �&م و�� Longdon Downا	ط�
 وراء ا	)&�ن ا	%�ب ا	*5�5 أن إ	�Lejeune,Gautier et Tarpin Aور�ن 
وذ	ك  ا	��وي، ا	�%�وى ��A 46 �ن �د� ���F 47 و�ود ھو داون ��"ز��

&ت �ن �زوج ���ل زا2د ���F و�ود �%�بF��	ث 21 ر�م ا*� J�� ا	زوج 
&�"�ط�ق 	@ذا  A�� ھذه �"ز���	21 ا%م  ا Trisomie. )د ا	>زز، ��د %>

 167 )ص ، 2008
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 :داون ���ز�� ���وم-3

��ث أو داون ��"ز�� �>��ر� �F��	21 ا  trisomie 21) ا.%�&ب �ن �% 	�K&�� ا	ر2

 ا	�3وھ&ت أ)�ر �ن وھ� ا'�%&ن، ��د و�ف ���F �3وه أول ا	>��5، �>��ر ا	���ف و

�F��	و�& ا  17 )ص ، 2008 ،ز)ر& أ*�د( .3

&ت �دد �� ز&دة �ن �&��� وھ� �)رارا، ا.)�ر ا	و�دة �3&)ل �ن �ن �>دF��	ث ، ا*� 

&ت 3 *�ل 21ا	زوج أنF�� 2 �ن �د� �F��.  

  ) 117ص ، 2008 ا	>زز، ��د %>د                                                     (   

 و �&ص �&ر�� ��ظ@ر ا	��&ب ��ز ا	B'&� A&�� ا	>�5� ا	5درات �س ا	���F ا	�3وه

J�"� ددة*� � .�%�در رأس و �53وق 	%&ن و �%ط*� ��@�� و ا	و���ن )�روز ، و�@

 (Clautier & al, 2005, p. 147) 

 :  ���syndromeز��    

 �ن أ)�ر ��A ����>� �ظ@ر ا	�� ا	�%�� ا	>"�&ت أو ا.�راض �ن ���و�� �>��

 ��ز�� و �3ص،

 .�*دد %�ب 	@& و ��)رر �3)ل

 : down  داون  

 ا%م ا	A داون )��� �3ر Jhon Longdon DOWN ھذه �3ص �ن أول )&ن ا	ذي

 ا����زي ا	ط�ب

 1866 %�� ا	��"ز�� .

*دث ، 21 ا	زوج �� ���F 3ذوذ �ن ��&رة داون ��"ز�� إذن ��%5م ا��"ل ��� 

� .��3ر)� �%�� ��&2ص و �"�M� J ا	ذھ�� 	����ف ��&*�& و)ون ا	��
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 :ا����� ���وم3-1

&تF��	ت �ن ��&رة ا&رة ��F� واة دا�ل� � ا	ورا�� ا	��ط دا��@& �� �*�ل ، ا	��

 (23 ) أزواج 3)ل ��A �)ون ���F، 46 أ��A أو )&ن ذ)را ا	%�م *�ل ا	�3ص 	�/رد،

& ا.زواج زوج، ھذه�ن إ	A وا*د �ن �ر��� �در�� ا	زوج ���& ، ) 22-1(�3رون و ا

رث  (X,Y)	���س ا	�*دد ا	زوج %�A �ل ر��& >طA � ( 23 )ا.�ر ا	زوج 

&ت �دد ��ف ا'�%&نF��	(23 ) ا �F�� ر أ�� �ن�Oف ا��	(23 ) ،وا �F�� ن� 

�  (Rondal ; Lambert, 1997, p. 22) .أ�

 :ا����� ��وه ���وم 3-2

)ون �د ��ر أو وراE ،����5ر أن �)ن ا	���F ا	�3وه إن ورا A�� ر �زءF� ن� 

�F��	ذي ا	&( "��*)م � �� �/� وظ%�س �د ،أو ا	دم �رو��&ت إ*دى )�ر)ب �&، ر2 

� ذو ��J أن أو ا	ط�>� ا	>دد �ن زا2دا أو �&��& �د )ون ا	ذي ا	���F )ل ا	�3وه�� 

رE �<  (Y ves Morin , 2002 ,p113) .ط�

� ا	�3وھ&ت �)ن �@�& وF��	ا � إ	A �ؤدي �@� �طرة آ�&ر 	@& �Pن )��، أو �ز2

  .ذھ�� أو *ر)� أو �/%� �-�ر إ	A )�& �ؤدي �%��، �3وھ&ت

(Norbert Sillamy , 1980, p 28) 

4- ��������ر � :ا

 800 	)ل ��&ب 1 �*وا	� ا	�دد ا	�وا	د �ن �&	�& داون ���"ز�� ا'�&�� �%�� �5در

  (Sylvain Fortin ,2008,p 3)  1 .إ�&ث 2 �5&�ل ��>دل ذ)ور �و	ود،

 8 *وا	� داون ���"ز�� ا	��&�ن �دد ��R ا�� إ	A 2003 %�� ا'*�&2&ت أ3&رت و�د

ن �ر�%& �� ��&ب  000 50     �)�دا، ��&ب 000 11 ��@م ، ا	>&	م �� ��&ب �"

 Marie) .��&ب   000 400*وا	�   ا	��&�ن �دد ��R إ��&� أور�& و�� ،

Goffinet ,2008, p18)  
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 إ�&�� 250005&رب  �& 2008 %�� ا	�B&�ن وزارة ا*�ت �5د ا	�زا2ر �� أ�&

 ذ	ك و�M %�� 35 أ�@&�@م أ��&ر ���&وز � داون ���"ز�� ا	��&�� ا	*&�ت �ن  %80

 ط/ل إ��&ب أن )�& ، ا.�@&ت ھؤ�ء 	دى داون ���"ز�� ��&ب ط/ل �رص إ��&ب �زداد

 2005 ا	��ر، أ�و �د*ت( .آ�ر ط/ل إ��&ب �ن �ر�� زد داون ��"ز�� ذي

  )   155،ص

 : ا�	طورة وا�ل -5

 ا	ط/ل ا�&�� ا*��&ل ار�/M )��& ا.م %ن �5دم )��& ھو ا	�>روف ا	و*د ا	�طورة �&�ل

)ون أ)�ر أو %�� 35 ��رھ& .م �و	ود )ل أن �&	Bرورة 	س ، 	)ن داون ���"ز��% 

  (Fortin Sylvain,2008, P15) .داون ���"ز�� ��&ب

 �5ل �*ث ، 	=��A ا	��&%�� 	��@&ز )/&ءة �>دل ھ�&ك أن ا	>&�ل 	@ذا ا	��)ن ا	�/%ر إن

ً  أ�Fر .م �-�� � ا'�&�� أن ھذا �>�A و	س ا	>�ر، ا	�@&ز �&زد&د ھذا )/&ءة  ،و	)ن %�&

 .%�&ب ا.��&ر �ن ��ر أي �� ا	��&%�� ا	�@&ز ��A )/&ءة �ؤ�ر �د ��>ددة �وا�ل ھ�&ك

 ) 241،ص 2004 ا	3ر���، أ*�د ز)ر&( .��)ررة أو ط&ر2�

  :ا�����ت إ�"�ب ط�ل ���ب ����ز�� داون-6

� 	�K&�� �&	�رض، و	)ّ�@م و�دوا �دداً �ن ا	>وا�ل  ّ%	م )�3ف ا	ّطب ا.%�&ب ا	ّر2

  : ا	ّ�� �ر�M ا*��&	ّ� إ��&ب ط/ٍل ��&ب، و��@&

  . %�ٍ� أو أ)�ر 35إذا )&ن ��رك ��د ا	*�ل 

  . إذا )&ن 	دك أٌخ أو أ�ٌت ��&ب �&	�رض

 .إذا و	دت �ط/ٍل ��&ب ���"ز�� داون �� ا	ّ%&�ق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــل الثانــــــــالفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة داونـــــــــــــــــمتالزم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
40 

 : داون ���ز�� أ�واع -7

� ا	�3وھ&ت �ن أ�واع 3 ھ�&كF��	ا ��	ؤدي ا� A	ظ@ور إ �ت و أ�راض ���و�&/� 

 ، داون ��"ز��

 ا.�واع و�دت �د و 21 ر�م ا	���F ا	�و�M �� ا	��ل 3)ل ��A �>��د ا.�واع ھذه و

�  : ا	�&	

  :  21ا����� '�'�1- 7

&ت 	=�ون ا	*&	� ھذه �� )ونF�� � ��رة أ��&ء 	���� �&طU ا�5%&م *دث 	)ن �&د

�� �ن وا*د �� *�ل أن �)ن ھذا ا��5%&م و ا	*�ل"� �� أو ا	��وي ا	*وان �� إ�& 

�Bو .ا'��&ب �>د ا	��� ا.و	A ا�5%&م �� أو ا	�

�)رر �� �F��	ث 21 ا"�&ت �دد 	)ون �ر�ن �ن �د� �رات F��	46 �ن �د� 47 ا 

�F�� ل( �� ،� ا	��"ز�� �@ذه ا	��&�ن ���وع �ن ا.��A ا	�%�� ا	�وع ھذا و3)ل ��

ث* R��� ��%� �� ��&�'ا �	*&�ت �ن % 95 *وا �داون ��"ز�.  

(Jacques Nemo, 2006,p5)  

��)�ل 2- 7�  :ا����� ا

��/�ل � �F��	ق 21 ر�م ا���)ون �& و�&دة آ�ر ����F و �F��	ر ا�Oن ا� 

&تF��	22ا "�ن ا�	�*&م ��د ��� �F��	و 14 ر�م ا �F��	ون و 21 ر�م ا(�� &"� 

&ت �ن زوج ��A �*�وي ا	�� 1413، 15، 21، ا	��نF��	و 21   ر�م ا �F��	ا 

 ھذا و3)ل ، 14 ر�م ا	���F �ن وا	�زء ا�Oر 21 ا	���F �ن ا	��)ون ا	���*م ا	�دد

 (J. Lambert 97,p19) داون ��"ز�� *&�ت �ن % 4 *وا	� ا	�وع
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  :ا�������(� . 3- 7

 ا	ط/ل �%م �� ا	�"& �ن �و�ن و�د �*ث ، ا	�&درة ا	*&�ت �ن ا	�وع ھذا >��ر

*�وى ا	��&ب، &@B<� A�� >دد	ا �<&ت �ن ا	ط�F��	>ض 46 أي ا�	ر وا�Oوى ا�* 

A�� >دد	و�ود ا�	داون �� ا �47 أي ��"ز� ،�F�� ل�� �ن % 1 *وا	� ا	�وع ھذا و

 .    (J. Lambert et R. Randal, 97,p20) داون ���"ز�� ا	��&�ن

 ا	�/&ت و ا.�راض �ن *دة أ�ل �)ون ا	�وع ھذا �M ��را�ق ا	�� ا	�/&ت و ا.�راض إن

 *&�ت 3)ل ��A �ظ@ر ا	�/&ت و ا.�راض ھذه 	)ون ، ا�Oرن ا	�و�ن ��را�ق �M ا	��

�رھ&، �ن ����/� �ردE 

�و�ف وھذا A�� �� ا	�"& �و�< أن إ	B'&� A&�� ا	��&��، ا	�"& �و�� و ا	ط�

 �دا �&درة *&�ت �� و ، ا	ط�>� ا	�دى إ	A أ�رب �3)ل )ون 	@ذا ا	�وع ا	وظ/� ا	�طور

�و�ف و ھذا ط�>� 	د@م ا	ذ)&ء �%�وى )ون A�� � إ�&�� ���" ، ا	��&�� ا	�"& �و�

& و ��د� إ�&�&ت إ	A �ؤدي ا	��د إ�&�� �"& و ���� اBطرا�&ت إ	A �ؤدي ا	�5ب �"

 (J. Lambert et R. Randal,1997,p22) . ھ)ذا

 : داون ����ز�� ا����ب 	��(ص -8

ن �ن ����/ون داون ���"ز�� ا	��&�ن ��M إن ا	�%�� ا	��&2ص )&�� �� ا	>&د

� �>�ق أو ا	���5 ا	�)و�� �&	�&�ب ا.�ر �>�ق %واء وا��/>&	� وا����&��، وا	>�5

�� ا	��5ر�� ا	����/� �&	وظ&2ف &� :ذ	ك �/�ل �@&،و�

  : ا�,)+�� ا�	��(ص1- 8

ن 3د�� ��/&وت ا	ذي و ، ذھ�� ���ف �ن >&�ون داون ���"ز�� ا	��&�ن ��M إن� 

��5&ه ا	ذي وا	�)/ل ا	�درب �وع إ	A و)ذ	ك ا'�&�� �وع إ	A وھذا ر�M وآ�ر ��&ب 

 ) 80،ص 2009 3رت، ا	��F ��د �*�د أ3رف  ( .ا	��&ب
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  :ا�ذھ�� ا��	+ف ���وم-9

د ��A ا	�/%� ا	5&س *ر)� �� ا	واJB 	��طور ���� ا	ذھ�� ا	���ف �/@وم ظ@ر   ���

1905 Benet ذي	ول ا&* MB5وا�د و	ا A	ف أ�ل �ن ا.و �ن ا	>�5� ا'�&�� �>ر

� 	�ذ)&ء %�&�/ورد �ذ	ك �5&س وMB و�د ا	ذ)&ء، �%�وى طرق� ظ@رت �م و�ن ، �

س ا	>زز، ��د %>د ( .�%1949� �5&س و)%�ر 	�ذ)&ء ��@& ا	>�5� 	�5درة أ�رى �5&

  150) ص ، 2008

& ��و �)&�ل �دم �ن *&	� ا	ذھ�� ا	���ف"� ،V�	و�دة ��ذ أ�%��� ��و �و�ف أو ا	أو ا �� 

A	%�وات ا.و	ن ا� �	ط/و	ف �&، �%�ب ا���	ذھ�� ا	س ا	 &Bأو �%�5" �ر &� ھو �ل �>

 ا	�>دل إ	A �&	�%�� ا	ط/ل ذ)&ء در�� �� �&��/&ض ��>@& اBطرا�&ت ���ف ���و��

  285 ) ص ، 2010 ، ا	�و�� �*�د .(ا	�)ف �&���� ��A ��ز إ	A 	�ذ)&ء،�&'B&�� ا	>&م

 :ا�ذھ�� ا��	+ف ��	�ص1- 9

 	"Bطرا�&ت ا	>&	�� ا'*�&�2 ا	��3�� ا	د	ل *%ب ا	ذھ�� ا	���ف ��3ص �م

� وا	>�5� ا	�/%

>��د وا	ذي A�� ا.%س � DSM IV :ا	�&	

5س ا���&ر ��A ��&ء 70 �ن أ�لط�ق ا	ذ)&ء �%��  A�� ط/ل	ا. QI ل �>دل – أ�&� 

 ا	ذ)&ء

 :ا	�&	� ا	�)ف ��&�ت �ن ��&	ن �� ��ور – ب

 ا	�وا�ل �@&رات -

 �&	ذات ا	>�&� �@&رات -

 ا	��زل �� ا	�-��م -

 ا	>&�� ا	�را�ق ا%�>�&ل �@&رات -
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 ا	�در%� ا	�>�م �@&رات -

 ا	>�ل �@&رات -

 وا.�&ن ا	�*� -

 ا	@وا&ت -

 . %�� 18 �ن أ�ل ا	>�ر -

 :ا�ذھ�� ا��	+ف ����ف-2- 9

 ا	د	ل ���ف ھو ا���&دا ا�)�ر ا	���ف 	)ن ا	ذھ�� 	����ف ���/&ت �دة ھ�&ك

�� وا'*�&DSM IV �2 ، ا	ذ)&ء در�� ��A ا	���ف �� >��د ا	ذي QI ا	��3

 :ذ	ك وJB ا	�&	� وا	>�5� وا	�دول ا	�/%� 	"Bطرا�&ت

 :داون ����ز�� �+���ب ا�,)+�� ا�	��(ص ��,ض رض -10

  . �&م �3)ل ا	ذ)&ء ��� �M ا	>��5 ا	�5ص �ن ا	�>&�&ة*

 ا	�/)ر و ا	��ل و ا	/@م ��A ا	5درة ��ل ا	Bرور� ا	>�5� ا	�@&رات و ا	5درات �� �5ص*

 ا'دراك و ا	�*�ل و وا	��ور

  . ا.%�&ب ��A ا	�>رف و ا.3&ء �ن ا	>"�&ت إدراك ��A ا	5درة B>ف*

  .ا	�>�م آ�&ر ، ا	%&�5� ا	��رات �ن ا'%�/&دة إ�)&�� �ن )�ر �3)ل �5ل ��& ا	ذا)رة B>ف*

*Uط� �ا'�/>&�ت ظ@ور �-�ر و ا'%��&� .  

 �� و ، �*دودة ا	>�5� ا	5درات �طور و ا	�>�م �رص �>ل ��& ، ا	�>�م ��A ا	5درة �5ص*

�	&*  

 . ا	�)رار )�رة إ	A ا	��>�م *&�� �M ��طء �م ���P ، ا	�>�م �رص �و�ر*
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 )                 45ص 2000 إ�راھم، ا	�&�� ��د �"ء               (

  : ا�"���� ا�	��(ص -1- 10

زون داون ���"ز�� ا	��&�ن )ل�� ا	�� ا	�>رو�� ا	�%�� ا	��&2ص �ن ����و�� 

�� وا	������ داون ��"ز�� 	��3� ا	��زة ا	>&��  ا	�"�J �3)ل&��: 

  .ا	��/� ا	�&*� �ن ���%ط� �ظ&�� ، ا	ط�>� �ن أ�Fر ا	رأس*

ر ا	>�ق و �/�طJ �3)ل �دو ا	و��*F�.  

�5&ن ا	>�&ن*B و�&��2&ن A	ا A��.ا.  

ر ا.�ف •F� و J>�وي �ز�2 �� �/�ط	ا .  

ر�&ن ا.ذ�&ن •F� ن و  . ا	3)ل دا2ر�

ر،ا	3/&ه ا	/م •F� �ظ�E و �553� M� ن"  . ا	�>&ب %

  .ا	/م �&رج و �Bم ا	�%&ن •

رة ا.%�&ن •F� ر وE �و�Bدي �3)ل �و&� .  

رة ا.دي •F� و M�&�.رة ا�� ، M��.ر اF�	ا ��*�و�د ، E&	�& ا	دا�ل �*و  

 .ا	د را*� �� �رض وا*د �ط

ن ا	ط�>� ا	*د �ن �زد �%&*� و�ود �M ، �%طJ 3)�@& و �����2&ن ا	5د�&ن •� 

M��.ا ��&� . ا.ول و ا	

 .ا�ل و ا)�ر �ن ا	ط�>�ا	وزن  •

  �&�� ا	�3رة و ر�ق و �&�م ا	3>ر •

  . ��)ر �3)ل �ظ@ر ا	3�و�� �"�&ت •

  . ا	ط�>� �ن أ�ل ا	��%ن 	دى ا	��و�� �%�� •

  . ا	��&�&ت ا	/�&ت ��د ا	�Bوج و ا	��وغ �ظ&ھر ��-�ر •

 131) ص ، 2007 ، ��د ا	%د ا	دن �@&ء �&�دة       (
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  : ا����� ا�	��(ص  2- 10

 �ن >&�ون داون ���"ز�� ا	��&�ن 3 �ن 1 *وا	� أن ا	درا%&ت أ���ت 	5د

�ل ��  �*� اBطرا�&ت���:  

 ا	��&ب ا	ط/ل 	دى ا��3&را ا�Bطرا�&ت أ)�ر ھ� : ا	�5ب �%�وى ��A �3وھ&ت •

 ، ���� �/*ص ا	5&م ا	��3ص ���� �>د ��&3رة ط�ب ��� و داون، ���"ز��

 ھذه �راء �ن ا.و	A ا	%�� �� �و�ون داون �>رض ا	��&�ن %60*وا	� 

 . ا	��5� ا	�3&)ل

 ،أو ا	د�&غ �� ا	>��� ا	�"& �دد )�5ص ا	>��� ا	�@&ز �� ا��"�ت •

*وا	�  ��� >&�� ا	ذي ا	�رع �رض �%�ب ا	�� ا	د�&غ )@ر�&2� �� ا�Bطراب

 .داون ا	��&�ن ���"ز�� �ن % 10- 05

 .ا	>B"ت ار��&ء �%�ب ا	*ر)� ��� و ا	���&ول ا�)ل �وع �%�ب وذ	ك ا	وزن ز&دة •

ن، *ر)� ��%ق �� �-�ر ھ�&ك : ��ر� �3&)ل •� �%طJ إ	A را�M ھذا )ون و ا	>

ن وا��>&د ا	و��� أ�� *ث ا	%ن �� ا	��5د�ن ��د �&�� ھذا و ، ا.�ف �ن ا	>

&�	&E &� ؤدي . ا	�ظر ��ر و ، ا	*ول إ	A ظ@ور 

 .ا	�و	� و ا	@��B ا	�@&ز �%�وى ��A �3&)ل •

 ��A ��ط )ذ	ك و ا.%�&ن ظ@ور �-�ر إ	A را�M ھذا و ا	��M، �%�وى ��A �3&)ل •

 .�ر��@& �%�وى

•  (Monique Cuilleret,2007,P24-26) 

  

10 -3����,���  : ا�	��(ص ا

 ا	��&�ون و�زاج 	��3� وا*د ��ط و�ود ؤ)د �& ھ�&ك ��س ا	��3� ا	�وا*� أ�&

ن ا.�راد 3-ن 3-�@م �ل ا	>)س داون ���"ز�� ا	%�&ت �>ض 	د@م �ظ@ر و�د ا	>&د

 ا	��3� �� ا�Bطرا�&ت �>ض ��@م ا	�>ض �ظ@ر 	دى )�& ��@م ا	�راھ5ن ��د )&	>�&د
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�� 	د@م )�& ا	�@6 و%ر�� وا��د�&ع ا�Bطرا�&ت ا	>دوان ھذه �ن ا	�ر�� �� ا.�ط&ء ��

ن 3-ن 3-�@م �&ط/� ا*�&�&ت�ون �@م ا	>&د� �*وه و3>رون �3ص �>ن �*و 

  .�&	*ب

��,���� 	��(��م أ�رز و�ن� :���+� ا

ؤدي ��& ، ا��/>&	� ا	��&ت �دم • A	وح �دم إBر�@& و ا��/>&�ت و&B� &�&  . أ*

ر ا	%�وك  •E �5وا��	ا M� 5درة �5ص	ا A�� فر أ�>&ل �ردود ا	5&م و ، ا	�)E 

 .�@& ا	���ؤ �)ن و� ��و�>�

ر ظ@ور •�� �د�&ة ا	�>&ق %�وك �>ل ��& ، ا��/>&	� ا	�3)"ت �ن ا	)���	 

 أ*&�& �*وه ا	>دا2� ا���&ھ&ت

ف �)&ؤھم ، ھ&دئ ط�>@م •<B ر و��. 

