
 ػفبف ػُطً نظبوانذكتىرح   THE PAIN –األنى 

   

1 
 

  جامعة حماه
 6المحاضرة  كلية التمريض

 

 األنى 

The pain 

 

صؾٌدز ف١ْز ٚػجٟف١ز دغ١ٞز ِضؼٍمز دًٌٞ ٚ٘ٛ  ذخ،ِق ٚغ١ٌثً ؽو ٕنٟٚ ٕؼًٛ ٘ٛ ثألٌُ

ٌ أْ ١ْ٠ط ثٌٖؼًٛ ٌٙيث ٠ّىٓ .ث٢م٠ٌٓ ِغ أْ ٠ضمجّّٗ ٌإلْٔجْ ٠ّىٓ ال  ، ١ْٔٚؾٟ فؼٍٟ أٚ وجِٓ

 مطٌثً  ثألٌُ ىًـ٠ٖ ،ف١جس ١ٌـّ ٠ٚغ١ٌ فؼج١ٌجصٗ، وً ػٍٝ ١ْ٠طٌ ٚ وجِلً  ثالْٔجْ صفى١ٌ ػٍٝ

 غ١ٌ ثألٌُ ٠ؤهٞ لو " .ٚثٌٛف١جس زـثٌٌّثٝ ٠َ٠و ٚ٘ٛ فجءـٚثٌٖ قزـثٌٚ ػٍٝ  ١جً ـٚٔفْ جً ف٠َ١ٌٛٛؽ١

 ِور ٠ٚط١ً ثٌٖفجء ٠ؼ١كأْ  ثألٌُ صود١ٌ فٟ ٌٍفًٖ ٠ّٚىٓ فم١م١ز، ؽْو٠ز أى٠ز إٌٝ ثٌّؼجٌؼ

 ."ثٌٚق١ز ثٌٌػج٠ز صىج١ٌف ٠ٍجهر ػٍٝ ٠ْٚجػو ثالّضٖفجء

٠ؼٌف ثألٌُ ػٍٝ أٔٗ صؾٌدز إْٔج١ٔز ػجِز ، ٚ ثإللٌثً دٛؽٛه فجٌز ٕو٠ور ِٓ ثإلفْجُ دؼوَ 

ثٌٌثفز،  ٚ ٘ٛ صؾٌدز ىثص١ز ٕن١ٚز ٠ٚؼخ ػٍٝ ث٠ٌٌّٜ ٌٕفٙج ٚ ٠ٚؼخ ػٍٝ ثٌٌّّٝز 

 صؾؼً ثٌٌّٝٝ ٠ْؼْٛ ٌٌٍػج٠ز ثٌٚق١ز فّٙٙج، ِٚغ ىٌه فٙٛ ثٌٖىٜٛ ثألوغٌ ١ٕٛػجً ٚثٌضٟ

 ٌٚغج٠ز ث٢ْ ٠ٕظٌ ٌألٌُ ػٍٝ أٔٗ ػٌٛ دقجؽز ٌٍضٖن١٘ ٚ ػلػ ّذخ فوٚعٗ،  -

ِؼجٌؼ ٠ّىٓ أْ ٠ؤهٞ إٌٝ ثٌغ١ٌ ثألٌُ ، ٚ ثالَٔػجػ ثٌف١ٌْٛٛؽٟ ٚثٌٕفْٟ ثألٌُ ٠ْذخ  - 

 ثٌّٕجػز. وذـ، ٚ لٍز ثٌقٌوزٕم٘ ثٌضغي٠ز ،د ثٝطٌثدجس ؽْو٠ز ِضؼٍمز

مّْز أفٌثه  د١ِٓٓ  جً ، فئْ ٕ٘جن ٕنٚ Study of Pain  ثٌؾّؼ١ز ثٌو١ٌٚز ٌوًثّز ثألٌُٚٚفك 

ِٓ د١ٓ وً علعز أفٌثه غ١ٌ  ثً ثألٌُ ٠ؾؼً ٚثفوِضّٛطز ٕٚو٠ور دٖىً َِِٓ، ٚإْ  جً ٠ؼجٟٔ آالِ

ِٓ د١ٓ وً أًدؼز  جً ٖىً ِْضمً. فًٞل ػٓ أْ ٕ٘جن ٕنٚلجهً ػٍٝ إهثًر ٕؤْٚ ف١جصٗ د

 إٔنجٗ ٠ؤوو أْ ثٌٖؼًٛ دجألٌُ ٠ؤهٞ إٌٝ صٛصٌ ػللجصٗ ِغ أفٌثه أٌّصٗ أٚ أٙولجةٗ

 ٌّأرثٌٚثإلفْجُ دجألٌُ ٠نضٍف ِٓ ٕن٘ إٌٝ آمٌ فْخ ثٌؼٛثًِ ثًٌٛثع١ز، ٚدٖىً ػجَ فئْ 

ٔض١ؾز ألْ ؽّْٙج ٠قضٛٞ ٝؼف ِج ٠قض٠ٛٗ ثٌٌؽً ِٓ ثأل١ٌجف  ثٌٌؽًدجألٌُ أوغٌ ِٓ ٖؼٌص

 ثٌؼٚذ١ز ِّج ٠ؾؼً إفْجّٙج دجألٌُ ألٜٛ ٌّٚور أٟٛي

ٌِٛ ِؼ١ٓ جس، فٙٛ ٠قوط ػٕوِج ٠ٛؽو ٚلج٠ز ثٌؾُْ ِٓ ثألى٠ ُّجفٟ ثألإْ ثٌٙوف ِٓ ثألٌُ ٘ٛ 

 .الًصىجُ ثٌٖن٘ دئٍثٌز ِْذخ ثألٌُ ٠ؤهٞ، صنٌح ١ٌْٕؼ ِجأٚ   أٚ مًٍ فٟ ثٌؾُْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%84
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ٚفضٝ ثألفؼجي ثٌذ١ْطز ِغً ثٌؾٍُٛ ٌفضٌر ٠ٍٟٛز ػٍٝ ػظّٟ ثًٌٛن ٠ّىٓ أْ ٠ْذخ صن٠ٌذجً 

٠ْذخ ىٌه أٌّجً  ٍْٕؼ دْذخ ٔم٘ ثٌؾ٠ٌجْ ثٌوِٛٞ ٌٍؾٍو ثٌٕجؽُ ػٓ ثٔٞغجٟ ثٌؾٍو دغمً ثٌؾُْ،ٌ

ن ثٌٖن٘ ثٌطذ١ؼٟ عمٍٗ دٖىً غ١ٌ ٚثػٟ أف١جٔجً  ٌّ ٌىٓ  ،فٟ ثٌؾٍو دٕم٘ ثٌض٠ٌٚز ٚػٕو٘ج ٠ق

ثٌٖن٘ ثٌفجلو ٌقِ ثألٌُ )ٔض١ؾز إٙجدز ثٌٕنجع ثٌٖٛوٟ ِغلً( ال ٠قِ دٙيث ثألٌُ ٚدجٌضجٌٟ ال 

 ١ز، ٚ صٖىً ثٌمٌؿ ثالٔٞغج٠ٟضقٌن ِّج ٠ؤهٞ الٔقلي ٚصنٌح ثٌؾٍو فٟ ِٕجٟك ثٌٞغ٠

 ب: أنًبط األنى وصفبته 

 :صُ ص١ٕٚف ثألٌُ فٟ ّٔط١ٓ وذ٠ٌ١ٓ

 ) ثٌقجه( ثألٌُ ث٠ٌٌْغ -1

 ) ثٌَِّٓ( ٚثألٌُ ثٌذطٟء  -2

 د١ٓ ٠ٚضٌثٚؿ ،عج١ٔز دؼو صطذ١ك ِقٌٛ أٌّٟ  1.0ملي  دٗ ٠ضُ ثٌٖؼًٛ: ) ثٌقجه(األنى انطرَغ  -

