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 العالج بالفن:  من الطفولة حتى المراهقة

Art Therapy: From Infancy to Adolescence 

أ.د / مصطفي محمد عبد 

 العزيز

تحليل التعبير أستاذ علم النفس ، ومادة 
 الفنى لفنون األطفال والبالغين )المتفرغ(

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية 

عفاف أحمد محمد أ .د /  

 فراج

 أستاذ علم نفس التربية الفنية )المتفرغ(
 كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 : مقدمة

 متا وو ذبموضوووهذاوولبذب يأوو ذلباوولذب ينأوو ذطيووبذاموووذب  اوومذيوب وو  ذو وو ذب  موومذ
يون ا ذيوولذمومذمبألوو ذمو ذمببأومذب امووودذف ذب ا لو ذيوولذاولبذب ماونمذب يأ وولذ ل و  ذيوون ا ذذ لم ون  

وو ذو بب وو ذب ببي وو ذبألاولوو ذيوول ذبأل اوونمذب وولل ذ اوووذب  موومذبعيوو بطلذموو ذبألمفووناذوبأل اوونمذب  بضر
ب اووا اذوب  موومذلتلقوو ذبطنلوو ذي للوو اذو بب وو ذبباتقونمذيوول ذبألالوونمذيوولذبطنلو ذب قببيوو اذوبضوو بب ذ

ذبأل بيذب مت   ذم ذب شين ذب لل ذل  ناو ذط مذبشتفنءذب   نمد

يووون ا ذذ ووو ذألووو ذطلووويذب   عووو ذيووول ذب م ووون  ف ذتان ووولمذب  مللووو ذب   الووو ذيووون ا ذتوووبتلذي ب
ذذوبألشمنمذب اال ذب ماالةاذومزل ذم ذب موضوطناذب  نم ذتشمم:

ذعلم ذب ا ذين ا ي ذ ل امذعيمذت لمهذب م مد -1
 ب وعنئلذ ل   ذين ا ذين م بب دذب  وب -2
يوولذببا ووانمذوب توبيووصاذولت وواو ذين  اووون ذذ وو وي اموووذب تالوومذيوولذبأل اوونمذب وولل ذل وووناو ذ -3

 ب ش ل د
م ذب  ممذب مفال ذيولذب مس  وناذب ماتلاو ذيولذع نطوناذب  وأ ذيأامل ذب  ممذم ذبأل بةذوش -4

ذوب ا مناذبباتمنطل اذوب ت للمذوب  ممذب ت وطلد

تأللللو ذواولذم ن او ذذCaroline Caseب ولل ذباتمووبذيماونمذاولبذب يأو :ذمو ذب يونأ ل ذ
ين ا ذت ممذيلذمانمذبألاش  ذب ان  ذم ذبأل انمذوب ين غل اذوالذألضًنذم  ن ا ذاا ل ذ أل انمذ
وب مووبباقل اذوت موومذيوولذع وومذا موو ذب  ووأ ذب  قللوو ذ ل اوومذوبأل ووبةذيوولذب م فوو ذب قوووملذ لاوو مناذ

لباذألضونذوذفولذم ن او ذيون ا ذيذTessa DalleyذأمونذدBristolمذيولذيبل وتوذذ(NHS)ب  وأل ذ
 Annaايبةذميلبةذوم ن ا ذاا ل ذ أل انمذوب مبباقل اذوت ممذيلذوأ ةذط  ذب موبباقل ذومبموزذ

Freudب يونأ تل ذاتلاو ذباتمنمفمونذب مشوتبلذوب م وتمبذين  مومذب ت نو ذيول ذاونتل ذيلا  دذوع ذتمذذ
ذاذو فمذمتن ذ"ب  ممذم ذبأل انمذيلذب    ذين ا ":م ذبأل انمذوب مبباقل ذوأ بام
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Working with Children in Art Therapy (1990) 

عووو مذاووولبذب متووون ذممنب ووو ذطمللووو ذميتموووبةذيووولذ ووو  ذماووونباذبئل ووول :ذب ت لووولماذوب  وووأ اذ
وب اوو مناذبباتمنطلوو دذواتلاوو ذ افووو ذب يوونأ تل ذيوولذاوولبذب متوون ذ وومذتو وو ذمووس بذو وونابذ ل وو  ذ

لذيووون ا ذمووو ذبأل اووونمذيووولذا نعوووناذماتلاووو ذيووولذب مملمووو ذب متأووو ةذان ووو ذب ماووونباذب    ووو ذب اا ووو
ذب  نيصذلمباند

ذو  بذ فمنذمتن ذآاب:

Art Therapy with Children, from Infancy to Adolescence 

ويلذالبذب متن ذطم اذي و هذب ت وبباذب ا بل ذوب   ال ذيولذب  و  ذب م ن وبذيون ا ذ
ب تبملزذطليذطمللناذب اموذب  ن ل ذ ل امذيلذمببأمذب  او  ذوب مبباق ذوبألالذيلذذوممنب تهاذوتم

ببطتينبذطممذب م ن او ذين ا ذم ذبأل انمذوأ باماذوالبذب امول ذب تامويذمال ذيلذيفمذملو ذأ ذ
ةذممذيتبةذ لألنةذب  قلل ذتس بذيولذب اتوبةذب  أقو ذ فونذيولذب م ونام ذيولذبباتقونمذمو ذب  او و ذب ميموبذ

ف وويذمبألوو ذب مبباقوو اذول موو ذف وونبذب  موومذيوولذاوولبذب متوون ذتبالوومذب يوونأ تل ذمم وون ال ذاا وولو ذ
يوووون ا ذومم وووون ال ذاا وووولو ذ أل اوووونمذوب مبباقوووو اذواوووولب ذب منتيوووون ذمبا وووون ذأ ن وووولن ذيوووولذب يأوووو ذ

ذب أن لد

ذوعيوومذب ووت بباذمببأوومذب اموووذب بئل وول ذ ل او وو ذوب مبباقوو ذاشوولبذف وويذأ ذاوولبذبب ووت بباذلوضوو 
 بئووومذمووومذب توووب لبباذب ت وبلووو ذوبباتمن ووول ذيووولذي ووومذب تووووبز ذ لامووووذب م وووتمبذوب وووليذل تيوووبذ لوووبذ
مضووومو ذيووولذ ينتوووهاذي مللووو ذب امووووذبذتأووو  ذين ضوووبوبةذي   ووو اذ مووو ذيووولذأ لووو ذبألأووووبمذتموووبذ