 )  91-90ص.1996 ، ا	5ذا�� �*�د ر�B&ن                                             (

�� ا�	��(ص 4- 10���"�  :ا

 و ا	�ودد و �&	ودا�� ��/ون ا���&�ون ا�@م داون ���"ز�� ا	��&�ون ��زات اھم �ن إن

 إ	A ا	�ل و ، ا	را3دن إ	A ا	�5رب و 5&��@م �ن )ل ��&�*� و ��A ا	�&س ا'��&ل

 . ا	%��� ا	��&2ص �>ض ��@م �ظ@ر �د أ�� إ� *ب ا	�و%A5، و ا	��5د و ا	�*&)&ة

 أ%&	ب اBطراب و ، ا	����/� ا����&�� ا	�وا�ف �M ا	��&ب �)ف �>و�� •

 . 	د� ا����&�� ا	�/&�ل

دور ��& ا�ھ��&م �دم و ا	"��&�ة �ظ&ھر وBوح • �� �2 �دم �M �� ا	�*ط� ا	�

 .�&	�%ؤو	� ا	3>ور

 ، �د�&ت �)ون �� ا	��&ب �3ل و ، �@م ا�ر��&ط أو ا�Oرن إ	A ا����&ء �>و�� •

5وده ��& A	ا��طواء إ A�� �%/�  )،5ذا��	ن �*�د ا&B100،ص1996ر�(. 
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  : �ر��1-ا����و ا�	��(ص 5- 10

 ا	�و�ر �� �5ص �%�ب ا	*ر)� ا	�/%و ا	��و �� �-�را داون ���"ز�� ا	��&ب ا	ط/ل ظ@ر

،��B<	3@ر ا	ط/ل ��ر �ن ا.ول �� ا	&ب ا��	ون ا(ر و ودود ھ&دىء، �د ا	ط/ل E 

�)� �ز�6، "را، و ���ظ@ر ا.و	A ا	%�وات ��ذ �&م ) � �-د�A ا	5&م ��د ا	�>ب ��

� ��A طو�� 	�دة ا	�5&ء /Bل �3&ط<Bو	ذه و �/س ا�- �� J�-ر�	ا �/�� ��>ب إذ آ	 

 و ا.و	A ا	%�� �� )ون �����وس ��& ، ���&و	� �� أ3&ء أو ر��� و �د� ا	ط/ل

� %ن �ن �& ا	��3�&��� إ	A ا		&��)�م و ا	 ��&��(� A	دود �&�� �� ا.و* Mرا�	أو ا 

  .ا	�&�س

ظ@ر ا	%&�M و ا	%&دس ا	>&م �ن ا�ط"�& �ث ا��/>&	� ا	*ر)�،و ا�%�5رار �دم ��*� 

ر ا	زا2دة 	د� ا	*ر)� �زدادE %�5رة�	رح ، ا�	ك ، ا*B	، ا �*ر)	ا �&�>���	، ا �ر*�� 

�� �� �5ر�& ��دأ ا	�راھ5�	&� 3�(Richard Clautier,2005,p50)ر %ن ا	

  :ا��2ل -11

&� 50 و ا.ول �&�@م إ��&م ��ل �و�ون داون ���"ز�� ا	��&�ن ا.ط/&ل �ن % 25 �5ر

 :�%�ب وھذا ا	>�ر �ن ا.و	A %�وات 5 ��ل إ��&م �و�ون %

  .ا	�5ب �� ��5� �3وھ&ت •

 	"	�@&�&ت أ�%&�@م �5&و�� �دم •

(Didier Armengard ,2003, p144)  

ن �"ج و�د � ھذا رEم<� �/3 �دم �ن ا	و�&� ھو ا.ھم 	)ن ، ا��&�� ھذه �ن ��&�& 

  .le dépistage prénatal ا	��)ر �&	��3ص ا.م �5&م وذ	ك أط/&	��&�ن إ��&ب

(Robert Salois,2007,P24)  

A5� �����، �را)ز دا�ل �&	ر�&� ذ	ك و ا	و*د ا	*ل ھو �&	ط/ل ا	�/%� ا	ط�� ا	�)/ل 

CMP رورةB M� 6&ب د���	ة �� ا& . وا	�@�� ا����&�� ا	*

(Richard Clautier,2005,p97)  
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  :ا��وم ا�,���� ����ز�� دوان- 12

ھو وم �&	��   (World Down Syndrome Day):ا	وم ا	>&	�� 	��"ز�� داون

�� ھذا ا	وم، ���M ا.�3&ص ا	ذن >&�ون . �&رس  �ن )ل �&م 21�م ا'*�/&ل �� ��

3ون و>��ون �>@م �� ��M أ�*&ء ا	>��"ز�� داون �ن<&	م 	��ظم ، وأو	2ك ا	ذن 

وا	�3&ر)� �� ا.�3ط� وا	/>&	&ت 	ز&دة ا	و�� ا	>&م وإ�3&ء �وت �&	�� وا*د 	�د�&ع 

�م �%�ل ا	>دد �ن ھذه ا.*داث . �ن *5وق ا��د�&ج وا	ر�&ھ� �ن ذوي ��"ز�� داون

  .��A ا	�و�M ا	ر%�� 	�وم ا	>&	�� 	��"ز�� داون

 (https://ar.wikipedia.org) 
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     ����ا�

ر �&ط/� ا�5"ب ��A ��طوي ا.�و�� ��ر�� إن�( Aظم 3>ور و��&<�� � 	دى �&	�%ؤو	

 )&ن إذا �&�� ا	�دد ا	�و	ود ر�&� ا	5درة �>دم وا	3ك �&	�وف ذ	ك أن �را�ق و�)ن ا.م

 ط/�@& *ول وآ�&	@& أ*"�@& *طم �رر �وا�M ا.م ، ���طدم داون ���"ز�� ��&�&

Mو���	با �&ھدة ��*&ول ،ا�F�	 ���، A	ل أن إ�� A	�5ل إ� �ف ا��@& إ�&� �M وا	�)

�<Bو	دة ا .ا	�د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  ا�	�ل ا����ث
  


  ا��ــــو�ـــــ
  

  

  

  

  

  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــومـــــاألم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
51 

  :����د -1

 ا�ط#ل �!�ب ���ث �رض، و ���� �� ا���ة �� و�ودھ ��ن ��� ا��رأة ���� ا��و��

 دورا� �ن �وع ا��و�� أن ا��%ت ��ض و�رى ، ا���ة )!� �'% و �� د��% ھ

 أ�0 �/�� ا�ذي ا�ط#ل ھذا �ر��� ا�ل �ن ��� ا��ط#� �%� و ا,���)� ا,��'�ر

 ا,���)�� ظرو�% و���ب ا��رأة و��؛ إن �� ���ش ا�ذي ا�����3ل �%و �� ��!م و ��ر��1

 ا�>!� �ن ا)��ده �% ا�ط#ل ��ط�� ا�ذي ��:�ور ا��9ر )!� ا,)��د ��% ��و81%�!( 

 و ����د و�دھ �ر�دھ �ن و�دت ،���Aرا ا,)��د�� و ��=�ف ا?��س ھذا ��و=%

%�!( �� �� ا������ ا�ظروف �� و�%�C �ر)ه ��واره �>ن �م إن ��وت 1د >Bن إ�� �ل ��

ة �� �!��و، �رى��  إ�� ا��ر �% �/ل و1د ، 0A�� �ن أAرى �رة ��� >� �ر/� ط#!%

��ور  �>ون أن%� وا��=ل ا�/Bب �� و���Aل �Aطط ا�ذي �3ط ا�ط#ل ھذا �ول �3ط ��

 )!� ھذا >ن و�و ��� ��� ��و%�1 ا��� ا�ط�و�ت ھذه �%�� ا��ر �� ���3ق أن �� أ�0

 .ا��رة أ�راد ��1 أو ا�زوج )!� أو �ؤ'ر >#رد �%�% أAرى ا)��رات ��ب

  136) ص,ا��/ر )�د �ر�ت(

 :ا��و�
 �	�وم -2

 ��و, ���� ��و,دة �و�ودھ، ا���م ھذا �� �=8 أن ھو ا��رأة ��ة �� ا�ھم ا��دث ��ل

، و���'ل �� >��را%���=J ا����ق �:�ورھ ذ�ك ���  ا��طء )!� ا���دودة ��ر و1در�%

 �9ذي أن ���ط�8 �%��B وأ���، �طوره و)ن )�� ��ؤو�� ���% و�:�ر �ن ��دھ آAر >

 أن و��>ن ����ؤو��� ���ظم و)!� :�ور >��ر )ط#� ا�03ب )!� ��طوي ا�و,دة ���ر��

 .ا��د�د ا��و�ود ر)�� ا�3درة ��دم وا�:ك ��Aوف ذ�ك ��را�ق

  6)،ص 1992 ، �1طر ��ز(
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 :ا��و�
 �را�ل -3

 :ھ� �را�ل ���
 إ�� ا��و�
 ����م

3 -1 
� و��% ، ا�و,دة ��د ا�و�� ا��ر�!� ��� ا���ل �#�رة ��دأ : ا ��واء �ر�

  ا�ط#ل ��ن ا�م �:�ر

 و�ر�ض )�% ���3ل >Bن ���� ا?��س ���ط�8 و, ��% �زء� /ورة ��ي رؤ��� ��

  .ا�م )!� ا�ط#ل ,)��د ا���و��1 ا�#�رة ���د �م إن ط����� ��رة ، وھ� أAرى

3 -2 
� �3ط ���رك �% ظل >��� و �%، ا��داد ا�ط#ل أن ا�م ����ر ��ث : ا ��داد �ر�

 ا�ط#و�� �ر�!� ��د ا���رت � إذا �ر=�� ا��ر�!� ھذه �/�� 1د و �Mراد�%

 .ا�و��

3 -3 
� �� ��#/!� �/ورة ا��% �رى ان ا�م �3درة �� ���'ل : ا���"!
 ا �و�
 �ر�

���/� و�:)ره وا�>ره ا���A�ة �� ا����3ل وو�وده ا ا:�ع ا�ل �ن ��س ، ا���

%��ص و�طوره �#�� ا�ل �ن ا��#��� و�>ن ا���A�ا.  

  138) ا��/ر،ص )�د �ر�ت(

4- 
 :ط	ل - أم ا�$�#

 وا�ط10 ��� ا����3د )��� ظھرة ،ھ� أم �>و�� أن )!� ا�3درة أو ا��و��، ا��ب

�� ����< Helene Deutch ��� 1945 �� %� �Mن ا���ء ��>و�و��� >�

  : وھ� ���!���ن �3وم أم �>ون )�د� ا��رأة

��3 �طر��3 ط#ل - أم )�10 ��ء -���.  

 .��د ��� ط#ل - أم )�10 إ�%ء -
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 )�د ا���و ��را�ل �ر��ط ا��د وطو�ل �ؤ�م ����ر ا�م �� �3وم ا�ذي ا�����ق ا���ل وھذا

 �ن ا�ط#ل

 وا,=طرا�ت ا��:>ل �ن ا�>'�ر ��A!!� ا�ر:د إ�� ا�ط#و��%��: 

 .ا�#طم �ر�!� 0Aل ا�م =طرا�تإ -

 .ا�و�� ا,�#/ل 0Aل =طرا�تإ -

 .ا��راھق )�د ا��راھ�3 �ر>ت ��ض ���ل )!� ا�3درة )دم -

- ��ر )�د ا�م �/�ب ا��� ا��ردد ���Aة �:ر�>� ا,�ن ا .ا���

�� ا�ذي ا�م �ن >��ر �#�� )�ل ��ط!ب ا��03���%م ��3ل و ا�>�ر، ��� ا�ط#ل �ر)��� 

رج إطر �>ون �A �(ا�����8 و 

 ا�و�دة 1ط8 آ,م ):ت أم >ل أن ��3ول ھ�!�ن ��ب "ا�و,دة ���ة" ���ش أم >ل أن >�

 >0 �� �ؤ'ر ا�ذي ا�3ط8 ھذا ��ط#ل، ا�م �ر�ط ا�ذي ا��ري ا���ل )�د 1ط8 "ط#ل-أم"

�� ���� وا�م �#�0/ل ���� ا�و,دة )�د أن ا�ط#ل ر�م وا�ط#ل، ا�م ا�طر��ن��!� 

  .)!�� وا?�3ء

 ا��#��� �ط����% و�ظرا ��م ، ا�ط#ل و ا�م ��ن ا�ط����� ا���10 )ن ھ�!�ن ��د'ت >�

ت و ���8���� و��#%م ا�ط#ل ���3ل ر�� �/A�ا ، �� �ن �و) ���ش ��م �ذ�ك إ=

�ش >ون ا�م ����� " ا��#�� ا�/راع"�� �� :�ر��ن ا�ط#ل و,دة �

 .ا���ة إ�� ا�ر�م �ن ا�Aروج و ا���0د �!ط#ل ا�م ���� ا�ط����� ا�و,دة 0Aل �ن -

 ا��Aر ھذا ا��#��، ا���0د �!ط#ل ا�م ���� أ:%ر )دة و0Aل ا���0د ��د � 0Aل �ن -

 ��وھم �Nم ���� ���� ا�ذي%�0A ط#ل-أم ا���10 أن  �#%وم 0Aل �ن 1��B زا�ت �

"Winnicott" ر وھو����  �ذھن ا�م إ/�� ���8 ا�ذي و �Nم ا��#��� ا���ظ�ت �ن �� 

 .ا�و,دة ��د
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ت )!� ��ء ا�ط#ل �8 ����ل ا�م أن ��رى  �Freudرو�د أ��� ���M �ذا �>�و�� 1د��� ر

ة ا,ھ��م =رورة )!� :دد "ا��'و�� ا������" �ول 1931 �3��%��� 0Aل و�ن�#�� 

 أ�% �ن �دا 1ر��� ا�#�ة �>ون ���ب أن ا������ �1ل ا��ر�!� 0Aل

(Anzieu &al 2003,pp219-221)  

 :ا����ظر ا�ط	ل �ول ا�م ��ورات  -5

 )ن ا�0وا)�� ا�/ورة ھذه ، ا�0و)� طر�ق )ن ��ر�� ��م ا�ط#ل ���ء أن �1ل ���

 .ا�و��� ا��ر���� وا�و=��� ا�!��دو ط�1 :ھ� ��را'�ن �ن ��:>ل ا�ط10 ا�ط#ل

 :ھو ا���ج ھذا و�/در أم >ل )�د ا�0و)� ��ج ھو ا����ظر) ا���/ور (ا�ط#ل إن

���'� ��ر���� �ر��ط �>و�ن وھو :ا��'�� ا��و�� ا�� �!�3دة �ر��� �>و�ن وھ� :ا��� 

 .ا�و���

 ا���/ور، ا�ط#ل /ورة إ)طء )ن ا���ؤو,ن ھ� ا��>و��ن ھذان��� �� �� ��دد ا��'

 >ل )�د ا�ذات و�Aرة ، ��ذات ا?��س )ن ��A!ف وھ� "ا�ذات" ��ددة ا�0و)� /ورة

 ا�و�� ��� أو ا�ظ%ر أو ا�رأس أ)!� �رى أن ��>�� , أن ا�:Aص �'0 ��زأة �>ون �رد

��<� ء وھذا ا?دراك ا�ذات، �ن >�زء �در>%� )�د�  ا�م �/ورة إدرا>� �ن ا�ط10

  "Winnicott"�3ول ��ث إ��� ��ظر >�ت

  "�#�� �رى ، �رى �ذا )��، ا�م، و�� �� ��/ره ��ول )�د� ا�ط#ل �رى �ذا" 1971

(Alain Bouregba,s.d,p31)  

��� ��ء �� ا�و�� ا��را�ل 0Aل ���دAل �ر���� �>و��ت )ن )�رة ا��'�� 

،��/A:�ت ����ر إ�دى وا��� ا ا��'�� ا�� �ن وا�%دف ا��#��، ا���ل ��دد ا��� ا��>و�

 .وا����� ا��/!�� و ا���د�د ھو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــومـــــاألم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
55 

 ، ا��'�� ا�� �ن ر��� �%و ا��'�� ا�� أھداف �ن �زء ھو "ا����ظر" ا���/ور ��ط#ل

 ��ب �ر�دة ��ر�� ا�م إ�>��� �دى �:>ل%�� .ا���زأة ا��Aرات �ن ��

ن )�د� ا�3د�م �� �دا��� >�ت ا�ذي �!��ث >����� �>ون "ا����ظر" ا���/ور ا�ط#ل< 

ر��� وا���1 >��3�3 ذات /ورة �� ا�/�9ر �ر�ب ا�ط#لA. 

�� أAرى �ر���� إ�� أ�= �A=8 ا���/ور ا�ط#ل �Mن ا�و��� ا��ر���� إ�� إ=%� 

�10( ��� ا��� ا��'��� ا�� وھ� ��'%� �10( �(���� ��( وا���=��� وا��B!�� ا,���

  .ا�ذات و�Aرات ا�ذات /ورة �ن >ل ��=د ا�� �A=8 ا��و��،��'��� ا��3دة ��

 )�135ر�ت )�د ا��/ر،ص(

 :داون *���ز�
 ا����ب ا�ط	ل وا���*�ل و دة -6

�ط �ؤ�م �دث ھو داون ���0ز�� �/ب ط#ل و,دة /ورة ���� ��� �!وا�د�ن و=

 �ل ، �!�0ج 1�ل ��ر و�ر�ض �/ب ط#ل �%و ا�وا�دان، �� ��!م ا�ذي >ن ا��'�� ا�ط#ل

 �!ط#ل وا��B!� ا���ة ��دى ا)�1 ��'ل��. 

 ��ن و ، )�ر��� �رح( ��% Aرج 1د ا�ط#ل ھذا أن �>رة ��ن ذا�% �8 /راع �� �83 ��م

 ��ن )���3 ��وة( أ:%ر ���� ا��ظر�� ا�ذي ا�ط#ل ھو ھذا ھل ذھ�% �� �دور ا��ؤال ا�ذي

��� ا�وا81�A�3د ) وا�/ورة ا�  :أ�ر�ن إ�� �!�

رج ا)��ره و ا�>Bن ھذا ر�ض :أو A ن( %� �ر�% �ن ا��A!ص )!� ��)د ھذا و >�

 �� ��دAل ا�=��ف ا�>Bن ھذا ��ه ��ذ�ب :�ور �دوره �و�د ا�:�ور ھذا ا��ر���، و�>ن

 :�ور ،�>ل �Aرج ��% , /راع دوا��%� ھذا ����ر وھ>ذا اAPر ا�:�ور �را��3 ���

 وا�ط#ل وا��رة �Nم ا��م ���ب �� ا�/راع%!�<�. 