 ثٌقجه ثألٌُ ٠ؼضذٌ .ث٠ٌٌّٜ ٠ٖـفٝ ػٕوِج ٠َٚٚي إٔـٌٙ ّـضز فضٝ ٠ْـضٌّ ٚلو ٕـو٠و إٌٝ مف١ف

٠ٛٙف ثألٌُ ث٠ٌٌْغ .ثالى٠ز فوٚط ثِىج١ٔز إٌٝ أٚ ١ْٔؾ١ز ى٠زأ ٚؽٛه إٌٝ ١ٖ٠ٌ ألٔٗ ٚثل١ز آ١ٌز

 .ٚثألٌُ ثٌىٌٙدجةٟ، مَ ٚ ثألٌُ ثٌمجٟغثٌُ ثٌٛثألٚ  ،ثألٌُ ثٌقجه :دؼور أّّجء ِٖجدٙز ِغً

ػٕو لطؼٗ دْى١ٓ أٚ دؼو فٌق ثٌؾٍو ٠ضُ ثٌٖؼًٛ دٙيث ث٠ٌّٕ ِٓ ثألٌُ ػٕو ٚمَ ثٌؾٍو دئدٌر أٚ  -

ٚال . ثٌؾٌثفجس ثٔٛثع دؼٜ أٚ ِذجٌٕر، وّج ٠ضُ ثٌٖؼًٛ دٗ دؼو صؼ٠ٌٜ ثٌؾٍو ٌٚوِز وٌٙدجة١ز

 ٠ُغ فٟ ِؼظُ ثألْٔؾز ثٌؼ١ّمز ٌٍؾ٠ْضُ ثٌٖؼًٛ دجألٌُ ثٌٌْ

٠ذوأ ثألٌُ ثٌذطٟء دؼو عج١ٔز أٚ أوغٌ عُ ٠َهثه دٖىً دطٟء ملي ػور  :  ) ثٌَِّٓ(األنى انجطٍء -

 .ٌٍّٚجح ثٌطذ١ؼ١ز ثٌفؼج١ٌجس ِج ٠قوه ٚغجٌذجً  أوغٌ أٚ إٌٔٙ ٌْضز ٠ْضٌّ ٚ، عٛثٟٔ ٚأف١جٔجً هلجةك

ٚثألٌُ  ،ٚثألٌُ ثٌّضٛثًٙ ثٌنف١ف ،ثألٌُ ثٌقجًق ثٌذطٟء  :٠ّْٝ أ٠ٞجً دؼور ١ِّْجس ِغً 

ح ١ْٔؾٟ،  .ثٌٕجدٜ، ٚثألٌُ ثٌّغِظ، ٚثألٌُ ثٌَِّٓ ٌّ ٠ضٌثفك ٘يث ث٠ٌّٕ ِٓ ثألٌُ ػجهر ِغ صن

٠ّىٓ ٌٙيث ثألٌُ أْ ٠قوط فٟ ثٌؾٍو أٚ فٟ أٞ ػٞٛ أٚ ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ؤهٞ ٌّؼجٔجر ٕو٠ور ٠ٍٟٛٚز

 ٠ّٚىٓ أْ ٠مُْ ثٌٝ:  ١ْٔؼ ػ١ّك صم٠ٌذجً 

A. ٌُثٌَِّٓ ثألٌُ (ثٌٖفجء ًٟٛ فٟ دؤى٠ز أٚ ِضٌل١ز غ١ٌ ١ْٔؾ١ز دؤى٠ز ثٌّٚجد١ٓ ػٕو ثأل 

 .)ثٌنذ١ظ غ١ٌ

B. ٌُثٌَِّٓ ثٌنذ١ظ ثألٌُ (ثٌّضٌل١ز ثالمٌٜ ٚثالٌِثٛ ٌٌٍْٟٕجس ثٌٌّثفك ثأل( 
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 :انًسين واألنى انحبد األنى ثُن انفرق

 انًسين األنى انحبد األنى

 شدٌد إلى خفٌف من ٌتراوح -
 :وتشمل الودٌة العصبٌة الجملة استجابات -

o النبض سرعة زٌادة 
o التنفس سرعة زٌادة 
o الشرٌانً التوتر ارتفاع 
o غزٌر تعرق 
o الحدقة اتساع 

 متوترا   هائجا   المرٌض ٌبدو -
 عند وٌزول النسٌجٌة االذٌة بوجود ٌرتبط -

 الشفاء
 عنه وٌصرح ألمه من المرٌض ٌشكو -

 مثل المه عن ٌعبر سلوكا   المرٌض ٌبدي -
 .تثبٌته أو األلم مكان أو فرك الصراخ

 شدٌد إلى خفٌف من ٌتراوح -
 الودٌة نظٌرة العصبٌة الجملة من استجابات -

 :وتشمل
o طبٌعٌة الحٌوٌة العالمات بقاء 
o وجاف حار الجلد 
o متوسعتان أو طبٌعٌتان الحدقتان 
 الشفاء بعد ما إلى ٌستمر -
ٌّرات ثانوٌةحدوث  - فً النسٌج المتأذي  تغ

والتً مصٌرها أن تستمر حتى  غٌر عكوسة
 مع استمرار األلم بعد تماثل األنسجة للشفاء

 منعزال   مكتئبا   المرٌض ٌبدو -

 .لمهأ عن ٌعبر خاص سلوك للمرٌض لٌس -

 

 تصنُف األنى: 

 ٠ّىٓ صم١ُْ ثألٌُ ثٌَِّٓ إٌٝ

 (حص األنىثطجت تنشُظ ) يطتمجم نألنى -1

 ثٌنل٠ج ثٌْطق١ز. إفْجُ ثألٌُ فٟ ثٌؾٍو أ٠ٚذوأ دض٠١ٖٕ :  ضطحٍ خطذٌأنى   (1)

 : أنى خطذٌ ػًُك (2)

(a)  ٠ذوأ ػٓ ٠ٌٟك صٕذ١ٗ ِْضمذً ثألٌُ فٟ ثألْٔؾز ٚثألٚصجً :  أنى خطذٌ ػًُك

، ّٟءٚثٌؼٞلس، ٚ٘ٛ أٌُ ِٛٝؼٟ  ثٌٍـفجفجسٚثٌؼظُ ٚثٌوَ ٚثألٚػ١ز ٚ 

 ِؤٌُ ِٚىضَٛ

(b)    فٟ ثٌقٖٝ )ثألػٞجء(. ِضٌّوَ دٖىً  األنى انحشى٠ٌٕٖؤ  :حشىٌأنى

ِج ٠َُٚؼخ صقو٠و ِىجْ ثألٌُ ٚصؤهٞ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕجٟك  ٚثٝـ، ٌٚىٓ وغ١ٌثً 

ثٌق٠ٖٛز إٌٝ ثألٌُ "ثٌّٖجً إ١ٌٗ" ػٕو إٙجدضٙج، ف١ظ ٠ىْٛ ثٌٖؼًٛ دجألٌُ فٟ 

 ِٕطمز أدؼو ِج صىْٛ ػٓ ِىجْ ثألٌُ أٚ ثإلٙجدز

  )ثطجت خهم أو لصىر فٍ اندهبز انؼصجٍ(. اػتالل ػصجٍ -2

دـ"ثٌٖو٠و" ٠ٛٙف  :اندهبز انؼصجٍ انًحُطٍأنى يحُطٍ")نبتح ػن "  (1

،"ٚمَٞ"، "وٌٙدجةٟ"، "ثٌقجه".أٚ ٠ضُ صٖذ١ٙٗ دـ "أفٌ ِٓ ثٌؾٌّ". 