اذوب اشومذ(Stern 1985)ذي ابباذأوذباأ ببباذيلذأيذفاانزذأوذتق مذي الذأوذش وبيذأوذم بيول
مبأل ذم لا ذاوذ ب  ذطليذطبعلو ذب اموواذواولبذبيمونذعو ذلموو ذي وي ذ وببطناذ باللو ذيلذفاانزذ

  ىذب  امذأوذبيمنذي ي ذطوبممذانبال ذم مذأزمٍ ذمونذأوذموباذا لوبذأوذ ووءذم نملو ذأوذ لوبذ
 ووو ذلتل و مذتقوو مذوت ووبذب  اومذو ووو ذت ومذب  وو ويناذيبأ وفنذيوولذبأل وين ذذل ولاذوألمونذتمووو 

ب  ووولولذبباتمووونطلذوب شووو وبيذ وووهدذممووونذ وووو ذتوووس بذيووولذت لموووهذواموووو ذذ ووووبذماتلاووو ذيتوووس بذيووول
ب م ووبيلل دذي وواذبأل اوونمذم وومذب وولل ذلوبافووو ذ وو ويناذيوولذب ووت لمذبيموونذلمواوووبذيوولذأناوو ذف وويذ
م نط ةذان  ذ لمأني  ذطليذطملل ذب اموذب  يل ل دذل ممذب م ن  ذين ا ذ بامذف نبذطممذ افومذ

فوتمذين  ون مذب و باللذ ل اومذوعضونلنذبببتيون ذيولذب   عو ذوب ايوبباذ ب  ذال ذب  مللوناذب تامولو ذول
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وذذAnnaوذذKleinوذذFreudب  او ل ذبألو يدذم لبو ذم ذطلمنءذا بلناذب تأللمذب اا لذم مذ
Winnicottع موبذم نامناذينبزةذيلذيفمذتللذب مببأمذب تامول دذفاانذألضوًنذا قو بذأاملو ذذو لبامذ

ب ا بلو ذب ا لو ةذيولذا بلو ذبببتيون ذيولذب   عو ذوب يلو والو ذب   ويل ذذوب ت ووبباتللذب م نامناذ
 Case and)ذوطو  ذ"ب وب و ل ذ ل اوم"ذب اا ولاذوب تولذت وتمبذيولذف وببءذطملاونذين م لوموناذب قلمو 

Dalley 2006)بأ ذطزلزيذب قنبئذأاانذا تا مذب ضملبذ"اوو"ذ ششونبةذف ويذب  اومذأوذب مبباوصذذ
  نالاذويلمنذلللذمببأمذب امو: اتاا ذأيذال ذيلذب م

  The Parents and Pregnancy الوالدين وفترة الحمل:

طاوو منذتأموومذب زواوو ذل وولنذب زواوون ذأن وو ذموو ذبب ووتاانبذب اا وولذوبأتموونمذعطوون ةذتقلوولمذ
ذب   عوو ذيلافموونذأ اوونءذاوول ذب اتووبةاذأتوويذأافوونذل  لوو ب ذتقلوولمذط عنتفموونذواوومذأ اوونمذ ووغنبذيوب وو لفمن

(Raphael- Leff  1993)موومذموو ذب ووزوال ذلب وومذ وووبةذتالللوو ذ ل اوومذدذياوولذيتووبةذب أموومذ
ب مات بذ بامذطن مفمنذب  باللدذوتشلبذمومذب و بئمذب يأ لو ذملو ذأ ذبألااو ذيولذي وو ذبألمفوناذ
 وو لفنذأ وول ذتاوون ذب أن وو ذب شوو وبل ذ ووألمذوب ووتاني ذأ وول ذشوو ل ةذ ليلئوو ذب مأل وو ذيفموونذب توولذ ووت و  ذ

ذدذ(Piontelli 1992, 2002)ذيلفن

وطاوو منذل و وو ذب  اوومذتأوو  ذتغلووبباذأاووبىذيلاموونذل ووي ذب  اوومذيووب ذ ووهذملوون ذوتتاووبصذموومذ
ب تاووول اذب  ووونيق ذأو وووهدذين تبملووو ذااووونلذي ووواذب  وبمووومذب انبالووو ذبيمووونذتوووس بذيووولذب وب ووو ل ذم ووومذ
ب  وووبو ذبباتمنطلووو ذوببعت ووون ل ذوبعأ ووون ذينباتمووونءذ ماتمووو ذمألووولذم ووول ذوب أن ووو ذب  وووأل ذ

 قلل دذ باللًناذ و ذتس بذايوببتفمذب ان و ذطو ذموافمونذأ ويأنذوب و ل ذيولذماونءتفمذيولذبطنلو ذوب 
ذ الفمند

وآاوبو دذذFraibergذ(1975)يلذمقن  ذيأ لو ذتأواذطاووب ذ" و مذيولذب أضونا  ذطونمذ
لوس بذيولذذ–ايبتفنذم ذوب و لفنذومول لذايبتفونذموبمذذ–ليأ ذالبذب ينأ ذيلذمل ذأ ذمنضلذبألمذ

تب لبذ للءذو ليلذي ا ذان و ذفلبذمناواذمذمبمدذل لذب منضلذممم ذأ ذلمو ذلوذوض فنذب قن 
ال ذبألمذب مات بةذطنشاذيلذمنضلفنذبأل بيذأزم ذش ل ةذم مذف نءةذي ال ذأوذاا ول ذأوذشو وبل ذ

ملو ذأ ذلمبلوناذب م ناونةذيولذذ(1975)وآاوبو ذذFonagyم ذوب  لفنذأوذأأ امندذلولمبذب ينأو ذ
لأمنلووو ذ ل اووومذب مو وووو ذب ا لووو ذوتأوللفووونذمووو ذامووونل ذ وووليل ذف ووويذامووونل ذب منضووولذت وووي ذشووومً ذ 

فلانيل دذين و لا ذببا من ل ذ أليول ذأوذب وض ل ذب  قلل ذب م ل بةذطلويذيمباموناذل  يوبذطافونذيولذ
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ب  بلقووو ذب تووولذل م وووو ذيفووونذايببتفمووونذب اا ووول ذب  باللووو ذو  اللفموووناذوملووو ذأافووونذتتوووببي ذ ضووومن ذ
ذد(Baradon 2000 : 17)ذمنذأتيذيلذب  بو ذب م نم  بباتفنءذ  ىذأ ان ف