 ��ر��% ��ظ� ��ذ �د�% ��و�د :�ور )ن ���� ذو���� ���10 ا�ط#ل �8 ا�م �دAل :�����

��/M� �%�  �Nذى )ر=� �/�� , ��� ����� و��ب =��ف ��% �زءا ����ره ا��%

 إ�� ��ؤدي ا�ط#ل ��ه ا�ذ�ب �:�ور ا�:�ور ھذا اAPر�ن، ����زج �1ل �ن وا��Aر��
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�� �ن �زء �#�� ����ر ��ط#ل ذو���� وا�م ���10 ا�ط#ل ،���داAل ��% و���Q �#رط� ��

 �� ا�/��� دوره ا�ب ��رس �م إذا وھ� ،ا�>�� وا��1 �درك و, ���3ل و��ر ا�م

 وأ�� ا�ط#ل ��>ون ا���10 ھذه ����ر ا��رة� أي إ��ن و����ن ا��رة )ن ���03 >�

 ا���ش )!� و1در�� ا�ط#ل :A/�� �>و�ن �� ا=طرا�ت ذ�ك )ن و���J �/!%م، �ن

/� �� ا�����8 ���3لA �� ر،ص( .ا��راھ�3 �ن/ )�142ر�ت )�د ا��

��دث �$�� إ.ط�ء -7   �: 

 ھو داون ���0ز�� �/ب ا��%� ��ن ا�وا�د�ن إ�0غ إن    �Bرة دا طر��3/د��  )ن )�

 ا�م ���ث ، ���ة ��'ل ا��'�� ا�ط#ل و���� ا���ل ��د ا�وا81 �8 ا�م �/طدام ، ا?�0غ

 )ن �#��را�%%B ا��دث ���� ا�ذي ا�3!ق �ن ا�%روب ر�!� �� ا�م ���دأ ، ���� ?)ط

 )�دھم �و�ود ��ر ا���ب أن ���>د و)�د� ، وا���A/�ن ا�ط�ء ا���ب )�د )ن ����ث

 ���>ن ��� ا�ذات =د أو اAPر�ن =د �و�%� >�ت أAرى �واء وو�Bل طرق إ�� �!��

ب ط#ل و,دة ��ب ھ� أ�% ا)�3دھ إ�� �ر�8 ا��� ا�ذ�ب �:)ر �ن ا��A!ص �ن/�. 

(Rondal ; Lambert, 1997, p. 22) 

 :داون *���ز�
 ا����ب  *��� ا�م إدراك -8

 ��ر�ن , >ن وان ��� داون ���0ز�� أ��B%ن ا��/ب ا��%ت إنB�: ن ا�طب )ن%�M� 

 , ���0 ���وه،���،�د�� ط#ل ھو ��9و�� أو �/ب �ط#ل ، "ا���9و��� "�ھ�� ��ر�ن

 ��وت ط#ل ���3ل، ��وا>ل،��ر ،(��:�%ون ا��/��ن ا��B!� >ل أ�راد أ�د أو وا�د�� �:��

 �>ون /�9رة، �ن ��#!�A� ل �� )ن ���Aر أ�0م، أو أ�ل �دون ���ش ���، �'ل ا�ط#

 ھؤ,ء )ن ا�A!#�� ھذه إن ا��ر>�، ا��#�� ا���و ��

 )!�%ن آ'ر ��رك �� 1!ق �� ��:ن ا��%ت ���ل ا�ط#ل
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 �� �Aورة ��ر ���!% �و�ودھ �=J ��دم ا�م إدراك إن�< ,  �!�ظت ا,����ع ��>�%

�م ا��9ول، �>ن �:�� �ل أ�ه �:�� و, �:�%% , ��A!ف أ�� �%� ��!م و,د��،� , %�<�� 

��� ���ش أن'�  .ا��م ھو ���:� � >ل �ل إن ا��%

( Lambert, 1997, p. 23) 

 :ا����ب وا�ط	ل ا�م *�ن ا��$�ق  -9

 �>ن ا)��دي، ��و )!� �� )%�10 ��طور أن ��>ن ا�ط#ل ��:>!� �در>� ��ر ا�م >�ت إذا

 وھ� ، ا�/��م �� أ/��ت ���% ��:�ر ا�و,دة ��ذ ا��:>!� ���3�3 ��ر�� ا�م �ل ��

 ا�م �دى ا�و�� ا�#�ل ردة إن ؟ , أم ا)��دي �!/�9ر �:>ل ��% ����و ھل ��ؤل �طرح

�3!ق، وا�:�ور ا�/د�� �>ون )دة�  ا��� ا�ز�� ��وز �ن ��ض ا��%ت ���>ن ��دھ

 ��ن ��ح ا��وا/ل إن ��3ول، �:>ل ا���ق ط#!%ن ��و ا��و�� �!وك و�ظ%رن ذ�ك �!�

�1 ا�طر��ن، �!وك )!� ����د وا�م ا�ط#ل(?�� ا��� ���  و=8 �� ���!� 1د ا�ط#ل ��%

 ا��#)ل )!� �!� ���>س �� ا�م �/درھ ا��� ���ؤ'رات ا?��س أو إدراك �ن , ��>��

 ا�3Bم�%��� 

3ر�� �طورا أ1ل �>ون ا��� ���ؤ'رات ��3را ���ط ��#�� ���J ا���ق ��ط#ل�� ا�ط#ل �8 �

 �� أ>'ر ���دAل ا�م ، ا��دي%!(3ر�� ا���ق ا�ط#ل �8 �#�� و�ر�8 ا��دي ا�ط#ل �8 �

���10 و�و��%، �د0A أ>'ر �>ون أن و)!�% ����ز ���!��� ط#!% ��ن ا�م ا)�3د إ�� ھذا� 

 .ا�ط#ل ا�>��� و ا�م �%���� ���م ا,'��ن ��ن

 ) 170-  169،ص 1992 ، �1طر ��ز(

10- 
 :داون *���ز�
 ا *ن  ��*
 ا�وا�د�
 ا ��!�*

����%م أن إ, داون ���0ز�� ا��%� إ/�� ���ر ��ر��%� )�د ا�وا�د�ن ��ل ردود ��A!ف� 

  :ھذه ا��را�ل ��#س ��رون
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10 -1
  :ا��د�

 ا�ط#ل أن ��3�3 �/د�ق ���ط��ن , ا�وا�د�ن أن أي �%�، ��دث �#�� ��ل رد أول وھ�

 �ل ط���� أ�ر وھذا وا��زن، ا��ل ���A )!� ���ث ا?/�� �Mدراك ��3�3 ، )دي ��ر

 .وا��#%م ا�د)م إ�� ا��ر�!� ھذه �� ا�وا�دان ���ج � >ل

  :ا ��1ر2- 10

ت �ن�ن ا�ط����� ا,�����T� ل ��>ر أن<  ، �ؤ�م و ��و81 و��ر �ر�وب ��ر ھو �

�/A ق!���  إ��% �!�� د�)�� و��!� ھ� ، �� ا��دادا ����رون وا�ذ�ن ��ط#�� ا��ر )�د�

 .ا?/�� ��د'� ا�ذي ا�:د�د ا��#�� ا�3!ق �ن �!�A#�ف ��و�� �� ا�وا�دان

  : ا���ق3- 10

 ا��ل �3دان ��د ا�وا�دان ���:% و)زاء �داد ��رة وھ��B )�د� ا�ط#ل ��� ����ن �%

�� أن �در>ن�� �� طوال ��0ز�� �ز��� إ)�1 �ن ط#!%���.  

 :وا�2وف ا�2!ل4- 10 

ء �و�1ت ����� وا�Aوف ا��Aل ��دث�Pت ا/� اAPر�ن ,��ھت وا��%Aا��3ر��ن و 

 ا?)�1 ��و �!����8 ا��!��� ���0ھت �ظرا ، ا��%م ��ه إ/�� ��%م��  إ�� �د��%�

 .��%م أو ا��#)ل ا��س �8 ا����ل ���ب

  : ا�4"ب و ا�2وف 5- 10

 ����A ط����� ��/!� �%� ، ��و��1 وھ� ا�وا�د�ن �دى �ظ%ر 1د ا��� ا�#�ل ردود �ن وھ�

 وا?��ط ا��ل��� أو ��ذ�ب ا�:�ور )ن >����ر ا�ذات ��و �و�% ا�9=ب �>ون � و

 �#�0ه، �م أو ��0ه :�ء )!� ا��دم

ر��� �/در ا�� �و�%� �>ون 1د أوA ط��ب�  .آAر :Aص أي او ا��ر�� او >

  )112،ص���2008د )�د ا��ز�ز،
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  :ا�زا7دة ا�����
 أو ا�ر6ض 6- 10

 �Tھ�ل ا�ط#ل ��رض �� ا��/ب �ط#!%م را�=� �وا1ف ا��ور أو��ء ��ض �����

3�ل وا��#���، ا����!� ا������ وإ�ءة��B%م ا��#رط� ا����� إ�� ا���ض �!�� و���� 

 ���ل )!� ا�3درة �#3ده �� ، ا,)��د�� ا�ط#ل �دى �� �ّو�د )�%م ���� :�ء >ل ��#�!ون

�ذات ا����� أو ا���ؤو����. 

 ) 121ص، 2008 ا��ز�ز، )�د ���د(

  :وا���*ل ا���1ف 7- 10

ة >ل و��د��� وا,)�راف ا�وا81 ا��ر ��3ل �ن �#را ا�وا�دان ��د , ا����3 ا���/M� 

، �� ا���Aر �ن ��ر)�، ا��Aرة ا��ر�!� إ�� ا�ھ�� �/ل ا��%م أن �ن �>ن ط#!%�

 ��/ل أن ��ب ا��� ا���ھ�!�� و ا�ط��� �ن ا�ر)�� ا,��#دة �ن ا�ط#ل ��رم ا�Aد�ت

 )!� ا�3درة �� ����'ل ا��>�ف ا��:>!�، أ� �و�ود ا�ھل إ�>ر ���ب ���Aر 1د ا��� و )!�%

ت و�#%م ���ل�/� ا��A�ھذا ��دث و �!ط#ل ا  1د �>ون ا�وا�دان أن ��د �در���/!A� 

  ا��%ء أو ���م ا�:�ور )دم ���� , ا��ر�!� ھذه إ�� ا�و/ول �>ن ، ��ذ�ب ا�:�ور �ن

  .ا,�زان

 262) ص ، 2007 ، �%�� ��د ���د(

 :داون *���ز�
 ا����*�ن ا ط	�ل وا�دي �وا!9 ا��� ا���18ت -11

�� �� ���3�3 �/�ب ا��ط!ب ھذا ان ��ر �'���ن �>و�وا ان ا�� ا�و��ء �ن >'�ر ����� 

��ب و وا�3!ق �?رھق ���ن ���!%� ا��Aرة ھذه ، داون ا��%م ���0ز�� ا/B�<,و ا 

 ا��ط�ب ھذه ��ن و�ن ا��/ب �!ط#ل �و��رھ ��ب ا��� �ظرا �!��ط!�ت ا�ذ�ب �:)ر

  :ھ� �!وا�د�ن �:>0ت �:>ل ا���
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11 -1
�ر.��
 ا���!� 
 :ا�����رة ا�ط*�

  �A//�� أ>'ر �>ون داون ���0ز�� ا��/��ن �Nط#ل ا��ط!و�� ا�ط��� ا�ر)�� إن

 وإ=�� ، اAPر�ن ا�ط#ل �دى ��% أ>'ر أ�= �>ون ا���>ررة ا��را>ز ا�/��� وز�رة

 ا�ط#ل ھؤ,ء �Mن ذ�ك إ�����  ا�ط���� ا��0ج �'ل ��ددة ط��� Aد�ت إ�� ����ون �

 ا�ط�ء >�3ص ا��:>0ت ا��رة �وا�� أن ��و81 وھ� ، ا��طق و)0ج وا��%��

/��ن أو ا���A//�ن/�A,ت �3د�ون ا�ذ�ن ا ا�ط#ل إ)�1 ا��� ��ط!�% ا�Aد�

  :ا���2
 ا��ر*و�
 ا���!�ت   2- 11

 �#� ا�ط#ل، )�ر ��3دم أھ���% �3ل أن ��>ن ا�ط��� ا�Aد�ت ����� أن إ�� ا��ظر أ�>�� إذا

 ا�>'ر ھو �/�� �!�در�� ا�ذھب ���ر ����� �ر�و�� �را�J )ن أن ا���ث ��د ا��3�ل

 وا���� ا��در�� �1ل � ا�و�� :�ر�!��ن ا��رة وھ� �وا�� ا���ن، ��ظم �� أھ���

 ا�ط#ل ��!�م )�!�� أن ھ� ا��در��، و��د ���وى �ر�!� وا�'��� ا���>ر، �!�دAل

�ت داون ���0ز�� ا��/��ن< �=�� �د�'، إ, �3و1%م ا��د��� ���>د و�م ا��دا�� �� 

)ن  ا����� ا���A!#� ا��:>0ت �وا�%ن ا�وا�دان �زال و, ��زا�د ا��م ا�و)� وأ/��

�%���  .أ��B%م ���!�م أ�=ل ���وى ���3ق �� ر

 :ا���و�1
 ا���18ت3- 11

ت ا,ھ��م أن ا�وا�د�ن ��د��� ا�ط#ل، )�ر �3دم �8 ا���1ص إ�� ���ل �!ط#ل ا������ �

 ا��3�ل ��

�B��!� ،ا����ط� ���� ا��وا1ف ��ض �� �ظ%ر وا��� �د�د �ن ا��:>0ت ا�وا�دان �وا�� و�

 ا���� �ظ%ر وھ� ا�و1ت، )�ر اAPر�ن �8 ا�ط#ل �!وك )!� ا�3!ق ا,���)�� ��زا�د

  :و��% ، :د�دة �#��� =9وط )�% ا�ط#ل و���J �!وك �ط��8 أو ��طو�8

ت -�� �� ا�#:ل( اAPر�ن ا�ط#ل �8 ا�ط#ل ����م , ��ث ا�ر����، ا,���)�� ا���

را�%م��.( 
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  ./�ب ا�ط#ل �!وك �و��� �>ون ��ث اAPر�ن، ��وت �� ا�د)وات -

  .�:>!� ا�ط#ل �!وك �� ا���>م �>ون ��ث ا���� ا��>ن -

ب �!وا�د�ن و, ���ر>� �!ط#ل ���� , ا��� ا���3دة ا��>ن -���, ز�رة (ا��و1ف �ن �

/��ن �3�!� أو ا�/��� ا��را>ز/�A,ا (. 

 �8 ا��#)ل )�د ا��!وك �ن ���ر�� أ:>ل �� ا�ط#ل �دAل ��ث ا,���)�� ا��وا1ف -

  .اAPر�ن

- �=9ط ا�وا�دان �:�ر وھ�� �/A  اAPر�ن ا���ه ا�ط#ل �!وك ���ر)� )�د�

   .وا�9ر�ء �!و>� �N/د1ء ��#��ر و��و��%م

 :ا���دي ا�$بء4- 11

�� ا�وا�د�ن ��زا��� )!� ا�1/د� �ؤ'ر داون ���0ز�� ا�ط#ل ا/�� أن ��د=? إ�� �

 ا��3#ت �'ل ا���:رة ا��>��ف �ن >0 ��=�ن ا���'�ر وھذا ، ا��#��� وا,���)�� ا�)�ء

�!( ��/�، ا�ط��� وا���%�زات ا�ط#ل ر)A�ف ا�� و1ت =�ع �'ل ا���:رة ��ر وا��>

  . ا�ط#ل �ر)�� �!�#رغ ا���ل

11 -5  
�د.م ا�����رة ا���!� � :ا !���.

 و داون ���0ز�� ا��/��ن ا�ط#ل �و��ء أ��� �ط!ب ا,���)� �!د)م ا���� إن

 ���0ن ا�وا�د�ن أن وا���ب ، ��دودة ا��دي ا�����8 �� �ر/� ا:�را>%م �>ون ا�ذ�ن

 )!� ا�وا81 ��=9ط ا��/ب، ا,�ن ا/ط�ب ا��� ��ط!ب ا,���)�� ا��وا1ف ���ب )!�

 ا��:>!� ���� وھ� ا���ق، ا�ط#ل و >0م و�!وك ��ظ%ر >��ر �د ا�� �ر��ط ا�وا�د�ن

 .�!وا�د�ن ا��Aرج ھ� ا,���)� �!د)م ا�����رة ا���� و�>ون

  255) ص ، 2008 ��د، )��� )!� �راد ، A!�#� ا���د و��د      ( 
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��2: 

 �دى ����ؤو��� ���ظم :�ور و)!� >��ر )ط#� ا�03ب )!� ��طوي ا��و�� ��ر�� إن

/� ا��د�د ا��و�ود ر)�� ا�3درة ��دم وا�:ك ��Aوف ذ�ك أن ��را�ق و��>ن ا�مA ن إذا< 

� أ�%�0 ��طم �ر�ر �وا81 ا�م ، ��/طدم داون ���0ز�� �/%� ط#!% �ول وآ�

 أ�%�0 ��طم �ر�ر �وا81 ا�م �ن ��/طدم )!�� �!�9!ب �ھدة ،���ول ا���و81%� وآ�

 ��طم �ر�ر �وا81 ا�م �ن ��/طدم )!�� �!�9!ب �ھدة ،���ول ا���و81 ط#!% �ول

 أ�%�0%� �/ل أن إ�� �ن �!Aوف )!�� �!�9!ب �ھدة ،���ول ا���و81 ط#!% �ول وآ�

 �ن ا��م �A!و , ا��� ا��Aرة ا��د�دة،ھذه ا�و=��� �8 وا��>�ف ا��% إ/�� ��3ل إ��

���Aظر ا��ل و��Bص إ�� �/A ت و ا��>#ل ��ط!�% ا��� ا�)�ء و ا��/ب ا�ط#ل ��

/� �ن ��A ��� .وا,���)�� وا��د�� ا�#>ر�� و وا��!و>�� ا�/��� ا��

 



 

  

  الفصل الرابع
�ا��را�����������  
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	�� ا���ث  – 1:  

���� ھو ا�	��� ا�������� ا�ذي �
	� �درا
� 	���� ��ل   � �� �إن ا�	��� ا�ذي 
�! 	د ���

�� ا��)ث �&وم ��$ ا
 !	�ل 1982 ���	 $�� )Witmer(  ��   )��� ��$ )دى و (د �ر

�)ص 	رض �د�د�ن و درا
 �م ا�وا)د  �وى ا�.ر ، 	ن أ�ل ا
 .-ص 	��دئ  �2� �

ص  2003)
ن 	�ط�$ ��د ا�	!ط$ ، ( ��	�  و)� ��� 	-)ظ� ���ء �م أو (�ورھم 

31 . (  


�� و و ھو ا�	��� ا�ذي �
 .دم ��  :.�ص و �-ج ا8�راد ا�ذ�ن ����دون إ7طر��ت ��

ا�.را��ت )
�� و .�&�� ، أو 	ن �!��ون 	ن 	:�-ت  وا�&�� :.��� أو ا� 	���� ، أو 

و �رى أ.رون أن ا�	��� ا>������ �
!$ إ�$ ) 1980���س �وض ( درا
�� أو 	���� 

 @��ر 
�وك ا��رد �ن طر�ق إ� :�ف 	:�- � و 	
��د � ��$ )ل  �ك ا�	:�-ت ا� � 

�� ا�!��دي إ�$  ��ن �	�� ا�:روط و ا�!وا	ل ا� �  )�م ا�
�وك �!��� 	��� ، و ��دف ا�	�

� ، و 	و7و�� ھو ا�درا
� ا�!	�&� �)��� 
أي ا� �  ! �ر 	
ؤو�� ��ن ا�
�وك ا�ذي �در

  ) . 36ص  2003)
ن 	�ط�$ �Bد ا�	!ط� ( �رد�� �!���� 

�	 ��ظورھ� ا�.�ص و �!رف أ��7 دا���ل �(�ش ا�	��� ا�!��دي ��$  ��ول ��
�رة ا�ذا �� 

�ذ�ك ا� !رف ��$ 	وا(ف و  �ر��ت ا��رد  ��ه و7!��ت 	!��� 	)�و� �ذ�ك إ�ط�ء 

 	!�� ��)��� ، �� !رف ��$ ����� و  �و���� �	� ��:ف ��$ ا��را��ت ا� �  )ر��� و

(RECHLIN 1992 p 113 ) 

!	&� و .-�� �	� 
�ق ذ�ره �	�ن ا�&ول أن ا�	��� ا�!��دي �) 	ل ��$ 	-)ظ� ا�	

�راد و ا�	وا�ق ا� � � .ذوھ� إزاء و7!��ت 	!��� و ذ�ك 	ن .-ل درا
� )��� ا� � G�

 ! 	د ��$ �دة أ
���ب �	!ر�� ذ�ك 	��� ا>. ��رات ا���
�� ، و ا�	&���� ا�!��د�� ا� � ھ� 

�� 	��� ا�!��دي  �	�	.  
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��ن ا�درا��  -2 :  


 @��م ا�	ر�ز ا���داBو�� �Gط��ل ا�	 .���ن ذھ�ً�� 	�.  

