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�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني وبعد،
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ّ
ان�سجاما مع �أهداف تطوير التعليم نحو اقت�صاد املعرفة ( )ERfKEوتطوير مباحث فرع
ً
خا�ص ،ن�ضع هذا اجلهد املتوا�ضع
تخ�ص�ص التجميل ب�شكل
االقت�صاد املنزيل ب�شكل عام ومباحث ّ
ّ
بني �أيدي الطلبة واملع ّلمني� ،آملني �أن يح ّقق النتاجات التي و�ضع من �أجلها لإك�ساب الطلبة املعارف
واملهارات والقيم واالجتاهات.
درا�سية :الوحدة الأولى م�ستح�رضات التجميل ،الوحدة
ويت�ضمن هذا الكتاب �أربع وحدات
ّ
ّ
الثانية تركيب اجللد و�صحته ،والوحدة الثالثة العناية بالب�رشة والوحدة الرابعة تزيني الوجه
(املكياج).
النظرية تليها التطبيقات
ليقدم القاعدة
منهجية
وقد اعتمدت يف عر�ض م�ضمونه
حمددة ّ
ومنطية ّ
ّ
ّ
ّ
العملية املرتبطة بها ،حيث ّمت تق�سيم ّ
درا�سية �إلى عدد من املو�ضوعات الرئي�سة ا�شتمل
كل وحدة
ّ
ّ
ّ
واملدعمة بالأن�شطة وق�ضايا
الفرعية املرتبطة بكل مو�ضوع رئي�س،
كل منها على عدد من العناوين
ّ
ّ
للبحث واملناق�شة وا أ
التو�ضيحية؛ لتعميق الفهم وزيادة ربط املعلومة بالواقع،
ل�شكال والر�سوم
ّ

بالإ�ضافة �إلى االهتمام بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ك�أداة لتفعيل التع ّلم الإيجابي.
العملية فكانت حتتوي على ا�سم التمرين ،ورقمه املت�سل�سل
� ّأما �أ�سلوب عر�ض التمرينات
ّ
اخلا�صة بالتمرين ،والأ�سا�س النظري املرتبط به واملوا ّد
الدرا�سية الواحدة والنتاجات
�ضمن الوحدة
ّ
ّ
ومعززة بالر�سوم والأ�شكال ،مع �إ�ضافة متارين
والأجهزة والأدوات وخطوات التنفيذ مت�سل�سلة
ّ
وت�شجعهم على التع ّلم والتعليم الذاتي وحت ّفزهم على
الفردية بني الطلبة
للممار�سة تراعي الفروق
ّ
ّ
املهنية املرتبطة
الإبداع ال�شخ�صي ،كما روعي يف �إعداد هذا الكتاب �إجراءات ال�سالمة
ّ
وال�صحة ّ
توخينا ربط مو�ضوعاته ببيئة الطالب.
بالتخ�ص�ص ،وقد
ّ
ّ
مرحبني بكل نقد
نافعا ً
مفيدا ّ
ون�س�أل اهلل �أن نكون قد وفقنا يف تقدمي هذا الكتاب ليكون ً
يهدف �إلى �إغنائه وتطويره.
واهلل ويل التوفيق
امل�ؤلّفون
5

العملية والتجارب
العامة التي ت�ساعد على تنفيذ املهارات
فيما ي�أتي جمموعة من الإر�شادات ّ
ّ
املخربية الواردة يف الكتاب:
ّ
إيجابية لدى الطلبة نحو العمل اليدوي عن طريق الأداء العملي للتمرينات
 1تعزيز االجتاهات ال ّ
النظرية والإر�شاد.
ولي�س عن طريق املعلومات
ّ
العملية يف الكتاب وجتهيزه باملوا ّد والأدوات والتجهيزات
 2توفري م�شغل منا�سب لتنفيذ املهارات
ّ
الالزمة من بداية العام الدرا�سي ,وحت�ضري ّ
العملية من
كل ما يلزم م�سب ًقا قبل تنفيذ التمرينات
ّ
قبل املع ّلم.
العملية التي ال تتوافر �إمكانات تطبيقها يف م�شغل املدر�سة يف �أثناء
التدرب على املهارات
3
ّ
ّ
فنيا
التدريب ال�صيفي امليداين يف مواقـع العمل
ّ
املتخ�ص�صة ،تـحت �إ�رشاف املع ّلم املخ ّت�ص ًّ
ومتابعته.
يعزز
الفردية بني الطلبة ,وت�شجيعهم الكت�ساب املهارة
 4مراعاة الفروق
جيد مبا ّ
ّ
العملية ب�شكل ّ
ّ
ثقتهم ب�أنف�سهم  ,كذلك ت�شجيعهم على الإبداع والعمل الفردي خارج املدر�سة حتت �إ�رشاف
املع ّلم ومتابعته ح�سب احلاجة.
املتنوعة يف �أثناء العام الدرا�سي لالطالع على تنفيذ املهارات
 5تنظيم عدد من الزيارات
امليدانية ّ
ّ
ال�صف.
اخلا�صة بذلك ومناق�شتها يف غرفة
الفعلية ,وحفظ التقارير
العملية يف مواقع العمل
ّ
ّ
ّ
ّ
 6االهتمام بنظافة وترتيب امل�شغل وجتهيزاته و�أثاثه ،وتوفري عدد من �سالل النفايات ذات الغطاء
والعبوات الفارغة.
للتخ ّل�ص من النفايات
ّ
 7ترتيب املوا ّد والأدوات اجلديدة الزائدة وغري امل�ستخدمة ،وحفظها يف �أماكن منا�سبة
ّ
للتمكن من احل�صول عليها عند احلاجة ،وا�ستخدام املوا ّد املحفوظة م�سب ًقا
حمدد؛
وبت�صنيف ّ
ثم املوا ّد اجلديدة.
ّ
جاهزيتها للعمل
امل�ستمرة لتجهيزات امل�شغل للمحافظة على
الدورية
�	8إجراء عمليات ال�صيانة
ّ
ّ
ّ
مدة ممكنة.
�أطول ّ
العملية يف امل�شغل ؛ �إذ ت�ساعد على اكت�ساب املهارة
أدائية يف تنفيذ املهارات
ّ
 9اتباع الطريقة ال ّ
6

وفاعلية ,و�أبرز ما ت�شتمل عليه هذه الطريقة اخلطوات الآتية:
بي�رس
ّ
العملية وفق ال�رشوط التي ي�ضعها املع ّلم.
أ� تقدمي امل�شاهدة
ّ
ب حماكاة �أداء املع ّلم من قبل بع�ض الطلبة ,وم�شاركة ا لآخرين يف تقومي الأداء وت�صويبه.
املت�ضمنـة ,وتـحقيق معيار الأداء يف تنفيذ التمرينات ,ومتابعة
جـ ممار�سة الطلـبة املهارات
ّ
املع ّلم تكرار املمار�سة الكت�ساب املهارة وال�رسعة يف العمل .
 10تقومي الأداء النهائي للمهارات عن طريق �سل�سلة من الإجراءات املتوا�صلة التي ت�أخذ يف
ومنهجية خطوات الأداء وت�سل�سلها كما وردت يف
املهنية,
وال�صحة
االعتبار ال�سالمة
ّ
ّ
ّ
أخالقيات املهنة و�آدابها ،وكذلك تقومي املنتج النهائي الذي
العملية مع مراعاة �
التمرينات
ّ
ّ
املحدد من قبل املع ّلم م�سب ًقا ,والزمن
املحدد يف خطوات التنفيذ� ,أو
ي�شمل معيار الأداء
ّ
ّ
العملية
اخلا�صة باملهارات
امل�ستغرق يف الأداء ,على �أن ت�ستخدم ا�ستمارات وقوائم التقومي
ّ
ّ
اخلا�صة ّ
بكل منها.
وفق ال�رشوط
ّ
املخربية الواردة يف وحدات هذا الكتاب يف خمترب املدر�سة ,وكتابة التقرير
� 11إجراء التجارب
ّ
ملف الطالب وعر�ضه على املع ّلم لتقييمه.
اخلا�ص بها بعد �إجرائها ,وكتابة هذا التقرير يف ّ
ّ
اخلا�صة ّ
بكل طالب ،كاملعاطف
 12املحافظة على ترتيب امل�شغل يف �أثناء العمل ,بو�ضع الأدوات
ّ
وحقيبة الكتب وغريها يف �أماكنها ال�صحيحة ,بالتن�سيق مع �سائر الزمالء وب�إ�رشاف املع ّلم.
جاهزيتها للعمل �أطول
 13ا�ستعمال الأدوات والتجهيزات بالطريقة ال�صحيحة للمحافظة على
ّ
مدة ممكنة ,كا�ستعمال املاء ّ
املقطر جلهاز البخار ,وو�صل اجلهاز الكهربائي اجلديد مب�صدر
ّ
التيار الكهربائي املنا�سب لفرق جهد ت�صميمه وغري ذلك من الأمثلة.
ّ
الكهربائية جميعها بعد االنتهاء من العمل وقبل مغادرة امل�شغل.
 14ف�صل الو�صالت
ّ
 15االهتمام بقراءة وتنفيذ تعليمات ال�رشكة ال�صانعة لكل جهاز �أو �آلة قبل ا�ستخدامها يف امل�شغل,
الدورية املنا�سبة.
ويف �أثناء اال�ستخدام  ,ولإجراء عمليات ال�صيانة
ّ
اخلا�صة ّ
بكل طالب يف علبة �أو �صندوق منا�سب لتكون جاهزة لال�ستخدام
 16االحتفاظ بالأدوات
ّ
يف �أثناء العمل.
الت�رصف املنا�سب حيال � ّأي �أمور قد تطر�أ يف �أثناء العمل يف امل�شغل.
 17ا�ست�شارة املع ّلم يف
ّ
الكيميائية قبل ا�ستعمالها.
 18االهتمام بقراءة الن�رشات املرفقة مع امل�ستح�رضات
ّ
7
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مستحضرات التجميل
�صحة اجللد وحيويته
أهميته يف احلفاظ على ّ
نظرا ل ّ
اهتم الباحثون بالرتكيب الكيميائي للجلد ً
ومظهره ،وقد �أنتجت م�صانع م�ستح�رضات التجميل مركبات كيميائية متاثل يف تركيبها تلك
املوجودة يف اجللد ،كامليالنني ،والكوالجني ،والإيال�ستني ،وقد �أخذت هذه امل�ستح�رضات �أ�شكا ًال
مائيا يف
وتنوعت ا�ستعماالتها واحتوى بع�ضها
ّ
عدة منها الكرميات ب�أنواعها ،واملحاليلّ ،
ً
م�ستحلبا ًّ
الزيت والبع�ض الآخر زي ًتا يف املاء اعتما ًدا على دواعي ا�ستعماله.
عامليا مثل :كرمي الليل ،وكرمي النهار،
و�أعطيت هذه امل�ستح�رضات �أ�سماء
ّ
وظيفية اتفق عليها ًّ
وغريها.
 ما �أ�شكال م�ستح�رضات التجميل؟املكونات التي تدخل يف تركيبها؟
أهم
ّ
 ما � ّ ما �أ�س�س ا�ستعمال م�ستح�رضات التجميل؟يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
والكيميائية مل�ستح�رضات التجميل.
املكونات الطبيعية
تتعرف
ّ
ّ
ّ
تبينّ �أ�شكال م�ستح�رضات التجميل.
تبينّ �أنواع م�ستح�رضات التجميل.
تتعرف م�ستح�رضات التجميل امل�ستخل�صة من البحر امليت يف الأردن.
ّ
املدونة يف الن�رشة املرفقة مع م�ستح�رضات التجميل.
ّ
أهمية البيانات ّ
تو�ضح � ّ
حت�ضرّ ال�صابون ال�سائل.
حت�ضرّ ال�صابون ال�صلب.
حت�ضرّ الكرمي البارد.
حت�ضرّ مرهم �أك�سيد اخلار�صني.
العامة يف �أثناء حت�ضري التجارب.
تطبق قواعد
ّ
ال�صحة وال�سالمة ّ
ّ
10

�أوالً

املكونات الطبيعيّة والكيميائية مل�ستح�رضات العناية بالب�رشة
ّ

الكيميائية يف تركيب م�ستح�رضات التجميل ( ،)Cosmeticsويجب
تدخل العديد من املواد
ّ
أ�سا�سية الداخلة يف امل�ستح�رضات التي يتعامل معها ب�شكل
ملما
على ّ
ّ
املزين �أن يكون ًّ
باملكونات ال ّ
يومي ،والتي منها:

 1املركّبات غري الع�ضويّة

متعددة هي :الأكا�سيد ،والقواعد ،والأمالح.
تكون املركّ بات غري
الع�ضوية ب�أنواع ّ
ّ

�أ  -الأكا�سـيد ( :)Oxidesاملركبات التي ي ّتحد فيها عنـ�رص الأك�سجني بعنا�صـر �أخرى،
مهما يف م�ستح�رضات التجميل املختلفة ،ومن � ّأهم الأكا�سيد
وتـم ّثل الأكا�سيد ً
جزءا ًّ
امل�ستعملة يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل ما ي�أتي:
.1

فـوق �أك�سـيد الهيـدروجني :ي�سـتعمل فـوق �أك�ســيد الهيــدروجــني (Hydrogen

ّ
ويتفكك حملول فوق
 (Peroxide H2O2بكرثة يف عمليات �صباغ ال�شعر وغريها،
تعر�ض لل�ضوء� ،أو عند
التعر�ض للحرارة� ،أو �إذا ّ
�أك�سيد الهيدروجني ( )H2O2عند ّ
�إ�ضافة الأمونيا مطل ًقا غاز الأك�سجني.

� .2أك�سيد اخلار�صني :يوجد �أك�سيد اخلار�صني ( )Zinc Oxideب�شكل بودرة لونها �أبي�ض،
�أو �أبي�ض م�صفر ،ال يذوب يف الـماء وال يف الكحول ،و�إ ّنـما يذوب يف احلمو�ض
الع�ضوية والهيدروك�سيدات ،ويدخل يف تـح�ضري م�ستح�رضات التجميل بن�سبة
غري
ّ
 ،%10- %2وهو مع ّقم قاب�ض ومانع لاللتهابات.
 .3ثاين �أك�سيد التيتانيوم ( Tio2 :(Titanium Dioxideيوجد على �شكل بودرة بي�ضاء،
الع�ضوية ،ويذوب فقط
غري قابل للذوبان يف املاء� ،أو احلمو�ض املختلفة� ،أو املحاليل
ّ
وميت�ص الأ�شعة فوق
القلوية �أو كربوناتها،
يف حم�ض الكربيتيك املركّ ز واملركّ بات
ّ
ّ
البنف�سجية ،وي�ساعد على عدم احرتاق اجللد ،ويدخل يف م�ستح�رضات التجميل
ّ
للعناية والتزيني؛ لأ ّنه قاب�ض ومانع لاللتهابات.
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أ�سا�سية تدخل يف تـح�ضري م�ستح�رضات التجميل،
ب -القواعد ( :)Basesمركّ بات ّ
قلويـة � ّ
وهي �أول ما ا�ستعمل يف �صنع ال�صابون ،ومنها:
 .1هيدروك�سيد ال�صوديوم �أو ال�صودا الكاوية ( :)Sodium Hydroxide) (NaOHبلورات
خا�صة للعينني ،ومتت�ص رطوبة اجلو ب�رسعة،
جافّة بي�ضاء وكاوية للجلد ،وم�ؤذية للج�سم ّ
تعر�ضها للجو ،وتدخل يف �صناعة ال�صابون العادي �أو النابل�سي.
وتذوب عند ّ

 .2هيدروك�سيد البوتا�سيوم (البوتا�س الكاوي) (:)Potassium Hydroxide) (KOH
بلورات �أو عيدان �صغرية جافّة بي�ضاء ،وكاوية بدرجة � ّ
أقل من هيدروك�سيد
اللحمية حول الأظفار،
ال�صوديوم ،تذوب يف املاء ،وي�ستعمل كم�ستح�رض لإذابة
ّ
وي�ستعمل يف �صناعة ال�صابون ال�سائل واملعاجني.
 .3هيدروك�سيد الأمونيـوم (� :)Ammonium Hydroxide) (NH4OHسـائل عدمي
اللون ،لـه رائحة ن ّفاذة ،ينتج من �إذابـة غازالأمونيا ( )NH3يف املاء ،وي�ستعمل لرفع
وخا�صة م�ستح�رضات �صبغ ال�شعر ومتويجه ومتلي�سه.
قلوية مواد التجميل
ّ
ّ

أمالحا
جـ -الأمالح ( :)Mineralsتنتج الأمالح من تعادل احلمو�ض مع القواعد لتعطي � ً
أ�سا�سية
أمالحا
حم�ضية �أو � ً
ّ
قاعدية ،وح�سب ن�سبة احلم�ض �إلى القاعدة ،و� ّ
أهم الأمالح ال ّ
ّ
يف التجميل ما ي�أتي:

 .1كربونـات ال�صوديوم (:)Sodium Carbonate) (Na2CO3
تتـكون كربونـات
ّ
قلوية ،تذوب يف املاء وتدخل يف �صناعة �شامبو
ال�صوديـوم من بلورات بي�ضاء ّ
أ�سا�سية لإزالة ع�رس
احلمام ،وتدخل � ً
أي�ضا يف املراهم اخلا�صة ب�أمرا�ض اجللد ،وهي � ّ
املاء املهم يف م�ستح�رضات التجميل� ،أما بايكربونات ال�صوديوم فتدخل يف �صناعة
مزيالت رائحة العرق.

يتكون ملح الطعام من
 .2ملح الطعام كلوريد ال�صوديوم (ّ :)Sodium Chloride) (NaCL
بلورات عدمية اللون �أو بلورات دقيقة بي�ضاء ،تذوب يف املاء وتدخل يف �صناعة ال�شامبو.
 .3ملح كلوريد الأملنيوم ( :)Aluminum Chloride) (AlCl3توجد على �شكل بودرة بي�ضاء
جدا يف �صناعة مزيالت رائحة العرق ،وقاب�ضة
مهمة ًّ
م�صفرة  ،تذوب يف املاء ،وهي ّ
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قوية ،حيث يكفي حملول ( )%30من كلوريد الأملنيوم لإزالة رائحة عرق القدمني.
ّ

 .4كربيتات البوتا�سيوم والأملنيوم  :K2SO4 ،((Al2(SO4((3توجد كربيتات البوتا�سيوم
والأملنيوم ( )Potassium Aluminum Sulphateعلى �شكل بلورات �أو بودرة عدمية
اللون  ،تذوب يف املاء  ،وتدخل يف م�ستح�رضات �أحمر ال�شفاه ،ويف م�ستح�رضات
العناية بالقدمني؛ لأ ّنها تزيل م�سامري القدمني ،وتدخل يف مزيالت العرق لقدرتها
جتاريا با�سم الكاولني ،وتدخل يف م�ستح�رضات
أي�ضا ،وتعرف
على االمت�صا�ص � ً
ًّ
وخا�صة الأقنعة وم�ستح�رضات التنظيف العميق للب�رشة؛ لأ ّنها
التجميل جميعها
ّ
ما ّدة قاب�ضة ّ
ومنظفة للأو�ساخ.

 2املركبات الع�ضوية

برتولية� ،أ�سا�سها الكربون والهيدروجني ويطلق عليها ا�سم الهيدروكربونات.
مركّ بات
ّ
أهم املركبات الع�ضوية التي تدخل يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل ما ي�أتي:
ومن � ّ

ليكون
�أ  -الكحول الإيثيلي (� :)Ethyl Alcoholسائل �شفاف ،ومتطاير ،وميتزج باملاء
ّ
مطهر للجلد ،وله ت�أثري جم ّفف للب�رشة ،ويدخل يف تركيب العطور
تراكيز خمتلفة ،وهو ّ
والغ�سوالت والتونك.

ب -اجللي�رسين (� :)Glycerinسائل �شفاف لزج ال رائحة له ،وميتزج باملاء ويحتفظ به ،ذو
طبيعة متعادلة ،وهو ّ
مرطب قوي يدخل يف م�ستح�رضات التجميل ،وامل�ستحلبات
ويعد ما ّدة حافظة.
جميعها ،والأقنعة
اخلا�صة بالكاولنيّ ،
ّ

جـ -حم�ض اللـنب (الالكتيك) (� :)Lactic Acidسائل لـزج �شـ ّفاف �أو م�صفر قليالً ،له رائحة
م�ستحبة ميتزج باملاء ،وي�ستعمل يف معادلة حمو�ضة امل�ستح�رضات املختلفة ،وي�ساعد
غري
ّ
ويطري الب�رشة.
على جتديد اخلاليا
ّ

د  -فيتامني ( �أ )� :سائل �شفاف ي�ستعمل يف عملية تق�شري اخلاليا امليتة من الب�رشة.

هـ -حم�ض ال�صف�صاف (ال�سل�سليك) ( :)Salicylic Acidي�ستخرج من �شجرة ال�صف�صاف،
ويعد حم�ض �سيلكات
وميتزج باملاء البارد ويدخل يف تركيب مراهم اخلار�صني،
ّ
اخلار�صني قات ً
للفطريات والبكترييا ،لذلك يدخل يف تركيب م�ستح�رضات �ضد
ال
ّ
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حب ال�شباب املحتوية على
الق�رشة ،والأكزميا ،والث�آليل ،وجمففات العرق ،وكرميات ّ
الكربيت ،ويعمل كمق�شرّ قوي للجلد.
ي�سمى حم�ض الفاكهة؛ لأ ّنه ي�ستخرج من
و  -حم�ض اجلاليكوليك (ّ :)Glycolic Acid
الفاكهة ومن ق�صب ال�سكر ،وميتزج باملاء وي�ستعمل كمادة حافظة ،ويزيل الق�شور
اخلا�صة بتق�رش اخلاليا امليتة عن
عن �سطح اجللد؛ لذا ،يدخل يف حت�ضري امل�ستح�رضات
ّ
اخلا�صة برتميم
الكيميائية
�سطح الب�رشة ،وي�ستعمله الأطباء بن�سبة  %70يف مواد ال�صنفرة
ّ
ّ
الب�رشة ،كما يدخل يف تركيب موا ّد التمويج والتملي�س.

ز  -حم�ض الهيالورنيك ( :)Hyalauronicيوجد يف �أن�سجة اجللد ،وهو موجود يف تركيب
كرميات الب�رشة جميعها ،كما �أ ّنه �أ�سا�سي يف حفظ املاء داخل اجللد ،ويدخل هذا احلام�ض
�ضمن جمموعة العامل ّ
املرطب الطبيعي يف الب�رشة ،وي�ساعد على حفظ  %90من املاء
داخل الب�رشة فيبقيها رطبة.

هيدروكربونية ،ي�شبه ال�شمع
برتولية
مكونات
ح -الفازلني (البارافني) ( :)Vaselineمزيج من ّ
ّ
ّ
يف قوامه� ،أبي�ض �أو عدمي اللون ،وهو �شحمي
أ�سا�سية يف �صنع املراهم
امللم�س ،ويدخل كما ّدة � ّ
وامل�ستحلبات ،مثل :الكرمي البارد ،والكرميات
اخلا�صة باجل�سم كما يف ال�شكل ( ،)1-1وي�ستعمل
زيت الربافني لقدرته على تكوين طبقة عازلة للجلد
الطبيعية
حاليا ا�ستعمال الزيوت
وترطيبه ،ويف�ضل
ّ
ًّ
ال�شكل ( :)1-1الفازلني.
واجلل�رسين بد ًال منه؛ ل ّأن اجللد ال ميت�ص هذا الزيت.

ونباتية،
حيوانية
ط -حم�ض ال�شمع ( :)Satiric Acidال يذوب يف املاء ،وي�ستخرج من م�صادر
ّ
ّ
رغوية.
ويدخل يف الكرميات �رسيعة االمت�صا�ص ،ويف معجون احلالقة؛ الحتوائه على مادة
ّ
يعد ما ّدة م�ستحلبة ؛�أي املا ّدة التي تربط جزئيات الدهون باملاء
ي� -شمع النحل (ّ :)Bee wax
كعامل ا�ستحالبي ،كما يف الكرمي البارد ،ويدخل يف �صناعة �أحمر ال�شفاه ،وال�شموع
ال�ساخنة والباردة املزيلة ل�شعر اجل�سم.
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�شمعية ت�ستخل�ص من دهن �صوف اخلراف ،وت�شابه يف
ك -زيت الالنولني ( :)Lanolinما ّدة
ّ
النباتية والبارافني ،ولها قدرة
الدهنية للجلد ،وعادة متزج بالزيوت
تركيبها الإفرازات
ّ
ّ
مهمة يف ثبات امل�ستحلبات
على امت�صا�ص ما ن�سبته  %30من املاء؛ لذلك فهي ما ّدة ّ
( )W\Oذات الو�سط الزيتي.
مكون لأن�سجة اجللد والعظام ،ويت�ألف
ل -الكوالجني ( :)Collagenمركّ ب بروتيني
ّ
أمينيا خمتل ًفا يف الرتكيب ،ويحفظ الكوالجني رطوبة اجللد ومينع
من ()17
ً
حم�ضا � ًّ
ال�شيخوخة ،ويدخل �إلى داخل الأدمة بخا�صية الت� ّأين ،وي�ستعمل يف �صناعة �أقنعة الب�رشة.

أمينية التي
م  -الإيال�ستني ( :)Elastineمركّ ب بروتيني ّ
يتكون من �سال�سل من احلمو�ض ال ّ
متنع ت�ش ّقق اجللد عند زيادة وزن اجل�سم� ،أو نق�صانه� ،أو يف �أثناء احلمل؛ لذلك يدخل
الإيال�ستني يف تركيب م�ستح�رضات العناية باجللد والب�رشة امل�س ّنة ،ويكون ب�شكل
م�ستخل�صات �سائلة �أو كرميات م� ّؤينة كي ي�ستطيع النفاذ �إلى داخل الأدمة.

ن  -الن�شا ( :)Starchبودرة ناعمة ال طعم لها ،وي�ستخرج من نباتات عدة مثل :الأرز،
والقمح  ،والذرة ،ويكرث ا�ستعماله يف البودرة وم�سحوق الظالل لتزيني الب�رشة والعيون،
كما يدخل مع الكاولني يف �صنع الأقنعة املختلفة للوجه.
�ص -املوا ّد القاب�ضة واملوا ّد احلافظة :تدخل يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل ،كما ي�أتي:
 .1املواد القاب�ضة ( :)Astringentsمن القواب�ض امل�ألوفة الكافـور ( )Caphorوهو
طيارة ،ويح�ضرّ من
بلورات �أو كـتل من البودرة عديـمة اللون ذات رائحـة ّ
الدهنية؛ لأنه
عملية تقطري �شجرة الكافور ،وي�ستعمل يف ال�سائل القاب�ض للب�رشة
ّ
ً
اخلا�صة بالتدليك؛ لأ ّنه
م�شرتكا مع الزيوت الأخرى
ومطهر ،ويدخل
قاب�ض
ّ
ّ
يحث على تدفّق الدورة الدموية.
ّ
 .2املواد احلافظة :من املواد احلافظة ( )Preservativesالداخلة يف حت�ضري م�ستح�رضات
التجميل ما ي�أتي:

�أ  .ميثيل بارابني ( :)Methyl parabenمن عائلة البنزين ،ويعمل م�ضا ًّدا للجراثيم
لذلك ي�ستعمل كما ّدة حافظة مل�ستح�رضات التجميل املختلفة ب�أ�شكالها جميعها.
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ب .بروبالني جاليكول ( :)Propylene glycolي�شبه اجللي�رسول ،وهو معقّم
ّ
ومرطب ،وي�ستعمل كما ّدة حافظة يف �صناعة الأغذية ،ويزيل تق�شرّ اجللد
وخا�صة م�سامري اجللد ،وف�ض ً
للفطريات.
أثريا م�ضا ًّدا
ّ
ّ
ال عن ذلك ف� ّإن له ت� ً

 3م�ستخل�صات النباتات والأع�شاب يف م�ستح�رضات التجميل

الطبيعية
برعت الن�ساء منذ القدم وحتى يومنا هذا يف ا�ستعمال الأع�شاب وغريها من املواد
ّ
ويتجملن با�ستعمال م�ستخل�صات الورد ،والرياحني،
يتطينب
وكن
كمرطبات للب�رشة،
ّ
ّ
ّ
الطبيعية التي
وخ�شب ال�صندل ،وجوز الهند ،وامل�سك ،والعنرب .ومن �أ�شهر امل�ستح�رضات
ّ
ا�ستعملها الغرب :زبدة ال�شي �أو ثمرة الكرتيه ( )Sheabutterامل�ستوردة من �إفريقيا ،وهي
أهم امل�ستخل�صات املوجودة يف كرميات الب�رشة املنتجة يف �أوروبا و�أمريكا،
متثل اليوم �أحد � ّ
العطرية يف ت�صنيع ّ
املنظفات ،وال�صابون ،وال�شامبو ،وا�ستعملت
وقد ا�ستعملت النباتات
ّ
العطرية يف �صناعة �أرقّ �أنواع العطور ,ومنها:
زيوت النباتات
ّ

أهم امل�ستخل�صات
أ�  -م�ستخل�صات النباتات :من � ّ
الدهنية
أ�سا�سية ،واحلمو�ض
ّ
النباتـية الزيوت ال ّ
ّ
والعنا�رص ،والفيتامينات نذكر منها ما ي�أتي:

 .1زيت اللوز ( :)Almond oilيدخل زيت
اللـوز ال�شكل ( )2-1يف حت�ضري كريـمات
ال�شكل ( :)2-1زيت اللوز.
مطر للجلد،
اجل�سم والوجه وال�شعر؛ لأنه ّ
وحافظ للماء ،ومانع للت�أك�سد؛ الحتوائه على فيتامني (هـ) ،ويدخل زيت اللـوز الـحلـو
املر يف �صناعة كرميات اجل�سم.
يف تركيب زيوت ال�شعر ،كما يدخل زيت اللوز ّ
يتميز بقوامه الكثيف
 .2زيت اخلروع (ّ :)Castor Oil
ال�شكل ( ،)3-1وهو ذو رائحة غري مرغوب فيها
يطري اجللد ،ويدخل ب�شكل مبا�رش يف
مرّ ،
ومذاق ّ
مراهم اخلار�صني ،ويف حت�ضري ال�شمع امل�ستعمل
لإزالة �شعر الوجه واجل�سم ،ويف الزيوت الأخرى
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ال�شكل ( :)3-1زيت اخلروع.

اخلا�صة بالعناية بال�شعر.
ّ
 .3زبدة الكاكاو ( :)Butter Cocoدهـن �شـبه �صلب،
م�ستخل�ص من بـذور �شـجرة الكاكاو ،ال�شـكل
( ,)4-1وقوامه �شمعي يزيد يف قوام الكرمي
وي�سهل ب�سطه على اجللد؛ لأ ّنه يحتوي على
ّ
الدهنية الأ�سا�سية جميعها يف اجللد،
احلمو�ض
ّ
وهو �أ�سا�سي يف م�ستح�رض �أحمر ال�شفاه؛ لأنه
مرطب و مينع التح�س�س.

ال�شكل ( :)4-1زبدة الكاكاو.

 .4الهماملي�س ( :)Hammamelisم�ستخل�ص ي�ستخرج
من �أوراق نبات الهماملي�س بعد تـجفيفها ال�شكل
( ،)5-1وتكمن فائدته يف �أ ّنه قاب�ض قوي يوقف
ال�شكل ( :)5-1الهماملي�س.
النزيف يف اجلروح ،ويدخل يف ال�سائل القاب�ض
لتهيج اجللد،
ّ
اخلا�ص بالب�رشة ومعاجني احلالقة ،وهو مانع ّ
ّ
اخلا�ص بورم
ويلطف من الكدمات ،ويدخل يف ال�سائل
ّ
اجلفون بالإ�ضافة �إلى �أنه ي�شرتك مع �أك�سيد اخلار�صني يف
التح�س�س.
تلطيف اجللد ومينع
ّ

 .5زيت جوز الهند ( :)Coconut Oilي�سـتخرج جوز الهند
ّ
كمرطب
من الثمار النا�ضجة ،ال�شكل ( ،)6-1وي�ستعمل

ال�شكل ( :)6-1زيت
جوز الهند.

للجلد ،ويف �صناعة ال�صابون ،وتقوية �شعر الر�أ�س.

 .6زيـت الزيتـون ( :)Olive Oilمن �أقـدم الزيـوت امل�ستعملة
لرتطيب اجللد ال�شكل ( ،)7-1وهو �أ�سا�سي يف �صنع
ال�صابون ،ويف م�ستح�رضات عالج الق�رشة ،كما �أ ّنـه يعالج
�أمرا�ض الـجلد ،كالإكزيـما ،وال�صدفية ،واحلروق.
أ�سا�سية
 .7الكركم (ّ :)Curcuim
يعد الكركم من امل�صادر ال ّ
وال�صدفية ،كما
الطفيلـيات ،و�شـفاء الـجروح،
لعالج
ّ
ّ
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ال�شكل ( :)7-1زيت
الزيتون.

حب ال�شباب واحلروق .ال�شكل (.)8-1
ويعالج ّ
 .8الب�صل الأحمر ( :)Red Onionي�ستعمل الب�صل
حب ال�شباب ،والتهاب
الأحمر يف كرميات عالج ّ
اجللد ،وعالج احلروق ،وت�ساقط ال�شعر ال�شكل
(.)9-1
 . 9اجلن�سنغ ( :)Ginsingي�ستعمل اجلن�سنغ منذ �أكرث من
 2000عام يف الطب ال�شعبي الكوري وال�صيني،
ويعالج التجاعيد ،ويف ّتح لون اجللد ،وي� ّؤخر هرم
اجللد ال�شكل (.)10-1

ال�شكل ( :)8-1الكركم.

ال�شكل ( :)9-1الب�صل الأحمر.

 .10ال�شاي :بنوعيه الأ�سود ( )Brown Teaوالأخ�رض (Green

أمينية ،وفيتامينات،
 :)Teaيحتوي على حمو�ض � ّ
ّ
الت�سكر ،والفالفون ،وفيتامني
وكافيني ،وعديدات
(�أ) ،وفيتامني (ب .)6يق ّلل ال�شاي الأ�سود من خطر
الأ�رضار الناجتة من الإ�شعاع� ،أما ال�شاي الأخ�رض
فله ت�أثري فعال يف كرمي العني لإزالة االنتفاخ ،ومنع
الرتهل والتجاعيد ال�شكل (.)11-1

ال�صبار لتنعيم ال�شفاه،
ال�صبار ( :)Aloe veraي�ستعمل ّ
ّ .11
كمطر للحروق.
وترطيب اجللد وجتديده ،وي�ستعمل
ٍّ
خوا�ص م�ضـا ّدة للبكتـرييا ،والفطريـات،
ولـه
ّ
أي�ضا كخاف�ض للحرارة
والفريو�سات ،وي�ستعمل � ً
وجمدد للخاليا ال�شكل (.)12-1
ّ

ال�شكل (:)10-1اجلن�سنغ.

ال�شكل ( :)11-1ال�شاي.

 .12الثوم ( :)Garlicيدخل الثوم يف الكرميات امل�ضا ّدة
للق�رشة وله خ�صائ�ص التعقيم وم�ضاد لاللتهابات.
ال�صبار.
ال�شكل (ّ :)12-1
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ملونات ال�شعر
 .13احلناء (ّ :)Henna
يعد احلناء من ّ
واجللد ،وا�ستعمله النا�س منذ القدم يف عملية
تلوين ال�شعر ،و�أ�صابع اليدين والقدمني ،وما
يزال �أكرث النا�س ي�ستعملونه حتى وقتنا احلا�رض
ال�شكل (.)13-1

 .14الطحالب ( :)Algaeتوجد يف الـمحيطات والبحار،
وبنية،
وهي نباتات ّ
ملونة ب�ألوان خ�رضاء ،وحمراءّ ،
مييزها وجود الكوالجني والإيال�ستني
و� ّ
أهم ما ّ
اخلا�صة
بكمية وافرة؛ لذلك تدخل يف الكرميات
ّ
بالتجاعيد ،ال�شكل (.)14-1

هل تعلم؟

ال�شكل ( :)13-1احل ّناء.

ال�شكل ( :)14-1الطحالب.

يتميز به ا�ستعمال الطحالب �أ ّنه بد أ� بعد ما �أ�صيب البقر مبر�ض جنون
� ّ
أهم ما ّ
البقر؛ لأن الكوالجني كان ي�ستخرج من البقر.
الطيارة،
تتميز الأع�شاب بزيوتها ّ
ب  -م�ستخل�صات الأع�شابّ :
أهمها:
الغذائية
وبا�ستعماالتها
والتجميلية ،ومن � ّ
ّ
ّ
قويـة ال�شـكل
 .1الـريـحان (  :) Basilنبتة
عالجية ّ
ّ
( ،)15-1ولها خ�صائ�ص م�ضا ّدة لاللتهابات
حب ال�شباب.
والتقرحات ،وت�ستعمل لعالج ّ
ّ

ال�شكل (:)15-1الريحان.

املريمية ل�صباغ ال�شعر
املريمية ( :)Sageت�ستعمل
.2
ّ
ّ
ملونة لل�شعر،
ال�شكل ()16 - 1؛ �إذ تعطي ما ّدة ّ
وهي قاب�ض قوي تدخل يف مزيالت رائحة العرق.
ال�شكل(:)16-1املريمية
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يعد زيت
 .3زيت احل�صالبان (ّ :)Rosemary Oil
الطيارة ،وي�ستخرج
احل�صالبان من الزيوت ّ
من تقطري زهور نبات احل�صالبان ،ال�شكل
مادة حافظة للكرمي
(،)17 - 1
ّ
ويعد ّ
وم�ستح�رضات العناية بال�شعر؛ لذلك يدخل
ومقويات ال�شعر ،ويف
يف �صناعة ال�شامبو،
ّ
زيوت م�ساج �أو تدليك اجل�سم؛ ل�سهولة
امت�صا�صه ولأ ّنه يزيل الآالم من اجل�سم.
يعد زيت
 .4زيت الالفندر (ّ :)Lavender Oil
الطيارة وي�ستخرج من
الالفندر من الزيوت ّ
زهرة الالفندر ،ال�شكل ( .)18-1ويذوب
ويتميز برائحته
زيت الالفندر يف الكحول،
ّ
الزكية؛ لذلك يدخل يف �صناعة العطور،
ّ
واملراهم ،وزيوت التدليك ،وال�صابون.
يعد زيت �إبرة
 .5زيت �إبرة الراعي (ّ :)Geranium
أ�سا�سيا يف الأقنعة والب�رشة اجلافّة؛ �إذ
الراعي � ًّ
الدموية ويف �إزالة
يعمل على انقبا�ض الأوعية
ّ
الندب ،ال�شكل (.)19-1
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ال�شكل(:)17-1احل�صالبان

ال�شكل ( :)18-1الالفندر.

ال�شكل (� :)19-1إبرة الراعي.

 – 1ما دور ّ
كل من �:أك�سيد التيتانيوم ،وفوق �أك�سيد الهيدروجني ،وكربونات ال�صوديوم
يف م�ستح�رضات التجميل ؟
ميزات وا�ستعماالت ّ
كل من :الالنولني ،وزيت اخلروع ،وزيت اللوز.
 – 2اذكر ّ
 – 3اذكر اثنني من املوا ّد احلافظة التي تدخل يف م�ستح�رضات التجميل.
ِ �–4
الطيارة ،و�آخرين على الزيوت الثابتة.
أعط مثالني على الزيوت ّ
ال�صبار يف كرمي النهار؟
 – 5ما فائدة ّ
 - 6قارن بني الفازلني والالنولني من حيث:
ب -ال�شكل.
�أ  -امل�صادر.
جـ -امل�ستح�رضات التي يدخل يف تركيبها .د  -امت�صا�ص اجللد لها.
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ثانيًا

�أ�شكال م�ستح�رضات التجميل

�صنعت م�ستح�رضات التجميل ب�أ�شكال خمتلفه لتخدم الهدف الذي ت�ستعمل لأجله .فمنها:
ال�صلب ،كامل�ساحيق و�أقالم ال�شمع ،ومنها� :شبه ال�صلب ،كاملعجون والكرميات ،ومنها :ال�سائل،
ّ
خ�صو�صيته من حيث� :صفاته،
ولكل م�ستح�رض جتميلي
كامل�ستحلبات ،واملحاليل ،واملع ّلقات،
ّ
ومكوناته وا�ستعماالته ،فما �أ�شكال م�ستح�رضات التجميل؟ ما �صفاتها وخ�صائ�صها؟ ما
وحت�ضريه
ّ
مكونات ّ
يتم حت�ضريها؟
ّ
كل منها؟ كيف ّ

 1املحاليـل

تعد املحاليل ( )Solutionم�ستح�رضات �سائلة متجان�سة حتتوي على ما ّدة �أو موا ّد مذابة يف
ّ
مزيجا من الكحول واملاء �أو الزيت �أحيا ًنا.
ماء �أو ً
مذيب ،وعادة ما يكون املذيب ً
وتعد بع�ض املذيبات مثل ،الكحول ،واجللي�رسين موا ّد م�ساعدة على الذوبان؛ �إذ يح�ضرّ
ّ
متاما،
املحلول ب�إذابة م�سحوق املا ّدة املذابة يف مذيب �ساخن،
ويحرك حتى تذوب املا ّدة ً
ّ
وبعدها ميكن ف�صل املا ّدة املذابة عن املحلول بتبخري املذيب باحلرارة.
يذوب اجلل�رسين يف املاء؛ لذا ،ف� ّإن املاء واجللي�رسين والكحول موا ّد متتزج ببع�ضها البع�ض؛
الزيتية الأخرى؛ ليعطي
ولكن الزيت ال ميتزج باملاء بل ميتزج باملوا ّد
مائيا،
ّ
ّ
لتعطي حملو ًال ًّ
زيتيا كزيت الأطفال.
حملو ًال ًّ
غازية؛ فامللح ما ّدة �صلبة ،واجللي�رسين ما ّدة
ميكن �أن تكون املا ّدة املذابة �صلبة� ،أو �سائلة� ،أو ّ
�سائلة ،وثاين �أك�سيد الكربون ما ّدة غازية ،كما احلال يف امل�رشوبات الغا ّزية التي ّ
يحل فيها
يتكون من غاز زيت الورد وماء مذيب
ثاين �أك�سيد الكربون يف املاء ،وكذلك ماء الورد الذي ّ
الغازية يف �أوعية حمكمة الإغالق؛ لتاليف تطايرها.
لهذا الغاز ،وحتفظ املحاليل
ّ

ت�صنّف املحاليل بح�سب درجة تركيزها �إلى:

كمية قليلة من املا ّدة املذابة مقارنة باملذيب.
�أ  -املخ ّففة :املحاليل التي حتتوي على ّ

كمية من املذيب.
كميات كبرية من املا ّدة املذابة يف ّ
ب -املحاليل املركّزة :حتتوي على ّ

إ�ضافية من املا ّدة املذابة� ،إ�ضافة
كمية � ّ
جـ -امل�شبّعة :املحاليل التي ال ت�ستطيع �أن ت�ستوعب � ّأي ّ
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�إلى ما حتتويه �أ�ص ً
ي�سبب تر�سبها.
ال ّمما ّ
واملقوية للب�رشة
أهم املحاليل امل�ستعملة يف م�ستح�رضات التجميل :املحاليل القاب�ضة
ّ
ومن � ّ
وتت�ضمن واحدة �أو �أكرث من الت�أثريات الآتية:
املوقعية يف اجللد،
تتميز بت�أثرياتها
ّ
ّ
والتي ّ
و�شد اجللد ،وت�صغري م�سامات اجللد ،والتخفيف من العرق والدهون،
انت�صاب ال�شعرةّ ،
وجت ّلط الدم يف اجلروح ،وترميم اجللد ،و�إعطاء �شعور باالنتعا�ش.

ميكن ت�صنيف املحاليل القاب�ضة كيميائيًّا �إلى ثالثة �أنواع رئي�سة:

الأمالح املعدنيّة للحمو�ض الع�ضويّة وغري الع�ضويّة :وهي عديدة� ،إال � ّأن املفيد
وامل�سموح با�ستعماله منها يف موا ّد التجميل هي �أمالح اخلار�صني ،والألومنيوم،
ّ
الـخل� ،أو اللنب� ،أو حم�ض
والزركونيـوم ،مع حمو�ض مـختلفة ،مثل :حم�ض
الهيدروكلوريك� ،أو الليمون� ،أو حم�ض الطرطريك �أو ال�سال�سيليك.
احلمو�ض الع�ضويّة ذات الوزن اجلزيئي املنخف�ض :و�أكرثها ا�ستعما ًال حم�ض اللنب،
وحم�ض الليمون.
الكحوالت :وي�ساعد لهذه الغاية الكحول الإيثيلي والكحول الإيزوبروبيلي برتاكيز
خمتلفة قد ت�صل �إلى  ،%60وت�ضاف بع�ض املوا ّد �إلى املحاليل القاب�ضة حتى ت�ساعد
أثريا مبرّ ًدا يف املحاليل
�أو تزيد يف فاعليتها ،ومن هذه املواد :املنثول الذي يعطي ت� ً
املطهرة ،وماء الورد لتلطيف اجللد املخدو�ش
التي ت�ستعمل بعد احلالقة ،واملوا ّد
ّ
واملجروح وترميمه.

 2املعلّقات

املعلقات ( :)Suspensionsم�ستح�رضات غري متجان�سة �سائلة ،وتكون امل�ساحيق فيها غري
ذائبة يف املاء ومع ّلقة فيه ويجب عدم تر�شيح املع ّلق.
جي ًدا قبل ا�ستعماله؛ ل�ضمان جتان�سه ،وتوزيع امل�سحوق ب�شكل جيد.
يجب ّ
خ�ض املع ّلق ّ
كمية قليلة من ال�سائل لتح�ضري معجون
وحت�ضرّ املع ّلقات بخلط امل�ساحيق ببع�ضها ،و�إ�ضافة ّ
جي ًدا ،وبذلك نح�صل على مع ّلق
ناعم ،ثم �إ�ضافة باقي ال�سائل �إلى املعجون وحتريكه ّ
جيدة.
مبوا�صفات ّ
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وتهيجها مع ّلق
ومن املع ّلقات التي ت�ستعمل على نطاق وا�سع للتخفيف من احمرار الب�رشة ّ
الكالمني (.)Calamin

مكونات معلّق الكالمني
ن�شاط (ّ :)1-1

تقريرا يف ذلك،
مكونات مع ّلق الكالمني ،واكتب
ابحث يف امل�صادر املتوافرة لديك عن ّ
ً
ثم ناق�ش ب�إ�رشاف معلمك زمالءك يف املو�ضوع.
ّ

 3امل�ستحلبات

امل�ستحلبات ( :)Emulsionsي�ؤدي خلط املاء بالزيت �إلى تبعرث م�ؤ ّقت ال يلبث �أن يف�صل على
خوا�ص
البد من �إ�ضافة عامل ا�ستحالبي له
�شكل طبقتني غري ممتزجتني .وملزج الزيت باملاءّ ،
ّ
يعد �أقدم م�ستحلب عرفه
وحمبة للماء من جهة �أخرى؛ كاحلليب الذي ّ
حمبة للزيت من جهة ّ
ّ
يتكون من املاء والربوتني الذائب فيه ،ومن الدهن الذي يف�صل عن احلليب
الإن�سان ،فهو ّ
على �شكل �سمن.
حت�ضرّ امل�ستحلبات مبزج ّ
كل من الزيت ،واملاء،
يدويا �أو � ًّآليا،
والعامل اال�ستحالبي وحتريكهما ًّ
يتحول الطور
ويف �أثناء التحريك ال�رسيع،
ّ
زيت
مـاء
ماء �إلى
الداخلي للم�ستحلب� ،سواء �أكان زي ًتا �أم ً
قطرات �صغرية يحيط بها العامل اال�ستحالبي؛
�إذ مينع ارتطام القطرات ال�صغرية واندماجها
حتى ال ّ
ت�شكل قطرات �أكرب ،وبالتايل ينف�صل
زيت يف ماء
ماء يف زيت
امل�ستحلب ،وك ّلما كانت قطرات امل�ستحلب
�أ�صغر زادت لزوجته و�أ�صبح �أكرث ثبا ًتا.
ال�شكل ( :)20-1امل�ستحلبات.

وامل�ستحلبات � ّإما �أن تكون على �شكل م�ستحلب زيت يف ماء (ز/م) ()O\W؛ �أي قطرات
زيت م�ستحلبة يف املاء� ،أو م�ستحلب ماء يف زيت (م /ز) ()W\O؛ ويكون الطور اخلارجي
فيها الزيت ،كما يف ال�شكل (.)20-1
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معدنيا،
تعد الكرميات من �أنواع امل�ستحلبات ،وحتتوي على الزيت الذي يكون م�صدره
ّ
ًّ
حيوانيا ،كدهن
نباتيا ،كزيت اللوز ،وزيت الزيتون ،وزيت ال�سم�سم� ،أو
ًّ
كزيت الربافني� ،أو ًّ
ال�صوف (الالنولني) .وتعمل جميعها على تليني الب�رشة واملحافظة على رطوبتها ،كذلك
حتتوي املواد التي جتذب الرطوبة كاجللي�رسين ،ومتزج باملاء ،وميكن �إ�ضافة املوا ّد التي تزيد
درجة اللزوجة؛ للمحافظة على ثبات الكرميات و�إعطائها القوام املنا�سب بوجود العامل
اال�ستحالبي الذي يربط الزيت باملاء ،ويحتوي الكرمي �أو امل�ستحلب على ما ّدة حافظة
ومادة ّ
معطرة.
ميكن احل�صول على م�ستحلب �سائل (لو�شن) �أو م�ستحلب �شبه �صلب (كرمي /مرهم)
باالعتماد على ن�سبة املحتوى الزيتي ودرجة ان�صهار هذه الزيوت ،فك ّلما زاد املحتوى
الزيتي وارتفعت درجة ان�صهار الزيوت (كال�شموع ،وال�شحوم) زاد قوام امل�ستحلب؛
ليعطي امل�ستحلب املعروف بالكرمي.
التجميلية التي �أ�سا�سها ماء يف زيت ،والأخرى التي
ويف ما ي�أتي خ�صائ�ص امل�ستحلبات
ّ
�أ�سا�سها زيت يف ماء.
�أ  -خ�صائ�ص الـماء يف زيت (. )W\O
 .1متنع فقدان الرطوبة يف اجللد.
 .2ت�ساعد على تنظيف الب�رشة.
 .3ال ميكن تخفيفها باملاء.
 .4حتتاج �إلى ال�صابون واملاء لإزالتها عن اجللد.
ب -خ�صائ�ص الزيت يف الـماء (.)O\W
 .1تب�سط على اجللد ب�سهولة.
تنعم اجللد وتق ّلل اجلفاف.
ّ .2
 .3تق ّلل فقدان الرطوبة.
 .4ال ميكن تخفيفها بالزيت.
ن�سبيا ،ويجب حفظها يف �أماكن ذات
امل�ستحلبات من امل�ستح�رضات التي لها عمر ق�صري ًّ
درجة حرارة معتدلة �°25–15س؛ للمحافظة على ثباتها.
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التجميلية التي �أ�سا�سها ماء يف زيت� ،أو زيت يف ماء.
ومي ّثل اجلدول (� )1-1أمثلة على امل�ستحلبات
ّ
اجلدول (� :)1-1أمثلة على امل�ستحلبات التجميليّة التي �أ�سا�سها ماء يف زيت� ،أو زيت يف ماء.
زيت يف ماء ()o\w

ماء يف زيت ()w\o

�أمثلة
لو�شن الرتطيب.
لو�شن التنظيف.
كرميات ت�سمري الب�رشة.
الكرمي املختفي.

�أمثلة
الكرمي البارد.

كرميات التنظيف.
كرميات الليل.
كرميات التدليك.

تتعر�ض امل�ستحلبات لظاهرتني تتعلقان بثباتها:
الظاهرة الأولى :ظاهرة التق�شيد (ف�صل الدهن) ،و�سببها اختالف كثافة الزيت واملاء ،ف�إذا
ارتفعت درجة احلرارة ّ
تقل اللزوجة ،وتبد�أ قطرات الزيت املو ّزعة يف املاء بال�صعود �إلى �أعلى
ن�سميه بالق�شطة التي
ي�سمى بالتق�شيد� ،أو ما
على �شكل طبقة غنية بالقطرات
الزيتية ،وهذا ما ّ
ّ
ّ
تظهر على �سطح احلليب بعد ت�سخينه �أو غليه.
تعمل �رشكات م�ستح�رضات التجميل على التغ ّلب على هذه امل�شكلة ،بخلط هذه الكرميات
جي ًدا ،ب�أجهزة التجني�س ( )Homogenizerعالية الكفاءة ،وذلك ب�إ�ضافة مادة
�أو امل�ستحلبات ّ
تزيد يف اللزوجة ومتنع حركة القطرات ،وبالتايل متنع انف�صالها على �شكل طبقتني.
متاما واحدة زيت
الظاهرة الثانية :ظاهرة انف�صال امل�ستحلب على �شكل طبقتني منف�صلتني ً
متعددة ،منها:
والأخرى ماء ،وتنتج هذه احلالة من �أ�سباب ّ
القلوية برتاكيز عاليةّ ،مما يعمل على حتلل العامل اال�ستحالبي.
احلم�ضية �أو
� . 1إ�ضافة املوا ّد
ّ
ّ
منو اجلراثيم يف امل�ستحلب التي تعمل على حت ّلل العامل اال�ستحالبي.
ّ .2
� . 3إ�ضافة موا ّد �شحنتها معاك�سة ل�شحنة العامل اال�ستحالبي.
تعر�ض امل�ستحلب حلرارة عالية.
ّ .4
فيتوجب حفظ الكرميات وامل�ستحلبات يف �أماكن ذات حرارة منا�سبة ال
بناء على ما تقدم،
ّ
ً
ّ
يتوجب عدم خلط امل�ستحلبات ب� ّأي م�ستح�رض
تقل عن �°5س ،وال تزيد على �°30س .كذلك ّ
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املكونات مع بع�ضها.
إمكانية تفاعل
مكوناته ل
ّ
�آخر دون درا�سة ّ
ّ
تعر�ض الب�رشة جلفاف مائي نتيجة فقدان املاء
وتعود � ّ
أهمية ا�ستعمال الكرميات على اجللد �إلى ّ
فيزيائية ،كانخفا�ض رطوبة اجلو،
من �أعلى �سطح الب�رشة �إلى املحيط اخلارجي؛ ب�سبب عوامل
ّ
اخلا�صة بالب�رشة
وارتفاع درجة احلرارة� ،أو عوامل اجلفاف .وقد وجد � ّأن و�ضع الكرميات
ّ
البيئية.
يق ّلل من جفاف اجللد ،ويك�سبه النعومة املطلوبة والوقاية من املتغيرّ ات ّ

ن�شاط ( :)2-1الكرمي البارد

يوجد يف الأ�سواق نوع من كرميات اجللد يطلق عليه الكرمي البارد ( ،)Cold Creamابحث
ثم ناق�ش زمالءك يف ذلك ب�إ�رشاف معلمك.
يف ّ
مكوناته وا�ستعماالتهّ ،

� 4أقالم ال�شمع

يتم �صهرها
و�شمعية
زيتية
بارافينية ّ
ّ
ّ
�أقالم ال�شمع ( :)Wax Sticksتت�ألّف من خليط من موا ّد ّ
عدة ح�سب غر�ض اال�ستعمال،
جي ًدا وي�ضاف �إليها موا ّد ّ
يف درجة حرارة عالية ،ومتزج ّ
ثم تخرج من القوالب ،وتو�ضع يف عبوات
ثم
ّ
ت�صب يف قوالب حتى تربد لت�صبح �صلبةّ ،
ّ
خا�صة ،ك�أحمر ال�شفاه و�أقالم ال�شمع امل�ضا ّدة لرائحة العرق.
ّ
ملونة م�أمونة م�سموح با�ستعمالها ،مثل زيت اخلروع،
حت�رض �أقالم ال�شفاه
ال�شمعية من موا ّد ّ
ّ
وزيت الربافني ،و�شمع الع�سل ،و�شمع الربافني ،وزيت اجلوجوبا ,والإنولني ،و�إيزوبربوبيل
واملري�ستات ،و�أك�سيد التيتانيوم.