 ظّز ثٌىٛع" ِـُقو ِط ٌألٌُ ثٌؼٚذٟ ثٌّق١طٟفجٙطوثَ "ػ

 "يركسٌ" )نبتح ػن انذيبؽ أو انحجم انشىكٍ(. (2

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%80%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%88%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%8A
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 أنىاع األنى حطت انًنطمخ: 

 ثألٌُ ثٌّضٖؼغ .1

 (ثٌٌثؽغ (ثألٌُ ثٌّقٛي  .2

 ثألٌُ ثٌّؼٕو .3

 :ثألٌُ ثٌٖذـ .4

 

ٚف١ٗ ٠ٕضمً ثألٌُ ثٌيٞ ٠ٖؼٌ دٗ فٟ ِٕطمز ِج إٌٝ أّفً ثٌؼٚخ، ِّج ٠ْذخ : ؼغانًتش األنى .1

٘يث ٘ٛ ثٌقجي فٟ وغ١ٌ ِٓ ثألف١جْ ِغ ػٌق ثٌْٕج، ف١ظ ٠ٕٖؤ ثألٌُ .ثألٌُ ػٍٝ ٟٛي ثٌؼٚخ

 .فٟ أّفً ثٌظٌٙ ٠ٖٚغ أّفً ثٌْجق ػٍٝ ٟٛي ِْجً ثٌؼٚخ

 

 ث١ٌْٕؼ ػٓ دؼ١و ثٌؾُْ ِٓ لُْ فٟ ث٠ٌٌّٜ دٗ ٖؼ٠ٌ ثٌيٞ ثألٌُ ٘ٛ :)انراخغ ( انًحىل األنى .2

ثألف١جْ دجألٌُ فٟ ِىجْ ِؼ١ٓ، ػٍٝ ثٌٌغُ  ٠ٖؼٌ ث٠ٌٌّٜ فٟ دؼٜف١ظ   .ثألٌُ ّذخ ثٌيٞ

ِٓ أْ ؽ١ّغ ثألػٞجء فٟ ٘يث ثٌّىجْ ١ٍّّز صّجِجً، إال أْ ّذخ ثألٌُ ١ٌِ ثٌّىجْ ٔفْٗ ٚإّٔج 

٠ٕٖؤ ٘يث ثألٌُ فٟ ِىجْ آمٌ ِٓ ثٌؾُْ. ٠ٌؽغ ثٌْذخ فٟ ٚؽٛه ثألٌُ دّىجْ آمٌ دؼ١و ػٓ 

ٖذىجس ثٌؼٚذ١ز ثٌّٕضٌٖر فٟ ثٌؾُْ ِٓ ملي ثٌ زثٌؼٚذ١ سِٚوًٖ إٌٝ ٠ٌٟمز ثٔضمجي ث١ٌْجال

 جؽ ٠ٌٌٟٚٙمز صف١ٌْ ثٌوِج ثٌوِجؽإٌٝ 

 أيثهخ ػهً األنى انرخُغ

 األنى انرخُغ فٍ انكتفُن 

َنشؤ أنى انكتفُن غبنجآ نتُدخ نًشكهخ فٍ يفصم انكتف، أو األوتبر انؼضهُخ، أو انؼضالد فٍ 

٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ٘يث ثألٌُ لجهِجً ِٓ ػٞٛ آمٌ ٚ٘ٛ ِج ٠ّْٝ دجألٌُ ثٌٌؽ١غ . يحُظ ينطمخ انكتف

ثٌىضف فئٔٗ ٠ضؤعٌ أعٕجء صق٠ٌه ثٌىضف إِج أْ ٠ضقْٓ أٚ أْ  فٟ ثٌىضف، ٚإىث وجْ ِٚوً ثألٌُ ِٓ

٠َهثه ّٛءثً. د١ّٕج ال ٠ضؤعٌ ثألٌُ ثٌٌؽ١غ فٟ ثٌىضف أعٕجء فٌوز ثٌىضف دً ٠ذمٝ ثألٌُ ِْضٌّث دجٌٌغُ 

 .ِٓ إًثفز ثٌىضف ٚػوَ صق٠ٌىٗ

https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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 :أضجبة األنى انرخُغ فٍ انكتف

، إٌٝ ثٌٖؼًٛ دجألٌُ فٟ ثٌىضف ثأل٠ٌْ، أٚ ثٌٌلذز، أٚ ثٌفه، ٔٛدز لٍذ١ز٠ؤهٞ فوٚط  :انمهت .1

أٚ ث١ٌو ث١ٌٌْٜ وّج ٠ضٌثفك ِغ ٚؽٛه أٌُ فٟ ثٌٚوً، أٚ ٙؼٛدز فٟ ثٌضٕفِ ٚصؼٌق. ٠ّىٓ 

أْ صٛؽو ٘يٖ ثألػٌثٛ ؽ١ّؼٙج فٟ ٚلش ٚثفو أٚ ٠قوط دؼٜ ِٕٙج، ٚفٟ فجي ٚؽٛه 

 .ػٍٝ ثٌفًٍٟٛخ ثٌطٛثًا ٘يٖ ثألػٌثٛ ٠ؾخ 

 :٠ٛؽو ػوه ثألٌِثٛ فٟ ثٌٌةض١ٓ ثٌضٟ صؤهٞ إٌٝ فوٚط ثألٌُ ثٌٌؽ١غ فٟ ثٌىضف١ٓ :انرئتُن .2

 ثٌضٙجح ثٌٌةز. 

 صؾّغ ثٌْٛثةً فٟ ثٌٌةز. 

 ثألًٚثَ ثٌنذ١غز. 

 ٞٛػجهر ِج ٠ىْٛ ثألٌُ ٕو٠وثً ٚغ١ٌ ِقضًّ ٚصؼضذٌ فجٌز ٟجًةز  ،ثالْٔوثه ثٌٌة

 .دٖىً ِذج٠ٌٕٚؾخ ٌِثؽؼز ثٌطٛثًا 

ِٓ ثألٌِثٛ ثٌٖجةؼز فٟ ثٌذطٓ ٚثٌضٟ صؤهٞ إٌٝ ثألٌُ ثٌٌؽ١غ فٟ ثٌىضف١ٓ أٚ د١ٓ  :انجطن .3

 :ثٌىضف١ٓ

a) ٚصؼضذٌ ػلِز ِّٙز فٟ صٖن١٘ أٌُ ثٌٌّثًر ٚصٛؽو دٖىً  ،ثٌضٙجح فٟ ثٌٌّثًرر أٚ جف

 .مجٗ فٟ ثٌىضف ثأل٠ّٓ

b) ُثٌضٙجح ثٌذٕى٠ٌج. 

c)  ٌوٜ ثٌْٕجء و١ِ ثٌّذ١ٜٚؽٛه. 

d) ،ُِغً ثٌقًّ فٟ لٕٛثس ثٌذ١ٜ ثٌقًّ مجًػ ثٌٌف. 

e) ،ٓ٠ضُ ٍِب ثٌذطٓ دغجٍ عجٟٔ أو١ْو ثٌىٌدْٛ ٌٕفل  إؽٌثء ػ١ٍّز ثٌّٕظجً ثٌؾٌثفٟ ٌٍذط

ٌٚىٓ ٘يث ثٌغجٍ لو ٠غ١ٌ ثألػٚجح أٚ ثٌقذً ثٌٖٛوٟ ٠ٚؤهٞ إٌٝ  ثٌذطٓ ٚصق١ٌٖٞ ٌٍؼ١ٍّٗ

٠قوط ٘يث ثألٌُ فٟ عٍغٟ ثٌٌّٝٝ ثٌي٠ٓ أؽٌٚث ػ١ٍّز  .ثٌٖؼًٛ دجألٌُ ثٌٌؽ١غ فٟ ثٌىضف١ٓ