  :ا���ر�ف ���
ؤ���   2-1   

  	د�ر�� ا��:�ط ا�� 	��� و ا� �7	ن

  ا�	ر�ز ا���
� ا���داBو�� �Gط��ل ا�	!و(�ن ذھ���

  �ط��� ��	��2- 2 


� ا�	ر�ز ا���
� ا���داBو�� �Gط��ل 	!و(�ن ذھ��� �	زBران
  ا
م ا�	ؤ

  2012_08_21ا�	ؤرخ �� 309-�12:�ء ر(م إ	ر
وم 

 �(�
  (دم 	ر�c2841 K ا�	

 ����!� 
  ط�ل 120ا�&درة ا�

  )31ا>��ث _68ا�ذ�ور (ط�ل  99�دد ا8ط��ل ا�	 ��ل ��م 

  17ا _ 40ط�ل ذ  57ا���ف ا�دا.��ن 

  05ا _ 12ط�ل ذ  17أط��ل �� ا� �و�ن ا�	��� 

  9ا _16ذ  25أط��ل �� ا� ��ل �ن �!د

  9�دد ا8�واح 

  122�دد ا�	���ت �� (��� ا�� ظ�ر 

  1�دد ا�ط��ء:        ���ت ا��:ر��   ا�	��

  4�دد ا�	. ��ن ا���
����ن 
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  1�دد ا�	ر��ن ا�	. ��ن ا�ر�2
�ن 

  2�دد ا�	. ��ن ا���
����ن �� )��� �:�ط �دى ا�	ر�ز 

  01�دد ا�ر��ن ا�	. ��ن �� )��� �:�ط �دى ا�	ر�ز 

  13�دد ا�����ن �	��م 	ر���ن 

  : ا�دارة   �ون 	ن 

  	� ب ا�	د�ر 

  	� ب ا8	���

  	� ب ا�	��ف �	��)� ا�دارة و ا�و
�2ل

  	� ب ا�	
 .د	�ن

  	� ب ا�	)�
�� ا�	����

��M-م ا�ب ا> �	  

     ��  ا����ح ا���داBو

   ���  	� ب ا�	
ؤو�� ا���داBو

  	� ب ا���
��� ا� ر�وي

  	� ب ا���
��� ا�!��دي

��  �)�� ا��طق ���
  	� ب ا���

  ا�!��دة

  ا(
�م 10
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  ت ا�	��هدورا 04

  :ا�دا.��� 

 	ر(د ��ذ�ور 	ن ا�ط��&�ن

 	ر(د �-���ث 	ن ط��&�ن

  :ا�	��)� ا�( ��د�� 

�!
  	&!د 60ا�	ط!م �

  	.زن ا�	واد ا�@ذا��2

  	.زن �	واد ا� �ظ�ف

  	.زن �	واد ا�!�	�

 ��
  )ا�	ر�ل (ا�	)-ت ا���

  :و
�2ل ا��&ل 

���  �7	ن �د�دة  �( 
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  :��ر ا�درا�� – 3

��)�ول ��$ 	�	و�� ا��)ث ����N إ�$ ا8	��ت ا��وا � �د��ن أط��ل 	���ون �	 -ز	� 

  مو �	
 @��م داون )�ث  م ا���وء إ�$ ا�	ر�ز ا�ط�� ا���داBو�� ا8ط��ل ا�	.���ن ذھ��� 

إ�$ 	د�ر�� ا��:�ط ا�� 	��� 	ن  ا�	ر�ز أو� ا�ذي و���� �دوره ا
 &����� 	ن طرف 	د�ر

�$ ا�	وا�&� ) $ � 	�ن 	ن إ�راء ا��)ث و �!د ا� )�ل ��$ ا�	وا�&� أ�ل ا�)�ول �

، �	� (	�� �ذ�ك ���	رور 	K ا8(
�م  رإ ���� إ�$ 	ر�ز )�ث  م ا
 &����� 	ن طرف ا�	د�

ن  م  :.�ص ا>���� �د��م ��ذا  �� ا8ط��ل ا�	���ون �	 -ز	� داون و ا�ذ�� ا� � � وا�د

  .�ص ��8ط��ل طراب 	ن طرف ط��ب �&�� .7ا>


��  14إ�$  9إ��ث   راوح أ�	�رھم 	���ن  02ذ�ور و  02أط��ل إ. ر�� أر�!� .  

اون و (د  م ا� ��ق 	K و �	� أن ا�درا
�  �)ث )ول ا�&�ق ��د أم ا�ط�ل ا�	��ب �!رض د

 ���
�ذه ���$  �ظ�م 	وا��د >�راءات 	&��-ت 	K أ	��ت ھؤ�ء ا8ط��ل و ا�2��.8 ا���

  .أ	��ت	��� �� أر�K  �  م ا�)�ول ��$ 	�	و�� �)��� ا�	ا�طر�&

�	� ب ا�	. ص ا�!��دي ا�	 !�ون �� 	وا��د 	ر ��  ا8	��تا�!��د�� 	K   	ت ا�	&��-ت


��� و 	)ددة �	دة ز	��� وأ)���� �&��� ا>
 &��ل  ����د ��Bب ا�	. ص ا�	 !�ون وأ)���� 

�راء ا�	&��-ت O� ��	) ،زل ا8م�	����
�ر ��&�ق و ھو را�!��د�� 	!�ن و  ط��ق 	&��س 

ا8	��ت ا�- � 
�!	ل 	&��س )��� ا�&�ق و 
	� ا�&�ق و ا��دول ا� � ��.ص .��2ص 

  : 	!�ن


و�� ا���ث :  01�دول ر�م �

%$ص $#�"ص أ�راد   

 ا8م ا�
ن ا�)���  
ن ا8م ��د ا�و�دة  �	ر ا�ط�ل 

14 ��
 40  ��
 56  ��
 ر7وان أم   
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�وات  10 30  ��
 40  ��
 أم 	)	د  


�وات  9 32  ��
 42  ��
 أم أ
	�ء 

13 ��
 35  ��
 48  ��
 ����
 أم 

  

  : أدوات ا���ث  – 4

4 – 1  ���  : ا�
���%� ا����د�� 	#ف ا�
و

��دف   ! �ر ا�	&���� ا�!��د�� ا�و
��� ا��8ر إ
 !	�� 	ن طرف ا�2��.8 ا�!��دي

 ���N� ����&	م ا������ ���ا�	)�د�� ا���دة " ا� :.�ص و ا�!-ج أو ا��دف ا��)ث و �ر

�� ا�	)�د�� �ذا ��  ��Bرد ا�ر�و ��طوي ھذا ا� !ر�ف " ا�	و��� �)و ھدف 	)دد �Bر 	

  : ��$ ���ر�ن ر�2
�ن ھ	� 

�	� ��س ھ� ا�	)�د�� ��ن :.��ن أو أ��ر �� 	و(ف 	وا��� ، و �رى �����م أن ا�� -أ 

� و �ظرة ا�!�ن ة �ا�
��ل ا�و)�د �P ��ل ��ن ا�:.��ن �.��2ص ا��وت و  @�رات ا�و

  .ا����2 و ا��	�ءات و ا�
�وك ا�!�م ، �ل ذ�ك ��	ل 	� �&�ل 

� ا�	)�د�� �)و ھدف 	)دد وو7وح ھذا ا��دف �:رط أ
�س �&��م �-(� )&�&��  -ب �� و

  ) . 189��د ا�� �ح 	)	د دو�ذز، ص ( ث ��ن ا�&�2م ���	&���� و ��ن ا�	�)و

 �ك ا� �  ! 	د د��ل : ا�	&���� ��ف ا�	و��� ��$ أ��� " 	)	د .���� �ر��ت "�	� �!رف  

ا�	&���� و ا� �  ر
م .ط �� 	
�&� �:Q 	ن ا� ���ل ووK7  !��	� 	)ددة � �!�� �	�K 	ن 

،  و����� ، و طر�&� إ�&���2 ، �&وم ���	&���� ، و ��	�  )دد ا8
��2 ، ��@ �� ،  ر ���� 

  ) . 126، ص  �1984ر��ت ( �)�ث ��ون �� ذ�ك �!ض ا�	رو�� �!�دا �ن أي  ���ف 

4 – 1 – 1  ���  : د��ل ا�
���%� ا�
و
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	)�ور 	 ��	�� ��	� ����� و �ل 	)ور  �05&د (	�� � �	�م د��ل ا�	&���� و ا�ذي �) وي ��$ 

�� �	� ��� � و  !��	 ��د�� ھد : 


رة: ا�
�ور ا'ولG� ���2�!وا�ق ا�
  .ا�

  :ا���%�
�ت

 ��ف ��ن زوا�ك؟  - 

  ��ف ھ� �-( ك �زو�ك؟ -

  ��ف ھ� )�� �م ا�	�د��؟ -

  ��ف ���ت ا�و�دة؟ -

  ھل ��ت را��B �)	�ك ا8ول ؟ -

�راء إ��( � :ا�
�ور ا�(�	) ���!�  . �ورات ا8م �ط���� أ���ء � رة ا�)	ل وردود 

  :ا���%�
�ت

 �ف ���ت ردة �!�ك �	� ��	ِت أ�ك )�	ل ؟� -

 ��ف ���ت  �ورا ك �ن ط��ك ا�	
 &���؟ -

 ��ف ��ن رد �!�ك ��د	� إ� :�ت أن إ��ك 	ر�ض؟ -


ك ��د	� :�ھدت و�دك ��	رة ا8و�$؟ -�
  ��ف ��ن إ)

  .	!�و	�ت ا8م )ول ا>7طراب و�ظر �� ا�	
 &���� >���� :ا�
�ور ا�(��ث

  :ا���%�
�ت


�,ز
� داون؟ھل ��ت  !ر��ن ��ذا ا�	رض  
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 ھل ��دك 	!�و	�ت )ول ا�	رض و��ف �)دث؟

 ��ف  ر�ن 	
 &�ل إ��ك؟

� ؟��& 
  اMن وھو �� ا�	ر�ز ��ف ھ� �ظر ك �	

  .�-(� ا8م �ط����:ا�
�ور ا�را�-

  :ا���%�
�ت

 ��ف ھ� �-( ك 	K إ��ك ؟

 ھل  ����7� �ن ��(� إ.و � ؟

�؟	� ھ� ا�	:��ل ا� �  !	 ������  وا

  .�-(� ا8م ���	ر�ز ا���داBو�� :ا�
�ور ا�$�
س

  :ا���%�
�ت

 ��ف ��2 ك ��رة أد.�ل إ��ك أ�$ ا�	ر�ز ا���داBو��؟ -

  ھل �)ظت و�ود �رق ��ن ا���ت وا�	ر�ز ؟ -

�� ا�	ر�ز؟ - � ھل  زور��

 ��ف ھ� �-( ك ���	ر��ن ا�ذ�ن �:ر�ون ����؟ -

 

    �%�%ق ر�ر�
���س ���% 4-2   

  :��ر�ف ا�
���س  1 – 2 – 4
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 K7و ��و	�	ن طرف 
�ر��د 
����ر�ر �ور
 ش و أ.رون �: 	ل ھذا ا>. ��ر ��$ 	

	ن ا���ود  !	ل ��$ (��س )��� ا�&�ق و 
	� ا�&�ق و ا
 .دام ھذا ا>. ��ر �� ���ر 	ن 

 ا�8)�ث و ا�درا
�ت ��د ا8
و��ء و ا�	ر7$ ا���
�ن

   ) 04، ص  1985
����ر�ر)ور ش  ( 

  :)�ث �رف 
����ر�ر�ل 	ن )��� ا�&�ق و
	� ا�&�ق


�0وم ���� ا��%ق :  

	 @�رة ،  ) وي ���ن ا>�
�ن و   	�ز  ا>��!���� ور )��� ا�&�ق �ظر�� �ظرف أو )��� �

�	:��ر ذا �� 	ن ا� و ر و ا� و�س �در��� ا��رد �و�� و ���)��� ا��:�ط �� ا����ز 

  .	ن زا�!��� ا�	
 &�ل و (د   @�ر )��� ا�&�ق �� :د �� و  ذ�ذب ��ر ا�


�0وم �
� ا��%ق   :  

��ت ��ن ا���س �� 	���م ��$ 
	� ا�&�ق  :�رإ�$ �روق �� ا�&���� ��&�ق ،  :�ر إ�$ ا>.- 

���� إ ��ه ا�	وا(ف ا� � �در�و��� �	وا(ف 	�ددة و ذ�ك �Oر ��ع �� :دة ا�&�ق  
  .ا>

  :  - ���� ا��%ق – ��%�
� ا�#ورة ا'و�1

�� ) X(، إ(رأ �ل ���رة �م K7 �-	�  إ��ك 	�	و�� ا�!��رات ا� � �	�ن أن  �ف ذا ك

���ك أ�و�� � )&�&� 8ن ھذا ا�و(ت ���ذات ��س ھدا2رة ا�	��
�� ا� �  ��ن 	�  :!ر �

�)�)� أو .�طK7  � ، �2 و ( � طو�- أ	�م �ل ���رة �ل (دم ا��واب ا�ذي ��ف 

  .	:��رك ا�)���� �:���� ا8�7ل 

، إ(رأ �ل  إ��ك 	�	و�� 	ن ا�!��رات ا� � ذ�ك :-�
� ا��%ق –��%�
� ا�#ورة ا�(�	�� 

 �	-� K7 رة �م���)X ( ، ��س ھ��ك �	و	�ا� �  و�7 ��ف  :!ر  ��
�� دا2رة ا�	��

  .أ�و�� �)�)� أو .�طK�7  � ، �2 و( � طو�- ، (دم  ا>���� ا� �  �ف :!ورك 
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  : ���0� �ط��ق 
���س ���%�ر�ر �%�%ق  4-2-2

د(�2ق ��ل 	ن  10إ�$  �05ــ  در�ط�ق ھذا ا�	&��س �طر�&� �رد�� أو �	���� �	دة ز	���  &

س )��� ا�&�ق و 	&��س 
	� ا�&�ق ، و �&دم ��	�)وص ��$ أ�� إ
 ���ن �� &د�ر ا�ذا � ، 	&��

� م (راءة ا� !��	� 	ن طرف ا�	ط�ق ، و �ر�ز �� (راء � ��$ أن 	&��س )��� ا�&�ق ���ب 

�	و(ف 	!�ن ، و ���� ا�	�)وص )
ب 	� �:!ر �� ا8ن �� ذات ا��)ظ� أو ��د  �وره 

  .ھذا )
ب 	� ��دف إ��� ا���)ث 

أ	� ��د  ط��ق 	&��س 
	� ا�&�ق �!�$ ا���)ث ا� ر��ز ��$ أن  �ون إ���� ا�	�)وص 


ب 	� �:!ر �� �	و	� ، إذ أن ا� !��	�  ط�ق �طر�&� ��� � 	ن دون إ)داث أي  @�رات ( )

  ) . 1984ا��)ري 

  ھ� ��ب ا�0"�ت �و34 در��ت ا��%ق و 
��وا : 02�دول ر�م 


��وى ا��%ق   ا�در��   ا�0"�   

  .�ل 	ن ا�&�ق   20  1

  (�ق ط��!�   40- 21  2

  (�ق �وق ا� و
ط   60- 41  3

  (�ق :د�د   80- 61  4

  

  : طر��� �8���#  4-2-3

  "���� ا��%ق "�و34 ���0� �	��ط ا�#ورة ا'و�1 :  03�دول ر�م 

   �&�ط��  	�	و���  أر(�	��  ا�!��رات

  ���را  أ)����)د  إ�$  	ط�&�
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�	  

����
  4  3  2  1  10  18-17-14-13-12-7-6-4-3  ا�

���  1  2  3  4  10  .20-19-16-15-11-1-8-5-2-1  ا�	و

  20    

  

  

  


� ا��%ق "�و34 ���0� و �	��ط ا�#ورة ا'و�1 :  04�دول ر�م �"  

   �&�ط��  	�	و���  أر(�	��  ا�!��رات

إ�$ )د   	ط�&�

�	  

  ���را  أ)����

����
-34- 32-29- 28-25- 24-23- 22  ا�

35 -37-38 -40.  

12  1  2  3  4  

���  1  2  3  4  08  .39- 36-33- 31-30- 27-26- 21  ا�	و

  20    

  ) . 1984ا��)ري ، ( 
��ر�زد 
����ر�ر 

  

 



 

 

  الفصل الخامس

  �	��ض�ا�
	�ت�و�����
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رض ا����ت -1:  

  أم ر�وان: ا����� او��

 :��د�م ا�����  •


	 �ن ا���ر أ�� 
ذ�ور و ����ن و ����ر  ��3 و ام ���� او�د  56م ر�وان أر�

�  و�د وھ� �� �ن ا�ر���ن ����أم ر�وان �ر�
ت ��د و�دة ,ر�وان ا! ر اط

� د�ول ا��در� و � �&�د ا�%راءة و �� �م ���ق �����ر�وان ب ����ن ��� �*�ر أن (

��  .ا���

�درا ���ذھب �
�ر�زأم ر�وان &��. ا��%��-ت أ&ر�ت ���زل � ��  �و�

أ:ا������� ا�و����  . د����25: ا��دة  &ر�ت ���زل ا�(

: ا���وراول��)
� �
/�  .ا��وا�ق ا��

 ؟ ��ف ��ن زوا&ك:ا��ؤال

� ھ����ء و ا�(�ل �� &��. ا�%رى و ا�د*ر �& 4��� (�ث &�ء وا�دي و ا��ر ا�� �%�

ا�ت �درك ا�4 �� د�ك ا�و7ت �م ��ن ھ���ك ,&�ر�� �-ن و �ط��� �� ا����� و 7د وا�%ت 

 ا�و�9 و ا���رة �-ب ��� �8ل �
 �� ��ط%��� و ���ت ا��!�ھده ا�*��ء و �

 �ا��ر��� ا�� ان �د��م ��� ط�� �ف ا�9 د�ك ا�4 ���ت �دي %8 �� وا�دي  ��

�9 ;�ك ا�4 ��ت ا�� ا��ر ا����ت و ھ�دا �م زوا&� ���.  

  ��ف ���ت ;-7�ك �. زو&ك ؟ :ا��ؤال

ر(�4 = ��ن ا���ن ��وا�. و �%�ر ا�(�ل، �م ��ن �د�4 ;�ل 8��ت  (�ث ��ن ��9% �� 

�ن ���ب ��ض ا��*��ل  ا�ت ��
م أ�4 ��س �ن � �ا��د�د �ن ا��رات �دون ;�ل  وھدا �

7
ت �ك �%�ء  �ا���ل ;
9 ا�ر&ل ا��%�ء �دون ;�ل ��� أ�4 �م ��ن �د��� ���ن ��ص و��
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� �4 ;ا�ر&ل �دون ;�ل �&�ل ���!..... ��/��ن ��8ر �!راخ و (ھ�� �د�ل ا��ر ا���


ب ا�(��نBزا&4 ��ء �� ا� ( ��� �د;� �-م إ���  .وھ�� ھزت ام ر�وان رأ�

  ا��ر��� ��ف ��ن (�
ك �ر�وان ؟ :ا��ؤال


 �� ا��ن �
7  � ا��ر�ك �ن 7�ل ر�وان ھو ا! ر او�دي و 7د ��ت ��%د���-

4 ���ت 40
�د� &دا �8ل &��. ا�و�4 و ��ت �!( &�دة�� و ��رة (�;.  

  ��ف ���ت و�د�4 ؟:ا��ؤال

�/��  .و�دة ;�د� و ���ت �� ا��!( ا���*

  د���� 20:ا��دة  أم ر�وان���زل  :ا������� ا� ����

� &راء ا;�7�4 :ا���ور ا� ��!�
� ا�8�ء ا�(�ل وردة ���
�   .�!ورات ا�م �ط


�ِت أ�ك (��ل ؟ :ا��ؤال; �  ��ف ���ت ردة ��
ك ��

  . �ر(ت ���E �و7�ت �دة ;ن ا�و�دة و(�9 إ�و�4 �ر(وا �4 ��8را


ك ا����%�
�؟ :ا��ؤال   �  ��ف ���ت �!ورا�ك ;ن ط

�دي ��ت 7د و�دت ;4  4�E ق�او�د 7�
4 و �م ��طر (�9 �� ���� أ�4 7د أ�&ب و�دا ��

� �رى &��. إ�و�4 ;�د��ن و� �� �� 
� أ���
4 ,أ(د ���م ����� �ن �*�� ���ت دا/�

 &�دة و��ن ھدا �7�ء = و 7دره )!�.  

  و��ف ���ت ردت ��
ك ��� را��4 أول �رة؟ :ا��ؤال

 .�ر(ت �4 ��8را و�م �ظ�ر �� أ�4 ����� �ن �رض �� �دا ;�دي &دا

  ��ف ��ن رد ��
ك ;�د�� إ��*�ت أن إ��ك �ر�ض؟ :ا��ؤال   
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�ن &��. ا�و�4  � ��س ��م و ���ث  إ�!د�ت ا��ر و7
ت ا�4 �ن ا����(�ل�م ا!دق 

 و !�� �/*� �� و��ن �دات �� ا���ود *�/�
�ن ا��ر !��� &دا ;� ��8را  �� ا��دا�

��ل*� .                                                                   ا�4 ��ن ط�- ھ�د/� و �م ���ب �� ا�

  و��ف ���ت ردة ��ل زو&ك ؟ :ا��ؤال

 ��� وظل �ؤ�د ان د�ك ا�ر = و ھو ا��� إ�!دم �� ا��دا� و ���4 ;��ن ا�8ر *&�

4
  .��د �ن �%�

  د 30: ا��دة أم ر�وان أ&ر�ت ���زل:ا������� ا� �� �

   :ا���ور ا� ��ث�
� ا����%��
و��ت ا�م (ول ا��طراب و �ظر��� ����� .  

  ؟ ��$ز�� داونھل ���ت �د�ك ��
و��ت (ول  ھذا ا��رض :ا��ؤال

�� ول  ��� ��ت  `�طراب و � ا��4 ��ت �%ط ا��. ا���ض �ردد � �م ا�ن � ا�

�م ��د ا��راب ����ز و��ن �م ا�ن ا;رف ��ب ا!�
  .ا*�ھد  ����م �� ا��

 (دوث ��رض؟: ا��ؤال��  ھل ��ن �د�ك ��
و� ;ن ��

�م و7�ل �� ان ِ�َ�ر ��� ھو �ن &�ل ر�وان �و�د  ; ��م أ�ن أرف و���� ���ت ط���

�د ا��رض� ,4�
; -�

�� ا��رف 7�& ����رض وھو ��  ���� ا��� ا!�(ت ���.  