 5املراهم

معدة لال�ستعمال اخلارجي ،وت�ستعمل عادة
مكونات �شبه �صلبة ّ
املراهم (ّ :)Ointments
أ�سا�سية للأدوية.
و�سطا لنقل
وتعد املراهم ً
(مطر) للجلدّ ،
كملينّ
ّ
املكونات ال ّ
ّ
ومن �أنواع املراهم ما يـ�أتـي:

�أ  -مراهم ذات �أ�سا�س زيتي ال يذوب يف املاء ،وال يحتوي على ماء ،واملا ّدتان اخلام
ال�صناعية،
امل�ستعملتان ،هما الفازلني ،وال�شمع ،وقد ت�ضاف �إليهما بع�ض الأ�سرتات
ّ
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وغالبا ما ت�ستعمل يف �صناعة الأدوية.
الع�ضوية،
والكحول
ّ
ً
ّ
وترتكب من
متت�صه؛
حمب للماء ،ال تذوب يف املاء ،ولك ّنها ّ
ب -مراهم ذات �أ�سا�س دهني ّ
الع�ضوية ،والكول�سرتول،
دهن ال�صوف (الالنولني) ي�ضاف �إليه �شمع النحل ،والكحول
ّ
ومنها :ماي�ستعمل يف �أقالم �أحمر ال�شفاه.
جـ  -مراهم ذات �أ�سا�س م�ستحلبي ،وت�ستعمل يف �صناعة �أحمر اخلدود ،ويدخل يف تركيبها
املحبة للماء التي
الالنولني املائي املحتوي على  %35ماء والكرمي البارد ،ومنها :املراهم ّ
متت�ص ما ن�سبته  %50-%30ماء دون �أن يتغيرّ قوامها ،وتُزال عن اجل�سد ب�سهولة ،ومنها:
ّ
املرطب ،مثل :اجللي�رسين الربوبلني
ال عن ّ
املراهم التي �أ�سا�سها مائي بن�سبة كبرية ،ف�ض ً
جاليكول �إ�ضافة �إلى حم�ض الأ�سرتات.
د  -مراهم ذات �أ�سا�س مائي ،تـحتوي على املاء وتذوب فيه ،وترتكّ ب من مبلمرات
اجلاليكول الإيثيلي ،وت�ستعمل يف الأدوية.

 6املعاجني

هالميات مائية حتتوي على ن�سبة عالية من موا ّد �صلبة غري ذائبة يف
املعاجني (:)Pastes
ّ
املاء على �شكل معجون ،ومثالها معجون الأ�سنان ،وقناع الوجه الطيني .وهناك �أنواع من
زيتيا ال يحتوي على املاء
املراهم ت�ضاف �إليها ن�سبة عالية من موا ّد �صلبة؛ لت�صبح معجو ًنا ًّ
مطل ًقا ،ومثالها معجون �أك�سيد اخلار�صني الذي ي�ستعمل يف بع�ض �أمرا�ض اجللد ،كال�سماط.
ومن �أمثلة املعاجني ما ي�أتي:
أ�سا�سية ملعجون الأ�سنان هي تنظيف الأ�سنان وتلميعها.
�أ  -معجون الأ�سنان :الوظيفة ال ّ
الت�سو�س،
وتركّ ز معظم معاجني الأ�سنان يف الوقت احلايل على وقاية الأ�سنان؛ ملنع
ّ
�صحة اللثة والفم والأ�سنان ،ال�شكل (.)21-1
واملحافظة على ّ
وت�ضاف بع�ض املوا ّد ملعاجني الأ�سنان ،منها:
الت�سو�س بقتل اجلراثيم �أو وقف عملها،
لنمو اجلراثيم :ميكن منع
ّ
 .1املوا ّد املثبّطة /املانعة ّ
جيدة على �أغ�شية الفم
وذلك با�ستعمال املوا ّد ّ
املطهرة التي يجب �أن تثبت ب�صورة ّ
املخاطية؛ لتعطي ت�أثريها لفرتة كافية بعد كل ا�ستعمال ملعجون الأ�سنان ،ومن هذه
ّ
املوا ّد :مركّ بات الأمونيوم الرباعية.
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مثبطات الإنزميات :ويكون ذلك بالتخفيف من
ّ .2
حتويل ال�سكر �إلى حمو�ض تنخر الأ�سنان بتثبيط
ّ
ال�سكر ،وي�ستعمل يف
الإنزمي امل�س�ؤول عن حت ّلل
هذا املجال �صوديوم لوريل �رسكوزينات.
 .3الفلور ومركّ باتـه :تعمد بع�ض الدول �إلى �إ�ضافـة
�أمالح الفلور �إلى مياه ال�رشب كطريقة م�أمونة
�صحة
واقت�صادية؛ للمحافظة على
وفعالة
ّ
ّ
ال�شكل ( :)21-1معاجني الأ�سنان.
الأ�سنان� .إذن ,فمن الطبيعي �أن ّ
تفكر ال�رشكات
الت�سو�س،
املنتجة ملعجون الأ�سنان ب�أن ت�ضيف �إليه مركّ بات الفلور؛ لوقاية الأ�سنان من
ّ
ومن هذه املركّ بات :فلوريد ال�صوديوم.

ابحث يف مدى فاعلية �إ�ضافة الفلور ملعاجني الأ�سنان مقارنة بوجوده مباء ال�رشب،
تو�صلت �إليه مع زمالئك ب�إ�رشاف معلمك.
وناق�ش ما ّ
ب -معجون احلالقة :ي�ستعمل البع�ض معجون احلالقة؛ لت�سهيل عملية �إزالة ال�شعر يف �أثناء
متعددة من معجون احلالقة ح�سب الأداة
احلالقة وال�شعور بالراحة ،وتتوفّر �أنواع
ّ
امل�ستعملة لها ،وهي على نوعني :الرطب ،واجلاف.
وميزته تنعيم الب�رشة ،وت�سهيل عملية انزالق �شفرة احلالقة
 .1معجون احلالقة الرطبّ :
حت�س�س اجللد ،و�سهولة �إزالة خم ّلفات احلالقة عن الوجه .ت�ساعد
على الوجه ،ومنع ّ
املعاجني الرطبة على امت�صا�ص ال�شعرة ما يقارب  %30من وزنها ماء ،وعليه،
جهدا � ّ
أقل عند حالقتها بال�شفرة ،ومن �أنواع معاجني احلالقة الرطبة:
فهي تتط ّلب ً
يتكون من (حم�ض الأ�ستريات ،والكحول ،وزيت الربافني،
املعجون العادي الذي ّ
والالنولني ،والإيثانول الأميني ،واملاء ،والعطر) ،واملعجون الرغوي؛ �إذ تزيد الرغوة
من تزويد ال�شعرة باملاء الكايف �إلى درجة الإ�شباع �أو متنعها من اجلفاف ب�رسعة،
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ومن ال�صفات اجليدة للمعجون الرغوي� ،أن يكون مال�ص ًقا للجلد و�سهل الإزالة يف
الوقت ذاته ،ويرتكّ ب املعجون الرغوي من ال�صابون الذي يحتوي على هيدروك�سيد
البوتا�سيوم بن�سبة �أكرث من هيدروك�سيد ال�صوديوم ،وزيت جوز الهند  ،والالنولني،
واجللي�رسين ،وحم�ض الأ�سرتات ،وماء ،وعطر� ،إ�ضافة �إلى ّ
املرطب الذي يحافظ
تقريبا.
على املعجون من اجلفاف ،وتكون درجة حمو�ضته عادة (ً )10
البخاخ وهو م�ستحلب �أ�سا�سه زيت يف ماء مع وجود ما ّدة
وهناك املعجون الرغوي ّ
مربدة للجلد كاملنثول.
طاردة ّ
غازية كالفلور ،والكربون ،وموا ّد ّ
ّ
الكهربائية؛ �إذ تعتمد
عد هذا ال�صابون لآالت احلالقة
� .2صابون احلالقة
اجلاف� :أُ ّ
ّ
قوة �ضغط الآلة على الب�رشة التي يجب �أن تبقى جافّةّ � ،إن املا ّدتني
�إزالة ال�شعرة على ّ
�سا�سيتني يف �صناعة هذا ال�صابون هما ما ّدتا الكحول والبودرة� ،إ�ضافة �إلى املوا ّد
الأ ّ
ّ
اجلاف على
املربدة (املنثول) ،وميكن �أن يكون ال�صابون
القاب�ضة ،كالكافور ،واملواد ّ
�شكل كرمي رخو� ،أو مر�صو�صّ � ،
أوجل.
وهناك م�ستح�رضات ت�ستعمل بعد احلالقة؛ لتعمل
على تطهري م�سام الب�رشة وقب�ضها وتربيدها،
وحتتوي على الكحول الإيثيلي ،وموا ّد قاب�ضة
بخاخ �أو ال�شكل ( :)22-1معاجني احلالقة.
ومربدة ،وتكون على �شكل �سائل� ،أو ّ
ّ
ّ
جل� ،أو بودرة ،ال�شكل (.)22-1

 7ال�صابون

الدهنية التي
ال�صابون (� :)Soapأمالح احلمو�ض
ّ
الدهنية املوجودة يف الزيوت
ت�صنع من احلمو�ض
ّ
النباتية املختلفة ،كزيت الزيتون ،وزيت جوز الهند،
ّ
ال�شكل ( :)23-1ال�صابون البلدي.
وغريها ،ال�شكل (.)23-1
ّ
باملنظفات غري ال�صابونية يف امل�ستح�رضات
ويف الوقت احلايل� ،أ�ستبدل ال�صابون التقليدي
ّ
ال�صابونية ترغي يف ّ
كل من املاء الي�رس والع�رس ،ولها قدرة
فاملنظفات غري
التجميلية املختلفة،
ّ
ّ
ّ
التحكم يف درجة احلمو�ضة لتنا�سب
يتم
عالية على التنظيف ،وهي لي�ست ّ
قلوية ،كال�صابون بل ّ
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دهنية نقية ال تتز ّنخ ،ويجب �أن تكون خالية من
اجليد من موا ّد ّ
اجللد وال�شعر .ي�صنع ال�صابون ّ
مكوناته ،وا�ستعماالته.
�أي موا ّد ّ
قلوية غري متفاعلة .يبينّ اجلدول ( )2-1بع�ض �أنواع ال�صابون؛ ّ
ومكوناته  ،وا�ستعماالته.
اجلدول (� :)2-1أنواع ال�صابون،
ّ

ال�صابون

ال�صابون النابل�سي.
ال�صابون الأخ�رض.
�صبغة ال�صابون الأخ�رض.
ال�صابون الطبي.
�صابون احلالقة.
�صابون الكاربوليك.
ال�صابون ال�ش ّفاف.
ال�صابون الكرميي.

مكوناته
ّ

ا�ستعماالته

لتنظيف اجللد.

زيت الزيتون وال�صودا.
يحتوي على بع�ض الزيوت مثل:
الدهنية.
للب�رشة
ّ
زيت الزيتون �أو زيت الك ّتان.
الدهنية ،وفروة الر�أ�س
للب�رشة
مزيج من ال�صابون الأخ�رض
ّ
الدهنية.
والكحول.
ّ
كمية قليلة من
يحتوي على ّ
الكريزول� ،أو الفينول� ،أو � ّأي
طبي.
ب�إ�رشاف ّ
مطهرة �أخرى.
ما ّدة ّ
القلويات  ،وزيت جوزالهند  ،القلويات تلني ال�شعر ،والرغوة
منت�صبا.
الكثيفة تبقي ال�شعر
وحيوانية.
نباتية
ً
ّ
وزيوت ّ
مطهر يحتوي على %10
�صابون ّ
وحب ال�شباب.
ة،
الدهني
للب�رشة
ّ
ّ
فينول.
يحتوي على اجللي�رسين،
العادية.
للب�رشة
ّ
ّ
وال�سكر.
والكحول،
احل�سا�سة
للب�رشة
دهنية،
ّ
يحتوي على موا ّد ّ
والب�رشة اجلافّة.
كالالنولني ،وزبدة الكاكاو.

ثم �أجب عن الآتي:
ّ
متعن اجلدول (ّ ،)2-1

 � ّأي �أنواع ال�صابون يحتوي على زيت الزيتون ،والفينول ،وزبدة الكاكاو؟�سم ال�صابون امل�ستعمل ّ
لكل من �أنواع الب�رشة الآتية:
 ّاحل�سا�سة
ب – اجلافّة
الدهنية
أ� –
جـ – ّ
ّ

حدد ا�ستعماالت ّ
كل من� :صابون احلالقة ،وال�صابون الكرميي.
 ّ31

العادية
د–
ّ

حت�ضري ال�صابون ال�سائل

1-1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 حت�ضرّ ال�صابون ال�سائل للج�سم.خا�صة.
بعبوات ّ
تعبئ ال�صابون ال�سائل ّ
ّ -

املعلومات الأ�سا�سيّة

ي�ستعمل ال�صابون ال�سائل يف املطاعم ،وامل�ست�شفيات ،والعيادات ،واملنازل ،وذلك للتقليل
التلوث الذي قد يح�صل من مالم�سة ال�صابون ال�صلب للجلد ،ويح�ضرّ ال�صابون ال�سائل
من ّ
للج�سم من موا ّد ّ
�صناعية ت�شبه املوا ّد التي ت�ستعمل يف حت�ضري �صابون ال�شعر ال�سائل.
منظفة
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

املوا ّد
 كبريتات �صوديوم لوريل �إيثر 30( %70غ)،ثنائي �إيثانول �أميد جوز الهند (4غ) ،ماء
(65مل) ،حم�ض الليمون (0.1غ) ،وعطر
(0.2مل) ،ما ّدة حافظة نيترات ال�صوديوم
(0.7مل).

الرقم

 دورق زجاجي ,م�صدر حراري،عبوات منا�سبة ،ق�ضيب زجاجي.
ّ

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

املكونات جميعها ماعدا حم�ض الليمون والعطر
 1اخلط ّ
و�سخنها
واملادة احلافظة بو�ضعها يف دورق زجاجي،
ّ
�إلى درجة حرارة (� °)80س ،مع التحريك امل�ستمر
با�ستعمال ق�ضيب زجاجي.
املكونات
� 2أ�ضف العطر واملادة احلافظة بعد جتان�س
ّ
ثم �أ�ضف حم�ض الليمون ،مع التحريك امل�ستمر.
جي ًداّ ،
ّ
 3تابع التحريك حتى يربداملزيج �إلى درجة حراره (� °)25س.
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جاهزا
العبوة املنا�سبة ليكون
4
ً
عبئ ال�صابون ال�سائل يف ّ
ّ
لال�ستعمال.

طبق عملية حت�ضري ال�صابون ال�سائل ّ
مبعطرات خمتلفة.
ّ
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ التمرين.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف مل ّفك.

 -1اذكر الفائدة من �إ�ضافة حم�ض الليمون للمزيج.
التلوث؟
 -2كيف ي�ؤدي ا�ستعمال ال�صابون ال�صلب يف الأماكن ّ
العامة �إلى ّ
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حت�ضري ال�صابون ال�صلب

2-1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
تتعرف املبد�أ العلمي يف حت�ضري ال�صابون.
 ّ -حت�ضرّ ال�صابون ال�صلب.

املعلومات الأ�سا�سيّة

قلوية؛ تكون
ال�صابون :ملح ناجت من تفاعل احلمو�ض امل�شبعة املوجودة يف الزيوت مع ما ّدة ّ
القلوية ّ
يتحطم ثالثي
هذه احلمو�ض مرتابطة الغل�رسين على �شكل ثالثي غل�رسايد .وبت�أثري املا ّدة
ّ
الغل�رسايد �إلى الغل�رسين واحلم�ض امل�شبع الذي بدوره يتفاعل مع القلوي ،مثل هيدروك�سيد
كمية القلوي التي
ال�صوديوم؛ ليعطي ملح احلم�ض امل�شبع الذي ن�سميه بال�صابونً ،
علما ب� ّأن ّ
يحتاجها زيت ما لتح�ضري ال�صابون ،تعتمد على عامل الت�صبنّ لهذا الزيت.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

 ( )50غ زيت زيتون ،و()50غ محلولهيدروك�سيد ال�صوديوم (ال�صودا الكاوية)
تركيز  ، %20و50غ ملح طعام.

 وعاء بور�سالن ،م�صدر حراري،عبوات منا�سبة ،ق�ضيب زجاجي ،قالب
ّ
بال�ستيكي ،ميزان حرارة ،قفازات.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2

خا�صة للعمل داخل املخترب.
الب�س ق ّفازات ّ
وحركه
�سخن الزيت �إلى درجة حرارة (�°)80س،
ّ
ّ
بو�ساطة ق�ضيب زجاجي ،وا�ستعمل ميزان احلرارة للت�أكد
من و�صول الزيت للدرجة املطلوبة.
�أ�ضف حملول ال�صودا الكاوية مع ا�ستمرار التحريك.
�أ�ضف ملح الطعام مع اال�ستمرار بالتحريك.
ا�ستمر بالتحريك ملدة ( )10دقائق حتى ينتهي تفاعل
ّ
متجان�سا وكثي ًفا.
الت�صبنّ  ،وي�صبح املزيج
ً

3
4
5
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6
7
8
9

�صب املزيج يف وعاء �أو قالب بال�ستيكي ،واتركه ملدة
ّ
(� )24ساعة.
�أخرج ال�صابونة من القالب.
خا�صة.
احفظ املنتج يف �أماكن ّ
العامة خالل العمل.
راع �رشوط ال�سالمة
ِ
ّ
وال�صحة ّ

 ماذا تتو ّقع �أن تكون درجة حمو�ضة هذا ال�صابون؟حب ال�شباب؟ وملاذا؟
 -هل ميكن ا�ستعمال هذا ال�صابون لب�رشة حتتوي على ّ

 -1اذكر �أمثلة على زيوت �أخرى يح�ضرّ منها ال�صابون يف منطقتنا.
الكمية نف�سها من ال�صودا الكاوية لإجراء تفاعل
 -2هل حتتاج �أنواع الزيوت املختلفة �إلى
ّ
و�ضح ذلك .
الت�صبنّ ؟ ّ
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 8البودرة

ت�سـتعمل البودرة ( )Powdersعلى الوجه؛ لإ�ضافة مل�سة
نعومة على اجللد ،ولتغطية النتوءات الب�سيطة ،والتقليل
والعرقية �أو
الدهنية
من ملعة الوجه الناجتة من الإفرازات
ّ
ّ
ورديا
بقايا امل�ستح�رضات
التجميلية ،وتعطي الوجه لو ًنا ًّ
ّ
مما يخفي ال�شحوب فيه ،ال�شكل (.)24-1
ال�شكل ( :)24-1البودرة.
تكون هذه امل�ستح�رضات �إما غري �ش ّفافة كالتي
املهرجون� ،أو �شبه �ش ّفافة ذات ملعة ،ويرجع ذلك �إلى طبيعة امل�سحوق امل�ستعمل
ي�ستعملها ّ
كثريا (غري �ش ّفاف) �أو �ش ّفافًا.
ويف�ضل يف اختيار امل�سحوق �أ ّال يكون
ونوعيتة،
ّ
ّ
معتما ً
ً
مرات ا�ستعماله .ومن
وللم�سحوق عادة قدرة على االلت�صاق على اجللد مما يق ّلل من عدد ّ
الفيزيائية مل�سحوق البودرة ما ي�أتي:
ال�صفات
ّ
�أ  -القدرة على تغطية النتوءات ،والندب ،والنم�ش ،وامل�سامات الوا�سعة ،واللمعة الزائدة :وي�ستعمل
عدة منها� :أوك�سيد التيتانيوم� ،أوك�سيد اخلار�صني ،والكاولني،
لهذه الغاية موا ّد ّ
و�أوك�سيد املغن�سيوم ،و�أكرث هذه املوا ّد فاعلية يف هذا املجال �أوك�سيد التيتانيوم لقدرته
على عك�س ال�ضوء.

ب -القدرة على االمت�صا�ص :يجب �أن يتم ّتع م�سحوق الوجه بالقدرة على امت�صا�ص الإفرازات
والعرقية ،مما يخفف من ملعة الوجه ،ومن املواد التي ت�ستعمل لهذه الغاية:
الدهنية
ّ
ّ
الكاولني الغروي (�سيليكات الأملنيوم) ،والن�شا ،وكربونات املغني�سيوم.
�شعورا
جـ -االنزالق :يجب �أن يكون امل�سحوق امل�ستعمل على الوجه �سهل التوزيع ،ويعطي
ً
بالنعومة .وت�ستعمل لهذه الغاية بودرة التالك (�سيليكات املغني�سيوم) وكذلك �شمع
اخلار�صني.
اجليد ،حيث يلت�صق على الوجه ب�سهولة،
أ�سا�سية للم�سحوق ّ
د  -االلت�صاق :وهذه �صفة � ّ
ويكون ذلك با�ستعمال بودرة التالك و�شمع املغني�سيوم .
يعد الن�شا من �أكرث امل�ساحيق التي تدخل يف تركيب العديد من م�ستح�رضات الوجه ،ومن
ّ
�صفاته �أ ّنه �سهل االنزالق ،وله قدرة على التغطية والإخفاء وامت�صا�ص املاء والزيت ،وقد
36

رواجا يف املا�ضي� ،إال �أ ّنه ا�ستبدل حدي ًثا مبوا ّد
لقي
ً
�أخرى ،كم�سحوق التالك ،والن�شا املعالج؛ ل ّأن
ويتحول �إلى عجينة،
الن�شا يتك ّتل بوجود الرطوبة
ّ
ّ
وي�شكل بيئة منا�سبة لنمو
اجللديه،
ويغلق امل�سامات ّ
يتحول �إلى
اجلراثيم� .أما الن�شا املعالج فال يتك ّتل �أو ّ
عجينة بوجود الرطوبة ،كما � ّأن له قدرة على قتل
البكترييا ،ويعود ذلك �إلى احتوائه على قليل من
ما ّدة الفورمالدهايد.

قراءة ذاتـيّة

املكونة لأحد �أنواع
مثال على املوا ّد ّ
م�ساحيق الوجه:
ن�شا الأرز
تـالك
�أك�سيد اخلار�صني
�شمع اخلار�صني
عطر
�أك�سيد الزنك

٪5
٪80
٪5
٪5
ن�سبة قليلة
٪5
٪100

عرف ما ي�أتي :املحاليل ،واملع ّلقات ،وامل�ستحلبات ،و�أقالم ال�شمع.
ّ -1
ال�شمعية.
مكونات تركيب �أقالم �أحمر ال�شفاه
 -2اذكر ّ
ّ
أ�سا�سية.
ّ -3
عدد �أنواع املراهم ال ّ
مكونات وا�ستعماالت ّ
كل من :ال�صابون ال�ش ّفاف ،وال�صابون الأخ�رض ،و�صابون
 -4اذكر ّ
الكاربوليك.
الفيزيائية مل�سحوق البودرة؟
 -5ما ال�صفات
ّ
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ثالثـًا

�أنواع م�ستح�رضات العناية بالب�رشة

إقليميا ب�أ ّنها � ّأي ما ّدة �أو م�ستح�رض ي�ستعمل على �سطح
دوليا و� ًّ
تعرف م�ستح�رضات التجميل ًّ
ّ
جيدة .ومع االنـت�شار الوا�سع
اجللد ،مثل الب�رشة ،وال�شعر ،وال�شفاه ،والأظفار لبقائها يف حالـة ّ
املالية� ،أقام �أهل املال بيو ًتا �أ�سموها “بيوت اجلمال" تقف عند
لهذه امل�ستح�رضات ،ومع العائدات ّ
�آخر �صيحات املو�ضة مبا فيها م�ستح�رضات التجميل والعناية بالب�رشة .وتختلف قناعة الن�ساء يف
أهمية ا�ستعمال هذه امل�ستح�رضات من امر�أة لأخرى ،وارتياد مراكز التجميل للعناية بالب�رشة.
� ّ
اجليد من حيث الرتكيب والوظيفة التي
العاملية
تتناف�س ال�رشكات
واملحلية يف حت�ضري الكرمي ّ
ّ
ّ
وطرية وناعمة امللم�س ،وخالية من العيوب والتجاعيد
ونقية،
ّ
ت�ؤدي يف النهاية �إلى ب�رشة �صافيةّ ،
والبقع الداكنة ,وذات ٍ
لون متجان�س.
وعامليا ما ي�أتي:
حمليا
ومن � ّ
ًّ
أهم امل�ستح�رضات ال�شائعة وامل�ألوفة ًّ

 1املنظفات

ويعد ال�صابون ّ
تتوافر ّ
املنظف الرئي�س
متعددة،
املنظفات ( )Cleansing Agentsب�أنواع
ّ
ّ
الدهنية ،والغبار ،واجلراثيم،
امليتة ،واملواد
للجلد؛ �إذ ال ّ
ّ
بد من تنظيف الب�رشة من اخلاليا ّ
البد من معرفة ّ
يعد ال�صابون
املنظف املنا�سب للب�رشةّ .
والأو�ساخ العالقة ،والختيار الأف�ضل ّ
ّ
القلوية املتوازنة ذات الرقم الهيدروجيني( )pHالأقرب
وتعد الأنواع
املنظف الرئي�س للجلدّ ،
ّ
�شعورا بالنعومة
�إلى ( ،)7واخلالية من العطور الأكرث راحة للب�رشة والأف�ضل ،فهي تعطي
ً
قلوية ()pH
والطراوة ،دون �أن ترتك اجللد جا ًّفا م�شدو ًدا كما تفعل �أنواع ال�صابون الأكرث ّ
فعا ًال على
(� ،)9-8إ�ضافة �إلى �أ ّنها تذوب ب�رسع ٍة يف املاء .ومهما كان ال�صابون امل�ستعمل ّ
دعك ٍ
بلطف ،ودون ٍ
ٍ
زائد؛ ل ّأن ذلك قد يزيد
جي ًدا باملاء ،وفركه
اجل�سم والوجه فيجب غ�سله ّ
من ظهور التجاعيد ،ال �سيما حول العينني.
وهناك بع�ض �أنواع ال�صابون التي ت�أخذ �شكل �سائل ي�ستعمل مبا�رشة على اجللد ،وميتاز هذا
النوع ب�أ ّنه ٍ
خال من الزيوت والكحول ،ويحتوي على اجللي�سريين؛ لذلك ،فهو منا�سب
واحل�سا�سة ،وكذلك لكبار ال�سن.
لذوي الب�رشة اجلافّة
ّ
� ّأما ّ
كحولية ت�ستخدم لإزالة الزيوت
املنظفات القاب�ضة ( )Astringen lotionفهي م�ستح�رضات
ّ
املتو�سعة،
�شعورا ب� ّأن اجللد م�شدود ،وتعمل على �إغالق امل�سام
الزائدة عن الب�رشة ،وتعطي
ّ
ً
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حب ال�شباب� ،إال �أ ّنه ال ينا�سب الب�رشة اجلافّة
وهي تنا�سب الب�رشة
�سيما عند وجود ّ
الدهنية ،ال ّ
ّ
واحل�سا�سة.
ّ
خا�صة
ت�ضاف لبع�ض امل�ستح�رضات موا ّد مق�شرّ ة ،وت�ستخدم لإزالة الطبقات امليتة من اجللدّ ،
الدهنية ،وقد ت�ضاف لها حبيبات �سلفات الأملنيوم واملغني�سيوم؛ لزيادة
عند ذوي الب�رشة
ّ
الت�أثري املق�شرّ بالفرك.
تفيد الأقنعة يف التنظيف العميق للب�رشة ،و�إزالة الدهون عن �سطح اجللد ومن امل�سام ،ولها
ّ
ومرطب
مطر
الكثري من الأنواع ،فمنها :ما هو مق�شرّ للب�رشة ومذيب للدهون ،ومنها :ما هو ّ
املتح�س�سة.
مهدئ للب�رشة
الحتوائه على بع�ض الزيوت
الطبيعية ،ومنها :ما هو ّ
ّ
ّ

ن�شاط (� :)3-1أنواع املنظّفات

ابحث يف م�صادر البحث املتوافرة لديك عن �أنواع ّ
ثم ناق�ش
املنظفات
وكيفية ا�ستعمالهاّ ،
ّ
زمالءك بهذه املعلومات ،وب�إ�رشاف معلمك.

 2الكرمي املرطّب

يعد الكرمي ّ
واملهمة يف احلفاظ على ب�رش ٍة ن�رض ٍة ،حيث
ال�رضورية
املرطب ( )Moisturesمن املوا ّد
ّ
ّ
ّ
تتعر�ض للجفاف حتت ظروف الطق�س احلار واجلاف وهذا ي�ؤدي �إلى ت�رسيع يف
� ّإن خاليا الب�رشة ّ
ثم يفقد اجللد ن�ضارته �شي ًئا ف�شي ًئا ،و ّمما ال ّ
�شك
حدوث خطوط اجللد الدقيقة والتجاعيد ،ومن ّ
�صحة ون�ضارة ،وميكن ا�ستعمالها لكل �أنواع الب�رشة ،تتغذى
املطريات تك�سب الب�رشة ّ
فيه � ّأن ّ
البد من �إدخال بع�ض الفيتامينات
أوعية
الدموية املوجودة يف الأدمة ،ومع هذا كان ّ
ّ
الب�رشة عرب ال ّ
للمطريات ،مثل :فيتامني (هـ) ،وفيتامني (جـ) ،الذين يحافظان على املاء داخل اخلاليا،
املهمة
ّ
ّ
املطريات بح�سب نوع الب�رشة؛
وي�ساعدان على تكوين الكوالجني ،مع مراعاة � ّأن ا�ستعمال ّ
يف�ضل ا�ستعمال
فما ينا�سب الب�رشة
الدهنية يختلف عن تلك التي تنا�سب الب�رشة اجلافّة ،حيث ّ
ّ
�صباحا بعد غ�سل الوجه ،كما
املطريات
الزيتية لذوي الب�رشة اجلافة.
املطريات
ّ
ً
ّ
ويف�ضل و�ضع ّ
ّ
احلار واجلاف.
مرات ّ
للجو ّ
يتعر�ضون ّ
عدة يف اليوم الواحد ،للذين ّ
ميكن تكرار و�ضعها ّ

 3كرمي الليل �أو الكرمي املغذي
يعد كرمي الليل
ّ

(Cream

أهم الكرميات املح�ضرّ ة يف عامل
� )Nightأو الكرمي املغذي من � ّ
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ّ
املرطب ،كما
التجميل ،وتكون ن�سبة الدهون فيه �أعلى من الكرمي
أمينية ح�سب العمر
وي�ضاف �إلى تركيبة الكوالجني �أو احلمو�ض ال ّ
بق�صد تغذية الب�رشة ،ال�شكل (.)25-1
وميكن �أن ي�ستعمل كرمي الليل بد ًال من كرمي امل�ساج لتدليك الب�رشة.

أ�شعة ال�شم�س
 4واقيات � ّ

أ�شعة ال�شم�س ( )Sun Protectionالأ�سا�س الفعلي لأنواع
ّ
تعد واقيات � ّ
الب�رشات جميعها وللأعمار جميعها ،بعد �أن �أعدت درا�سات حول ال�شكل (:)25-1
ّ
الكرمي املغذي.
البنف�سجية ،واملوجودة برتكيز ٍ
عال يف
أ�شعة فوق
امل�ضار
احلقيقية لل ّ
ّ
ّ
املت�صبغة والكلف،
أ�شعة ال�شم�س ،فهي ال�سبب الأ�سا�سي للتجاعيد ،ول�رسطان اجللد ،والبقع
� ّ
ّ
ال�ضوئية.
للح�سا�سية
�إ�ضافة
ّ
ّ
ٍ
مرئية)،
واقيات
أ�شعة ال�شم�س من
تت�أ ّلف واقيات � ّ
(كيميائية) ،وهي ال ترتك لو ًنا لدى ا�ستعمالها (غري ّ
ّ
(الفيزيائية) وهي التي ترتك لو ًنا عند ا�ستعمالها؛ فهي
البنف�سجيةّ � ،أما الواقيات
أ�شعة فوق
ّ
ومتت�ص ال ّ
ّ
ّ
حتتوي – عادة– على ّ
مركبات �أهمها ثنائي هيدروك�سيد الأ�ستون ،و (�أوك�سيد الزنك ،وثاين
ال�ضوئية �إلى اجللد عن طريق انعكا�س
أ�شعة
�أك�سيد التيتانيوم) ،وتعمل من خالل حجب دخول ال ّ
ّ
ال�شم�سية فهي تلك التي حتتوي على مزيج من الواقيات
أ�شعة عن �سطح اجللدّ � .أما �أف�ضل الواقيات
لل ّ
ّ
والكيميائية؛ لأ ّنها تقي من ٍ
معا .هذا
الفيزيائية
طيف ٍ
أ�شعة ال�شم�س ،وجتمع مزايا النوعني ً
وا�سع من � ّ
ّ
ّ
متعددة ك�أن يو�ضع على الب�رشة قبل ن�صف
ويجب �أن يخ�ضع ا�ستعمال الواقيات
ال�شم�سية ل�ضوابط ّ
ّ
الكمية امل�ستعملة كافية ،وعامل الوقاية
ويكرر كل �ساعتني ،وتكون
التعر�ض لل�شم�س،
ّ
ّ
�ساع ٍة من ّ
معياريا ح�سب ال�رشكة ال�صانعة ،فمث ً
احلد الأعلى
املعدل
ال بع�ض ال�رشكات يكون فيها ّ
(ّ )SPF
ًّ
للوجه  ،)30( SPFوبع�ضها  ،)15( SPFورغم هذا ،ف�إ ّنه ال ي� ّؤمن احلماية املطلقة ،وال ّبد من
التعر�ض املبا�رش والطويل لل�شم�س كلما �أمكن ذلك ،مع اتخاذ التدابري الأخرى التي ت�ساعد
جت ّنب ّ
والقبعات ،و�ستائر النوافذ.
على ّ
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،كاملالب�س املنا�سبةّ ،
احلد من ّ

ن�شاط ( :)4-1الن�رشات املرفقة مل�ستح�رضات الوقاية من ال�شم�س

اجمع الن�رشات املرفقة مع م�ستح�رضات الوقاية من ال�شم�س ،وناق�ش زمالءك ومعلمك
املتنوعة.
مكونات هذه الن�رشات ،ودرجة ّ SPF
حول ّ
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 5م�ستح�رضات اجللد املحيط بالعينني

ت�ستعمل هذه امل�ستح�رضات � ّإما لإزالة التجاعيد الناعمة حول العني� ،أو ملعاجلة الهاالت
ت�سبب االنتفاخ حولها ،وحتتوي هذه الكرميات على ما ّدة مق�شرّ ة.
ال�سوداء والدهون التي ّ
وكما هو احلال مع امل�ستح�رضات املقاومة للتجاعيد ،ف� ّإن املثابرة على اال�ستعمال اليومي
يح�سن من التجاعيد املوجودة �ساب ًقا ،ويق ّلل من ظهور املزيد منها ،ت�ضاف بع�ض
املنتظم ّ
الع�شبية وفيتامني (ك) لعالج الهاالت ال�سوداء حول العينني،
املبي�ضة ،وامل�ستخل�صات
ّ
املوا ّد ّ
اليومية  ،كالنوم الكايف ،وجت ّنب املنبهات والتدخني ،والتو ّتر
أهمية تعديل ال�سلوكات
مع � ّ
ّ
ال�شم�سية
النف�سي واالنفعال ،وا�ستعمال واقيات ال�شم�س حول العني ،وارتداء النظارات
ّ
املنا�سبة ،وجت ّنب فرك العني يف �أثناء �إزالة موا ّد التجميل.

 6كرمي اليدين

لتعر�ض اليدين ّ
للمنظفات واملعقّمات ب�أنواعها املختلفة
ي�ستعمل كرمي اليدين ( )Hand Creamبكرثة ّ
والتي ت�ؤ ّدي �إلى جفاف حا ّد فيها ،ال�شكل (.)26-1
قراءة ذاتـيّة
توجد كرميات اليدين ب�أنواع خمتلفة ،منها :ب�شكل لو�شن،
كرمي اليدين:
و�أخرى ب�شكل كرمي ،وبعك�س كرمي الوجه تكون ن�سبة
�سليكات الأملنيوم واملغني�سيوم ٪1
٪55
مـاء
لتكون طبقة حماية عالية.
الفازلني فيها �أعلى؛ ّ
٪5
النولني الكحويل
النولني الكحول الإ�ستيلي ٪2
�أحادي �أ�ستريات اجلل�رسين ٪4
٪2
�شمع النحل
٪1
الكحول الإ�ستيلي
زيت نباتي ح�سب الرغبة ٪30
٪100
املجموع

ال�شكل ( :)26-1كرمي اليدين.

ن�شاط ( :)5-1م�ستح�رضات التجميل

جي ًداّ ،ثم ّ
نظم يف جدول
اجمع عد ًدا من الن�رشات املرفقة مع م�ستح�رضات التجميل ،واقر�أ املكتوب فيها ّ
ومكوناته ،وا�ستعماالته ،ومدة ال�صالحية ،وحماذير اال�ستعمال (ميكن �أن جتد
خا�ص ،ا�سم امل�ستح�رض،
ّ
ّ
هذه املعلومات مكتوبة على العلبة الكرتونية للم�ستح�رض) ،وناق�ش زمالءك بذلك ب�إ�رشاف معلمك.
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حت�ضري الكرمي البارد ()Cold Cream

3-1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 حت�ضرّ الكرمي البارد. -ت�ستعمل الكرمي البارد على اجللد.

املعلومات الأ�سا�سيّة

املح�سنة من م�صادر
زيتية كزيت الربافني م�ضافًا �إليها بع�ض املوا ّد
ّ
ي�صنع الكرمي البارد من موا ّد ّ
نباتية ،ك�شمع النحل ،والالنولني ،وزيت اللوز ،وموا ّد م�ص ّنعه مثل :بورات
حيوانية �أو ّ
ّ
كمطر للجلد.
ال�صوديوم ،وي�ستعمل الكرمي البارد
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد

الأدوات والتجهيزات

 �شمع النحل الأبي�ض (200غ ) ،زيتالبرافين (600غ ) ،بورات ال�صوديوم
(10غ) ،ماء مقطر (190غ)ّ ،
معطر
ح�سب الرغبه ،كالالفندر �أو غيره.

حمام
 هاون مع يد ،وعاء غلي مع ّمائي ،م�صدر حرارة ،ميزان حرارة،
ملعقة للتحريك ,عبوات للحفظ.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

حمام مائي بالطريقة
ا�صهر �شمع النحل الأبي�ض يف ّ
املنا�سبة.
وحرك املزيج حتى ت�صل احلرارة
�أ�ضف زيت الربافنيّ ،
�إلى (� º)70س.
راقب عدم ارتفاع درجة حرارة املزيج عن (� º)70س.
اطحن بورات ال�صوديوم بالهاون.
�أ�ضف بورات ال�صوديوم املطحونة �إلى املاء ّ
املقطر.
�سخن املاء ّ
املقطر با�ستمرار للت�أكد من الذوبان التام
ّ
لبورات ال�صوديوم.

2
3
4
5
6
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الر�سوم التو�ضيحية

7
8
9
10

وحرك با�ستمرار
�أ�ضف املزيج املائي �إلى املزيج الزيتيّ ،
ّ
ثم �أ�ضف ّ
املعطر.
حتى
يت�شكل الكرمي الباردّ ،
عبوات خا�صة.
احتفظ بالكرمي البارد يف ّ
العامة يف �أثناء التعامل مع
راع �أ�س�س
ِ
ّ
ال�صحة وال�سالمة ّ
املوا ّد واللهب.
مدة �أ�سبوع،
ا�ستعمل الكرمي الذي ح�ضرّ ته لتطرية يديك ّ
و�صف الفرق بني ملم�س يديك قبل اال�ستعمال وبعده.

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو من خالل جمموعات �صغرية يف
امل�شغل� ،أو ح�سب توجيهات مع ّلمك:
متنوعة.
حت�ضري كرمي بارد بطرائق ّ
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

واملائية وحدها قبل خلطها لتح�ضري الكرمي البارد؟
الزيتية
أهمية مزج املوا ّد
 -1ما � ّ
ّ
ّ
 -2ما دور بورات ال�صوديوم يف حت�ضري الكرمي البارد؟
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حت�ضري مرهم �أك�سيد اخلار�صني

4-1

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 حت�ضرّ مرهم �أك�سيد اخلار�صني. -ت�ستعمل مرهم �أك�سيد اخلار�صني على اجللد.

املعلومات الأ�سا�سيّة

كيميائية مو ّزعة يف �أ�سا�س من
دوائية �شبه �صلبة  ،حتتوي على موا ّد
املراهم م�ستح�رضات
ّ
ّ
ومعدة لال�ستعمال اخلارجي.
الدهون
ّ
تو�سع اجلروح يف حال حدوثها؛
التقرحات ،ومينع ّ
يحمي مرهم �أك�سيد اخلار�صني اجللد من ّ
ومطهر ،ويقي من حدوث التهابات اجللد ،وي�ستعمل يف عالج ّ
احلكة والأكزميا.
لأ ّنه قاب�ض
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

 م�سحوق �أك�سيد الخار�صين ()ZNOالناعم (20غ) ،زيت البرافين (150غ)،
فازلين �أبي�ض ( 65غ ).

 هاون مع يد ،وعاء للحفظ ،ملعقةللتحريك.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2
3

اخلط �أك�سيد اخلار�صني مع زيت الربافني يف الهاون.
ناعما.
ا�ستمر يف اخللط حتى ي�صبح معجو ًنا ً
ّ
وا�ستمر يف اخللط لي�صبح
تدريجيا،
�أ�ضف الفازلني
ًّ
ّ
متجان�سا.
املزيج
ً
عبوات خا�صة حمكمة الإغالق حلني
�ضع املزيج يف ّ
اال�ستعمال.
ا�ستعمل املرهم املح�ضرّ على اجللد �إن دعت احلاجة لذلك.
العامة يف �أثناء التعامل مع
راع �أ�س�س
ّ
ال�صحة وال�سالمة ّ
ِ
املواد.

4
5
6
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وخا�صة �أقنعة
 -1يدخل مرهم �أك�سيد اخلار�صني يف حت�ضري م�ستح�رضات التجميل،
ّ
الب�رشة ،ملاذا ؟
 -2ما �أهمية �إ�ضافة الفازلني ملرهم �أك�سيد اخلار�صني؟
حدد �أهمية مرهم �أك�سيد اخلار�صني للجلد.
ّ -3

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو من خالل جمموعات �صغرية يف
امل�شغل� ،أو ح�سب توجيهات مع ّلمك:
طبق عملية حت�ضري مرهم �أك�سيد اخلار�صني داخل املخترب با�ستعمال زيت الالنولني والفازلني.
ّ
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.
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 7منتجات البحر امليت

انخفا�ضا عن م�ستوى �سطح
يف �أكرث بقاع الأر�ض
ً
البحرّ ،
ت�شكلت على مدى �آالف ال�سنني مياه البحر
املعدنية ،والأعلى تركي ًزا بحوايل
امليت الغنية بالأمالح
ّ
(� )10أ�ضعاف عن غريه من مياه البحار واملحيطات
أهم هذه
املتجمعة
ال�شكل ( :)27-1الأمالح
الأخرى ،انظر ال�شكل ( ،)27-1ومن � ّ
ّ
على �شاطئ البحر امليت.
الأمالح املعدنية( :كلوريد املغني�سيوم ،والبوتا�سيوم،
والكال�سيوم ،والربومايد ،الكربيت  ،والفلوريد ،والزنك ،واملنغنيز ،وال�سلينيوم) ،والتي
عن�رصا ال تتوافر �إال يف مياه البحر امليت ,ويحتوي كل لرت
عن�رصا منها ()11
ت�صل �إلى ()21
ً
ً
غراما
من هذه املياه على (ً )320
من �أمالح هذه املعادن .و�إن كان
يطلق عليه (البحر امليت)� ،إال � ّأن
برمتها املطلة
هذا البحر واملنطقة ّ
جدا كما يف
حية ًّ
على �شاطئه ّ
ال�شكلني (.)28-1
وقد ا�ستطاعت ال�رشكات املنتجة
تركيزا بكلوريد
مل�ستح�رضات البحر امليت �أن تختار بعناية من هذه املياه اجلزء الأكرث
ً
احليوية والن�ضارة للب�رشة،
الدموية ،و�إعادة
أهمية يف تن�شيط الدورة
ّ
ّ
املغني�سيوم ,ملا له من � ّ
تتميز بقدرتها الكبرية
ومنح اجل�سم ال�شعور بالراحة واالنتعا�ش .كما � ّأن مياه البحر امليت ّ
اجللدية مثل :حب ال�شباب ,والروماتيزم,
على امل�ساعدة على تخفيف �أعرا�ض الأمرا�ض
ّ
عالجية
امليت ذات قيمة
والأكزميا،
ّ
وال�صدفية ،وغريها؛ �إذ �أثبتت الأبحاث � ّأن �أمالح البحر ّ
ّ
لهذه الأمرا�ض ،وقد �أنتجت ال�رشكات املحلية الأردنية والعاملية م�ستح�رضات جتميل ب�أنواعها
امليت ،ومن هذه املنتجات ما ي�أتي:
املختلفة �أ�سا�سها طينة البحر ّ
عد ب�ألوان
مكونة من �أمالح طينة البحر امليت جميعها ُت ّ
�أ – �أمالح البحر امليت :بلورات ّ
خمتلفة ّ
وجذابة ّ
وحتل يف املاء لنقع القدمني لإزالة �آثار االنتفاخ والتعب� ،أو لعمل مغطـ�س
للج�سم لإزالة التوتر و�إرخاء الع�ضالت ،ال�شكل (.)29-1
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ب– �شـامبو ال�شـعر :ت�ضاف �أمالح البحر الـميت يف
قادرا على
�صناعة �شامبو ال�شعر ،في�صبح ال�شامبو ً
الفطريات ،و�إزالة ق�رشة الر�أ�س.
قتل
ّ

جـ – �شامبو اجل�سم :ت�ضاف �أمالح البحر امليت �إلى �شامبو
اجل�سم ،وميتاز هذا ال�شامبو ب�إزالة املاء الزائد يف اجل�سم ،وي�ضفي على اجل�سم النعومة
والرتطيب.
ال�شكل (� :)29-1أمالح البحر امليت.

حب ال�شبابّ � :إن �إ�ضافة �أمالح البحر امليت
د  -كرمي ّ
حب ال�شباب �أ�سا�سي يف الق�ضاء على
�إلى كرمي ّ
البكترييا ،و�إزالة الدهون الزائدة عن الوجه.
هـ  -قناع الوجه واجل�سم :يح�ضرّ قناع الوجه واجل�سم
من طينة البحر امليت ،وله فائدة عظمى يف
التخفيف من �آالم اجل�سم وخا�صة الروماتزم ،ال�شكل ( :) 30-1قناع الوجه واجل�سم.
ّ
ووجع املفا�صل ،بالإ�ضافة �إلى �أ ّنه يعيد زيوت اجل�سم ،ال�شكل (.)30-1
و – زيت امل�ساج الطبيعي :ال ّبد و�أ ّنك الحظت وجود زيت يف مياه البحر امليت ويف طينته ،فقد
الطيارة)،
ح�ضرّ
ّ
طبيعية (كالزيوت ّ
املتخ�ص�صون زيوت البحر امليت و�أ�ضافوا �إليها زيوتًا �أخرى ّ
وا�ستعملت يف امل�ساج للتخفيف من التعب يف اجل�سم والأطراف.
عادة ما ي�شرتي ال�سياح �أو امل�سافرون الهدايا قبل مغادرة الأردنّ ،
ولعل �أبرزها منتجات
عمان� ،أو
دائما يف فنادق الأردن كافة،
ً
البحر امليت املوجودة ً
�سواء فنادق البحر امليت� ،أو ّ
الها�شمية ال ت�أتي فقط
أردنية
ّ
العقبة ،ف�شهرة البحر امليت وهو �أحد �أبرز املعامل يف اململكة ال ّ
من �أ ّنه �أدنى بقاع العامل ،بل كذلك من املعادن العديدة والأمالح التي توجد فيه ،والتي
تدخل يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل.

ن�شاط (  :) 6-1زيارة للبحر امليت
تقريرا
زر �شواطئ البحر امليت ،وا�ستعمل الأمالح والطني املوجود على �شواطئه ،واكتب
ً
عن زيارتك ،وناق�شه مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلم.
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 8البيانات ّ

كيفية ا�ستعمال هذه امل�ستح�رضات؛
لكل م�ستح�رض جتميلي ن�رشة مرفقة تر�شد امل�ستهلك عن ّ
املدونة:
ويف ما ي�أتي �أبرز الإر�شادات ّ
التح�س�س لبع�ض امل�ستح�رضات؛ لذا ،يجب على امل�ستعمل ل ّأي
�أ  -الرتكيب :يعاين كثري من النا�س
ّ
اجلانبية.
مرة �أن ينتبه لقراءة هذه الرتكيبة خو ًفا من الأ�رضار
ّ
نوع من �أنواع امل�ستح�رضات لأول ّ
ب -اال�ستعمال :لكل نوع من �أنواع امل�ستح�رضات طريقة خا�صة لال�ستعمال ،فمنها :ما
مرة يف اليوم الواحد؛ لذا ،يجب
مرة واحدة ًّ
يوميا ومنها ،ما ُي�ستعمل لأكرث من ّ
ُي�ستعمل ّ
بتمعن.
ّ
توخي احلذر يف قراءة الن�رشة ّ

الكمية امل�ستعملة ّ
املر�ضية لل�شخ�ص ،فيجب
لكل م�ستح�رض ح�سب احلالة
حتدد
جـ  -الكميّةّ :
ّ
ّ
الكمية على حجم املنطقة املراد معاجلتها.
�أن تكون
ّ
طبيعية ،على
كيميائية وموا ّد
د  -موانع اال�ستعمال :هناك م�ستح�رضات م�ص ّنعة من موا ّد
ّ
ّ
فنادرا
الطبيعية
�سلبية ت�ؤ ّثر يف الب�رشةّ � ،أما املوا ّد
الكيميائية لها �آثار
الأغلب املوا ّد
ً
ّ
جانبية ّ
ّ
ّ
�سلبيةّ ،مما دعا ال�رشكات امل�ص ّنعة لتلك امل�ستح�رضات التنويه لإر�شادات
ما ت�صاحبها �آثار ّ
اال�ستعمال وموانعها على الن�رشة املرفقة.
أهم
هـ  -طريقة احلفظ :حفظ امل�ستح�رضات �أو العالجات مبختلف �أ�شكالها �أ�صبحت �أحد � ّ
عنا�رص �صناعتها ،فامل�ستح�رضات ت�ساعد الكثريين على احلياة بطريقة �أف�ضل ،وعلى
الرغم من � ّأن علم �صناعة امل�ستح�رضات قد قطع ً
كبريا يف التطور� ،إال �أ ّنها كانت
�شوطا ً
طبية مبا�رشة .وعليه ،يجب �إبقا�ؤها بعيدة عن
وما زالت
ً
عالجا ال ي�ستخدم �إال بن�صيحة ّ
الرطوبة واحلرارة العالية؛ فال تو�ضع يف احلمام �أو يف املطبخ ،كما � ّأن هناك م�ستح�رضات
بالتعر�ض لل�ضوء و�أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة.
تتلف
ّ

خا�صة التونك واللو�شن والكرميات
و  -م ّدة ال�صالحيّة :حتتوي م�ستح�رضات العناية بالب�رشة ّ
ّ
مالئما لتكاثر البكترييا.
وت�شكل مكا ًنا
كمية كبرية من املاء،
ً
املغذية على ّ
ال�صالحية.
مدة
لذا ،يجب االنتباه عند �رشاء تلك امل�ستح�رضات ،واالنتباه �إلى ّ
ّ

ز  -ملحوظاتّ :
خا�صة ،منها:
كل ن�رشة مرفقة مب�ستح�رضات التجميل حتتوي على تعليمات ّ
بعيدا عن الأطفال.
 . 1حفظ امل�ستح�رض ً
48

� . 2إغالق عبوة امل�ستح�رض بعد
اال�ستعمال.
 . 3ا�ستعمال امل�ستح�رض للأماكن
املخ�ص�صة له وعدم ا�ستعمالها
ّ
يف �أماكن �أخرى .كما هو
مبني يف ال�شكل (.)31-1

ال�شكل (� :)31-1صورة لإحدى البيانات املرفقة يف
م�ستح�رضات التجميل.

ن�شاط (  :) 7-1م�ستح�رضات التجميل

اجمع عد ًدا من الن�رشات املرفقة يف م�ستح�رضات التجميل ،وقارن بينها من حيث:
املكونات ،والتحذيرات ،وفرتة ال�صالحية ،ثم ناق�ش زمالءك بها ب�إ�رشاف معلمك.
ّ
زر طبيب اجللدية ،وحتاور معه عن ا�ستعمال م�ستح�رضات التجميل ،وامل�شاكل ال�شائعة الناجتة
العامة للأدوات امل�ستعملة.
عن م�ضار ا�ستعمالها عند عدم اتباع �أمور
ّ
ال�صحة وال�سالمة ّ
 - 1على ب�رشة الوجه.
 - 2على �أجزاء الوجه املختلفة.
�صورا عن هذه امل�شاكل املختلفة.
اجمع
ً
تقريرا عنها ب�إ�رشاف معلمك ،وناق�شه مع زمالئك.
اكتب
ً

 - 1ما �أوجه االختالف بني كرمي الليل والكرمي املرطب؟
 – 2ما ا�سم الفيتامني الأ�سا�سي امل�ستعمل لعالج الهاالت حول العينني؟
 – 3ما الرمز املتعارف عليه يف تقدير رقم واقي ال�شم�س؟
 – 4اذكر ثالث فوائد لأمالح البحر امليت.
أهمية قراءة الن�رشة املرفقة للم�ستح�رضات قبل ا�ستعمالها؟
 - 5ما � ّ
�صيدلية البيت؟ ملاذا؟
 - 6هل يجوز حفظ امل�ستح�رضات يف
ّ
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التجميلية التي يدخل يف �صناعتها ّ
كل من املركّ بات الآتية:
حدد امل�ستح�رضات
ّ -1
ّ
أ�  -زبدة الكاكاو ب -حام�ض اجلاليكوليك جـ  -زيت اللوز د  -الن�شا
ّ � - 2إن ال�ستبدال الن�شا العادي مب�سحوق التالك يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل مزايا
عدة ،اذكرها.
ّ
يعد كرمي النهار من امل�ستحلبات زيت يف املاء ،وكرمي الليل من نوع امل�ستحلبات ماء يف
ّ -3
املميزة ّ
لكل نوع من هذين النوعني من الكرميات.
الزيت ,و�ضح اثنتني من اخل�صائ�ص ّ
ال�سيدة ( �أ ) يف �إجراء تدليك لب�رشتها ,بينما ال�سيدة (ب) ترغب يف �إجراء ت�سمري
 - 4ترغب ّ
حدد نوع امل�ستحلب الداخل يف امل�ستح�رضات الالزمة للعناية بالب�رشة لكلتا
لب�رشتهاّ ،
ال�سيدتني ( �أ ) و (ب).
 - 5علل ما ي�أتي:
خ�ض مع ّلقات م�ستح�رضات التجميل قبل ا�ستعمالها.
أ�  -يجب ّ
الدهنية.
ب -يدخل الكافور يف حت�ضري ال�سائل القاب�ض للب�رشة
ّ
جـ -حفظ املحاليل يف �أوعية حمكمة الإغالق.
ميزات معجون احلالقة الرطب.
 - 6اذكر � ً
أربعا من ّ
�صحة الفم والأ�سنان.
ّ -7
حدد مادتني ت�ضافان ملعجون الأ�سنان وت�ساعدان على ّ
حدد نوع الب�رشة يف ّ
كل من احلاالت الآتية :
ّ -8
�أ  -ا�ستعمال ال�صابون الأخ�رض يف تنظيفها.
ب -ا�ستعمال �صابون الكاربوليك.
فيزيائية مل�سحوق البودرة.
 - 9اذكر �أربع �صفات
ّ
واملطريات على الب�رشة� ،أيهما ن�ضع �أوالً؟ وملاذا؟
 -10عند ا�ستعمال واقيات ال�شم�س
ّ
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س؟ وملاذا؟
 -11هل من ال�رضوري و�ضع م�ستح�رضات حول العني قبل ّ
عدد فوائد الطني والأمالح املوجودة يف مياه البحر امليت.
ّ -12
�صالحية م�ستح�رضات التجميل قبل �رشائها ،ملاذا؟
مدة
 -13من ال�رضوري قراءة ّ
ّ
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 -14اذكر �أبرز امللحوظات ّ

 -15ي�ستعمل معجون احلالقة يف �إزالة ال�شعر.
�أ  -ما املق�صود باملعجون؟
حدد �أنواع معجون احلالقة.
بّ -
جـ -اذكر ثالث فوائد ال�ستعمال م�ستح�رضات العناية بالب�رشة بعد �إزالة ال�شعر.
ِ � -16
واحدا ّ
لكل من املواد الآتية امل�ستعملة يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل:
أعط مثا ًال
ً
الطيارة
ب  -موا ّد مانعة للت�أك�سد
�أ  -الأمالح
جـ  -الزيوت ّ
تعد كربونات ال�صوديوم الداخلة يف م�ستح�رضات التجميل من :
ّ -17
الع�ضوية
ب  -القواعد جـ  -احلمو�ض
�أ  -الأكا�سيد
ّ

د  -الأمالح

 -18اخرت املا ّدة املنا�سبة لتح�ضري ال�سائل القاب�ض للب�رشة من املوا ّد الآتية:
�أ  -الكوالجني ب  -اجلاليكوليك جـ  -زبدة الكاكاو د  -الكافور
حدد وظيفتني ّ
لكل من املوا ّد امل�ستعملة يف تركيب م�ستح�رضات التجميل الآتية:
ّ -19
جـ  -الكافور
ب  -احل�صلبان
�أ  -الإيال�ستني
و  -زيت اخلروع
هـ  -اجللي�رسول
د  -ملح الطعام
 -20ت�ستعمل املوا ّد الآتية يف �صناعة م�ستح�رضات التجميل:
هيدروك�سيد البوتا�سيوم ،و�شمع النحل
حدد:
ّ
ب  -وظيفة ّ
�أ  -نوع ّ
كل منها
كل منها
 -21قارن بني ظاهرتي التق�شيد وانف�صال امل�ستحلب من حيث:
�أ � -أ�سباب حدوث كل منهما ب  -العالج والوقاية
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ّقيم تع ّلمك ملو�ضوع م�ستح�رضات التجميل ،بو�ضع �إ�شارة (� )Pأمام ّ
كل فقرة من قائمة
ال�شطب الآتية:
الرقم
1

نعم

أ��ستطيع بعد درا�ستي لهذه الوحدة أ�ن:
والكيميائية مل�ستح�رضات التجميل.
الطبيعية
املكونات
أتعرف
ّ
ّ
ّ
� ّ

2

�أبينّ �أ�شكال م�ستح�رضات التجميل.