ع:  Mothers and babies األمهات واألطفال الُرضَّ

ب  ام"ذوذذ–ف ذممنب  ذمتني  ذب  امذب بضل ذوممنب  ذب    ذب اا لذب ليذمأوب ذ"بألمذ
اذملفونذممنب وناذطملواذ(Bick 1964; Miller et al. 1989; Reid 1997)ذب  اوم"ذ–"بأل ذ

وبذيفماووونذ توووب لبباذبباتمووونءذب ميموووبذيووولذب  ووواوباذبألو ووويذيووولذب   عووو ذيووول ذبألمذوب  اووومذطلووويذت ووو
دذينباتمونءذل م ومذب   عو ذ(Boelby 1969, 1973; Carlson and Stroufe 1995)ذب بضول 

فامونذتوس بذيولذمومذذ–ألمنذمناواذذ–ب مأوبل ذب تلذتاشبذيل ذب  امذوم ذلبطن دذو ا ذال ذب   ع ذ
ين  امذلمللذبعأ ن ذيب بءذو لالذعن بذيلذتوع نتهذيب ذممذبأتلنانتهذ و ذلتمذذاوبا ذب امود

تليلتفوندذوبألمذيوو وبانذتأونومذفأوو ب ذتوبيوصذشوو وبيذ مت ليووناذ الفوندذين  اوومذل تمو ذيشووممذم  لووصذ
طليذم ذلبطن ذي الًنذوش وبلًنذوالبذمنذل نط ذيلذاموذاا لذال ذومتوبز دذينأل انمذب ب ضر ذشو ل ذ

 ذاأووووذأووونباذبألأن ووول ذ وووألمذولتوووب بو ذياغمتفووونذب شووو وبل ذويفووول ذب  بلقووو ذليأ وووو ذطووو ذب أ ووول
ذب تانط اذب مس بةذم ذبآلابل دذ

ذواوولبذببطتموون ذب م  لووصذلا وومذب  اوومذ لووبذأ وول ذوطاوو منذتمووو ذبطنلوو ذبألمذ لووبذمنيلوو 
(Winnicott 1960)ذاذأوذلمو ذببأتوبءذبألمويذض ل ذ(Bion 1962)أ ذاذيإ ذل لذمممو ذ

ل  ِباذب  امذف ويذ ول بةذي واذأونباذب  أللو ذطللوهدذييو و ذبطنلو ذأيولو ذمنيلو اذيوإ ذب أونباذ
ب ش وبل ذ ل امذت ا و ذبعأ ون ذب اونملذين ولبادذيت بلالو ذب موس بذطلويذب  اومذاووذاناو ذأ ن ولذ

أيذاووولبذذ–وب ووليذذ–موو ذاووووذذ–ذ(Schore 1994)ذيوولذيتووبةذياووونءذبعأ وون ذ وو ىذب  اووومذيلبتووه
ذدذذ(Stern 1985)ذل ي ذطملل ذتا لمذمأوبل ذيلذب اموذب اا لذ–ين لباذبعأ ن ذ

ينببتين ل ذبباتمنطل ذب ش وبل ذ ل امذم ذيلئتوهذبألو ويذفامونذتم ومذب ياونءذب وليذيلوهذلاشوبذ
ط عووو ذيووولذ بالفووونذذءا وووي ذ وووألمذوب  اووومذب بضووول ذاووولذفاشووونب  ووون مذب ووو باللذ ل اووومدذف ذب مفمووو ذين 

 Hindle and)ذوب أمنلوو ذموو ذأاوومذأ ذلووت لمذولامووولشوو بذينألموون ذذل ووت ل ذب  اوومذب بضوول ذأ 

Smith 1999)دذويلامنذلأ  ذل لاذتاموذتللذب م نأ ذبباتقن لو ذيول ذبألمذوب  اومذوليو أذب  اومذذ
أوذ"أاوون"ذوذ"  وواذأاوون"ذما وووةذتامولوو ذانموو دذويوولذاوول ذذ–م نلشو ذايووبةذ" وولذأاوون"ذوذ" ل وواذ وولذأاوون"ذ
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 ل  ذم ذا مذب ق بةذببيتمنبل ذب ا بل ذينعضني ذف يذأ ذبألمذت م ذب م نأ ذت فبذب ق بةذطليذب
ذد(Winnicott (1953) 1971)ذ ل امذيأبل ذب تاقمذأ  ذع ببتهذمايبةذيلذبب تبشن 

 :Toddles األطفال في مرحلة تعلم المشي

الذب مبأل ذمونذيول ذطموبذطونمذوبأو ذف ويذطونمل ذواولذتم ومذمبألو ذأو ويذا ووباذب  اومذ
ذ– ملمناذب تلذلا قفنذوي بل ذب تمشن ذب يلئ ذم ذأو هذي ل ًبذط ذبألمدذالذمبأل ذتأتن ذوأو يذب

ف وويذت وونو ذب وب وو ل ذيلفوونذألوو ذب مبألوو ذب تامولوو ذب توولذتللفوونذتتاووهذاأوووذذ–ولاو ذيوولذموومذب مببأوومذ
ذببا زبمذب لبتلذوتمول ذب شا ل ذب اب ل دذاول ذب مبألو ذمممو ذأ ذتموو ذمبألو ذب تقليوناذب مزبالو 
وايوووبباذبعأيووون ذمووو ذببطتمن لووو ذوب ب يووو ذيووولذب  ووول بةدذيووولذافنلووو ذطنموووهذب  ووونالاذلملووولذب  اووومذ
بعأ ن ذبألو يذياا هذوممم ذأ ذت ول بذطللوهذلبتلتوهذب ا ومل دذولوز ب ذبعأ ون ذينب وتق  ل ذ

ذم ذا مذتبمل ذب فول ذب لبتل ذم ذا مذت وبذ"أان"دذ

بملووووزاذيليوووو أذب ووووتا بمذب ملمووووناذ لت يلووووبذطوووو ذوتاموووووذب لغوووو ذيوووون تزبم ذموووو ذب قوووو بةذطلوووويذب ت
ببأتلناناذي ًبذم ذ غ ذب يمنءذوب ا مذيولذي بلو ذ او توهذب ميموبةدذأمونذب ل و ذينألشولنءذل ومذ لوبذ

مواهاذلي أذب  امذب تبملزذب  لبذببا من ذيلذب النباذوب تالمذذم مت  ذ لمأتوىذب بمزيذ م ذم 
لذ يل لذوي بيذوتز ب ذع بتهذطليذب توبا ذمااب ًبذطليذب تمشن ذبألشلنءذم ذأو هذيشممذطشوبئ