�.ض ا��.�و��ت  �ول ا-�راب +�� *���� �%� �*ط�( ا���)ول و ���� ��
ط�&%� 

 .ا
ط��� �%� ا��/ ا�����!

  ��ف ��ظر�ن إ�9 ���%�ل ر�وان ؟: ا��ؤال

 أ�� �%د�ت �� ا���ر و ھو ���م ا�(�ل و��و&د !�� 4�
 &دا ;%
7 ���
�ك �; ��� أ�

�ق ;
9 ا���ءھ� �ف ا�9 د�ك ا�4 ���ر  ���ق�ن �� � �
��B 4ري و� �و&د ام �� ا�د��;

�� ا��ن و ��ؤو����4 ���ر ��4 و��ن !د��7 �ن ��%!4 *�ء ��د�ت ;
9 �7د ا�(��ة 
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,� ���� ا7ول �� ���4 7
�- و �م ��ر��� أ(��� ����
9 ا�7ل ��ن ا;; ����ت ��ن وا�ده (�

�ه راه (� �ون ھو ;�و�� ��4 و ��-��ش ��و�ري و(دي  (ا;��� و(�دة ��    )�ون �

  اJن وھو �� ا��ر�ز ��ف ھ� �ظر�ك ����%�
4 ؟ :ا��ؤال

 4�� �و�4 �&د �)��8را أظن ان ا��ر�ز أ�%ص ;
�ِ أ���ب ��8رة و���4 ���
م وأ�� �ر�

  .ا��ر�ز ��;ده ��8را

  د20: ا��دة  أم ر�وانأ&ر�ت ���زل  :ا������� ا�را�.�

7 ا�م �و�دھ�    :ا���ور ا�را�0-;  

  ��ف ھ� ;-7�ك �ر�وان ؟ :ا��ؤال

4 ��و و�دي �ن �(�� و د�� و ا(�4 ��8را (�9 ا�8ر �ن ا�و�4 ��� ا�4 ��� ��ن !���

  .أ(دط�ل �ط�ف و 7
�4 ط�ب و � �ؤذي 


��4 ;ن ا�7 إ�و�4؟:ا��ؤال��  ھل �

 ��ن ھم  ا��� �(�و�4 ��8را ��� أ�4 دا/م ا��&وال ���م!�� ��(�ث  ،��م ��و (

  .ن��Kذو�4 أ���� ذھ�و

� ��4؟:ا��ؤال�����ھ� ا��*��ل ا��� ���  

�ءا��ط�رة�*Eس ا�
أو ��رج  7�ل د�و�4 ا��ر�ز ��ت أ��ب ��8را ��4 أرا7�9�) 4 � �

إ�9 ا�*�رع أو �ؤذي ���4 ��ت أ�Bر �4 ����4 �و��� أط��4 و��ن ��د ا��ر�ز �%!ت 

  .أ����� ��4 �%ط أ�*9 ;
�4 �ن ا�*�رع وا�طر7�ت 

��  د���� 30:ا��دة أم ر�وانأ&ر�ت ���زل  :ا������� ا���1

7 اEم ����ر�ز ا���داBو&�   :ا���ور ا���1س-;  
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�ل ر�وان �
�ر�زا���داBو&�؟��ف &�ءت ��رة إد� :ا��ؤال  

 ��� �د�4 ��س ا�طراب ر�وان و أ�ذ�ر ا���ة و ا�ن ا����  ���ل ��� �� ا��
د�

� ;ن ��ب ����� دات �رة و7د �(ظت ا�4 ا�8ر *ط�رة �ن ر�وان ���ا(�ر�4 ��

����� ا�4 ��
م د�ك �� ا��ر�ز &K� د�ك.  

  أي ا�4 7�ل د�ك �م ��ن �د�ك ا� ��رة ;ن ا��ر�ز ؟  :ا��ؤال     

��ت �دي     � �  ����و�دي ���� (و�!را( ��ت ��رددة , و ��ن �م ا&د ا����;دة ا��

�ك ��د ان رأ�ت  د�ك ا�ط�ل ��� و��ن !��ت ;
9 ذ,)�و�د �ُ�ر�ن ;-ه �د�4 ��ع ا���و�7ن


 و أ��� ا���  ���ت ���م �4��; ���ت ���زوج ;ن 7ر�ب  ��
م  ا�� ����B د��.  

  ھل � (ظت و&ود �رق ��ن ا���ت وا��ر�ز؟ :ا��ؤال

�ء �*Eم ا��د�د �ن ا
�ن رBم �ر�4 ��و د�� &دا ��� أ�4 ��� ���م إ�4 أ��ل ���8ر ��

 &دا ��ذ د�و�4 ا��ر�ز)� ا�4 �%� �4 , وأا�� �ر�!� 3و��ن  أ�� أ��ر �� ا����%�ل �

�م و� ا;رف ��دا ا��ل ��د ذ�ك  15و ��
	 ا�ن�� ا��ر�ز ����وات ;) ���را�� �

  .)��ن ��O �ن �ر�ز *��د�ر

  ھل �زور��4 �� ا��ر�ز؟ :ا��ؤال

�أذھب �%ط ;�د�� �ط
�ون (�وري إ�و�4 ھم �ن ��Kذو�4 �
�ر�ز � -�
7 ��!را( أ�

� ��ون ;�دي ا�و7ت آ�ذه�� �  .و�ر&�و�4 وأ�

  ��ف ھ� ;-7�ك ��ن �*ر�ون ;
�4؟ :ا��ؤال


م و�د;و��� إا�9 �� �
9 أ;���4 و�; �� ُ�ط
�و����;�د�� أذھب أ�� أو أ(د أو�دي أ(�

 ��� أ��%� ��م,ا�(�-ت ا��� �%��و�� -�
7 ��K�.  


�د إ��%�&�� �ن ا������� ا�1رة ���� ��ط��ق إ���1ر ����ر4ر����� ا���ق و��� ا���ق.  
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  أم ���د:���ا����� ا� �

8-8 أو�د ����ن و ط�ل , ��  40أم �(�د ��دة ��
	 �ن ا���ر  :��د�م ا�����  • ���د�

�ن ;�رھ� ;�د و�دة , �طراب��وات وھو ا��!�ب ��Q 10ا�E�ر ھو �(�د ,�

 ��  30إ����.  

����ت ذات ���وى درا�� � 8���  أ&ر���,أ���� 9أم �(�د ����ت  ��4� �����-ت وا�8%�

  .�(�ور ا�زوج

  .د���� 20: ا��دةأ&ر�ت دا�ل ا��ر�ز ا��داBو&�  :ا������� او��

 ��Rرة :ا���ور اول*�
/�  ا��وا�ق ا��

  ��ف ��ن زوا&ك؟: ا��ؤال

�� و��ت را��  25أ�
	 �ن ا���را�(�دS �زو&ت ! �رة وأ�� :&واب ا�(��

  .و���ت �د��� أي �*��لأ;�ش �. زو&� ,�زوا&�

  ��ف ھ� ;-7�ك �زو&ك؟:ا��ؤال

�ت &��و ���م �� وھو *�ص ط�ب � �!�(ب إ� �ن ھم �8
4 و�و�ر �� �ل ا�(� �د�;

 �(�دأ �(ب!�  .و�دو و�

  ��ف ھ� (����م ا���د�؟:ا��ؤال

Sوا�(�د T�* ��%�� ص و�� .زو&� ���ل �*ر� ا���ر��ء�د��� ��ز��� ا��


ك اEول ؟ :ا��ؤال�)� �Bھل ��ت را  
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 �و��� ���4 = ,أ��ظر ��4 (�9 �رز��7 = �و�د ھذا ا�(�ل إ��ظر�4 ��8را و��س ��وات وأ�

�ل ا�Jر�ن�� �رى &�ء�� �ر�ض و��س ��Eط�� ��) ��;�د�� !ر(ت ��ذا ا��-م  ا�(

� و�ظرت إ�9��ل وظ�ور �-�U ا�(زن 7��ت ��(ر�ك رأ��Eا   ( .  

  ��ف ���ت ا�و�دة؟:ا��ؤال

9�*������  .و�دة ط����

  د���� 30:ا��دةو���ت �(�ور ا�زوج  أم �(�دأ&ر�ت ���زل :ا������� ا� ����

� &راء إ;�7�4:ا���ور ا� ��! *�
� أ�8�ء ��رة ا�(�ل وردود ���
�  .�!ورات اEم �ط


�ِت أ�ك (��ل ؟:ا��ؤال ; �  ��ف ���ت ردة ��
ك ��

  .�ن ا�Q�ظ�ر 8م ��رف أ�ك (��ل ���دة � �و!ف  �ر(ت ��8را ��س ��وات


ك ا����%�
�؟ :ا��ؤال�  ��ف ���ت �!ورا�ك ;ن ط

� � �و&د �ن ھو �ر�ض �8ل ��
/� ا�4 �� ;!���ت أ���ل أ�K�� 4�� ط�ل ;�دي &��ل �

 أم �(�د(&�دة �م أ�!ور �و��ً أ�K�� 4�� �ر�ضذ�� �4 !(  ،و7. ذ�ر���ت أ‘�(�د

��د�وع� �  . )أظ�رت �-�U ا�(زن وإ��Rت ;���ھ

 ��ف ��ن رد ��
ك ;�د�� إ��*�ت أن إ��ك �ر�ض؟ :ا��ؤال

و���ت ��8را و�م أرBب  ت�� اEول �دا ط�ل ;�دي و��ن ��د أن ;ر�ت أ�4 �ر�ض إ�!د�

��� ��س �ر�ض �ر(�� �م ����ل و�ل ����ت أ(
م �4 ذھب إ�� ا��!د�ق و��ت أ7ول إن 

�  .ء = و7درهو����7 4

  �:س ا��ؤال ُو4َِ/ ��زوج
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 أ�4 اEول و&�ء ��د إ��ظ�ر !�7��ت �ك ا�زو& ��س �ن ا���ل �%�ل ط�ل �ر�ض � ��
8�

طو�ل ��ت أ���9 أن �رز��7 = �و�د �
�م و��ن 7در = �� ا�ول ���Kت و���ت و7
ت 


ك و��ن ��د�� *رح �� ا�ط��E ��ب ا��رض �%�
ت �� أ��ط�. أن أ;��&4 و�و ��ت �ل �

  .ا���ر

�ھدت و�دك �
�رة اEو�9؟ :ا��ؤال* �  ��ف ��ن إ(���ك ;�د�

 وأ��� إ��ظر�4 ��د !������ك أن ��!ور �ر(�� ;�د رؤ��E 4ول �رة��ت �ر( &دا �


 �م ��م �ن ا��ر(  (��وات�
ا�زو& �-م ا�زوج 8م أ���ت  وأ�دت)��د�ل �زوج �
ك ا�

Sم ذ�ك ا�(�دBم ����ل ور�   .و��ن ا��ر(

  د���� 20: ا��دةأُ&ر�ت ����ر�ز ا���داBو&�   :ا������� ا� �� �

� :ا���ور ا� ��ث���Q �
� ا����%��
و��ت اEم (ول ا�Qطراب و�ظر���.  

  ��$ز�� داون؟ھل ��ت ��ر��ن ��ذا ا��رض  :ا��ؤال

�ز و��ن �م أ�ن أ;ر���ف ��ر�ون و��ف ��ت أرى اEو�
�د �8ل إ��� �� ا�*�رع و�� ا��

 ��د��  )ا��� و��ن(���دو��م ب ��و�4 �%ط ��ت أ����م !�و!را( � أ(ب ھذا ا�Qم �

  .أ!�U و�دي �(�د�ر�ض ھو ا�Jر

  ھل ;�دك ��
و��ت (ول إ�طراب ��-ز� داون و��ف �(دث؟:ا��ؤال

�ذي أ;ر�4 أن ا��رأة إذا أ�&�ت وھ� ���رة �� ا��ن ���ن أن �
د ��س �دي ��
و��ت ��8رة ا

و�د�ر�ض وأ��� �%و�ون أ�4 ورا�8 وأ�� ��ت ���رة و� أ(د �ن أ7�ر�� �4 ��س ا��رض � 

  .أدري ���ذا &�ء�� و�د �ر�ض


ط�ء ا����� �.�و��ت �ول ا��رض وأ*ل ا������ و+�ف ��دث ا��رض إ��>� ?� ����

  .ا���)و�! وأ��>ت ا����� أ�%� �رى ھذه ا������ �����إ�� �*��( �*ط�( 
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  ��ف �ر�ن ���%�ل إ��ك؟ :ا��ؤال

��4 �أ�ر�4 �*�رأ�دا أ�4 �

4 اJن أ�� ��4 وأُ��� &��. ط�%��� 9
 ��8رة ;
9 إ��� و;%
7 �أ�

�ر�ض أو��7ص ;
9 ا�Jر�ن ودا/�� أ��ر ��ذا ����ل �ن دو�� وھو ����ن و(ده � 

  .�T ���ط�. ��ل *

  اJن وھو �� ا��ر�ز ��ف ھ� �ظر�ك ����%�
4 ؟ :ا��ؤال

� أ�4 و&د ا!%�ء �8
4 و��
م أ*��ء ���(�ن أ�8ر إن *�ء = و���
م ��� � �ؤ�����أ�

� أ��ر�ك ��� أ��� ��4 �ن أ�ر�4 �*�ر ��%ص �
  .أ�8رو�8

  د 18:ا��دةأُ&ر�ت ����ر�ز ا���داBو&�   :ا������� ا�را�.�

� :ا�را�0 ا���ور�
�7 اEم �ط-;  

  ��ف ھ� ;-7�ك �. إ��ك ؟:ا��ؤال

 �� ھو ,و�دي ���
ق �� ��8را وأ�� أ������ � ���ر�زداد ا��-7�
���ل إ�� أ�8ر �ن أ��4 و�

Tر��ن و�ط�ف و��)) �/-�(.  


��4 ;ن ���7 إ�و�4 ؟:ا��ؤال��  ھل �

�و �(��&�� ��8ر� !�ا و� ����4 أن ��دم ���4 وأ�� أ(ب &��. أو�دي و��ن �(�د (�ة �

 !�� ��
 و����  �%ط �ن ��ر�4 �ذ�ك �4 ��

� ��4؟:ا��ؤال����� ھ� ا��*��ل ا��� �وا&�  


� أن أ(رص ;
9 �ظ���4 و�-��4 ; ��ر���4 ���ت !�� &دا ��و ���Kر �� �ل *�T دا/�

أ�رج ��8را ����  أ7
ق ��� ��رج إ�9 ا�*�رع و� أر��ح (�9 ��ود �,��Kذ ��8را �ن و7�� 

  .أ��ف ;
�4 أن ���. أو ��رض 
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 ��  د���� 25:ا��دة ����ر�ز ا���داBو&� أُ&ر�ت:ا������� ا���1

7 اEم ����ر�ز ا���داBو&�:ا���ورا���1س-;.  

  ��ف &�/�ك ��رة أد��ل إ��ك أ�9 ا��ر�ز ا���داBو&�؟: ا��ؤال

�ل و��ن أ��رو�� أن ھذا �Bر ���ن �أ�� ��ت أر�ده أن �د�ل ا��در� �8ل ���7 اEط

� إ�ن �8ل �(�د و�دي ,�Kردت أن أ���ل �4 �و(دي,�و�� أ(د �رات إ��%�ت ��Xرأة �

�ت و�*ط أ�8ر �ن و�دي �
��K�ر��� أن ا���ب ھو ��
�4 ,و�(ظت أ�4 ��طق ا��

4 �
�ر�ز و,����ر�ز���/��� ��رة إد�&��
  .و&دت �*&��� �ن زو&� وأھ

  ھل �(ظت و&ود �رق ��ن ا���ت وا��ر�ز ؟:ا��ؤال

و�دي � �ر ��8را أ!�U ��رف ���
م ��رف ا�Eوان !�ر ��Kل �و(ده و��رف �
�س ,���ط�.

� أ!�(ت أ&د ا�و7ت Eو�دي وزو&� ,وأ!�U ;�ده أ!د7�ء�K� %9 �� ا��ر�ز�أر�ده أن �

)��   .) َ;ْ�دي و7تھ�ذا و�ن َوَ�  ه���ت � �و�

  ھل �زور��4 �� ا��ر�ز؟ :ا��ؤال

�ن �ط
ب ��� ا�د�ول �)Eض ا��ن آ�ذه إ�9 ا��ر�ز وأ(�ره و�� � ��ن أ��)Eا ����B م��

�م��
�م و���
���� ��  .و�(�ر ���م �� ا��ر�ز ��رى ��

  ��ف ھ� ;-7�ك ����ر��ن ا�ذ�ن �*ر�ون ;
�4؟:ا��ؤال

�م ��م ��م �ط
�و��� ;
9 د��ره 
�; ���&�� ��K� ��
� و;���
�ءا��� ���*Eوا. 


�د إ��%�&�� �ن ا������� ا�1رة ���� ��ط��ق إ���1���� .ر4ر����� ا���ق و��� ا���ق�ر 

  أم أ���ء: ا����� ا� �� �
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� 8-ث ���ت , ��  42أم أ���ء ��دة ��
	 �ن ا���ر  :��د�م ا�����  •�ا�! رى ,�د�

 ����رض 10أ���ء و ;�رھ� ��� , ��وات وھ� ا��!��ن ;�رھ� ;�د و�دة إ����

  34ا��ر����  

����ت ذات ���وى درا�� � 8��8��وي 3أم أ���ء �, ���� �  4أ&ر��;���-ت  �%%�

  .ا���%��ل دا�ل ا��ر�ز ا���داBو&�

  .د���� 20: ا��دةأ&ر�ت ����ر�ز ا���داBو&�  :ا������� او��

 ��Rرة :ا���ور اول*�
/�  .ا��وا�ق ا��

  ��ف ��ن زوا&ك؟: ا��ؤال


 زو&� ;ر�و�� ;�د ,��ن زواج ;�دي و�رBوب ��4 ,�� 25�زو&ت و;�ري /�;

�����,�  .أ�� �Kل ;��م و7�ل �4 وأ�� أ��

  ��ف ھ� ;-7�ك �زو&ك؟:ا��ؤال

��� وأ�� أ��� أ��د�4 ��س ز�&�و&� إ���ن ھ�دئ و�(�ر��� ��8را و�و�ر�� &��. (

  .ھو ����%9 �� �� ھذه ا�(��ة ��د و��ة وا�داي,اQ(�رام واQھ���م 

  ��ف ھ� (����م ا���د�؟:ا��ؤال

Sوا�(�د T�* ��!%�� ص و�� .زو&� �وظف و�4 ��&ر �


ك ا�8��ث؟ :ا��ؤال�)� �Bھل ��ت را    

 8م و��ة وا�داي,��م���زو&� , و��ن �� ا�(%�% �و7�ت ���رة ���E �ر�ت ��د ا�و�دة ا�8

َ� �� َذاْك ا�و7ت (����دة��ن �رBب �� أن ��ون �4 ذ�ر و����� �م أ�ن Bْ�و��ن  )ُ����ش �

�ب&�Qل و�رورا���وات 7ررت ا���  .��د ا��(
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  ��ف ���ت ا�و�دة؟:ا��ؤال 

9 ���ت و�دة ط��� دا�ل� .ا����*

  د���� 20:ا��دةأ&ر�ت ����ر�ز ا���داBو&� :ا������� ا� ����

� &راء إ;�7�4:ا���ور ا� ��! *�
� أ�8�ء ��رة ا�(�ل وردود ���
�  .�!ورات اEم �ط


�ِت أ�ك (��ل ؟:ا��ؤال ; �  ��ف ���ت ردة ��
ك ��

�ب ط�لو��دھ� 7رر�� إ,��وات  �6ر(ت ��8را ���E إ��ظرت ��رة طو�
 (وا�� &�.  


ك ا����%�
�؟ :ا��ؤال�  ��ف ���ت �!ورا�ك ;ن ط

 
 �ر�� (�م أ�!ور أ��� ��K&ب ���ة �ر���َ�َ�
ت �&�ب ط�ْ ��ن �دي  )ُ;�ري َ��

و��ن ھذا 7در , ��ت أ�!وره ط�ل ذ�� و&��ل و�!( &�دة,����ن و��ت أرBب  �ط�ل 

=.  

 �ر��؟��ف ��ن رد ��
ك ;�د�� إ��*�ت أن إ���ك  :ا��ؤال

�� ��ش ��Kن (أ!دق �� ا��دا����ت ��8را و�م �(  � ��ت �ر���و7
ت � ��م إن ���ت ,أ�

�(����ت �و و�دت �!( &�دة ,��ت �
 و�!(���!��ش و�د �ون �B ط����ذ �
ك , )�

�ب &�Q7ررت ;دم ا �ل(ا�
(ظ�وأ�� ھ�  (و��و�وا �ر�9 �8ل أ���ء )���ز�دش �&�ب أط

  .)رو(�ْ َ�َ�رتْ اَ�َ�َ� وِ�
�ْت 

�ھدت إ���ك �
�رة اEو�9؟ :ا��ؤال* �  ��ف ��ن إ(���ك ;�د�

� �ر�� � أ;رف ��� (دث ��K� ر� � �ظ��

�رة اEو�9 ���ت �ظ�ر ���ة �� ���ھد�* ���

� �م أظ
م �و�� أ(د�K� ھذا � أ;رف ��)  �����ِ�ش ;�ر� وْ;َ-ه (�9 ْ!َرا�� َھَ�َذا َ&ِ�

  .)َ�َ�رت ََ�َ. َ(دْ 
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  د���� 22: ا��دةأُ&ر�ت �����ر�ز ا���داBو&�    :ا������� ا� �� �

� :ا���ور ا� ��ث����Q �
� ا����%��
و��ت اEم (ول ا�Qطراب و�ظر���.  