3

�أبينّ �أنواع م�ستح�رضات التجميل.

4

أو�ضح �أ�س�س ا�ستعمال م�ستح�رضات التجميل.
� ّ

5

أهم م�ستح�رضات التجميل امل�ستخل�صة من البحر امليت يف
أتعرف � ّ
� ّ
الأردن.

6
7

املدونة يف الن�رشة املرفقة مع م�ستح�رضات التجميل.
�أبينّ البيانات ّ
�أح�ضرّ ال�صابون ال�سائل وال�صلب.

8

�أح�ضرّ الكرمي البارد.

9

�أح�ضرّ مرهم �أك�سيد اخلار�صني.

10

العامة يف �أثناء حت�ضري التجارب.
أطبق قواعد
ّ
ال�صحة وال�سالمة ّ
� ّ
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وصحته
تركيب الجلد
ّ
الداخلية
وحجما ،ويك�سو اجللد الأع�ضاء
يعد اجللد �أحد �أجهزة ج�سم الإن�سان و�أكربها وز ًنا
ّ
ً
ّ
املخاطية ّ
املبطنة
بتجدد خالياه با�ستمرار ،وي ّت�صل مع الأغ�شية
ويتميز
ويحميها من الأخطار،
ّ
ّ
ّ

الداخلية؛ �إذ �إ ّنه يحافظ على ثبات
�صحة الإن�سان
لفتحات اجل�سم املختلفة ،ويعك�س اجللد �أي�ضا ّ
ّ
يخزن اجللد املاء وبع�ض ال�سوائل داخل
درجة حرارة اجل�سم من خالل �إفراز العرق والدهون ،كما ّ
املزين الإملام
الأن�سجة؛ لتج ّنب جفافه؛ لذاّ ،
تعد معرفة تركيب اجللد من �أهم الأمور التي يجب على ّ
بها حتى ي�ستطيع فهم ا�ستجابة اجللد للم�ؤ ّثرات املختلفة ،وحتى ت�ساعده على اختيار امل�ستح�رضات
املنا�سبة لنوعية ّ
كل ب�رشة وتقدمي الن�صح والإر�شاد للزبون مبا ينا�سب ب�رشته.
 ّمما يرتكّ ب اجللد؟ ما طبقاته؟ وما الأمرا�ض التي ت�صيبه؟احليوية؟
 كيف ي�ؤدي وظائفهّ
يتعر�ض لها اجللد؟
 كيف تتعامل مع امل�شكالتّ
الوظيفية التي ّ
يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
أهمية ّ
كل منها.
ت�ص ّنف طبقات اجللد ،وملحقاته ،و� ّ
حتدد �أنواع اجللد وتوزيعها يف اجل�سم .
ّ
تبينّ الرتكيب الكيميائي للجلد ،ووظائفه ،وموا�صفات اجللد ال�سليم.
وكيفية التعامل معها.
الوظيفية للجلد و�سبل الوقاية منها،
حتدد امل�شكالت
ّ
ّ
ّ
اجللدية.
تتعرف �أعرا�ض بع�ض الأمرا�ض
ّ
ّ
وكيفية الوقاية منها.
اجللدية،
تو�ضح طرق الإ�صابة بالأمرا�ض
ّ
ّ
ّ
ت�ستخدم التكنولوجيا يف ا�ستق�صاء املعرفة املتع ّلقة باجللد.
اخلا�صة باجللد بطريقة �صحيحة.
تطبق التمارين
ّ
ّ
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�أوالً

طبقات اجللد وملحقاته

يعد اجللد (� )Skinأكرب �أجهزة ج�سم الإن�سان ،حيث ي�شكل %16من وزن ال�شخ�ص البالغ،
ّ
اخلارجية .يحافظ اجللد على درجة
ممي ًزا ويحميه من الأخطار
مظهرا
ويعطي ال�شخ�ص
ّ
جماليا ّ
ًّ
ً
ويعد ّ
خط الدفاع الأول حيث
والدهنية،
العرقية
حرارة الإن�سان ورطوبته الحتوائه على الغدد
ّ
ّ
ّ
ينقل الإح�سا�س بال�ضغط واحلرارة والربودة ويقي اجل�سم من اجلراثيم .واجللد نوعان� :سميك
ويقت�رص وجوده على راحتي اليدين و�أخم�ص القدمني ،ورقيق وهو يك�سو باقي اجل�سم .ويتفاوت
املزين �أن يكون على علم
اجللد يف درجة احلمو�ضة ( )pHمن منطقه لأخرى يف اجل�سم؛ لذا ،على ّ
ودراية ومعرفة كافية عن اجللد وبخا�صة الب�رشة ،وتركيبها ،ووظائفها ،والعناية بها؛ ويبني ال�شكل
( )1-2طبقات اجللد املختلفة.

ال�شكل ( :)1-2طبقات اجللد.

يت�ألف اجللد من اخلارج �إلى الداخل من ثالث طبقات متميزة ،هي :الب�رشة والأدمة وحتت الأدمة،
ويف ما ي�أتي �رشح لكل منها:

1

البـ�شـرة ()Epidermis
متقرن ،ويبلغ �سمكها
هي الطبقة اخلارجية للجلد،
ّ
وتتكون من ن�سيج طالئي مركّ ب حر�شفي ّ
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املتو�سط؛ �إذ يختلف �سمكها من مكان لآخر.
ما يقارب ( )0.7مم يف
ّ
�أ  -طبقات الب�رشة :تنق�سم الب�رشة �إلى طبقات
عدة ،ال�شكل ( )2-2مر ّتبة من الداخل
ّ
�إلى اخلارج كما ي�أتي:

القاعدية ( :)Stratum Basaleتقع
 .1الطبقة
ّ
فوق الأدمة مبا�رشة ،وتت�أ ّلف من �صف
مكعبة ال�شكل ،وت ّت�صل
واحد من اخلاليا ّ
كل خلية من خاليا هذه الطبقة بغ�شاء
قاعدي بو�ساطة رباط �شقّي ن�صفي مما
يزيد من متانة اجللد ،وتوجد يف هذه
ال�صبغية.
الطبقة خاليا امليالنني �أو اخلالية
ّ

ال�شكل ( :)2-2طبقات الب�رشة.

 .2الطبقة ال�شائكة (:)Stratum Spinosum
متعددة ال�سطوح ترتبط ببع�ضها بو�ساطة �أربطة
عدة من اخلاليا ّ
تتكون من �صفوف ّ
ّ
�سميت الطبقة بال�شائكة ،وحتتوي
�ش ّق ّية تظهر حتت املجهر على �شكل �أ�شواك؛ لذاّ ،
دهنية تفرز على ال�سطح اخلارجي
� ً
أي�ضا على �أج�سام (�أودالند) التي حتتوي على ما ّدة ّ
للجلد ،وبهذا حتافظ على املاء داخل اجللد ومتنع مرور املاء �إلى ال�سطح اخلارجي.
 .3الطبقة
احلبيبية ()5-1
احلبيبية ( :)Stratum Granulosumيرتاوح �سمك الطبقة
ّ
ّ
�صفوف من اخلاليا ذات ال�شكل احلر�شفي ،وحتتوي هذه الطبقة على (حبيبات
�رضورية لتكوين
تتكون من بروتينات وكربيتات ،وهي
الكرياتوهيالني) التي
ّ
ّ
املر�ضية التي حتدث للجلد ،حيث
الكرياتني ،وتت�أ ّثر هذه الطبقة مبعظم امل�ؤ ّثرات
ّ
تدريجيا.
والع�ضيات يف اخللية بالتح ّلل
تبد�أ النواة
ّ
ًّ

�صف �أو �ص ّفني من اخلاليا ،وتقع
 .4الطبقة ال�صافية ( :)Stratum Lucidumتت أ� ّلف من ّ
املتقرنة ،وتوجد هذه الطبقة يف اجللد ال�سميك فقط ،وتفتقر خالياها
�أ�سفل الطبقة ّ
�سميت
وع�ضيات اخلاليا ،وتبدو �صافية عند فح�صها
النويات
�إلى ّ
ًّ
جمهريا؛ لذلك ّ
ّ
الطبقة ال�صافية.
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املتقرنة
عدة من اخلاليا
 .5الطبقة
املتقرنة ( :)Stratum Corneumتتكون من �صفوف ّ
ّ
ّ

املمتلئة بربوتني الكرياتني ،ويختلف �سمك هذه الطبقة من موقع لآخر باختالف
ً
�سمكا على �سطح الكف وباطن القدم والكعبني ،كما �أ ّنها � ّ
أقل
العمر� ،إذ �إ ّنها �أكرث
ً
�سميت هذه الب�رشة بالطبقة احلاجزة؛ لأ ّنها
�سمكا يف اجللد املحيط بالعني ،وقد ّ
ّ
حاجزا مينع مرور املاء ،و�أ�صبحت تعرف با�سم (العامل ّ
املرطب الطبيعي).
ت�شكل
ً
خمربيا ،وميكن نزع هذه الطبقة بو�ساطة التنظيف
كما �أ�صبح من املمكن ت�صنيعها ًّ
العميق؛ لتزداد نفاذية م�ستح�رضات التجميل عرب اجللد.
عموديا،
تتكون من �صف واحد من اخلاليا املرتبة
 .6الطبقة النامية (:)Basal Layer
ًّ
ّ
تكون الطبقة
وتعو�ض الب�رشة ما تفقده من الطبقات بو�ساطة اخلاليا النامية ،التي ّ
ّ
ال�سطحية للب�رشة.
ب -خاليا الب�رشة :حتتوي الب�رشة على اخلاليا الآتية:
القاعدية،
مكعـبة ال�شـكل يف الطبـقة
ّ
 .1خاليا الكرياتني ( :)Keratinocytesتكون ّ
ّ
كمية كبرية من بروتني
وت�شكل �أكرث من ( %)90من خاليا الب�رشة ،وحتتوي على ّ
الكرياتني.
ّ
وت�شكل
القاعدية،
 .2خاليا الجنرهانز ( :)Langerhans Cellsتوجد يف الطبقات فوق
ّ
جزءا من جهاز املناعة يف اجللد.
هذه اخلاليا ً
ح�سية توجد حتت الب�رشة مبا�رشة ،وهي
 .3خاليا مريكل ( :)Merkle Cellsخاليا
ّ
م�س�ؤولة عن الإح�سا�س باللم�س اخلفيف (الرتبيت).

امليالنية ( :) Melanocytesتن� أش� من اجلهاز الع�صبي يف اجلنني ،ثم تنتقل
 .4اخلاليا
ّ
تفرعات ي�صل
لت�ستقر بني خاليا الطبقة
�إلى الب�رشة
ّ
القاعدية ،ولهذه اخلاليا ّ
ّ
كرياتينية حتمي الب�رشة
وتت�صل كلّ واحدة منها بخلية
عددها �إلى ( )30خليةّ ،
ّ
أ�شعة ال�شم�س ،وتنقل �إليها �صبغة امليالنني التي متنح اللون للجلد وال�شعر
من � ّ
والعينني.

57

2

الأدمة ()Dermis
وتتكون من ن�سيج �ضام ليفي
تقع طبقة الأدمة حتت الب�رشة ،وهي الطبقة العميقة من اجللد،
ّ
ويتم تو�صيل الغذاء لها عن طريق الأوعية
يحتوي على �ألياف مرنة تعطي اجللد مرونةّ ،
ال�صبغية ،ويبلغ �سمك
أي�ضا نهايات الأع�صاب ،وحتتوي على اخلاليا
الدموية ،وتوجد فيها � ً
ّ
ّ
تقريبا ،ومن فوائدها:
الأدمة ( )2مم ً
تغذية طبقة الب�رشة.
تعر�ضه لل�صدمات.
حتمي اجللد عند ّ
تعطي املرونة للجلد.
�أ  -طبقات الأدمة :تت�ألّف الأدمة من طبقتني رئي�ستني ،هما:
وتتكون من بروزات
احلليمية ( :)Papillary Dermisتقع حتت الب�رشة مبا�رشة،
 .1الأدمة
ّ
ّ
آدمية ،وتكون عري�ضة
قمعية ال�شكل ت�شبه الأ�صابع يف طبقة الب�رشة ّ
ت�سمى احلليمات ال ّ
ّ
وق�صرية يف بع�ض الأماكن ،مثل :الوجه ،ورفيعة يف الأماكن الأخرى وطويلة ،مثل:
احلليمية على:
راحتي اليدين ،وحتتوي الأدمة
ّ
ح�سية.
�أ  .ب�صيالت
ّ
ب .نهايات الأع�صاب التي تعمل على
تنظيم حرارة اجل�سم.
الدموية.
جـ� .شبكة من الأوعية
ّ
ال�شـبكـية (:)Reticular Dermis
 .2الأدمـة
ّ
ً
احلليمية،
�سمكا من الأدمة
تعد �أكرث
ّ
ّ
�شبكية تدعى
وحتتوي على �ألياف
ّ
الكوالجني ( ،)Collagenو�ألـياف تدعى
الإيال�ستني ( ،)Elastinوت�أخذ هذه
ترتيبا �شبه منتظم يف معظم
الألياف
ً
�أماكن اجل�سم ،كما يف ال�شكل (،)3-2
قواما للجلد
بالإ�ضافة �إلى �أنها تعطي ً
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ال�شكل ( :)3-2خطوط التو ّتر يف اجل�سم.

أفقية ال�شكل يف
وت�سمى خطوط (التوتّر) �أو خطوط (الجنر) ،وتكون هذه اخلطوط � ّ
علميا �أنّ اجلروح املوازية لهذه اخلطوط
اجلذع
ّ
وعمودية يف الر�أ�س والأطراف ،وقد �أثبت ًّ
عر�ضيا وتدعى (الإيال�ستني) ،وحتتوي الأدمة
تلتئم ب�رسعة �أكرب مقارنة باجلروح التي تقطع
ًّ
والدهنية ،والعديد من الأوعية
العرقية
ال�شبكية على ملحقات الب�رشة (ال�شعر ،والغدد
ّ
ّ
ّ
وتزود هذه الطبقة خاليا الب�رشة بالغذاء والأك�سجني.
واللمفية
الدموية
ّ
والع�صبية)ّ ،
ّ
ّ

عدة ،منها:
ب -خاليا الأدمة :يوجد يف الأدمة خاليا ّ
تكون هذه اخلاليا الأن�سجة الليفية ،ووظيفتها �إفراز الكوالجني
 .1اخلاليا
الليفيةّ :
ّ
والإيال�ستني اللذين يعطيان املرونة والقوام للجلد.
 .2اخلاليا ال�صارية :تفرزاله�ستامني والهيبارين وموا ّد �أخرى يف حالة تخدي�ش اجللد
تعر�ضه للإيذاء.
�أو ّ
 .3خاليا البالزما :تعمل هذه اخلاليا على �إنتاج الربوتينات املناعية امل�ضا ّدة للأج�سام الغريبة.
البلعمية :خاليا كبرية احلجم تبتلع الأج�سام الغريبة التي ت�صل للأدمة ،وتعمل
 .4اخلاليا
ّ
على حمايتها ،وتوجد �إما متجولة �أو مثبتة على الأن�سجة.
 .5كريات الدم البي�ضاء :يوجد عدد قليل من خمتلف �أنواعها يف الأدمة ،وهذه اخلاليا
متنع تفاعالت اله�ستامني ،وتربط بني الألياف واخلاليا يف الأدمة ما ّدة عدمية ال�شكل
دهنية.
تدعى( ،)Matrixوحتتوي على الكربوهيدرات والربوتينات وموا ّد ّ
جـ� -أع�صاب اجللد :يحتوي اجللد يف منطقة الأدمة على عدد كبري من نهايات الأع�صاب
التي تنقل الإح�سا�س بالأمل واللم�س وال�ضغط  ،كما يف ال�شكل ( ،)4 -2ويوجد العديد
احل�سية ،منها:
من الب�صيالت
ّ
احلليمية ،وتنـقل
 .1ب�صيالت ماي�سرن ( :)Meissner’s Corpusclesتوجـد يف الأدمة
ّ
الإح�سا�س باللم�س اخلفيف.
ال�شبكية ،وتنقل
 .2ب�صيالت كروز ( :)Krause’s Corpusclesتوجد يف الطبقة الأدمة
ّ
5
الإح�سا�س بالربودة بني (� )20-10س .
 .3ع�ضو رافيني ( :)Ruffini Organيوجد �أ�سفل الأدمة ،وينقل الإح�سا�س باحلرارة
5
فوق (� ) 25س.
59

 .4ب�صيالت با�سيني ( :)Pacinian Corpusclesتوجد يف الطبقة حتت اجللد ،وت�ستقبل
الإح�سا�س بالذبذبات وال�ضغط.
كما ويحتوي اجللد على �أع�صاب من اجلهاز الع�صبي الذاتي بجز�أيه الودي ونظري الودي
أي�ضا
والتي تغذيها الغدد املختلفة ،والع�ضلة النا�صبة لل�شعرة ،والأوعية الدموية ،وتوجد � ً
م�ستقبالت اللم�س والأمل
حول جذور ال�شعرة.

احل�سية يف اجللد
ال�شكل ( :)4-2امل�ستقبالت
ّ

من خالل ال�شكل �أعاله� ،أجب عن الآتي:
ّ � -أي الب�صيالت تنقل الإح�سا�س بالربودة ،و� ّأيها تنقل الإح�سا�س باحلرارة؟

 � ّأي الب�صيالت تنقل الإح�سا�س بال�ضغط ،و�أيها تنقل الإح�سا�س باللم�س اخلفيف؟ألـما من احلروق العميقة.
 علل :تكون احلروق القريبة من ال�سطح �أكرث � ً � ّأي من امل�ؤ ّثرات الآتية ي�شعر بها الإن�سان �أوالً:احلرارة �أم الربودة �أم الأمل.
�رسيعا؟
 ِل َـميتحمل الإن�سان قوة �ضغط عالية على اجللد ،بينما ي�شعر بوخز الإبرة ً
ّ
حتمل اجللد لل�ضغط الأكرب؟
هل يف�سرّ وجود ب�صيالت با�سيني يف الأ�سفل ّ
تتفرع ال�رشايني التي تغذي اجللد �إما من ال�رشايني التي تغذي الع�ضالت،
د  -الأوعية الدمويّةّ :
�أو ب�شكل مبا�رش من �أحد ال�رشايني الرئي�سة ،وتكون �رشايني اجللد على �شكل (جديلتني)
ال�شبكية
ال�شبكية ،والثانية بني الأدمة
متداخلتني؛ الأولى يف اجلزء العميق من الأدمة
ّ
ّ
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ويتفرع من اجلديلتني العديد من ال�رشايني ،حيث تعتمد طبقة الب�رشة على
واحلليمية،
ّ
ّ
الأدمة يف احل�صول على الغذاء والأك�سجني ال�رضوري لإمتام وظائفها.

 3طبقة حتت الأدمة (حتت اجللد)

وتعد خمز ًنا للدهون يف
حتتوي طبقة حتت الأدمة ( )Hypodermisعلى ن�سيج �ضام دهني،
ّ
اجل�سم ،وتعمل كطبقة عازلة تعيق امت�صا�ص احلرارة فيه �أو فقدانها ،ويختلف �سمك طبقة
تبعا للنظام الغذائي لل�شخ�ص ،وت�ستعمل هذه الطبقة حلقن
حتت الأدمة من مكان �إلى �آخر ً
العديد من الأدوية.

 4ملحقات اجللد

للجلد توابع �أو ملحقات ،منها:
والزهمية:
العرقية
�أ  -الغدد ،وهي نوعان:
ّ
ّ
العرقية ،وهي نوعان :الفارزة واملفرتزة:
 .1الغدد
ّ
الغدة يف طبقة حتت
أ�  .الغدد
العرقية الفارزة ( :)Eccrine Sweat Glandsيوجد ج�سم ّ
ّ
وت�صب قناتها على �سطح اجللد اخلارجي ،وهي م�س�ؤولة عن الرطوبة
اجللد،
ّ
العاطفية ،ويزداد
التي تظهر على راحتي اليد عند الإ�صابة باال�ضطرابات
ّ
�إفرازها عند ارتفاع درجات احلرارة ،ويكرث وجودها يف اجللد ال�سميك.
العرقية املفرتزة ( :)Apocrine Sweat Glandsتبد�أ �إفرازاتها بعد مرحلة
ب .الغدد
ّ
اجلن�سية،
الغدة عند اخلوف� ،أو الأمل� ،أو الإثارة
البلوغ ،وتت�أ ّثر �إفرازات هذه ّ
ّ
وت�صب قنوات هذه الغدد يف جراب ال�شعرة ويقت�رص وجودها يف منطقة الإبط
التنا�سلية.
والأع�ضاء
ّ
عدة �أمالح مثل :كلوريد ال�صوديوم ،واليوريا ،واحلمو�ض
يرتكّ ب العرق من ّ
العرقية من
وكمية ب�سيطة من ال�سكر والدهن ،ويختلف عدد الغدد
أمينية
ّ
ّ
ال ّ
مميزة عند الأ�شخا�ص
�شخ�ص �إلى �آخر؛ نالحظ مثال وجود رائحة عرق ّ
معينة مثل (الثوم� ،أو الب�صل� ،أو
امل�صابني مبر�ض ال�سكري �أو عند تناول �أطعمة ّ
م�رشوب احللبة) ،ويكون العرق عدمي الرائحة عند �إفرازه ولكنه يتح ّلل بفعل
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اجلراثيم املوجودة على اجللد ،كما وي�ساعد وجود ال�شعر حتت الإبط على
زيادة رائحة العرق.
(الدهنية) ( :)Sebaceous Glandsتنت�رش هذه الغدد يف اجللد الرقيق
الزهمية
 .2الغدد
ّ
ّ
فقط ،وتت�أ ّثر �إفرازاتها بالهرمون الذكري ،ويبد�أ �إفرازها بعد �سن البلوغ ،على �شكل
ت�سمى(الزهم) ،وحتتوي على كول�سرتول وبروتينات و�أمالح ع�ضوية،
زيتية ّ
ما ّدة ّ
تق�صف ال�شعر ،ويقي اجللد من اجلفاف ،ويحافظ على
حيث مينع الزهم (ّ )Sebum
نعومة اجللد وليونته ،ويحميه من بع�ض اجلراثيم ،وقد تزداد لزوجة الزهم خا�صة يف
مرحلة البلوغ ،مما ي�ؤدي �إلى ان�سداد قنوات الغدد الزهمية وتكوين حب ال�شباب.

ب -ال�شعر :در�سته �ساب ًقا.

جـ -الأظفار :در�ستها �ساب ًقا.

ن�شاط ( :)1-2اختالف �إفراز الغ ّدة العرقيّة من �شخ�ص �إلى �آخر

عطرية نف�سها على يدك و�أيدي زمالئك ،وقارن بني الرائحة الناجتة ،هل تختلف
ر�ش رائحة
ّ
ّ
دون ملحوظاتك ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
من جلد �إلى �آخرّ ،
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 - 1اذكر فوائد الأدمة.
حدد وظيفة ّ
كل مما ي�أتي:
ّ -2
العرقية
ب -الغدد
الدهنية
�أ  -الغدد
ّ
ّ
 - 3اذكر طبقات الب�رشة ،وبني �صفات ّ
كل طبقة.
والقاعدية) من حيث:
 - 4قارن بني طبقتي الب�رشة (ال�شائكة،
ّ
اخللية يف ّ
كل منها.
�أ  -عدد ال�صفوف من اخلاليا .ب� -شكل ّ
اخللية يف ّ
كل منها.
جـ -الوظيفة التي ت�ؤديها ّ
ال�شبكية من حيث ال�شكل ،و�أماكن وجودها ،وما
احلليمية والأدمة
 - 5قارن بني الأدمة
ّ
ّ
يحتويه ّ
كل منها.
 - 6قارن بني الغدد الفارزة والغدد املفرتزة من حيث :موقع ّ
كل منها ،و�أماكن وجودها،
و�إفرازها.
كل منها� ،صل ّ
 - 7لديك قائمتان ،الأولى خاليا الب�رشة ،والثانية وظيفة ّ
بخط بني اخلاليا
ووظيفتها املنا�سبة.
( �أ ) خاليا الب�رشة
 -1خاليا الجنرهانز

(ب) الوظيفة
� -إعطاء اللون للب�رشة

 -2خاليا مريكل

 -تعطي اجللد الدعامة والرتطيب

 -3خاليا الكرياتني

 -الإح�سا�س باللم�س

 -4خاليا امليالنني

 تعطي املناعة -م�س�ؤولة عن التغذية
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توزيع م�ستقبالت اجللد احل�سيّة

1-2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 -تبينّ اختالف توزيع م�ستقبالت الأمل واحلرارة واللم�س يف مناطق خمتلفة من اجللد.

املعلومات الأ�سا�سيّة

حتتوي الب�رشة بني خاليا طبقتها القاعد ّية على نهايات الأع�صاب التي ت�ستقبل الإح�سا�س بالأمل،
بينما حتوي الأدمة يف م�ستوياتها املختلفة على م�ستقبالت اللم�س وال�ضغط واحلرارة والربد.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

املوا ّد

 د ّبو�س -قطعة قطن

 -كوب ماء بارد

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

�أجل�س زميلك على كر�سي مريح ،واطلب �إليه �أن
وميد ذراعه اليمنى على املقعد.
يغم�ض عينيه ّ
�ضع قطعة قطن �صغرية يف راحة يد زميلك اليمنى.
يح�س.
ا�س�أل زميلك مب
ّ
�أوخز باطن ذراع زميلك بلطف بالدبو�س ،ثم �أوخز
راحة يده ،وا�س�أله يف � ّأي املكانني كان الأمل �أكرث.
ثم يف باطن
�ضع قطرة ماء باردة يف راحة يد زميلكّ ،
ذراعه ،وا�س�أله عن �إح�سا�سه.
كرر اخلطوة ال�سابقة با�ستعمال املاء ال�ساخن ،وا�س�أله
ّ
عن الفرق يف الإح�سا�س بني اليد والذراع.
تبادل الأدوار مع زمالئك ،وار�صد النتائج التي
يو�ضح �أكرث �أماكن اجللد
ح�صلت عليها يف جدول ّ
إح�سا�سا بالأمل ،واحلرارة ،والربودة.
�
ً

2
3
4
5
6
7
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الر�سوم التو�ضيحية

اخلارجية من مكان �إلى �آخر� ،أين يكون الإح�سا�س
 -1يتفاوت �إح�سا�س اجللد بامل�ؤ ّثرات
ّ
بهذه امل�ؤ ّثرات �أكرب ما ميكن يف اخلطوات ال�سابقة املذكورة يف التمرين؟
 -2كيف ميكن توظيف الإح�سا�س بالأمل للتفريق بني درجات احلروق؟
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ثانيًا

�صفات اجللد ووظائفه

تت�ضمن �صفات اجللد ما ي�أتي:
ّ

 1الرتكيب الكيميائي للجلد

يت�ضمن الرتكيب الكيميائي للجلد ما ي�أتي:
ّ

تعد الب�رشة ّ
خط الدفاع الأول؛ فال ت�سمح بنفاذ بع�ض املواد،
�أ  -الرتكيب الكيميائي للب�رشةّ :
املتقرنة بطرائق التنظيف العميق للب�رشة،
وميكن زيادة نفاذيتها عن طريق نزع طبقة الب�رشة ّ
الكيميائية للب�رشة ،وهو نوعان:
أهم الرتاكيب
ّ
ويعد امليالنني � ّ
ّ
 . 1فيوميالنني ( :) Pheomelaninلونه �أحمر و�أ�صفر.
 . 2الأيوميالنني ( :)Eumelaninلونه ب ّني �أو �أ�سود ،ويبد�أ ت�شكيل النوعني من (احلم�ض
ت�صبغ اجللد
يتحول لي�شكل امليالنني،
ّ
الأميني) التريو�سني ( )Tyrosineالذي ّ
ويتدرج ّ
القطبية �إلى �شديد عند �شعوب
جدا عند �شعوب املناطق الباردة
بامليالنني من �ضعيف ًّ
ّ
�شدة حرارة ال�شم�س املختلفة من منطقة �إلى �أخرى؛ �إذ
املناطق
اال�ستوائية؛ ليتنا�سب مع ّ
ّ
البنف�سجية ،وترتاوح درجة حمو�ضة
أ�شعة فوق
يعمل امليالنني على حماية اجللد من ال ّ
ّ
اجللد ما بني ( ،pH )6-4.5وتختلف باختالف منطقة اجللد.
يو�ضح اجلدول ( )1-2درجة حمو�ضة اجللد يف بع�ض مناطق اجل�سم املختلفة.
ّ
اجلدول ( :)1-2درجة حمو�ضة اجللد يف بع�ض مناطق اجل�سم.
املنطقة
فروة الر�أ�س
الفخذ ،والأرجل ،والكعب
اجلذع
الوجه
�أ�سفل الثدي
التنا�سلية
حول املنطقة
ّ
حتت الإبط
ظهر اليدين
بني �أ�صابع القدمني
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درجة احلمو�ضة () pH
4.0
4.5
4.7
4.7
6.0
6.2
6.5
6.9
7.5

ثم �أجب عن الآتي:
ّ
متعن اجلدول (ّ ،)1-2
 كيف تعلل درجة حمو�ضة فروة الر�أ�س الأعلى يف القائمة؟ لمِ َ تكون بع�ض مناطق اجللد �أكرث عر�ضة للإ�صابة باجلفاف؟ � ِأعط مثاالً.
 ما درجة حمو�ضة ( )pHم�ستح�رضات التجميل كالكرميات التي ين�صح با�ستعمالها لليدينوالوجه؟

بالفطريات ،ابحث
تكون منطقة اجللد بني �أ�صابع القدمني �أكرث عر�ضه للإ�صابة
ّ
�أنت وزمال�ؤك عن عالقة درجة احلمو�ضة يف الإ�صابة بالفطريات ،وناق�شه مع زمالئك
ب�إ�رشاف املعلّم.
ب -الرتكيب الكيميائي للأدمة :حتتوي الأدمة على نوعني رئي�سني من الألياف تختلفان يف
الفيزيائية ,وهما:
الرتكيب الكيميائي واخل�صائ�ص
ّ

وتتكون من بروتني الكوالجني ,الذي ّ
ي�شكل
� . 1ألياف الكوالجني (:)Collagen
ّ
الليمفية ،ويعتمد �سمك الأدمة
( %)75من الوزن اجلاف للأدمة التي تنتجها اخلاليا
ّ
عدة� ،أهمها :العمر ،واجلن�س ،ويتميز الكوالجني ب�أ ّنه يعمل على متا�سك
على عوامل ّ
اجللد وليونته ،ومبحتواه العايل من احلم�ض الأميني اجلالي�سني والربولني ،وغريها،
اخلا�صة بتجاعيد الب�رشة.
ومن املالحظ � ّأن هذه الرتاكيب جميعها توجد يف الكرميات
ّ
ّ
وي�شكل( )%4من
 .2الألياف املرنة الإيال�ستني ( :)Elastinتتكون من بروتني الإيال�ستني
ومت�شعبة تعطي مرونة للجلد ،وميكن
الوزن اجلاف لطبقة الأدمة ،وهي �ألياف مرنة
ّ
متتد �إلى �ضعف طولها الأ�صلي ثم تعود �إلى طولها الطبيعي بعد زوال امل�ؤ ّثر
�أن ّ
عنها ،كما يف ال�شكل ( ،)5-2ويختلف الإيال�ستني عن الكوالجني باحتوائه على
كميات � ّ
كميات كبرية من احلم�ض
أمينية ،ولك ّنه يحتوي على ّ
أقل من احلمو�ض ال ّ
ّ
الأميني (الفالني ،والديزموزين) الذي ينفرد به الإيال�ستني ،وهذه الت�سميات
عبوات م�ستح�رضات العناية بالب�رشة.
أمينية تكون ّ
مدونة على كثري من ّ
للحمو�ض ال ّ
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ال�شكل ( :)5-2موقع �ألياف الكوالجني والإيال�ستني يف الأدمة.

التقدم يف العمر ،تطر�أ تغيرّ ات على اجللد ،كما يف ال�شكل (.)6-2
ومع ّ

القرنية م�ستوية ،ب -اجللد يف عمر ( )30عا ًما :يبد�أ �سطح الب�رشة باالنحدار
عاما :الطبقة
أ�  -اجللد يف عمر (ً )20
ّ
نتيجة فقدان جزء من املاء ،وتبد أ� �ألياف الكوالجني
وقوية ،والغ�شاء
و�ألياف الكوالجني والإيال�ستني مرنة ّ
والإيال�ستني بال�ضعف ،ويبد�أ الغ�شاء القاعدي باال�ستواء.
متعرج.
القاعدي الفا�صل بني الب�رشة والأدمه ّ

عاماّ :
تتفكك خاليا �سطح
جـ -اجللد يف عمر (ً )50
انحدارا ،وت�ضعف �شبكة
الب�رشة ،وتزيد التجاعيد
ً
�ألياف الكوالجني والإيال�ستني.

وجتف
عاما :تزيد التجاعيد
ّ
د  -اجللد يف عمر (ً )60
الب�رشة ،وت�ضعف �شبكة الكوالجني والإيال�ستني �أكرث
ف�أكرث ،كما ي�صبح الغ�شاء القاعدي م�ستويًا.

تقدم العمر.
ال�شكل ( :)6-2التغيرّ ات التي تطر أ� على طبقات اجللد و�أليافه مع ّ
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القرنية حيث تكون م�ستوية يف �سن
ومن التغيرّ ات التي حتدث للب�رشة �أن تت�أ ّثر خاليا الطبقة
ّ
ّ
أي�ضا �ألياف الكوالجني
الع�رشين وتنحدر
وتتفكك يف �سن الثالثني واخلم�سني ،وت�ضعف � ً
تقدم العمر ،مما يت�سبب يف حدوث التجاعيد.
والإيال�ستني مع ّ

دورا يف تكوين التجاعيد؟
 كيف تلعب ال�ضغوطالنف�سية ً
ّ
 ابحث مع زمالئك عن عالقة ات�ساع بطن الأم احلامل يف �أثناء فرتة احلمل وعودتها �إلىودون ملحوظاتك ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
و�ضعها الطبيعي بعد ذلكّ ،
ك/جدتك من حيث املرونة،
جد
ّ
 ابحث يف الفرق بني موا�صفات اجللد ليديك ويد ّودون ملحوظاتك،
والتجاعيد ،والليونة ،وظهور الأوعية الدموية والنعومة ،وال�سمكّ ،
وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.

 2لون اجللد

يتحدد لون اجللد وال�شعر الطبيعيني �إلى درجة كبرية بو�ساطة �صبغة امليالنني املوجودة يف
ّ
اجللد التي تنتجها خاليا امليالنني ،ال�شكل ( ،)7-2ويت�أ ّثر لون اجللد بالعوامل الآتية:
حتول احلم�ض الأميني
�أ  -الوراثيّة :حيث متتاز اخلاليا
امليالنية ب�أنها اخلاليا الوحيدة التي ّ
ّ
ت�سبب مر�ض (البهاق).
�إلى �صبغة امليالنني ويف حالة نق�صها ّ
ب -البيئيّة :ت�ؤثّر الإ�شعاعات املختلفة يف لون اجللد؛ فيظهر اجللد باللون الداكن نتيجة
امليالنية يف �إنتاجه.
تك ّثف امليالنني وزيادة ن�شاط اخلاليا
ّ
ؤك�سجا،
جـ -الوظيفيّة ،مثل :ظهور اجللد باللون الوردي؛ ل ّأن هيموجلوبني الدم يكون م� ً
�أما �إذا كان غري م�ؤك�سج ،ف�إ ّنه يظهر باللون الأزرق ،وي�ؤدي تراكم �صبغة (الكاروتني)
�إلى ا�صفرار لون الب�رشة.
املنبه
د  -الهرمونيّة :ت�ؤثّر بع�ض الهرمونات يف ن�شاط خاليا امليالنني ،مثل :الهرمون ّ
للميالنني.
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املخت�ص.
هـ  -املر�ضيّة :قد يظهر تغيرّ مفاجئ غري عادي للون اجللد ،وعندها يجب مراجعة الطبيب
ّ

ال�شكل ( :)7-2لون اجللد.

 يختلف لون ب�رشة ّ�سكان �إفريقيا اجلنوبية عن لون ب�رشة �سكان البحر الأبي�ض املتو�سط،
ابحث �أنت وزمال�ؤك عن �سبب االختالف ،وناق�شه معهم ب�إ�رشاف املعلّم.
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لفرتة طويلة ،مثل :احلمام ال�شم�سي،
 ظهور اجللد باللون الربونزي عند ّمرة �أخرى.
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لفرتة ،فيعود لونه �إلى ال�سابق ّ
و�إذا انقطع ّ

� 3سمك اجللد

تبعا ل�سمك طبقاته املختلفة ،وهما:
ينق�سم اجللد �إلى نوعني ً

�أ  -اجللد ال�سميك :يقت�رص وجود هذا اجللد على راحتي اليدين و�أخم�ص القدمني ،وميتاز
ً
�سمكا من مثيالتها يف اجللد الرقيق ،وتكون
القاعدية �أكرث
ب� ّأن طبقات الب�رشة فوق
ّ
احلليمية يف �أطراف �أ�صابع اليدين والقدمني
الأدمة ب�شكل عام �سميكة  ،وت ّتخذ الأدمة
ّ
ممي ًزا ي�سمى (الب�صمة) ،ويختلف ترتيبه من �شخ�ص �إلى �آخر ،وال ينمو ال�شعر يف
ً
ترتيبا ّ
الدهنية بل يحتوي
أبدا؛ لذلك ،ال يحتوي اجللد ال�سميك على الغدد
اجللد ال�سميك � ً
ّ
العرقية بكرثة.
على الغدد
ّ

ب  -اجللد الرقيق :يوجد اجللد الرقيق يف باقي �أجزاء اجل�سم ،وينمو فيه ال�شعر ،وتوجد فيه
والعرقية ،كما يختلف �سمكه من مكان �إلى �آخر يف اجل�سم ،وهو �أرق
الدهنية
الغدد
ّ
ّ
جلد يوجد يف اجلفن العلوي ،واجللد الأكرث ً
�سمكا الذي يوجد يف �أعلى الظهر.
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يختلف جلد الذكور يف �سمكه وملم�سه عن جلد الإناث ،ابحث عن هذا الفرق ،وناق�شه
مع زمالئك ب�إ�رشاف معلمك.

 4وظائف اجللد

عدة تعمل على حماية ال�شخ�ص ،واملحافظة على اتزان املحيط الداخلي
للجلد وظائف ّ
أهم وظائفه:
�سلبية للج�سم ،ومن � ّ
للج�سم ،وي�ؤدي ا�ضطراب � ّأي من هذه الوظائف �إلى �آثار ّ
�أ  -تنظيم درجة حرارة اجللد :يعمل اجللد على ثبات درجة حرارة اجل�سم وذلك عن طريق
�إفراز العرق؛ �إذ ي�ساعد ّ
تبخر العرق عن �سطح اجللد على ترطيب اجل�سم ،وعند تدنيّ
درجة احلرارة يحافظ اجللد على حرارة اجل�سم.

ع�صبية وب�صيالت ت�ستقبل امل�ؤ ّثرات اخلارجية،
ب  -الإح�سا�س :يحتوي اجللد على نهايات
ّ
مثل( :الأمل ،واحلرارة ،واللم�س ،وال�ضغط) مما ي�ساهم يف احلماية واالت�صال.
ال�ضارة  ،مثل :العرق؛ �إذ يحتوي العرق على العديد من
جـ  -الإخراج :التخل�ص من املوا ّد
ّ
الع�ضوية.
الأمالح واملركّ بات
ّ
جزءا من جهاز املناعة يف اجل�سم،
د  -املناعةّ :
تعد خاليا (الجنرهانز) املوجودة يف طبقة الب�رشة ً
البلعمية التي تهاجم الأج�سام الغريبة ،ومتنع و�صولها للداخل.
كما توجد اخلاليا
ّ

الدموية املوجودة يف الأدمة من(%)10-8من حجم
هـ  -تخزين الدم :حتتوي الأوعية
ّ
الكمية عند القيام ب� ّأي جمهود ع�ضلي ،مما ي�ساعد
الدموية للإن�سان ،وتزداد هذه
الدورة
ّ
ّ
الدموية عند القيام مبجهود ع�ضلي ،وهذا
وتت�ضيق الأوعية
على فقدان حرارة اجل�سم،
ّ
ّ
يزيد من تدفّق الدم وتغذية الع�ضالت املنقب�ضة.

أ�شعة ال�شم�س
و  -تكوين فيتامني (د) :يعمل اجللد على تكوين فيتامني (د) الذي ي�ؤخذ من � ّ
ويعد هذا الفيتامني هرمو ًنا؛ لأ ّنه ينتج يف اجللد وينتقل
أ�شعة فوق
البنف�سجيةّ ،
بو�ساطة ال ّ
ّ
عرب الدم �إلى �أماكن �أخرى.
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ز  -االمت�صا�ص :للجلد قدرة على امت�صا�ص الغازات يف الوقت الذي ي�صعب امت�صا�ص
مواد التجميل؛ لذا� ،صنعت هذه املوا ّد بطرق وكفاءة عالية؛ لتزيد من االمت�صا�ص،
الطيارة ب�سهولة؛ لذا ،ف� ّإن اجللد قادر على امت�صا�ص مراهم
وميت�ص اجللد املوا ّد
ّ
الدوائية ّ
ّ
الفك�س واملنثول.
املتقرنة؛ �إذ جتعلها غري نافذة
دهنية لها � ّ
ح  -الإفراز :يفرز اجللد ما ّدة ّ
أهمية يف �سالمة الطبقة ّ
الكيميائية واجلراثيم.
للماء واملوا ّد
ّ

ن�شاط ( :)2-2ب�صمات الأ�صابع
ابحث يف م�صادر املعرفة املتوافرة لديك عن �أ�شكال بع�ض ب�صمات الأ�صابع و�صور عنها،
عز وجل يف ذلك من خالل الآية الكرمية } :بلى
و�ص ّنفها يف جمموعات ،وناق�ش قدرة اخلالق ّ
ثم ناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلم.
قادرين على �أن ن�سوي بنانه{ ،و�أل�صقها على لوحةّ ،

 5موا�صفات اجللد ال�سليم

ّ
ب�صحة ح�سنة وجيدة ،ومن موا�صفاته ما ي�أتي:
يدل اجللد ال�سليم على مت ّتع �صاحبه ّ
�أ � -سطح اجللد طبيعي غري جاف وغري دهني.
ب  -ناعم امللم�س.
جـ � -أن�سجته مرنة.
متو�سطة ال�سمك.
د  -الطبقة
الدهنية ّ
ّ
الدموية �سليمة.
هـ  -الدورة
ّ
و  -ترتاوح درجة حمو�ضته ( )pHبني ()6 - 4.5
�صحة اجللد
العوامل امل�ؤثّرة يف ّ
�صحة اجللد ،نذكر منها:
هناك عوامل ت�ؤ ّثر يف ّ
خلقية ( )Naeviخمتلفة احلجوم والأ�شكال.
 م�ؤ ّثرات خلقية ،مثل :وجود وحماتّ
التعر�ض
هدمية :تنتج من الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض
 م�ؤ ّثراتاجللدية� ،أو ّ
ّ
ّ
تقدم العمر� ،أو ّ
الطويل لأ�شعة ال�شم�س.
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أي�ضية :ناجتة من �سوء التغذية ب�أ�شكالها املختلفة.
 م�ؤ ّثرات � ّحت�س�سه وتهيجه �أو ان�سداد
بيئية
ومهنية ،مثل :تغيرّ درجة احلمو�ضة ّمما ي�ؤدي �إلى ّ
ّ
 م�ؤ ّثرات ّم�سامه ،مثل :حدوث التهابات يف جراب ال�شعرة �أو الإ�صابة بال�رسطان.

-

�صحة اجللد
طرق املحافظة على ّ
�صحة اجللد و�سالمته:
جتب مراعاة الأمور الآتية للمحافظة على ّ
توفري الغذاء املتوازن.
ال�شخ�صية ،وا�ستعمال املنظف املنا�سب لنوعية اجللد.
االهتمام بالنظافة
ّ
أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة.
حماية اجللد من التعر�ض ل ّ
الطبيعية.
املحافظة على درجة حمو�ضة اجللد يف احلدود
ّ
ا�ستعمال الأقنعة املنا�سبة والكرميات ّ
املرطبة ملوازنة ماء اجللد ودهونه.
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أربعا من موا�صفات اجللد ال�سليم.
 - 1اذكر � ً
 - 2ف�سرّ ك ً
ال مما ي�أتي:
�أ  -عدم ت�شابه ب�صمات اليد من �شخ�ص �إلى �آخر.
ومنوه يف اجللد الرقيق.
ب -عدم منو ال�شعر يف اجللد ال�سميك ّ
الكيميائية للب�رشة (اجللد) .
أهم الرتاكيب
جـّ -
يعد امليالنني � ّ
ّ
البنف�سجية.
أ�شعة فوق
د  -يعمل امليالنني على حماية اجللد من ال ّ
ّ
مهمة بالن�سبة �إلى �أخ�صائي التجميل.
هـ ّ -
تعد معرفة خطوط التو ّتر للج�سم ّ
 - 3اذكر �أنواع اجللد وتوزيعها يف اجل�سم.
 - 4اذكر ثال ًثا من وظائف اجللد املختلفة.
 - 5يختلف لون الب�رشة من �شخ�ص �إلى �آخر:
يتحدد لون اجللد؟
�أ  -كيف
ّ
ب  -ما امل�ؤ ّثرات التي ت�ؤ ّثر يف لون اجللد؟
حدد وظيفة ّ
كل من:
ّ -6
�أ  -الكوالجني ب  -الألياف املرنة (الإيال�ستني)
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جـ � -صبغة امليالنني.

قيا�س درجة تركيز �أيون الهيدروجني ( )pHيف اجللد

2-2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 تقي�س درجة تركيز �أيون الهيدروجني ( )pHيف اجللد.تتعرف الفوارق بني درجة تركيز �أيون الهيدروجني ( )pHيف �أماكن اجللد املختلفة.
ّ -

املعلومات الأ�سا�سيّة

ترتاوح درجة حمو�ضة اجللد الطبيعي من ()6 -4.5؛ وتختلف هذه الدرجة يف جلد ال�شخ�ص
حمددة وهي
يتم القيا�س يف منطقة ّ
ذاته من منطقة �إلى �أخرى ،وللك�شف عن درجة احلمو�ضةّ ،
باطن املرفق ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أنّ الختالف الأرقام الع�رش ّية ت�أث ًريا ذا داللة يف حتديد درجة
حمو�ضة اجللد.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

املوا ّد

 -قطعة قطن.

 قليل من الكحول. حملول كا�شف امليثايل الأحمر(.)Methyl red
 حملول الربوموثاميول الأزرق(.)Bromothymol Blue

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

ّ
نظف �سطح مرفق يدك من الداخل بقطعة قطن مب ّللة
بالكحول.
تلقائيا.
ليجف
اترك املكان
ّ
ًّ
انتظر ب�ضع دقائق.
�ضع نقطة من املحلول الكا�شف (امليثايل الأحمر� ،أو
الربوموثاميول الأزرق) على املنطقة ّ
املنظفة واجلافّة.

2
3
4
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الر�سوم التو�ضيحية

5
�سجل ملحوظاتك عن اللون الذي قد يظهر على اجللد،
ّ
وحدد مدلوله العلمي بالرجوع �إلى اجلدول الآتي:
ّ
الكا�شف
امل�ستعمل
امليثايل
الأحمر

اللون الناجت

درجة
احلمو�ضة

�أحمر

5.0

م�صفر
�أحمر
ّ
برتقايل

5.3

م�صفر
برتقايل
ّ
م�صفر
برتقايل
ّ
م�صفر
ذهبي
ّ

الكا�شف
امل�ستعمل

الربوموثاميول

5.5
5.7
6.0

اللون الناجت

درجة
احلمو�ضة
5.5

م�صفر
ذهبي
ّ
�أخ�رض باهت

6.0

�أخ�رض

6.4

مزرق
�أخ�رض
ّ

6.6

خم�رض
�أزرق
ّ
�أزرق

7.1
7.5

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
�سجل درجة تركيز �أيون الهيدروجني يف منطقة �أخرى من اجل�سم.
ّ
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

علل ما ي�أتي:
 -1تختلف درجة حمو�ضة الب�رشة باختالف حالتها.
 -2تختلف درجة حمو�ضة ب�رشة الوجه من �شخ�ص �إلى �آخر.
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م�شاهدة ب�صمات الأ�صابع

3-2

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 -ت�شاهد ب�صمات �أ�صابعك على �سطح نظيف.

املعلومات الأ�سا�سيّة

معي ًنا يف �أطراف �أ�صابع اليدين والقدمني يعرف بالب�صمات ،التي
ت ّتخذ الأدمة
احلليمية �شكلاً ّ
ّ
هوية ال�شخ�ص بحيث التت�شابه من �شخ�ص �إلى �آخر.
ّ
حتدد ّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد

الأدوات والتجهيزات

 عد�سة مكبرّ ةورقية
 -كوب زجاجي نظيف ،مناديل ّ

 -كوب ماء بارد.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2

جي ًدا.
اغ�سل يديك باملاء وال�صابون ،وج ّففهما ّ
�ضع العد�سة املكبرّ ة على طرف �أحد �أ�صابع يدك الي�رسى،
وحركها للأعلى للح�صول على ر�ؤية وا�ضحة.
ّ
الحظ �شكل الب�صمة على الإ�صبع ،وحاول ر�سمها.
ام�سك الكوب الزجاجي بيدك الي�رسى ،والحظ �آثار
الب�صمات عليها.
ثم
اغ�سل يديك ،واتركهما رطبتني بع�ض ال�شيءّ ،
مرة �أخرى.
ام�سك الكوب ّ
املرة الثانية.
الحظ � ّأن �آثار الب�صمات �أكرث
ً
و�ضوحا يف ّ

3
4
5
6

الر�سوم التو�ضيحية

علل ما ي�أتي:
ّ -1
جي ًدا قبل القيام ب� ّأي عمل من �أعمال التجميل.
تنظف اليدان ّ
و�ضوحا عندما تكون اليدان رطبتني.
 -2تظهر الب�صمات ب�شكل �أكرث
ً
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ثالثـًا

اال�ضطرابات الوظيفية للجلد

املزين يف �أثناء عمله بع�ض اال�ضطرابات التي تتع ّلق باجللد؛ لذلك يجب عليه �أن يكون
يواجه ّ
الوظيفية ،حتى يت�س ّنى له تقدمي الن�صح والإر�شاد� ،أو
على علم ودراية مب�شاكل اجللد وا�ضطراباته
ّ
املزين على حماية نف�سه من بع�ض الأمرا�ض املعدية.
حتويل املري�ض �إلى طبيب ّ
خمت�ص ،وكذلك ت�ساعد ّ
الوظيفية للجلد:
ومن اال�ضطرابات
ّ

 1فرط �إفرازت الغدد الزهميّة

المعا ،وقد يرافقه ظهور الزوان
دهنيا ً
ً
غالبا ما ت�صيب الفرد يف �سن املراهقة؛ فيبدو الوجه ًّ
الوظيفية للجلد ما ي�أتي:
وحب ال�شباب .ومن امل�شكالت
ّ
ّ

�أ � -أ�سباب فرط �إفرازات الغدد الزهميّة:

 . 1العامل الوراثي :تلعب الوراثة يف زيادة �إفراز الهرمون الذكري (الت�سرتون) الذي
الزهمية.
ي�ؤدي �إلى زيادة يف �إفرازات الغدد
ّ
وخا�صة
اجلن�سية
 . 2اختالل االتزان الهرموين :عن طريق زيادة �إفرازات الهرمونات
ّ
ّ
عند الذكور.
 . 3الطعام :حيث تختلف طبيعة الطعام الذي يتناوله الفرد من �شخ�ص لآخر.
وخا�صة يف
الدهنية،
الغدة
 . 4تلعب ال�ضغوط
مهما يف زيادة �إفرازات ّ
ّ
النف�سـية ً
دورا ًّ
ّ
ّ
مير بها الفرد �أحيا ًنا.
الفرتات
ّ
الع�صبية الزائدة التي ّ
 . 5الإم�ساك املزمن.
وتلوث
ح�سا�س للتغيرّ ات
ّ
اجلوية ،فاحلرارة ال�شديدة والرطوبة ّ
 . 6البيئة :اجللد الدهني ّ
الدهنية وتزيد من �إفرازاتها.
الهواء ت�ؤ ّثر يف الغدد
ّ

ب� -أ�شكال فرط �إفرازات الغدد الزهميّة:

 . 1الزوان ( :)Commedonsومن �أنواعه:
الغدة
�أ  .الزوان ذو الر�ؤو�س ال�سوداء
وي�سمى الزوان املفتوح؛ وينتج ب�سبب ان�سداد ّ
ّ
الزهمية التي تفتح يف جراب ال�شعرة بو�ساطة �إفرازات �صلبة يتغيرّ �شكلها في�صبح
ّ
لونها �أ�سود ،وتبقى الر�ؤو�س ال�سوداء على حالها �إال �إذا ّمت العبث فيها ،فتخرج
الدهون عند ال�ضغط عليها.
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وي�سمى الزوان املغلق.
ب  .الزوان ذو الر�ؤو�س البي�ضاء
ّ
تتكون نتيجة اختالط الدهون املفروزة
جـ  .الدفينة امليليا ( ،)miliaوهي حبيبات بي�ضاء ّ
باخلاليا امليتة جلراب ال�شعرة ،وال تخرج هذه الدهون بطريقة ال�ضغط �إال �إذا ّمت
يتعر�ضون
ثقبها بو�ساطة الإبرة
اخلا�صة ،ومن الن�صائح ّ
ّ
املقدمة للأ�شخا�ص الذين ّ
الزهمية ما ي�أتي:
ال�ضطرابات الغدد
ّ
يومـيا،
عـدة
 االهتمام بغ�سل الوجه بالـماء الدافئ وال�صابونمرات ّ
ّ
ًّ
اخلا�ص ّ
أ�سبوعيا.
مرات �
ًّ
وكذلك غ�سل ال�شعر بال�شامبو (ّ )3-2
مرة يف الأ�سبوع.
 ا�ستعمال القناع الطبي ّحمام البخار مرة يف الأ�سبوع.
 ا�ستعمال ّتهيجها.
العطرية على الوجه؛ لأ ّنه
 التقليل من ا�ستعمال املوا ّدّ
يت�سبب يف ّ
ّ
 عدم ا�ستعمال الكرميات يف املكياج واالقت�صار على �سائل الأ�سا�س والبودرة.اجلن�سية.
 االبتعاد عن الإثارةّ
حب
ّ .2
حب ال�شباب ( :)Acne valgarisي�صيب ّ
ال�شباب كال اجلن�سني يف فرتة البلوغ واملراهقة،
أي�ضا با�سم
كما يف ال�شكل ( ،)8-2وي�سمى � ً
(العد ال�شائع) ،ويظهر على الوجه ،والكتفني،
ّ
و�أعلى ال�صدر ،والظهر على �شكل حبوب ملتهبة
الأ�شكال ،وخمتلفة احلجوم ،ومتفاوتة يف العمق
وندبا
وال�شدة ،وميكن �أن يرتك عالمة �أو حفر
ّ
ً
ب�شعة �إذا بد�أت املعاجلة يف وقت مت� ّأخر.
ال�شكل ( :)8-2حب ال�شباب.
حب ال�شباب ما ي�أتي:
من �أ�سباب ظهور ّ
الهرمونية.
الدهنية نتيجة اال�ستعداد الوراثي �أو اال�ضطرابات
�أ  .فرط الإفرازات
ّ
ّ
ب .وجود خلل يف جراب ال�شعرة وان�سداد قنواتها.
التقرن يف جراب ال�شعرة.
جـ .اال�ستعمال اخلاطئ مل�ستح�رضات التجميلّ ،مما ي�ؤ ّثر يف عملية ّ
النف�سية.
د  .ال�ضغوط
ّ
الكلوية.
الغدة فوق
هـ  .تناول بع�ض الأدوية ،مثل :الكورتيزون والإ�صابة با�ضطرابات ّ
ّ
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بحب ال�شباب �إلى �أربع درجات:
وت�صنّف الإ�صابة ّ
تتميز بوجود الر�ؤو�س ال�سوداء وقليل من البثور� ،أقل من
�أ  .الدرجة الأولى (الب�سيطة)ّ :
( )10على كل جنب من جانبي الوجه.
تدهن وا�ضح وبثور حمراء ،وحطاطات
تتميز بوجود ّ
ب .الدرجة الثانية (املتو�سطة)ّ :
التهابية ( )20-10على كل جنب.
ّ
تتميز بوجود الدمامل الكبرية املتال�صقة؛ وهي حوي�صالت
جـ .الدرجة الثالثة (ال�شديدة)ّ :

�صديدية م�ؤملة ب�سبب تكاثر البكترييا ،فيها من ( )30-20على كل جنب.
ّ
الدهنية� .أكرث من ( )30على
تتميز بوجود الأكيا�س
د  .الدرجة الرابعة (�شديدة ًّ
ّ
جدا)ّ :
كل جانب.