ذد(Winnicott 1958)ذم ذشلءذمنذلل  ذيه

يلذبببتين ذيأبلو ذب أبمو ذي لو ًبذطو ذبألماذل ونط ذب وتا بمذبألشولنءذبباتقن لو ذب  اومذيولذ
ذمبألووووووو ذت لووووووومذب مشووووووولذطلووووووويذب امووووووووذيووووووولذطووووووو مذأضووووووووبذبألمذيووووووولذبتاناوووووووهذاأووووووووذبب وووووووتق  ل 

ذدذ(Winnicott (1953) 1971 : 2)ذ

أمووونذب ما قووو ذب و ووو ل ذ لايوووبةذتم ووومذف ببلذأوذمافوووومذبباا ووون ل ذطووو ذبألمذوب تووولذتوووبتي ذ
ين ق بةذطليذب تبملزذوب ق بةذطليذب ل  دذوب   ع ذم ذبألشقنءذيلذب مازمذوآابل ذم ذأو هذوبطنلو ذ

مذوب تلول ذيلذوب   ذ هاذممذل لذل نط ذطليذبت نهذطن مذب  امذب ليذلت لمذب مشلدذأمنذأامل ذب ب 
اشنءذب م نأ ذذب و  ل ذيل ذبألمذوب  اماذالذ امنطناذ"بألمذوب  ام"ذيلذتانومذعضنلنذبباتمنءذوب 

ليول ذذ2006ذHosea (2006)طمللوناذلوز ب ذبباتمونمذيفونذمو ذاناو ذب م ون ال ذيون ا دذب ينأو ذ
 ذي ضوفمذب وي اذب ب ومذوب تلوول ذموين تا بمذب ال لوذب تانطمذيل ذبألمفناذوأ ان ف ذيولذطمللوناذ

ومل ذأ ذال ذب  مللناذتس بذيشممذفلاونيلذيولذط عوتفمذيوب و  ذياونءذايوبةذبببتين لو دذف ذتقالو ذ
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بأل اوونم"اذمووب بةذط الوو ذذ–تانطوومذب الوو لوذأ وويأاذموو ذبألاووزبءذب تمنمللوو ذيوولذب  موومذموو ذ"بآليوونءذ
 Woodhead)ذناأ ن  ذوألضًنذمب بةذت مِم ذمو ذالوصذم ونأ ذبا من ول ذفلانيلو ذين ا وي ذ ألمفو

et al. 2006)ذد

ف ذب ل وووو ذاوووووذاشوووون ذمتيوووونل ذألاووووهذلتضووووم ذبمتشوووون ذأوووونباذب قلووووصذوب  ووووببهذوموووول لذ
ب تمشووون ذب تالووومذوب وبعووو ذيووولذب تاووونب ذبباتمنطلووو ذوب م بيلووو دذياووولذأ اووونءذب ل ووو ذل وووا ذب  اووومذ

ب توولذلل وو ذذب م اوولذ  ن مووهدذويلاموونذب  اوومذب ووليذلووت لمذب مشوولذل أوو  ذتوو بلالًنذب م اوويذب بمووزيذ ل وو 
ذيفناذل ي ذب ل  ذأم بذباتمنطل ذوتانطلل ذم ذبآلابل دذ

أوًب:ذليووو أذب ل ووو ذياوووووببذبآلاوووبل ذ ووومذلتأووووومذي ووو ذيتووووبةذوالوووزةذف ووويذب ل وووو ذمووو ذبآلاووووبل ذ
تووو بلالًندذيليووو أذب  اووومذيووولذم ووولذبألشووولنءذوت ووووبذب ااووو ذب ل ولووو ذ وووهذوطمووومذأو ووويذب   موووناذطلووويذ

يلئو ذوب مووب ذمو ذأو وهاذيإاوهذل وت ل ذأ ذليو أذب وتا بمذمووب ذب وبصدذويلذأل ذلت نممذب  امذمو ذب 
ب ب وومذبأل ن وول ذم وومذب  ينشوولبذو لووبذل وولدذوأو وويذب شوواي  ذب توولذل ااوولانذتم وومذمأوونوباذفطوون ةذ

دذوامووذاول ذبألاشو  ذببيتمنبلو ذاووذاوزءذاونمذ(Matthews 1989, 1999)ذفاتون ذاا وهذوطن موه
موذب تالومذ  لوهذوأو ذبع و هذوبب تمشون ذوم بيتوهذيلذامل ذب ل  ذوب ليذل نط ذب  امذطليذا

ذين  ن مذم ذأو هد

يل ذب  نمذب  نالذوب انم ذ ل امذتأ  ذ وبةذب ت لمدذين  امذب  غلبذلتأبلذيولذباا ون هذ
وب وووتق مذلبتوووهذولمت ووو ذمزلووو ذمووو ذب مفووونبباذم ووومذتا ووولمذموبطلووو ذب اوووومذو او وووهذب أمووونمذوببتووو بءذ

بباتمنطلوو ذيوولذب ل وو ذموو ذاوو مذعنطوو ةذمضووموا ذيوولذماز ووهذب م يوو ذوم نلشوو ذايووبباذب موبعوو ذ
دذين ألنةذبباتمنطلو ذتت و ذان وً ذمو ذذ(Bowlby 1988)ذب ليذلا لصذماهذف يذب  ن مذب انبال

امنطوناذب ل وو ذومو ذلبطواووهذ لووبذوب  لوهذم وومذفاوتوهذوأاوبتووهذوأعنبيووهذوأ و عنس اذألوو ذل وويأو ذ
ابل ذمووو ذبأل اووونمذوب يووون غل اذتاشوووبذ ووو ىذب  اووومذامووول فمذلويذأاملووو ذ وووهدذومووو ذتزبلووو ذب ووووطلذيووونآل

أأن ووول ذب ماني ووو ذوب  وووببهذوب غضووو ذوموبافووو ذ ووو وي ذيووولذبباتقووونمذ مبألووو ذتن لووو ذيووولذيق باوووهذ
ب ت بلالذ ل  ع ذب ل لق ذم ذبألمدذويلذاضمذل لذلتأ  ذب تأممذب أبملذ  لوهذوين تون لذلتأ و ذ