 .ثٌّٕظجً ثٌؾٌثفٟ ٌٍذطٓ

٠ٛؽو ٕذىز وذ١ٌر ِٓ ثألػٚجح فٟ ِٕطمز ثٌٌلذز دجإلٝجفز إٌٝ ٚؽٛه ثٌؼو٠و ِٓ  :انرلجخ .4

 .ثٌّٕطمز ٚلو ٠ضْذخ أٞ ًٌٝ ف١ٙج فٟ فوٚط أٌُ ًؽ١غ فٟ ثٌىضف١ٓثٌؼٞلس فٟ ٘يٖ 

https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://cmsnew.altibbi.com/term/update/altibbi.com/مصطلحات-طبية/امراض-نسائية/كيسات-المبيض
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
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 األنى انرخُغ فٍ انظهر 

 :ِٓ ثألّذجح ثٌّؤه٠ز إٌٝ ثألٌُ ثٌٌؽ١غ فٟ ثٌظٌٙ

 صّوه ث٠ٌٌٖجْ ثألًٟٟٚ ، ٌوٜ ثٌٌؽجي أٌِثٛ ثٌذٌّٚضجس ،فٚٛثس فٟ ثٌىٍٝ ٚؽٛه

 .فٚٛثس فٟ ثٌٌّثًر ٚؽٛه ثٌذطٕٟ،

 األنى انرخُغ فٍ األػضبء انتنبضهُخ 

٠ٌصذ٠ ٚؽٛه أٌُ فٟ ثألػٞجء ثٌضٕج١ٍّز دؤّذجح أمٌٜ ال صٌصذ٠ دٛؽٛه ٌِٛ أٚ مًٍ فٟ ثٌؼٞٛ 

 :ثٌضٕجٍّٟ ٔفْٗ، ٚإّٔج ٔضؼ دْذخ ِٖىٍز فٟ ػٞٛ آمٌ ِغً ثٌىٍٝ أٚ ثٌقجٌخ، ِغً

  ٟث١ٌّٞك د١ٓ ثٌقجٌخ ٚثٌى١ٍز، ٠ٕضمً ػٍٝ ٕىً أٌُ فٟ ِٕطمز ٚؽٛه فٚٛر فٟ ثٌقجٌخ ف

 .ثٌن١ٚز

 ٌٚٚؽٛه ثٌقٚٛر فٟ ِٕضٚف ثٌقجٌخ ٠ؾؼً ثألٌُ ٠ضٌوَ فٟ ِٕطمز ثٌن. 

  ٌٝٚفٟ فجي ٚؽٛه ثٌقٚٛر فٟ ٔٙج٠ز ثٌقجٌخ، ػٕو ثٌضمجء ثٌقجٌخ ِغ ثٌّغجٔز، ٠ٕضمً ثألٌُ إ

 .و١ِ ثٌٚفٓ

 ػالج األنى انرخُغ

ػٓ ٠ٌٟك صقو٠و ثٌّْذخ ثٌٌة١ْٟ ٌٗ، ٚػلؽٗ. ٚػٕو ػلػ ِٚوً ثألٌُ  ٠ضُ ػلػ ثألٌُ ثٌٌؽ١غ

 .٠نضفٟ ثألٌُ ثٌٌؽ١غ صٍمجة١جً 

  .ثٌّضموِز ثٌنذجعجس ػٓ ثٌٕجصؼ ثألٌُ ِغً .ثٌّنففز ٌٍّٛجةً ثٌّمجَٚ ثألٌُ ٘ٛ :انًؼنذ األنى .3

 ؽَء فٟ أٚ ِذضًٛر ًؽً ِغً ثٌؾْـُ ِٓ ِفمٛه ؽَء فٟ دجألٌُ ثالفْـجُ ٘ٛ :انشجح األنى .4

٠ّىٓ ٚٙفٗ دؤٔٗ أٌُ ٔجدٜ ٚٝجغ٠ ٚفجًق  ثٌٖٛوٟ، ثٌقذً ألى٠ز ٔض١ؾز ثٌؾُْ  ِٓ ِٖـٍٛي

ٚٔجمَ، ٚغجٌذج ِج ٠َٚي ٘يث ثألٌُ ٠ٚظٌٙ، ٚصضٕجل٘ ٕوصٗ ٚصَهثه د١ٓ ثٌق١ٓ ٚث٢مٌ. وّج أْ 

 دؼٜ ثٌّٚجد١ٓ دٗ لو ٠ٖؼٌْٚ دذٌٚهر أٚ فٌثًر فٟ ثٌطٌف ثٌّذضًٛ

 صفبد األنى انشجح:

 .ملي ثأل٠جَ ثٌم١ٍٍز ثألٌٚٝ ِٓ دضٌ ثٌطٌف أْ ٠ظ٠ٌّٙىٓ  -1

ذوٚ ٚوؤٔٗ آٍس ِٓ ثٌّٕطمز ثألدؼو ػٓ ثٌؾُْ ِٓ ثٌطٌف ثٌّذضًٛ، فؼٍٝ ّذ١ً ٠  -2

 ثٌّغجي، ٚفٟ فجٌز دضٌ ثٌْجق، فجألٌُ ٠ذوٚ ٚوؤٔٗ آٍس ِٓ ثٌموَ

https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9


 ػفبف ػُطً نظبوانذكتىرح   THE PAIN –األنى 

   

7 
 

أْ ٠غجً فٟ ثٌضغ١ٌثس ثٌؾ٠ٛز أٚ فٟ ٚؽٛه ٝغ٠ ػٍٝ ثٌؾَء ثٌّضذمٟ ِٓ  ٠ّىٓ  -3

  ٚ فٟ فجالس ثٌضؼٌٛ ٌٞغ٠ ٔفْٟ.ثٌطٌف ثٌّذضًٛ أ

 أضجبثه

ِٚوً ٘يث ثألٌُ ٘ٛ ثٌوِجؽ، فؼٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ثٌطٌف ٠ىْٛ ِذضًٛث، فٕٙج٠جصٗ ثٌؼٚذ١ز 

  ِج. ثٌّمطٛػز صْضٌّ فٟ إًّجي إٕجًثس ٌٍوِجؽ دؤْ ٕ٘جن أٌّجً 

 نؼىايم انتٍ تطبػذ ػهً اإلصبثخ ثها

ىٌه دْذخ أْ ثٌوِجؽ ٠قضفع ديثوٌر ثألٌُ ٠ْٚضٌّ فٟ  ثٌطٌف ٚ دضٌٚؽٛه أٌُ لذً  -

 ذضٌ ثٌإًّجي إٕجًثس أٌُ، فضٝ دؼو 

 ٚؽٛه أٌُ فٟ ثٌؾَء ثٌّضذمٟ ِٓ ثٌطٌف دؼو دضٌٖ،    -

 .دٖىً مجٟب أٚ غ١ٌ ٠ٌِـ ِٛٝٛػجً  ثٌّْضنوَأْ ٠ىْٛ ثٌطٌف ثٌٕٚجػٟ   -

 ػالخه

ثأله٠ٚز ثٌّٞجهر ٌلوضتجح، ف١ظ إٔٙج صمَٛ دضنف١ف أٌُ ثٌؼٚخ ثٌضجٌف،  ثّضنوثَ دؼٜ -

 َ، ِّج ٠ؾؼً ثٌّٚجح ٠ٖؼٌ دجٌٌثفزوّج أٔٙج صْجػو ػٍٝ ثٌٕٛ

ِج صْضنوَ فٟ  ِٞجهثس ثالمضلػ، ٟٚ٘ ثأله٠ٚز ثٌّٞجهر ٌٌٍٚع، ٚ٘يٖ ثأله٠ٚز وغ١ٌثً   -

 ػلػ أٌُ ثألػٚجح، إال أْ فؼج١ٌضٙج دّج ٠ضؼٍك دؤٌُ ثٌطٌف ثٌٖذـ أظٌٙس ٔضجةؼ ِضفجٚصز

 .دؼٜ أٔٛثع ثٌّْىٕجس، ِٓ ّٕٝٙج ثًٌّٛف١ٓ ٚثٌىٛه١٠ٓ  -

 :أيب انؼالخبد غُر انذوائُخ، فتتضًن يب َهٍ 

ُ، ٠ّٕٚؼٙج جًثس ثألٌثٌضٕذ١ٗ ثٌىٌٙدجةٟ ثٌؼٚذٟ ػذٌ ثٌؾٍو ِّج لو ٠ؤهٞ إٌٝ صؼط١ً أٚ إمفجء إٕ -