حب ال�شباب ما ي�أتي:
ومن الن�صائح التي تق ّدم للوقاية والعالج من ّ
اجللدية يف حالة الدرجات (الثانية والثالثة
�أ  .عدم العبث باحلبوب ،وا�ست�شارة طبيب
ّ
والرابعة).
طبي يحتوي على الكربيت) �أو �صابون
ب .غ�سل الوجه باملاء وال�صابون ّ
(يف�ضل �صابون ّ
درجة حمو�ضته (.pH )6-4.5
جـ .االهتمام بنوع الطعام املتوازن ،كاخل�ضار ،والفواكه ،و�رشب ال�سوائل.
الطبيعية؛ للتقليل من الإم�ساك.
د � .رشب املاء والع�صائر
ّ
هـ  .عدم املبالغة يف و�ضع م�ستح�رضات التجميل والتقليل منها يف فرتة العالج ،والإكثار
من الريا�ضة يف الهواء الطلق.

ابحث مع زمالئك ملعرفة كيف ي�ؤدي اال�ستعمال اخلاطئ لبع�ض �أنواع كرميات
الأ�سا�س وم�ساحيق املكياج �إلى ظهور حب ال�شباب والزوان ،ناق�ش ما تو�صلت �إليه مع
زمالئك ب�إ�رشاف معلّمك.
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 2فرط اجلفاف يف اجللد

�سطحية �أو عميقة م�ؤملة ونازفة،
يظهر اجللد يف هذه احلالة جا ًّفا وخ�ش ًنا ّمما ي�ؤدي �إلى ت�ش ّققات
ّ
ومن �أ�سباب جفاف اجللد ما ي�أتي:
الدهنية؛
تعر�ض اجللد للهواء البارد اجلافّ ،مما ي�ؤدي �إلى جفافه ،ونق�ص �إفرازات الغدد
ّ
�أ ّ -
فيق ّلل من الرطوبة ،وعليه ،ي�ؤدي �إلى جفاف اجللد.
ّ
الكيميائية دون االهتمام با�ستعمال الق ّفازات
واملنظفات
ب -املبالغة يف ا�ستعمال ال�صابون
ّ
الواقية لليدين.
عطرية حتتوي على الكحول بكرثة.
جـ -ا�ستعمال مواد
ّ
تقدم العمر حيث ّ
الدهنية يف اجللد.
تقل الإفرازات
دّ -
ّ
هـ � -سوء التغذية؛ فهناك مر�ض البالجرا ب�سبب نق�ص النيا�سني وكذلك فيتامني ( أ� )؛ فالنق�ص
ي�سبب اجلفاف والتق�شرّ وت�ش ّقق ال�شفاه.
ّ
ومن الن�صائح التي تق ّدم لتجنب جفاف اجللد ما ي�أتي:
مطرية مثل( :الالنولني ,وزيت اللوز ،وزيت الكاكاو).
�أ  -ا�ستعمال كرميات �أو زيوت
ّ
ب� -رشب املاء بكرثة؛ ملوازنة ماء اجللد.
جـ -ا�ستعمال كرميات ّ
مرطبة؛ ملوازنة دهون اجل�سم.
د  -جتفيف اجللد بعد ا�ستعمال املاء وال�صابون.

� 3ضعف الدورة الدمويّة يف الأطراف (التثليج)

وخا�صة يف الأماكن املك�شـوفة ،مـثل:
ي�صيب التثليج بع�ض الأ�شخا�ص يف ف�صل ال�شـتاء
ّ
(اليدين ،والقدمني) ،وتبد�أ �أعرا�ض هذه امل�شكلة بظهور بقع حمراء داكنة اللون مائلة
ؤلـما ،وقد يت�ش ّقق ّمما ي�سمح بدخول اجلراثيم
ثم ينتفخ اجللد وي�صبح جا ًّفا وم� ً
�إلى الزرقةّ ،
و�إحداث التهاب جلدي.
ين�صح الأ�شخا�ص امل�صابون ب�ضعف الدورة الدموية مبا ي�أتي:
�أ  -عر�ض ال�شخ�ص امل�صاب على طبيب �إذا كانت احلالة �شديدة.
التعر�ض للربد �أو الرطوبة العالية.
ب -جت ّنب ّ
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القطنية والق ّفازات ال�سميكة يف ف�صل ال�شتاء.
جـ -ا�ستعمال اجلوارب
ّ
د  -تدليك اجللد بزيت الكافور.
هـ  -تناول الأغذية الغنية بفيتامينات (�أ،ج ،د).
و  -تعري�ض اجللد للأ�شعة حتت احلمراء التي تولّد احلرارة يف الأن�سجة من خالل جل�سات
عالج طبيعي.

الدموية يف الأطراف (التثليج)،
ت�ستعمل الأ�شعة حتت احلمراء يف عالج �ضعف الدورة
ّ
اخلا�ص يف عالج
أ�شعة حتت احلمراء
ابحث مع زمالئك عن
ّ
كيفية ا�ستعمال جهاز ال ّ
ّ
(التثليج) ،وناق�شه مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلّم.

التعرق
 4ا�ضطرابات ّ

ف�سيولوجية تهدف ل�ضبط حرارة اجل�سم والتخ ّل�ص من الف�ضالت ،للمحافظة
التعرق عملية
ّ
ّ
يعد ّ
كمية العرق من �شخ�ص �إلى �آخر باختالف درجة حرارة
على توازن اجل�سم الداخلي ،وتختلف ّ
كمية العرق يف احلاالت الآتية:
اجلو والرطوبة ،والن�شاط الع�ضلي كما مر معك �سابقًا ،وقد تزداد ّ
�أ  -ارتفاع درجة حرارة ج�سم الإن�سان.
ب -الهبوط احلاد يف �سكر الدم.
الع�صبية.
جـ -الأمرا�ض
ّ
د � -سن الي�أ�س عند بع�ض الن�ساء.
التعرق ب�سبب �أنواع املالب�س كالنايلون وغريها.
هـّ -
كالتعرق ال�شديد بغ�ض النظر عن درجة الـحرارة ،بحيث تعيق
و � -أ�سباب غري معروفة،
ّ
وراثية تبد�أ عند �سن البلوغ
اليومية ،وقد تكون هذه احلالة
ال�شخ�ص عن ممار�سة �أن�شطته
ّ
ّ
وقد تختفي يف �سن الثالثني.
ميكن التخفيف من العرق باتباع الأمور الآتيه:
ال�شخ�صية ونظافة املالب�س واال�ستحمام.
�أ  -االهتمام بالنظافة
ّ
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بخاخ الغاز ،ولو�شن
التعرق على �شكل ّ
ب -ا�ستعمال مزيالت ّ
(�أقالم �شمعية) ،كما يف ال�شكل (.)9-2
املطهرات؛ للتخ ّل�ص مـن البكترييا.
جـ -ا�سـتعمال ّ

التعرق مثل�( :أمالح الأملنيوم مثل (ال�شبة)،
د  -ا�ستعمال مزيالت ّ
والزركونيوم).
وخا�صة مركّ بات
املطهرات،
هـ -منع النمو اجلرثومي با�ستعمال ّ
ّ
الرباعية.
الأمونيوم
ّ

 5تـجاعيد الوجـه

ال�شكل (� :)9-2أحد
التعرق.
�أ�شكال مزيالت ّ

ّ
ومرتهلة ،وتظهر التجاعيد
تقدم العمر ،وعليه ،ت�صبح جافّة
تقل ن�سبة الدهون يف الب�رشة مع ّ
ّ
جتدد اخلاليا ،فتظهر على �شكل خطوط نتيجة
معدل ّ
( )Facial wrinklesنتيجة النق�ص يف ّ

لنق�ص الكوالجني والإيال�ستني املوجود يف الألياف املرنة يف طبقة الأدمة ،مما ي�ؤدي �إلى

ظهور التجاعيد ،وهناك نوعان منها:

�أ  -التجاعيد ال�سطحيّة الدقيقة :تظهر على اجللد الناعم ،وتبد أ� بعد �سن (� )25سنة يف
عمرا �أو يدل مظهره
منطقة اجلبني ،وحول العينني والفم والأنف؛ فيظهر ال�شخ�ص �أكرب ً

على الإرهاق ،وقد ي�ؤدي �سوء التغذية لظهور التجاعيد ،ومن �أ�سباب ظهور التجاعيد
ال�سطحية املبكرة ما ي�أتي:
ّ

 . 1ر ّقة اجللد.

 . 2جفاف اجللد.

وغالبا ما ت�ضعف �ألياف الكوالجني والإيال�ستني
أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة بكرثة،
التعر�ض ل ّ
ً
ّ .3
تدريجيا.
امل�س�ؤولة عن قوام اجللد بعد �سن � 25سنة
ًّ

� . 4سوء التغذية.

ب -التجاعيد العميقة :تظهر على اجللد ال�سميك بعد �سن الأربعني ()40؛ �إذ تبد أ� �ألياف
والرتهالت،
الكوالجني والإيال�ستني يف اال�ضمحاللّ ،مما ي�ؤدي �إلى ظهور التجاعيد
ّ
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كما يف ال�شكل ( ،)10-2ومن �أ�سباب حدوث التجاعيد العميقة ما ي�أتي:
الدموية.
 . 1الإ�رساف يف التدخني :حيث يعمل النيكوتني على ت�ضييق الأوعية
ّ
متكرر
أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة ب�شكل
التعر�ض ل ّ
ّ
ّ .2
ولفرتات طويلة.
� . 3إدمان الكحول.
 . 4الوراثة.
 . 5ا�ضطرابات الوزن املفاجئة
واملتكررة من زيادة ال�شكل ( :)10-2التجاعيد العميقة.
ّ
�أو نق�صان.
املعر�ضون للإ�صابة بالتجاعيد العميقة مبا ي�أتي:
ين�صح الأ�شخا�ص ّ
الع�صبية واالنفعاالت.
 . 1االبتعاد عن الت�ش ّنجات
ّ
أ�شعة ال�شم�س.
 .2جت ّنب التعر�ض املبا�رش ل ّ

الدموية.
 .3تدليك الب�رشة لتحريك الدورة
ّ
 .4ا�ستعمال كرميات ّ
ّ
بروتينية وكوالجني.
ومغذية للب�رشة ،كاحتوائها على حمو�ض
مرطبة
ّ
املخت�ص يف حالة حدوث التجاعيد العميقة.
 .5ا�ست�شارة الطبيب
ّ

 6ا�ضطرابات ذات عالقة باخلاليا امليالنيّة

هناك بع�ض امل�شكالت للخاليا املنتجة للميالنني ،منها:
�أ  -البقع ال�صباغيّة ال�صغرية :تكرث عند ذوي الب�رشة البي�ضاء ،وتظهر منذ الطفولة على �شكل بقع
وتتميز هذه البقع بثبات لونها وعدم تغيرّ ها طوال ف�صول ال�سنة.
�صغرية م�ستديرة داكنة اللون،
ّ

وراثية
خلقية
يعد النم�ش حالة
ب -النم�ش (ّ :)Freckles
ّ
ّ
وخا�صة للأطفال ذوي ال�شعر الأحمر والأ�شقر ،وتكون
ّ
على �شكل بقع م�ستديرة �صفراء ،وتت�أ ّثر بف�صول ال�سنة؛ �إذ
ي�صبح لونها غامقًا يف ف�صل ال�صيف ،وتعود �إلى حالتها
الأولى يف �أثناء ف�صل ال�شتاء؛ و�سبب ذلك عدم انتظام
امللونة يف اجللد ،كما يف ال�شكل (.)11-2
توزيع اخلاليا ّ
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ال�شكل ( :)11-2النم�ش.

ي�شتد لونه يف ف�صل ال�صيف �أكرث منه يف ال�شتاء؟
ما �سبب تغيرّ لون النم�ش� ،إذ ّ
جـ -الكلف ( :)Chloasmaحالة من ا�صطباغ اجللد غري املنتظم جمهولة الأ�سباب ،ويظهر
التعر�ض املبا�رش
عادة عند بع�ض الن�ساء فوق اجلبهة واخلدين ّ
خا�صة يف فرتة احلمل� ،أو ّ
وت�سبب
أ�شعة ال�شم�س� ،أو ا�ستعمال م�ستح�رضات التجميل التي تت�أ ّثر ب�ضوء ال�شم�س
ل ّ
ّ
الكلف ،كما يف ال�شكل ( .)12-2وميكن الوقاية من الكلف �أو التخفيف منه باتباع
الن�صائح الآتية:
أ�شعة ال�شم�س والإ�ضاءة العالية.
 . 1جت ّنب التعر�ض املبا�رش ل ّ
احل�سا�سة
 . 2عدم ا�ستعمال العقاقري �أو امل�ستح�رضات ّ
البكتريية،
املهدئات ،وامل�ضادات
لل�ضوء ،مثلّ :
ّ
وحبوب منع احلمل.
 . 3ا�ستعمال كرميات حتتوي على ما ّدة مق�شرّ ة.
ال�شكل ( :)12-2الكلف.
لنوعية الب�رشة.
 . 4ا�ستعمال القناع املنا�سب
ّ
أ�شعة ال�شم�س.
التعر�ض ل ّ
 . 5ا�ستعمال واقيات ال�شم�س على الوجه واجل�سم عند ّ

 7ظهور ال�شعريات الدمويّة املتك�سرّ ة يف الوجه

الدموية املتك�سرّ ة ( )Couperosisيف الوجه على �شكل �شبكة رقيقة حمراء
تظهر ال�شعريات
ّ
الدموية ،مما يجعلها غري قادرة
اللون �أو مائلة للزرقة ،تنتج من �ضعف يف جدران ال�شعريات
ّ
الدموية املتك�سرّ ة فوق
حتمل �ضغط الدم الواقع على جدارها و�أماكن ظهور ال�شعريات
ّ
على ّ
الوجنتني والأنف� ،أو يف �أماكن �أخرى من اجل�سم ،ومن العوامل التي ت�ساعد على ظهورها
ما ي�أتي:
ب -احلمل.
�أ  -ارتفاع �ضغط الدم.
تعر�ض اجللد لدرجات احلرارة العالية �أو البخار.
جـ -التدليك ال�شديد للجلد.
دّ -
امل�ستمرة.
هـ  -ال�صنفرة
ّ
85

الت�شعر عند املر�أة
8
ّ

�شدة الت�شعر( )Hairinessلدى املر�أة ،فقد تقت�رص احلالة على ظهور �شارب خفيف،
تتفاوت ّ
وقد ت�صل �إلى ظهور ال�شعر على اجل�سم كله بتوزيع م�شابه لتوزيعه عند الذكور .ومازال
مهما يف
الكثري من �أ�سباب هذه احلالة جمهوالً ،حيث ت�ؤدي اال�ضطرابات
الهرمونية ً
دورا ًّ
ّ
�شدتها.
ظهورها �أو يف زيادة ّ

 -1اذكر ا�سم نوعني من التجاعيد يظهران على �سطح الب�رشة ،وبينّ �أماكن انت�شارها.
� -2صف ك ً
بحب ال�شباب.
ال من الدرجات الأربع للإ�صابة ّ
حدد ثالثة من العوامل امل�ؤ ّثرة يف ظهور رائحة العرق.
ّ -3
مميزتني للجلد يف ّ
كل من املنطقتني الآتيتني:
 -4اذكر �صفتني ّ
ب -راحة كف اليد.
�أ  -الوجه
بحب ال�شباب.
وقائية
ّ -5
وعالجية للأ�شخا�ص امل�صابني ّ
ّ
قدم خم�س ن�صائح ّ
عاما على كل
تتبع التغيرّ ات التي حتدث للجلد مع ّ
عاما �إلى (ً )60
تقدم العمر من (ً )20
ّ -6
جزء من الأجزاء الآتية:
ب� -ألياف الكوالجني والإيال�ستني
القرنية
�أ  -الطبقة
ّ
جـ -الغ�شاء الفا�صل بني الأدمة والب�رشة.
جتميلية للأ�شخا�ص الذين يعانون التجاعيد.
قدم ثالث ن�صائح
ّ -7
ّ
ال�صبغية والنم�ش من حيث :ال�شكل ،و�أماكن االنت�شار يف اجل�سم ،وت�أثرها
 - 8قارن بني البقع
ّ
بال�ضوء.
�صحة اجللد.
أ�سا�سية للمحافظة على ّ
 - 9اذكر �أربع طرق � ّ
تقدم لتج ّنب جفاف اجللد.
 -10اذكر ثالث ن�صائح ّ
التعرق؟
 -11ما الن�صيحة التي ميكن �أن ّ
تقدم ل�شخ�ص يعاين ا�ضطرابات يف ّ
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رابعـًا

الأمرا�ض اجللديّة ال�شائعة

الفطريات ،واجلرب،
يتعر�ض جلد الإن�سان �إلى الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض ،منها :املعدية ،مثل:
ّ
ّ
وال�صدفية ،والإكزميا نتيجة �إ�صابة �أجهزة �أخرى يف
والث�آليل ،ومنها غري املعدية ،مثل :البهاق،
ّ
ج�سم الإن�سان ،وت�أثر اجللد بها� ،أو تكون الإ�صابة مبا�رشة على اجللد ،وتنعك�س �إ�صابة اجللد على
�أجهزة اجل�سم الأخرى ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ا�ضطرابات يف وظائفها ،ومن ناحية �أخرى ،ف� ّإن
النف�سية.
أثريا يف حالة امل�صاب
لأمرا�ض اجللد ت� ً
ّ
اجللدية الآتي:
أهم الأمرا�ض
ّ
ومن � ّ

 1الأمرا�ض الفطريّة

الفطرية ( ،)Fungal Diseasesمنها:
ي�صاب اجللد ب�أ�شكال خمتلفة من الأمرا�ض
ّ
رمادية م�ستديرة خالية
�أ  -فطريّات الر�أ�س :تـظهر عـند الأطفال على الأغلب على �شكل بقع
ّ
من ال�شعر ،وقد يحدث يف بع�ض احلاالت التهاب �صديدي يتلف ب�صيلة ال�شعر فال تنمو
جمد ًدا.
ّ
ب -فطريّات اجل�سم :تـظهر على الأماكن املك�شوفة،
ّ
الـحكة ال�شديدة كما
م�سببة
كالـوجه ،والذراعني ّ
يف ال�شكل (.)13-2
جـ -فطريّات املنطقة الأربيّة :تظهر على �أعلى اجلهة
الداخلية للفخذين على �شكل حلقات كبرية
ّ
فطرية.
ال�شكل (� :)13-2أمرا�ض
ّ
داكنة.
د  -فطريّات القدمني :تـحدث بني الذكور والبالغني وبدرجة � ّ
أقل بني الن�ساء والأطفال،
وي�صاحبها ّ
حكة �شديدة و�أمل.
ت�شوهات يف �شكلها.
هـ  -فطريّات الأظفار :ت�صيب �أظفار القدمني �أكرث من اليدين،
وت�سبب ّ
ّ
و  -فطريّات اجلذع البقعيّة :تظهر على اجللد بلون بني� ،أو �أبي�ض� ،أو ح�سب لون اجللد ،وتنت�رش
احلارة الرطبة ،وهي
فوق الركبة ،واجلذع ،والذراعني ،وتكرث الإ�صابة بها يف الأجواء ّ
�شديدة العدوى.
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التح�س�س الفطري :يظهر على �شكل فقاعات �صغرية �صلبة فوق الأ�صابع وجوانب اليد
ز-
ّ
فطريات يف مكان �آخر من اجل�سم.
نتيجة وجود
ّ
عامة لتجنّب الإ�صابة بالفطريّات:
ن�صائح ّ
ال�شخ�صية.
�أ  -االهتمام بالنظافة
ّ
جي ًدا بعد اال�ستحمام.
ب -جتفيف اجل�سم ّ
احلارة.
جـ -ا�ستعمال الأحذية املفتوحة من الأمام يف الأجواء ّ
د  -ارتداء مالب�س ناعمة امللم�س (غري خ�شنة).
هـ -الإ�رساع يف معاجلة الإ�صابات �أينما ظهرت.
البيئية الأليفة ،مثل :القطط ،والكالب ،وغريها.
و  -معاجلة احليوانات ّ
التعرق.
ز  -التقليل من احلركة يف اجلو احلار؛ للتقليل من ّ

 2الـجرب

اجلرب ( :)Scabiesمر�ض جلدي �رسيع العدوى ينتقل من �شخ�ص �إلى �آخر ،وينتج من نوع
ي�سمى ( قراد اجلرب الإن�ساين) كما يف ال�شكل ( ،)14-2وقد مي�ضي �شهر �أو �شهران قبل
ّ
ظهور الأعرا�ض ،و�أهمها احلكة ال�شديدة ليالً.
عند مالم�سة احل�رشة للجلد ،ت�ضع بيو�ضها داخل اجللد
البد من
وتفق�س البيو�ض وتنت�رش ،ولتج ّنب هذا املر�ض ّ
الأخذ بالن�صائح الآتية:
ال�شخ�صية.
�أ  -االهتمام بالنظافة
ّ
ب -عدم ا�ستعمال �أدوات امل�صاب و�أغطيته.
جـ -عدم االختالط املبا�رش بامل�صاب.
ال�شكل ( :)14-2اجلرب.
البيئية امل�صابة ،مثل :القطط ،والكالب ،وغريها.
د � -إبعاد احليوانات ّ

اجللدية
ابحث وزمال�ؤك يف م�صادر املعرفة املتوافرة لديك عن (دور البيئة يف نقل الأمرا�ض
ّ
تو�صلت �إليه مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
بني الأفراد) ،وناق�ش ما ّ
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 3البهاق

كليا ،كما يف ال�شكل (،)15-2
البهاق ( :)Vitiligoابي�ضا�ض ي�صيب اجللد
جزئيا �أو ًّ
ًّ
وينتج منه زوال ما ّدة امليالنني التي تعطي لون اجللد،
أهم �أ�سبابه:
ومن � ّ
مناعية.
�أ  -ا�ضطرابات
ّ
الكيميائية على اجللد.
ب -اال�ستعمال اخلاطئ لبع�ض املوا ّد
ّ
ع�صبية.
جـ -ا�ضطرابات
ّ
ال�شكل ( :)15-2البهاق.

 4ال�صدفيّة

ال�صدفية ( :)Psorasisمر�ض جلدي غري ٍ
معد ولك ّنه مزمن ،يظهر على �شكل ق�شور لونها �أحمر
التنا�سلية ،كما يف ال�شكل ( ،)16-2وقد
قرمزي منت�رشة فوق الوجه واليدين والقدمني والأع�ضاء
ّ
يتقدم ببطء �شديد ّثم ينت�رش،
يبقى املر�ض �ساك ًنا ل�سنوات �أو ّ
ال�صدفية ما ي�أتي:
ومن العوامل التي ت�ساهم يف ظهور
ّ
�أ  -العامل الوراثي :اال�ستعداد الوراثي.
ب -وجود التهابات جلديّة وعدم معاجلتها يف وقت ّ
مبكر.
جـ -العامل البيئي� :إذ يزداد يف ال�شتاء ب�سبب املالب�س
ال�صدفية.
ال�شكل (:)16-2
ّ
ّ
التهوية،ويقل يف الف�صل احلار.
ال�صوفية وق ّلة
ّ
النف�سية.
د  -العامل النف�سي :تزداد الإ�صابة عند اال�ضطرابات
ّ

 5الإكزيـما

�شدة امل�ؤ ّثر ،ال�شكل
يعتمد ظهور الإكزميا ( )Eczemaعلى ّ
خارجية ،وميكن
داخلية �أو
( ،)17-2وتكون �أ�سبابها � ّإما
ّ
ّ
�أن تعمل هذه الأ�سباب جمتمعة �أو منفردة بحيث ميكن �أن
ٍ
ونظرا للعالقة
ي�صاب ال�شخ�ص ب�أكرث من نوع يف �آن واحدً ،
اخلارجية وم�ستح�رضات التجميل
الوثيقة بني الأ�سباب
ّ
ف�سنتطرق لهذه الأ�سباب ،ويف ما ي�أتي بع�ض �أنواع الإكزميا:
ّ
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ال�شكل ( :)17-2الإكزيـما.

مهيجة ،مثل
�أ  -الإكزميا التالم�سيّة
التح�س�سيّة والتهيّجيّة :تظهر نتيجة مالم�سة اجللد ملوا ّد ّ
ّ
ّ
واملنظفات.
ال�صابون،
أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة
ب -الإكزميا التالم�سيّة ال�ضوئيّة
تعر�ض اجللد ل ّ
ّ
التح�س�سيّة :تظهر نتيجة ّ
الكيميائية عليه ،مثل� :أ�صباغ ال�شعر ,وحماليل احلالقة ,وواقيات ال�شم�س.
بعد و�ضع املوا ّد
ّ

ّ
أ�شعة
تعر�ض اجللد ل ّ
جـ -الطفح ال�شم�سي :يظهر على �شكل حبيبات ّ
ت�سبب احلكة نتيجة ّ
وغالبا ما
مهيجة ،كما يف ال�شكل (،)18-2
ً
ال�شم�س املبا�رشة دون ا�ستعمال � ّأي ما ّدة ّ
ت�صيب الن�ساء يف ف�صل الربيع ،وين�صح امل�صاب بهذا النوع من الإكزميا مبا ي�أتي:
 . 1التو ّقف عن ا�ستعمال مواد التجميل والعطور
والكرميات جميعها.
 . 2االهتمام بنظافة الوجه واجل�سم.
 . 3ا�ستعمال �صابون حم�ضي.
 . 4مراجعة الطبيب املخت�ص.
ال�شكل ( :)18-2الطفح ال�شم�سي.

 6الثـ�آلـيل

ي�سببها
الث�آليل (� :)wartsأورام حميدة �صغرية احلجم وقا�سية ،كما يف ال�شكل (ّ )19-2
الفريو�س ،وهي معدية وقد تعدي مكا ًنا �آخر يف ال�شخ�ص نف�سه ،وتوجد �أنواع كثرية ،منها:
غالبا على اليدين ،وهي غري م�ؤملة �إال �إذا ظهرت حتت الأظفار.
�أ  -الث�آليل ال�شائعة :تظهر ً
ب -الث�آليل املنب�سطة :ت�صيب �صغار ال�سن يف منطقة الوجه.
جـ -الث�آليل الأخم�صيّة (م�سامري القدم) :تكون غائرة يف القدم
ألـما حا ًّدا عند
ي�سبب � ً
يف مناطق االرتكاز ،وهذا ما ّ
ال�ضغط عليها.
ال�شكل ( :)19-2الث�آليل.

�سية نتيجة ا�ستعماله �صباغ ال�شعر ،ابحث مع زمالئك ملعرفة
�أ�صيب �شخ�ص بالإكزميا
ّ
التح�س ّ
�سية لدى بع�ض الأ�شخا�ص ،وما عالقة �صباغ
كيف تعمل �صباغ ال�شعر يف ظهور الإكزميا
ّ
التح�س ّ
ال�شعر بظهور الإكزميا ،وناق�ش ما تو�صلت �إليه مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
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ن�شاط ( :)3-2يوم مفتوح للمجتمع املحلي
جلدية؛
مفتوحا للمجتمع املحلي ،وا�ست�ضف طبيب
يوما
ّ
ً
ّ
حدد �أنت وزمال�ؤك ب�إ�رشاف املع ّلم ً
(حب ال�شباب ،والزوان،
اجللدية ال�شائعة ،مثل:
لتو�ضيح بع�ض اال�ضطرابات والأمرا�ض
ّ
ّ
املخت�ص �أم �أخ�صائي
والنم�ش ،والكلف ،والإكزميا) ،وال�شخ�ص املعني يف عالجها (الطبيب
ّ
ثم ناق�شها مع
التجميل)ّ ،
ودون ملحوظاتك يف دفرتك مع �إمكانية توفري ال�صور ذات العالقةّ ،
زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.

-1

-2
-3

-4
-5

عرف ك ً
ال مما ي�أتي:
ّ
�أ  -الإكزميا.
�سية.
ال�ضوئية
التالم�سية
ب -الإكزميا
ّ
التح�س ّ
ّ
ّ
جـ  -اجلرب.
أربعا من الن�صائح التي تقدم للمري�ض امل�صاب باجلرب.
اذكر � ً
علل ك ً
ال ّمما ي�أتي:
الفطرية.
�أ  -التقليل من احلركة يف اجلو احلار للأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض
ّ
اجللدية غري املعدية.
ال�صدفية من الأمرا�ض
تعد
بّ -
ّ
ّ
�سية ال�ضوئية.
التالم�سية
ت�سبب الإكزميا
اذكر ً
ّ
التح�س ّ
ّ
بع�ضا من املواد التي ميكن �أن ّ
الطفح ال�شم�سي نوع من �أنواع الإكزميا :
�أ  -اذكر �أ�سبابه.
بّ � -أي الف�صول التي يت�أ ّثر بها؟
قدم ن�صيحة ل�شخ�ص م�صاب بهذا النوع من الإكزميا.
جـّ -
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� - 1ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ّ
كل ّمما ي�أتي:
( )1املدلول الرقمي لدرجة حمو�ضة الب�رشة:
�أ pH )6 -4.5( -

بpH )8-7( -

جـpH )9.5 -8( -

د pH )10– 9( -

حت�س�س اجللد
�أ ّ -

ب -مرونة اجللد

الربوتينية يف الأدمة ي�ؤدي �إلى:
( )2توافر الألياف
ّ
جـ� -إعطاء لون للجلد

د � -إخفاء البقع يف الب�رشة

جزءا من جهاز املناعة يف اجللد بخاليا:
( )3تعرف اخلاليا التي مت ّثل ً
�أ  -الكرياتني

جـ  -مريكل

امليالنية
ب-
ّ

د  -الجنر هانز

( )4تعرف حالة اال�صطباغ غري املنتظم للجلد واملجهولة الأ�سباب بـ:
أ�  -الطفح اجللدي ب -الكلف

املحدد الرئي�س للون جلد الإن�سان مادة:
()5
ّ
�أ  -امليالنني

ب -الكرياتني

جـ -النم�ش

جـ -الإيال�ستني د -الكوالجني

الدموية يف الب�رشة.
 - 2اذكر الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى تك�سرّ الأوعية
ّ

 - 3ا�رشح �آلية تكوين الزوان الأ�سود.

 - 4اذكر خم�سة من �أ�سباب ظهور الزوان.
الدهنية؟
 - 5ما اال�سم العلمي للحبوب
ّ

وحدد �أماكن انت�شارها.
 - 6اذكر ا�سم اثنني من �أنواع الث�آليلّ ،
ال�صدفية.
 - 7اذكر ثالثة من العوامل التي ت�ساهم يف حدوث
ّ
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ال�صباغية
د -البقع
ّ

 - 8بينّ �أ�سباب وجود ّ
كل ّمما ي�أتي:
ب  -اجلرب
�أ  -البهاق

ال�صدفية.
جـ -
ّ

 - 9علل ك ً
ال مما ي�أتي:

�أ  -تكرث التجاعيد يف الأماكن املك�شوفة يف اجللد.

ال�صدفية.
ب -ي�ساهم العامل البيئي يف ظهور
ّ

جـ -تختلف درجة حمو�ضة ب�رشة الوجه من �شخ�ص �إلى �آخر.

اخلا�صة بالتجميل.
جي ًدا قبل القيام ب� ّأي عمل من الأعمال
ّ
د  -تنظيف اليدين وتعقيمهما ّ

هـ  -يجب على �أخ�صائي التجميل �أن يكون على علم ودراية يف علم الت�رشيح.

الدموية يف الب�رشة.
حدد ثالثة �أ�سباب ت�ؤدي �إلى تك�سرّ ال�شعريات
ّ -10
ّ
 -11و ّفق بني طبقات الب�رشة يف العمود الأول مع ما ينا�سبها من �شكل الطبقة يف
العمود الثاين.
( �أ ) طبقات الب�رشة
القاعدية
طبقة الب�رشة
ّ
احلبيبية
طبقة الب�رشة
ّ

طبقة الب�رشة ال�شائكة

املتقرنة
طبقة الب�رشة ّ

(ب) �شكل الطبقة
ّ
امل�سطح.
تت�ألّف من �صفوف من اخلاليا ذات ال�شكل احلر�شفي
ع�ضيات.
تت�ألّف من خاليا ال توجد فيها ّ
نويات �أو ّ
املكعبة.
تت�ألّف من �صف واحد من اخلاليا ّ

متعددة ال�سطوح.
تت أ�لّف من �صفوف من اخلاليا ّ

طبقة الب�رشة ال�صافية
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و�صحته ،بو�ضع �إ�شارة (� )Pأمام ّ
كل فقرة من قائمة ال�شطب
ّقيم تع ّلمك ملو�ضوع تركيب اجللد
ّ
الآتية:
الرقم

نعم

أ��ستطيع بعد درا�ستي لهذه الوحدة أ�ن:

1

أهمية ّ
كل منها.
�أ�ص ّنف طبقات اجللد ،وملحقاته ،و� ّ

2

أو�ضح وظائف اجللد املختلفة ،وموا�صفات اجللد ال�سليم.
� ّ

3

وكيفية
الوظيفية للجلد ،و�سبل الوقاية منها،
أحدد امل�شكالت
� ّ
ّ
ّ
التعامل معها.

4

أو�ضح الرتكيب الكيميائي للب�رشة والأدمة.
� ّ

5

أحدد وظائف اجللد املختلفة ،وطرق املحافظة عليه.
� ّ

6

اجللدية ال�شائعة.
أو�ضح �أ�شكال بع�ض الأمرا�ض
� ّ
ّ

7

حمركات البحث يف ا�ستق�صاء املعرفة عن اجللد،و�أمرا�ضه،
�أ�ستخدم ّ
وم�شاكله.

8

وامل�ستجدات يف جمال العناية باجللد.
التطورات
�أواكب
ّ
ّ
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العناية بالبشرة
التلوث البيئي ،واالختالل الوظيفي للجلد،
تت�أ ّثر الب�رشة بالعامل الوراثي وبعوامل �أخرى ،منهاّ :
واحل�سا�سية ،حيث
تكون الزوان وجفاف اجللد،
ك�إفراز الدهون ،والعرق الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى ّ
ّ
النهارية
املنزلية للب�رشة على طرق التنظيف ال�سطحي وو�ضع م�ستح�رضات التجميل
تقت�رص العناية
ّ
ّ
خمت�صني ،للح�صول على
والليلية ،ويلج�أ الفرد �إلى مراكز التجميل
املتخ�ص�صة ،و�إ�رشاف خرباء ّ
ّ
ّ
متخ�ص�صة للب�رشة ،كالتنظيف العميق ،والتدليك ،والأقنعة با�ستعمال الأجهزة املنا�سبة لها.
عناية
ّ
 ما نوع ب�رشتك؟ ما الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة يف تنظيف الب�رشة؟ كيف ميكن �إدخال امل�ستح�رضات �إلى داخل الب�رشة؟يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
حتدد �أنواع الب�رشة ،و�صفات ّ
كل منها.
ّ
تو�ضح مفهوم التنظيف ال�سطحي ،وطرائقه ،و�أ�س�س تنفيذه.
ّ
وتنظف الب�رشة بو�ساطة احلليب ّ
جت ّهز الزبون لعملية التنظيف ال�سطحيّ ،
املنظف وال�سائل املنع�ش.
تو�ضح مفهوم التنظيف العميق للب�رشة ،وطرائقه ،و�أ�س�س تنفيذه.
ّ
ّ
يدويا با�ستخدام جهاز ال�صنفرة.
تنظف الب�رشة تنظي ًفا عمي ًقا ًّ
واحلركية يف الوجه والرقبة.
احل�سية
تو�ضح مفهوم التدليك و�أنواعه ،ومواقع الأع�صاب
ّ
ّ
ّ
تدلّك الوجه والأكتاف والرقبة بحركات التدليك املختلفة.
يدويا و� ًّآليا.
تبينّ طرق �إزالة احلبوب ال�سوداء والبي�ضاء (الزوان) ،وتزيلها ًّ
والنهارية.
الليلية
ّ
متيز م�ستح�رضات العناية بالب�رشة ّ
ّ
اخلا�صة.
ت�ضع م�ستح�رضات الب�رشة با�ستخدام الأجهزة
ّ
تو�ضح مفهوم الأقنعة ،و�أنواعها ،وفوائدها.
ّ
ت�ضع القناع املنا�سب للب�رشة بطريقة �صحيحة.
تو�ضح مفهوم الت�شعر ،وتبينّ فوائد �إزالة نزع ال�شعر غري املرغوب به.
ّ
تبينّ طرائق نزع ال�شعر امل�ؤ ّقتة والدائمة.
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�أوالً

�أنواع الب�رشة و�صفاتها

تختلف الب�رشة من �شخ�ص �إلى �آخر ح�سب العمر ،وح�سب طبيعتها ،وموا�صفاتها ،و�سعة
املزين على علم ب�أنواع الب�رشة
الدهنية
وكمية الإفرازات
امل�سامات،
والعرقية؛ لذاّ ،
البد �أن يكون ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ليتمكن من متييز ّ
وخ�صائ�ص ّ
كل نوع من �أنواع الب�رشة ،واختيار ما ينا�سبها.
كل منها؛
تت�شابه الب�رشة يف تركيبها الت�رشيحي بني النا�س جميعهم ،ولك ّنها تختلف من حيث �سعة
وكمية �إفرازها للدهون ،حيث تنق�سم الب�رشة �إلى �ستة �أنواع:
امل�سامات،
ّ

 1الب�رشة العاديّة

تعد الب�رشة العادية ( )Normal Skinمن �أف�ضل �أنواع الب�رشة ،و�أق ّلها وجو ًدا ،ومن موا�صفاتها:
ّ
متو�سطة ال�سعة وغري ظاهرة.
�أ  -م�ساماتها ّ
الدهنية يف خمتلف مناطق الب�رشة.
ب -توازن الإفرازات
ّ
جتدد خالياها با�ستمرار وتوازن الأي�ض يف �أن�سجتها.
جـّ -
دّ � -
أقل �أنواع الب�رشة عر�ضة للم�شاكل.
هـ -متوازنة الرطوبة و مرنة.

الدهنية يف الب�رشة؟
أهمية توازن الرطوبة والإفرازت
ما � ّ
ّ

 2الب�رشة اجلافّة

معا يف الب�رشة،
ت�صبح الب�رشة جافة ( )Dry Skinعندما ينق�ص حمتوى املاء والدهون �أو كالهما ً
القرنية التي ّ
يغطيها الغ�شاء املائي الدهني،
جتف وت�صيبها حالة من ق ّلة الرطوبة يف طبقتها
حيث ّ
ّ
حمب للدهون وي�شتمل على الدهون املوجودة يف اخلاليا
يتكون من جز�أين؛ �أحدهما ّ
الذي ّ
أمينية،
حمب للماء
وما بينها� ،إ�ضافة �إلى �إفراز الغدد
الدهنية ،والآخر ّ
ّ
ويتكون من حمو�ض � ّ
ّ
والعامل ّ
املرطب الطبيعي ( ،)NMF) (Natural Moisturing Factorوالعديد من العنا�رص
97

املعدنية ،وي�ؤدي نق�ص املاء يف اجللد �إلى اختالل التوازن يف الغ�شاء
واملركّ بات والأمالح
ّ
املائي الدهني� ،أي اختالل التوازن بني بروتني اجللد (كرياتني+كربيت) ودهنه ،مما ي�ؤثر يف
امل�ستمرة خلاليا اجللد ،فيظهر اجللد مبظهر
�أداء اجللد لوظيفته ،ويقلل من عملية التجديد
ّ
ّ
متقرن.
جاف ّ

ومن �صفات الب�رشة اجلافّة ( )Dry Skinما ي�أتي:
�ضيقة و�صغرية.
أ�  -م�ساماتها ّ
ب  -ملم�سها خ�شن .
الدهنية.
جـ  -ق ّلة �إفرازاتها
ّ
د  -الأي�ض يف �أن�سجتها بطيء.
التقرن فيها عالية.
هـ  -ن�سبة ّ
و � -أكرث �أنواع الب�رشة عر�ضة للتجاعيد.

ومن �أ�سباب جفاف الب�رشة ما ي�أتي:
التعر�ض للبخار لفرتة طويلة.
التعر�ض
أ� -
امل�ستمر لل�شم�س والهواء� ،أو ّ
ّ
ّ
ي�سبب اجلفاف.
ب  -ا�ستعمال ال�صابون القلوي الذي ّ
التقدم يف العمر.
ّ
جـ -
د  -ق ّلة تناول املاء وال�سوائل.
هـ  -ا�ستعمال كرميات �أو �أقنعة غري منا�سبة للب�رشة.
ت�سبب جفافًا للب�رشة.
و  -تناول بع�ض الأدوية التي ّ
ز � -سوء التغذية.

 3الب�رشة الدهنيّة

الدهنية ( )Oily Skinبزيادة �إفرازات الدهون على الب�رشة ب�شكل كبري ،فتظهر
تتميز الب�رشة
ّ
ّ
عدة ،منها:
الب�رشة مبظهر زيتي المع ،وال�سبب يعود لعوامل ّ
أ�  -اجلو احلار الرطب.
الوراثية.
ب  -العوامل
ّ
الزهميةّ ،مما ي�ؤدي �إلى تغري
الهرمونية التي ت�ؤدي �إلى زيادة �إفراز الغدد
جـ  -اال�ضطرابات
ّ
ّ
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القاعدية ،وعليه ،ت�ساعد على ظهور
الطبيعية بحيث متيل �إلى
درجة حمو�ضة اجللد
ّ
ّ
الدهنية ( )Oily Skinما ي�أتي:
وحب ال�شباب ،ومن �صفات الب�رشة
الزوان
ّ
ّ
 . 1م�ساماتها وا�سعة وظاهرة.
 . 2ملم�سها ناعم.
� . 3أكرث ً
�سمكا من �أنواع الب�رشة الأخرى.
 . 4درجة حمو�ضتها قاعدية.
ّ �.5
أقل �أنواع الب�رشة عر�ضة للإ�صابة بالتجاعيد.
حب ال�شباب والزوان.
� . 6إفرازاتها
الدهنية �أكرث من ّ
املعدل ،فهي �أكرث عر�ضة لظهور ّ
ّ

 4الب�رشة املختلطة

ت ّت�صف الب�رشة املختلطة ( )Combination Skinباحتوائها على
وغالبا ما تكون املناطق
عادية،
دهنية و�أخرى جافّة �أو ّ
ً
مناطق ّ
الدهنية على �شكل حرف ( ،)Tكما ال�شكل ( ،)1-3حيث
تتو ّزع الدهون يف منطقة اجلبني ،وجوانب الأنف والفم،
و�أ�سفل الذقن ،وعلى جانبي الوجه.
�إن وجود الدهن يف املنطقة الو�سطى ي�ساعد على ترطيب الهواء
داخل الأنف واللعاب يف الفم.
ال�شكل ( :)1-3توزيع
الدهن يف الب�رشة املختلطة.

احل�سا�سة
 5الب�رشة ّ

احل�سا�سية والنعومة والر ّقة ،ومن �صفاتها
ب�شدة
احل�سا�سة (ّ )Sensitive Skin
ت ّت�صف الب�رشة ّ
ّ
الأخرى ما ي�أتي:
�أ  -ر ّقة جلدها.
الدموية فيها ب�شكل وا�ضح ،كما ذكرنا �ساب ًقا عن كيفية ظهور
ب  -ظهور ال�شعريات
ّ
الدموية املتك�سرّ ة.
ال�شعريات
ّ
ح�سا�سيتها للحرارة العالية واملنخف�ضة.
�شدة
جـ ّ -
ّ
99

وخا�صة يف منطقة الوجنتني.
د � -رسعة احمرارها
ّ
كما ّ
تقدم عمر الإن�سان؛
املتقدمة يف العمر ( )Aging Skinمع ّ
تقل ن�سبة الدهون يف الب�رشة ّ

جتدد اخلاليا والكوالجني ،كما
فتظهر التجاعيد
معدل ّ
والرتهالت يف الب�رشة نتيجة لنق�ص ّ
ّ
أ�شعة ال�شم�س لفرتات طويلة ،والتدخني
� ّأن عدم االعتناء بالب�رشة ،و�سوء التغذية،
والتعر�ض ل ّ
ّ
�سلبيا فيها.
كلها ت�ؤ ّثر ًّ
الدموية
وتت�أ ّثر الب�رشة بالعديد من التغيرّ ات� ،أهمها :ظهور الكلف ،وظهور ال�شعريات
ّ
والتقدم يف العمر الذي ي�ؤدي �إلى ظهور التجاعيد.
املتك�رسة،
ّ

ن�شاط ( :)1-3عمل جدول مقارنة
أعد جدول مقارنة ّ
لكل نوع من �أنواع الب�رشة من حيث اخل�صائ�ص ،واملوا�صفات ،وامل�شكالت
� ّ
التي ميكن حدوثها ،وناق�شه مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.

وح�سا�سيتها؛ ب�سبب
نظرا ملوقعها ،ور ّقتها
حتتاج الب�رشة حول العينني �إلى عناية ّ
ّ
خا�صة ً
تتعر�ض لال�سوداد
قلّة حمتواها من الكوالجني الأ�سا�سي يف حفظ جزيئات املاء،
ً
وغالبا ما ّ
وكثريا من الأحيان ي�صبح اجللد املحيط بالعني قامتًا ،ابحث يف �سبب ظهور
واالنتفاخ،
ً
اللون القامت حول العينني ،وناق�ش ما تو�صلت �إليه مع زمالئك ب�إ�رشاف معلمك.
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متعن اجلملتني الآتيتني ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليهما:
ّ -1
التقرن يف الب�رشة اجلافّة عالية).
(ق ّلة الإفرازات
ّ
الدهنية للب�رشة اجلافّة) ،و(ن�سبة ّ
�أ  -هل هناك عالقة تربط بني هاتني اجلملتني؟
التقرن يف الب�رشة اجلافّة بن�سبة عالية.
بّ -
و�ضح ال�سبب يف ظهور ّ

كمية �إفراز الدهون ،وال�سمك،
العادية والب�رشة
 - 2قارن بني الب�رشة
ّ
الدهنية من حيثّ :
ّ
وامللم�س.

دهنية و�أخرى جافّة.
 - 3حتتوي الب�رشة املختلطة على مناطق ّ
حدد املناطق التي تظهر فيها الب�رشة خمتلطة.
�أ ّ -
ب -كيف ميكن تقدمي خدمات العناية بها؟
و�ضح �آلية جفاف الب�رشة الناجت من نق�ص املاء.
ّ -4
حدد نوع الب�رشة التي تظهر فيها التجاعيد �أكرث من غريها ،وتلك التي تكون فيها التجاعيد
ّ -5
�أكرث عم ًقا.

 - 6ف�سرّ ما ي�أتي:
�أ  -نق�ص املاء ي�سبب جفاف الب�رشة.
وحب ال�شباب.
الدهنية من �أكرث �أنواع الب�رشة عر�ضة لظهور الزوان
تعد الب�رشة
بّ -
ّ
ّ
جـ -عدم الإفراط يف ا�ستعمال ال�صابون القلوي لتنظيف الب�رشة.
الدهنية.
أربعا من �صفات الب�رشة
 - 7اذكر � ً
ّ

و�ضح الفرق بني خ�صائ�ص ّ
كل من الب�رشة اجلافة واملختلطة من حيث ال�صفات.
ّ -8
ِ - 9ل َـم يجب العمل على بقاء العامل ّ
املرطب الطبيعي للب�رشة متواز ًنا؟
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ثانيًا

تنظيف الب�رشة

و�سنتحدث
حتتاج الب�رشة ك�سائر �أنحاء اجل�سم �إلى تنظيف وعناية لإزالة ما يعلق بها من �أو�ساخ،
ّ
أهم �أ�سا�سيات العناية بها:
يف ما ي�أتي عن � ّ

 1التنظيف ال�سطحي

الدهنية ،وبقايا كرميات الأ�سا�س ،واملكياج ،والغبار على
تتجمع �إفرازات العرق ،واملوا ّد
ّ
ّ
�سطح الب�رشة ،وي�ؤدي وجود هذه املوا ّد وبقا�ؤها على اجللد لأوقات طويلة �إلى ان�سداد
حب ال�شباب والزوان ،ومن هنا ظهرت
م�سامات الب�رشة ،وتكاثر اجلراثيم
ال�ضارة ،وظهور ّ
ّ
أهمية تنظيف الب�رشة واالعتناء بها لإزالة الأو�ساخ املرتاكمة عليها وتنظيف م�ساماتها ،ويجب
� ّ
م�ساء قبل النوم حتى ت�ستطيع التن ّف�س؛ لأن جتديد اخلاليا ين�شط يف �أثناء فرتة النوم
تنظيفها
ً
�صباحا لإزالة بقايا الكرمي الليلي يف حالة ا�ستعماله.
أي�ضا تنظيفها
واال�سرتخاء ،ويجب � ً
ً
ت�ستعمل املواد الآتية يف عملية التنظيف ال�سطحي:

أولية يف تنظيف �سطح الب�رشة ،وهو
�أ  -الـماء وال�صابونّ :
يعد املاء ّ
أ�سا�سية ال ّ
املادة ال ّ
ال لبع�ض �أنواعها الأخرى مثل :الب�رشة
معينة من الب�رشة
فعا ً
ّ
ولكنه لي�س ّ
ّ
فعال لأنواع ّ
الدهنية� ،إذ � ّإن املاء وحده ال ينظّ ف الدهون املرتاكمة على �سطح الب�رشة مما ي�ستدعي
ّ
أنواعا
أنواعا من ال�صابون ال تنا�سب � ً
ا�ستعمال ال�صابون لإزالة الدهون � ،اّإل � ّأن هناك � ً
ويعد ال�صابون ذو درجة احلمو�ضة
معينة من الب�رشة فتعمل على جفافها وخ�شونتهاّ ،
ّ
الدهنية؛ حيث
تقريبا الأمثل لأنواع الب�رشة جميعها ما عدا الب�رشة
املتعادلة )7( pH
ً
ّ
يف�ضل ا�ستعمال �صابون درجة حمو�ضته ( pH )5.5ملعادلة �سطح الب�رشة ،ومنع
ّ
حب ال�شباب ،ميكن الرجوع �إلى اجلدول ( )2-1يف الوحدة الأولى
حدوث ّ
والذي يبني �أنواع ال�صابون وا�ستعماالته.
ب -احلليب املنظّف ( :)Cleansing Milkيعمل حليب التنظيف على تنظيف �سطح الب�رشة،
و�إزالة الدهون امل�ؤك�سدة وغري املرغوب فيها دون �إحداث جفاف يف الب�رشة؛ فيرتك طبقة
رقيقة ّ
و�صحيا ،وتوجد �أنواع منه ح�سب
ناعما
مرطبة على �سطحهاّ ،مما يعطيها
ملم�سا ً
ً
ًّ
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�أنواع الب�رشة ،حيث يتغلغل حليب التنظيف داخل امل�سام فيعمل على �إزالة الأو�ساخ،
ويف�ضل عند ا�ستعمال حليب التنظيف �أن
والدهون ،وبقايا م�ستح�رضات التجميل،
ّ
تقريبا
الدهنية ،ودرجة احلمو�ضة )7( pH
تكون درجة احلمو�ضة  )5.5( pHللب�رشة
ً
ّ
لأنوع الب�رشة كافة.

املكمل حلليب التنظيف ،فهو
يعد ال�سائل املنع�ش العن�رص
جـ -ال�سائل املنع�ش (ّ :)Tonic
ّ
املنظف؛ �إذ يزيل بقايا احلليب ّ
جنبا �إلى جنب مع احلليب ّ
الدهنية
املنظف واملواد
يعمل ً
ّ
معا �أف�ضل النتائج ،ويعمل ال�سائل املنع�ش على تنظيف امل�سام
ّمما يعطي ا�ستخدامهما ً
ب�شكل م�ؤ ّقت ،ف�ضلاً عن �أنه يعطي ال�شعور باالنتعا�ش با�ستعماله مع ال�سائل املنع�ش.
يعد ال�سائل القاب�ض من �أنواع ال�سائل املنع�ش ،ويختلف
د  -ال�سائل القاب�ض (ّ :)Astringent
ت�ضيق �سعة
عنه باحتوائه على موا ّد قاب�ضة ذات ت�أثري مو�ضعي يف اجللد؛ فتعمل على ّ
للتعرق وتعطي الإح�سا�س باالنتعا�ش ،ومن
امل�سامات ب�شكل م�ؤ ّقت ،ولها ت�أثري م�ضاد ّ
�أنواع القواب�ض �شائعة اال�ستعمال الكافور والهماملي�س ،و�أك�سيد اخلار�صني ،و�أك�سيد
الزنك ،وغريها.

لنوعية
اخلا�ص
الدهنية حليب التنظيف
ا�ستعمل بع�ض الأ�شخا�ص ذوي الب�رشة
ّ
ّ
ّ
ب�رشتهم ،وبعد فرتة �أ�صبحت ب�رشتهم جا ّفة ،ابحث �أنت وزمال�ؤك عن الطرائق اخلاطئة
للتنظيف ال�سطحي للب�رشة ،و�آثارها ال�سلبية ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلّم.

عبوات حليب التنظيف وال�سائل املنع�ش
ن�شاط ( :)2-3جمع ّ
عبوات حليب التنظيف وال�سائل املنع�ش ،واقر�أ تعليمات ال�رشكة ال�صانعة ،وابحث عن
اجمع ّ
ثم ناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف مع ّلمك.
خ�صائ�صهاّ ،
ودون ملحوظاتكّ ،
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اخلا�صة يف تنظيف الب�رشة
�إك�ساء الزبون للعمليّات ّ

1-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 -حت�ضرّ الزبون لعملية تنظيف الب�رشة.

املعلومات الأ�سا�سيّة

يتم
العمليات
يراعى عند �إجراء
ّ
اخلا�صة يف تنظيف الب�رشة �أن ّ
ّ
�إك�ساء الزبون بالطريقة ال�صحيحة للحفاظ على مالب�سه وراحته.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

-

 ماء و�صابون -ما ّدة مع ّقمة (كحول)

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

اطلب �إلى الزبون اال�ستلقاء بهدوء على
ال�رسير اخلا�ص بالب�رشة.

2

اغ�سل يديك ،وع ّقمهما.

3

اطلب �إلى الزبون خلع املجوهرات
والعد�سات الال�صقة �إن وجدت.

4

ِّ
بطاقية �أو ع�صبة ،كما يف
غط ر�أ�س الزبون
ّ
ال�شكل (.)1

5

ِّ
غط �صدر الزبون مبن�شفة نظيفة ،كما يف
ال�شكل (.)2

ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة
منا�شف نظيفة ,ومريول نظيف للعامل
مريول عمل نظيف للزبون
طاقية)
ربطة لرفع ال�شعر (ع�صبة �أو ّ

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)2
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

6

اثن املن�شفة من منطقة ال�صدر للداخل،
ِ
كما يف ال�شكل (.)3

7

اثن الطرف الآخر للمن�شفة ،كما يف
ِ
ال�شكل (.)4

8

�ضع من�شفة نظيفة حتت ر�أ�س الزبون ،كما
يف ال�شكل (.)5

9

ِّ
غط الزبون ب�رش�شف نظيف ،كما يف
ال�شكل (.)6

 10اغ�سل يديك ،وعقّمهما بالطريقة ال�صحيحة.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6

 -1ملاذا ُيك�سى الزبون يف عمليات العناية بالب�رشة؟
 -2ملاذا ّ
يغطى ر�أ�س الزبون يف عمليات العناية بالب�رشة؟
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جتهيز الزبون لعملية التنظيف ال�سطحي للب�رشة

2-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 -حت�ضرّ الزبون لعملية التنظيف ال�سطحي للب�رشة.