لوووبيذب تا ووول يدذوبيمووونذتموووو ذأو ووويذمووونذليل وووهذمووو ذافوووو ذيووولذب ووومذشووولءذمووونذطلووويذب م وووتوىذب ت ي
ذد(Dubowski 1990)ذب مأنوباذيلذب مذ بئبةذأوذواهذفا نالذلتالله
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 لم ن ال ذيون ا ذم ونام ذانمو ذيولذب  مومذمو ذبأل اونمذتأواذ و ذب انم و دذين  اومذعيومذ
ت لمووهذب موو مذت وومذع بتووهذطلوويذببت وونمذوتو وولمذأأن ل ووهذ لووبذ ا لوو ذيشووممذميلووبذموو ذاوو مذ

مذذب يموونءذوببا ووأن ذوب قضوومذوب  وواذو لووبذل وولدذوب ا وووباذبألو وويذيوولذفط وونءذب  وولوملناذم وو
ب م ايذ فل ذب أنباذب ش وبل ذ فونذأاملتفونذومممو ذت وفللفنذمو ذاو مذبباو من ذمو ذب مووب ذب االو ذ

ذوب بمنمذوب منءذوب ل  د

 :The Oedipus Complex عقدة أوديب

 ذ امووووذب  اوومذألووو ذأافوونذتشوووممذف فووونبذف ذب مبألوو ذبألو ليلووو ذوألفوونذتم ووومذأاملوو ذين ا وووي
ب   ع ذب ش وبل ذب م لا ذم ذبألمدذيم ذب انأل ذب م  ولمل اذلت شويذتاونعاذوماناضو ذب و و ذاأووذ
وب   ذيتقيلهذوب   ذالبذمب ذلتوبيصذم وهذشو وبًلندذين ا وي ذ لياوااذيولذمبألو ذباتقن فونذي لوً بذطو ذبألمذ

بللذلمموو ذمو ذتأ لوو ذاولتفونذموو ذبألمدذيولذبآلواوو ذاأووذط عوو ذشو وبل ذموو ذذبأل اذيوإ ذتاللووهذمشو
بألالووبةذااوونلذوافوو ذا ووبذانشووئ ذيووب ذ ب وو ذب أوومذبألو ليوولذتقوو ذيوولذبع ببلذين ا ووي ذ ل اوومذيباووهذ
طضوذيلذط ع ذم ذ   ذأشان ذم ذممذم ذوب   ذووب  تهدذأمنذين ا وي ذ ل اومذيولذأ وبةذيب لو ذ

أليولووو ذلباذأاملووو دذمووو ذاووو مذأووومذاووول ذب مبألووو ذتموووو ذيموووبةذب   عووو ذبذ–بأل ذأوذبألمذذ–ب  نئووومذ
ب مللئ ذين  ببهاذلتاهذب  امذي ل ًبذط ذبأليول ذ لبمزذطليذط عناذبألعبب ذب انبال ذوت لومذمزلو ذ
م ذب مفنبباذب ا لو ةذب تولذتياولذب مشوف ذ لو اومذيولذمبألو ذي للو ذ لمموو دذطاو منذبذلموو ذااونلذ

ع ذيول ذبألمذوب  اومذمتشونيم ذومضو بي ذيولذبتانافونذأمذ  ببطناذب مبأل ذبألو ليل اذت مذب   
ل ومذ أوذي و ذاأوذامووذب  اوماذمو ذي واذمو ذب اتونئ ذب ا لوبةذ فونذم ومذب توبابذيولذ اوومذمبألو ذب أ 

ذل لذيلذمبأل ذب مبباق د

 :Latency مرحلة الكمون

و ذيل ذب  نمذب ببي ذوب انم ذتبتلذمبأل ذبباتقونمذمو ذب ماوزمذف ويذب م ب و دذومبألو ذب ممو
ب تلذتقلل لًنذتي أذي فوبذامنط ذبألعبب ذيلفناذتمت ذتقبليًنذم ذ  ذب انم  ذف يذ و ذب أن لو ذطشوبةذ
طليذب وب مذأ ذي واذب اتلوناذليلغوافونذميموبًبدذيولذأ اونءذاول ذب مبألو اذيوإ ذأأن ول ذطقو ةذأو لو ذ

بئل ل ذو وًبذتيقيذمنما ذيلذأل ذلام ذب  امذب م ن بذيلذبعط ب ذ لتغلبباذب اا ل ذب اا ل ذب 
اذأل ذأ ذبوب  ذ(Waddell 1998:74)ذف يذمبأل ذب يلوغدذويوب بذال ذب مبأل ذتمو ذت بلال 

ب شا ول :ذياوو ةذب افو ذوب أومذألنةذب  امذتتوبتبذطا ذال ذب اق  ذبباتقن ل ذ لتغلوبذوتيقويذ باومذ
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 تو و ذبباتمونطلذب للب ذل يقن ذال ذب مبألو ذلق ون ذيولذعلو ذعو بةذب  اومذطلويذب تغلوبذوب تملو ذوب
دذويتوبةذب مموو ذل ا وبذ(Edwards 1999 :71)ذوب اا ل:ذيم اويذأ ذلوت لمذولامووذيولذيلئو ذا لو ة

طوون ةذتا وولمذب وو ينطناذب  باللوو ذضوو ذ ف لفوونذطلوويذأافوونذيتووبةذتوعوو ذمسعوواذ اشوووءذب  مللوو ذب اا وول دذوب 
  وولذيتووبةذب ممووو ذم اوويذبب ووتقبببدذف ذب ممواووناذب اا وول ذ   قوو ةذشوووصذ وو ىذب  اووماذتأأن ول ذب ت

ذأو ل ذت امذيلذبألأن ل ذبباتمنطل ذويلذيانءذب  وبئصذض ذب اا ل د

اوولذطمللوو ذتقوو ذيوولذعلووو ذذ–أأوو ذب وو ينطناذب فنموو ذيوولذمبألوو ذب ممووو ذذ–تفوولل ذب وواا ذ
وب  وبي ذب مأبم ذف يذأ ذ ذطملل ذتمول ذب بمزذوب اموذب اا لذأل ذتتأومذ نعناذب شفوةذب غبلزل

ف وويذطمللوو ذب تفوولل ذذWinnicott (1965)ب ت ووب ذطلوويذب  وون مذوب يأوو ذطوو ذب ووت لمدذيوولذطوونمذ
 لواا ذطلويذأافوونذ"باق ونمذم وونو ذف ويذأاوزبءاذواوولذطمللو ذأ ن وول ذيولذأو و ذب ووت لمدذواولبذل وونط ذ