 ِٓ ثٌٛٙٛي إٌٝ ثٌوِجؽ

ثٌؼلػ دجٌٛمَ ثإلدٌٞ لو ٠ىْٛ فؼجال ٝو دؼٜ أٔٛثع ث٢الَ ثٌَِّٕز، ٠ٚؼضمو أٔٗ ٠ٕذٗ    -

ثٌؾٙجٍ ثٌؼٚذٟ ١ٌطٍك ثٌّْىٓ ثٌطذ١ؼٟ ثإلٔوًٚف١ٓ، ٚثٌيٞ ٠نفف دوًٖٚ ِٓ أٌُ ثٌطٌف 

 .ثٌٖذـ

ػوَ عذٛس فؼج١ٌز أٞ أٍّٛح آمٌ ِغ أِج ػٓ ثٌؼلػ ثٌؾٌثفٟ، فٙٛ ثٌن١جً ثألم١ٌ دقجٌز    -

ثٌّٚجح. ٚصضّٞٓ ثٌن١جًثس ثٌؼلؽ١ز ثالّضتٚجي ثٌؾَةٟ ٌٍؼٚخ، ف١ظ إْ أٌُ ثٌطٌف 

ثٌٖذـ لو ٠غجً دْذخ ص١ٙؼ ػٚذٟ فٟ ثٌؾَء ثٌّضذمٟ ِٓ ثٌطٌف، ِّج ٠ؾؼً ثالّضتٚجي 

  .ٛءثً ثٌؾَةٟ ٌٍؼٚخ أٚ صؼو٠ٍٗ ؽٌثف١ج أٌِث ىث فجةور. أِج لطغ ثٌؼٚخ فمو ٠َ٠و ثألٌُ ّ
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أِج ثٌؼلؽجس ثٌضٟ فٟ ثألفك فضضّٞٓ ٕٙوٚق ثٌٌّث٠ج، ٚ٘ٛ ػذجًر ػٓ أهثر صقضٛٞ ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ 

ثٌٌّث٠ج صؾؼٍٙج صذوٚ ٚوؤْ ثٌطٌف ثٌّذضًٛ ِج ٠َثي ِٛؽٛهث. أِج ػٓ و١ف١ز ػًّ ٘يث ثٌٕٚوٚق فٙٛ 

ً، ف١ظ ٠قضٛٞ ػٍٝ فضقض١ٓ: ٚثفور ٌٍطٌف ث١ٌٍُْ ٚثألمٌٜ ٌٍؾَء ثٌّضذمٟ ِٓ ثٌطٌف ثٌّذضٛ

٠طٍخ ِٓ ثٌٖن٘ ثٌّٚجح ثٌم١جَ دضّج٠ًٓ ِؼ١ٕز ِغ ثٌضن١ً دؤْ ثٌطٌف ثٌّذضًٛ ِج ٠َثي 

 .ِٛؽٛهث. ٚ٘وث ٠ْجػو ػٍٝ ثٌضنف١ف ِٓ أٌُ ثٌطٌف ثٌٖذـ ٌوٜ ثٌذؼٜ

 انىلبَخ ينه 

دّج أْ مطٌ ثإلٙجدز دٗ ص٠َو ٌوٜ ثألٕنجٗ ثٌي٠ٓ صؼٌٝٛث ألٌُ فٟ ثٌطٌف ثٌّذضًٛ لذً دضٌٖ، 

، دجإلٝجفز ٌؼور أ٠جَ لذً ثٌذض٠ٌمِْٛٛ دئفمجه ثٌقِ دجٌطٌف ثٌيٞ ١ّضُ دضٌٖ فذؼٜ ثألٟذجء 

  الّضنوثَ ثأله٠ٚز ثٌّْجػور

 نصبئح نهًصبة

 .َ دٕٖجٟجس صٌٚف ثٔضذج٘ه ػٓ ثألٌُ، وجٌمٌثءر أٚ ثٌضقوط ِغ ٙو٠ك١جمثٌ -

 .َ دّّجًّز ثٌضّج٠ًٓ ث٠ٌٌج١ٝز دٕجء ػٍٝ لوًثصه ثٌؾْو٠ز ٚدؼو ثّضٖجًر ٟذ١ذه١جمثٌ -

 طذ١خثٌَ دضؼ١ٍّجس ثضٌَثال  -

 )أمي ثلضطغ ٚلضج ٌلّضٌمجء ِٚجًُ ٖٔجٟجس صمًٍ ِٓ ثٌضٛصٌ ثٌٕفْٟ ٚثٌؼٍٟٞ ٌو٠ه   -

 (فّجَ هثفب ١ٌِٚ ّجمٕج، ف١ظ إْ ثٌقٌثًر ص٠َو أٌُ ثٌطٌف ثٌٖذـ ّٛءث

 ثٌؾَء ثٌّضذمٟ ِٓ ثٌطٌف ثٌّذضًٛ  دضو١ٌهلُ  -

 

 :ثبألنى انًرتجطخ انًفبهُى

 .ثألٌُ ػضذز إٌٝ ًٚٙ لو أْ ثٌضٕذ١ٗ ٠ؼٕٟ فٙيث ِٞضؤى ١ْٔؼ فٟ ثألٌُ ٚؽٛه ثالْٔجْ ٠وًن ػٕوِج

 ػٕو ثألٌُ ػضذز .دجألٌُ ثالْٔجْ ١ٌقِ ثٌلٍِز ثٌضٕذ١ٗ ٕور ٟ٘ ِج ٕن٘ ػٕو :األنى ػتجخ .1

 ثالٚلجس أفو فٟ ٔفْــٗ ثٌضٕذ١ٗ ٠قوط لو صضغ١ٌ، لو ٌٚىٕٙج ،صم٠ٌذجً  ٚثفور ثألٕنجٗ ؽ١ّغ

 ثٌقْج١ّز فٌٟ ٠وػٝ Hyperalgesia".ٕو٠وثً  ٌّجً أ مٌآ ٚلش فٟ ٠قوط د١ّٕج مف١فجً  ٌّجً أ

   ٌٌُأل

 ثّـضؾجدز .ٌألٌُ ثٌْـٍٛو١ز ٚثالّـضؾجدز ثٌيثص١ز ثٌؼٚـذ١ز ثالّضؾجدز ٘ٛ :األنًٍ االرتكبش  .2

 ِغً .ثالى٠ز ثّضٌّثً ِٓ ٠ق١ّٗ ثٌيٞ ٌٍؾُْ ثٌيثصٟ ثالًصىجُ ٟ٘ ثٌيثص١ز ثٌؼٚـذ١ز ثٌؾٍّز

 .فجًر ِوفؤر ػٓ ث١ٌو دْقخ  )ثالٔؼىجّٟ ( ثٌيثصٟ ثالًصىجُ
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 دٖـىً أْ ٠ضقٍّٗ ٌٍٖـن٘ ٠ّىٓ ثٌيٞ ػظّٟثأل ثألٌُ رِٚو ِموثً ٘ٛ :األنى تحًم  .3