املعلومات الأ�سا�سيّة

يراعى قبل �إجراء عملية التنظيف ال�سطحي لب�رشة الزبون جتهيزه ،وحت�ضري ال�صابون واحلليب
ّ
اخلا�صة لنوعية الب�رشة.
املنظف ،وال�سائل املنع�ش بدرجة احلمو�ضة
ّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الـموا ّد
-

الأدوات والتجهيزات
-

�صابون
ما ّدة مع ّقمة (كحول)
ماء دافئ
حليب ّ
منظف (.)Cleansing Milk
�سائل منع�ش (.)Tonic
مزيل المكياج

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

اخلا�ص بالعمل على �أن
الب�س املريول
ّ
يكون نظي ًفا ومر ّت ًبا ،كما يف ال�شكل ()1

2

ّ
نظف يديك باملاء وال�صابون ،وع ّقمهما.

3

خا�ص،
اطلب �إلى الزبون ارتداء ثوب
ّ
كما يف ال�شكل (.)2

ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة
منا�شف نظيفة ,ومريول نظيف للعامل
مريول عمل نظيف للزبون
ربطة لرفع ال�شعر(ع�صبة)
متحركة ,و�سلة قمامة
عربة
ّ
بال�ستيكية لو�ضع المجوهرات
علبة
ّ
خا�صة لتنظيف الب�شرة
�إ�سفنجات ّ

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)2
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

4

اطلب �إلى الزبون خلع املجوهرات
والعد�سات الال�صقة �إن وجدت ،وو�ضعها
البال�ستيكية �أمام
الزجاجية �أو
يف العلبة
ّ
ّ
الزبون ،كما يف ال�شكل (.)3

5

اطلب �إلى الزبون �أن ي�ستلقي بهدوء على
�رسير العناية بالب�رشة ،كما يف ال�شكل (.)4

6

ِّ
غط الزبون ب�رش�شف نظيف ،كما يف
ال�شكل (.)5

7

ِّ
اخلا�ص
غط �شعر الزبون بربطة ال�شعر
ّ
(الع�صبة) ،كما يف ال�شكل (.)6

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6
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8

�ضع املن�شفة النظيفة حتت ر�أ�س الزبون،
كما يف ال�شكل (.)7

9

�ضع من�شفة نظيفة �أخرى على �صدر
الزبون ،على �أن ّ
تغطي منطقة ال�صدر والرقبة
والأكتاف كاملة ،كما يف ال�شكل (.)8

 10ح�ضرّ العربة ،و�ضع عليها املوا ّد مرتّبة
بت�سل�سل :كحول ,وعلبة لو�ضع �إك�س�سوارات
الزبون ,وحليب التنظيف ,وال�سائل املنع�ش,
والقطن ّ
ورقية ,وماء فاتر,
املقطع ,ومناديل ّ
اخلا�صة ،ووعاء بال�ستيكي،
والإ�سفنجات
ّ
كما يف ال�شكل (.)9

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)7

ال�شكل (.)8

ال�شكل (.)9

 -1علل ما ي�أتي:
أهمية تنظيف اليدين باملاء وال�صابون وتعقيمهما قبل تنظيف الب�رشة وبعدها.
�أ ّ � -
أهمية و�ضع املوا ّد بالت�سل�سل على العربة.
بّ � -
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تنظيف الب�رشة تنظيفًا �سطحيًّا با�ستعمال احلليب املن ّظف وال�سائل املنع�ش
يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
�سطحيا با�ستعمال احلليب ّ
 ّاملنظف وال�سائل املنع�ش.
تنظف الب�رشة تنظي ًفا
ًّ

3-3

املعلومات الأ�سا�سيّة

تعد عملية تنظيف الب�رشة با�ستعمال احلليب ّ
أ�سا�سية ،كما �أ ّنها
ّ
املنظف وال�سائل املنع�ش عملية � ّ
لنوعية الب�رشة.
تتم للب�رشة ،ويجب اختيار امل�ستح�رضات املنا�سبة
ت�سبق � ّأي معاجلة ّ
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

 منا�شف نظيفة. ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة،ورقية ،و�س ّلة قمامة.
ومناديل ّ
متحركة.
 مريول نظيف للعامل ،وعربةّ
 مريول عمل نظيف للزبون. ربطة لرفع ال�شعر(ع�صبة).خا�صة لتنظيف الب�شرة.
� -إ�سفنجات ّ

 مزيل المكياج �صابون. ما ّدة مع ّقمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
 مزيل مكياج العين. ال�سائل المنع�ش (.)Tonic -ماء دافئ.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

ح�ضرّ نف�سك والزبون ،كما يف التمرين ال�سابق.

2

ام�سح املكياج عن وجه الزبون �إن وجد
باتباع اخلطوات الآتية:

3

 خذ قطعة قطن ّورقيا ،و�ضع
مقطع �أو مندي ًال ًّ
كمية منا�سبة من كرمي �إزالة املكياج.
عليها ّ
 ام�سح مكياج العني باملنديل اخلا�ص،كما يف ال�شكل (.)1
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الر�سوم التو�ضيحية

 ام�سح العني اليمنى مبتد ًئا من اجلفنالعلوي من الزاوية الداخلية �إلى الزاوية
ثم ام�سح العني من الأ�سفل
اخلارجيةّ ،
من زاوية العني الداخلية �إلى اخلارجية .
3

كرر اخلطوات نف�سها للعني الثانية.
ّ

4

حدد نوع ب�رشة الزبون با�ستخدام العد�سة
ّ
املكبرّ ة؛ الختيار امل�ستح�رض املنا�سب ،كما
يف ال�شكل (.)3

5

اخرت احلليب ّ
املنظف املنا�سب.

6

كمية منا�سبة من حليب ّ
اخلا�ص
املنظف
ّ
�ضع ّ
بنوع الب�رشة على راحة يدك الي�رسى ،ثم
و ّزعها با�ستعمال اليد اليمنى على منطقة
ثم
ثم الذقن والوجنتني والأنفّ ،
الرقبةّ ،
اجلبني ،كما يف ال�شكل (.)4

7

ابد�أ بتوزيع حليب التنظيف بحركات
م�سح يف �أ�سفل الرقبة مع دحرجة اليدين
باجتاه الأذن ،على �أن تكون احلركة باجتاه
واحد ،كما يف ال�شكل (.)5

كمية من مزيل املكياج على قطعة
�ضع ّ
قطن �أو منديل ورقي ،وام�سح ال�شفة العليا
أي�ضا،
ثم ال�سفلى � ً
من الزاوية �إلى الزاويةّ ،
كما يف ال�شكل (.)2
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ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5
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8

اثن �أطراف الأ�صابع �إلى الداخل،
ِ
ّ
والفكني ،كما يف
ودحرجها فوق الذقن
ال�شكل رقم (.)6

9

�أعد الأ�صابع للو�ضع املنب�سط ،ودحرجها
مرة �أخرى فوق الوجنتني باجتاه الأذن �إلى
ّ
�أن ت�صل الأ�صابع مقابل الأذنني ،كما يف
ال�شكل (.)7

10
مرة �أُخرى
ِ
اثن الأ�صابع باجتاه راحة اليد ّ
اخلدين �إلى الأُذنني،
ودحرجها فوق عظمة ّ
كما يف ال�شكل (.)8
دائرية على جوانب الأنف
 11اعمل حركات
ّ
با�ستخدام �إ�صبعي الو�سطى من ّ
كل يد،
كما يف ال�شكل (.)9

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)6

ال�شكل (.)7

ال�شكل (.)8

ال�شكل (.)9
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 12دحرج �أ�صابعك نحو�أعلى اجلبهة باجتاه
ال�صدغني ،واعمل حركة ال�رضب ( ،) X
وا�ستمر باجتاه ال�صدغني مع عمل �ضغط
خفيف ب�إ�صبعي الو�سطى ،كما يف ال�شكل
(.)10
امل�سحية بالأ�صابع من �أ�سفل
� 13أعد احلركات
ّ
ثم الوجنتني والأنف،
الرقبة باجتاه الذقنّ ،
ثم زاوية الأنف ،ثم ال�صدغني ،كما يف
ال�شكل(.)11
� 14ضع مندي ً
ثم
ال
ورقيا على وجه الزبونّ ،
ًّ
ثم ام�سح
ا�ضغط بحركات تربيت خفيفةّ ،
احلليب با�ستعمال املنديل ،كما يف ال�شكل
(.)12
ّ
رطب الإ�سفنجة �أو قطعة قطن باملاء الفاتر،
15
واع�رصها بو�ساطة الك ّفني ،كما يف ال�شكل
(.)13

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)10

ال�شكل (.)11

ال�شكل (.)12

ال�شكل (.)13
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 16ام�سح احلليب ّ
املنظف باخلطوات نف�سها
التي اتبعتها يف �أثناء التوزيع ،كما يف
ال�شكل (.)14
الورقية
جهز قطعة من القطن �أو املناديل
17
ّ
ّ
و�ضعها بني ال�سبابة والو�سطى والبن�رص،
واث ِنها بالإ�صبع الأو�سط ،كما يف ال�شكل
(.)15
ّ
ثم و ّزع
18
رطب القطعة بال�سائل املنع�شّ ،
بحركات تربيت خفيفة من �أ�سفل الرقبة
�إلى الأعلى بحركات توزيع احلليب
ّ
املنظف نف�سها  ،كما يف ال�شكل (.)16

ال�شكل (.)14

ال�شكل (.)15

19
ن�شف الوجه باملنديل الورقي بحركات
ّ
تربيت خفيفة ،كما يف ال�شكل(.)17
ّ
وطهرها با�ستخدام موا ّد
20
نظف الأدواتّ ،
التنظيف املنا�سبة ،و�أعدها �إلى �أماكنها
املخ�ص�صة.
ّ

ال�شكل (.)16

ثم �ضع ما ّدة
 21اغ�سل يديك باملاء وال�صابونّ ،
مطهرة.
ّ

ال�شكل (.)17
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ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
ن ّفذ عمليـة التنظيف ال�سطحي للب�رشة با�سـتعمال احلليب ّ
املنظف وال�سـائل املنع�ش على
ب�رشة �أحد زمالئك ،مع مراعاة اختيار �أنواع خمتلفة من الب�رشة.
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

ع ّلل ما ي�أتي:
الدائرية حول الأنف.
ُ -1ي�ستعمل الإ�صبعان الأو�سطان يف عمل احلركات
ّ
يف�ضل �إجراء ال�ضغط اخلفيف فوق ال�صدغني يف �أثناء �إجراء عمليات تنظيف الب�رشة.
ّ -2
 -3يزال �أحمر ال�شفاه مبنديل ورقي منف�صل عن منديل تنظيف الب�رشة.
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 2التنظيف العميق للب�رشة (التق�شري)

القرنية؛
القاعدية �إلى الطبقة
تختلف خ�صائ�ص خاليا الب�رشة يف �أثناء انتقالها من الطبقة
ّ
ّ
ّ
ليحل حم ّلها بروتني الكرياتني املت�ص ّلب ،وت�صبح
وع�ضياتها؛
�إذ تفقد هذه اخلاليا �أنوياتها
ّ
والعرقية يف الأدمة ،وهذا يعني وجود
الدهنية
الطبقات العليا للب�رشة غري نافذة ،وتنغرز الغدد
ّ
ّ
ت�أثري متبادل بني هاتني الطبقتني واعتالل �إحداهما يعني اعتالل الأخرى ،ومن هنا اهتم
متخ�ص�صو التجميل بالتفكري بعمليات التق�شري للب�رشة.
ّ

أ�  -مفهوم التنظيف العميق للب�رشة (ال�صنفرة)( :)Peelingتعني �إزالة اخلاليا امليتة عن �سطح
الب�رشة �أو ق�رشها ،وهي نوعان:
اخلارجـية للبـ�رشة ،وين ّفذها خبري
القرنية
يتم التعامل فيـها مع الطبقة
� . 1صنفرة الب�رشةّ :
ّ
ّ
التجميل.
ليتم ا�ستبدالها بخاليا جديدة،
�. 2صنفرة الأدمة :تهدف لإزالة طبقة �سميكة من اجللد ّ
كيميائية
خا�صة ،وموا ّد
ويقوم بهذا النوع من ال�صنفرة طبيب خمت�ص با�ستخدام �أجهزة ّ
ّ
املت�ضخمة والتجاعيد العميقة.
خا�صة للب�رشة ،وتفيد �صنفرة الأدمة يف عالج الندب
ّ
ّ

ب� -أهميّة عملية التق�شري :لعملية التق�شري فوائد ،منها:
مرة يف ال�شهر
املتقرنة امليتة الناجتة من عملية جتديد اخلاليا ،والتي حتدث ّ
� . 1إزالة اخلاليا ّ
تقريبا.
كل (ً )28
يوما ً
الدموية
تقدم العمر ،فتعمل على تن�شيط الدورة
 . 2التقليل من بع�ض التجاعيد الناجتة من ّ
ّ
وعملية الأي�ضّ ،مما يحفز الب�رشة على بناء خاليا جديدة.
�صحيا ون�ضارة.
مظهرا
الدمويةّ ،مما يعطي للب�رشة
 . 3تن�شيط الدورة
ّ
ًّ
ً
ناعما وم�سامات مغلقة.
 . 4اك�ساب الب�رشة
ملم�سا ً
ً
مـما يزيـد من
 . 5امل�سـاعدة على ت�سـهيل نفـاذ م�ستح�رضات التجميل داخل الب�رشةّ ،
فاعلـية ا�ستعمالها.

جـ -طرائـق التقـ�شري العميق للبـ�رشة ( ال�صنفرة) :ميكن تنفيذ عملية �صنفرة البـ�رشة ب�إحدى
الطريقتني الآتيتني:
اخلا�صة بالتنظيف العميق
 . 1التق�شري اليدوي :ت�ستعمل فيها �أنواع خمتلفة من الكرميات
ّ
للب�رشة ،ويفرد الكرمي على الوجه والرقبة ويرتك من ( )7-5دقائق ،ثم يبلل باملاء ويفرك
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اً
حملول �سائلاً  ،فيرتك
بحركة دائرية ،ويزال باملاء الفاتر والإ�سفنج اخلا�ص� ،أما �إذا كان
على الوجه ح�سب تعليمات ال�رشكة ،ويزال باملاء الفاتر با�ستعمال الإ�سفنج اخلا�ص.
 . 2التق�شري الآيل :ت�سـتخدم فيـها ف�ض ً
خا�صة
عما ورد يف ال�صنفرة
اليـدوية �أجهـزة ّ
ّ
ال ّ
لتق�شري الب�رشة تعطي ً
متجان�سا ملواد ال�صنفرة �أو التق�شري على الب�رشة ،ويجب
فركا
ً
الرتكيز على املناطق الدهنية ب�صورة �أكرث وخا�صة منطقة (� )T-Zoneأي املنطقة
الو�سطى من الوجه .ي�ستعمل التق�شري الآيل يف حال وجود زوان بكميات كبرية.

دائرية على الب�رشة.
يرتك م�ستح�رض التق�شري على الب�رشة ( )7-5دقائق قبل القيام بحركات ّ
د  -املوا ّد امل�ستعملة لعملية التنظيف العميق للب�رشة :ت�ستعمل لعملية التق�شري حماليل �أو كرميات
حتتوي على:
� . 1إنزيـمات خمتلفة ،مثل( :الببتداز  ،)peptidaseوالليباز ()lipase؛ حيث �إنها تزيل
العادية واجلافّة
اخلاليا امليتة واملوا ّد الدهنية بتحليلها ،وت�ستعمل لـحاالت الب�رشة
ّ
واحل�سا�سة.
والدهنية
ّ
ّ
تذكّر
 . 2حبيبات خ�شنة :حتتوي على ما ّدة الكاولني
يعمل �إنزمي الليباز ( )lipaseعلى
علميا (�سليكات البوتا�سيوم،
وت�سمى
ّ
ًّ
الدهنية ،ويعمل �إنزمي
ه�ضم املوا ّد
والأملنيوم) ،وهي بلورات �أو بودرة
ّ
الببتداز ( )peptidaseعلى ه�ضم
عدمية اللون تذوب يف املاء وال تذوب يف
الربوتينية.
املوا ّد
الكحول ،ولها قدرة على �شفاء اجلروح؛
ّ
لذا تدخل يف م�ستح�رضات التجميل
خا�صة الأقنعة وم�ستح�رضات التنظيف العميق للب�رشة؛ لأ ّنها ما ّدة قاب�ضة
جميعها
ّ
ّ
الدهنية
ومنظفة للأو�ساخ ،وتوجد منها احلبيبات اخل�شنة التي ت�ستعمل للب�رشة
ّ
واملختلطة� ،أما ال ّ
العادية واجلافّة.
أقل خ�شونة فت�ستعمل للب�رشة
ّ
أي�ضا
 . 3حمو�ض الفواكه( :حم�ض الـجاليكوليك  :)Glycolic Acidويطلق عليه � ً
الفاهيدروك�سيد �أ�سيد ( ،)AHAي�ستخرج من ق�صب ّ
ال�سكر ،ولونه �أبي�ض �أو �أبي�ض
م�صفر ،ي�ضاف له حم�ض اللنب يف كثري من الأحيان ،وي�ستعمل لإزالة الق�شور عن
ّ
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للمزين بن�سبة
�سطح اجللد وكما ّدة حافظة ،كما ي�ستعمل يف التح�ضري امل�سموح
ّ
� ،%10أما يف حالة تق�شري الأدمة في�ستعمل بن�سب ت�صل �إلى ( ،%)70والتي هي من
اخت�صا�ص الطبيب.
هـ -جتهيزات عملية التنظيف العميق للب�رشة :ت�ستخدم التجهيزات الآتية يف عملية التق�شري،
للمزين ،وهي:
خا�صة
منها ما هو
خا�ص للزبون ،و�أخرى ّ
ّ
ّ
يتكون من عد�سة
 . 1املكبرّ (:)Magnifier
ّ
تكبري قوية حتيط بها �إ�ضاءة لتو�ضيح
متحركة ،كما
الر�ؤية ،تركّ ب على قاعدة
ّ
يف ال�شكل ( ،)2-3وي�ستعمل املكبرّ
لعملية فح�ص ب�رشة الزبون و�أثناء �إزالة
الزوان لتو�ضيح الر�ؤية.
خا�ص للزبون (ال�رسير) :كر�سي �أو
 . 2كر�سي
ّ
�رسير الزبون يجل�س عليه بارتياح يف �أثناء
عملية التق�شري ،كما يف ال�شكل (،)3-3
ّ
للتحكم يف
ويتميز بوجود ثالثة مفا�صل
ّ
الو�ضعية املريحة للزبون :املف�صل الأول
ّ
ّ
يتحكم يف ارتفاع �أرجل ال�رسير ،والثاين
يتحكم يف حتريك الظهر� ،أو �إ�سناده،
ّ
يتحكم يف رفع الر�أ�س.
والثالث

ال�شكل ( :)2-3املكبرّ .

ال�شكل ( :)3-3كر�سي الزبون.

يتميز ب�سهولـة احلركة لوجود
 . 3كر�سي ّ
املزينّ :
ّ
التحكم يف ارتفاعه ودورانه،
عجالت ،وميكن
كما يف ال�شكل ( ،)4-3وهو �صغري احلجم حيث
املزين على �أداء عمله بارتياح ،ويق ّلل من
ي�ساعد ّ
ال�شعور بالتعب.
املزين.
ال�شكل ( :)4-3كر�سي ّ
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املتحركة
متحركة :ت�سـتـعمل الطـاولــة
 . 4طاولـة
ّ
ّ
ذات الرفوف والأدراج لو�ضع املوا ّد والأدوات
اخلا�صة يف عملية التنظيف ب�شكل مر ّتب ،كما
ّ
يف ال�شكل (.)5-3

 . 5جهاز الفرا�شي :الهدف من ا�ستعماله التخلّ�ص
من اخلاليا اجلا ّفة وامليتة ،و�إزالة الأو�ساخ التي
تعلق على اجللد كما يف ال�شكل (،)6-3
ويوجد جلهاز الفرا�شي �أ�شكال وحجوم
خمتلفة ،منها اخل�شن ،ومنها الناعم ،ومنها
متحركة.
طاولة
(:)5-3
ال�شكل
ّ
خا�ص باجل�سم,
خا�ص بالوجه ،و�آخر
ما هو
ّ
ّ
فالفر�شاة الناعمة ت�ستعمل للب�رشة اجلا ّفة،
الدهنية،
والفر�شاة اخل�شنة ت�ستعمل للب�رشة
ّ
ويعطي جهاز الفرا�شي حركات متجان�سة
على الوجه ،ويتوافر بنوعني �أحدهما
بالبطارية،
يعمل بتيار مرتدد ،والآخر يعمل
ّ
ال�شكل (:)6-3جهاز الفرا�شي.
وجتب مراعاة ا�ستعمال حليب التنظيف �أو
كرمي التق�شري قبل ا�ستعمال جهاز الفرا�شي على الب�رشة ،وترطيب الفرا�شي قبل
اال�ستعمال حتى ال تخد�ش الب�رشة ،حيث تكون �رسعة اجلهاز بطيئة يف حالة
الدهنية ،ويجب تعقيم
العادية ،وتزداد �رسعته على الب�رشة ال�سميكة
الب�رشة
ّ
ّ
ثم تغمر يف حملول مع ّقم فرتة
الفرا�شي قبل اال�ستعمال وبعده باملاء وال�صابونّ ،
ثم جت ّفف وتو�ضع يف جهاز التعقيم.
وجيزةّ ،

و  -موانع عملية ال�صنفرة :يحظر �إجراء عملية ال�صنفرة يف احلاالت الآتية:
حب ال�شباب امللتهب.
ّ .1
احل�سا�سة.
 . 2الب�رشة ّ
الدموية املتك�سرّ ة.
 . 3ال�شعريات
ّ
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ال�سلبية لعملية ال�صنفرة ما ي�أتي:
ز  -الآثار ال�سلبيّة لعملية ال�صنفرة :من الآثار
ّ
وتهيجها.
 . 1ي�ؤدي ا�ستعمال �أنواع رديئة من م�ستح�رضات ال�صنفرة �إلى ّ
حت�س�س الب�رشة ّ
زمنية ق�صرية �إلى ا�ضطراب درجة حمو�ضة
 . 2ي�ؤدي تكرار عملية ال�صنفرة خالل فرتة ّ
تهيجه؛ لعدم �إعطاء الب�رشة الوقت الكايف لبناء اخلاليا ،حيث
اجللد ّمما ي�ؤ ّدي �إلى ّ
يوما ،كما تعمل على ا�ضطراب يف وظيفة
يتم كل (ً )28
� ّإن جتديد اخلاليا يف الب�رشة ّ
العامل ّ
املرطب الطبيعي.
 . 3ي�صـبح اجللـد رقي ًقا وجا ًّفا يف حالة اال�ستعمال اخلاطئ.

هل ميكن ا�ستعمال احلليب ّ
املنظف مع جهاز ال�صنفرة على الوجه؟

كيفية التعامل مع تلك
احل�سا�سة �إلى عناية ّ
حتتاج الب�رشة ّ
خا�صة ،ابحث �أنت وزمال�ؤك عن ّ
الب�رشة يف احلاالت الآتية:
إمكانية ا�ستعمال ّ
اخلا�ص بد ًال من ال�صابون.
املنظف
 �ّ
ّ
إمكانية ا�ستعمال ال�سائل املنع�ش �أو القاب�ض.
 �ّ
وكيفية العناية بها.
احل�سا�سة من حيث التغذية،
 ّقدم الن�صائح ل�صاحب الب�رشة ّ
ّ
دون ملحوظاتك ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
ّ -
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تنظيف الب�رشة تنظي ًفا يدويًّا عمي ًقا
يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 ّيدويا عمي ًقا با�ستعمال كرمي التق�شري(.)Peeling cream
تنظف الب�رشة تنظي ًفا ًّ
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املعلومات الأ�سا�سيّة

لنوعية الب�رشة؛ �إذ ي�ستعمل كرمي التق�شري ذو
يجب االهتمام يف اختيار كرمي التق�شري املنا�سب
ّ
الدهنيةّ � ،أما احلبيبات ال ّ
العادية واجلافّة.
أقل خ�شونة فت�ستعمل للب�رشة
احلبيبات اخل�شنة للب�رشة
ّ
ّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

 �صابون. ما ّدة مع ّقمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
 ال�سائل المنع�ش (.)Tonic ماء دافئ. كريم تق�شير ()Peeling Cream -واقي ال�شم�س

ورقية ،ال�سرير الخا�ص بالب�شرة,
 مناديلّ
و�شرا�شف نظيفة ،وب�شاكير نظيفة ,ومريول
نظيف للعامل ,ومريول عمل نظيف
للزبون ،وربطة لرفع ال�شعر (ع�صبة).
متحركة ,و�سـ ّلة قمامة ،وملعقة
 عربـةّ
خا�صة
خ�شبية مع ّقمة ،و�إ�سفنجات
ّ
ّ
لتنظيف الب�شرة.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

مر معك
ح ضرّ� نف�سك والزبون ،كما ّ
�ساب ًقا.

2

ن ّفذ خطوات التنظيف ال�سطحي للب�رشة
مر معك �ساب ًقا.
جميعها ،كما ّ

3

الر�سوم التو�ضيحية

و ّزع الكرمي اخلا�ص بالتق�شري على الب�رشة
اخل�شبية املع ّقمة ,
و الرقبة با�ستعمال امللعقة
ّ
مدة ()5-3
كما يف ال�شكل ( ،)1وانتظر ّ
دقائق.
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ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

4

افرك الب�رشة والرقبة ب�أطراف الأ�صابع
دائرية ,كما يف ال�شكل (،)2
وبحركة
ّ
مراعيا �إبقاء الأ�صابع رطبة ل�سهولة احلركة,
ً
ويجب عدم االقرتاب من املنطقة املحيطة
بالعينني.

5

ّ
نظف الوجه والرقبة باملاء با�ستعمال
اخلا�صة ,كما يف ال�شكل (،)3
الإ�سفنجات
ّ
مراعيا غ�سلها وع�رصها كلما ات�سخت.
ً

6

ج ّفف الوجه با�ستعمال منديل ورقي,
و�ضع الكرمي ّ
املرطب املنا�سب لنوع الب�رشة،
كما يف ال�شكل (.)4

7

�ضع الكرمي الواقي من ال�شم�س ()30
.SPF

8

ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
بالطريقة ال�صحيحة ,و�أعدها �إلى �أماكنها
املخ�ص�صة.
ّ

9

اغ�سل يديك ،وعقّمهما بالطريقة ال�صحيحة.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4
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ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
يدويا عمي ًقا با�ستعمال نخالة القمح كبديل للكرمي املق�رش
عملية تنظيف الب�رشة تنظي ًفا ًّ
ن ّفذ ّ
يف عملية التنظيف العميق للب�رشة.
حدد نوع الب�رشة التي ت�ستعمل لها نخالة القمح ،واملدة الزمنية الالزمة لعملية التنظيف العميق.
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

يعد تنظيف الب�رشة با�ستعمال كرمي التق�شري تنظي ًفا عمي ًقا؟
ِ -1ل َـم ّ
أهمية اعتماد حام�ض اجلاليكوليك (حام�ض الفواكه) م� ّؤخ ًرا كما ّدة تنظيف عميق؟
 -2ما � ّ
أهمية عدم فرك املنطقة املحيطة بالعني بكرمي التق�شري.
 -3ف�سرّ � ّ
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تنظيف الب�رشة تنظي ًفا عمي ًقا با�ستعمال جهاز الفرا�شي (ال�صنفرة)
يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 ّتنظف الب�رشة تنظي ًفا عمي ًقا با�ستعمال جهاز الفرا�شي ( ال�صنفرة).
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يجب اختيار الفر�شاة املنا�سبة للب�رشة بحيث تكون مالئمة حلجم املنطقة املراد تنظيفها،
ونوعية الب�رشة ،بالإ�ضافة �إلى اختيار كرمي التق�شري املنا�سب.
ّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

-

 ما ّدة مع ّقمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
 ال�سائل المنع�ش (.)Tonic كريم تق�شير ()Peeling Cream كريم ّمرطب.
 -واقي ال�شم�س.

-

ال�سرير الخا�ص بالب�شرة.
�شرا�شف نظيفة ,ومنا�شف نظيفة ,ومريول
نظيف للعامل.
مريول عمل نظيف للزبون.
متحركة،
ربطة لرفع ال�شعر(ع�صبة) ،وعربة ّ
و�سلة قمامة ،ومناديل ورقية.
خا�صة لتنظيف الب�شرة ،وملعقة
�إ�سفنجات ّ
معقّمة ،وجهاز ال�صنفرة ،وجونة.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2

مر معك �ساب ًقا.
ح�ضرّ نف�سك والزبون ،كما ّ
ن ّفذ خطوات التنظيف ال�سطحي للب�رشة
مر معك �ساب ًقا.
جميعها ،كما ّ
اخلا�ص بالتق�شري على الب�رشة
و ّزع الكرمي
ّ
با�ستعمال امللعقة اخل�شبية املع ّقمة ،كما يف
التمرين ال�سابق.
اخرت الفر�شاة املنا�سبةّ ،
ورطبها ،و�ضعها يف
املخ�ص�ص لها يف اجلهاز ،كما يف
املكان
ّ
ال�شكل (.)1

3
4
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

�ش ّغل اجلهاز بال�ضغط على مفتاح الت�شغيل
( ،)onوا�ضبط امل�ؤ�شرّ على ال�رسعة املنا�سبة
واملطلوبة.

6

ابد أ� با�ستعمال الفر�شاة من منطقة الرقبة
ثم اجلبني،
ثم الوجنتنيّ ،
�صعو ًدا �إلى الذقنّ ،
كما يف ال�شكل (.)2

7

حجما,
بدل الفر�شاة ب�أخرى �أ�صغر
ّ
ً
ورطبها باملاءّ ،
ّ
ونظف منطقة الأنف ,مع
االنتباه �إلى عدم االقرتاب من منطقة حول
العينني ،كما يف ال�شكل (.)3

8

�أوقف اجلهاز عن الت�شغيل.

9

ّ
جي ًدا با�ستعمال الإ�سفنجات
نظف الوجه ّ
مراعيا
اخلا�صة ،كما يف ال�شكل (،)4
ّ
ً
غ�سل الإ�سفنجة ك ّلما ات�سخت.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

 10ام�سح الوجه بقطعة قطن ّ
مرطبة بال�سائل
املنع�ش.
 11ج ّفف الوجه مبنديل ورقي ،و�ضع واقي
ال�شم�س  )30( SPFاملنا�سب ،كما يف
ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)4

ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
12
بالطريقة �صحيحة ،و�أعدها �إلى �أماكنها.
 13اغ�سل يديك ،وعقّمهما بالطريقة ال�صحيحة.
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ال�شكل (.)5

إمكانية ا�ستعمال جهاز ال�صنفرة لتنظيف الب�رشة ذات احلبوب
و�ضح �سبب عدم �
ّ -1
ّ
والتقرحات.
ّ
ِ -2ل َـم ّ
ترطب الفر�شاة قبل ا�ستعمالها؟

ّ
التحكم يف �رسعة دوران الفر�شاة.
 -3بينّ �أهمية
أهمية م�سح الوجه بال�سائل املنع�ش بعد ا�ستعمال كرمي التق�شري؟
 -4ما � ّ

يعد هذا التنظيف
 -5هل ميكن ا�ستعمال جهاز ال�صنفرة وحليب التنظيف على الوجه؟ وهل ّ
�سطحيا �أم عمي ًقا؟ وملاذا؟
ًّ

ن�شاط ( :)3-3ا�ستعماالت فرا�شي جهاز ال�صنفرة
اطلع �أنت وزمال�ؤك على حجوم الفرا�شي و�أ�شكالها امل�ستعملة جلهاز ال�صنفرة ،وحدد
ا�ستعمال ّ
تطبق عليها ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
كل منها ،واملنطقة التي ّ

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو �ضمن جمموعات �صغرية يف امل�شغل،
�أو ح�سب توجيهات مع ّلمك:
تنظيف الب�رشة با�ستعمال جهاز الفرا�شي.

ّقيم تنفيذك لكلّ خطوة من خطوات العمل التي اتّبعتها ،واحتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.
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 - 1ع ّلل ما ي�أتي:
اخلا�ص على الب�رشة.
�أ  -ا�ستعمال جهاز ال�صنفرة مع كرمي ال�صنفرة
ّ
ب  -وجود ثالثة مفا�صل لكر�سي الزبون (ال�رسير).
الدائرية
جـ  -ترك ما ّدة التق�شري على الب�رشة ( )7-5دقائق قبل القيام بحركات الفرك
ّ
على الب�رشة.
د  -توزيع احلليب ّ
املنظف ( )Cleansing Milkمن �أ�سفل الرقبة �إلى �أعلى.
هـ  -نزع الزبون املجوهرات والعد�سات الال�صقة قبل عملية تنظيف الب�رشة.
زمنية ق�صرية.
وّ -
يف�ضل عدم تكرار عملية التق�شري للب�رشة بعد فرتة ّ
ال�سلبية لعملية ال�صنفرة.
عدد ثالثة من الآثار
ّ -2
ّ

الدهنية؟
 - 3اذكر �إنزميني يدخالن يف كرمي تق�شري الب�رشة ،و� ّأي منهما ي�ستعمل للب�رشة
ّ

 - 4كيف تعمل �صنفرة الأدمة على التقليل من التجاعيد العميقة؟

الطبيعية �إلى ب�رشة جافّة.
 - 5بينّ الأ�سباب التي �أ ّدت �إلى حتويل الب�رشة
ّ
 - 6التنظيف العميق (ال�صنفرة) �إحدى طرائق تنظيف الب�رشة.
عدد ثال ًثا من فوائدها على الب�رشة.
و�ضح مفهوم ال�صنفرة.
أ� ّ -
بّ -
جـ -اذكر ثالثة من موانع �إجرائها.
 - 7بينّ الفرق يف املفهوم بني:
�أ � -صنفرة الب�رشة.

ب� -صنفرة الأدمة.

 - 8قارن بني (احلليب ّ
املنظف ،والتونك) ،و (املاء ،وال�صابون) كموا ّد م�ستعملة للتنظيف ال�سطحي
للب�رشة ،من حيث:
ب -رطوبة الب�رشة.
�أ  -الت�أثري يف الدهون.
جـ -ملم�س الب�رشة.
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ثالـثًا

التدليك ( امل�ساج )

وم�ستمرة ت�ؤدى ب�شكل �إيقاعي وبطيء،
تعد حركات امل�ساج ( )Massageحركات خفيفة
ّ
ّ
وت�ساهم ب�شكل فعال يف حت�سني الأثر النف�سي والف�سيولوجي للزبون ،ويف ما ي�أتي �رشح للتدليك
وفوائده وطرائقه وحماذيره:

 1مفهوم التدليك

خمت�ص على
يدوية يقوم بها �شخ�ص
ّ
التدليك اال�سرتخائي ( :)Relaxing Massageحركات ّ

�أماكن خمتلفة من اجل�سم ،بعد و�ضع الكرمي املنا�سب �أو الزيت على اجللد؛ لت�سهيل �أداء

قوة باليدين وثبا ًتا ومرونة ،كما يتعينّ قبل البدء بعملية
عملية امل�ساج .ويتط ّلب امل�ساج ّ
التدليك �أن تكون الأظفار ق�صرية وراحتا اليدين دافئتني ،ويتعينّ كذلك �أن تكون لدى
املد ّلك معرفة بعلم الت�رشيح بحيث يعرف مواقع الع�ضالت والأع�صاب ،حيث �إن التدليك

ال�صحيح الذي يركّ ز على النقاط املحركة ( ،)Motor Pointsكما يف ال�شكل (،)7-3
خمت�صون للعناية بالب�رشة،
وهنالك عمليات تدليك فيزيائي وتدليك ت�رصيف اللمف يقوم بها ّ

أ�سا�سيات يف عملية التدليك� ،أهمها:
وهناك � ّ

�أ � -أن تكون درجة حرارة املكان معتدلة ،مما
يعطي راحة للفرد وا�سرتخاء.

ب� -أن يكون املكان هاد ًئا ،والتقليل من احلديث
قدر الإمكان.

جـ -تنظيف الب�رشة قبل البدء يف عملية التدليك؛
لتاليف نفاذ ال�شوائب �إلى داخلها.

د  -التتابع يف عمليات التدليك وعدم التقطيع.

هـ -عدم التن ّف�س يف وجه الزبون يف �أثناء عملية
التدليك.

ال�شكل ( :)7-3النقاط املحركة لع�ضالت
الوجه.

127

 2فوائد تدليك الب�رشة

وف�سيولوجية� ،أهمها:
نف�سية
للتدليك فوائد
ّ
ّ
كمية الأك�سجني الوا�صلة �إلى اخلاليا،
�أ  -يزيد التدليك من تدفّق الدم يف الأدمةّ ،مما يزيد من ّ
�شعورا بالدفء.
ويعطي
ً
�شد اجللد و�إزالة اخلاليا امليتة عن �سطحه.
ب -ي�ساعد على ّ
الدموية.
حت�سن الدورة
جـ -يعطي للب�رشة
ّ
ملم�سا ً
ً
ناعما نتيجة ّ
د  -يخ ّفف �آالم الع�ضالت ،وي�ساعد على ا�سرتخائها وتقويتها.
فيح�سن من
هـ -يزيد من �إفرازات الب�رشة للدهونّ ،مما يحافظ على حمتوى املاء يف الب�رشة،
ّ
رطوبتها.
يهدئ الأع�صاب ،ويخ ّفف التو ّتر.
وّ -
ي�رصف ال�سوائل الزائدة يف الأن�سجة.
زّ -

 3حماذير عملية تدليك الب�رشة

لعملية التدليك حماذير� ،أهمها:
�أ  -ارتفاع �ضغط الدم.
ب -التهاب املفا�صل.
جـ� -أمرا�ض القلب وال�رشايني.
الدموية املتك�سرّ ة يف منطقة التدليك.
د  -وجود ال�شعريات
ّ
جلدية يف املنطقة املراد تدليكها.
هـ -وجود �أمرا�ض
ّ

 4مواقع الأع�صاب احل�سيّة واحلركيّة يف الوجه والرقبة.

واحلركية؛ �إذ تعمل الأع�صاب احل�سيّة على
احل�سية
تتو ّزع يف جلد الوجه �شبكة من الأع�صاب
ّ
ّ
احل�س �إلى الدماغ ،وتقع هذه الأع�صاب قريبة من �سطح اجللد� ،أما
نقل الإح�سا�س من ع�ضو ّ
املتحركة؛ لإعطائها
الأع�صاب احلركيّة ،فهي التي ت ّت�صل بردود الفعل من الدماغ �إلى الع�ضالت
ّ
احلركية حتت
الأمر باحلركة كرد فعل للإح�سا�س الذي ا�ستقبله الدماغ ،وتكون الأع�صاب
ّ
املزين يف عملية التدليك ،فهي الع�صب
تهم ّ
اجللد قريبة من الع�ضالتّ � ،أما الأع�صاب التي ّ
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ح�سي يظهر باللون الأزرق يف
اخلام�س ،وهو ع�صب ّ
ال�شكل ( ،)8-3والع�صب ال�سابـع الذي يظهر باللـون
ح�سي حركي
الأحمر ،والع�صب احلادي ع�رش وهو ع�صب ّ
واملعينية)،
اخل�شائية
الرتقوية
ويغذي ع�ضلتني ،هما( :الق�صبة
ّ
ّ
ّ
وتتوزع الع�ضالت يف الوجه والرقبة ،انظر ال�شكل ()9-3
وترتبط الأع�صاب بها كل ح�سب موقعه يف الوجه والرقبة
ح�سية وعندها حتتاج الع�ضالت �إلى تدليك
�إما ب�أع�صاب
ّ
حركية فتحتاج الع�ضالت �إلى ال�شكل( :)8-3توزيع �أع�صاب
بال�ضغط� ،أو ب�أع�صاب
ّ
الوجه.
التدليك بالطرق الأخرى ،كالتم�سيد ،واالهتزاز ،وغريها،
م�ستعر�ضا كما
طوليا ،كما يف اجلبني والذقن� ،أو
ً
وال ّ
بد من معرفة �شكل الع�ضالت �سواء كان ًّ
دائريا كما يف دائرة العينني والفم ،وعليه ،ف� ّإن حركات التدليك كالتم�سيد
يف الأنف� ،أو
ًّ
يجب �أن تكون ح�سب �شكل الع�ضلة ليبقى �شكل الوجه متوازيًا ،ومن اجلدير ذكره � ّأن
�شد ع�ضالت الوجه.
التدليك يعمل على ّ

ال�شكل( :)9-3مواقع ع�ضالت الوجه والرقبة.
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� 5أنواع احلركات املختلفة لتدليك الب�رشة وت�أثريها يف اجل�سم.

يعتمد اختيار حركة التدليك على توزيع �أع�صاب الوجه املتع ّلقة بالع�ضالت ،من حيث �إ ّنها
ّ
التحكم يف اجتاه حركة التدليك يف مواقع الأع�صاب
بد من
ح�سية �أو
�أع�صاب
حركية؛ �إذ ال ّ
ّ
ّ
احل�سية ،ويف ما ي�أتي بع�ض حركات التدليك:
احلركية ،وااللتزام بال�ضغط على موقع الأع�صاب
ّ
ّ
وم�ستمرة ،كما يف ال�شكل (،)10-3
�أ  -حركات التم�سيد ( :)Effleurageحركات خفيفة
ّ
ت�ؤدى ب�شكل �إيقاعي بطيء ،وهي �أول حركة من حركات التدليك؛ حيث ُيبد�أ بها �أو ًال
لتهيئة الزبون للبدء يف التدليك ،وت�ستعمل اليد للم�ساحات الكبرية والأ�صابع للم�ساحات
ال�صغرية ،فتعمل حركة التم�سيد على:
� .1إزالة انحبا�س املاء.
 .2تن�شيط عملية الأي�ض يف الوجه.
الدموية.
 .3تن�شيط الدورة
ّ
الداخلية للب�رشة.
 .4تقليل ال�شحوم يف الأن�سجة
ّ
أي�ضا لإنهاء امل�ساج.
وت�ستخدم حركة التم�سيد � ً
ال�شكل ( :)10-3حركة التم�سيد.

تذكّر
ت�ستخدم حركة التم�سيد بداية التدليك و�آخره.

تـهم الـمد ّلك،
الأع�صاب التي
ّ
(اخلام�س وال�سابع واحلادي ع�رش).

وتتم حركة العجن والتقري�ص ،كما يف ال�شكل
ب -حركة العجن والتقري�ص (ّ :)Petrissage
( ،)11-3بو�ضع راحتي اليدين على جانبي الع�ضلة املراد تدليكها وحتريكهما باجتاهني
متعاك�ستني ،بحيث يكون ال�ضغط معتدل،
وت�شمل احلركات الآتية:
 . 1الع�رص ()Wringing
 . 2العجن براحة اليد ()Palmar
 . 3الدحرجة ()Rolling
ال�شكل ( :)11-3حركة العجن.
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 . 4الفرك بالأ�صابع ()Finger Friction

 . 5التقري�ص ()Pinching

 . 6العجن بالإبهام ()Thumb Kneading

معا ()kneading both hands
 . 7العجن باليدين ً
 . 8العجن بالأ�صابع ()Digital kneading

الدهنية؛ للتخ ّل�ص من الدهون املرتاكمة على �سطح
ت�ستخدم هذه احلركات يف الب�رشة
ّ
اجللدية الذي
الب�رشة ،وت�سمى بحركات الدكتور (جاكويت) ن�سبة �إلى اخت�صا�صي الأمرا�ض
ّ
ابتكرها ،وهي حركات تدليك العجن والتقري�ص ،ومن فوائد م�ساج الدكتور (جاكويت):
الدهنية.
توزيع الزيوت والدهون الزائدة من الغدد
ّ
�إزالة اخلاليا امليتة عن �سطح الب�رشة.
تن�شيط �ألياف �أن�سجة الأدمة وزيادة مرونتها.
الدموية.
تن�شيط الدورة
ّ

هل ي�ستخدم م�ساج الدكتور (جاكويت) يف التخ ّل�ص من دهون اجل�سم؟
وتتم ب�إحداث اهتزازات عن طريق تقل�ص �رسيع يف
جـ -حركة االهتزاز (ّ :)Vibration
ع�ضالت يد املدلّك ،بحيث تكون الأ�صابع �ضاغطة بثبات فوق املنطقة املراد تدليكها،
عدة ٍ
ثوان ،وتن ّفذ
كما يف ال�شكل ( ،)12-3ويجب � اّأل تزيد فرتة �أداء هذه احلركة عن ّ
حركات االهتزاز بـ:
 . 1الإبهام . 2 .الأ�صابع . 3 .راحة اليد.
وتعمل حركة االهتزاز على:
ت�رصيف ال�سوائل من الأن�سجة.
�إزالة الأوجاع من الوجه واجل�سم.
تقوية الع�ضالت.
131

ال�شكل ( :)12-3حركة االهتزاز.

تتم بو�ساطة �أطراف الأ�صابع �أو راحة اليد على مواقع الأع�صاب
د  -ال�ضغط (ّ :)Pressing
احل�سية ،حيث تعمل حركة ال�ضغط على ما ي�أتي:
ّ
 . 1التقليل من تدفّق الدهون �إلى �سطح الب�رشة.
� . 2إراحة الأع�صاب و�إزالة �آالم الر�أ�س والرقبة.
ً
تن�شيطا،
وتعد �أكرث احلركات
هـ -القرع �أو الرتبيت ( :)Tapotementحركات ن�شطة ومتتابعةّ ،
ويجب �أخذ احليطة عند �أدائها يف منطقة الوجه ،حيث ت�ستخدم الأ�صابع فقط عـلى
منطقة الوجه ،كما يف ال�شكل ( ،)13-3وراحة اليد كاملة لتدليك باقي اجل�سم.
من فوائد حركة القرع �أو الرتبيت ما ي�أتي:
 . 1التقليل من التجاعيد العميقة يف الوجه.
 . 2تنعيم �سطح الب�رشة.
الداخلية
 .3تعمل على زيادة تغذية الأن�سجة
ّ
للجلد.
ال�شكل (:)13-3حركة القرع.

�أخذ احلذر عند تطبيق حركة القرع �أو الرتبيت على الب�رشة.
اخلا�صة يف عملية
يتم اختيار امل�ستح�رضات
ّ
 - 6امل�ستح�رضات امل�ستعملة لعملية تدليك الب�رشةّ :
التدليك ح�سب نوع الب�رشة� ،إذ ي�ساعد اختيار امل�ستح�رض املنا�سب على �سهولة حركة
اليدين وانزالقهما يف �أثناء التدليك دون تخدي�ش اجللد ،حيث يدخل الالنولني ()Lanolin
النباتية ،كزيت اللوز ،وزيت الالفندر ،يف تركيب م�ستح�رضات التدليك
وبع�ض الزيوت
ّ
الدهنية مع
اخلا�ص للب�رشة
(العادية واجلافّة) ،وي�ستعمل كرمي امل�ساج
امل�ستعملة للب�رشة
ّ
ّ
ّ
مراعاة اختيار حركة ال�ضغط املنا�سبة لها.
وميكن ا�ستعمال بودرة التالك لتدليك الب�رشة الدهنية لقدرتها على امت�صا�ص الدهون.
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تدليك الوجه والرقبة والكتفني
يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 -تن ّفذ خطوات م�ساج الوجه والرقبة والأكتاف بالطريقة ال�صحيحة.

6-3

املعلومات الأ�سا�سيّة

لتنفيذ حركات التدليك بال�شكل ال�صحيح ،يجب ا�ستخدام كلتا اليدين وب�ضغط متعادل؛
الدموية ،وت�رصيف ال�سائل الليمفاوي ،و�إراحة الأع�صاب بال�شكل ال�صحيح.
لتن�شيط الدورة
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد
-

الأدوات والتجهيزات

ما ّدة مع ّقمة (كحول).
حليب ّ
منظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
ال�سائل المنع�ش (.)Tonic
الخا�ص.
كريم �أو زيت الم�ساج
ّ

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة. �شرا�شف نظيفة ,ومنا�شف نظيفة ,وملعقةمعقمة ،ومريول نظيف للعامل ،ومناديل
ورقية ،و�إ�سفنجات خا�صة ،و�سلة قمامة.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعال�شعر (ع�صبة) ،وعربة
متحركة ،ووعاء
ّ
زجاجي �أو بال�ستيكي.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2

مر معك �سابقًا.
ح�ضرّ نف�سك والزبون ،كما ّ
ّ
نظف الب�رشة تنظي ًفا عمي ًقا ،كما يف التمرين
ال�سابق.
كمية قليلة من الزيت �أو كرمي امل�ساج
و ّزع ّ
بالت�ساوي على الب�رشة.

3

4

�أو ًال :حركات تدليك ال�صدر والرقبة
نفّذ التدليك امل�سحي وذلك بعمل حركات
وحركها
مت�سيد يف كلتا اليدين من منطقة ال�صدرّ ،
باجتاه الأكتاف وحولها ،كما يف ال�شكل (.)1
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

ن ّفذ التدليك االهتزازي بعمل حركات
جها
زنربكية على ال�صدر بكلتا اليدينّ ،
مت ً
ّ
ملنطقة الرقبة ،كما يف ال�شكل (.)2

6

ن ّفذ حركات التدليك امل�سحي بعمل
جها
حركات التم�سيد على الرقبة ،م ّت ً
للأعـلى يف كلـتا اليدين الواحـدة تلو
الأخرى ،كما يف ال�شكل (.)3

7

دائرية
ن ّفذ التدليك امل�سحي بعمل حركة
ّ
على جانبي الرقبة بو�ساطة الأ�صابع،
الغدة واحلنجرة،
مراعيا االبتعاد عن منطقة ّ
ً
كما يف ال�شكل (.)4
ثانيًا :تدليك الوجه

8

ن ّفذ التدليك امل�سحي بعمل حركة انزالق
بكلتا اليدين ،مبتد ًئا من �أ�سفل الذقن
اخلد مع تـحريك اليـدين
و�صعو ًدا �إلى
ّ
ب�صورة متتالية ،كما يف ال�شكل ( )5من
اليمني �إلى الي�سار.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

9

ن ّفذ عملية التدليك النقري بعمل �رضبات
إيقاعية بو�ساطة الأ�صابع
خفيفة �رسيعة و� ّ
ثم الأي�رس ،كما يف
على الـخد الأيـمن ّ
ال�شكل (.)6

 10ن ّفذ عملية التدليك النقري بعمل �رضبات
خفيفة بو�ساطة �إ�صبعي الو�سطى ،كما
العزف على البيانو على منطقة اخلدين.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)6

 11ن ّفذ عملية التدليك الزنربكي بعمل حركات
زنربكية على منطقة اخلدين ب�إ�صبعي
ّ
الو�سطى من ّ
كل يد ،مبتد ًئا من منت�صف
ثم �أنزل الأ�صابع
الذقن �إلى �شحمة الأذنّ ،
ّ
بخط م�ستقيم من زاوية الفم �إلى منت�صف
ّ
بخط
ثم من الأنف �إلى الإذن
الأذنّ ،
م�ستقيم.
ال�سبابة
 12اعمل حركة
ّ
املق�ص بو�ساطة �إ�صبعي ّ
والو�سطى من ّ
كل يد حول منطقة الفم
الواحدة تلو الأخرى ،كما يف ال�شكل (.)7
ال�شكل (.)7
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة
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 13ن ّفذ التدليك امل�سحي بعمل حركتي انزالق
يف �إ�صبعي الو�سطى من ّ
كل يد ،مبتد ًئا من
ثم زاوية الأنف.
الذقن �إلى زاوية الفمّ ،
دائرية
 14ن ّفذ التدليك النقري بعمل حركات
ّ
(زنربكية) بو�ساطة �إ�صبعي الو�سطى من ّ
كل
ّ
يد على منطقة ما حول العينني ،كما يف
اخلارجية
ال�شكل ( ،)8مبتد ًئا من الزاوية
ّ
للعني �إلى الداخل.
 15اعمل احلركة نف�سها على منطقة ما حول
اخلارجية للعني
العينني مبتد ًئا من الزاوية
ّ
�إلى الداخل.

ال�شكل (.)8

 16نفّذ التدليك امل�سحي مب�سح العينني بكلتا
يديك.
 17ن ّفذ التدليك بال�ضغط وذلك ب�ضغط
وال�سبابة
احلاجبني بو�ساطة �إ�صبعي الو�سطى
ّ
من ّ
كل يد ،مع رفعهما يف �أثناء احلركة ،كما
يف ال�شكل (.)9
 18ن ّفذ التدليك امل�سحي بو�ضع الإبهامني
فوق اجلبهة ،وبقية �أ�صابع اليدين فوق
عظمة اخلد ،مبوازاة زاوية الأنف ،كما يف
ال�شكل (. )10
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ال�شكل (.)9

ال�شكل (.)10

الرقم
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 19ن ّفذ التدليك امل�سحي بعمل حركة
عك�سية
ّ
على اجلبني على �شكل حرف ( )xبو�ساطة
�إ�صبعي الو�سطى من ّ
كل يد.
 20ن ّفذ التدليك امل�سحي بعمل حركة مت�سيد
خفيفة ومتتالية فوق اجلبني براحتي اليدين،
مع �سحب اليدين �إلى طرف اجلبني مع
تدريجيا لإمتام العملية ،كما
تقليل ال�ضغط
ًّ
يف ال�شكل (.)11
 21ن ّفذ التدليك امل�سحي بعمل حركات مت�سيد
متهيدا
خفيفة على كامل وجه الزبون
ً
النتهاء التدليك ،كما يف ال�شكل (.)12
22
كرر خطوات التمرين ك ّلها من ()6-3
ّ
مرات للحركة الواحدة.
ّ

ال�شكل (.)11

ال�شكل (.)12

الورقية ،كما يف
 23ج ّفف الوجه باملناديل
ّ
ال�شكل (.)13
اخلا�ص.
 24ام�سح الوجه بالتونك
ّ

ال�شكل (.)13

� 25ضع كرمي النهار.
26
ّ
نظف الأدوات ،وع ّقمها ،و�أعدها �إلى
مكانها.
 27اغ�سل يديك ،وعقّمهما بالطريقة ال�صحيحة.
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ّ � -1أي مناطق اجل�سم تتط ّلب ا�ستعمال راحة اليد للتدليك و�أداء حركة التم�سيد؟
 -2ما الأثر الناجت من ا�ستعمال حركات التم�سيد يف ع�ضالت الوجه؟

حدد اجتاه حركة الأ�صابع يف �أثناء تدليك :فوق اجلبني ،والذقن ،واخلدين.
ّ -3
احللزونية فوق ال�صدغني؟
 -4ما فائدة حركة التم�سيد
ّ

ن�شاط ( :)4-3زيارة ميدانيّة لأحد مراكز التجميل

زر �أنت وزمال�ؤك ب�إ�رشاف املع ّلم �أحد مراكز العالج الطبيعي ،والحظ الفرق بني التدليك
العالجي للج�سم وتدليك الوجه والرقبة والكتفني (اال�سرتخائي) ،من حيث :طريقة الأداء،
الزمنية الالزمة للأداء.
واملدة
وت�أثريها يف الع�ضالت ،واملوا ّد امل�ستعملةّ ،
ّ

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو �ضمن جمموعات �صغرية يف امل�شغل،
�أو ح�سب توجيهات مع ّلمك:
عملية تدليك الوجه والرقبة والكتفني.
ن ّفذ ّ

ّقيم تنفيذك لكلّ خطوة من خطوات العمل التي اتّبعتها ،واحتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.
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اخلا�ص بالب�رشة الدهنيّة.
م�ساج الدكتور جاكويت ( )Dr. Jacquet
ّ
يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
تنظف الب�رشة با�ستعمال احلليب ّ
 ّاخلا�ص بالب�رشة
املنظف والقاب�ض
ّ
الدهنية بدرجة حمو�ضة (.pH )5,5
ّ
الدهنية.
اخلا�ص بالب�رشة
 تن ّفذ امل�ساجّ
ّ

7-3

املعلومات الأ�سا�سيّة

الدهنية على
يهدف م�ساج الدكتور (جاكويت) �إلى م�ساعدة الب�رشة
ّ
خا�صة لتدليك الب�رشة الدهنية.
التخ ّل�ص من الدهون الزائدة واملرتاكمة عن طريق حركات ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ،وملعقة معقّمة،و�شرا�شف نظيفة ،ومنا�شف نظيفة,
ومريول نظيف للعامل ،وجونة.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعمتحركة ,و�س ّلة
ال�شعر(ع�صبة) ،وعربة
ّ
قمامة ،ومناديل ورقية.
خا�صة لتنظيف الب�شرة.
� -إ�سفنجات ّ

 �صابون ،وماء دافئ ،وما ّدة معقّمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.pH )5,5( )Cleansing Milk
 ال�سائل القاب�ض المع ّقم. ال�سائل المنع�ش (.pH )5,5( )Tonicالدهنية
خا�ص للب�شرة
 كريم �أو زيت م�ساج ّّ
�أو بودرة (التلك).