ذديلذب أان ذطليذايبةذال ةذ لزوال ذول م ذ ل امذببا  صذاأوذمبأل ذتن ل 

يتووبةذب ممووو ذاوولذيتووبةذب تمنموومذبباتموونطلذوتمووول ذامنطوو ذبألعووبب اذولتمووو ذملوون ذ بالوولذ
   عووناذبباتموونءذيت ووي ذاموونل ذطمووماذوباتمنطلووًنذلأوو  ذباتقوونمذموو ذببا وووبءذأووومذب وولباذف وويذ
ب  أي دذيلذت يلبباذط عوناذب شولءاذاولبذلت لو ذباتقونمذمو ذببطتمن لو ذف ويذب وت منبذب شوفوباذ

ذ ذانب ذبأل بةذوب م ن لناذوبباتمنمناديلذبأليبب

ذط وووووووونذ لم لومووووووووناذوب أقوووووووونئصذوعوووووووووبئمذأشوووووووولنءذم لووووووووبةذلواوووووووو ياوووووووولذمبألوووووووو ذب ممووووووووو ذ
دذيموو ذب  وون يذأ ذتمووو ذااوونلذاوبلووناذواموو ذاوطلووناذموو ذبألشوولنءذم وومذذ(Meltzer 1973)ذ

بذب وعوواذاناوو ذبئل وولذ وو ىذبألوب ذوب ياوونادذيوولذاوولذوتم وومذب ل وو اذوب تشوويلهذينألي وونمذوب مشوونالب
م ذأاملو ذذ–بألوب ذم ذبألوب ذوب ياناذم ذب ياناذذ–لملمذبأل انمذف يذب ل  ذم ذاا فمذب ان ذ

 لقوبط ذوب  ببلذال ذ منذاوذا بذومنذاوذ وب دذف ذتفلل ذبألأن ل ذب اا ل ذممم ذبسلتوهذيولذ
لمدأ  ن ذبأل انمذأل ذأافنذت ا ذبعأ ن ذيأ و ذب ا مذيلذبب ت  ب ذ ل اومذيلذمبأل ذ ذب أ 

ف ذيتوووبةذب مموووو ذمممووو ذأ ذتموووو ذطن لووو ذببيتمنبلووو ذين ا وووي ذ مووومذمووو ذبألوب ذوب ياوووناذيووولذ
ع ببتفمذطليذب ب مذوب تلول ذوبأل بءذوب مأنمونةذوطوز ذب مو ولقيدذمو ذب انألو ذب تقلل لو اذب ب وومناذ

طووو ذبيووولذمبألووو ذب مموووو ذاووولذب وووومناذتاووونمذعووو بذمووو ذب  انلووو اذان ووو ذمووو ذب انألووو ذبب توووزبمذين قوذ
ين ا ذل ملو ذم ذأ اونمذاول ذب مبألو ذيولذب مو بب ذمو ذم ذب م ن او ذوب اوبألذب تشمللل دذب م لبذ

وب اوو مناذبباتمنطلوو اذأوذيوولذذ"CAMHS"يبلووصذاوو مناذب  ووأ ذب  قللوو ذ أل اوونمذوب مووبباقل ذ
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ب ممنب ناذب ان  دذوب  وبذأوذبألشمنمذب اال ذ فسبءذبأل انمذت نط ذطليذب م وتوىذب بموزيذيولذ
تو لمذب م لبذمو ذب  وببطناذوأونباذب قلوصذب تولذمو ذب  و  ذب ت يلوبذطافونذين ملمونادذين الونمذ
ممموو ذأ ذلقوو مذانيوولةذانموو ذ فووماذأموونذبباتمن وو ذيوولذموومذب مببأوومذممموو ذأ ذت  وولذب  اوومذباابباوو ذ
اا ل ذمسعت ذم ذضغو ذمبأل ذطمبل ذم لا دذي اذبأل انمذبيمونذلاتم وو ذولموو ذمو ذب  و  ذ

مذأ ذلاوو ماوبذيولذمبألوو ذب ممووو ذي وي ذضوو  ذب ايووبةذأوذف  عفوندذأموونذب تأوو لناذب توولذين ا وي ذ فوو
تبتلذم ذب  ن مذب انبالذممم ذأ ذتمو ذم قلق ذويلذاا ذب وعاذينط  دذألضًنذبألأن ل ذب  بالل ذ
ممم ذأ ذتمو ذا لبةذو   ذتو لافنذوب  ل بةذطللفندذوالبذمممو ذأ ذلوس يذف ويذتملولذب ااومذ

يوون بةذ اوومذأوذأن وو ذموو ذب و و وو ذب وبضووأ ذمموونذل وووصذب  اوومذموو ذب يأوو ذأوذأاوولذب مب شوو ل ذموو ذب 
ذولأ ذم ذانا ذب تالمذ للباد

مل ذأ ذببض ببيناذيلذمبأل ذب ممو ذممم ذأ ذتس بذيولذطمللو ذذReddickلشبحذ انذ
 ذِموب ت لماذومل ذأ ذب قضنلنذب مت لق ذين اا ذتتانطومذوب مشونأاناذ باومذأاوبةذب  بب و ذمموماذت م

ف ذ اوباذمبأل ذب ممو ذب اناأ ذمممو ذأ ذت  ولذعووةذ باللو ذ افومذم ذب افمذب ال ذ تللذب مبأل ذ
ذمنذلمم ذأ ذل فبذم ذ ببطناذيلذمبأل ذب مبباق د

 :Adolescence مرحلة المراهقة

ف ذب مبباقو ذاوولذمبألو ذبباتقوونمذوب تغلوبذوب ايووبباذب شو وبل ذب م لاوو اذواولذمبألوو ذطمبلوو ذ
يلذاموذب شا ذممماذان وً ذيولذاموو ذيولذمبألو ذب باو و دذويولذأول ذتيو أذايوبةذذ فنذ وبذأن م

موومذمبباووصذيوولذف فوونبذضووغ فنذيوولذي وواذب وعووااذين  ووسبمذااوونذملوو ذلت نموومذب مبباقووو ذموو ذاوولبذ
ب ضووغ ذ وووبءذأمناوواذ وولوملنتفمذأوذأوونباذعلقفوومذطن لوو ذأمذتأموومذ بباذطلوويذبضوو بب ذاا وولذ