  ھل ;�دك ��
و��ت (ول ا��رض و��ف �(دث؟ :ا��ؤال

�ل ا��!���ن ��ذا ا��رض وأ��. ��ف ���وا ���و��م ���م ��ت أ;رف ا��رض واEط

�ز وأرآھم �� ا�*�رع �
و��ن �م أ�ن أ;رف ��ف ,����� و���ن و��ت أ��� أ*�ھدھم �� ا��

��ر�ون و��� ��Kت ا�ط��ب أ��ر�� أن ��ر ا��ن ھوا���ب و����� �م أ�ن ���رة (�ن 

�(8ت أ�8ر و;ر�ت أ*��ء ��8رة ;ن ھذا ا��رض و�ن  و��ن ��د و�دة أ���ء, و�د�� 

� أن ��ر ا��ن ��س ھو ا���ب ا�و(�د وأ�4 �وج ;وا�ل ورا�8����.  

  ��ف �ر�ن ���%�ل إ���ك؟ :ا��ؤال


9 ���%�ل ; �/� &داا�(%�% أ��� �%
 َ�َزافْ  (إ���� و7%
 و�%���و�أدري ��  )رِا�� �

 و���Kرة ��8�
��� ��� ��� ���%�ل &��ل إذا �%�ت ;
9 ھذه , را��(دث ��� � أرى ��K�

و��ن ر��� �. �رور ا�و7ت ��(�ن أ�8ر , )��;�دھ� َ(�9 ُ��َ�%�ل  إ�9 �%�ت ����ھ�ك(ا�(�ل 

� ���ر ��� ��� ���ر وَھُ�� ,���E رج�� �� ا���
�%��� 
/��  .ھ�� ��ت ��

� ؟ :ا��ؤال�
  اJن وھ� �� ا��ر�ز ��ف ھ� �ظر�ك ����%�

��ر�ز ��;د�� ��8را �� �ر�� أ���ء و;
��� أ�ور ;دة وأ�%ص ;�� ��8ر �ن ا���ب ا

�ل ا�Jر�ن,��Eط� � ���K�� 9%رة ��8را �%�ر��� �(�ن ط��ف إ� أ���
��ن ,ظ�ر ;

  .ا��ر�زأ;ط��� أ�ل أن إ���� ���(�ن و���ون ذ�ك ��رج ا�وطن

  د 20:ا��دةأُ&ر�ت ����ر�ز ا���داBو&�   :ا������� ا�را�.�

� :ا���ور ا�را�0��
�7 اEم �ط-;.  

  ��ف ھ� ;-7�ك �. إ���ك ؟:ا��ؤال
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�د� إ���� ; � �طر�%��� ِ! رھ� أ������ ,7ر�� ��� ��8را و�(�ول دا/�� أن �����ل ��

9 , ���ت � ��و7ف ;ن ا����ء, )َ�َ
ْ!ت ���ھ� �� ْ!ُ رھ�(��8را 
� ��%9 ;ز�زة ;�و���

 
/� �� ا��!�� ا�������� ��7
�� و�  

� ؟:ا��ؤال��;ن ���7 إ�و����
��  ھل �

� �ر����E م زا/د�� إھ���� 7ر�� ��� ��8را و��� إ� أ������4 �� �ر���;�و��ن , رBم �ل �

��� أ(��م و� أ��ل وا(دة ;
9 ا�Eرى�� .��&.  

�؟:الا��ؤ��� ������ ھ� ا��*��ل ا��� �وا&�  

� ,���� ��8را��ن �� طر�%���م *�/� ��رب و�ر�� �ل ���%�رب ,��!ق �� �ل ���ن ,و��

�ء �*Eء وا������� �زاف (������ ��8ًرا,ا��%8
 �ن �%�س ا���ر�Bو �و� ���ف ,)��
ص ���ھ

7�رب )�(*���  (��&
��,�ن أي ��ن Eم ا�� ,أ��� ���� وأ(��
%�� ��8را أ�ر�ـــــــ%�

��  (وأز&رھ��
�وَ�ْرَ�. !و�� ;�  .)��ن َ�ْزَ;ف وَ�ْ�َ%
َق َ��َر�

��  د���� 30:ا��دةأ&ر�ت  ����ر�ز ا���داBو&�  :ا������� ا���1

7 اEم ����ر�ز ا���داBو&�   :ا���ور ا���1س-; 

  ��ف &�ءت ��رة إد��ل أ���ء �
�ر�زا���داBو&�؟ :ا��ؤال

� إا�9  ��ت أ��.���� �. ا��دا� ��ت أرBب �� إر�������ر�زو��ن �م أرBب �� إد��

و��ن ��� �دأت ���رو���ب ا��*��ل وظ�ر ��Kرھ� ا�ذھ�� ا����ر 7رر زو&� , ا���رج

�رج�
� ����� (�9 �����ل إ&راءات إر����  .إد�

  ھل � (ظت و&ود �رق ��ن ا���ت وا��ر�ز؟ :ا��ؤال
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 ��ف ا�9 ذ�ك ,ا��ر�ز أزال ;�� ��8را �ن ا���ب ,���ت ;
�4 ��م 7
�- و��ن أ��ل ��

 �� �(ب ا��روج �ن ا���ت وأ(�ت ا��ر�ز أ���و�م ��د ������ ��� �� ,وَ�َ�َ%
ْت 7
�- ,أ�

� �ن ا��ر�ز��م ���*رة ;�د ;ود��� ���E ق��  .ا��

� �� ا��ر�ز؟ :ا��ؤال�  ھل �زور��

��ب اEو7�تB �� ر�ز�
� �7
�-  دا�ل ا��ر�ز  وأر�دھ� أن وأ(, أ�� �ن آ�ذھ ��� أ�9% �����

 9%�� �9%َ ���دار(ھ���َ ���رج (�9  )����ْش َ(�
� ����  .��و!ل �(ل �ن أ&ل إر�

�؟ :ا��ؤال��
  ��ف ھ� ;-7�ك ��ن �*ر�ون ;

 ا�����ل �.     ���م وأ;ر��م &���� و��8را ��7د�وا �� إر*�دات �� ��� 7-; 9
; �أ�

  .أ���ء 

  .إ��%�&�� �ن ا������� ا�1رة ���� ��ط��ق إ���1ر ����ر4ر����� ا���ق و��� ا���ق
�د 

  

  أم �%���: ا����� ا�را�.�


أم  :��د�م ا�����  •��  ��48دة ��
	 �ن ا���ر  ��� , ��ا�E�ر ھو , و�دو��ت �د�

20(��د�� , 
�����رض 13و ا�! رى ھ� �� �� و ھ� ا��!�� .  


���لأم ��� ا���ص ������ �� و �د����)��  ���� �ا������� �%��-ت  5 و 7د ا&ر��

  .د���� 25: ا��دةأ&ر�ت دا�ل ا��ر�ز ا��داBو&� :او��

 ��Rرة :ا���ور اول*�
/� ا��وا�ق ا��

  ��ف ��ن زوا&ك؟: ا��ؤال
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 ا�(%وق �وھران وھ���ك ��ر�ت ;
9 زو&� ز�ر�� و ��د �دة �
� �� ����%د ��ت ط

7!�رة �%دم ا�9 �ط��� و ��دھ� �����ن 7رر�� ا�زواج ��د�� ا���ت ا�� درا��� و��ن ھو 7د 

  .�دا ا���ل �� �(�� وھران 

 : ا��ؤال;�  ؟���� ا�ك �زو&�� ;ن �7

��ھ��ن  ���ط�. �%د را���� &د ���� � ا�9 ا������Q�� ���ش ����دة ��
�&� �� �ل ����� �� .  

  ��ف ھ� ;-7�ك �زو&ك:ا��ؤال

 ��د و�دة ;�د ا�(��د ��� ���ش !��زة و ��� &د ���د�ن ���� ���ت ;-7��� �� ا��دا�

�K 9�) ���
أذ��� � أ�رة �8���&ر�� �رة وا(دة و��ن ��دة و�دة �*� ��م ��%�ل  �ر ا��

 �� ��وء (�9 و!
ت ا�9 �� ھ� ;
�4 ا��وم ذز�ر�����  .�ك و ��د د�ك ا�و7ت �دأت (

  ؟و��ف ھ� ا�ن :ا��ؤال

Eل ا�ت �ك زو&� �م ��%
7 �و��ن �. �رور ا�و7ت  �ر و (�9 ا�� �� ا��دا� ��ت �د�ك��

� ا7ول ��K�� ا�و7ت و � ��ن ��%9 ا���� �ن د�� و �(�� و��ت دا/�� ����دأت ا7ول ا�4 �

��أ���ود زو&� � ��  أ���4 و ��ن (!ل ا���س و �دإ  �����د ;�� و 7د � �ر ��������.  


:ا��ؤال��  ؟��ف ��ن (�
ك ��

� ا�� و زو&� ا��� �ن ��&ب ��ده ���*رة  �%���4 و����9 ���د ا�(��د ا�)�� = ���د�� رز�7

و��ن � ��/دة ��د  ��وات �م ���ط.  وزر�� ا���8ر �ن ا�ط��ء 3و��ن ;�د�� ارد�� د�ك ��د 

 ��� و ������� �م ا��ل �����ل دھ�ت وا&ر�����رج ا��-د و �� �
د�ك �!(و�� �X&راء ;�


�4 ا��وم ����ت ا����ت ���د ا�(��د �; ���ت ا���ب �� �� ا�....
���ء ا��%� و ا�����ء ا�(��.  

 د���� 30:ا��دة����ر�ز ا���داBو&� أ&ر�ت :ا������� ا� ����

� &راء إ;�7�4:ا���ور ا� ��! *�
� أ�8�ء ��رة ا�(�ل وردود ���
�  .�!ورات اEم �ط
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�ِت أ�ك (��ل ؟��ف ���ت ردة ��
ك ��� :ا��ؤال;  

� ا���8ر  ��6دت ��8را �%د ���ت ��د �*% ���رة و ���وات �ن ا���ظ�ر زرت �ن �-�

  .�ن ا�ط��ء و ا����!�ن 


ك ا����%�
�؟ :ا��ؤال�  ��ف ���ت �!ورا�ك ;ن ط

�
 �%د ���ت (
م (���� و�دا��� ط�� ا���
; ��� !�� �  �%د ��ت &د ��*و7��� ا��(��ر �

 ا�9 *راء ا��-�س و ا��دا�� �%د ��ت &د ���دة ������ ��
 وز����� � Bر��� �  و�!!�

��Qطرابك ���ف ��ن رد ��
ك ;�د�� إ��*�ت أن إ�� :ا��ؤال� ��  ؟�!

و�د�� ���ت �7!ر� و7د ��ءت (���� ��د�� �%دت ا���8ر �ن  ا��دا� �م اراھ� �(�م ان�� 

� و�7د د�ك ا��روا زو&� � و �م ���(وا ��� �رؤ��/�� ����ت �� (� 
�ا�دم و (�9 ا�ط

7�� و7د &�/�� �!دو�� وھو ���ر�� ��ن ا����� و�دت ������)�. 

�ھد� :ا��ؤال* ����ف ��ن إ(���ك ;�د��
�رة اEو�9؟ �  

� �%د أن ��!ور �����ك��ا ام ار���

ك ا�
(ظ �%د ��ت &د �*و* ھل ا(�� �� ����)

 �ظرات زو&� ا�� و����� ا�� ا��د��!�� ��ت �(ظ &د !���.  

  د���� 20: ا��دةأُ&ر�ت ����ر�ز ا���داBو&�   :ا������� ا� �� �

  ا��طراب��
و��ت اEم (ول  :ا���ور ا� ��ث�
� ا����%���و�ظر������.  

  ��$ز�� داون؟ ا�Qطرابھل ��ت ��ر��ن ��ذا  :ا��ؤال

��� �ن ��س ا��طراب �� ������م �ط��� ا�(�ل ��و ا�طراب ��روف ��� ان ا�ن �

  ا�Qطرابو����� �م ا���ل �و�� ا��� ��K&ب ط�ل �!�ب ��ذا 
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 �-�طراب�ول ا��رض وأ*ل ا������ و+�ف ��د  ا1رى ���� �?
ط�ء ا����� �.�و��ت

  ..�قإ��>� إ�� �*��( �*ط�( ا��

  ك؟���ف �ر�ن ���%�ل إ�� :ا��ؤال

 !�� 
/��
�ك ا�� ��ت ��; ��وا= � ادري = ��(��4 و(ده �ن ��
م ا� �ب و��ن � ا�

� �. ا��ر�ن��
���� �� ���; �� ا������� 
�� ط�  .ا�

� ا��ر�ز:ا��ؤال���  ؟ ��9 ��رت ��د�

� ا�9 �
� (�ن ا��%�
��م ��د�� ;�ن زو&� �� ا��(�� �!(�� ا��د�د �ن ا�ز�-ء ��د� ���


�ك ا��� ; 9��� -� �
 *� �
�ر�ز ا���داBو&� ;
9 ا�7ل ���
م ��ض ا�*��ء و أھ�م أ��


9 ا�7ل ���ت ھ���ك ا�� و ا��� �� �����ا!�(ت ا&د !�و� �� ا��و��ق ��ن ;�
� و ر;

  .�� وھران ا�� ھ�� �- ا;رف ا(د

  د18:ا��دةأُ&ر�ت ����ر�ز ا���داBو&�   :ا������� ا�را�.�


 :ا���ور ا�را�0�7 اEم �ط-;���  


��ف ھ� ;-7�ك �. :ا��ؤال��  ؟ �

�ن ا��ر ��%9 ا���� و � ������ � ����� ���&4 �ن ا�ل و ��س و �ظ�)� �� ���د� او�ر �;

 �� ا�9 ا�د���  .ان ا�Bر *�ء و ا�� ا���ب �� 7دو�

�:ا��ؤال��� �����  ؟��ھ� ا��*��ل ا��� �وا&

 �� �و� ا� �ب ��!�U &د ;������� � ;�د�!��  
��� 9
�ن ا�!�ب &دا ا���طرة ;

� � ���. ا�9 �-م ا(د �����رار ��� ا�� ����-� ��� وا�Bر �������ظ ;
9 �ظ)� � ��� ا���

� ;�د ا�(��د�  .ا� *%�%

� �. وھ:ا��ؤال�  ؟ا�دھ� و ��ف ھ� ;-7�
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� �د�ل ���Kرا �� ا�
�ل ���م و �� ����%ظ ��ل �;�� و�;��� � ��و �%ر��� ����ردة ���


 �� ا�4 �ر�د ا�زواج � ���را �� ا�!��ح و � ���د �راه ���.  

  ؟ه ا�در& ھو ��س ��%�-ذ��:ا��ؤال

 ا��م ا!د7�/4 زو&� �ن ا��وع ا�دي!�� ���ظ ;
9  وا�8ر أ(�4 ��&ل ���(ب ا�(

 4��  .*�!��4 ا�� ا��ر�ن و��ر�د �� �%ص �� (�

  ؟و��دا ;ن ;�د ا�(��د : ا��ؤال

� وھو ا�و(�د ا�دي ���طر �� �����و �(ب ا��4 ��8را و�� ����� ����; 9
;�د ا�(��د ;

� و(�9 ھ� ���د�4 ��س ا�*�ور و �(�4 ��8را���B � �� �و���
;.  

���ر�ز ا���داBو&� ;-7 ا�م:ا���1سا���ور �  

��  : ا������� ا���1

  ��ف &�/�ك ��رة أد��ل إ���9�K ا��ر�ز ا���داBو&�؟: ا��ؤال

� و �م ������م �. زو&� �م ا&د �ن ���;د�� �� ر; ���� ���� ;�د ا��%%��� ا��ر�ك ���


�ر�ز و7د ��
ت� ����  .ا��ط. ا��و��ق ��ن ;�
� و د�ك ��� �!(�� ز�-/� ��د�

  �(ظت و&ود �رق ��ن ا���ت وا��ر�ز ؟ ھل:ا��ؤال

� ا!د7�ء و �ر&ت �ن  ,���ط�.���ت ;
�4 و 7د ا!�U �د�� ��� �%د �(��ت ��8را �%�ر�

 �� و ��
�ت ��ض ا�*��ء �*�را و ;�وا و ��درا ������ �دات �(��ظ ;
9 �ظ�� ا��� ��;ز��

 � ا��و� ا� ��������.  

�ھل �زور�� :ا��ؤال�  �� ا��ر�ز؟ 
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� �د�ك ا!�(ت ا��ب دور ا�ب و ا�م �� ��س و�ن ���� ��� ������ ���دھ� �Bري �وا�دھ�


9 �ل (�ل ; S ا�و7ت ا�(�د.  

  ;-7�ك ����ر��ن ا�ذ�ن �*ر�ون ;
�4؟ :ا��ؤال

9
� ا��م �%و�ون �وا&��م و &ل &د�د و;
9 �ل �(�ن �طرا ;
� ��م ��م �ط
�و��� ;�� ��

  .ر ادا��م =  ا�8

 .إ��%�&�� �ن ا������� ا�1رة ���� ��ط��ق إ���1ر ����ر4ر����� ا���ق و��� ا���ق
�د 

  

  ����ل ا�����$ت -2

  أم ر�وان: ا����� او��


	 �ن ا���ر �� 
ور و ����ن و ر�وان ھو ذ� 3و�د أ����  أم�� و 56ام ر�وان ار�

  .ا! رھم

��� ���ل ����ر�ز ��� �/� ا���/ن ��
د� ا�(&�ج �وا�ط ا�!��� ا�9 ��زل ا�(���و&

� ا���رة ووا�%ت ��
; �� ام ر�وان و طر(���
  .ا���داBو&� و ا��%�

��ت دا�ل ا&ر��� �. ام ر�وان ��س� ��
��-ت و �%�   ��) 9
; ���� ���ا���زل و7

�  �واء ���ت ��د�� اا��  و ���و�� ��%رار ا��� ���*

� �%د .��ن (�ل ام ر�وان ;
9 ��ر�ن ا��ن و ���ت و�د�4 ط����  ا�� ;ن �!ورا��

 ھدا ا��)� �ن �����ت ا�&;�� ا�ط����ت �د�� �� �� دا/�����ر و��ن د�ك ���ب !ر(ت �

���م و�دوا �!( &�دة و� ����ون �ن أي *�ء وا�دت د�ك �� 7و�
�   : ان ا�و�4 ا�ر��

)�� � &�دة دا/�)!� 4�
4  ��و�د;م ھدا ا��(
�ل .  )������7Winncott  و����وت”    ��Eا
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ان  ”و���ف”ا��8��� �(دد �� ا�-و;� !ورة �&ددة وھ� ���
ف ;ن ا�(��س ���ذات

���

!ورة ا��� ����  . 1996”اEم ��ون �در�

 ا�9 !د� و �م ���ط. ا�����ب ��� �4 ��ر�ت ا�(�و��ن ��د و�دة ر�وان و رؤ��

7
ت ا�4 �ن ا����(�ل وا�!د�ت(  7��تا��ر �� ا��رة ا�و�9 (�ث (   ��) �� ��
� اد���

 �ن ا����7ض �� 7�ول ر�وان (�ث ���ت ��رة �!رح إ���ط ��� اظ�رت ام ر�وان (�)

 4���م ;�د��ن�ر = و 7دره و ��رأ�
ود�ك . ة ا�رى �%ول � ادري �� ا���ب �Kو�دي �

� إرا&. �� � ��رف ا���8ر ;ن �رض .�9 آ�� ا����ر �د��� إ��� ا*�رت ام ر�وان ا����

 � ا�����ل ��4 �����ن إ�9 إ�طرھ� إ�واء ;ن ا����4 و��� ��رة ط��ب وا(د ا��رھ*��

 .��ب ا��طراب ھو ا�(�ل ;
9 ��ر �ن ا��ن 

 9
; ��� دا/� ا�%
ذ��� � ���ف ا�(� �� ظل ا�ظروف إ;
9  ق�ر ا�!�� 4
� و���%����

� ���ش �(ت � وط�ت و 7
ق دا/��ن�
�&� ��� ��  .ا��� ���*

�ھ� �ن %
��رBم �ن ا����;دة ا��� ���� �� ا������ن ������ � �*�ر ���Eن و ا�(��� ا���

) �� �� ��%9 دا/��7
ق وظ�ر طرف ا���ءھ� ا�9 ا� ��� � ا(ب ان ����د ;�� ذ��ك �� 7و�

Eن ا�  .�ر ��دي ��� �(رك �ن &���و�و �

 � وان ا���را��&���ع ���وى ا�%
ق �د�� ا���رط ��ؤ*ر وا�U �ر���و�ظ�ر ھ�� ا�(�

 �� ھو ا��%�ء �&��ب و�دھ�و�(�و� .ا�و(�دة �-�%�ص او ا�����ف �ن ���وى ا�%
ق �د�

� ���E 4ا����ف��� 9 ���4 و� ��(�ل ��ؤو��
  درك ان ر�وان � ���ط�. ا�;���د ;

�ط و ا��و�ر ود�ك ���& ا�و��� ا�!�� ا��� �)Q�� ����ل ھدا &�ل ام ر�وان �*�ر ا(�

� ا����رر�� و�رى د�ك �� �!ر�(�
4أا�� �ن ( ���*�;  ( .  