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2

مر معك �ساب ًقا.
ح�ضرّ نف�سك والزبون ،كما ّ
ّ
مر معك
نظف الب�رشة تنظي ًفا
ًّ
�سطحيا ،كما ّ
�سابقًا.
ّ
مر معك
نظف الب�رشة تنظي ًفا عميقًا ،كما ّ
�سابقًا.
اخلا�ص للب�رشة
كمية قليلة من كرمي امل�ساج
ّ
و ّزع ّ
الدهنية على الب�رشة  ،كما يف ال�شكل (.)1
ّ

3
4
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ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

العجنية على الرقبة
ن ّفذ حركة التدليك
ّ
بظاهر اليد ،كما يف ال�شكل (.)2

6

ن ّفذ التدليك العجني؛ وذلك مب�سك الذقن
وال�ضغط عليه ب�صورة معتدلة ومتقطّ عة
با�ستخدام �إ�صبعي ال�سبابة والإبهام ،كما
يف ال�شكل (.)3

7

أثن �أ�صابع اليد الي�رسي ،كما يف ال�شكل
� ِ
العجنية على منطقة
( ،)4و�أجرِ احلركة
ّ
الذقن.

8

حرك �أ�صابع كلتا اليدين بحركة العجن
ّ
�إلى الأمام واخللف على منطقة اخلدين،
كما يف ال�شكل (.)5

9

ّ
اخلد
ا�ضغط برفق وب�صورة
متقطعة على ّ
ال�سبابة وباطن الإبهام ،كما يف
ب�إ�صبعي ّ
ال�شكل ( .)6

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6
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ّ 10ثبت �أطراف الأ�صابع ب�شكل متقابل على اجلبني
مع ترك م�سافة (� )2سم بينهماّ ,ثم ا�ضغط
ب�أطراف �أ�صابع كلتا اليدين وب�صورة متعاك�سة
مبا ي�شبه حركة التقري�ص ,كما يف ال�شكل (،)7
وكرر احلركة ملنطقة اجلبني كاملة.
ّ
ال�سبابة
 11ن ّفذ تدليك التقري�ص بو�ضع �إ�صبعي ّ
والو�سطى من كلتا اليدين فوق اجلبني,
واعمل حركة التقري�ص للجبني ,وذلك
ب�أخذ جزء من اجللد بني الأ�صابع وال�ضغط
عليه ب�صورة معتدلة ,كما يف ال�شكل (،)8
مرات.
وكرر العملية من (ّ )5-3
ّ
� 12ضع ظاهر �أ�صابع اليدين ماعدا الإبهام على
عجنية مع ال�ضغط
منطقة اجلبني بحركات
ّ
قليالً ،كما يف ال�شكل (.)9
ّ 13
اخلا�ص
نظف الب�رشة با�ستعمال ال�سائل القاب�ض
ّ
الورقية.
الدهنيةّ ,ثم جفّفها باملناديل
للب�رشة
ّ
ّ
الدهنية.
خا�صا للب�رشة
� 14ضع كرميًا ًّ
ّ
15
ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
بالطريقة املنا�سبة ,و�أعدها �إلى �أماكنها.
 16اغ�سل يديك ،وعقّمهما بالطريقة ال�صحيحة.
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ال�شكل (.)7

ال�شكل (.)8

ال�شكل (.)9

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
دهنية لأحد زمالئك يف
ن ّفذ خطوات م�ساج الدكتور جاكويت ب�إ�رشاف املع ّلم على ب�رشة ّ
ال�صف.
اطلب �إلى �أحد زمالئك �أن ين ّفذ خطوات م�ساج الدكتور جاكويت على ب�رشتك �إن
ودون مالحظاتك.
دهنيةّ ،
كانت ّ
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

 -1ما فائدة ال�ضغط ب�أ�صابع اليد يف معظم خطوات م�ساج الدكتور جاكويت؟
أهمية اختيار كرمي امل�ساج املنا�سب ؟
 -2ما � ّ

اخلا�صة بدكتور
املطهر بعد عملية امل�ساج
 -3بينّ �سبب الرتكيز على ا�ستعمال التونيك
ّ
ّ
جاكويت.

ن�شاط ( :)5-3البحث با�ستخدام م�صادر املعرفة عن امل�ساج اخلا�ص بالب�رشة الدهنية
أعد بح ًثا با�ستخدام م�صادر املعرفة املتوافرة لديك عن م�ساج (د .جاكويت) للب�رشة الدهنية،
� ّ
ثم ناق�شه مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
العادية واجلافّة
وهل ميكن ا�ستخدامه يف الب�رشة
ّ
واحل�سا�سة؟ ّ
ّ
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 - 1ف�سرّ ما ي�أتي:
الدهنية.
أ�  -ا�ستعمال ال�سائل القاب�ض بعد �إجراء م�ساج الدكتور (جاكويت) للب�رشة
ّ
يتم تدليك الوجه ح�سب �شكل الع�ضلة.
بّ -
توخي احلذر عند �أداء حركة التدليك (القرع �أو الرتبيت على منطقة الوجه).
جـّ -
ناعما.
د  -يعطي امل�ساج للجلد
ملم�سا ً
ً
هـ  -ارتفاع ن�سبة الزيت يف كرمي امل�ساج.
الدهنية.
و  -اخت�صار وقت التدليك يف حال الب�رشة
ّ
ز  -الرتكيز على ال�ضغط عند تدليك منطقة حول العينني.
تهم خبري التجميل يف عملية تدليك الوجه؟
 - 2ما �أ�سماء الأع�صاب التي ّ
 - 3يف � ّأي �أنواع الب�رشة ي�ستخدم زيت (الالفندر).
تطبق.
 - 4ال�ضغط حركة من حركات التدليك ،اذكر فائدة هذه احلركة ،وعلى � ّأي الأع�صاب ّ
 - 5بينّ ثالث فوائد مل�ساج الدكتور جاكويت.
 - 6اذكر فائدتني ّ
لكل حركة من حركات التدليك:
�أ  -التم�سيد.
ب -العجن.
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راب ًعا

�إزالـة الـزوان

ويتميز باللون القامت نتيجة �أك�سدة الدهون على
الدهنية،
يعد الزوان �أحد ا�ضطرابات الغدد
ّ
ّ
ّ
الوظيفية للجلد.
�سطح الب�رشة -كما مت �رشحه �ساب ًقا -يف اال�ضطرابات
ّ

 1طرق �إزالة الزوان

معا.
يدوية� ،أو �آلية� ،أو االثنتان ً
ت�ستعمل لإزالة الزوان طريقتان� ،إما ّ
تعد �أف�ضل الطرائق يف �إزالة الزوان و�أكرثها �أما ًنا ،ويجب �أن تعامل
�أ  -الطريقة اليدويّةّ :
طرى الزوان بعد
الب�رشة �أو ًال بكرمي ال�صنفرة؛ للك�شف عن امل�سامات امل�سدودةّ ،
ثم ُي ّ
وتتم �إزالته
عملية التدليك ب�أجهزة
ّ
خا�صةّ ،
بعد ذلك بال�ضغط على جانبه با�ستخدام �إ�صبع
ال�سبابة من ّ
كل يد ،ويراعى �أن تكون الأظفار
ّ
ويلف طرفا الإ�صبعني بقطعة قطن
ق�صرية،
ّ
رطبة ،كما يف ال�شكل (.)14-3

ب  -الطريقة الآليّة :ي�ستعمل لهذه الطريقة عدد
املزين ال�شكل (� :)14-3إزالة الزوان بالطريقة
من الأجهزة والأدوات التي ت�ساعد ّ
اليدوية.
ّ
على التخفيف من �صالبة الزوان والدهون
املرتاكمة حتت اجللد ،منها :امللعقة املفرغة ،وجهاز ال�شفط ،ومل�صقات الزوان ،وجهاز
البخار الأوزوين.

 2الأدوات والأجهزة امل�ستعملة لإزالة الزوان

ت�ستعمل لإزالة الزوان امل�ستلزمات الآتية:
�أ  -امللعقة املفرغة (البن�س) :ق�ضيب معدين له طرفان؛
مدبب ي�شبه الإبرة يف �شكله وعمله،
�أحدهما ّ
وي�ستخدم يف ثقب الزوان املغلق(امليليا) كما يف
ال�شكل ( :)15-3امللعقة املفرغة (البن�س).
ال�شكل (ّ � ،)15-3أما الطرف الآخر فمو�صول
خا�صة يف الأماكن
دائرية ثابتة مفرغة ت�شبه امللعقة ،وت�ستخدم يف �إزالة الزوان املفتوح ّ
بحلقة ّ
ال�ضيقة على جانبي الأنف ،ويجب الت� ّأكد من تعقيم البن�س قبل اال�ستعمال وبعده.
ّ
144

ب -مل�صقات الـزوان :منت�رشة بكرثة يف الأ�سواق ،ويقوم مبد�أ عملها على ترطيب املنطقة
املراد �إزالة الزوان عنها باملاء ،ثم �إل�صاق القطعة املرفقة فوق املنطقة وال�ضغط عليها ب�ضع
ٍ
تتم �إزالتها برفق؛ �إذ ميكن ر�ؤية
ثوان حتى تلت�صق ً
متاما باجللد ،وبعد مرور ع�رش دقائقّ ،
الر�ؤو�س ال�سوداء وهي ملت�صقة بالقطعة بعد �إزالتها عن اجللد.

الكهربائية يف مبد أ� عمله،
جـ -جهاز ال�شفط الكهربائي ( :)Suction Machineي�شبه املكن�سة
ّ
وفيـه فتحتان مو�صولتـان ب�أنبوبني من البـال�ستيك؛ �أحدهما لل�شفط ،كما يف ال�شكل
(بخاخ) ( ،)Sprayingكما يف ال�شكل ( ،)17-3ويو�ضع
( ،)16-3والآخر للنفث ّ
(البخاخ) موا ّد قاب�ضة� ،أو ّ
مرطبة �أو مع ّقمة للب�رشة ويراعى
يف الوعاء الزجاجي امل ّت�صل ّ
�إبقاء عيني الزبون مغلقتني ،بو�ضع قطن دائري ّ
خا�ص ومن�شفة
مرطب ،ويو�ضع �إناء
ّ
حتت رقبة الزبونة؛ ملنع تب ّلل ثيابه ،وي�ستعمل البخاخ يف احلاالت الآتية :بعد ا�ستعمال
حليب التنظيف ،وبعد �إزالة الزوان ،وبعد �إزالة القناع.

ال�شكل (: )17-3جهاز البخاخ.

ال�شكل( :)16-3جهاز ال�شفط.

أهمها:
لعملية �شفط الب�رشة با�ستعمال اجلهاز الكهربائي فوائد ّ
عدةّ � ،
ّ
 .1ت�سهيل �إزالة الزوان.
الدموية.
 .2تن�شيط الدورة
ّ
 .3ت�رصيف اللمف ،وتنظيم عملية الأي�ض.
 .4التدليك املتجان�س للب�رشة.
حمددة بعد التنظيف
يجب �أن ي�ستعمل هذا اجلهاز باجتاهات ّ
ال�سطحي ،كما يف ال�شكل ( ،)18-3وبعد �إزالة الزوان ميكن
ا�ستعمال التونك لقب�ض م�سامات الب�رشة.
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ال�شكل (:)18-3
اجتاهات ا�ستعمال
جهاز ال�شفط.

مينع ا�ستعمال جهاز ال�شفط يف احلاالت الآتية:
واملتهيجة.
احل�سا�سة،
 .1الب�رشة ّ
ّ
الدموية املتك�سرّ ة.
 .2الب�رشة ذات ال�شعريات
ّ
حب ال�شباب.
 .3الب�رشة ذات ّ

د  -جهاز البخار مع الأوزون ( :)Steamerيحتوي اجلهاز على �إناء زجاجي �أو معدين،
ويو�ضع فيه ماء ّ
ليتم غليه بو�ساطة و�صل اجلهاز بالكهرباء ،فيخرج البخار بو�ساطة
مقطر ّ
ّ
التحكم يف اجتاهاتها ،كما يخرج من تلك الفتحة غاز �أوزون ي�ساعد
فتحة �صغرية ميكن

أهم الأجهزة و�أكرثها ا�ستعماالً ،وي�ساعد على
على تعقيم الب�رشةّ .
ويعد جهاز البخار من � ّ
الدموية ،ويحتاج
ين�شط الدورة
ي�سهل �إزالته ،كما ّ
فتح امل�سامات وتطرية الزوانّ ،مما ّ
ّ
زمنية ترتاوح بني ( )10-5دقائق لت�سخني املاء فيه و�إخراج البخار،
اجلهاز �إلى ّ
مدة ّ
يف�ضل ت�شغيله قبل تنظيف الب�رشة ،كما يجب �إبعاد خمرج البخار عن وجه الزبون
ولذلك ّ
ويف�ضل تغطية العينني بقطعتني من القطن املب ّلل ،وو�ضع طبقة
من (� )40-30سم،
ّ
رقيقة من كرمي امل�ساج حلماية الب�رشة .كما يف
ال�شكل (.)19-3

يجب اتباع الأمور الآتية للعناية بجهاز البخار:

 . 1ا�ستخدام املاء ّ
املقطر �أو (الي�رس)؛ ل ّأن
يت�سبب يف تك ّل�س اجلهاز
املاء (الع�رس) ّ
ويت�سبب يف �إتالفه.
ّ

 . 2تف ّقد م�ستوى املاء يف اجلهاز با�ستمرار

ال�شكل ( :)19-3جهاز البخار.

حتى ال يحرتق.

مرة يف الأ�سبوع على الأقل ،بو�ضع كوب
 . 3تنظيف الوعاء الزجاجي
ّ
اخلا�ص باجلهاز ّ

ويفرغ بعد ذلك ،كما ميكن و�ضع
من اخلل مع لرت ماء داخله ّ
ملدة (� )12ساعةّ ،

زكية يف خزان املاء؛ ل ّأن بع�ض
منقوع البابوجن �أو � ّأي �أع�شاب مهدئة ذات رائحة ّ

الزبائن ي�شعرون ب�ضيق من رائحة الأوزون التي تخرج مع البخار عند ت�شغيله.
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حتتاج ّ
حمددة عند التعري�ض جلهاز البخار ،وذلك كالآتي:
ملدة ّ
كل ب�رشة ّ
الدهنية ال�سميكة حتتاج �إلى ( )10دقائق.
 . 1الب�رشة
ّ
العادية حتتاج �إلى ( )5-3دقائق.
 . 2الب�رشة
ّ

 . 3الب�رشة املختلطة حتتاج �إلى ( )7-5دقائق.

فوائد جهاز البخار:

 . 1ترطيب الطبقة القرنية مما ي�سهل نزعها.

 . 2فتح امل�سامات مما ي�سهل تنظيفها.

 . 3تن�شيط الدورة الدموية.

� . 4إدخال الأك�سجني الالزم للخاليا مع الأوزون.
مينع ا�ستعمال جهاز البخار يف احلاالت الآتية:

 . 1الب�رشة �شديدة اجلفاف �أو قليلة الرطوبة.
واحل�سا�سة.
املتهيجة
ّ
 . 2الب�رشة ّ

 . 3الب�رشة ذات ال�شعريات الدموية املتك�سرّ ة.
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تذكّر
حلماية الب�رشة وترطيبها عند
ا�ستعمال جهاز البخار ،يجب
و�ضع طبقة رقيقة من كرمي
امل�ساج� ،أو زيت امل�ساج� ،أو
كرمي التق�شري.

�إزالـة الـزوان (يدويـًّا)

8-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 ت�ستعمل جهاز البخار على الب�رشة.يدويا.
 تزيل الزوان ًّ -مت�سح الوجه بال�سائل القاب�ض املع ّقم.

املعلومات الأ�سا�سيّة

تهدف عملية �إزالة الزوان عن الب�رشة �إلى تنظيفها من الإفرازات وال�شوائب والدهون غري املرغوب
فيها ،ويجب االهتمام بالنظافة والتعقيم بدرجة عالية؛ لتج ّنب نقل العدوى ،كما يجب �أن ت�ؤ ّدى
يت�سبب بر�ضو�ض للب�رشة.
برفق ،و�أن يو�ضع كرمي امل�ساج املنا�سب على الب�رشة حتى ال ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد

 ما ّدة معقّمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
 ال�سائل القاب�ض المع ّقم. ال�سائل المنع�ش (.)Tonic الكريم المنا�سب لنوع الب�شرة. -كريم التق�شير (.)Peeling

-

الأدوات والتجهيزات

ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ،و�شرا�شف نظيفة,
ومنا�شف نظيفة ,ومريول نظيف للعامل.
مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفع
ال�شعر (ع�صبة) ،ومناديل ورقية ،وعربة
متحركة ,و�سلة قمامة.
خا�ص لتنظيف الب�شرة ،وملعقة
�إ�سفنج
ّ
معقّمة ،وجهاز بخار.
وعاء زجاجي �أو بال�ستيكي.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

�ش ّغل جهاز البخار قبل ( )10دقائق من ا�ستعماله.

2

مر معك �ساب ًقا.
ح�ضرّ نف�سك و الزبون ،كما ّ

4

ّ
مر معك �سابقًا.
نظف الب�رشة تنظيفًا عميقًا ،كما ّ

3

ّ
مر معك �سابقًا.
نظف الب�رشة تنظيفًا
ًّ
�سطحيا ،كما ّ
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الر�سوم التو�ضيحية

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

ن ّفذ خطوات تدليك الب�رشة (امل�ساج) ،كما
يف التمرين ال�سابق.

6

�س ّلط البخار باجتاه الب�رشة ,مع بقاء م�سافة
(� )40-30سم بني وجه الزبون والبخار,
مع االنتباه �إلى حماية العيون با�ستعمال
قطعتي قطن رطب ,كما يف ال�شكل (.)1

7

املحددة لت�سليط البخار على
املدة
ّ
انتظر ّ
الوجه ,وهي من ( )7-5دقائق وح�سب
نوع الب�رشة.

8

�أوقف جهاز البخار ،وج ّفف الوجه بو�ضع
منديل ورقي مع ال�ضغط بخ ّفة.

9

رطـبا
ورقـية �أو قطـ ًنا
لف قطعتي مـحارم
ّ
ً
ّ
حول �إ�صبعي ال�سبابة من ّ
كل جهة ،كما يف
ال�شكل (.)2

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)2

,ثم ا�ضغط برفق
 10ركّ ز �إ�صبعيك حول الزوان ّ
ال�سبابتني ,كما يف ال�شكل (,)3
بجانبي
ّ
وغيرّ موقـع ال�ضغـط �إذا مل يـخرج الـزوان
من مكانـه.
كرر العملية على الزوان ك ّله �إلى �أن ينظف
ّ 11
الوجه.
 12ام�سح الوجه بال�سائل القاب�ض.
ثم �ضع عليه
 13ج ّفف الوجه مبناديل
ورقيةّ ,
ّ
الكرمي املنا�سب لنوع الب�رشة.
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ال�شكل (.)3

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

ّ 14
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
بالطريقة املنا�سبة ,و�أعدها �إلى �أماكنها.
 15اغ�سل يديك ،وع ّقمهما بالطريقة ال�صحيحة.

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
(يدويا) على �أحد الزبائن يف امل�شغل.
ن ّفذ عملية �إزالة الزوان
ًّ
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

 -1ف�سرّ اجلمل الآتية:
يعد جهاز �شفط الزوان من الأجهزة امل�ستعملة يف عملية التدليك.
�أ ّ -
خا�ص مفلرت جلهاز البخار.
ب -يف�ضل ا�ستعمال ماء
ّ

وو�ضح طريقة ا�ستعمالها.
 -2يف حال عدم توافر جهاز البخار ،اقرتح البدائل املنا�سبة لذلكّ ،
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�إزالة الزوان �آليـًّا

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
اخلا�صة البن�س وجهاز ال�شفط.
 تزيل الزوان با�ستعمال الأداةّ
البخاخ عليه.
 -مت�سح الوجه بال�سائل القاب�ض املع ّقم بعد ت�سليط رذاذ ّ

9-3

املعلومات الأ�سا�سيّة

اخلا�صة (البن�س) �إزالة الزوان ،ويجب ترطيب اجللد عند ا�ستعمالها وبعد �إزالة
ت�سهل الأداة
ّ
الزوان ،كما يجب احلذر عند ا�ستعمالها على اجللد الرقيق.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد
 ما ّدة معقّمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
 ال�سائل القاب�ض المع ّقم. ال�سائل المنع�ش (.)Tonic كريم نهاري منا�سب لنوع الب�شرة. كريم التق�شير (.)Peeling -كريم �أو زيت الم�ساج.

الرقم

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ،و�شرا�شف نظيفة,ومنا�شف نظيفة ,ومريول نظيف للعامل.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعال�شعر (ع�صبة) ،ومناديل ورقية ،وعربة
متحركة ,و�سلة قمامة ،وملعقة مع ّقمة.
خـا�صة ،ووعـاء زجـاجي �أو
 �إ�سفنجاتّ
بال�ستيكي يحتوي على ماء نظيف.
 جهاز البخار ،وجهاز ال�شفط الكهربائي.خا�صة لإزالة الزوان (البن�س).
� -أداة ّ

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

مر معك �ساب ًقا .
ح�ضرّ الزبون ،كما ّ

3

ّ
مر معك �سابقًا.
نظف الب�رشة تنظيفًا عميقًا ،كما ّ

2

ّ
مر معك �سابقًا.
نظف الب�رشة تنظيفًا
ًّ
�سطحيا ،كما ّ

4

مر
ن ّفذ خطوات تدليك الب�رشة(امل�ساج) ،كما ّ
معك �سابقًا.
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الر�سوم التو�ضيحية

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

ن ّفذ خطوات ت�شغيل جهاز البخار ،كما يف
التمرين ال�سابق.

6

اخلا�صة بجهاز ال�شفط
ركّ ب الزجاجة
ّ
الكهربائي ،و�ش ّغله ،كما يف ال�شكل (.)1

7

�ضع الزجاجة فوق الب�رشة وباالجتاهات

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

املو�ضحة يف ال�شكل ( ،)2مع االنتباه
نف�سها
ّ
�إلى م�سك الزجاجة بالطريقة نف�سها التي
مت�سك بها القلم يف �أثناء الكتابة ،وو�ضعها
على الفتحة يف �أثناء ال�شفط ،ورفعها حني
�إيقافه.
8

اخلا�صة ب�إزالة الزوان(البن�س)،
ع ّقم الأداة
ّ
كما يف ال�شكل (.)3

9

�أزل الزوان القا�سي با�ستخدام امللعقة املفرغة
(البن�س) ،كما يف ال�شكل (.)4

(اليدوية) ،كما
� 10أزل الزوان املتب ّقي بالطريقة
ّ
نهائيا,
يف التمرين ال�سابق؛ للت�أكد من �إزالته ًّ
متاما.
وكرر العملية �إلى �أن ينظف الوجه ً
ّ
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ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

البخاخ بال�سائل القاب�ض،
 11املأ زجاجة اجلهاز ّ
كما يف ال�شكل (.)5
رطبا على عيني الزبون ،كما
� 12ضع قط ًنا ًّ
دائريا ً
يف ال�شكل (.)6
البخاخ على الب�رشة
� 13ش ّغل اجلهاز ،و�س ّلط رذاذ ّ
ٍ
لثوان معدودة.

ال�شكل (.)5

ورقية.
 14ج ّفف الوجه مبناديل ّ
� 15ضع قلي ً
ال من كرمي النهار ح�سب نوع الب�رشة.
ّ 16
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
بالطريقة املنا�سبة ,و�أعدها �إلى �أماكنها.
 17اغ�سل يديك ،وع ّقمهما بالطريقة ال�صحيحة.

ع ّلل ما ي�أتي:
أهمية ترطيب اجللد قبل �إزالة الزوان.
ّ � -1
اليدوية.
� -2إزالة الزوان املتبقي بالطريقة
ّ
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ال�شكل (.)6

 - 1ع ّلل ما ي�أتي:
�أ  -ي�ستعمل كرمي �أو زيت امل�ساج عند �إزالة الزوان.
كمية كرمي امل�ساج عند ا�ستعمال جهاز ال�شفط الكهربائي.
ب -عدم زيادة ّ
جـ -يو�ضع ّ
اخلل يف جهاز البخار.
د  -يو�ضع كرمي مغ ٍّذ �أو كرمي مق�شرّ � ،أو زيت م�ساج عند ا�ستعمال جهاز البخار على
الب�رشة.
هـ -وجود غاز الأوزون يف جهاز البخار.
يعد جهاز البخار مع الأوزون و�سيلة فاعلة لإزالة الزوان ،اذكر ثالثة من الأمور الواجب
ّ -2
مراعاتها عند:
ب  -العناية باجلهاز
�أ  -ا�ستعمال اجلهاز
عرف ك ً
ال ّمما ي�أتي:
ّ -3
جـ -مل�صقات الزوان
ب -امليليا
�أ  -الزوان �أ�سود اللون
الزمنية التي حتتاجها ّ
كل من �أنواع الب�رشة الآتية جلهاز البخار:
املدة
 - 4اذكر ّ
ّ
العادية  -املختلطة
الدهنية -
اجلافّة -
ّ
ّ
 - 5اذكر ثالثة من موانع ا�ستعمال جهاز البخار على الب�رشة.
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�سا
خام ً

اخلا�صة بالعناية بالب�رشة
امل�ستح�رضات ّ

اخلا�صة يف العناية بالب�رشة على قدرتها على النفاذ خالل طبقات
يعتمد ت�أثري امل�ستح�رضات
ّ
الب�رشة املختلفة؛ فبع�ضها يبقى على �سطح اجللد وال ينفذ �إلى طبقاته ،والآخر ي�ستطيع الو�صول �إلى
خمتلف طبقات الب�رشة ،لكنه ال ينفذ خالل الغ�شاء القاعدي وال ي�ستطيع الو�صول �إلى الأدمة ،بينما
ت�ستطيع بع�ض امل�ستح�رضات النفاذ �إلى الأدمة ويتم امت�صا�صها يف �شعرياتها الدموية؛ �إذ تعتمد هذه
اخلا�صية على حجم جزيئات ّ
املركب الكيميائي وذائبيته يف الغ�شاء البالزمي الذي يحتوي على
املتخ�ص�صون �إلى حت�ضري
حمبة للدهون ،وقد عمد الكيميائيون
ّ
حمبة للماء والأخرى ّ
طبقتني� :إحداهما ّ
م�ستح�رضات العناية بالب�رشة مبا يتفق وتركيب اجللد ،من دهون وماء وبروتني ب�شكل �أ�سا�سي.

� 1أنواع م�ستح�رضات العناية بالب�رشة.

ت�ستعمل امل�ستح�رضات الآتية للعناية بالب�رشة:
�أ  -م�ستح�رضات نهاريّة ( :)Day Creamsتتوافر امل�ستح�رضات النهارية ب�أنواع تتنا�سب مع
مطرية ،وميكن �أن حتتوي على فيتامينات� ،إ�ضافة �إلى
�أنواع الب�رشة وحتتوي على موا ّد ّ
م�صممة لتبقى على الب�رشة طوال النهار ،بحيث
موا ّد حتمي من �أ�شعة ال�شم�س ،وهي
ّ
ي�سهل و�ضع املكياج فوقها ،كما توفر احلماية للب�رشة من املالم�سة املبا�رشة للمكياج،
ؤخرا � ّأن تكرار و�ضع امل�ستحلبات امل�ؤلفة من الدهون والربوتينات ،يعمل
وقد وجد م� ً
على تقليل اخلاليا امليتة على �سطح الب�رشة وزيادة حفظ املاء داخل �سطحها ،واملحافظة
على الب�رشة ناعمة.
�أما امل�ستح�رضات اخلا�صة بالب�رشة الدهنية وامل�صابة بحب ال�شباب فت�صنع لتعادل درجة
حمو�ضة الب�رشة� ،إذ يكون حمتواها الدهني خفي ًفا و�رسيع االمت�صا�ص بحيث ال يت�سبب
يف زيادة دهون اجللد و�إغالق القنوات الدهنية ،وبالتايل زيادة حب ال�شباب.
الليلية
ب -امل�ستح�رضات الليليّة وكرميات امل�ساج ( :)Night Creamsت ّت�صف امل�ستح�رضات ّ
وكرميات امل�ساج ببقائها على اجللد ل�ساعات طويلة؛ لذلك ،تكون ن�سبة الزيت �أو
معدنية ،و�شمع
املكونة لها زيو ًتا
أ�سا�سية
ّ
ّ
الدهون فيها �أعلى من املاء ،وتكون املا ّدة ال ّ
تبخر املاء من �سطح
نحل ،والنولني ،وبرافني ،وهذه الن�سب العالية من الزيوت متنع ّ
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أي�ضا على انزالق الأ�صابع عند التدليك ب�شكل �أ�سهل،
الب�رشة �إلى اخلارج ،وت�ساعد � ّ
خا�صة فيتامينات (�أ ,ب ,هـ,
أ�سا�سية يف هذه امل�ستح�رضات ّ
كما � ّأن الفيتامينات ما ّدة � ّ
جي ًدا
د ,ج) ،وت�ضاف لها املوا ّد احلافظة وعطر منا�سب ،وجتب مراعاة تنظيف الب�رشة ّ
�سطحيا قبل و�ضع هذه امل�ستح�رضات؛ حتى ي�ستطيع اجللد اال�ستفادة ب�شكل
تنظي ًفا
ًّ
ح�سا�سة.
كامل من حمتوياتها ،كما يجب جت ّنب و�ضعها حول العينني؛ لأنها منطقة ّ

مكونات م�ستح�رضات العناية بالب�رشة و�أهميّة كل منها:
2
ّ

أ�سا�سيني ،هما :م�ستحلب (الزيت واملاء)،
يتم حت�ضري م�ستح�رضات العناية بالب�رشة مبزج ّ
ّ
مكونني � ّ
كمية (الزيت واملاء) ،فكلما زادت ن�سبة الزيت مقارنة
وتعتمد درجة لزوجة امل�ستح�رض على ّ
باملاء ،زادت كثافة امل�ستح�رض بحيث ي�صبح ثابت القوام ،و�أقرب �إلى الكرميات ال�صلبة ،وت�ستخدم
مثل هذه امل�ستح�رضات يف كرميات الليل ،وكرميات امل�ساج ،وكرميات العناية بالقدمني؛ لأنها
تعمل على تليني الب�رشة ،واحلفاظ على رطوبتها ،وحتتاج �إلى �صابون وماء لإزالتها عن اجللد،
غالبا على �شكل
�أما امل�ستح�رضات التي تكون ن�سبة (املاء) فيها �أعلى مقارنة (بالزيت) ،فتكون ً
(لو�شن) �سهلة التوزيع على اجللد ،وتق ّلل من فقد الرطوبة ،مثل (لو�شن الرتطيب ،وكرمي الأ�سا�س)،
أهم الزيوت املوجودة يف الكرميات :زيت الربافني ،وزيت اللوز ،وزيت الزيتون ،وزيت
ومن � ّ
ال�سم�سم �أو دهون حيوانية ،مثل (الالنولني) ،والتي تعمل جميعها على تليني الب�رشة ،وكذلك

حتتوي على موا ّد حتفظ رطوبة الب�رشة ،مثل الغل�رسين ،ومن الأمور التي جتب مراعاتها عند ا�ستعمال
م�ستح�رضات التجميل ما ي�أتي:
�أ  -حفظ امل�ستح�رضات يف �أماكن ذات درجة حرارة معتدلة (� °)25-15س.
ب -اتباع تعليمات ال�رشكة ال�صانعة يف ما يتع ّلق بطريقة اال�ستعمال واملحاذير.
وحت�س�سها.
تهيج الب�رشة
ّ
جـ -التو ّقف عن ا�ستعمال امل�ستح�رض يف حالة ّ
التت�سبب يف جفافها.
د  -االبتعاد عن امل�ستح�رضات التي ت�سبب زيادة فتح م�سامات الب�رشة حتى
ّ
الـخ�شبية ( )spatulaذات اال�سـتعمال الواحد؛ لإخراج امل�ستح�رض من
هـ  -ا�سـتعمال الع�صي
ّ
يت�سبب يف نقل البكترييا والفريو�سات للم�ستح�رض ،وبالتايل ي�ؤدي �إلى تك�سرّ
العبوة حتى ال ّ
ال�ضارة للب�رشة.
امل�ستحلب وانف�صالهّ ،مما ي�ؤدي �إلى تلفه ،وامل�ساعدة على نقل اجلراثيم
ّ
جي ًدا بعد كل ا�ستعمال.
العبوة ّ
و � -إغالق ّ
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 3الأدوات والأجهزة امل�ستعملة يف و�ضع امل�ستح�رضات على الب�رشة

اخلا�صة بالب�رشة على زيادة تغلغل املا ّدة الفعالة يف م�ستح�رضات العناية بالب�رشة
تعمل الأجهزة
ّ
داخل �سطح اجللدّ ،مما يجعل فائدتها �أكرب ،ويف ما ي�أتي تو�ضيح للأجهزة امل�ستعملة لإدخال
امل�ستح�رض للب�رشة:
�أ  -جهاز الذبذبات العالية ( :)High Frequency Machineجهاز ي�ستعمل التيار الكهربائي
لإ�صدار ذبذبات عالية الرتدد ،والأ�سا�س فيها تزويد الب�رشة باحلرارة ,وت ّت�صل به �أقطاب
زجاجية حتتوي على (غاز النيون) ،كما يف ال�شكل ( ،)20-3وت�صدر وم�ضات ق�صرية
ّ
ّ
تدريجيا يف �أثناء
التحكم يف الرتدد وزيادته
ب�ألوان خمتلفة عند مرور التيار فيها ،وميكن
ًّ
مدة ترتاوح بني ( )5-3دقائق.
ا�ستعمال اجلهاز ،كما ميكن ا�ستعماله ّ
ي�ستعمل جهاز الذبذبات العالية بو�ضع القطب املنا�سب على الب�رشة �أو فروة الر�أ�س
ثم �إ�صدار الذبذبات حيث � ّإن جهاز
مبا�رشة بعد و�ضع كرمي �أو �سائل ٍّ
مغذ عليهاّ ،
الذبذبات العالية يحتوي على �أقطاب ذات �أ�شكال خمتلفة ،منها:
 . 1القطب على �شكل (حذاء احل�صان ) :وي�ستعمل ملنطقة الرقبة.
 . 2قطب على �شكل (الفطر) :وي�ستعمل ملنطقة الوجه ،وهو ذو حجمني :كبري للوجنتني,
و�صغري ملنطقة الأنف.
 . 3القطب على �شكل ق�ضيب :ي�ستعمل على
امل�ساحات الوا�سعة يف اجل�سم مثل الظهر.
ومن فوائد جهاز الذبذبات العالية ما ي�أتي:

الدموية.
 . 1تن�شيط الدورة
ّ

عملية بناء اخلاليا.
 . 2حت�سني ّ

ال�شكل ( :)20-3جهاز الذبذبات
العالية.

 . 3الق�ضاء على بع�ض اجلراثيم.

 . 4امل�ساعدة على تن�شيط عمل الغدد.

 . 5تعزيز احلرارة يف الأن�سجة ،مما ي�ساعد على امت�صا�ص الكرميات.

ا�ضطرابا
ومن حماذير جهاز الذبذبات العالية �أ ّال ي�ستعمل يف �أثناء ( احلمل ،وعند الذين يعانون
ً
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يف نب�ض القلب ،والذين ي�ستعملون ّ
منظمات �رضبات القلب) ،كما يجب االنتباه �إلى

عدم ا�ستعمال � ّأي موا ّد حتتوي على الكحول يف �أثناء املعاجلة ،وعند ا�ستعمال جهاز

كمية منا�سبة من زيت �أو كرمي امل�ساج؛
الذبذبات العالية على الب�رشة ،فيجب و�ضع ّ

اخلا�صة باجلهاز على الب�رشة.
ي�سهل حركة الأقطاب
حتى ّ
ّ

أيونية �إلى داخل الب�رشة
ب -اجلهاز الأيـوين ( :)Galvanic Machineي�ستعمل لإدخال حماليل � ّ
خا�صة،
�أو �إخراج الدهون املرتاكمة يف م�ساماتها عن طريق تذويبها مبحاليل مع ّقمة ّ
�شدته
ويعمل اجلهاز الأيوين با�ستعمال دائرة
كهربائية ذات مقاومة عالية وتيار ترتاوح ّ
ّ
بني ( )1-0.1مللي �أمبري ،وتـ ّت�صل �أ�سـالكه بقطبني (املوجب وال�سالب) كما يف ال�شكل
معدنية� ،أو يكون
( ،)21-3ويكون �أحد القطبني �أ�سطواين ال�شكل �أو على �شكل كرة
ّ
معدنيتني
القطبان على �شكل كرتني
ّ
يدحرجهما بالتناوب فوق املنطقة التي
ي�ستعمل عليها اجلهاز ،ويكون القطب
الآخر على �شكل ا�سطواين يلف بال�شا�ش
يو�ضع حتت كتف الزبون ،ويختلف
الكهربائية
ت�أثري ا�ستعماالت الأقطاب
ّ
ال�سالب واملوجب يف الت�أثريات التي
ال�شكل ( :) 21-3اجلهاز الأيوين.
كل منهما ،ولهذا ي�ستعمل ّ
يحدثها ّ
كل
حمددة ،يبينّ اجلدول ( )1-3ت�أثري الأقطاب وا�ستعماالتها.
منهما لغايات ّ
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اجلدول ( :)1-3ت�أثريات الأقطاب وا�ستعماالتها.
نوع القطب
املوجب
()H +

ال�سالب

()OH -

الت�أثريات
يهدئ الأع�صاب.
 ّ يقلل تدفق الدم يف الأدمة.يقوي الأن�سجة.
 ّين�شط الأع�صاب.
 ّ يزيد تدفّق الدم يف الأدمة.يطري الأن�سجة.
ّ -

اال�ستخدامات
حم�ضية للب�رشة.
 �إدخال ما ّدةّ
 منع االلتهاب بعد عالج الزوان. �إغالق امل�سامات بعد تنظيفها. تقليل احمرار الب�رشة.قاعدية للب�رشة.
 �إدخال ما ّدةّ
الدموية.
 تن�شيط الدورةّ

الكيميائية �إلى الب�رشة �أو لإخراج موا ّد
ي�ستعمل اجلهاز الأيوين لإدخال املحاليل
ّ
ويتم �إدخالها
منها ،وحتتوي املحاليل
ّ
القاعدية على �أيونات الهيدروك�سيل ( ّ ،)OH
القاعدية
عن طريق و�ضع القطب ال�سالب على الب�رشة املوجودة عليها املحاليل
ّ
التي تتنافر معه ،يف حني مي�سك الزبون القطب املوجب بيدهّ ,مما يعمل على �إكمال
الكهربائية و�إدخال املحاليل �إلى الب�رشة  ,والعك�س يف حال ا�ستعمال املحاليل
الدائرة
ّ
احلام�ضية ( )H+على الب�رشة؛ �إذ يو�ضع القطب املوجب للجهاز على الب�رشة لتتنافر
ّ
الكهربائية و�إدخال
معه ،يف حني مي�سك الزبون القطب ال�سالب بيده لإكمال الدائرة
ّ
امل�ستح�رضات �إلى الب�رشة.
جلدية� ،أو �أمرا�ض القلب� ،أو
يحظر ا�ستعمال اجلهاز الأيوين يف حالة وجود (�أمرا�ض
ّ
معدنية لتقومي الأ�سنان).
وجود �أجهزة
ّ

ل ّأي �أنواع الب�رشة ي�ستعمل القطب املوجب ،ول ّأي منها ي�ستعمل القطب ال�سالب؟
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و�ضع امل�ستح�رضات النهاريّة والليليّة على الب�رشة يدويًّا

10-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
يدويا.
النهارية
 ت�ضع امل�ستح�رضاتّ
والليلية على الب�رشة ًّ
ّ

املعلومات الأ�سا�سيّة

يتم اختيار م�ستح�رضات العناية بالب�رشة ح�سب نوع الب�رشة ،ويجب تنظيف الب�رشة تنظيفًا
ّ
�سطحيا باحلليب ّ
اخلا�ص بنوع الب�رشة.
املنظف وال�سائل القاب�ض
ّ
ًّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
-

الـموا ّد

ما ّدة مع ّقمة (كحول).
حليب ّ
منظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
ال�سائل المنع�ش (.)Tonic
المق�شر �أو الكريم المغذي الذي
الكريم
ّ
يحتوي على كوالجين �أو �إيال�ستين
ح�سب نوع الب�شرة.

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة،ومنا�شف نظيفة ،وملعقة معقّمة ،ومريول
نظيف للعامل.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعمتحركة ,و�س ّلة قمامة،
ال�شعر ،وعربة
ّ
ومناديل ورقية.
خا�صة ،ووعـاء زجاجي �أو
 �إ�سفنجاتّ
بال�ستيكي يحتوي على ماء نظيف.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2

مر معك �ساب ًقا .
ح�ضرّ الزبون ،كما ّ
ّ
مر معك
نظف الب�رشة تنظي ًفا
ًّ
�سطحيا ،كما ّ
�ساب ًقا .
ّ
مر معك
نظف الب�رشة تنظي ًفا عمي ًقا ،كما ّ
�ساب ًقا .
افح�ص نوع الب�رشة بو�ساطة املكرب كما يف
ال�شكل (.)1

3
4
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الأدوات والتجهيزات

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

خذ قلي ً
لنوعية الب�رشة
اخلا�ص
ال من امل�ستح�رض
ّ
ّ
بامللعقة املع ّقمة.

6

الكمية على الوجه على �شكل نقاط
و ّزع
ّ
بالإ�صبع الو�سطى من اليد اليمنى ،كما يف
ال�شكل (.)2

7

ن ّفذ حركات خفيفة بكلتا يديك لتوزيع
ثم �أنزلهما
الكرمي
ً
ابتداء من �أ�سفل الرقبةّ ,
باجتاه الأذن �إلى �أن ت�صل الأ�صابع �إلى �شحمة
الأذن ،كما يف ال�شكل (.)3

8

دحرج الأ�صابع فوق الذقن والفك ،ثم فوق
الوجنتني �إلى �أن ت�صل مقابل الأذن ,كما يف
ال�شكل (.)4

9

دائرية على
حرك �إ�صبعي الو�سطى بحركات ّ
ّ
جوانب الأذن.
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

10

دحرج �أ�صابعك �إلى الأعلى نحو اجلبهة,
وا�ستمر باجتاه ال�صدغني ،كما يف ال�شكل (.)5
ّ
ت� ّأكد من امت�صا�ص الب�رشة للم�ستح�رض ب�شكل تام.
ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
بالطريقة املنا�سبة ،و�أعدها �إلى �أماكنها.
اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

ال�شكل (.)5

11
12
13

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
يدويا على وجه �أحد زبائن امل�شغل.
ن ّفذ عملية و�ضع امل�ستح�رضات
ّ
اخلا�صة بالعناية بالب�رشة ًّ
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

ع ّلل ما ي�أتي:
 -1حتديد م�ستح�رض النهار ح�سب نوع الب�رشة.
حمددة.
 -2توزيع م�ستح�رضي النهار والليل على الب�رشة باجتاهات ّ
عبوتي م�ستح�رضي النهار والليل.
 -3التنويع يف املاركة
ّ
التجارية عند انتهاء ّ
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و�ضع امل�ستح�رضات النهاريّة ال�سائلة على الب�رشة با�ستعمال جهاز
الذبذبات العالية

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 حت�ضرّ جهاز الذبذبات العالية للت�شغيل.مدة الت�شغيل.
 ت�ش ّغل اجلهاز بالطريقة ال�صحيحةمراعيا ّ
ً
النهارية ال�سائلة با�ستعمال جهاز الذبذبات العالية.
 ت�ضع امل�ستح�رضاتّ

11-3

املعلومات الأ�سا�سيّة

ي�ساعد جهاز الذبذبات العالية يف مراكز التجميل على �إدخال م�ستح�رضات العناية بالب�رشة
�إلى داخل الب�رشة؛ �إذ يزيد من فاعلية هذه امل�ستح�رضات �سواء ب�شكل كرمي �أو ّ
جل �أو �سائل.

م�ستلزمات تنفيذ التمرين
-

الـموا ّد

ما ّدة مع ّقمة (كحول).
حليب ّ
منظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
ال�سائل المنع�ش (.)Tonic
الكريم النهـاري �أو الليـلي �أو الأمبـولة
المنا�سبة لنوع الب�شرة.
مق�شر.
كريم ّ

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة،ومنا�شف نظيفة ،ومريول نظيف للعامل.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعمتحركة ,و�س ّلة قمامة،
ال�شعر ،وعربة
ّ
خا�صة.
ومناديل ورقية ،و�إ�سفنجات ّ
 ملـعـقة مـعـقّمة ،ووعــاء زجـاجي �أوبال�ستيكي يحتوي على ماء نظيف،
وجهاز الذبذبات العالية.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1
2
3
4

ح�ضرّ الزبون ،كما مر معك �ساب ًقا .
ّ
مر معك �ساب ًقا .
نظف الب�رشة تنظيفًا
ًّ
�سطحيا ،كما ّ
مر معك �ساب ًقا .
نظف الب�رشة تنظيفًا عميقًا ،كما ّ
و ّزع الكرمي النهاري� ،أو الليلي� ،أو الأمبولة كما
يف ال�شكل (.)1
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الأدوات والتجهيزات

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

ع ّقم الق�ضيب الكهربائي بالكحول ،ثم
املعد له يف اجلهاز.
�ضعه يف املكان ّ

6

�ش ّغل اجلهاز ،وا�ضبط مفتاح التيار
حتمل
الكهربائي على القوة املنا�سبة ح�سب ّ
ل�شدة التيار.
الزبون ّ

7

�ضع الق�ضيب الكهربائي على منطقة الذقن
ل�سطح الب�رشة فوق امل�ستح�رض النهاري,
وا�ضغط على املفتاح لإ�صدار التيار ,كما
يف ال�شكل (.)2

8

ابتداء
حرك الق�ضيب الكهربائي ب�صورة ّ
دائريةً ،
ّ
من الرقبة و�صعو ًدا �إلى الذقن ،ثم الفكني،
ملدة
فالوجنتني ،فالأنف ،فاجلبني,
وا�ستمر ّ
ّ
ن�صف دقيقة �إلى �أن تالحظ امت�صا�ص الب�رشة
للم�ستح�رض ،كما يف ال�شكل (.)3

9

بدل الق�ضيب الكهربائي بالقطعة اخلا�صة
ّ
ال�ضيقة ،كزوايا الأنف ،والفم ،وبني
باملناطق ّ
احلاجبني ،كما يف ال�شكل (.)4

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

الورقية.
 10ام�سح زوائد الكرمي بو�ساطة املناديل
ّ

 11اعمل
م�ساجا خفي ًفا لب�سط ما تب ّقى من الكرمي
ً
على وجه الزبون حتى ي�شعر بالراحة ،كما
يف ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)5
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

 12اف�صل اجلهاز عن التيار الكهربائي ،واحفظه ب�شكل �صحيح.
ّ 13
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها بالطريقة
املنا�سبة ،و�أعدها �إلى �أماكنها.
 14اغ�سل يديك ،وعقّمهما بالطريقة ال�صحيحة.

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
اخلا�صة بالعناية بالب�رشة با�ستعمال جهاز الذبذبات العالية
ن ّفذ عملية و�ضع امل�ستح�رضات
ّ
على وجه �أحد زمالئك.
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

أهمية ت�شغيل اجلهاز بعد رفع الق�ضيب الزجاجي على وجه الزبون.
 -1ف�سرّ � ّ
أهمية و�ضع كرمي �أو �أمبولة عند ا�ستعمال جهاز الذبذبات العالية .هل ميكن ا�ستعماله
 -2بينّ � ّ
دون كرمي؟ وملاذا؟
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و�ضع امل�ستح�رضات النهاريّة ال�سائلة على الب�رشة با�ستعمال اجلهاز الأيوين

12-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 ت�ستعمل اجلهاز الأيوين بال�شكل ال�صحيح.والقاعدية على الب�رشة با�ستعمال اجلهاز الأيوين.
احلم�ضية
النهارية
 ت�ضع امل�ستح�رضاتّ
ّ
ّ

املعلومات الأ�سا�سيّة

ي�ساعد اجلهاز الأيوين على �رسعة �إدخال امل�ستح�رض �إلى عمق الب�رشة وفق مبد أ� التنافر
والقاعدية للب�رشة ،وي�ساعد على امت�صا�صها
احلم�ضية
والتجاذب؛ فيعمل على �إدخال املوا ّد
ّ
ّ
ب�شكل كبري.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد

 ما ّدة مع ّقمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
 ال�سائل المنع�ش (.)Tonicمق�شر(.)Peeling
 كريم ّحم�ضية (.pH)5.5
 م�ستح�ضر بدرجة حمو�ضةّ
 -م�ستح�ضر بدرجة حمو�ضة قاعد ّية (.pH)7.5

الرقم

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة،ومنا�شف نظيفة ،ومريول نظيف للعامل.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعمتحركة ,و�س ّلة
ال�شعر (ع�صبة) ،وعربة
ّ
خا�صة
قمامة ،ومناديل ورقية ،و�إ�سفنجات ّ
لتنظيف الب�شرة ،وملعقة معقّمة.
 وعاء زجاجي �أو بال�ستيكي يحتوي على ماءنظيف ،والجهاز الأيوني ،وقما�ش معقّم.

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

أول :ا�ستعمال اجلهاز الأيوين مع م�ستح�رض ذي درجة
� اً
حمو�ضة (:pH )5.5
 1ن ّفذ خطوات التنظيف ال�سطحي للب�رشة جميعها،
مر معك �ساب ًقا .
كما ّ
2
لف القطب ال�سالب للجهاز بقطعة �شا�ش
ّ
مع ّقمة ورطبة.
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

3

�ضع القطب ال�سالب من اجلهاز يف يد
الزبونة ،كما يف ال�شكل (.)1

4

و ّزع امل�ستح�رض احلم�ضي على الب�رشة
الدهنية بحركات م�ساج خفيفة ،كما يف
ّ
ال�شكل (.)2

5

ثم �ش ّغل
�ضع القطب املوجب على اجلبهةّ ،
اجلهاز ،كما يف ال�شكل (.)3

6

دائرية �إلى
حرك القطب فوق الب�رشة بحركة
ّ
ّ
يتم امت�صا�ص امل�ستح�رض كامالً ،كما يف
�أن ّ
ال�شكل (.)4

7

اف�صل اجلهاز عن التيار الكهربائي ،واحفظه
ب�شكل �صحيح.

8

يتم امت�صا�ص باقي
اعمل
ً
م�ساجا خفي ًفا حتى ّ
الكرمي على الب�رشة.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ثانيًا :ا�ستعمال اجلهاز الأيوين مع م�ستح�رض ذي
درجة حمو�ضة (:pH )7.5
1

لف القطب املوجب للجهاز بقطعة �شا�ش رطبة
ّ
ومعقّمة.
ال�شكل (.)4
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الر�سوم التو�ضيحية

ثم و ّزع
� 2ضع القطب املوجب من اجلهاز يف يد الزبونّ ،
امل�ستح�رض القاعدي على الب�رشة اجلافّة ،و�ضع القطب
ثم �ش ّغل اجلهاز.
ال�سالب على الذقن ل�سطح الب�رشةّ ,

 3ابد�أ يف زيادة قوة التيار �إلى �أن ي�شعر الزبون بوخزة
خفيفة غري م�ؤملة ,على �أال تزيد قوة التيار على ()0.5
مللي �أمبري على الب�رشة.
يتم
حرك القطب فوق الب�رشة بحركة
4
ّ
دائرية �إلى �أن ّ
ّ
امت�صا�ص امل�ستح�رض كامالً.
ليتم امت�صا�ص الكرمي بالكامل.
 5اعمل
ً
م�ساجا خفي ًفا ّ
ّ 6
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها بالطريقة
ال�صحيحة ,و�أعدها �إلى �أماكنها.
 7اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

 -1ما القطب امل�ستعمل على الوجه عند و�ضع ّ
كل من:
ع�صري الربتقال ،وكربونات ال�صوديوم على الب�رشة.

متقدمة يف العمر؟
عادية ّ
 -2ما �شحنة الأيون امل�ستعمل على ب�رشة ّ

الدهنية؟
حم�ضية على الب�رشة
 -3ما الفائدة من ا�ستعمال كرمي ذي درجة حمو�ضة
ّ
ّ
قاعدية على الب�رشة اجلافّة؟
 -4ما الفائدة من ا�ستعمال كرمي ذي درجة حمو�ضة
ّ

 -5ما املبد أ� العلمي الذي يقوم عليه عمل اجلهاز الأيوين يف �إدخال امل�ستح�رضات �إلى الب�رشة؟
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النهارية.
 - 1اذكر الهدف الذي �صنعت من �أجله امل�ستح�رضات
ّ

 - 2ع ّلل ما ي�أتي:
�أ  -جت ّنب و�ضع امل�ستح�رضات الليلية حول العينني.
ب -وجود وم�ض بنف�سجي عند ت�شغيل جهاز الذبذبات العالية.
 - 3كيف يعمل جهاز الذبذبات العالية يف زيادة امت�صا�ص الكرمي املغذي؟
 - 4ما نوع القطب امل�ستعمل للجهاز الأيوين يف احلاالت الآتية للب�رشة:
�أ  -وجود التجاعيد.

دهنية.
ب -ب�رشة ّ

ح�سا�سة حمراء.
جـ -ب�رشة ّ

 - 5عند ا�ستعمال اجلهاز الأيوينّ � ،أيهما �أف�ضل لالمت�صا�ص �أمبولة م� ّؤينة �أم كرمي م� ّؤين؟ وملاذا؟

احلرارية امل�ستعملة لإدخال حماليل للب�رشة؟ كيف؟
عد جهاز ( البخار) �أحد الأجهزة
 - 6هل ُي ّ
ّ

عدد خم�سة من الأمور التي جتب مراعاتها عند ا�ستعمال م�ستح�رضات العناية بالب�رشة.
ّ -7

الكهربائية امل�ستعملة يف جهاز الذبذبات العالية على
أهمية �أ�شكال الأقطاب
 - 8بينّ � ّ
ّ
الب�رشة.
التجميلية
حدد اثنني من موانع ا�ستعمال الـجهاز الأيـوين يف و�ضـع امل�ستح�رضات
ّ -9
ّ
على الب�رشة.
 -10اذكر �أ�سماء ثالث حاالت للب�رشة مينع فيها ا�ستعمال جهاز ال�شفط للعناية بالب�رشة.
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�ساد ً�سا

الأقـنـعـة

ا�ستعملت الأقنعة منذ الع�صور القدمية ،حيث كان الإن�سان القدمي ي�ستعمل ال�صل�صال على
وتطورت تراكيبها،
تطور ا�ستعمال الأقنعة
ّ
الوجه واجل�سم ملا لها من قدرة على الت�آم اجلروح ،وقد ّ
�صحتها ونظافتها ورونقها.
و�أ�صبحت جميعها تهدف �إلى تغذية الب�رشة ،واملحافظة على ّ

 1مفهوم الأقنعة

وال�صناعية التي تو�ضع على الب�رشة؛ لإزالة
الطبيعية
املواد
تعرف الأقنعة ب�أ ّنها جمموعة من
ّ
ّ
ّ
الدهون الزائدة واملواد العالقة على �سطحها ،وي�ستعمل القناع ك�آخر مرحلة من مراحل
العناية بالب�رشة.
اجليدة ،فيجب �أن تتوافر فيها ال�رشوط الآتية:
� ّأما موا�صفات الأقنعة ّ
أ� � -سهولة و�ضعها على الب�رشة و�إزالتها.
ب� -إحداث �شعور باالنتعا�ش والنظافة فور �إزالتها عن الب�رشة.
وال�ضارة للب�رشة.
ال�سامة
خلوها من املوا ّد
ّ
ّ
جـّ -

� 2أنواع الأقنعة

عدة ،منها:
للأقنعة �أنواع ّ
متد الب�رشة بالعديد من
�أ  -الأقنعة الطبيعية :يدخل يف تركيبها مواد وم�ستخل�صات طبيعية ّ
املواد الغذائية املن�شطة والقاب�ضة ،وتعطي ال�شعور باالنتعا�ش ،مثل :م�ستخل�صات بع�ض
النباتات (كحم�ض الفاكهة) ،واخل�رضاوات (كاخليار ,والبطاطا).