ذأم بذا وبةد

ب مبأل ذلي أذبباا نمذط ذب   عناذبألو ل اذواولتهذب لبتلو ذتيو أذيولذف ذب مبباصذيلذال ذ
ب تمول ذوالذمبأل ذمممو ذو وافنذيون تاي ذب شو وبيذوب ضوغو ذوبألزمونادذين ا ومذلموبذيتغلوبباذ

م لووبةدذفافونذمبألوو ذب مقنباو ذيوول ذأأاونمذاموووذأطضوونءذمت ونبط ذوا ووافنذيبافونذمالاوو ذيقو بذموونذاولذ
ذمب وي دب  لبذاذبباتمنطل ذوب اا ل ذ ذب أنبب ا مذوب مانو ذم

"Blos"طليذأافنذ"طملل ذب تاب ذب لبتلذب  نال "دذب  ملل ذل  ذمبأل ذب مبباق ذذ(1967)ذ
بألو يذبمتملاذيلذافنل ذب  نمذب  ن  ذم ذطموبذب اوب اذألو ذلاتقومذمو ذمبألو ذب بضونط ذف ويذت لومذ
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ف ووويذمبألووو ذأم وووبذاتمووو ذبألميوووبذب مشووولذف ووويذي بلووو ذم بيووو ذلبتوووهذ لاوووب ذي ووو ذل ووولذم ضووووذيووولذب م
ب وووتق  ل ذلبتلووو اذين مبباقووو ذتايباووونذطووو ذب أووونباذب  او لووو ذبألو ووويذ ل قووومذوبألأن ووول ذب اا ووول دذ
ين اشمذيلذتمول ذب   بعناذوب   عناذل  ن ذولش بذيهذب اب ذي ع ذش ل ةذموبةذأاوبىذطاو منذل وي ذ

 ذاانلذأنا ذف يذواو ذشا ذالبذب اشمذعضل ذضن   دذيممنذيلذمبأل ذب  او  ذب ميمبةاذتموذ
ذيوون لذ ووهذعوو بةذطلوويذببأتوووبءذبيموونذتتووب بذين  وو ويناذب توولذ وومذتاوو ذأووً ذيوولذمبألوو ذب مبباقوو ذ فموون

(Blos 1967 : 163)دذيوون مبباصذب ووليذاوووذبآل ذلملوولذب قوو بةذطلوويذبأل بءذب ووو لالذب اا وولاذ
ذلتو يذم ئو ل ذا مهذب متغلبذوألضًنذطقللتهد

صذوأأن ل هذتأممذع  ل ذان  ذين ا ي ذ هذم ذأامذأ ذلا ذف ذا و ل ذأيمنبذب مببا
ب م ووني ذب  ووألأ ذي لوو ًبذطوو ذب ميوونبذموو ذأو ووهذ ملالوو ذت ووبيهذيوولذم وومذاوول ذب تغلووبباذوبمت وون ذ
ماووب ذ ووهذل ي وو  ذطوو ذأأن وول ذب  او وو ذوماووب ذ موبافوو ذضووغو ذمبألوو ذب باو وو دذوااوونلذضووغو ذ

تأقلقفنذيلذب ت لولمذواووبألذب ألونةذبألاوبىاذذفضنيل ذتق ذطليذطنتقهذم ذا مذبألا ب ذب م لو 
ذواانلذضغو ذتات ذط ذط مذيفمذتغلببتهذم ذانا ذي اذب مينبذم ذأو هذوالذشنئ  د

م لبذم ذب مبباقوو ذب ولل ذليقوو ذطلويذاووبألذفشومن ل ذمنماو ذمو ذمبألو ذب  او و ذلاشولو ذ
ممووو ذأ ذتوووس يذف ووويذيووولذب ت نمووومذمووو ذمت ليوووناذب مبباقووو دذوتأووو لناذب ت نمووومذمووو ذاووول ذب ضوووغو ذم

باأ وونبذب و وونئمذب ميمووبةذيوولذف ببةذب موبعوو ذممموو ذل  اوومذموو ذب اشوومذف ذ وومذلووتمذموبافتفوونذين شووممذ
ب  وووأل دذيووون مبباصذلت وووباذ موبافووو ذطووو  ذمووو ذب قووووىذب تووولذبذلملووولذب  ووول بةذطللفوووندذمووومذمووو ذ

LauferوذذLauferأاووهذذتا وولمذب اا وولذب افوونئلاذألوو ذلوولمبأ قلوونذب ضوووءذطلوويذياوونءذب ذ(1968)ذ
ب و لا ذب تامول ذب بئل ل ذ لمبباق دذولتا  ذب تبابذلبتهذيلذب   ع ذم ذب ا مذوم ذا مذب بياذ

يووي اذب ا وومذبآل ذممموو ذأ ذلتاووهذاأوووذي وومذضوو ذب وولباذأوذذب  شوو وبيذ تا وول ذب ا وومذاا وولًند
ضوووو ذبآلاووووبل ذوب ووووليذلاووووت ذطاووووهذبضوووو ببيناذم وووومذمأوووونوباذبباتأوووونبذأوذبباأووووبب ذأوذف موووون ذ

 بباذوب مأو لناذأوذبا  بمذب شفوةدذينألأن ل ذب ممبا ذوب   بئلو ذوب ماتل و ذل يوبذطافونذمو ذب ما
اووو مذ ووولوملناذأووون ةذم ووومذف مووون ذب مأو لوووناذوت ووون لذب مووووب ذب ماووو بةذوب  اووو ذوتقليوووناذب أن ووو ذ

ذب مزبال ذوبعللبءذب ي الذو لبذل لد

ان و ذمو ذبيتقون ذأوذضو  ذين مين بةذيم مذاول ذبألي ونمذمممو ذأ ذتموو ذشو ل ةذب ا ووبةذ
و لاوو ذضووي ذب وولبادذيوون مبباصذب ووليذمناوواذباتمنءبتووهذب ميمووبةذضوو لا ذأوذمضوو بي ذيوو و ذبطنلوو ذ

 فووونذلاتقووومذف ووويذمبألووو ذبب وووتق  ل دذأيولووو ذمنيلووو اذيإاوووهذبذلملووولذعنطووو ةذمضوووموا ذشووو وبلًنذمووو ذا 



 -12- 

قمذطو ذوب  لوهذيون تيالذين ا ي ذ ل امذب متيالذب وليذتق  واذط عتوهذمو ذأموهذب وليذو  توهاذيإاوهذل وت
ذيأ ًنذط ذأمهذمبةذأابىذوالبذمسم ذلمو ذازءذأ ن لذيلذيانءذاولتهد