� ��ل ا���ؤو��� ���
� ور�. �ن *دة و �� ا���ر و��ة زوج ام ر�وان ا�9% ;����ن ��

 ��  .ا�%
ق �د�
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  أم ���د:ا����� ا� ����

8-8 او�د ا���ر ھو �(�د و ھو ا��!�ب  40ام �(�د ��دة ��
	 �ن ا���ر  �� �د���

�م �(�د �� ا��ر�ز ا���داBو&� ��ز.����رض �  �� ��رة ا&راء  ا��%����
; �Bران وطر(�

 ��� �ن �-��
� ��س �%��-ت �و!��� �� و�%�
ت د�ك و�م ���رض و7د ا&ر����� 
��%�

 � ���ش (��ة ���%رة و;�د��  . ا�

 (�ث ���� &د ا�&�� ا�&�ه ا���� �%د ��ن ��د ا��ظ�ر ���ر و���ت �!ورا��
ا�� ;ن (�


ت��� !رح آ�ن )&��ل��ت ����-�4 ط�ل �!( &�دة و (: 7��Alain  “  ل�ان ا�ط

� ا��8���ا���!ور ھو �Eزء �ن أ ھداف ا& ..... �و���ف أن ا�ط�ل ا���!ور ���. أ��

��Eا ����  ��ر�ت �� ا��دا� ا�9 !د� و �م  و��ن ;�د  ”إ�8� 9�� �-�طراب ا�����ا��*

��  )ا�!د�ت و�م ارBب �� ا��!د�ق( : �!دق ا��ر وظ�ر د�ك �� 7و���� اظ�رت ا�(��

� ��رة �%ول��7� �� 7�ول ا���� �م ����ل و�رة ا�رى �%ول ا�(�د S و ھدا   ���ان �ر(�

7��4 وھدا �� ���س ا�� ا����ر و . ا�ر =  �� و�د;م ھذا ا��(
�ل ��   Rondalا���رب �د�

�ة ،��(ث  إن“�K� 8ل�� ���اEم ;ن ا!طدام اEم �. ا�وا7. ��د ا�(�ل و���� ط�ل �8

9��� ��/�� Q;ط����را��”.  

�ب ��8- �%ول%; �
� �����ل �� ���ت دا/�� ��� � �دري �دا ( ا��-(ظ �� ام �(�د ا��ا�

 ��� = وھو ���ر ا�*�ور ���د�ب �د���7�
ت �����(.  

� (�ث 7��ت �� ھد� ا�!دد �
9 ���%�ل ا��; %
� ��ظ�ر ام �(�د &د 7�ا�� ;ن ���%�ل ا��

7 � �وف ��� ھو 7�دم ا���� ���ش (� ��8را ;
9 ا��� ��� ا�%
.  

 ��� (�ث �(ظ�� ا�4 7ر�ب &دا ���
�ص �دى *دة ا�%
ق �د�� ��ا��-7 ��ن ام �(�د و ا��

�ض �ن *دة ھدا ا�%
ق �
 ا���رط ھ� ا�و��
 ا�و(�دة ����)���.  
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�وزت �ر(
 و ا�(��ط &� ��� و��ن �ظ�ر �ن �-ل ا��%��-ت ا��و�دات �� �%�ل ا��

�ر ;ن ا��رض و اد�
ت �(�د �
�ر�ز ��  .و�د��ل ;
9 د�ك �%د �دات �� ا���

 ����� � ھده ا�!د� او ھدا ا�وا7. ا�&د�د ���ام �(�د ا���د�ت ;دة ا��را��&��ت ��وا&

 ��  .�ن ����ف ا�(��ط �د�

 وا��د�ن��� ا��&�� ا���ط�ط و ط
ب ا���
و� و ا��وا&� .  �د�ر ��

  أم أ���ء: ا����� ا� �� �

  42أم أ���ء ��
	 �ن ا���ر   ���ت  ا�! رى ھ� أ���ء و ا��!�� 8-8 �� �د���

� ��رة ا&راء . ���-ز� داون��
; �ا��%��� �Kم أ���ء دا�ل ا��ر�ز ا���داBو&� و;ر��

 ������-ت و��ن ردھ�  ا�&%�  

9
; ��� �ن �-��!
� ��س �%��-ت ���� �� ا�زو&� ���%رة ا�� ;ن  ا&ر�����ان (�

�ء �%د ذ�رت ا�4 &�ء ��د �و7ف دام ��K� ��
��ت ..  ��وات ���ب ا��رض  8(�� ��ا�(

 ��و�ودھ� ا�%�دم (�ت ���� �!ورات ا�&�� ����ن و ���ت �د���ب و�د �(�م ان �د�&�X� �Bرا

  . )��ت ا�!وره ط�ل ذ�� و &��ل و �!( &�دة (  7��ت

� �م �� و ��ر�ت إ�9 !د�  (�ث !ر(ت ا��;�د و�دة أ���ء ا��رت ا�م �رض إ���

 ���!دق ا��ر و ا�!د�ت و �-(ظ ان ام ا���ء ��ر�ت ا�9 &رح �ر&�� ;�د رؤ��

�ذة��Eر ا��4 ا�*� �� � �!دق ��ھ� و�دت إ�� �ر�� و�د;م ھدا ��� (�ث 7��ت ا������  

�ءل ان ا�م“  9��2006 (�ن���  ��� و ا����� 9
� أ�%ت ا�
وم ;��  ��ھل �رج ھدا ��

� �%ول ”ھ�� �
�ت رو(� ��رت( ا���ب (�ث ���ت دا/�� �
وھذا ��  )ا�� ھ� ا��� ا�

� �%ول�� أ��� ��� اظ�رت أم  )� ادري ���ذا (دث �� ھذا(  ���ر ا�*�ور ���ذ�ب �د���

� ھ���
�رض (�ث ��رة �!رح �� ��
�%� �� ��7�� ا���ب و ��رة أ�رى �%ول ان أ���ء ��

  .ھذا 7در = 
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�� �ن ا�%
ق و�&
9 �� 7و��� �زاف( : ��� ���ش أم أ���ء (%
و���U  ان �وع  )را�� �%

 Uو�و� ��� �درك �� ���ظرھ� �. ا����ذ�ك �� 7و�4  �رو�دا�%
ق ھو 7
ق �و�و;� ا��

� ا�4 .  ”د ��� ���ظرها�%
ق ا��و�و;� أ7رب ا�9 ا��واء و���O ;ن طر�ق ادراك ا��ر“��

� ���%�ل �� � ارى ��7
ق و�ظ�ر ذ�ك �� 7و� 7
ق و �� ��7
ق �ن ا����%�ل و( ���د�

  .&��ل ��ن ر��� �. �رور ا�و7ت ���(�ن 

� �ن �-ل ا��روج �ن �أم أ���ء �دأت ���ط� ھده ا��را(ل �در�&�� و �دأت �� �%�ل إ���

���� ا�(��ط  و ا�(زن و7��ت �Xد����رج  (�
� ����
�ر�ز و ا�����ر �Xر��  

 �ن �-ل ط
ب ا���
و� و ا��د�ن و ا���ط�ط و �
ا����
ت أم أ���ء إ��را��&��ت ���

� ��ط� �
��د�ب �&�� �� &�دة إ� ان *�ورھ�� �. إ����ا��%�ل �-ل ��رات  (�ث ان ;-7�

 ������ء �(�م إ!��K� م زا/د�  .إھ��

�ول&� ��
� �ر�� و ���%�� �ن ا�%
ق ا����� �وان إ�����  .و��%9 أم أ���ء ���ش (

  أم �%���:ا����� ا�را�.�


 ��دة ��
	 �ن ا���ر أ��� و�د و��ت ا���ر (��د ��
	  48م �� و  ��20 �د���

 	
���رض ��� ��
 وھ� ا��!�� 13ا�! رى ���.  

 ���أ��)� �� ���
 ���ل ��(��� �� ا��ر�ز ا���داBو&� وطر(�� م ���
; ���م ��ر�� 

� و �م ��دي ا;�راض ;
9 د�ك�
و ����� ��رة ا&راء �%��
;.  

 .� ����ة �8�) 
����ت ���ش أم ��، ���� ا�9 ا����/O ا���!
��-ت و�%� ��7� �X&راء ���


��� (�9 � �رت إ�9 ا�Eوأ ��د و�دة ���  زو&�
� �ن طرف وا�دھ� ، آ�� ;ن (��ور��


 �%د ����ت &د ذ��� ��7��ت ا� ��� ���ء ��د ��رة ;!�� �رت �& ��
�رت ا���دة  أن (�


�ت �; ��� !�� ��
�)� ��� ���Kدة ��د ��ر���  .�98أ�
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 �!ورات &د  ��� �م ����ل ;
9 إ��ن Eم �� و��ن  �ر(��
� ا����%�� ;ن إ������&�

 ��
 و (�����ت ;
9 أ��د و�دة �
 �ن ا�(��ط و إ!��ت �!د� ���رة ���) �8رھ

�ب ���-ز� داون ”���رت  Lambertو!رح . ا�(زن !� ��� إن إ�-غ ا�وا�د�ن �Kن ا��

�رة ;ن !د� طر�% اQ�-غ ، ��!طدام اEم �. ا�وا7. ��د ا�(�ل و���� �; �ھو دا/�

 
� ���9 ، ���دأ اEم �� ر(�/�� Q;ط��ة ، ��(ث اEم ;ن ����را��K� 8ل�� ���ا�ط�ل ا��8

�ب ;�د اEط��ء وا����!�ن��E(ث ;ن ا�4 ا�(دث ����ق ا�ذي �
  .”ا��روب �ن ا�%

� &ر�  .9��2006 (�ن (�ب  ح �ر&��وھذا �� أ(دث �

 �
 � ���ر ذ�����ن وا�د �� ��� إ���4 أي إ�رت ا�(��ھ���م و (�7-; 9���م ��د  �زو&

� ��رودة �
����ق و !�ر ������ �%د �دت إ;ن ���%�ل  �ا�.��  مأ������) �/�
 &د ��*���


ذ/��� ���ت ���� ا��� � ،�ك وا;
�ت د�ك !را( �%و��� X���و;ن ;-7��� �%د 7��ت ا��

 ����&�) ��
� 9
�د� و �%�!ر ;;.  

 �ن ا�%
ق،و����ر ��
 ���ش (��7
ق �و�و;� ،��� !رح أم � �ا�%
ق “ �رو�دا�%
ق ;�دھ

�  “ ا��و�و;� أ7رب إ�9 ا��واء و���O ;ن طر�ق إدراك ا��رد ��طر �

7
ق ا����%�ل و��&
9 ذ�ك ��  ��� أن �����
 (7و�/��  )��ت ��

 ���رة �ن ا�%
ق ���  مأن أا��-(ظ  ��
 ���ش (��� *�ور �د�ب ���ر ا�&�ه   أن���د�

� و�ررت ���� ھ� �ن ا!رت ;
9 ا�(�ل �ن &د�د ��د �و7ف ذ������وات و  �7ك �

� إ� �� ����� �م ا��ل (�%ول &راءھ� ��د�ل &را(� و ���ت دا/��(  


 إ�9 اEن �&د !�و� �� ا��%�ل إ� أ����ول ،(�ث إ����
ت إ��را��&��ت  �ن أم �)� ��

 ���رة �ن ��� ���ش (�
�& ��-ل ط
ب ا���
و� وا��%�ل �-ل ��رات وا���ط�ط  ��

 ��ت ���رة ود�ك ����&� ��ت ��8رة ا����ء ا�8�ء ا��%��-ت �*دة ا�!د�� ��ا�(زن  ��� ا�

� �&وة ;��% ��ن ا�وا7. ا��  (�ث ا(د8ت �%��� ا��� ��!ورا����دي ���*4 و ا�!ورة ا���
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 ��� �م ��%�ل . ا��� ���ت �د��� �ل ھإ��� ا��� زاد �ن *دة ا�%
ق �د��� ���; ��ا ذ����د زو&

 ;ز� و ا���ر ھ��) �� ��
 ا�رى �ر�زھ� ا�&���;� ھ� ذ&�� و �ن &�ا �ن &

� 7د زاد �� ��ر&�� اEأوزو&�%
� �د �د*ت ��� �ن *دة 7�� �د��.  

Eو أ��ر ���ن ا�%ول و�� ا .�� ا�%
ق &د �ر���ك ���& ا�� وط�ت ذن ���وى �د�

� �د�ك �
وا7. و�!ر�(� ��� وا���-��� و;دم �%�و����
;      .ا���رو�

3- D&���رض ا�
  

  �����E ا����&E� D+ل 
�م 3-1

� �*�ر�� ;�د ���-ت ا���س ظ�رت ��� ا����/O وا��� ��ن ���%�
� ��
�
�ن �-ل �(

��Eت �ن أم إ�9 أ�رىا�
� إ����ت اEر�.  و���.  

�ن ��� ;ن أط����ت ���ت ��ن �!ورات إ�&��Eت أن �ل ا-��
�ل ا��%)� O/�أظ�رت ��

ذ�ك �(�م ;دم ,(�ث ��8
ت �!ورا��ن �� ط�ل ذ�� وذو!( &�دة,أ�8�ء ��رة ا�(�ل

 ����ت اEر�.،����ت ا�!ورة ا�����Eت ا-/����ظرة ��ل أم و&ود أ�راض ورا�8 ;�د ;

 �
� ا����%��
�  .���ظر ط

�ن �
 أو�دھن ،(�ث ظ�ر ;���ت إ�9 !د� ;�د إ��*�ف إ!��Eر�ت ا��Qط ا��)

 أو�دھن �� �دا� ا�Eر و�م ��%�
ن ا�وا7.، وھو أن او�دھن إوأ��رن ,*د�دا�(زن ا�و��!

 �

 ;ن ا�ط�ل ا����%��� ا���������دل �ط�ل ���
ف و�دو �!���ن وأن �
ك ا�!ورة ا���

� ا����ج ھذا و�!در أم �ل ;�د ا�-و;� ���ج ھو ا����ظر ا�ط�ل إن ،ذھ������  ھو�8�Eا


�%دة �ر&�� ��و�ن وھ�� ��Eا ���ر&�� �ر��ط ��و�ن ا��8��� وھو اE�و��   .اEو��

  Alain“وھذا �� �ؤ�ده �� إ�9 أ��� ���. ا���!ور ا�ط�ل �Xن اEو�� ا��ر&�� إ�9 إ�

� أ�رى �ر&���� 7-; ���� وھ� ��8�Eا ���� ا��� ا��8�� 7-; ;��&��� �;� ا�&��

�
/� ا��%دة �� وا������ وا�����8��،� ���. اE�و��Eد ا� ا�ذات !ورة �ن �ل ���
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� �(دث ،”ا�ذات و��رات�� � *ك أ��Eا ������-د ط�ل ���
ف ذھ��� ;�س �!ورات �8

 �دى اEم !د� وأز�����.  

� �و�ودھ� ��O ��دم اEم إدراك إن" �Daniel Rotten%ول �
� �4 ��ورة �Bر �&��� � 

��
م و�د�4، �
(ظ�ت ا������ع ������ ��
ف أ�4 ���� � ��� �*�4 �ل أ��ه �*�4 و� �*�

�Eم ا�� ول، ���ن� � �� ���ش أن �������8� ��  .”ا�Eم ھو ���*4 �� �ل �ل إن ا��

�ن /� أ�����و�ن �� �%�ل إ!��ت ���Eت أن ا-���Kم ر�وان وأم �(�د ‘�*ف �(
�ل ا��%

 ا�!د�  ��ر; ،إ� أ��ن أ�د�ن *�ورا ���ذ�ب و��ن �م �!ر(ن �4 ���*رة ���وزا (&�

� ا����
ف ��ن أول ��(�ث ��ن �Bر ظ�ھر،و�����O  *�ورھن ���ذ�ب �ن �-ل �!ر�(

�� ا��%�ل وذ�ك �ن �-ل ا��و&4 ا�د��� وأ�4 �وع �ن ا��%�ب  �
%� ا�!د� و��د ا�*روع

���Qا.  

 9
� وأ�%�ن ا�
وم ;��� �� �!ر�(�

 أ�د�ن *�ورا ���ذ�ب (�ث ��ن &��أم أ���ء وأم �

�ن �ن �-ل �*�;ر ا�ذ�ب ،��� &�ل ��رة ا��%�ل �د��ن ��Kذ ��رة ز��� أطول ،(�ث ��أ�


 ا��� �م ��%�ل  أظ�ر�� ;&ًزا �� إ(�واء ا�!را;�ت�� أم �!��، �� وا��(�م �����ا��

 �;���&Qا ������ ا����% و���� �(�م �!ورا�%
  .ا�Eر �ط

 ��8 � و�� ا�%
ق �و�4 !��� ،(�ث ��*ن �ن 7
ق ا�(���� �%
�ت اEر�. 7��Eش ا���

�ت ، وھذا�� �د;�4 ا����/O ا��� ��Eا � ;�د ������ ;�د *�!��� إ���!
�ر ����Q �ط��%�

 و�� ا�%
ق��و�ظ�ر ;�دھن ا�%
ق ا��و�و;� وا�%
ق ;
9 ���%�ل . ���
�ر&ر �%
ق ا�(

�ن���  .أط

 ا�ط�ل ��� ا��%
�ل �ن ا�;راض و�%�ل إ!��ت و ا��� ھد���Eت �دى ا��ت ا�Q�را�&�
إ��

�ت ا�-�� �م �ظ�رن *�ورا  ���ذ�ب و��ط�ن ��Eأن ا �ا�!د� �ن أم �Eرى، (�ث �(ظ�

 � �E�را��&����ر; أ���ن إ���د�ن  إ��را��&��ت أ7ل، �Kم ر�وان �-(ظ إ���دا�


�ر�ز، ��س ا�*Kن �. أم �(�د � � ا���رط وا��د�ن وط
ب ا���
و� وإد��ل و�دھ��ا�(�
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� إ�9 ا��ر�ز ��ت و7��ت �Xد��ل إ��� زا/دة وط
ب إر*�دات و�و&���(�ث أ�دت (�

� ووا�(� �ن �-ل أ�� أم ��.ا���داBو&��

 وأم أ���ء وا�-�� ��ن *�ورھن ���ذ�ب &�

� �Q��دام إ��را&��ت أ�8ر، ���ن ، ھذا ا�*�ور ���ذ�ب د��/���E ن��
���ن و�����!ر�(


و� ،ا��%�ل �-ل ��رات ��
(�ث أن أم أ���ء ��و;ت ;�دھ� ا�Q�را��&��ت �ن ط
ب �

�� أم ،ا���ط�ط، ا��د�ن،ا��(ث ;ن ا��-ج،وإد��
�ر�ز،��*س ا���را��&��ت ����� ��ل إ���

 ����� وإ(��ط�� ;�ش أ(زا��� �ن �-��� ا�8 رة ا��� ������ و&دت �� إ����
 إ� أ����


 �(د اJن����ر ;دم ا��%�ل �ن أم �� �� ، وھذا ��� أ���8رت ���� �
 او ا����%�%�
  . ا��


�� �وء ا�:ر���ت 3-2 D&���ا� �E����:  

  ا�:ر��� ا�.���

� و��د �(
�ل ا��%��-ت و�ط��ق � ا��� �م طر(���م  ���
�ر&ر����رإ(�ب ا��ر�� ا��

 �ن ا��و��
ق ،��ن ��*ن (%��� ����ل ��-ز� داون ��ن *�ورا ;��ت أط�!ل إ�9 أن أ�

��� �ن ا��&ل  ا�%
ق ا����وا�ذي �!��4 ��ن ا�%
ق ا��و�و;�،و7
ق ا����%�ل و(

�ء �و�7�ت &���وا��وف �Jت ا���Eت وا� أن ھذا ا�ط�ل ا��!�ب  ا�Jر�ن ��&�ھ��،إ�

4�;��� 
 و7�
�ض 7درا�4 ا��%���Q آ�ر�ظًرا ����ل ط� �ن أي ط�� .��ط
ب أ�8ر ;�

  ا�:ر���ت ا�4ز&��


ق ;
9 ���%�ل %��(�ب ا��ر���ت ا�&ز/� �Xن أم ا�ط�ل ا��!�ب ���-ز� داون �*�ر �

���ن ،ذ�ك Eن  إ��/�
9 ���%�ل أ��; �� و�و�%
�ت (�ث أ�د�ن 7��E4 &��. ا�أد�ت  �وھذا �

/�� ا�-ز� وا�ظروف ا�����ل ا��!���ن ���-ز� داون � ��و�ر �د��م ا�ر;� اEط

�ل ھؤ�ء �Xن����;د��م و د�&�م دا�ل ا��&��.،�� اEط���B � ط�� �د��ت إ�9 �(��&ون �

 ا�Eرة �وا&4 أن ��و7. وھ�� ، ا��طق و;-ج وا����� ا�ط���� ا��-ج �8ل �(ددة

ا���  ا��د��ت �%د�ون ا�ذ�ن ا���!�!��ن أو ا����!!�ن اEط��ء ��%ص ا��*�-ت

���
7 ��ط�� ا�ط�ل إ;��ذا �&�ل ا�Eرة ���ش �� (�ة 7
ق و�وف ;
9 ���%�ل إ���،.  
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�ل ا��!���ن ���-ز� داون *�ور ��د��ت اEط�� �دى أ��
�م ا�%درة ;
9 اQھ���م �ط

�ن ھ� � �ت ا�
وا�� �م ��ن ��ن ��رة;ن ا���-ز� أو ا�
وا�� ���ت أول �ر����Eا !��،

�ن /��ن �����ن �ن �ر�� أ���K��)ت !ر���Eداون ،�&��. ا �ر�� ط�ل �!�ب ���-ز�

���م، �ون ا�ط�ل ا��!�ب �(��ج إ�9 ر;���
 ��ط��
� ��  وو7ت و�-�7ن !�و�!��

  .أ��ر

�،(�ث �رى أن  ُ�ظ�ر أم ا�ط�ل ا��!�ب ���-ز� داون�ً�!� -�� ط���&�Q ذ�ب��*�ورا �

�ء ا�
وم %�X� مEدأ ا�ب (�ث ��� ا���ب �� إ�&�ب ط�ل �!��� وأ��Qب ا�ھذا �وع �ن ا��%

 �وت در&�� اEر�. رBم ������ �ن �-ل �*�;ر ا�ذ�ب ،وھذا �� و&د�� ه ;�د (���� 9
;

� �ط�ل �!�ب ا�*�ور ���ذ�ب إ� أ��ن !ر(ن �� ��8ر �ن ا��رات أ����ن ا���ب �� إ�&�

� �ر�د ;�4 (�9 ���7ب ��ذه ا�طر�% و��ن ھذا ا����ؤل ��%9 د��
�ءل ��ا�ذي ������� �ودا/�

�ت �ن ا� �ر���  .�4 اEم ��ب ��ر�رات و�

�ت أ�د�ن ��Eب ،إ� أن ا�/��Q��م �&د �دى أم ا�ط�ل ا��!�ب ���-ز� داون *�ورا �

�ه ،(���Qت ا�
� ��ت (زن *د�د و���ء أ;را���Eدت &��. ا�أ �ث و�� درا���� ا���دا��

  ا���و�7����ن، وا���ش دا�ل ا�وا7. ا�(%�%� �Bر ا�!ورة ا������ أط���ن إ!��;�د إ��*

�ت �ن ���ت �رBب ����ز� و�ر�ض ��Eت ،و�و&د �ن ا���Eأ(دث &رح �ر&�� �دى ا

�/U ا� �ر!�.  