 ثٌٕف١ْز دجٌؼٛثًِ وذ١ٌ فو إٌٝ ٠ٚضؤعٌ ثٌٕجُ د١ٓ وغ١ٌثً  ثألٌُ صقًّ ٠نضٍف ثى .ًثهٞإ

 .ٚثٌغمجف١ز ٚثاللضٚجه٠ز

 يمُبش األنى:

 

ٙٛ ٠ضوًػ دجألًلجَ فٟ هًؽجس ِؼط١جً وً هًؽز ًلُ مجٗ دٙج، فْذٟ، ٠ٕٚف ث٢الَ ٔ ِم١جُ٘ٛ 

ػٍٝ ػوَ ٚؽٛه أٞ أٌُ، ٚ صمُْ دم١ز ثألًلجَ إٌٝ علط ِؾّٛػجس صؼذٌ  0ف١ظ ٠وي  0-10ِٓ 

 ػٓ علط ِْض٠ٛجس ِٓ ثألٌُ 

ث٠ٌٌّٜ  غ١ك ثٌٕٖجٟجس ث١ِٛ١ٌز ف١ظ ٠ْضط١ؼالَ مف١فز ال صػٍٝ آ (3-1) ٓصوي ثألًلجَ ِ -

 ثالػض١جه ػ١ٍٙج

الَ ِضّٛطز ٌٓ ٠ْضط١غ ث٠ٌٌّٜ ثٌضؤلٍُ ِؼٙج هْٚ ػلػ وّج أٔٙج آثٌٝ  6-4صوي ثألًلجَ ِٓ   -

 ١جر٠ّٔ ثٌقصؼ١ك دؼٜ ثٌٕٖجٟجس ث١ِٛ١ٌز ٚصضطٍخ صغ١١ٌثً فٟ 

ف١ظ ٠ؼؾَ ث٠ٌٌّٜ فٟ صٍه ثٌٌّثفً ػٓ صود١ٌ  10-7أَ ث٢الَ ثٌٖو٠ور ص١ٌٖ ث١ٌٙج ثألًلجَ  -

 ٗ ٚثٌؼ١ٔ ِْضملً ثفض١جؽجص

 انًطتىي األول: اِالو انخفُفخ 

 لو ال ٠ٖؼٌ ثالْٔجْ دٙيث ثألٌُ ) ِغجي: لٌٙز دؼٛٝز( -1

 أٌُ مف١ف ِغً ثإلِْجن دغ١ٕز ِٓ ثٌؾٍو د١ٓ ثالدٙجَ ٚثٌْذجدز -2

دوءثً ِٓ ٘يٖ ثٌٌّفٍز ، ٠ٖؼٌ ثالْٔجْ دجألٌُ دٛٝٛؿ ) ؽٌؿ ِفجؽب، ٌٝدز  -3

.( ٠ّىٓ ثٌضؼٛه ػٍٝ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثألٌُ ٚ صْذخ َٔف دجألٔف، أٌُ ٔجؽُ ػٓ فمٕز.

 ثٌضؤلٍُ ِؼٗ
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 انًطتىي انثبنٍ: اِالو انًتىضطخ

لٌٙز ثٌٕقٍز، ثٙطوثَ ثالٙذغ دقجفز  : ِغً ) أٌُ ثالّٕجْ، أٌُ لٛٞ ٚػ١ّك -4

ٍٙذز ( ٠ىْٛ ثألٌُ فجه فٟ ثٌذوث٠ز ٌىٕٗ ٠فضٌ دؼو فضٌر ِٓ ثٌٛلش ٚ ال دضؤلٍُ ِؼٗ 

 ثٌٖن٘ دجٌىجًِ

أٌُ لٛٞ ٚػ١ّك ٚ فجه ال ٠ٖؼٌ دٗ ثٌٖن٘ ٟٛي ثٌٛلش فم٠ دً ١ّٕٖغً فٟ  -5

 صود١ٌٖ ألٔٗ ل١و ٖٔجٟجصٗ ث١ِٛ١ٌز . ِغً ثٌضٛثء فٟ ثٌىجفً أٚ أٌُ ِض٠ّٛ فٟ ثٌظٌٙ 

ضؤٌُ ػٕو٘ج ٌٓ ٠ضّىٓ أٔٗ ١ْ١ّطٌ ػٍٝ إهًثن ثٌّ ٌوًؽزأٌُ لٛٞ ػ١ّك ٚ عجلخ  -6

ثؽضّجػ١ز  ػللجسجظ ػٍٝ ٍ أػّجٌٗ دٌْٙٛز ٌٚٓ ٠ْضط١غ ثٌقفثٌٖن٘ ِٓ إٔؾج

ٟذ١ؼ١ز وآالَ ثٌٚوثع ) ػوث ثٌٖم١مز ( أٚ ثألٌُ ثٌٕجصؼ ػٓ ثٌؼو٠و ِٓ لٌٙجس 

 ثٌٕقً أٚ آالَ ثٌظٌٙ ثٌٖو٠ور

 انًطتىي انثبنث: اِالو انشذَذح

ِٖجدٙز ٌٍوًؽز ثٌْجهّز، ٌىٓ ثألٌُ دٙيٖ ثٌٌّفٍز ١ْ٠طٌ و١ٍجً ػٍٝ إهًثن ثٌّضؤٌُ،  -7

ٚ ٌٓ ٠ْضط١غ  ثفض١جؽجصٗلش، ٚلو ٠ؼؾَ ػٓ صود١ٌ ف١ٚذـ ىٕ٘ٗ ِٖٕٛجً أغٍخ ثٌٛ

 ()ثٌٖم١مزثٌؼ١ٔ ٚف١وثً فضٌر ٠ٍٟٛز، وّج فٟ ثٌٚوثع ثٌٕٚفٟ 

أٌُ فجه ٌوًؽز أْ ثٌّضؤٌُ ٌٓ ٠ْضط١غ ثٌضفى١ٌ دٚفجء ٟٛي ثٌٛلش ، ٚ ثىث  ثّضٌّ  -8

٠ٟٛلً، ١ّٞطٌ ٌضقًّ صغ١ٌثس ٕو٠ور فٟ ٕن١ٚضٗ ، ٚػضو٘ج لو صًٚ ثألًِٛ 

دجالٔضقجً ، صٕطٛٞ صقضٗ آالَ ثٌّنجٛ ٚثٌٚوثع ثٌٕٚفٟ  إٌٝ هًؽز أْ ٠فىٌ

 ثٌقجه ) ثٌٖم١مز(

٠ىْٛ ثألٌُ لٛٞ ؽوثً ٌٚٓ ٠ضّىٓ ثٌّضؤٌُ ِٓ صقٍّٗ أدوثً، ١ّقضجؽٗ فضّجً ٌّْىٕجس  -9

ثألٌُ أٚ فضٝ ثٌؾٌثفز ٚإىث ٌُ ٠ٕؾـ صود١ٌٖ فمو ٠ٕضٟٙ إٌٝ ثالٔضقجً فٟ دؼٜ 

 ٕؾٌر ثٌقجالس ِغجي: ث٢الَ ثٌٕجصؾز ػٓ ٌّٟجْ ثٌق

أغٍذٕج ٌُ ٠ؼج٠ٓ ٘يث ثألٌُ فٙٛ ثٌوًؽز ثٌمٜٚٛ ف١ظ ٠فمو ث٠ٌٌّٜ ٚػ١ٗ  -10

 ِٓ ٕور ثألٌُ ِغً ) ٌُ٘ ث١ٌو دْذخ فجهط ِج ( 

 

 :األنى تدرثخ ػهً تؤثر انتٍ انؼىايم 

 ثٌم١ُ ثٌؼٛثًِ ٘يٖ ّٓـصضٞ .صؾج٘ٗ ٗـٚثًصىجّ ٌألٌُ ن٘ـثٌٖ إهًثن ػٍٝ صؤعٌ ػٛثًِ ػور ٕ٘جن