ب  -الأقنعة ال�صناعية :تدخل املواد الأ�سا�سية الآتية يف تركيبها:
 . 1اجللي�رسين :مطرٍ للجلد.
� . 2أك�سيد اخلار�صني :قاب�ض للب�رشة ومع ّقم لها.
 . 3املغني�سيوم :قاب�ض للب�رشة ومن�شط لها.
من�شط للب�رشة  ،وميت�ص دهونها الزائدة.
 . 4تراب الق�صارّ :
الدهنية ومع ّقم لها.
 . 5الكربيت :قاب�ض للب�رشة
ّ
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املتهيجة.
 . 6الكاالمني :مهدئ للب�رشة ّ
و�شد الب�رشة.
 . 7الكوالجني :ي�ساعد على غلق امل�سامات ّ
هناك مواد �أخرى ت�ضاف �إلى خليط القناع لتعطيه القوام املنا�سب ،مثل:
 . 1زيت اجلوجوبا :مرطب للب�رشة.
 . 2زيت اللوزٍّ :
مغذ للب�رشة اجلافة.
ّ
وملطف للب�رشة.
من�شط
 . 3ماء الوردّ :

 3الأمور التي جتب مراعاتها عند و�ضع القناع على الب�رشة

من الأمور التي جتب مراعاتها عند و�ضع القناع على الب�رشة ما ي�أتي:
جتنبا للآثار اجلانبية التي حتدث.
�أ  -ا�ستعمال القناع املنا�سب لنوعية كل ب�رشة؛ ً
جيدا قبل و�ضع القناع؛ ملنع دخول ال�شوائب �إلى الب�رشة.
ب -تنظيف الب�رشة ً
جـ -و�ضع كرمي منا�سب لنوعية الب�رشة قبل و�ضع القناع وبعده.
د  -عدم و�ضع القناع بالقرب من العينني وفتحة الفم .
جتنبا للحرق،
هـ -الت�أكد من درجة حرارة الأقنعة التي ت�سخن قبل و�ضعها على الب�رشة ً
ويف�ضل و�ضع قطعة من ال�شا�ش املع ّقم قبل و�ضعه حلماية الب�رشة و�سهولة �إزالة القناع،
ال�صناعية .ويبينّ اجلدول (� )2-3أهم
ويو�ضح ال�شكل ( )22-3بع�ض �أنواع الأقنعة
ّ
ومكوناتها ومميزاتها ،و�أنواع الب�رشة التي ي�ستعمل لها.
الأقنعة ال�صناعية
ّ

ال�صناعية.
ال�شكل ( :)22-3بع�ض �أنواع الأقنعة
ّ
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ومكوناتها ومميزاتها ،و�أنواع الب�رشة التي ي�ستعمل لها.
اجلدول (� :)2-3أهم الأقنعة ال�صناعية
ّ
الرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

القناع

مميزاته

مكوناته
ّ

يتكون من اجللي�رسين،
م�ستحلب ّ
العادي ب�أنواعه
و�شمع ع�سل النحل ،واحلمو�ض
))Cream Mask
الأمينية ،ومواد مطرية ،وفيتامينات.
الطيني

))Mud Mask

ً
خملوطا
يتكون من الكاولني %85
ّ
بالن�شا  ،%10بالإ�ضافة �إلى
الزيوت ،و�أك�سيد اخلا�صني.

ٍّ
مغذ للجلد

�أنواع الب�رشة
جميعها مع مراعاة
درجة احلمو�ضة.

جدا باملعادن
غني ًّ
والكربيت ،وذو فاعلية
كبرية يف عالج اخلدو�ش
وحب ال�شباب.

الب�رشة املت�سخة
والدهنية

يتكون من ن�سبة عالية من ال�شمع
ّ
مينع تبخر املاء من الب�رشة
الربافني ،وكميات قليلة من
ال�شمعي
) )Wax Maskالكحول ،وزيت الربافني ،وي�سخن ويعيد �إليها رطوبتها.
يف حمام مائي قبل ا�ستعماله.
يتكون من مركبات غروية مائية
ّ
يعمل على ت�سخني الب�رشة
ذات درجة لزوجه عالية ،كال�صمغ،
الهالمي
مما ي�ؤدي الى تن�شيط الدورة
) )Gelly Maskواجللي�رسين ،بالإ�ضافة �إلى الكحول
الدموية.
وال�سوربيتول.
يعمل على ت�سخني الب�رشة
يتكون من مواد مطاطية غري نفاذة
ّ
مما ي�ؤدي �إلى تن�شيط الدورة
املطاطي
للماء ،بالإ�ضافة الى ال�سوربيتول،
الدموية ،ويزال كقطعة
))Peel off Mask
والكاولني وال�سيليولوز.
واحدة عن الب�رشة.
ي�شكل الكاولني معظمها ،بالإ�ضافة
البودرة
منظف
Powder
�إلى كربونات املغني�سيوم ،والن�شا
ٍّ
ومغذ للب�رشة
))Mask
وبع�ض اخلمائر.
الربوتني الأ�سا�سي يف الأن�سجة ت�ساعد على منو الأن�سجة،
وت�ضفي على الب�رشة
ويتكون من خليط
ال�ضامة،
الكوالجني
ّ
Collagen
من احلمو�ض الأمينية� ،أهمها :الرطوبة والطراوة ،وت�ساعد
))Mask
على غلق امل�سامات
الربولني ،والهيدروك�سي برولني،
املت�سخة ،و�شد الب�رشة.
واجلالي�سلني.
غني باحلمو�ض الأمينية
واملعادن ،والأمالح،
الطحالب اخل�رضاء والبنية ،وحتتوي
الطحالب
والفيتامينات ،وي�ساعد
))Algae Mask
على مادة الكلوروفيل.
�سد امل�سامات ،وتنقية
على ّ
الب�رشة ،و�شدها.
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نوع الب�رشة التي
ي�ستعمل لها

الب�رشة اجلافة،
وعالج الكلف،
والتجاعيد.
احل�سا�سة واملرتهلة
ّ
ال�شاحبة ،واملتعبة،
وقليلة التغذية.
الدهنية واملرتهلة

امل�سنة واملرتهلة

�أنواع الب�رشة
جميعها وبخا�صة
الباهتة وقليلة
التغذية.

ي�ستعمل القناع الهالمي (الكوالجني) للب�رشة املرتهلة.

امليت املوجودة يف �أردننا احلبيب من �أغنى الأقنعة املوجودة يف العامل
ّ
تعد طينة البحر ّ
مكونات هذا القناع الطيني ،وعلى � ّأي ب�رشة ي�ستعمل،
باملعادن الطبيعية والأمالح ،ابحث عن ّ
وناق�ش ما تو�صلت �إليه مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
أ�سا�سية لهذه الطينة.
 ابحث يف املوا ّد ال ّامليت من
أ�سا�سية املوجودة يف كرميات �أخرى واملوجودة يف طينة البحر ّ
 قارن بني املوا ّد ال ّحيث الرتكيب.
امليت.
 اجمعً
�صورا منا�سبة لطينة البحر ّ
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13-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
ع�شبيا.
جالتينيا
قناعا
 حت�رض ًًّ
ًّ
 -تزيل القناع اجلالتيني الع�شبي عن الب�رشة با�ستعمال املاء الفاتر والإ�سفنجة اخلا�صة.

املعلومات الأ�سا�سيّة

ي�ستعمل القناع اجليالتيني الع�شبي يف حالة الب�رشة الدهنية ،ويف�ضل حت�ضريه قبل (� )12ساعة
عدة.
لزجا ،حيث ميكن االحتفاظ به لأيام ّ
لي�صبح ً
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد

 ما ّدة مع ّقمة (كحول). حليب ّمنظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
 ال�سائل المنع�ش (.)Tonic كريم نهاري ح�سب نوع الب�شرة. ()170غ من �شاي ع�شبي و()28غ منبكتين جاف ،و()170غ جلي�سرين.

الرقم

الأدوات والتجهيزات

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة،ومنا�شف نظيفة ،ومريول نظيف للعامل.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعمتحركة.
ال�شعر ،وعربة
ّ
خا�صة لتنظيف الب�شرة ،وملعقة
 �إ�سفنجات ّخ�شبية ،ووعــاء زجـاجي �أو بال�ستيكي
ّ
يحتوي على ماء نظيف.

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أو ًال  :حت�ضري القناع الع�شبي اجلالتيني.
وحركه
� 1ضع اجللي�رسين يف وعاء بال�ستيكيّ ،
بامللعقة ،ثم �أ�ضف بودرة البكتني يف �أثناء
التحريك ،كما يف ال�شكل (.)1
ال�شكل (.)1
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2

جيدا ،كما
�أ�ضف ال�شاي الع�شبي،
وحركه ً
ّ
يف ال�شكل (.)2

3

لزجا.
اترك اخلليط (� )12ساعة حتى ي�صبح ً
ثانيًا :و�ضع القناع على الب�رشة

1

ح�ضرّ الزبون ،كما يف مترين التنظيف
ال�سطحي للب�رشة.

2

ّ
مر معك
نظف الب�رشة تنظي ًفا
ًّ
�سطحيا ،كما ّ
�ساب ًقا.

3

و ّزع القناع على الرقبة والوجه بو�ساطة
امللعقة اخل�شبية �أو الفر�شاة اخلا�صة ،كما يف
أي�ضا ا�ستعمال ال�شا�ش
ال�شكل ( .)3وميكن � ً
ثم و�ضع القناع على ال�شا�ش
على الوجهّ ،
مدة ( )20دقيقة.

4

اخلا�ص
ام�سح الوجه بالـماء الفاتر والإ�سفنج
ّ
من الأ�سفل �إلى الأعلى ،كما يف ال�شكل
(.)4

5

اغ�سل الإ�سفنجة باملاء الفاتر كلما ات�سخت،
متاما
كما يف ال�شكل ( ،)5وج ّفف الوجه ً
باملنديل الورقي.

6

�ضع ال�سائل املنع�ش على قطعة من القطن،
جيدا.
وام�سح �أجزاء الوجه ،وج ّففه ً

7

الر�سوم التو�ضيحية

نهاريا ح�سب نوع الب�رشة.
�ضع كرميًا
ًّ
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ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

الرقم

الر�سوم التو�ضيحية

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

ّ 8
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها بالطريقة
ال�صحية ,و�أعدها �إلى �أماكنها.
 9اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

ن�شاط ( :)6-3حت�ضري �أقنعة طبيعيّة

ودون ملحوظاتك،
 ح�ضرًّ
قناعا من البطاطا واللنب الزبادي ،وا�ستعمله كقناع لأحد زمالئكّ ،
وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.

أ�سا�سية يف تكوينها ،ابحث عن م�صدرها،
 حتتوي بع�ض الأقنعة احلديثة على الطحالب ( )Algaeكمادة � ّومكوناتها ،و�سبب ا�ستعمالها ،ود ّون ملحوظاتك ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
ّ
مكونات
يعد قناع الع�سل والبي�ض من الأقنعة التي تك�سب اجللد
 ّخا�صية املرونة ،ابحث عن ّ
ّ
ودون ملحوظاتك ،وناق�شها مع
هذا القناع ،وطريقة ا�ستعماله ،ونوع الب�رشة املنا�سبة لهاّ ،
زمالئك واملع ّلم.

 -1علل اجلمل الآتية:

 -وجود الكربيت يف القناع اخلا�ص بالب�رشة الدهنية.

 -و�ضع القناع على الوجه بعد عملية التق�شري.

 -2ل ّأي نوع من �أنواع الب�رشة ت�ستعمل املواد الآتية:
�أ  -الكاالمني

ب -الكوالجني
176

جـ -زيت اللوز واجلوجوبا

و�ضع القناع اجلاهز على الب�رشة
يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 ت�ضع القناع اجلاهز على الب�رشة ح�سب تعليمات ال�رشكة ال�صانعة. -تزيل القناع عن الب�رشة بطريقة �صحيحة.

14-3

املعلومات الأ�سا�سيّة

ت�ستخدم الأقنعة اجلاهزة ح�سب نوع كل ب�رشة بحيث ي�سهل توزيعه و�إزالته عن الب�رشة،
ويجب التقيد بتعليمات ال�رشكة ال�صانعة من حيث املدة الزمنية ،وطريقة ا�ستعماله على
الب�رشة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
-

الـموا ّد

ما ّدة مع ّقمة (كحول).
حليب ّ
منظف ح�سب نوع ب�شرة الزبون.
(.)Cleansing Milk
ال�سائل المنع�ش (.)Tonic
كريم م�ساج �أو ٍّ
مغذ �أو �أمبولة.
قناع جاهز.
كريم نهاري ح�سب نوع الب�شرة.

الأدوات والتجهيزات

 ال�سرير الخا�ص بالب�شرة ,و�شرا�شف نظيفة،ومنا�شف نظيفة ،ومريول نظيف للعامل.
 مريول عمل نظيف للزبون ،وربطة لرفعمتحركة ،و�سلة
ال�شعر (ع�صبة) ،وعربة
ّ
قمامة ،ومناديل ورقية.
خا�صة لتنظيف الب�شرة ،وملعقة
 �إ�سفنجات ّخ�شبية ،ووعــاء زجـاجي �أو بال�ستيكي
ّ
يحتوي على ماء نظيف.

الرقم
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الر�سوم التو�ضيحية

1
2
3

ح�ضرّ الزبون ،كما يف التمرين ال�سابق.
ّ
مر معك �سابقًا.
نظف الب�رشة تنظيفًا
ًّ
�سطحيا ،كما ّ
مغذيا� ،أو �أمبولة
�ضع زيت م�ساج� ،أو كرميًا
ًّ
م�ساجا للب�رشة.
على الب�رشة ،واعمل
ً
و ّزع القناع على الب�رشة با�ستعمال الفر�شاة اخلا�صة،
مبتدئًا من منطقة الرقبة ،كما يف ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)1

4
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5

�أكمل توزيع القناع على جانبي الوجه ثم
مراعيا االبتعاد عن منطقة العينني،
اجلبني،
ً

6

انتظر ( )20دقيقة ح�سب تعليمات ال�رشكة
متاما ،كما يف ال�شكل
ال�صانعة حتى يجف ً
(.)3

7

�أزل القناع من الأ�سفل �إلى الأعلى بو�ساطة
الإ�سفنجة اخلا�صة ،كما يف ال�شكل (.)4

8

نظف الإ�سفنجة باملاء الفاتر ،واع�رصها كلما
ات�سخت ،كما يف ال�شكل (.) 5

الر�سوم التو�ضيحية

كما يف ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5
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 9ام�سح الوجه باملاء الفاتر والإ�سفنجة اخلا�صة
من الأ�سفل �إلى الأعلى ،كما يف ال�شكل (.)6
 10ام�سح الوجه بالتونك اخلا�ص لنوع الب�رشة.
 11ج ّفف التونك باملنديل الورقي.
نهاريا ح�سب نوع الب�رشة.
� 12ضع كرميًا
ًّ
 13نظّ ف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وعقّمها بالطريقة
املنا�سبة ،و�أعدها �إلى �أماكنها.
 14اغ�سل يديك  ،وع ّقمهما بالطريقة ال�صحيحة.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)6

التقيد بتعليمات ال�رشكة ال�صانعة عند و�ضع القناع على الوجه؟
 -1ما �أهمية ّ
 -2ل ِـ َم ُيزال القناع من الأ�سفل �إلى الأعلى؟

كيفية ا�ستعمال جهاز
ت�ستخدم بع�ض الأقنعة يف تغذية الب�رشة ،ابحث �أنت وزمال�ؤك عن ّ
(الذبذبات العالية) يف جمال الأقنعة املغذية للب�رشة ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.
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ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو كمجموعات �صغرية يف امل�شغل� ،أو
ح�سب توجيهات مع ّلمك:
دهنية) ،و�إزالته بطريقة
نفّذ عملية و�ضع القناع اجلاهز ح�سب نوع الب�رشة
(طبيعية� ،أو خمتلطة� ،أو ّ
ّ
�صحيحة على ب�رشة �أحد زمالئك.
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها .واحتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف
ملفك اخلا�ص.

ن�شاط ( :)7-3جمع عبوات من الأقنعة اجلاهزة املعرو�ضة يف الأ�سواق
اجمع مع زمالئك عد ًدا من عبوات الأقنعة اجلاهزة املتوافرة يف الأ�سواق ،واقر أ� تعليمات
(املكونات ،و�سعة العبوة ،وحماذير ا�ستعماله ،واملدة الزمنية لو�ضعه،
ال�رشكة ال�صانعة من حيث
ّ
ودون ملحوظاتك،
و�أنواع الب�رشة امل�ستعمل لها ،وطريقة و�ضعها على الب�رشة ،و�إزالتها)ّ ،
وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف املع ّلم.

درا�سة حالة

زارت �سيدة �أحد مراكز التجميل ،وطلبت �إزالة �شعر الوجه بو�ساطة اخليط مما ت�سبب يف
فورا.
احمرار وجهها لدرجة مل ت�ستطع مغادرة املركز ً
بعد االطالع على هذه املعلومات ،ناق�ش الآتي:
 ما ا�سم اجلهاز امل�ستعمل ملثل هذه احلالة للتخفيف من االحمرار؟ ما نوع القناع امل�ستعمل ملثل هذه احلالة؟ ما نوع الكرمي امل�ستعمل حلماية الوجه خارج املركز؟180

مكونات الأقنعة الآتية:
ّ -1
حدد �أهمية ا�ستعمال كل من ّ

القناع الطيني الكاولني ،والن�شا ،و(�أك�سيد اخلا�صني) ،والكربيت.

 - 2ما الهدف من ا�ستعمال القناع اجلاهز ()Peel Off Mask؟
 - 3ف�سرّ ما ي�أتي:
 ي�سبق و�ضع قناع الطحالب وقناع البودرة و�ضع ال�شا�ش على الب�رشة. ي�ستعمل زيت (اجلوجوبا) يف �صناعة بع�ض الأقنعة. ي�ستعمل القناع الهالمي للب�رشة املرتهلة. - 4اذكر �أربعة من الأمور التي جتب مراعاتها عند و�ضع القناع على الب�رشة.
 - 5كيف ميكن معرفة القناع اجليد من القناع الفا�سد؟
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�سـابـعـًا

الـتـ�شـعـر
ّ

ت�سبب م�شكلة وقل ًقا لها،
كمية ّ
ال�شعر ،وهذه احلالة ّ
تعاين املر�أة �أحيا ًنا ب�شكل عام زيادة يف ّ
(ال�شعرانية).
الت�شعر �أو
ويطلق على هذه احلالة
ّ
ّ

 1مفهوم الت�شعر و�أ�سبابه

يق�صد بها ظهور ال�شعر غري املرغوب فيه يف مناطق معينة من اجل�سم ب�شكل غري طبيعي،
وخ�صو�صا للمر�أة ،فتلج�أ �إلى و�سائل تخل�صها من هذه احلالة غري
فت�سبب هذه احلالة متاعب
ً
عدة ،منها:
الطبيعية ،ويعود منو ال�شعر الزائد �إلى �أ�سباب ّ
كبريا يف ظهور ال�شعر وخا�صة يف فرتة املراهقة.
دورا ً
�أ  -الوراثة :حيث تلعب الوراثة ً
تعد الأ�سباب البيئية �أحد م�سببات منو ال�شعر الزائد؛ فنالحظ منو ال�شعر يف ف�صل
ب -البيئةّ :
ال�صيف �أكرث من ف�صل ال�شتاء.
جـ -عالجية :عند ا�ستعمال �أدوية معينة لعالج مر�ض ما ،مثل :الكورتزون الذي يعمل على
زيادة منو ال�شعر يف اجل�سم ،وهناك حاالت مر�ضية ت�سبب هذه احلالة.

� 2أهميّة نزع ال�شعر الزائد

يجب اختيار الوقت املنا�سب عند نزع ال�شعر غري املرغوب فيه؛ ولذلك ،يجب الأخذ بعني
االعتبار فرتة الن�شاط وفرتة ال�سكون لل�شعر ،ون�ستطيع القول :ب�أن �أف�ضل وقت لعملية النزع
عندما تكون ال�شعرة يف فرتة ال�سكون؛ �أي يف مرحلة النمو النهائي لل�شعرة ،ومن فوائد نزع
ال�شعر الزائد ما ي�أتي:
أ�  -الراحة النف�سية.
ب -النظافة العامة.
جـ -الظهور مبظهر الئق.

 3طرائق نزع ال�شعر امل�ؤقتة والدائمة ومميزاتها

تتطلب طرائق نزع ال�شعر الزائد �إعادة العملية وتكرارها من وقت �إلى �آخر؛ �إذ يعود ال�شعر
جمد ًدا بعد فرتة زمنية ،ومن هنا ظهرت طرائق نزع ال�شعر الدائمة وامل�ؤقتة ،ويف
بالظهور ّ
182

ما ي�أتي تف�صيلها:

�أ  -الطرائق امل�ؤقتة ،ومنها:

� . 1إزالة ال�شعر عن م�ستوى �سطح اجللد با�ستعمال (ال�شفرة)� :آلة حالقة يدوية �أو كهربائية
ت�ستعمل فيها �شفرة �أو �شفرتان ،وي�ستعملها الرجال مع معجون خا�ص لت�سهل �إزالة
ال�شعر الزائد ،وتوجد �شفرات ت�ستعملها املر�أة �أكرث رقّة من ال�شفرات التي ي�ستعملها
الرجل ،ومن م�ساوئ �آلة احلالقة (ال�شفرة) �أنها تعمل على قطع ال�شعرة عن �سطح
وخدو�شا،
جروحا يف �أثناء اال�ستعمال
اجللد مما يعمل على �رسعة ظهورها ،وقد حتدث
ً
ً
ومن فوائدها� :أنها �رسيعة ومريحة و�سهلة اال�ستعمال يف �أي وقت.
الكيميائية اجلاهزة :ت�ستعمل لإزالة ال�شعر كرميات جاهزة تعمل على �إزالة ال�شعر
 . 2الكرميات
ّ
عن م�ستوى �سطح اجللد فقط ،ومن مميزات الكرميات الكيميائية اجلاهزة �أنها ال حتدث
خدو�شا يف اجللد التي قد ت�سببها (ال�شفرة) ،وغري م�ؤملة ،وميكن ا�ستعمالها
جروحا �أو
ً
ً
يف البيت ،كما يجب عند ا�ستعمالها االلتزام بتعليمات ال�رشكة ال�صانعة املوجودة على
العبوة ،ويجب قبل ا�ستعمالها جتريبها على منطقة �صغرية من اجللد؛ للت�أكد من عدم
أي�ضا عدم ا�ستعمالها على اجللد امللتهب �أو املتقيح ،وعند
ح�سا�سية اجللد لها ،ويجب � ً
ا�ستعمالها على منطقة حتت الإبط ،فيجب التوقف عن و�ضع مزيالت الروائح (العرق)
أهم �صفات املزيل الكرميي اجليد فهي كما ي�أتي:
ّ
ملدة (� )12ساعة على الأقلّ � ،أما � ّ
 �سهل التوزيع على اجللد. يزيل ال�شعر ب�أ�رسع ما ميكن. �سهل التنظيف عن اجللد.يتح�س�س اجللد عند ا�ستعماله.
 الّ
 رائحته مقبولة.جي ًدا بعد االنتهاء من اال�ستعمال.
ولتاليف الت�أثري ال�سلبي ،يجب غ�سل اجللد ّ

الطبيعية؛ �إذ ت�ستعمل فيه موا ّد
يعد املزيل ال�سكري من املزيالت
 . 3املزيل ال�سكريّ :
ّ
طبيعية ،و يعمل على �إزالة ال�شعرة من جذورها على عك�س الكرميات اجلاهزة و�آالت
ّ
منزليا با�ستعمال زيت الزيتون الذي يعمل على ترطيب اجللد
احلالقة ،ويتم حت�ضريه ًّ
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ال�شبة لقب�ض
و�إعطائه اللمعان ،وميكن �إ�ضافة ّ
امل�سام ،كما ميكن ا�ستعمال بودرة التلك يف
حالة تع�سرّ �إزالته عن اجللد ب�سبب الرطوبة،
كما يف ال�شكل (.)23-3
 . 4املزيل الع�سلي :يح�ضرّ من الع�سل والليمون،
ويعمل على �إزالة ال�شعر من اجلذور ،ويجب
عند ا�ستعماله ت�سخني العبوة يف ماء �ساخن
حتى يذوب .كما يف ال�شكل (.)24 -3
 . 5املزيل ال�شمعي ( :)Waxي�صنع من ال�شمع
خمدرة للأمل،
وموا ّد مانعة
للتح�س�س ومواد ّ
ّ
ويتم ت�صنيعه
الطبيعية،
وهو من املزيالت
ّ
ّ
تتم �إذابتها بو�ساطة جهاز
على �شكل قوالب ّ
ال�شمع اخلا�ص ،كما يف ال�شكل (،)25 -3
ويجب الت�أكّ د من درجة حرارة املزيل
ال�شمعي قبل و�ضعه على ب�رشة الزبون بو�ضع
منعا الحرتاق
قليل منه على باطن ر�سغ اليدً ،
وتتم �إزالته عن اجللد بو�ساطة
ب�رشة الزبونّ ،
زيت �أو كرمي.
تعد هذه الطريقـة الأ�سـهل والأ�رسع
 . 6الـخيطّ :
وتكلفتها قليلة ،وهي الأكرث �أما ًنا يف �صالونات
املزين اخليط بلطف
التجميل ،حيث ي�ستعمل ّ
على الب�رشة حتى ال حتدث عالمات وخدو�ش
قطنية
على وجه الزبون،
ّ
ويف�ضل و�ضع قطعة ّ
ملدة ع�رش دقائق قبل عملية
مب ّللة باملاء الفاتر ّ
الإزالة ،وذلك لتليني جذور ال�شعرة في�سهل
جذبها للخارج ،كما يف ال�شكل (.)26-3
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ال�شكل ( :)23-3املزيل ال�سكري.

ال�شكل ( :)24-3املزيل الع�سلي.

ال�شكل ( :)25-3املزيل ال�شمعي.

ال�شكل ( :)26-3ا�ستعمال اخليط.

 . 7امللـقط :ي�ستعمل امللقط لنزع �شعر احلواجب
غري املرغوب فيه ،ويجب الت�أكّ د من تطابق
�ضلعي امللقط ب�شكل كامل عند �إغالقه
ليم�سك على ال�شعرة ب�شكل جيد ويزيلها،
كما يف ال�شكل (.)27-3
الكهربائية :من �رشوط
الزنربكية
� . 8آلـة ال�شعر
ّ
ّ
الزنربكية على اجللد� ،أن
ا�ستعمال �آلة ال�شعر
ّ
ويف�ضل و�ضع بودرة
يكون ال�شعر جا ًّفا،
ّ
(التلك)؛ لي�سهل ا�ستعمال املاكينة على
عملـية نـزع ال�شعر الزائد،
الـجلد يف �أثنـاء
ّ
ويت�شابه مبد�أ عملها مع مبد�أ عملية نزع
ال�شعر با�ستعمال اخليط .ال�شكل (.)28-3

ال�شكل ( :)27-3ا�ستعمال امللقط.

ال�شكل (� :)28-3آلة نزع ال�شعر.

ينمو �شعر غري مرغوب فيه �أحيا ًنا يف منطقة اخلال (ال�شامة) ،ابحث �أنت وزمال�ؤك مع
تو�صلت �إليه
جلدية
طبيب
ّ
متخ�ص�ص عن �إمكانية �إزالة ال�شعر يف تلك املنطقة ،وناق�ش ما ّ
ّ
ب�إ�رشاف معلمك.
ب -الطرائق الدائمة لنزع ال�شعر الزائد :ينزع ال�شعر يف هذه الطرائق ب�شكل نهائي فال يعود
أبدا ،ومن هذه الطرائق:
� ً
طبية ذات مقا�سات خمتلفة تتنا�سب مع م�سامات
 . 1الإبرة
الكهربائية :ت�ستخدم فيها �أبر ّ
ّ
التيار الكهربائي حرارة تعمل على حتطيم اخلاليا املحيطة
اجللد
ونوعية ال�شعر؛ فيولّد ّ
ّ
يف الب�صيلة فتتوقف عن النمو ،ويجب �أن يكون ال�شخ�ص الذي ي�ستعمل الإبرة
ومتمر ً�سا وذا خربة كافية ،كما يف ال�شكل ()29-3؛ فاال�ستعمال
الكهربائية حمرتفًا
ّ
ّ
ت�شوهات يف اجللد ي�صعب معاجلتها.
اخلاطئ لهذا اجلهاز ينتج منه ّ
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أ�شعة ت�صل �إلى ب�صيلة ال�شعر وحترق خاليا فيها،
� . 2أ�شعة الليزر :جهاز خا�ص ي�صدر � ّ
اجللدية والتجميل؛ لأنه يحتاج �إلى د ّقة وخربة ،و�إال
ويقت�رص ا�ستعماله على �أطباء
ّ
ت�شوه بالب�رشة ،ويجب الأخذ بعني االعتبار � ّأن هذا العالج
يت�سبب يف حدوث ّ
فقد ّ
باهظ الثمن .انظر ال�شكل (.)30-3

الكهربائية.
ال�شكل ( :)29-3الإبرة
ّ

ال�شكل ( :)30-3جهاز الليزر.

ي�ستعمل امللقط الكهربائي يف بع�ض مراكز التجميل لنزع ال�شعر غري املرغوب فيه ،ابحث
ودون ملحوظاتك ،وناق�شها مع زمالئك
مع زمالئك عن مبد�أ عمل امللقط يف نزع ال�شعرّ ،
ب�إ�رشاف املع ّلم.

 4مبطئات منو ال�شعر

(الت�شعر)؛ للتخل�ص من
ت�ستعمل م�ستح�رضات لإبطاء منو ال�شعر للمر�أة التي ت�شكو من حالة
ّ
م�شكلة ال�شعر غري املرغوب فيه؛ ل ّأن م�ستح�رض مبطئات ال�شعر يعمل على �إ�ضعاف ب�صيلة
ال�شعرة نتيجة اال�ستعمال املتكرر له بعد ّ
كل عملية �إزالة ،ويتوافر امل�ستح�رض يف �أ�شكال خمتلفة،
هالمية� ،أو كرمي؛ فيو ّزع على اجللد
�إما على �شكل �أمبوالت (� ،)Ampoulesأو �سائل� ،أو مادة
ّ
ميت�ص املادة.
بعد عملية الإزالة ،ويدلك اجللد بلطف حتى ّ
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 حت�ضرّ املزيل ال�سكري. -حتفظ املزيل ال�سكري بالطريقة ال�صحيحة.

املعلومات الأ�سا�سيّة

تعد طريقة نزع ال�شعر باملزيل ال�سكري قليلة التكلفة و�سهلة التح�ضري ،ويجب حفظها
ّ
بطريقة �صحيحة حلني ا�ستعمالها ،وهي طويلة الأمد �إذا ّمت حفظها بطريقة �صحيحة.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

خ�شبية ،و�أكيا�س
 م�صدر حراري ،وملعقةّ
نايلون �صغيرة الحجم.
 من�شفة ،ووعاء معدني �سميك. -زيت زيتون.

 ما ّدة مع ّقمة (كحول). (� )3أكواب �سكر. -كوب ع�صير ليمون.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

�أو ًال  :حت�ضري املزيل ال�سكري.
اخلا�ص.
� 1ضع ال�سكر داخل وعاء الطبخ
ّ
 2ا�سكب ع�صري الليمون فوق ال�سكر ،كما يف
ال�شكل (.)1
3
حرك اخلليط ملزج ال�سكر مع ع�صري الليمون
ّ
جيد ،كما يف ال�شكل (.)2
ب�شكل ّ

ال�شكل (.)1

� 4ضع الوعاء فوق م�صدر حراري هادئ.

ال�شكل (.)2
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5

جي ًدا با�ستمرار حتى يتما�سك
حرك املزيج ّ
ّ
ذهبيا ،كما يف ال�شكل
جيدا وي�صبح لونه
ً
ًّ

6

ادهن ال�سطح البارد املراد �سكب املزيج
عليه بقليل من الزيت �أو املاء ،مع مراعاة
حتمل ال�سطح للحرارة ،كما يف ال�شكل
ّ
(.)4

7

ا�سكب املزيج فوق ال�سطح ،وانتظر ()5
دقائق حتى يربد ،كما يف ال�شكل (.)5

8

خذ املزيج بني �أ�صابعك ،وت�أكد من متا�سكه
وليونته عن طريـق ّ
مطه ،كما يف ال�شكل
(.)6

9

ق�سم املزيج �إلى قطع �صغرية ح�سب احلاجة،
ّ
كما يف ال�شكل (.)7

الر�سوم التو�ضيحية

ثم ارفع املزيج عن امل�صدر احلراري.
(ّ ،)3

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6

ال�شكل (.)7
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الر�سوم التو�ضيحية

� 10ضع كل قطعة داخل كي�س بال�ستيكي
مدهون بقليل من الزيت ،كما يف ال�شكل
( ،)8واحفظها يف الثالجة بعد تغليفها.
ّ 11
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وعقّمها
بالطريقة
ال�صحية ,و�أعدها �إلى �أماكنها.
ّ
 12اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

الت�شعر.
عدد �أ�سباب
ّ -1
ّ
 -2ع ّلل اجلمل الآتية:

ال�شبة �إلى املزيل ال�سكري.
�أ � -إ�ضافة ّ

ب� -إزالة ال�شعر عك�س منو ال�شعر.

جـ� -إزالة ال�شعر يف فرتة ال�سكون لل�شعرة.
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ال�سكري
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
ّ
ال�سكري.
 -تزيل ال�شعر غري املرغوب فيه با�ستعمال املزيل

املعلومات الأ�سا�سيّة

ال�صحية وامل�أمونة لأنحاء اجل�سم كافّة.
تعد طريقة نزع ال�شعر باملزيل ال�سكري من الطرق
ّ
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد
 ما ّدة مع ّقمة (كحول).ّ
ال�سكري.
 قطعة المزيل كريم ّمرطب للج�سم.

الرقم

 من�شفة.مق�ص.
ّ

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

 1اغ�سل املنطقة املراد نزع ال�شعر منها باملاء
جي ًدا باملن�شفة.
وال�صابون ،ثم ج ّففها ّ
� 2ألب�س الزبون الثوب الواقي.
ّ
ال�سكري بني يديك،
 3خذ قطعة من املزيل
جي ًدا ،كما يف ال�شكل (. )1
وادعكها ّ

ال�شكل (.)1

 4اب�سط القطعة على اجللد مع اجتاه منو ال�شعر،
مراعيا ت�ساوي �سمك املزيل على امل�ساحة املراد
ً
تنظيفها ،كما يف ال�شكل (.)2
ال�شكل (.)2
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5

ا�ضغط على اجللد باالجتاه املعاك�س لعملية
نزع ال�شعر ،كما يف ال�شكل (.)3

6

انزع طرف املزيل باالجتاه املعاك�س لعملية
مراعيا ثبات اليد على
ب�سطها ب�رسعة وخ ّفة،
ً
اجللد ،كما يف ال�شكل (.)4

7

كرر العملية على امل�ساحات املراد نزع ال�شعر
ّ

8

تخ ّل�ص من قطع املزيل امل�ستخدمة.

9

اغ�سل املنطقة باملاء وال�صابون ،وج ّففها
جي ًدا ،كما يف ال�شكل (.)6
ّ

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)3

منها جميعها ،كما يف ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6

191

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

مطريًا ،كما يف ال�شكل (.)7
� 10ضع كرميًا ّ
ّ 11
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
ال�صحية ,و�أعدها �إلى �أماكنها.
بالطريقة
ّ
 12اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

ال�شكل (.)7

ع ّلل ما ي�أتي:
ق�ص ال�شعر الطويل الزائد قبل البدء بنزعه.
أهمية ّ
ّ � -1
ّ
أهمية ذلك يف اجتاه منو ال�شعر من جديد؟
 -2ب�سط املزيل ال�سكري مع اجتاه ال�شعر .وما � ّ
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
ال�شمعي.
 -تزيل ال�شعر با�ستخدام املزيل ّ

املعلومات الأ�سا�سيّة

مرة �أخرى
يعد املزيل ال�شمعي الأكرث ا�ستعما ًال يف مراكز التجميل؛ ل
ّ
ّ
إمكانية �إعادة ا�ستعماله ّ
بعد �صهره والتخ ّل�ص من ال�شوائب العالقة به.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد
-

الرقم

الأدوات والتجهيزات
 -قطع �شا�ش

�صابون ،وماء دافئ.
ما ّدة مع ّقمة (كحول).
مزيل �شمعي.
كريم ّ
مرطب للج�سم.

 -جهاز �إذابة ال�شمع الكهربائي

خا�ص.
خ�شبية ،وكر�سي
 من�شفة ،وملعقةّ
ّ

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

 1اغ�سل املنطقة املراد نزع ال�شعر منها باملاء
جي ًدا باملن�شفة.
وال�صابونّ ،
ثم ج ّففها ّ
� 2صل جهاز �إذابة ال�شمع بامل�صدر الكهربائي.
� 3ضع قطعة املزيل ال�شمعي داخل اجلهاز ،كما
يف ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)1

 4ا�ضغط مفتاح احلرارة على درجة حرارة منا�سبة
ثم �أدر مفتاح الت�شغيل(،)On
ل�صهر ال�شمعّ ،
كما يف ال�شكل (.)2

 5انتظر قلي ً
متاما.
ال حتى يذوب ال�شمع ً
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ال�شكل (.)2
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6

انتظر قلي ً
ال حتى تنخف�ض درجة حرارة املزيل
ال�شمعي وي�صبح داف ًئا.

7

كمية قليلة من املزيل ال�شمعي بو�ساطة
خذ ّ
اخل�شبية ،و�ضعها على باطن الر�سغ؛
امللعقة
ّ
للت�أكّ د من منا�سبة درجة حرارة ال�شمع
للجلد حتى ال يحرتق ،كما يف ال�شكل (.)3

8

كمية من املزيل ال�شمعي بو�ساطة امللعقة
خذ ّ
اخل�شبية ،واب�سطها على املنطقة املراد نزع
ّ
ال�شعر منها مع اجتاه منو ال�شعر ب�شكل مت�ساوٍ ،
كما يف ال�شكل (.)4

9

�ضع قطعة ال�شا�ش على املنطقة املراد نزعها ،
كما يف ال�شكل (.)5

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ٍ
يجف ال�شمع
ثوان حتى
 10انتظر ب�ضع
ّ
جي ًدا.
ويتما�سك ّ
 11ا�ضغط على اجللد باالجتاه املعاك�س لعملية
نزع ال�شعر؛ للتقليل من حدوث الآالم ومنع
ت�سلخ اجللد يف �أثناء عملية النزع  ،كما يف
ال�شكل (.)6

ال�شكل (.)5

� 12أكمل باقي املناطق املراد نزع ال�شعر منها
بو�ساطة املزيل ال�شمعي بالطريقة نف�سها.
ال�شكل (.)6
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الر�سوم التو�ضيحية

ّ 13
نظف املنطقة التي ّمت نزع ال�شعر عنها بو�ساطة
(� ،)Lotionأو زيت ّ
ملطف من الالفندر �أو
ح�صالبان ،كما يف ال�شكل (.)7

 14احفظ املزيل ال�شمعي داخل وعاء بال�ستيكي
ذي غطاء حلني اال�ستعمال مرة �أخرى.
ّ 15
نظف الأدوات ،وع ّقمها ،و�أعدها �إلى
�أماكنها ،ور ّتب املكان.

ال�شكل (.)7

 16اغ�سل يديك ،وع ّقمهما بطريقة �صحيحة.

أهمية فح�ص درجة حرارة املزيل ال�شمعي  ،بو�ضع مقدار قليل منه على ر�سغ اليد
 - 1ما � ّ
قبل البدء بعملية النزع؟

 - 2علل ما ي�أتي:

�أ � -رضورة ت�سخني ال�شمع بعد االنتهاء من ا�ستعماله.

ب -ال�ضغط على اجللد باالجتاه املعاك�س لعملية نزع ال�شعر.
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�إزالة ال�شعر الزائد باخليط

18-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 ت�ستعمل اخليط بالطريقة ال�صحيحة. -تزيل ال�شعر الزائد با�ستخدام اخليط.

املعلومات الأ�سا�سيّة

ت�ستخدم طريقة نزع ال�شعر بو�ساطة اخليط يف �إزالة �شعر احلواجب و�أعلى ال�صدغني ،والتي ّ
يتعذر �إزالتها
وتعد هذه من الطرق ال�رسيعة ،وت�ستعمل بكرثة يف �صالونات التجميل.
بو�ساطة ال�شمع �أو ال�سكرّ ،
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

 -من�شفة  ،وكر�سي مريح.

 ما ّدة مع ّقمة (كحول). كريم ّمرطب.

الرقم

 -وخيط من القطن ،وقطن.

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

 1اغ�سل يديك ،وع ّقمهما.
مراعيا انحناء
� 2أجل�س الزبون على الكر�سي،
ً
وثبته على امل�سند اخلا�ص
الر�أ�س �إلى اخللفّ ،
للكر�سي ال�شكل (.)1
 3اخرت ً
مراعيا
قطنيا ،كما يف ال�شكل (،)2
ً
خيطا ًّ
اجليد حتى ال ينقطع يف �أثناء
�أن يكون من النوع ّ
العمل.

ال�شكل (.)1

أول :طريقة الفم
� اً
ال�شكل (.)2
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

4

اثن طرف اخليط بفمك ،ثم ام�سك طرفه
ِ
الآخر بيدك الي�رسى ،اجعل اخليط ب�شكل
خط م�ستقيم .

5

الداخلية للخيط،
�ضع يدك اليمنى من اجلهة
ّ
مراعيا �أن يالم�س الق�سم اخلارجي للأ�صابع
ً
ثم ا�ضغط اخليط
الأربعة دون
ال�سبابةّ ،
ّ
للخارج على �أن ّ
ي�شكل الرقم (.)7

الر�سوم التو�ضيحية

ثانيًا :طريقة الفرا�شة
6

لف اخليط بو�ساطة يدك اليمنى حول نف�سه
ّ
مرات و�أ�صابعك الأربعة بداخلها ،كما
(ّ )3
يف ال�شكل (.)3

7

�أخرج �إ�صبعي اخلن�رص والبن�رص من اخليط،
و� ِ
وال�سبابة والإبهام يف
أبق �إ�صبع الو�سطى
ّ
الداخل ،كما يف ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

8

�ضع اخليط فوق ال�شعر املراد نزعه بحيث يالم�س
اخليط �سطح اجللد ،كما يف ال�شكل (.)5

9

ا�سحب اخليط بيدك الي�رسى لتطابق �إ�صبعي
ال�سبابة والإبهام ببطء ،مراعيا �إرجاع ر�أ�سك
ّ
�ساحبا
مالم�سا للجلد،
للخلف ،مع �إبقاء اخليط
ً
ً
ال�شعر معه ،كما يف ال�شكل (.)6

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)5

كرر اخلطوات ال�سابقة نف�سها ،على املناطق
ّ 10
املراد نزع ال�شعر منها .ال�شكل (.)7
وخلوها من ال�شعر.
 11ت�أكّ د من نظافة املنطقة
ّ
 12ام�سح بالقطن املنطقة التي ّمت نزع ال�شعر منها.

ال�شكل (.)6

 13ام�سح املنطقة باملاء ،وج ّففها ،و�ضع الكرمي
الواقي من ال�شم�س.
 14تخ ّل�ص من اخليط امل�ستخدم.
ّ 15
نظف املكانّ ،ثم اغ�سل يديك ،وعقّمهما.

 -1يف � ّأي املناطق من اجل�سم ي�شيع ا�ستعمال اخليط لإزالة ال�شعر؟
يحبذ ا�ستعمال اخليط لنزع �شعر الإبطني؟
ِ -2ل َـم ال ّ
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ال�شكل (.)7

نزع ال�شعر بو�ساطة امللقط

19-3

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 ت�ستعمل امللقط يف عملية نزع ال�شعر.منوه نف�سه.
 -تنزع ال�شعر باجتاه ّ

املعلومات الأ�سا�سيّة

حمددة ودقيقة مثل احلواجب ،وحتتاج
ت�ستخدم طريقة نزع ال�شعر بو�ساطة امللقط يف مواقع ّ
هذه الطريقة �إلى د ّقة يف العمل ،و�إلى وقت �أطول مقارنة بالطرق الأخرى.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

 -من�شفة ،وكر�سي مريح.

 ما ّدة مع ّقمة (كحول). كريم ّمرطب.

الرقم

 -قطن ،وملقط.

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

� 1أجل�س الزبون على كر�سي مائل على �أن يكون
م�ستندا للخلف ،و�ضع املن�شفة على
ر�أ�سه
ً
�صدره ،كما يف ال�شكل (.)1
 2ام�سح امللقط بالكحول ،كما يف ال�شكل (.)2
حدد �شكل احلواجب الذي يرغبه الزبون.
ّ
3

ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)2
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

4

ال�سبابة والإبهام يف
ام�سك امللقط بو�ساطة ّ
يدك اليمنى ،كما يف ال�شكل (.)3

5

ام�سح اجللد املراد نزع ال�شعر منه بالكرمي
املطري ،كما يف ال�شكل (.)4
ّ

6

�شد م�ساحة اجللد املراد نزع ال�شعر منه
ّ
بو�ساطة �إ�صبعي يدك الي�رسى (الإبهام،
وال�سبابة)؛ للتقليل من الأمل كما يف ال�شكل
ّ
(.)5

7

ام�سك ال�شعرة الواحدة املراد نزعها من
منت�صفها بني طريف امللقط بزاوية حا ّدة،
كما يف ال�شكل ( ،)6وا�سحب ال�شعر باجتاه
النمو.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

8

كرر اخلطوات ال�سابقة نف�سها على بقية
ّ
ال�شعر املراد نزعه ،كما يف ال�شكل (.)7

9

ام�سح املنطقة التي ّمت نزع ال�شعر منها بالقطن
كما يف ال�شكل (.)8

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)7

كرر اخلطوات ال�سابقة نف�سها على احلاجب
ّ 10
الآخر ،كما يف ال�شكل (.)9
ّ 11
نظف مكان العمل ،وع ّقم امللقط.

ال�شكل (.)8

 12اغ�سل يديك ،وع ّقمهما بطريقة �صحيحة.

ال�شكل (.)9

ّ � -1أيهما يحتاج �إلى وقت �أطول :نزع ال�شعر بامللقط العادي �أم نزعه با�ستعمال اخليط؟ وملاذا؟
 -2علل كلاً مما ي�أتي:
�أ  -م�سح امللقط بالكحول قبل اال�ستعمال.
�شد اجللد املراد نزع ال�شعر منه بو�ساطة �إ�صبعي اليد.
بُ -ي ّ
جـ -مي�سح اجللد املراد نزع ال�شعر منه بالكرمي املطري.
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الت�شعر؟
 - 1ما املق�صود بحالة
ّ

يف�ضل ا�ستخدام اخليط يف �إزالة ال�شعر الزائد؟
 - 2يف � ّأي املناطق ّ
 - 3على ماذا تعتمد الطرق الدائمة يف �إزالة ال�شعر غري املرغوب فيه؟
 - 4قارن بني �إزالة ال�شعر بطريقتي �شفرة احلالقة واملزيل ال�شمعي من حيث :التكلفة،
والطريقة ،و�شكل ال�شعرة بعد الإزالة.
ال�سلبية املرتتبة عند �إزالة ال�شعر عن طريق الليزر؟
 - 5ما الآثار
ّ

الكهربائية يف نـزع ال�شعر غري املرغوب فيـه
 - 6ما املبـد�أ الـذي تعمل مبوجبـه الإبرة
ّ
ب�شكل دائم؟

ّ
ال�سكري وا�سـتعمال الكرميات
 - 7قـارن بني طريقتي نزع ال�شـعر با�سـتعمال املزيـل
الكيميائية من حيث منو ال�شعر من جديد.
 - 8علل ما ي�أتي:
�أ  -ا�ستعمال (� ، )Lotionأو زيت الالفندر� ،أو ح�صالبان عند تنظيف اجللد مبا ّدة ال�شمع
(.)Wax
بقوة على الب�رشة لإزالة ال�شعر الزائد.
ب -عدم ا�ستعمال اخليط ّ
جـ -يف�ضل ا�ستعمال اخليط من القطن عند �إزالة ال�شعر الزائد.

الزنربكية.
د  -ت�ستعمل بودرة (التلك) يف عملية �إزالة ال�شعر قبل ا�ستعمال �آلة �إزالة ال�شعر
ّ
هـ -يب ّلل �شعر احلاجب قبل �إزالته بامللقط.
ّ
ال�سكري.
و  -و�ضع زيت داخل �أكيا�س النايلون عند حفظ املزيل
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� - 1ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1املا ّدة التي تعمل على تنظيف �سطح الب�رشة و�إزالة الدهون امل�ؤك�سدة منها ،هي:
�أ  -ال�سائل القاب�ض ب -كرمي ال�صنفرة جـ -ال�صابون د -احلليب ّ
املنظف
( )2يف�ضل عدم ا�ستعمال جهاز البخار مع الأوزون للب�رشة :
�أ  -العادية

الدهنية
جـ-
ّ

ب -الرطبة

واملتهيجة
احل�سا�سة
دّ -
ّ

( )3تعرف الب�رشة ذات امل�سامات ال�صغرية وامللم�س اخل�شن بالب�رشة:
العادية
�أ -
ّ

جـ -املختلطة

الدهنية
ب-
ّ

د -اجلافّة

يتم الرتكيز يف عملية التق�شري الآيل للوجه على:
(ّ )4
�أ  -اجلبني

جـ -الذقن د -املنطقة الو�سطى()T.zone

ب -الوجنتني

احل�سية بحركات:
( )5تدلك الع�ضلة املرتبطة بالأع�صاب ّ
�أ  -االهتزاز

جـ -ال�ضغط

ب -التم�سيد

د -التقري�ص

( )6ي�ستعمل جهاز البخار مع الأوزون على الب�رشة املختلطة ملدة:

�أ  ) 15( -دقيقة ب )10( -دقائق جـ )7-5( -دقائق د )3( -دقائق

وحب ال�شباب ،هي الب�رشة:
(� )7أكرث �أنواع الب�رشة عر�ضة لظهور الزوان
ّ
العادية
�أ -
ّ

ب  -اجلافّة

احل�سا�سة
جـ -
ّ

 - 2بينّ فوائد ا�ستعمال جهاز الذبذبات العالية على الب�رشة.
مميزات القناع اجليد.
ّ -3
عدد ثال ًثا من ّ

الدهنية
د-
ّ

 - 4اذكر �أ�سماء ثالث حاالت للب�رشة مينع فيها ا�ستعمال جهاز ال�شفط للعناية بالب�رشة.
ِ �-5
اال�صطناعية.
أعط ثالثة �أمثلة على الأقنعة
ّ
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حدد اثنتني من احلاالت التي مينع فيها �إجراء ّ
كل من:
ّ -6
ب -التدليك
�أ � -صنفرة الب�رشة
مميزة ّ
لكل من النوعني الآتيني للب�رشة:
ّ -7
و�ضح ثالث �صفات ظاهرة ّ
الدهنية
ب-
العادية
أ� -
ّ
ّ

علما ب�أنها تعاين تك�سرّ ًا
 - 8ح�رضت زبونة للعناية بب�رشتها (�صنفرة ،وتدليك ،و�إزالة زوان) ً
الدموية يف ب�رشتها :
يف ال�شعريات
ّ
قدم تربيرات لذلك.
�ستقدمها لها؟
�أ  -ما اخلدمات التي
بّ -
ّ
عاما؟
عاما وجفافه يف عمر (ً )60
 - 9ما الفرق بني جفاف اجللد يف عمر(ً )25
خم�سا من فوائد �شفط الب�رشة با�ستخدام جهاز ال�شفط الكهربائي.
 -10اذكر
ً
 -11قارن بني طرق �إزالة ال�شعر املختلفة ،من حيث (طريقة العمل ،والتكلفة ،والوقت،
واجلهد ،والأمل الناجت من الإزالة).
فاعليـة :ا�ستعمال مبطئات نـمو ال�شعر بعد عمليـة نـزع ال�شعر باملزيـل
ّ � -12أيهما �أكرث
ّ
ال�سكري� ،أم بعد �إزالته بال�شفرة؟
ال منها؟
عدة ،ل ّأي نوع ب�رشة ت�ستعمل ك ًّ
 -13لديك �أ�سماء �أقنعة ّ
ب -قناع الطحالب
�أ  -قناع الكوالجني
د  -قناع الكربيت
جـ -قناع الكاالمني
 -14ما الفرق يف الرتكيب بني كرمي النهار وكرمي الليل؟
أهمية و�ضع واقي ال�شم�س بعد �إزالة ال�شعر الزائد عن الوجه.
 -15بينّ � ّ
أهمية تركيز ن�سبة الدهون والفيتامينات يف كرمي امل�ساج.
 -16بينّ � ّ
حدد نوع الب�رشة التي تظهر فيها التجاعيد �أكرث من غريها.
ّ -17
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ّقيم تع ّلمك ملو�ضوع العناية بالب�رشة ،بو�ضع �إ�شارة (� )Pأمام ّ
كل فقرة من قائمة ال�شطب الآتية:
الرقم �أ�ستطيع بعد درا�ستي لهذه الوحدة �أن:
1
2

نعم

أتعرف �أنواع الب�رشة ،و�صفاتها ،والعوامل امل�ؤ ّثرة فيها.
� ّ

أو�ضح املق�صود بامل�صطلحات الآتية:
� ّ
التنظيف ال�سطحي ،والتنظيف العميق ،و�صنفرة الب�رشة ،والتدليك،
والت�شعر.
والأقنعة،
ّ

3

اخلا�صة بعملية ّ
كل من (حت�ضري الزبون ،وتنظيف الب�رشة
أطبق املهارات
ّ
� ّ
يدويا و� ًّآليا،
يدويا و� ًّآليا ،وتدليك الب�رشة ،و�إزالة الزوان ًّ
ال�سطحي والعميق ًّ
ويدويا).
و�إدخال امل�ستح�رضات للب�رشة � ًّآليا
ًّ

5

اخلا�صة بعملية و�ضع القناع الطبيعي واجلاهز ،و�إزالته عن الب�رشة.
أطبق املهارات
ّ
� ّ

4

أتعرف �أنواع الأقنعة املنا�سبة لنوعية الب�رشة.
� ّ

6
7

أتعرف طرق �إزالة ال�شعر (الدائمة وامل�ؤ ّقتة).
� ّ

ّ
ال�سكري.
�أح�ضرّ املزيل

8

أطبق املهارة اخلا�صة ب�إزالـة ال�شعر الزائـد با�ستعمال الـمزيل (ال�سكري،
� ّ
وال�شمعي ،اخليط).

9

العامة يف �أثناء تطبيق املهارات.
أطبق تعليمات الأمن وال�سالمة ّ
� ّ

 10أ� ّتبع تعليمات ال�رشكة ال�صانعة يف ا�ستعمال م�ستح�رضات العناية بالب�رشة.
حمركات البحث يف ا�ستق�صاء املعرفة امل�ستخدمة يف العناية بالب�رشة.
� 11أ�ستخدم ّ
وامل�ستجدات يف جمال العناية بالب�رشة.
التطورات
� 12أواكب
ّ
ّ

أخالقيات املهنة يف التعامل مع زمالئي والزبائن.
� 13أراعي �
ّ
أر�شد اال�ستهالك يف ا�ستعمال املوا ّد.
ّ � 14
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تزيين الوجه (المكياج)
مهما يف حتديد
وميزه به عن املخلوقات كافّة ،وتلعب الوراثة ً
دورا ًّ
وهب اهلل الإن�سان جمال الوجه ّ
الهند�سية للوجه ،وميكن للفرد بو�ساطة تزيني الوجه ا�ستثمار البعد اجلمايل الكامن فيه و�إبرازه؛
الأبعاد
ّ
جاذبا للنظر؛ ل ّأن التزيني ال�صحيح يعمل على حتقيق التوازن والتنا�سق املطلوبني ملنظر الوجه ،كما
ليكون
ً
الداخلية للمر�أة دون �أن يظهر التعب والإرهاق ،بالإ�ضافة �إلى � ّأن تغيري
ال�شخ�صية
يعك�س التزيني الناجح
ّ
ّ
�ألوان املكياج وخطوطه يتيح للمر�أة فر�صة الظهور بهيئة جديده وط ّلة م�رشقه فيها �أكرث ت�أل ًقا وجر�أة ،كما
النف�سية ،ولتحقيق ذلك ،يجب
� ّأن املكياج ي�ضفي عليها م�سحة من اجلمال ويغيرّ يف مظهرها ويف حالتها
ّ
اخلا�ص بالألوان
اتباع خطوات التزيني ال�صحيحة لكل جزء من الوجه ،وا�ستعمال امل�ستح�رض املنا�سب
ّ
املنا�سبة بحيث يتالءم مع العمر والوقت واملنا�سبة.
 ما امل�ستح�رضات املنا�سبة للتزيني ال�صحيح؟ وما �أ�شكالها؟ ما مفهوم تزيني الوجه؟أ�سا�سيات ّ
كل منها؟
 -ما �أنواع التزيني؟ كيف تتم مراحل التزيني؟ وما � ّ

يتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحده �أن :

التطور التاريخي لفن تزيني الوجه.
تتعرف
ّ
ّ
تو�ضح مفهوم تزيني الوجه.
ّ
حتدد �أنواع تزيني الوجه و�أمناطه ،وجماالت ا�ستعمال ّ
كل منها.
ّ
حتدد الأدوات امل�ستعملة لتزيني الوجه.
ّ
تختار م�ستح�رضات تزيني الوجه املنا�سبة وال�سليمة.
أ�سا�سيات ّ
كل منها.
تتتبع مراحل تزيني الوجه ،و� ّ
ّ
ت�ص ّنف �أ�شكال الوجوه ،وحت ّلل خطوط الوجه و�أجزاءها.
تطبق التزيني لأ�شكال الوجوه ولأجزائه املختلفة ,وتخفي العيوب.
ّ
العامة.
تراعي �أمور
ّ
ال�صحة وال�سالمة ّ
ّ
توظف التكنولوجيا يف البحث عن �آخر خطوط املو�ضة والتزيني.
وحت�سن �إدارة الوقت.
تر�شد اال�ستهالك يف ا�ستعمال املوا ّد،
ّ
ّ
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�أوالً

تزيني الوجه

هنالك طرائق و�أدوات خمتلفة لتزيني الوجه و�أ�س�س يجب مراعاتها عند تزيني ّ
كل جزء فيه.