 �دى اEم ، أظ�رت ���/O ا�درا� أن و�دة ���� ط�ل �!�ب ���-ز� داون �*�ل أز�

� ا����%�
� ا��
�م وا�!(� �
� ;ن ط��� وأن �
ك اEم و��ت ���%� �!ورات إ�&!��

� ;ن ا�!ورة �
� إ!طد�ت ���وا7. ،وھو ط�ل �!�ب ���-ز� داون ���
ف ��،إ� أ�

 ا���و�7 وھذا �����O ;�4 *�ورا ���ذ�ب  وإ�%�ء ���� �و�د *�وًرا ا�����،����� 9
ا�
وم ;


ق %��
ق ;�د اEم �واء �� ا�(��ة ا��و�� �ن �ر�� �و�دھ� وردت ��ل ا��&��. أو �%��� ���;

� ا�9 إ���دام �
9 ���%�ل و�دھ�،(�ث ��زا�د ا�� وط وا�وا&��ت ;
9 اEم ��� �د��;
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� ��ر�ز أو ط
ب ا����
� �Xد��ل ط��
� ���� �ون إ��را��&��ت ��ون أ(����;دة ، وأ(�

 ا���رط�� �8ل ا�(���
  .ا�Q�را��&� �Bر �

�ة �ل و��دأن اEم " ��ز�زا��دي ;�د %و��4� �و�د;م ھذا ا��(
�ل �� ا���%��  �&د � ا��

 وا�;�راف ا�وا7. ا�Eر �%�ل �ن ��را��!X� ،��
� إ�9 اEھ��� �!ل ا���م أن �ن ��ن ط


�دة �ن ا�ط�ل �(رم ا��د��ت �� ا���Kر Eن ��ر;، ا��Eرة ا��ر(� ا����� �ن ا�ر;

 و ا�ط���
� �(!ل أن �&ب ا��� ا��Kھ���
 �و&ود اEھل إ���ر ���ب ���Kر 7د ا��� و ;

��م �(�ل ;
9 ا�%درة �� ����8ل ا����ف ا��*�
، أ���ت و�&� ا�(!� �(دث و �
ط�ل ا��

� 7د ��ون ا�وا�دان أن ��د �در�&�� ھذا!
 ھذه إ�9 ا�و!ول ��ن ، ���ذ�ب ا�*�ور �ن ��


�ء أو ���Eم ا�*�ور ;دم ���� � ا��ر(�  ”.ا�(زان  ا��

�ت ا�
وا���E9 &��. ا
; ��� اEر�. و� ���ن ���������� ��%9 ھذه ا����/O وا�����رات �(

�ب ���-ز� داون!� -� .أ�&�ن ط

  ����س ���� ا���ق و��� ا���ق 
رض ���&D إ���1ر �����ر4ر 2-3

م ر�وان)����(��ن ���&D ا�*ورة او�� ا���ق 406دول ر�م  

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات

���    17  ا��

30  
  13  ا��و&�

 

م ر�وان)���(��ن ���&D ا�*ورة ا� ���� ا���ق 407دول ر�م  

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات
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���   27  ا��

53  
  26  ا��و&�

 (�� ا�!ورة اEو�9  30�(!
ت أم ر�وان ;
9 در&��وھو 7
ق ط���� و  )7
ق (

 
ت ;
9 در&!)�53 ���وھو 7
ق �وق ا���و�ط،(�ب  )�� ا�%
ق(�� ا�!ورة ا�8


�ر&ر �Xن أم ر�وان ����� ا�%
ق ��و;�4���.  

م ���د )����(��ن ���&D ا�*ورة او�� ا���ق 408دول ر�م  

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات

���   20  ا��

36  
  16  ا��و&�

  

م ���د)���(���ن ���&D ا�*ورة ا� ���� ا���ق  409دول ر�م   

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات

���   30  ا��

56  
  26  ا��و&�
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 (�� ا�!ورة اEو�9  36�(!
ت أم �(�د;
9 در&��وھو 7
ق ط���� و �(!
ت  )7
ق (

 
9 در&;65 ����Xن  وھو 7
ق �وق ا���و�ط،(�ب ���
�ر&ر )�� ا�%
ق(�� ا�!ورة ا�8

  .أم �(�د ����� ا�%
ق ��و;�4

  

  

م أ���ء)����(��ن ���&D ا�*ورة او�� ا���ق 410دول ر�م 

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات

���   26  ا��

50  
  24  ا��و&�

 

م أ���ء)���(���ن ���&D ا�*ورة ا� ���� ا���ق  411دول ر�م   

 

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات

���   35  ا��

75    40  ا��و&�
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 (�� ا�!ورة اEو�9  50�(!
ت أم أ���ء ;
9 در&��وھو 7
ق �وق ا���و�ط و  )7
ق (

 
ت ;
9 در&!)�75 ���
�ر&ر �Xن وھو 7
ق *د�د،(�ب  )�� ا�%
ق(�� ا�!ورة ا�8���

� إ��4 �� �� ��ص أم أ���ء. أم أ���ء ����� ا�%
ق ��و;�4�
  .وھذا ���د;م ا��(
�ل ا�ذي و!

  

 

م �%���)����(��ن ���&D ا�*ورة او�� ا���ق412دول ر�م  

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات

���   25  ا��

50  
  25  ا��و&�

 

���(���ن ���&D ا�*ورة ا� ���� ا���ق  413دول ر�م (���%�م   

  ا��&وع ا��
�  ا��&�وع  ا����رات

���   35  ا��

77  
  42  ا��و&�
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9 در&; 
��(�� ا�!ورة اEو�9  50�(!
ت أم ���و  �وق ا���و�طوھو 7
ق  )7
ق (

 
ت ;
9 در&!)�77 ���(�ب *د�د،وھو 7
ق �وق  )�� ا�%
ق(�� ا�!ورة ا�8

��� ا�%
ق ��و;��4��
�ر&ر �� 
��  .�Xن أم �

  

  

  ���&D إ���1ر �����ر4ر �E+ل 
�م 
�د ا�%�ت ار�0 413دول

��  ا�(�� ا�%
ق  7
ق ا�(��    ا����&

  ا�%
ق ��و;�4  53  30  أم ر�وان

  ا�%
ق ��و;�4  65  36  أم �(�د

  ا�%
ق ��و;�4  75  50  أم أ���ء


��  ا�%
ق ��و;�4  77  50  أم �
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� إ��4 �ن �

�ل ����ن ��� أن أم ا�ط�ل ا��!�ب ���-ز� �ن �-ل ا�&دول ا���م و��و!)�
� *�ور�ً��داون ��
ق ا ;%��� �و�� .و�در&�ت ��

  



 ح  
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��������  

�ر ��ط�� ا	��ق  �ن ا��ر ا	�وا���  �داو� �� ��ر�� ا	
�	�   �� ���د ���

ا	��,��� أو  ،����� �! ص إ� و ����� ��' $واء ��% �$�وى ا	
��ة ا	! ��� 


�% ا	درا$��.  

 ا	�رورة �ن ��ر �وا�10' ا$�را����0ت و ا	��ق �و�وع إ	% ا	�طرق ��ن 	ذا

����ن '����' و�و��� أ��ر �1م �ن ا	�و�وع ھذا 	�� ��ط�� ���,0' و أ�وا�' و 	�$

 أ��1ت 	دى �وا�10' وا$�را����0ت ا	��ق ا	�5$� و��4 ص �و�وع ا�4راد، ��%

 !���� ���زات �ن ا	5,� ھذه 	�� ���ز �ظرا دوان ����ز�� ا	�����ن ا4ط�5ل

�
�!ن ا�1�4ت �0�ل ،��� وا��  �	�
و ذ	ك   أ رى إ	% أم �ن !د�' � ��ف ق�:


$ب �ذ	ك و ����15 �� إ���� ط�1�5 
$ب ��% %�� �1���� �ذ	ك ا	�5$��، �ر���� 

 ا	�$�وى ا	���!� 	Aم و�ؤھ���1  �ذ	ك ا	���ب ا��ن 0�س ���1 ��<�رات 	�دة

  .ا������0ا	������� و �ر�زھ� 

ا	�����ن ����ز��   ا4ط�5ل أ��1ت أن �و�وع  ا	���1� �� ا$� ��' ���ن �� و

%�� �ن $�$�' ا	�$���ل �� 
و	�1 أن  �0رى ��Bل ا	�� ا	��1' ا	�وا��� �ن داون �


�ث و ا	درا$�ت� ا��F:�  و�وا�10' �ن ا	���E ا	��ق 
دة �ن ا	� �5ف 	<رض ا4

��$�را����0ت '	�� أ ��,��ن طرف �ن ا	�5$�� ا	��5	� �را�E ����ف ��� ����% �

����1م ا�1�4ت ھؤ�ء 	�������$� ا	��0ل  أ��ر  و ا	��دان ھذا �� �5$����ن�	 ��5�� 

 . .أ���,1م �� ا	����ل

 



  

 

 

  

  01ا	���ق ر�م 

�� ا	��ق  

  :ا�م وا	��ب

  :��ر�� و���ن ا�زد��د

� ����  :ا	�������*' () إ	�ك �(�و�� �ن ا	� �رات ا	�' ذ	ك ، إ�رأ �ل � �رة �م 
دا+رة ا	�/� � ا	�' �و�4 ��ف ��2ر ��و�� ، 	�س ھ/�ك أ(و � .���� أو -�ط+� ، 

� و��� طو�� ، �دم  ا�(� � ا	�' �.ف 2��  .�ورك 5 �

  دا+��   �6	 �   أ���/�   /�درا(دا    ا	� �رات

         أ�2ر  8//' �.در  7(� ورور 1-

         أ�2ر  8//' �. ' و��ق 2-

-3 '         أ�2ر  �	ر�� �ن /9

أ��/: 	و ا�ط�ت أن أ�ون ��دا ���  4-

  � دو ا;-رون
        

          أ�2ر �8//' *�2ل 5-

          أ�2ر  �	را�� وا	ط�8/�/� 6-

          أ/� ھ�دئ ا=�.�ب ورا ط ا	(8ش 7-

أ�2ر  8ن ا	�.��ب ��را�م 	در(� أ//'  8-

  5 أ�ط�� ا	�?�ب ����7
        

�/2?ل  �	' ���را  �8ور 5 ���ق  9-

  ا5ھ���م
        

          أ/� ��د 10-



  

 

 

          	دي أ*��ر ����� 11-

          أ*��ر إ	: ا	���  �	/9س 12-

          أ�2ر  �=��ن 13-

-14 � �          رارا�'  7و	�أ./

5 أ*' " �6ر �فء " أ�2ر  8//'  15-

   �	�راد
        

          أ/� �/وع 16-

�(ول  ذھ/'  �ض ا=*��ر ا	��*7�  17-

'/����  و�
        

�ؤ�ر *'  �وة ا=��2ء ا	�-� � 	�Dل  18-

  	در(� 5 أ�ط�� إ ��دھ� �ن ذھ/'
        

�� ت ��: ��	F "أ/� 2-ص �و�وق  F، و 19-

  "5 ��?�ر
        

أ. 4 *' ��	� �ن ا	�و�ر أو ا5ھ���ج  20-

  ا	��	�� واھ������' ��ن أ*�ر  2ؤو/'
        

  

  

  

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

  02ا	���ق ر�م 

 را+ز ا	��ق 	 �� ر(ر

  :��	� ا	��ق 

  :ا�م و ا	��ب

  :��ر�� و���ن ا�زد��د

إ�رء �ل � �رة �م .�ك إ	�ك �(�و�� �ن ا	� �رات ا	�' ���ن أن �.ف ذا : ا	������
���� ��x)  (   و�ت	ا;ن *' ھذا ا ����� F  ' � �ن �� ��2ر�	ا  � *' ا	دا+رة ا	�/�

� و�ت طو�� أ��م �ل � �رة    ل .  �	ذات 	�س ھ/�	ك أ(و � .���� أو -�ط+� ���5
  .�دم ا	(واب ا	ذي �.ف ���2رك  �2ل أ*�ل 

��را�  أ���/�  أ	: �د ��  �ط���  ا	� �رات  ا	ر�م  

          أ�2ر  �	7دوء  1

          أ�2ر  �=��ن  2

          أ�2ر  �	�و�ر  3

          أ�2ر  �5ط�+/�ن  4

          أ�2ر  �=ف  5

          أ�2ر  �5�طراب  6

7   �أ�2ر  ��ز��ج ����5ل و�و�
��  ��ر

        

          ا�2ر  �	را��  8

          أ�2ر  �	را��  9

          أ�2ر  �	رور  10

          أ�2ر  �	���  �	/9س  11



  

 

 

          أ�2ر  �	/ر*زة  12

          أ�2ر  �	�وازن  13

          أ�2ر  �و�ر زا+د  14

          أ�2ر  �5�ر-�ء  15

16  :�          أ�2ر  �	ر

          ا�2ر  �	��ق  17

��ر (دا 	در(�   18�ا�2ر 	/' �
  ا	?���ن

        

          ا�2ر  �	��دة ا	�����  19

أ�2ر ا/' أد-ل ا	��دة ��:   20
  ا;-ر�ن

        

 

 

 

 

  

 

  



  ا��را�  ا��
�در و����� 

  ا��را� ������ ا��ر���:أو�

� ��د ا�ط�ل و ا��راھق ، د�وان ا��ط�و��ت ا� :�درة �
	�م ���و�� -1���
 طر��ت ا������ و ا�

 �
� ا�#زا!ر ، �دون ط��
   .2005ا�#��

��+ر و ا%	��#�ت و  $وط أ�ر ذوي ا'%	��#�ت ا�&��� ،  :&��د �%�د ��د ا�$�� -2� ��ؤ��� ط��

   .2008. ن  1ا�	وز�- ا���ھرة ، ط 

�/	�ب ، :&��د ��د ا�رزاق ا���د -3� ���/و�و#�� ا0ط��ل ذوي ا'%	��#�ت ا�&��� ، �ر/ز ا��/�در�

 ، �
  . 2002ا���ھرة ، �دون ط�

� ، :��ط�2 �وري ا���ش  -4���
دار ا����رة ���+ر و ا�	وز�- ، ���ن ،  ا� طر��ت ا���و/�� و ا'��

  .2007،  1ط

� ، �دون ���  :���ر ر وان  -5
  .ا��%� ا������ ، دار ا����رة ���+ر و ا�	وز�- ، ا'ردن ، �دون ط�

  . 2001،  �1د&ل إ�2 ا��%� ا������ ، دار ا����رة ���+ر و ا�	وز�- ، ��روت ط :���م ا���دي  -6

�م ا���س ا���و ا0��س و ا��ظر��ت ، دار ��5ء ��ط���� و ا��+ر و  ��د ا��
ط� %�ن ��ط�2 -7� ،

 �
  .ا�	وز�- ، �دون ط�

� ا�
ر��� ا��
ود��  :��د ا��ط�ف %��ن 9رج  -8/�� و ا�ذھ��� ، دار %��د ا������
  .  2007، ا���5� ا�

� ، ط :��ط�2 �وري ا���ش  -9���
ة ���+ر و ا�	وز�- ، ، دار ا����ر 1ا' طر��ت ا���و/�� و ا'��

  . ��2007روت 

  . 2000، دار ا��/ر ��ط���� و ا��+ر و ا�	وز�- ، ��ر ،  1ا��%� ا������ ، ط :%��ن ��د ا�%��د  -10

�ق ا0���ب و ا�
;ج ، �ور ا��;م ���+ر و ا�	وز�- ، ا��/�در�� ،  :�ط�� ا�+ر����  -11���ر ا�

 �
  .�دون ط�

2006 �3�ك و �	;ز�� داون ، ا�ر��ض ، ط��د ا�ر%��ن ا��و�د ، ط -12  .  

� ،  :��د ا�ر%��ن ا�
��وى  -13
� ، �دون ط��  . 2005ا��+/;ت ا���و/�� �9 ا�ط�و�� و ا��راھ



� ، ا��/�در�� �دون ��� :��د ا��	�ح دوا�د  -14�
  . ���ھA ا��%ث �9 ��م ا���س ، دار ا��
ر9� ا�#��

15- ��ق ، ط ،�ن ا�درسد�
د ا� �%�د	ر#��:�ر#ر #ور�	ش ����� و ��� ا���% ��م  �51!��، دار ا�

�1985��+ر و ا�	وز�- ، ا�/و�ت ،  .  

� ، ا��%� ا��ر/ز�� �ن �/�ون :�
د ز��ن -16�
�د&ل إ�2 ��م ا���س ا���و ، د�وان ا��ط�و��ت ا�#��

  .  2007، ا�#زا!ر ، 

� ،   $وط أ%داث ا�%��ة و أ����ب :%�ن ��ط�2 ��د ا��
ط�  -17�
�وا#B	�B ، دار ا��
ر9� ا�#��

  .  ��1994ر 

�ط�ل ، دار ���ء ���+ر و ا�	وز�- ، ���ن ، ط :�%�د ا�+��وي و أ&رون  -18� �،  1ا�	�+!� ا'#	����

2001  .  

� ا�
ر��� ، ��روت ،  :��ط�2 ا�+ر�5وي  -19 Bدار ا�� ، ��1993�م ا��%� ا�����  .  

�م ا�/و�ت ، درت %��ن �زت ، -20�  .  1986 ،1طا�طب ا����� ، دارا�

ا%	��#�ت و  $وط أ�ر ذوي ا�%	��#�ت ا�&��� �ؤ��� ��دا ���+ر و ا�	وز�-  :&��د ��د ا�$��  -21

  . 2008،  1ط

� ، دار  :��Bء ا�د�ن ��#دة  -22���
  . 2005 ،2طCر�ب ���+ر ، ا���ھرة ، ��ر ،ا���5� ا�

� ، ا��% :���ر #��ل ر وان  -23
� ا������ ، دار ا����رة ���+ر و ا�	وز�- ، ا0ردن ، �دون ط�

2002 .   

أ�����ت ا��%� ا������وا�
;ج ا�����،�ؤ��� ا��&	�ر :ر+�د ��د ا�
ز�ز �و�2 - 24

�1،2001��+ر وا�	وز�-،ا���ھرة،ط.  

��+ر وا�	وز�-  ا���وك ا������ �9 ا��;م،دارا����رة:ا���د ��د ا��#�د ��د ا�
�ل - 25�

  .2،2007،ا0ردن،ط

�ق،	ر#�� ���Dن �#�	�،دار ا�+روق ���+ر :����و�د 9ر�د - 26�ا�/ف وا�
رض وا�

  .3،1980وا�	وز�-،��ر�ط
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