 .ٚثٌٖور ٚثٌمٍك ثالؽضّجػٟ ٚثٌوػُ ٚثٌذ١تز ٚثٌؼٌّ ؼٌف١زّٚثٌ ثٌغمجف١ز

 :وانؼرفُخ انثمبفُخ انمُى (1
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 ثألٌُ ٌضقًّ ن٘ـثٌٖ طٌـ٠ٞ ٌٚيٌه ٟء،ـّ ػًّ ػٍٝ ػمجدجً  ثألٌُ ٠ؼضذٌ لو جًثسـثٌقٞ دؼٜ فٟ

 أٚ ثٌقوثه ػٍٝ ػلِز ثٌٕفِ ٠لَإ ٠ؼضذٌ مٌٜأ جًثسـفٞ ٚفٟ .عّٗإ ػٓ ٌٍضىف١ٌ ىٜٛـٕ هْٚ

 ثألٌُ صقًّ ٠ؼضذٌ ٌٚيٌه ألمٌٜ ٌِفٍز ِٓ ثًٌٌّٚ ؼجةٌــٕ ِٓ ؽَءثً  ثألٌُ ٠ؼضذٌ ٚلو .ثٌقَْ

 ٌٍضٕذ١ٗ صقٍّٗ ػٍٝ ٠ؤعٌ ٘جَ ِضقٛي إلْٔجٌْ ذزــدجٌْٕ ثألٌُ ِؼٕٝأْ  .ٚثٌضقًّ ثٌمٛر ػٍٝ ػلِز

 .صؾج٘ٗ فؼٍٗ ًٚه ػٕٗ ٚصؼذ١ٌٖ ثٌّؤٌُ

 :انؼًر (2

 دؼٜ ٠ؼضٌف ال لو .ٌٗ ٗـٚثًصىجّ ٌٗ فٗـٚٚٙ ٌألٌُ ْجثإلْٔ صمذً ػٍٝ ٠ؤعٌ ٘جَ ِضقٛي ثٌؼٌّ

 :أّ٘ٙج ِؼضموثس ٚأ ِفج١ُ٘ ٔض١ؾز دجألٌُ ًُٛ٘ؼـدٖ ١ٕٓـثٌّْ

   .ثٌْٓ فٟ ثٌضموَ دؼ١ٍّز ٠ضؼٍك ٚ٘ٛ ثٌّْٓ ػٕو ٟذ١ؼٟ ٕؼًٛ ثألٌُ - أ

  .ٝؼف ثألٌُ - ح

 مجٟب ػًّ ػٍٝ ػمجح ثألٌُ - س

  .ّٟء ٠ٌِٜ دجٔٗ ٌٍمٛي ثٌطذٟ ثٌف٠ٌك صوفغ لو ثألٌُ ِٓ ثٌٖىٜٛ - ط

  .ٚثٌضىج١ٌف ثالمضذجًثس ِٓ ث٠ٌَّو ٠ؼٕٟ ثألٌُ ىوٌ - ػ

 ٕوأ ثألٌُ ٠ٚذـ ػٕوِج فؼجٌز غ١ٌ ١ؾؼٍٙجّ ْث٢ ثاله٠ٚز ثّضنوثَ - ؿ

  . ثإلهِجْ إٌٝ ٠ؤهٞ ثًٌّٛف١ٓ ثّضنوثَ - ك

  . ثٌّٛس ثلضٌثح ػٍٝ ػلِز ثٌوٚثء ثّضؼّجي - ه

   .ثٌٖىٜٛ ٌّْجع ثٌٛلش ٠ٍّه ٚال ؽوث ِٖغٛي ثٌٌّّٝجس ف٠ٌك - ى

 :انؼًر (3

 دؼٜ ٠ؼضٌف ال لو .ٌٗ ٚثًصىجّـٗ ٌٗ ٚٚٙـفٗ ٌألٌُ ثإلْٔجْ صمذً ػٍٝ ٠ؤعٌ ٘جَ ِضقٛي ثٌؼٌّ

 :أّ٘ٙج ِؼضموثس ٚأ ِفج١ُ٘ ٔض١ؾز دجألٌُ ًُٛ٘ؼدٖـ ثٌّْـ١ٕٓ

   .ثٌْٓ فٟ ثٌضموَ دؼ١ٍّز ٠ضؼٍك ٚ٘ٛ ثٌّْٓ ػٕو ٟذ١ؼٟ ٕؼًٛ ثألٌُ -ً 

  .ٝؼف ثألٌُ -ٍ 

 مجٟب ػًّ ػٍٝ ػمجح ثألٌُ -ُ 

  .ّٟء ٠ٌِٜ دجٔٗ ٌٍمٛي ثٌطذٟ ثٌف٠ٌك صوفغ لو ثألٌُ ِٓ ثٌٖىٜٛ -ٓ 

  .ٚثٌضىج١ٌف ثالمضذجًثس ِٓ ث٠ٌَّو ٠ؼٕٟ ثألٌُ ىوٌ -ٗ 

 ٕوأ ثألٌُ ٠ٚذـ ػٕوِج فؼجٌز غ١ٌ ١ّؾؼٍٙج ْث٢ ثاله٠ٚز ثّضنوثَ -ٛ 

  . ثإلهِجْ إٌٝ ٠ؤهٞ ثًٌّٛف١ٓ ثّضنوثَ -ٟ 

  . ثٌّٛس ثلضٌثح ػٍٝ ػلِز ثٌوٚثء ثّضؼّجي - ظ
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   .ثٌٖىٜٛ ٌّْجع ثٌٛلش ٠ٍّه ٚال ؽوث ِٖغٛي ثٌٌّّٝجس ف٠ٌك - ع

 

 :وانشذح انمهك (4

 أٚ ثألٌُ ػٍٝ ١طٌرــثٌْ ػٍٝ ثٌموًر ٚػوَ ثٌّؾٙٛي ِٓ ثٌضٙو٠و .دجٌمٍك ثألٌُ ٠ضٌثفك ِج غجٌذج

 ػٍٝ ث٠ٌٌّٜ لوًر ِٓ ثٌضؼخ ٠ٕم٘ .٠ضؼجظُ ٌألٌُ ثهًثوٗ صؾؼً إلْٔجْدج صق٠١ ثٌضٟ ثالفوثط

 .ثألٌُ إهًثن ٠َهثه ٚدٙيث ثٌضى١ف

 ثألٌُ ٠َهثه ٚدجٌضجٌٟ ٍٟـثٌؼٞ ٚثٌضٛصٌ ثٌضؼخ إٌٝ ٠ؤهٞ فجٔٗ ثٌَٕٛ ِٓ ن٘ـثٌٖ ثألٌُ ٠ّٕغ ػٕوِج

 .ٚ٘ىيث ثألٌُ إٌٝ ٠ؤهٞ ٚثٌضؼخ ثٌضؼخ ٠قوط فجألٌُفٌغز ِ ٌرةهث صضىْٛ ٚدٙيث

 :ثّ٘ٙج ثألٌُ ٕور صقو٠و فٟ صؤعٌ ثٌؼٛثًِ ِٓ وغ١ٌ ٕ٘جن

  .أمٌٜ ثفوثط ػٍٝ صٌو١َٖ أٚ ث٠ٌٌّٜ ز ثٖٔغجيهًؽ (1

  .ٚٚػ١ٗ ثٔضذج٘ٗ هًؽز (2

  .ثألٌُ فٛي ٚظٕٛٔٗ ث٠ٌٌّٜ صٛلؼجس (3

 :نألنى انًثُرح انؼىايم (5

 لو أٚ ثٌؾّْٟ ثٌؾٙو دؼو ثٌٚوً ٌُأ ٠قوط لو ِغل مجٙز فؼج١ٌجس دؼو ثف١جٔجً  ثألٌُ ٠قوط (1