يشوووممذتووو بلالذت وووي ذامنطووو ذبألعوووبب ذب ماتل ووو ذمأوبلووو ذوتشوووممذب الالووو ذ امووووذب فولووو ذ
ب شا وول ذوب اا وول دذوب اشوومذيوولذب ايووبةذبألم ووبذب ووتقبببًبذيوولذمبألوو ذب ممووو ذلأوومذمألووهذأأن وول ذ

ذتواهذم ذفأ ن ذمليل ذين لبادط مذبألمن ذوب  

Meltzerل و ذطون مذب مبباوصذيباوهذياونءذباتمونطلاذ ومناهذالول ذمو ذذ(51 : 1973)ذ
ب   ن ةذوب ت ن  ذل لشو ذيل ذب  ب وتقبببذ مبألو ذب مموو ذوبب وتقبببذ باومذألونةذب ميونبدذول و ذ

 باوومذااوو ذذب ينأوو ذألضووًنذملوو ذأ ذمأوووبذب انليلوو ذ ايووبةذب فولوو ذب شا وول ذتتأووومذيشووممذوب وو 
ب شووووا دذويوووولذب امنطوووو اذم لووووبًبذموووو ذاوباوووو ذب وووولباذت فووووبذيوووولذأطضوووونءذب امنطوووو ذب ماتلاووووو دذ
وب مبباصذممم ذأ ذلا ذبااببا ذاا ل ذم ذبألازبءذب ماتلا ذ لشا ل ذوب تلذبيمنذتمو ذمتانعض اذ
 ذألوو ذأاووهذموو ذب  وو  ذب تابعوو ذيوول ذب ايووبباذب  باللوو ذوم ل تفوونذب انبالوو اذيوول ذأأن وول ذب  او وو

ذوأأن ل ذب شا ذب ين لاذويل ذمنذاوذال ذومنذاوذ لءاذويل ذذبألا يذوب لمبد

ف ذب ووتا بمذب امنطوو ذيوولذمبألوو ذب مبباقوو ذب متو وو  ذلووس يذااوو ذب و لاوو ذذب توولذتس لفوونذ
ب   ع ذم ذ  لصذم ذاا ذب اا ذيلذب مبباق ذب ميمبةدذوأل ذمأنوباذب أ ومذطليذب قيومذم ذ

إ ذب مبباووصذلتاووهذاأوووذامنطوو ذبألعووبب اذ موو ذطللووهذأ ذلت ووب ذي بلقوو ذب وب وو ل ذ وومذت وو ذي ن وو اذيوو
ذتمو ذمقيو  ذ  لفمد

وب مببعي ذم ذان ذيامنط ذبألعبب ذالذلباذأامل ذوأ ذب توبيصذمو ذاولو ذب امنطو ذل ونط ذ
 Meltzerذلمبيلذيانءذب فول ذب انبال ذيلذأول ذتموو ذب  مللوناذب  باللو ذيولذأن و ذبا ولن دذولو

نتووهذطوو ذب مبباقوو ذاذأ ذامنطوو ذذبألعووبب ذيغوواذب ا ووبذطوو ذمنالتفوونذأموونمذطوون مذيوولذمتنيذ(1973)
لقتوووبحذأ ذذذDeutsch (1968)ب ميووونباذاووولذب وطووونءذب وووليذلامووو ذيووول ذب  مللوووناذب ماتلاووو دذأمووونذ

ب مبباقل ذممم ذأ ذلم لوبذ"مأنمونةذتين  لو "ذأوذلشوملو ذاولو ذامنطلو ذيولذ ووبةذ"اأو "دذف ذألونةذ
ذتقً ذو م ذألضًنذت ق مذب غ نءذ أنباذب توتببادب امنط ذتم مذممناًنذم 

دذShapespeareم لبًبذم ذا نئ ذألنةذب مبباصذاا انذيلذبوبل ذ"بوملوذواو للا"ذ ووذ
ي  نيناذب موبباقل ذتاو ذب مت و ذيولذذباتفونلذب امنطلو ذوب  ونبةذب مشوم اذوب وليذل  ولذ فومذا نعوًنذ

 ذليأ وو ذطو ذ"بآلاوب"ذب وليذلم ومذب مافوومذماوزءذل ذب شين ل وبي ذب اا ل ذوب   بئل دذين مأيأبًبذ
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 لبذمأقصذ لولبا:ذايوبةذب وعووهذيولذب أو دذي  عوناذب مبباوصذتوز ب ذطمقوًنذين تو بل ذوت وي ذميالو ذ
طلوويذأململوو ذأقلقلوو ذموو ذأوو ذبآلاووبذألاووهذلم لووهذاووودذيموو ذب  وون يذأ ذلمووو ذااوونلذمافووومذيوولذ

ب افنلو ذطلويذشوبللذمو ذاوا ذماون  ذأوذب تواهذب اا لاذوم ذم بةذب تانب ذل وتقبذب مبباوصذيولذ
مووو ذااووو ذب اوووا دذوااووونلذ ووو ويناذان ووو ذيووولذاووولبذب تا ووولمذب اا ووولذب افووونئلذين ا وووي ذ فوووسبءذ
بأل اوونمذب وولل ذوبافوووبذم نملوو ذ وولئ ذاا وولًناذوطاوو منذل ووو ذب اووزءذب توو ملبيذيوولذب شا وول اذيووإ ذ

ذب   عناذذب ملتول ذتا ذ بلقًنذ امواندذ

ب موبباقل ذأيوبب ذوامنطوناذيولذماشوجاذط الو ذمقلمو ذأوذ لوومذذل ممذب م ن او ذين ا ذمو 
وبأ دذوب  ببطناذب  بالل ذممم ذب ت نممذم فونذمو ذاو مذب  ووبذوب تولذت ونط ذيولذ وا ذم اويذ
 أليمووونبذوبألأن ووول ذب تووولذل ااوووبذمافووونذأوذب تووولذتتاتووواذيووولذ ووووبذأي ووونمذماتلاووو ذأوذتاوووتم دذف ذ

لوونباذم لاوو ذوأوونباذتوووتباذت فووبذامل فوونذيوولذماوونو ذب مبباووصذموو ذمواووهذاوونب ذب  وول بةذموو ذا
ذد(Tyson and Tyson 1990)ذبألطمنمذب اال ذوتبتلذ بامذب   ع ذب   ال 
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