 .ثٌطؼجَ دؼو ثٌذطٓ ٌُأ ٠قوط

 ػٍٝ ثٌَثةور ثٌٌٟٛدز أٚ ثٌٖـو٠ور ثٌقٌثًر ٚأ ُثٌمجً ثٌذٌه ِغً ثٌذ١ت١ز ثٌؼٛثًِ صؤعٌ لو (2

 .ػ١ٍٞجً  صٖٕؾجً  فجً ٠َٛ فٟ ثٌّفجؽتز ثٌضّج٠ًٓ صقوط لو ِغلً ،  ثألٌُ ثٔٛثع دؼٜ

 ثٌٖور صؤهٞ لو فّغلً  ثألٌُ ٔٛثعأ دؼٜ أْ صغ١ٌ ٚثٌؼجٟف١ز ثٌف٠َ١جة١ز ٌٍؼٛثًِ ٠ّىٓ وّج (3

 ثٌٖو٠و ثٌؾّْٟ ثٌؾٙو أٚ وثٌٖو٠ ثٌنٛف ٠ؤهٞ ٚلو ؼًٛ دآالَ فٟ ثٌّؼور،ثٌٖ إٌٝ ثٌٕف١ْز

 .ثٌنٕجلٟ ثألٌُ فوٚط إٌٝ

 :نألنى انًخففخ انؼىايم  

 ػٓ جًـضفْـثالّ ٠ٚؾخ .ثٌذجًهر أٚ ثٌقجًر ثٌىّجهثس ٚصطذ١ك ٚثٌٌثفز ىٕجسـثٌّْ صٕجٚي ًّـٚصٖ

 ثألٌُ ّٚىْٛ ثٌّنففز ثٌؼٛثًِ ٘يٖ صطذ١ك ٌقظز د١ٓ ٟـصٕمٞ ثٌضٟ ثٌّور

 :األنى نتذثُر انؼبيخ االضبنُت 

 ثلضٕجػٙج ٠ٌٌٍّٜ أْ صًٛٙ ثٌٌة١ْ١ز ثٌٌّّٝـز ِّٙجس ِٓ :انًرَض ثؤنى االػتراف (1

 ٚصٕم٘ ثألٌُ، ػٓ ثٌنجٟتز فىجًثأل ٚصٕم٘ ٠ٌٌٍّٜ ثٌٌّثفم١ٓ صْجػو ٚإْ ِضؤٌُ، ٔٗؤد

 ث٠ٌٌّٜ صؤٌُ ػٓ ثٌٕجصؼ ٚلٍمُٙ مٛفُٙ
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 ٠ْجػوْٚ ثٌي٠ٓ ثألٕنجٗ ٠قضجػ ِج وغ١ٌثً   :هًرَضًرافمُن نان األشخبص يطبػذح (2

 ٠ّٚىٓ ١زّثألٌ ث٠ٌٌّٜ ِٖـىٍز ِغ ث٠ؾجد١ز أوغٌ دٖـىً ١ٌضؾجٚدٛث ثٌّْـجػور إٌٝ ث٠ٌٌّٜ

 .ثألٌُ ػٓ ثٌٚق١قز ثٌّؼٍِٛجس دئػطجء ٌِثأل ٘يث فٟ أْ صْـجػو ٌٌٍّّٝـز

 فٟ ٠ٌٌٍّٜ ثٌنجٟتز ثٌّفج١ُ٘ إٔمجٗ ٠ْــجػو :األنى ػن انخبطئخ انًفبهُى إنمبص (3

 ٌّٗأأْ  ٠ٌٌٍّٜ أْ صٌٖؿ ثٌٌّّٝز ػٍٝ ٠ؾخ، ثٌٖو٠ور ٘ؾّجصٗ ٚصؾٕخ ثألٌُ صنف١ف

 ٠ضفّٖٙٛ لو م٠ٌٓث٢ ْأ ًغُ فم١مز ثٌضؾٌدز ٘يٖ ٠ؼ١ٔ ثٌيٞ ثٌٛف١و ٔٗأٚ ٕن١ٚز صؾٌدز

 .ِؼٗ ٠ٚضؼجٟفٛث

 ِٓ وغ١ٌثً  أْ صٕم٘ ثٌّٕجّـذز ثٌّؼٍِٛجس دئػطجء ٌٌٍّّٝـز ٠ّىٓ :انخىف إنمبص (4

 وجٔش إىث .ثألٌُ ثّضٌّثً ِٓ ثٌنٛف أٚ ثإلهِجْ ِٓ ثٌنٛف:  ِغً ث٠ٌٌّٜ ِنجٚف

 ث٠ٌٌّٜ ٠ضؤوو ِج فغجٌذجً  دٌْػز ث٠ٌٌّٜ ثفض١جؽجس ٚصٍذٟ ٚػطٛفز ِنٍٚز ثٌٌّّٝز

 ِضؤٌُ ٔٗأ صٚوق ٔٙجأ

 انذوائُخ وغُر انذوائُخ األنى نتذثُر انتًرَضُخ انًذاخالد: 

 غ١ٌ ٚثٌّْــىٕجس ف١ٛٔجسثأل ثّــضنوثَ ٚصضٞــّٓ ثٌطذ١خ دؤٌِ ثٌوٚثة١ز ثٌّوثملس صؾٌٞ -

 .ثٌّْجػور ٚثاله٠ٚز  )زثٌْض١ٌٚة١و٠ غ١ٌ ثالٌضٙجح ِٞجهثس (ثٌّنوًر

 ٌِأ فْــخ ثٌوٚثة١ز ثٌّْــىٕجس ٚصؼط١ٗ ثٌّضؤٌُ ث٠ٌٌّٜ ثفض١جؽجس ثٌٌّّٝــز ١ُ١مص -

 .ثٌّؼطجر ٌٍّْىٕجس ثّضؾجدضٗ ٚصم١ُ ثٌطذ١خ

 ثٌؾٍو٠ز ٌّْضقٌٞثسوج ث٠ٌٌّٜ دجفض١جؽجس ٌضفٟ ٌٟق دؼور ثٌّْـىٕجس أْ صؼطٟ ٠ّىٓ -

 .ثٌٖٛو١ز ثٌمٕجر هثمً ٚثٌض٠ٌْخ ثٌّْضٌّ ثٌؾٍوٞ ٚثٌض٠ٌْخ

  .دجٌؼؾَ ٕؼًٖٛ ٚصٕم٘ ١ّطٌصٗ ِّجًّز ِٓ ث٠ٌٌّٜ صّىٓ ثٌيثصٟ ثٌضْى١ٓ ٠ٌٟمز -

 ٚثٌىّجهثسٞ ثٌؾٍو ثٌضٕذ١ٗ :ثألٌُ ٌضنف١ف ثٌوٚثة١ز غ١ٌ ثٌف٠َ١جة١ز ثٌّوثملس صٖـًّ -

 ثٌؼٚـذٟ ٚثٌضٕذ١ٗ ثٌّمجدً ثٌطٌف ٚصٕذ١ٗ ثٌؾٍو ػٍٝ ٚثٌٞـغ٠ ٚثٌضو١ٌه ٚثٌذجًهر ثٌْـجمٕز

 .دجإلدٌ ٚثٌٛمَ ثٌؾٍو ػذٌ ثٌىٌٙدجةٟ

 ثٌّٛؽٗ ٚثٌضن١ً ثالّـضٌمجء ٌٟٚق ثالٌٙجء ٌٟق :ثٌّؼٌف١ز ثٌْـٍٛو١ز ثٌّوثملس صضّٞٓ -

 .ثٌّغٕج١ْٟٟ ٚثٌض٠ُٕٛ ثٌؼلؽٟ ٚثٌٍِّ