التطور التاريخي لتزيني الوجه
1
ّ

مر الع�صور ،فقد ا�ستعمل الإن�سان منذ القدم �أ�شكا ًال و� ً
أمناطا
ّ
تطور ا�ستعمال و�سائل التزيني على ّ
أهمها :التنكر واالختفاء
معينه � ّ
خمتلفة من و�سائل التزيني ،ابتدعها ب�شكل فطري لتحقيق �أغرا�ض ّ
أهم
جزءا من �أ�سلحته التي يحر�ص عليها ّ
من الأعداء ،و�أ�صبحت و�سائل التزيني ً
ويعدها من � ّ
خا�ص؛ فلقد
مقومات انت�صاره على �أعدائهّ ،ثم �أ�صبح و�سيلة لإظهار اجلمال الأنثوي ب�شكل
ّ
ّ
وخ�صو�صا م�رص التي مل
تطو ًرا يف ال�صني ومنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
ً
عا�شت �أكرث احل�ضارات ّ
من�صبا على �إظهار
يكن فيها املكياج ًّ
عفويا بل كان بح ًثا دقيقًا عن اجلمال؛ �إذ �إنّ اهتمام الن�ساء كان ًّ
بيا�ضا ،وكذلك �إبراز جمال العني بر�سم دائرة كبرية مبا ّدة خ�رضاء حتيط بعيون
ب�رشتهن بلون �أكرث ً
أي�ضا؛ �إذ كانت ّ
مركبة من قطرة للعني
الن�ساء والرجال ،وقد كان لهذه الدائرة مفعول عالجي � ً
وبلورات هيدرو�سليكات النحا�س التي حتمي العني من بع�ض اجلراثيم ،وقد ا�ستعملت الن�ساء
ج�سدت
كذلك بلورات كربيتات الر�صا�ص لتكحيل عيونهن ،ويف القرن الأول قبل امليالدّ ،
فامتد
امللكة كليوبرتا ملكة جمال ع�رصها معايري مكياج املر�أة وجمالها،
وتطور فن تزيني العني ّ
ّ
ملونني بالذهبي �أو الأخ�رض.
ليتم ر�سمه بخطني عري�ضني ّ
الكحل ب�شكل ذيل ال�سمكة ّ
نوعية كحل العني ،وا�ستعملوا �أحمر اخلدود وال�شفاه
اليونانيون حت�سينات يف
و�أدخل
ّ
ّ
تطور فن العطور ،وو�صل �إلى روما واليونان،
نباتية �
أومعدنية ،كما ّ
ّ
امل�ستخرج من �أ�صباغ ّ
وقد كان مل�ساحيق التجميل ّ
املعطرة �صيت �شائع يف ال�صنيّ � ،أما يف فرن�سا فبد أ� املكياج ب�شكل
فعلي يف بداية القرن الثاين ع�رش .

التقليدية يف الأردن ،وما
التجميلية
ابحث يف تاريخ التزيني عند العرب والعادات
ّ
ّ
وعززه بال�صور ،وناق�ش زمالءك
ثم اكتب
تقريرا يف ذلكّ ،
هو متداول منها �إلى الآنّ ،
ً
فيه ب�إ�رشاف معلمك.
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� 2أنواع تزيني الوجه

يهدف تزيني الوجه (املكياج � )Make upإلى حت�سني مظهر الوجه و�إخفاء عيوبه با�ستعمال
م�ستح�رضات منا�سبه ب�أنواعها و�ألوانها املختلفة ،باتباع الأ�ساليب ال�صحيحة املنا�سبة.
ّ
خا�ص تعتمد خطوات تزيينه على
ولكل وجه منوذج
وهنالك مناذج خمتلفة لتزيني الوجه،
ّ
هند�سيا بالدرجة الأولى ،ثم يتبع ذلك حتديد الألوان امل�ستعملة مبا يتالءم مع
�شكل الوجه
ًّ
مراعيا العادات والتقاليد.
ال�شخ�صية ،والعمر ،واملنا�سبة ،ولون املالب�س ولون العيون وال�شعر،
ً
ّ
مدة بقائه على الب�رشة:
وهناك �أنواع خمتلفة لتزيني الوجه نذكر �أهمها من حيث ّ

خا�صة بتزيني الوجه يف �أثناء
املزين م�ستح�رضات ّ
�أ  -التزيني امل�ؤقّت :ي�سـتعمل ال�شخ�ص �أو ّ
النهار ،وجتب �إزالته قبل النوم ،حيث تكون هذه امل�ستح�رضات قابلة للإزالة باملاء وال�صابون
اخلا�صة.
�أو مب�ستح�رضات التنظيف
ّ
ب -التزيـني الـدائم :ميتاز التزيني الدائم با�ستعمال مركّ بات
�صناعيا مبثبتات التزال باملاء وال�صابون
أعدت
خا�صة � ّ
ّ
ًّ
اخلا�صة ،بل تبقى فرتة
وال مب�ستح�رضات التنظيف
ّ
ّ
التقل عن عام ،كما يف ال�شكل ( ،)1-4وت�ستعمل

يف فن التزيني الدائم �ألوان تنا�سب �أكرث املنا�سبات،
وقد وجدت �أ�ص ً
ت�شوهات الوجه ،وعادة ما
ال لإخفاء ّ
الطبيعية.
مقاربا للألوان
يكون اختيارها
ً
ّ

� 3أمناط التزيني املختلفة

ال�شكل ( :)1-4التزيني الدائم.

تعدد املنا�سبات التي تتط ّلب �أن يظهر الفرد فيها مبظهر
مع ّ
منا�سب ،فقد وجدت �أمناط خمتلفة لتزيني الوجوه ،منها:

�أ  -التزيني اليومي للوجه (العادي) :وت�ستعمل فيه موا ّد
�شدة
التزيني امل�ؤ ّقت كما يف ال�شكل ( ،)2-4وتختلف ّ
الألوان امل�ستعملة ح�سب املنا�سبة ،والعمر؛ �إذ يكون
التزيني النهاري ذا �ألوان هادئة وغري المعة ،بعك�س
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ال�شكل ( :)2-4تزيني الوجه
العادي.

الرباقة ،ويكون
مكياج ال�سهرات فت�ستعمل فيه م�ستح�رضات التجميل ذات الألوان ّ
املثبتة لهذه الألوان بكمية �أكرب.
ا�ستعمال البودرة ّ

ب -تزيني الأفراح واملنا�سبات :يراعى عند تزيني الأفراح� ،أو
التزيني حلفالت امل�ساء وال�سهرة ،ا�ستعمال كرمي الأ�سا�س �أو

لتعرق الوجه ،كما يف
كرميات متويه وبودرة �ضد املاء؛ ً
منعا ّ

ال�شكل ( ،)3-4وكذلك يراعى ا�ستعمال �ألوان المعة من

ظل العيون والبودرة؛ لتبدو �أجمل يف الأ�ضواء ال�ساطعة،
وميكن و�ضع طبقات كثيفة من املكياج ،ولكن بالطريقة

ال�صحيحة لتج ّنب النفور منه.

ال�شكل ( :)3-4تزيني الأفراح.

ال�شخ�صية املطلوبة والدور
جـ -التزيني ال�سينمائي وامل�رسحي :يتط ّلب الرتكيز على تعابري
ّ
املطلوب ،وذلك ب�سبب وجود �إنارة �شديدة؛ فاملر�أة اجلميلة التي يتط ّلب دورها ال�سينمائي
�أو امل�رسحي �أن تبدو �شاحبة الوجه ،يكون الرتكيز يف مكياجها على �إظهار هذا ال�شحوب
با�ستعمال �ألوان املكياج التي حتقّق ذلك الهدف .كما يف ال�شكل (.)4-4
متيز مكياج امل�سارح من حيث:
وهناك خ�صائ�ص ّ
ال�صنع ،واللون ،واال�ستعمال� ،أهمها ما ي�أتي:
 . 1وجود كرمي الأ�سا�س بحالة �صلبة؛ �إذ تكون املاده
الدهنية ،وهي ذات
ال�شمعية فيه �أعلى من املا ّدة
ّ
ّ
قدرة فائقه يف عملية التمويه.
 . 2قدرة البودرة على امت�صا�ص �إفرازات الوجه من
دهن وعرق ،وكذلك امت�صا�ص ال�ضوء؛ لتمنع
انعكا�سات �أ�ضواء الكامريا التي جتعل لل�صورة بري ًقا
ال�شكل ( :)4-4التزيني
ال�سينمائي وامل�رسحي.
وملعا ًنا قد يخفي مالمح الوجه .
عمرا �أكرب من
 . 3قدرة املكياج على تغيري مالمح املم ّثل �إذا تط ّلب دوره ذلك ،ك�إعطائه ً
عمره احلقيقي.
كمية �أكرب من كرمي الأ�سا�س والبودرة من تلك امل�ستعملة يف املكياج العادي.
 . 4ا�ستعمال ّ
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 . 5ا�ستعمال الألوان الفاحتة ،والرتكيز على لون الأ�سا�س الرمادي ،ويو�ضع كرمي الأ�سا�س
كمية قليلة
الفاحت على الأماكن البارزة
ّ
والعلوية من اجلبني واخلدين والذقن  ،وتو�ضع ّ
والبد من و�ضع القليل من اللون الفاحت على اجلوانب
من الألوان الغامقه حتتها،
ّ
متهدالً.
ال�سفلى؛ لإظهار �أ�سفل اخلدين ّ
 . 6ا�ستعمال كرمي التمويه �أ�سا�سي يف التزيني امل�رسحي �أو لإخفاء العيوب ،ويتوافر ب�شكل
عادية،كما يتوافر ب�ألوان باهتة ،وي�ستعمل عادة لإخفاء
عبوة ّ
�إ�صبع� ،أو �أنبوب� ،أو ّ
وحب ال�شباب.
عيوب الوجه ،كالنم�ش ،والكلف ،واحمرار الوجه،
ّ
يحول البـودرة �إلى
 . 7يزيد الـماء يف ثبـات موا ّد التزيـني امل�سـرحي عـلى الب�رشة؛ لأ ّنه ّ
ير�ش بع�ض املاء
معجون ثابت على الب�رشة .ولتثبيت املكياج امل�رسحي على الب�رشةّ ،
ي�صا ملكياج الوجه.
ّ
خ�ص ً
املعد ّ

تتكون موا ّد التزيني ّ
د  -التزيني ّ
التنكري من
التنكريّ :
ملونة ّ
خا�ص .ويجب �أال تكون
حتل ب�سائل
ّ
بودرة ّ
حت�س ً�سا للجلد ،و�أن
هذه املوا ّد ّ
�سامة �أو ت�سبب ّ
تكون �سهلة الإزالة عن الوجه ،حيث ت�ستعمل
يف احلفالت ّ
التنكرية للأطفال والكبار .كما يف
ال�شكل (.)5-4

ال�شكل ( :)5-4التزيني التنكري.

 -1ما �أهداف التزيني عرب التاريخ؟

اليونانيون على تزيني الوجه؟
أهم التح�سينات التي �أدخلها
 -2ما � ّ
ّ
عدد �أنواع التزيني.
ّ -3

حدد �أمناط التزيني املختلفة.
ّ -4

 -5للمكياج امل�رسحي خ�صائ�ص من حيث الهدف ،واللون ،واال�ستعمال ،اذكرها.
مميزات مكياج الأفراح واملنا�سبات.
 -6اذكر � ّ
أهم ّ
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ثانيًا

م�ستلزمات تزيني الوجه

خا�صة ت�ضمن جتهيزات وم�ستح�رضات خمتلفة ،منها:
يتط ّلب تزيني الوجه م�ستلزمات ّ

 1جتهيزات تزيني الوجه:

تتنوع التجهيزات امل�ستعملة لتزيني الوجه ،كما ي�أتي:
ّ

�أ  -مكان تزيني الوجهّ :يت�صف مكان تزيني الوجه بالهدوء �أو املو�سيقى الهادئة ،وعادة
طبيعية ك�ضوء ال�شم�س
جيدة ،والإ�ضاءة فيه � ّإما
ّ
تكون �ألوان جدرانه باردة ،وتهويته ّ
ويتميز كر�سي
�صناعية (�ضوء النيون ،وال�ضوء العادي) ،كما يف ال�شكل (،)6-4
�أو
ّ
ّ
ّ
التحكم
املكياج بوجود مف�صلني �أحدهما للظهر والآخر لتحريك الرقبة ،كما وميكن
يف ارتفاعه ،كما يف ال�شكل (.)7-4

ال�صناعية للمكياج.
ال�شكل ( :)6-4الإ�ضاءة
ّ

ويراعى و�ضع الثوب الواقي حول رقبة
الزبون حلماية املالب�س من االت�ساخ،
وو�ضع غطاء الر�أ�س حلماية ال�شعر ،ويجب
املزين �إرتداء ثوب ذي لون فاحت نظيف
على ّ
خا�ص بالعمل ،والت�أكّ د من تطهري اليدين،
ّ
اخلا�صة مب�ستح�رضات
وحت�ضري الطاولة
ّ
تزيني الوجه م�سب ًقا.
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ال�شكل ( :)7-4كر�سي املكياج.

تذكّر

املزين على نظافته ،وخلوه من
حر�ص ّ
رائحة الفم وروائح اجل�سم ،وتغطية
ال�شعرعند القيام بعملية التزيني.

عدة لتزيني الوجه ،منها:
ب  -الأدوات امل�ستعملة لتزيني الوجه :ت�ستعمل �أدوات ّ
 . 1الأدوات امل�سـتعملة لو�ضع البودرة على الب�رشة :ت�ستعمل لو�ضع البودرة على
خا�صة ،تكون عادة
قطنية
فرا�ش خا�صة ذات حجوم خمتلفة� ،أو ّلبادة
الب�رشة
ٍ
ّ
ّ
املرتا�صة لت�سهيل ا�ستعمالها.
�صغرية وموجودة يف علبة البودرة
ّ
 .2الأدوات امل�ستعملة لو�ضع ظل العني والرمو�ش واحلواجب :ت�ستعمل لو�ضع ظل العني
خا�صة بحجوم مـختلفة� ،أو �أداة على �شكل ق�ضيب بال�ستيكي
(ٍ )Eye Shadow
فرا�ش ّ
فرا�ش خا�صة
رفيع ملفوف على ر�أ�سه قطعة �إ�سفنج �صغرية ،وت�ستعمل ل�سائل الرمو�ش ٍ
خا�صة لتزيني العني بالكحل ال�سائل.
بحجوم خمتلفة ،وكذلك ت�ستعمل فر�شاة ّ
خا�صة ت�ستعمل لتنظيم �شكل احلواجب؛ لإكمال هند�سة الوجه من
وهناك �أدوات ّ
اخلا�صة.
خالل ا�ستعمال امللقط ،وامل�شط ،والفر�شاة
ّ
اخلا�صة لو�ضع �أحمرال�شفاه،
 . 3الأدوات امل�ستعملة لو�ضع �أحمر ال�شفاه :ت�ستعمل الفر�شاة
ّ
ويف�ضل ا�ستعمال هذه الفر�شاة حتى عند توافر �أحمر ال�شفاه ب�شكل �إ�صبع �أو كرمي؛ ملنع
ّ
نقل العدوى من فم �إلى �آخر ،وملزج �أكرث من لون
تذكّر
معا عند اال�ستعمال ،للح�صول
ال�صحة العامة،
لغايات
من �أحمر ال�شفاه ً
ّ
يجب العناية ال ّتامة بالأدوات
على لون متجان�س واحد .ويبينّ ال�شكل ()8-4
امل�ستعملة للتزيني ،وعدم
الأدوات امل�ستعملة لتزيني الوجه.
تلوثها لتاليف العدوى.
ّ

ال�شكل ( :)8-4الأدوات امل�ستعملة لتزيني الوجه.
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 2م�ستح�رضات تزيني الوجه

�صنعت م�ستح�رضات التجميل ب�أ�شكال خمتلفة ،لتخدم الهدف الذي ت�ستعمل لأجله،
كامل�ساحيق ،و�أقالم ال�شمع ،والكرميات ،ويف ما ي�أتي امل�ستح�رضات الأكرث ا�ستعما ًال يف
عمليات تزيني الوجه :
أهمية من
�أ  -م�ستح�رضات الأ�سا�س ( :)Foundationال توجد ما ّدة يف تزيني الوجه �أكرث � ّ
م�ستح�رضات الأ�سا�س التي تعطي اللون املنا�سب للب�رشة ،وتخفي عيوبها ،وحتميها من
امل�ؤ ّثرات اخلارجية؛ كاجلفاف والرياح؛ لذا ،ف� ّإن اختيار اللون املنا�سب من م�ستح�رضات
مهمة يف التزيني.
الأ�سا�س عملية ّ
املعدنية،
 . 1تركيب م�ستح�رضات الأ�سا�س :ترتكّ ب م�ستح�رضات الأ�سا�س من الزيوت
ّ
تتميز به من حيث الرتكيب ،احتوا�ؤها على ال�شمع والالنولني والكحول
و� ّ
أهم ما ّ
واملاء ومواد ملونة وعطور و�أ�صباغ �أكا�سيد احلديد ،وقد يحتوي بع�ضها على
إ�ضافية ،مثل :زيت اللوز وزيت اخلروع املهدرج وبودرة البوراك�س
ّ
مكونات � ّ
وثاين �أك�سيد التيتانيوم وثالثي الإيثانول الأميني.
� . 2أ�شكال م�ستح�رضات الأ�سا�س :هناك �أ�شكال خمتلفة من م�ستح�رضات الأ�سا�س ،منها:
والدهنية واجلافّة.
العادية
معد لأنواع الب�رشة
�أ  .الكرمي ّ :
ّ
ّ
رج الزجاجة قبل اال�ستعمال؛
ب .ال�سائل :يحتوي على قليل من الزيت ،وال ّ
بد من ّ
متجان�سا.
لي�صبح ال�سائل
ً
الدهنية ،ويعمل املعجون على
جـ .املعجون :ي�ستعمل لإخفاء عيوب الب�رشة ،وللب�رشة
ّ
الدهنية للوجه لكي يق ّلل من ملعان الوجه ،كما ميكن ا�ستعماله
امت�صا�ص املا ّدة
ّ
العادية واجلافّة �رشيطة ا�ستعمال ّ
خا�ص قبل و�ضعه عليها.
مرطب
للب�رشة
ّ
ّ
د  .القلم :ذو قوام �صلب ،وي�ستعمل لإخفاء الألوان غري املرغوب فيها ،وميكن ا�ستعماله
فوق الأماكن املراد تغطيتها� ،أو �إخفا�ؤها� ،أو تذكّر
على الوجه كام ً
ال.
يوجد كرمي الأ�سا�س ب�ألوان
هـ  .م�ستح�رضات التمويه :توجد على �شكل كرمي،
قريبا منهاّ ،مما
الب�رشة �أو
ً
نظرا لكثافتها العالية،
ي�ساعد على �إخفاء عيوبها.
�أو قلم وبحجوم �صغرية ً
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وحب ال�شباب.
وت�ستعمل على �أماكن العيوب يف الوجه؛ كالندب ،والكلف،
ّ
وهناك �ألوان خمتلفة مل�ستح�رضات التمويه (خايف العيوب) ،منها:

 البيج :لتغطية البقع (الكلف ،والنم�ش ،و�آثار احلبوب ،واال�سوداد حول العني). الأ�صفر :لتغطية ال�سواد ال�شديد حتت العني. الربتقايل �أو امل�شم�شي :لتغطية الكدمات الزرقاء�أو احلروق.
 الأخ�رض :لتغطية االحمرار وحروق ال�شم�س. البني :لت�صغري عيوب الوجه �أو لإخفائها.ويو�ضح ال�شـكل (� )9-4أحد �أ�شكال م�ستح�رضات
ّ
الأ�سا�س.

ال�شكل (� :)9-4أحد �أ�شكال
م�ستح�رضات الأ�سا�س.

 كيف ُت ّغطى الوحمات بكرمي التمويه؟
حدد �ألوان م�ستح�رضات التمويه امل�ستخدمة يف �إخفاء عيوب �أجزاء الوجه وم�شكالتها
 ّاملختلفه (ميكن ت�صنيفها يف جدول) ،ا�ستنا ًدا لدائرة الألوان التي تع ّلمتها �ساب ًقا.
نظرا �إلى اختالف �ألوان ال�شعوب ودرجة اللون يف
� . 3ألوان م�ستح�رضات الأ�سا�سً :
متعددة ومتفاوتة
العرق الواحد ،فقد �أنتجت ال�رشكات ال�صانعة ملوا ّد التجميل �ألوا ًنا ّ
والطبيعية املختلفة للب�رشة� ،إ�ضافة �إلى الألوان
أ�صلية
ّ
لكرمي الأ�سا�س ،تنا�سب الألوان ال ّ
أ�سا�سية مل�ستح�رضات الأ�سا�س؛ �إذ حتتاج كل ب�رشة �إلى اللونني الغامق والفاحت من
ال ّ
م�ستح�رض الأ�سا�س يف الوقت ذاته� ،إ�ضافة �إلى اللون املنا�سب للون الب�رشة الذي يتطابق
اجلانبية الزائدة على حدود الوجه بعد حتديد �شكله وحدوده
معها ،حيث ُتظ ّلل املنطقة
ّ
اخلارجية البارزة با�ستعمال اللون الغامق ،وا�ستعمال اللون الفاحت على الب�رشة؛ لإبراز
ّ
و�ضوحا ،وتعرف هذه العملية بتظليل
معامل الوجه �صغرية امل�ساحة وجعلها �أكرث
ً
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الب�رشة وتفتيحها ،كما ي�ستعمل م�ستح�رض التمويه فاحت اللون لتغطية اللون الأكرث غمقًا
الذي قد يحيط بالعني عند الغالبية العظمى من النا�س ،ولتوزيع م�ستح�رض الأ�سا�س
على �أجزاء الب�رشة جميعها بالت�ساوي وب�شكل متجان�س ،ت�ستعمل عادة �إ�سفنجة ذات
جداّ ،
جي ًدا لتكون رطبة قبل ا�ستعمالها.
م�سامية �صغرية ًّ
تبل وتع�رص ّ

ن�شاط ( :)1-4كرمي الأ�سا�س الواقي
عبوات كرمي الأ�سا�س الواقي �أو الن�رشات املرفقة بها ،وناق�ش زمالءك ب�إ�رشاف
اجمع عد ًدا من ّ
العبوة ،وال�سعر يف ال�سوق،
وميزاته ،وحماذير ا�ستعماله ،و�سعة ّ
معلمك ّ
مبكونات كل نوع منهاّ ،
خا�ص.
والبلد املنتج ،ميكنك تنظيم ذلك يف جدول
ّ
ب -البودرة ( :)Powderدقائق متناهية ال�صغر ،ت�ستعمل � ّإما بعد و�ضع م�ستح�رض الأ�سا�س
على الوجه� ،أو مبا�رشة دون و�ضع كرمي الأ�سا�س؛
لتغطية العيوب ال�صغرية ،والتقليل من اللمعة
الدهنية
الزائدة الناجتة من �إفرازات الغدد
ّ
اجليدة ب�أ ّنها ال حتدث
والعرقية .ومتتازالبودرة ّ
ّ
رائحه كريهة عند امت�صا�صها لإفرازات اجللد،
�إ�ضافة �إلى قدرتها على التغطية ،ونعومة ملم�سها،
والت�صاقها باجللد ،انظر ال�شكل (.)10-4
ال�شكل ( :)10-4بودرة و�أحمر اخلدود.

ما العيوب ال�صغرية التي ت�ستطيع البودرة تغطيتها يف الوجه؟
 . 1تركيب البودرةُ :تعزى قدرة البودرة على االمت�صا�ص والتما�سك �إلى وجود موا ّد
تعمل على زيادة الت�صاق البودرة باجللد ،مثل :ثاين �أك�سيد التيتانيوم ،و�أك�سيد
اخلار�صني ،و�أك�سيد املغني�سيوم ،والكاولني ،ويعمل �أك�سيد التيتانيوم واخلار�صني
217

يزود الب�رشة بالرطوبة
أ�شعة فوق
البنف�سجية ،كما � ّأن الكاولني ّ
على امت�صا�ص ال ّ
ّ
الالزمة لها ويعمل على امت�صا�ص الدهون ،وتك�سب �سيليكات املغني�سيوم و�أ�سرتات
ناعما ،وجتعلها �سهلة التوزيع على الوجه ،وقد ت�ضاف
اخلار�صني البودرة
ملم�سا ً
ً
�إلى البودرة عطور طبيعية كعطر الورد.
تتنوع �أ�شكال البودرة ،فمنها:
� . 2أ�شكال البودرةّ :
تتكون من جزيئات �صغرية احلجم،
العادية �أو ال�سائبة (:)loose Powder
�أ .
ّ
ّ
ويدخل ن�شا الأرز يف تركيبها مما يعطيها بع�ض التما�سك ،ويزداد متا�سكها على
واملتدرجة؛
�سطح الب�رشة كلما �صغرت جزيئاتها ،وتوجد ب�ألوان البيج املختلفة
ّ
لتنا�سب �ألوان الب�رشات املختلفة.
تتكون من قر�ص دائري �أو م�ستطيل
ب .البودرة
ّ
املرتا�صة (ّ :)Compact Powder

تعب�أ يف علب �أنيقة ميكن �أن ت�ضعها
حيث ّ
تر�ص البودرة؛ لت�صبح قطعة واحدة ّ
العادية ذاتها� ،إال �أن حمتواها
ميزات البودرة
ّ
ال�سيدة يف حمفظتها ،ولهذه البودرة ّ
ّ
من �أك�سيد اخلار�صني والتيتانيوم والكاولني والأ�سرتات ٍ
ن�سبيا ،وي�ضاف
عال ًّ
�سليلوزية ال�صقة.
�إلى الن�شا ما ّدة
ّ
عدة؛
جي ًدا وملونة ب�ألوان ّ
� . 3أحمر اخلدود (ّ :)Blusher
يتكون من بودرة م�سحوقة ّ
ع�ضوية ،مثل� :أكا�سيد احلديد
ع�ضوية وغري
�إذ ي�ضاف �إليها عند التح�ضري �أ�صباغ
ّ
ّ
والربتقالية
الوردية
والربونزية ،والألوان
الطبيعية
والكروم ،والتي تعطيها الألوان
ّ
ّ
ّ
ّ
وحيوية.
والبنية ،وت�ستعمل فوق اخلدود لإك�سابها لو ًنا
ّ
ّ

عدة لتزيني العينني
جـ -م�ستح�رضات تزيني العيون :تنتج �رشكات موا ّد التجميل م�ستح�رضات ّ
واحلاجبني ،منها:
أهمية ا�ستعمال ظالل العني يف ت�صغري العني
 . 1ظالل العني ( :)Eyeshadowتربز � ّ
�أوتكبريها ،ومعاجلة �شكل العني اجلاحظة والغائرة مبا يتنا�سب مع الوجه  ،وتوجد
متعددة ،منها:الكرمي� ،أو الإ�صبع� ،أو ال�سائل� ،أو املع ّلق ،وتكون
ب�أ�شكال و�ألوان ّ
مطفي اللون �أو ذي اللمعة.
على �شكل م�سحوق البودرة
ّ
�أ  .تركيب ظالل العني (الكرمي) :يرتكّ ب ظالل العني (الكرمي) من الفازلني،
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دهنية،
و�أك�سيد اخلار�صني ،وثاين �أك�سيد التيتانيوم ،وال�شمع ،وحمو�ض
ّ
متعددة ح�سب اللون .ويحتوي الإ�صبع على ن�سبة عالية من ال�شمع،
و�أ�صباغ ّ
ف�ض ً
معدنية ،وزيت اخلروع ،وثاين �أك�سيد التيتانيوم ،و�أك�سيد
ال عن زيوت
ّ
املرتا�صة للوجه� ،إال
اخلار�صني ،و�أ�صباغ ،وت�شبه البودرة يف تركيبها البودرة
ّ
والثانوية).
أ�سا�سية
ّ
�أ ّنها حتتوي على ن�سبة �أكرب من الألوان (ال ّ

ب -تركيب ظالل العني (ال�سائل) :يرتكّ ب الظالل ال�سائل من الزيوت والكحول
�صمغية ،ويكون على �شكل مع ّلق
واملاء ،م�ضافًا �إليه ال�سليولوز امليثيلي كما ّدة
ّ
رجه قبل اال�ستعمال ،كما يتوافر ظل العينني ب�ألوان قو�س قزح والألوان
يجب ّ
الثانوية ،ويوجد اللون الواحد يف املكياج امل�رسحي باثنتي ع�رشة درجة ،منها:
ّ
الالمع ،واملطفي.
 . 2م�ستح�رضات حتديد العيون� :أحد امل�ستح�رضات التي تو�ضع على جفن العني قريبة
من الرمو�ش ب�أ�شكال خمتلفة؛ لت�صغري العني �أو تكبريها ح�سب احلاجة ،وهي على
�أنواع :منها:
�أ  .الكحل ( :)Eye pencilsم�ستح�رضات جافّة تكون على �شكل قلم ،تو�ضع
عدة
بداخل العني �أو على اجلفن العلوي وال�سفلي مبا�رشة ،وتتوافر ب�ألوان ّ
كالأ�سود والبني والأزرق والأخ�رض ،وترتكّ ب م�ستح�رضات الكحل من �شمع
م�ضافًا �إليه �أ�صباغ خمتلفة.
ب� .سائل تخطيط العيون (� :)Eye linerسائل العيون م�ستح�رض �سائل يو�ضع
ّ
بخط قريب من الرمو�ش
على اجلفن مبا�رشة
عدة
اخلارجية العليا وال�سفلى ،وتتوافر ب�ألوان ّ
ّ
والبني،
منها ،الأ�سود ،والأزرق ،والأخ�رض،
ّ
وهو يرتكّ ب من �شمع وزيت ودهن م�ضا ًفا �إليه
�أ�صباغ خمتلفة ،ويوجد على �أ�شكال ،منها :القلم
�أو ذو فر�شاة �أو على �شكل حجر ،انظر ال�شكل
ال�شكل (� :)11-4سائل
(.)11-4
تخطيط العيون.
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جـ � .سائل الرمو�ش (امل�سكارا) :تربز الرمو�ش ال�سميكة والطويلـة جمال العينني
و�سحرهما ،وميكن للرمو�ش اخلفيفة وقليلة العدد �أن تبدو �أكرث كثافة و�أكرث
غم ًقا يف اللون با�ستعمال امل�سكارا.
تذكّر
تتوافر امل�سكارا على �شكل كرمي يرتكّ ب من
الالنـولني �أ�سـا�س يف
ال�شمع والزيت والدهن والربوتني ،م�ضافًا �إليه
تركيب م�ستح�رضات
ال�صباغ� ،أو على �شكل �سائل يرتكّ ب من املوا ّد
تزيني الوجه.
ال�سابقة نف�سها ،م�ضافًا �إليها الزيوت والكحول؛
جلعلها م�ضا ّدة للماء.

ن�شاط ( :)2-4حتديد العيون

من خالل م�صادر البحث املتوافرة لديك:
�صورا لعيون ر�سمت ب�أ�شكال م�ستح�رضات حتديد العيون.
 -1اجمع
ً
�صورا لأ�شكال �سائل تخطيط العيون.
 -2اجمع
ً
طبق الطرق املختلفة التي جمعتها لر�سم عيون �أ�صدقائك و�أفراد عائلتك.
ّ -3

متعددة ،منها:
تتنوع م�ستح�رضات تزيني ال�شفاة ب�أ�شكال و�ألوان ّ
د  -م�ستح�رضات تزيني ال�شفاهّ :
� . 1أحمر ال�شفاه (ّ :)Lipstick
يرتكب �أحمر ال�شفاه من �شمع وزيوت و�أ�صباغ ي�ضاف
�إليها زيت الربافني؛ لقدرته على الرتطيب ،وزيت اخلروع؛ لتثبيت اللون ،وزبدة
يت�سبب من وجود الأ�صباغ
الكاكاو والالنولني والكحول الإيثيلي؛ ملنع اجلفاف الذي ّ
املختلفة يف �أحمر ال�شفاه ،ومن �أ�شهر �أنواع ال�شمع و�أغالها ثم ًنا �شمع الكارنوبيا
امل�ستخل�ص من �شجر النخيل ،فهو يعطي اللمعة
وال�صالبة امل�ستحبة لأحمر ال�شفاه ،حيث ترتاوح
فاعلية �أ�صباغ �أحمر ال�شفاه ما بني م�ؤقّتة و�شبه
دائمة ،واختيار الو�سط بينهما هو الأف�ضل؛ لأن �شبه
الدائمة ت�سبب زيادة جفاف ال�شفاه.
عدة ،كما يف ال�شكل
يوجد �أحمر ال�شفاه ب�ألوان ّ
( ،)12-4منهـا :الفاتـح ،والغامق ،والالمع ،ال�شكل (� :)12-4أ�شكال موا ّد
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تزيني ال�شفاه.

واملطفي ،ويختلف لونه عن لون �أحمر اخلدود ،ولكن يفرت�ض �أن يكون اللونان
من�سجمني ،فيجب �أن تبتعد عن و�ضع �أحمر ال�شفاه الربتقايل مع �أحمر اخلدود
واملطفية لل�شفاه الكبرية ،والألوان الفاحتة
الربتقايل ،ويراعى اختيار الألوان الداكنة
ّ
والالمعة �أو �ألوان البا�ستيل لل�شفاه ال�صغرية ،ويختلف اختيار اللون ح�سب �ألوان
الثياب ،والعمر ،واملنا�سبة.

احلد الطبيعي
� . 2أقالم حتديد ال�شفاه ( :)Lip linerت�ستعمل �أقالم حتديد ال�شفاه لتخطيط ّ
فنيه ،كتكبري ال�شفاه� ،أو
لل�شفاه �أو ميكن تعديل �شكل الفم؛ لإخفاء العيوب بطرق
جتميلية ّ
ّ
ت�صغريها� ،أو ت�صحيحها� ،إذ �إن �أقالم ال�شفاه ك�أحمر ال�شفاه �أ�سا�سها مزج من ال�شموع،
ملونات توجد ب�ألوان خمتلفة منها الفاحت والغامق.
والكحوليات
والزيوت،
الدهنية مع ّ
ّ
ّ

تذكّر

يتم اختيار م�ستح�رضات التجميل التي تن�سجم مع لون اجللد الطبيعي؛ لتظهر مالمح
ّ
الوجه وتخفي بع�ضها ،وتتنا�سب الألوان امل�ستعملة يف املكياج لتالئم املنا�سبة،
واملالب�س ،والعمر ،كما يجب �أن تتالءم �ألوان املكياج مع الليل �أو النهار.
ملمع ال�شفاه ( :)Gloss Lipيعطي ملمع ال�شفاه بريقًا لل�شفاه فيتعني االقت�صار على
ّ .3
مييز تركيبه وجود ما ّدة
و�ضعه فوق ال�شفة ال�سفلى ويف منت�صفها فقط ،و� ّ
أهم ما ّ
جل�رسيد ثالثي بن�سبة  ،%80و�شمع النحل بن�سبة  ،%20وتوجد لدى بع�ض ال�سيدات
ح�سا�سية عند ا�ستعمال هذه امل�ستح�رضات ،فتظهر ّ
جلدية ،وبقع �أو
حكة �أو قروح
ّ
ال�سيدات ينزعجن من �صنف معينّ دون �آخر،
عطا�س ،كما �أن هناك الكثري من ّ
�ضد هذه امل�ستح�رضات وعطورها؛
وقد ي�صاب اجللد باجلفاف والتق�شري كر ّدة فعل ّ
لذلك ،يجب قبل ا�ستعمال � ّأي م�ستح�رضات قراءة بطاقتها ومعرفة حمتوياتها.
ح�سا�س و�سهل الت�أ ّثر بالأو�ساخ واجلراثيم؛ لذا ،يجب الت�أكّ د من
� ّإن الوجه ّ
اخل�شبية قبل
نظافة الفرا�شي واال�سفنجات ،كذلك يجب الت�أكّ د من نظافة امللعقه
ّ
ا�ستعمالها ،لأخذ � ّأي ما ّدة من علب املكياج ،والت�أكّ د من نظافة �أ�صابع اليدين قبل
املبا�رشة باملكياج ،ويجب االنتباه ل�رضورة عدم ا�ستعمال �أدوات الآخرين  ،وعدم
ومعر�ضة للهواء.
ترك الأدوات واملوا ّد مفتوحة
ّ
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املثبت للمكياج قبل و�ضع كرمي الأ�سا�س ،وهو كرمي
هـ -م�ستح�رض مثبّت املكياج :يو�ضع الكرمي ّ
خا�ص يو�ضع قبل عملية املكياج ،حيث يتم و�ضع كرمي الأ�سا�س ()Foundation
�سائل
ّ
خا�ص لتثبيت املكياج.
ير�ش الوجه ب�سائل مائي
و�إكمال املكياج ،وعند االنتهاء ّ
ّ
اقرتح طرقًا �أخرى لتثبيت املكياج .

ن�شاط ( :)3-4طرق تطهري الأدوات وتعقيمها
ال�صحة وال�سالمة التي يجب اتباعها عند تطهري
ابحث يف امل�صادر املتاحة لديك عن طرائق
ّ
دون ما تو�صلت �إليه يف بحث ،وناق�ش زمالءك فيه
ثم ّ
�أدوات التزيني املختلفة وتعقيمهاّ ،
ب�إ�رشاف معلمك.

-1
-2

-3
-4
-5

�صف كر�سي تزيني الوجه ،وبينّ الفائدة من تركيبه.
علل ما ي�أتي:
خا�صة لو�ضع �أحمر ال�شفاه.
أ�  -ا�ستعمال فر�شاة ّ
مهمة يف التزيني.
عملية ّ
ب -اختيار اللون املنا�سب من م�ستح�رض الأ�سا�س ّ
جـ -ا�ستعمال م�ستح�رض البودرة على الوجه.
ال�سيدة.
د  -يعتمد اختيار لون �أحمر ال�شفاه على لون ب�رشة ّ
قارن بني الألوان املختلفة مل�ستح�رضات الأ�سا�س من حيث اال�ستعمال.
�ضع �ألوان م�ستح�رض التمويه يف جدول ،واكتب ّ
كل لون وما يخفيه من عيوب مقابله.
عدد م�ستح�رضات حتديد العيون.
ّ
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ثالـثًا

مراحل تزيني الوجه

عدة وفق الرتتيب الآتي:
مير تزيني الوجه مبراحل متتابعة ّ
ّ

 1التنظيف ال�سطحي للب�رشة

يعد التنظيف ال�سطحي للب�رشه خطوة �أ�سا�سية يف املكياج تتطلب عناية خا�صة؛ �إذ يعتمد جناح
ّ
اخلطوات التي تليها على �إتقان القيام بها.

ينظف الوجـه بالـحليب ّ
مفهـوم التنظيف ال�سطحي للب�رشه و�أهميّتهّ :
املنظف وال�سـائل املنع�ش
اخلا�ص املنا�سب لنوع الب�رشة  ،لإزالة الدهون الزائدة والأو�ساخ؛ لأنها جتعل املكياج باه ًتا،
ّ

وميكن �أن نلج�أ �إلى عملية تق�شري �سطحي ب�سيط عند احلاجةّ � ،أما عند رغبة الزبون يف تزيني

ثم يو�ضع املكياج
الوجه وت�رسيح ال�شعر ً
معا ،فيجب البدء بتجفيف ال�شعر �أو ًال دون ت�رسيحهّ ،

يتم ت�رسيح ال�شعر .وبعد التنظيف ال�سطحي للب�رشة وو�ضع املا ّدة القاب�ضة،
كامالً ،و� ً
أخريا ّ

اخلا�صة� ،أو كرمي النهار للمكياج
املثبت للمكياج للمنا�سبات
ّ
ن�ضع كرمي الأ�سا�س الواقي ّ
لنوعية الب�رشة ،ويوجد الكرمي الواقي ب�شكل لزج �أو �شبه �صلب،
اليومي العادي ،املنا�سب
ّ
املثبت للمكياج ما ي�أتي:
ومن � ّ
أهم خ�صائ�ص كرمي الأ�سا�س ّ
ت�رسب املكياج �إلى داخل الب�رشه.
�أ  -منع ّ

ب -تثبيته على الوجه دون �أن يت�شقق املكياج �أو يبهت لونه.
جـ -ت�سهيل توزيع كرمي الأ�سا�س على الب�رشة بالت�ساوي.

 2حتليل خطوط الوجه

املهمة يف عملية تزيني الوجه.
ّ
تعد معرفة �أ�شكال الوجه ومتييزها من الأ�س�س ّ

�أ � -أ�شكال الوجه :تختلف �أ�شكال الوجوه باختالف �أجزائها ،وتقاربها �أو تباعدها عن
�ضي ًقا،
يحددها العامل الوراثي؛ فيكون اجلبني
ً
بع�ضها� ،إذ � ّإن مالمح الوجه ّ
عري�ضا �أو ّ
الداخلية لأجزاء الوجه خمتلفة من �شخ�ص
والعيون متقاربة �أو متباعدة ،وامل�سامات
ّ
عدة متعارف عليها ،كما يف ال�شكل (.)13-4
لآخر ،ومن هنا يظهر الوجه ب�أ�شكال ّ
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الوجه املربع

الوجه امل�ستطيل

الوجه الدائري

الوجه الكمرثي

ال�شكل(� :)13-4أ�شكال الوجه.

يعتمد حتليل خطوط الوجه على درا�سة مالمح الوجه املنا�سبة
ّ
واجلذابة؛ لإبرازها و�إخفاء عيوب الوجه با�ستخدام الألوان
الفاحتة والغامقة لكرمي الأ�سا�س والبودرة و�أحمر اخلدود
مموهة� ،أما ال�شكل املثايل املرجع للوجه فهو
فتبدو للناظر ّ
ال�شكل البي�ضوي الطبيعي ،كما يف ال�شكل (.)14-4
املثالية
ب -حتديد �أجزاء الوجه :و�ضـع خـرباء التجميل املقايي�س ّ

تتميز بالتنا�سق
لأجزاء الوجه بقواعـد و�ضوابط
جمالية ّ
ّ
والتنا�سب؛ لأ ّنها مت ّثل املثلث املقلوب والتي ن�صل بها

ال�شكل ( :)14-4حتليل
خطوط الوجه (البي�ضوي).

وب�شكل مرتابط �إلى تزيني احلواجب وتنظيمها وتزيني �أجزاء الوجه.

يعد ّ
ويتم به حتديد مناطق الوجه املختلفة؛
ّ
خط احلاجبني اخلط الرئي�س يف املكياج ّ ،
جي ًدا وفق تقاطيع
لذا ،يجب عدم �إزالة ال�شعر منه ب�شكل ع�شوائي بل درا�سة م�شكالته ّ
منرر ًّ
وهميا من �أعلى نقطة يف منت�صف احلاجب
خطا
ًّ
الوجه ،ولتحديد مناطق الوجهّ ،

مرورا بزاوية الفم والب�ؤب�ؤ؛ ليلتقي نظريه من اجلهة الأخرى،
�إلى منت�صف الذقن،
ً
ّ
معا �ضلعي مثلث قاعدته ّ
اخلط الوا�صل بني نقطتي �أعلى احلاجبني ،ويق�سم
في�شكالن ً

ّ
خط متاثل الوجه هذا املثلث �إلى مثلثني متطابقني ،كما يف ال�شكل ( ،)15-4وهذا

مي ّثل ال�شكل املثايل �أو النموذجي للوجه.
ّ
البد من درا�ستها لتحديد:
و ّمما
متنوعة للوجوه واحلواجبّ ،
ال�شك فيه � ّأن هناك �أ�شكا ًال ّ
ّ .2
ّ .1
خط احلاجبني وزاوية الفم.
خط التماثل.
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ّ
يتم ر�سم ّ
للخط الوا�صل
ابتداء من �أعلى الأذن موازيًا
خط وهمي
ً
ولإيجاد حميط الوجهّ ،
بني �أعلى احلاجب وحتى الذقن ،كما يف ال�شكل ( ،)16-4كذلك ير�سم ّ
خط وهمي
من نقطة الأذن وباجتاه ميالن انك�سار احلاجب ليكون موازيًا ّ
خلط ميالن ال�شفة العليا،
اجلانبية ،كما يف ال�شكل ()17-4؛ للح�صول
تعرف م�ساحة منطقة التظليل
وبذلك ّ
ّ
يتم ّ
على �شكل الوجه الأقرب �إلى املثايل (البي�ضوي).

ال�شكل ( :)15-4حتديد
هند�سة الوجه.

ال�شكل ( :)16-4حتديد
اخلارجية للوجه.
اخلطوط
ّ

ال�شكل ( :)17-4حتديد
منطقة تظليل الوجه.

ن�شاط (� :)4-4أ�شكال الوجوه
�أمعن النظر يف �أ�شكال الوجوه الآتية ،وار�سم خط التماثل:
 ّخط ميالن انك�سار احلاجب.
 ّخط ميالن ال�شفة.
اجلانبية يف ّ
كل �شكل.
حدد بالر�سم منطقة التظليل
 ّّ
 -ناق�ش زمالءك ب�إ�رشاف معلمك ،وانقل الر�سوم �إلى دفرتك.

الوجه املربع

الوجه امل�ستطيل

الوجه الدائري
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الوجه الكمرثي

 3تزيني الوجه و�أجزائه

يت�ضمن تزيني الوجه تزيني ب�رشته والعيون وال�شفاه كما ي�أتي:
ّ

والـملون بالألوان
يتم اختيار كرمي الأ�سا�س ( )Base Creamبنوعيه ال�شـفّاف
ّ
�أ  -تزيني الب�رشةّ :
املتعددة.
ّ
امللون ( )Foundationيف عمليتي
 . 1و�ضع كريـم الأ�سا�س :ي�ستعمل كرمي الأ�سا�س ّ
التظليل والتفتيح للب�رشة ،مما ي�ساعد على تقريب �شكل الوجه �إلى ال�شكل
وبخا�صة يف مناطق اجلبني والوجنات والذقن
البي�ضوي املثايل قدر الإمكان،
ّ
والبد من ا�ستعمال
والأنف ،وذلك بعد حتديد منطقتي التظليل والتفتيح،
ّ
الإ�ضاءة الكافية لإبراز مالمح �أجزاء الوجه وحجومها ،كما توجد يف الوجه
بع�ض النقاط واملناطق التي حتتاج �إلى عناية �أكرب يف و�ضع م�ستح�رض الأ�سا�س
لإبرازها وتو�ضيحها ،كاملنطقة الواقعة �أ�سفل العني وحولها ،والوجنات ،و�أ�سفل
احلاجبني ،والذقن ،واجلبهة،
وزوايا الفم والأنف ،كما
يف ال�شكل ( ،)18-4الذي
أي�ضا منطقة التظليل
يو�ضح � ً
ّ
اجلانبية للوجه البي�ضوي
ّ
املثايل.
ويو�ضح ال�شكل ()19-4
ّ
منـاطق التـظلـيل والتفـتيح
ب�شكل عام للوجه.

ال�شكل (:)18-4
نقاط التفتيح يف الوجه.

ما الهدف من تظليل بع�ض �أجزاء من الوجه وتفتيح بع�ضها الآخر؟
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ال�شكل ( :) 19-4
مناطق التظليل والتفتيح
يف الوجه.

ويبينّ ال�شكل ( )20-4مناطق التفتيح لبع�ض �أجزاء الوجه.

الأنف ال�صغري

العيون واللون الأ�سود يف �أ�سفلها

الذقن ال�صغري

اجلفون الغائرة

الرقبة الرفيعة

الوجه الطويل النحيف

ال�شكل ( :)20-4مناطق التفتيح لبع�ض �أجزاء الوجه.

ويبينّ ال�شكل ( )21-4مناطق التظليل لبع�ض �أجزاء الوجه.

الأنف العري�ض

الوجه العري�ض من الأ�سفل

الذقن العري�ضة وذات الثنيات

الذقن والوجه الطويل

اجلفون ال�سميكة العري�ضة

اجلبهة العري�ضة

ال�شكل ( :)21-4مناطق التظليل لبع�ض �أجزاء الوجه.
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وميكن اعتماد التظليل لت�صغري �أجزاء يف الأنف قد تبدو غري متنا�سقه ،كما يف ال�شكل (.)22-4

الأنف الطويل

الأنف العري�ض

الأنف املعوج

ال�شكل ( :)22-4مناطق التظليل لبع�ض �أجزاء الأنف.
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توزيع كرمي الأ�سا�س

1-4

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:

 تو ّزع كرمي الأ�سا�س الواقي. تختار لون كرمي الأ�سا�س املنا�سب للب�رشة. -تو ّزع كرمي الأ�سا�س ب�ألوانه الثالثة على الوجه بالطريقة ال�صحيحة.

املعلومات الأ�سا�سيّة

لونية تختلف باختالف لون الب�رشة؛ الأولى تكون بلون
ي�ستعمل كرمي الأ�سا�س بثالث درجات ّ
الب�رشة ،والثانية بلون �أفتح من لون الب�رشة؛ لتفتيح املناطق ال�صغرية و�إظهارها كمنطقة حول
العينني ،والثالثة بلون �أكرث غم ًقا من لون الب�رشة للتظليل ؛ �أي لت�صغري املناطق الكبرية والبارزة،
خا�صة على الب�رشة.
كالوجنتني ،كما وي�ستعمل كرمي التمويه للتفتيح والتظليل يف حاالت ّ

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

اللونية الثالث
 كريم الأ�سا�س بدرجاتهّ
المحددة.
للب�شرة
ّ
مطهر ،وحليب التنظيف.
 ّ ال�سائل المنع�ش. -كريم الأ�سا�س الواقي ،وكريم التمويه.

�إ�سفنجات لتنظيف الب�شرة ،و�إ�سفنجات
خا�صة لو�ضع كريم الأ�سا�س ،وفر�شاة
بودرة ،ووعاء زجاجي �أو بال�ستيكي
يحتوي على ماء نظيف ،وقطن ،وع�صبة
�شعر ،وثوب ٍ
واق.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

ج ّهز نف�سك والزبون للقيام بعملية توزيع الكرمي
بالطريقة ال�صحيحة كما در�ست �سابقًا.

2

ّ
نظف الوجه بحليب التنظيف وال�سائل املنع�ش
ثم و ّزع الكرمي الأ�سا�س الواقي
ال�شكل(ّ ،)1
عليه بالت�ساوي.
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

3

طابق بني لون الب�رشة ولون كرمي الأ�سا�س ودرجاته؛

4

خذ قلي ً
ال من كرمي الأ�سا�س بلون الب�رشة ،ثم

الر�سوم التو�ضيحية

املعينة ،ال�شكل(.)2
لتحديد اللون املنا�سب للب�رشة ّ
و ّزعه بلطف على الوجه ،باتباع حركات م�سح
خفيفة بالإ�سفنجة ّ
املرطبة باملاء الفاتر؛ لت�سهيل
مراعيا
توزيع الكرمي ،كما يف ال�شكل (،)3
ً

ال�شكل (.)2

تغطية الرقبة كاملة كما يف الوجه.

5

�ضع كرمي الأ�سا�س ذا اللون الأكرث غم ًقا ،وو ّزعه
بالطريقة ال�سابقة يف منطقة حتت عظمتي اخلد؛

اخلد ،وفوق الأماكن العري�ضة
لإظهار ارتفاع ّ

من الوجه لت�صغريها ،ال�شكل (.)4

6

�ضع كرمي الأ�سا�س ذا اللون الأفتح ،وو ّزعه

ال�شكل (.)3

بالطريقة ال�سابقة يف منطقة حتت العيون يف

حال وجود هاالت �سوداء خفيفة لتفتيحها،
وفوق الأماكن ال�صغرية من الوجه لإظهارها،

ال�شكل (.)5

7

كمية قليلة من كرمي التمويه باللون املنا�سب،
خذ ّ

ثم �ضع قلي ً
ال منه على اجلزء من الب�رشة ح�سب

ال�شكل (.)4

حالتها ،كما ي�أتي:

�أ  -اللون الفاحت �أو الأبي�ض؛ لتو�سيع الأماكن
ال�ضيقة البارزة.

ب -اللون الأ�صفر؛ لإخفاء الكلف والنم�ش.
جـ -اللون الغامق؛ لإخفاء العالمات.
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ال�شكل (.)5

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

د  -اللون الأخ�رض؛ ملعادلة الب�رشة احلمراء
الدموية املتك�سرّ ة.
وذات ال�شعريات
ّ

هـ  -اللون الربتقايل للكدمات املزر ّقة.

مراعيا عدم وجود حافات عند و�ضع كرمي
ً
التمويه ،و�إذا وجد �أكرث من حالة من الب�رشة
الواحدة فيمكن مزج الألوان املطلوبة
للح�صول على التغطية املنا�سبة ،ولتثبيت كرمي
التمويه على الب�رشة ،تو�ضع بودرة الوجه فوقه.
8
9

ال�شكل (.)6

الكمية الزائدة من البودرة با�ستعمال
�أزل
ّ
اخلا�صة ،ال�شكل (.)6
الفر�شاة
ّ
ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
ثم �أعدها �إلى �أماكنها.
بالطريقة ال�صحيحةّ ،

 10اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

ن�شاط ( :)5 -4عبّوات كرمي الأ�سا�س
متنوعة
عبوات كرمي الأ�سا�س لعالمات
ّ
جتارية ّ
 -1تعاون مع زمالئك يف ال�صف لإح�ضار ّ
ومرتا�صة) ،واخرت النوع املنا�سب منها ح�سب
متنوعة (�سائلة ،و�صلبة،
وب�أ�شكال
ّ
تركيبية ّ
ّ
وطبق خطوات التمرين على بع�ض زمالئك يف ال�صف.
�أنواع الب�رشةّ ،
الدهنية،
اخلا�ص بالب�رشة
 -2زر �أقرب حمل لبيع موا ّد التجميل ،واطلب �إلى البائع كرمي الأ�سا�س
ّ
ّ
ثم ناق�ش زمالءك فيها ب�إ�رشاف معلمك.
مكوناتهّ ،
واقر�أ ّ
ودونها يف دفرتك �إن �أمكنّ ،
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لونية ثالث للوجه الواحد؟
 -1ما � ّ
أهمية ا�ستعمال كرمي الأ�سا�س بدرجات ّ
 -2ما الإجراء الذي ت ّتبعه لإخفاء الهاالت الغامقة ال�سوداء حتت العينني يف �أثناء عمليات
التزيني؟
 -3يو�ضع كرمي الأ�سا�س ذو اللون الفاحت يف مناطق معينة من الب�رشة واللون الغامق يف �أماكن
أهمية
بناء على الأوجه املدرجة �أدناهّ ،
�أخرىً .
حدد �أماكن التظليل والتفتيح فيها .ما � ّ
ذلك بالن�سبة �إلىتزيينها؟
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الدهنية،
العادية للبـ�رشة
يف�ضل ا�سـتعمال البـودرة
 . 2و�ضـع البودرة و�أحمر اخلدودّ :
ّ
ّ
املرتا�صة للب�رشة اجلافّة؛ لزيادة املا ّدة الال�صقة فيها ،وارتفاع رطوبتها،
والبودرة
ّ
والبني فت�ستعمل ب�شكل
امللون منها بالألوان :القرمزي ،والأحمر ،والربتقايل،
و�أما ّ
ّ
�أ�سا�سي يف الأجزاء التي ّمت تظليلها ح�سب قيا�سات �شكل الوجه وحدوده.
ت�ساعد البودرة ،و�أحمر اخلدود ،وكرمي الأ�سا�س على تقريب �شكل الوجه �إلى
ال�شكل البي�ضوي ،ويف ما ي�أتي بع�ض �أ�شكال الوجوه وكيفية تقريبها �إلى ال�شكل
البي�ضوي با�ستعمال البودرة و�أحمر اخلدود ،حيث تظلل الأجزاء البارزة الكبرية
ويخيل
امللونة ،كما يف ال�شكل ( )23-4حيث تبدو الأجزاء �أ�صغر،
بالبودرة ّ
ّ
للناظر ب� ّأن �شكل الوجه بي�ضوي:
الرقم

�شكل الوجه

1

البي�ضوي

2

الأجا�صي

3

امل�ستطيل

مناطق ا�ستعمال �أحمر اخلدود على الوجه
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الرقم

�شكل الوجه

4

املربّع

5

القلب

6

الدائري

7

املعيني

مناطق ا�ستعمال �أحمر اخلدود على الوجه

ال�شكل ( :)23-4تظليل بع�ض �أجزاء الوجه ح�سب �شكله.

 ما عدد الألوان التي تتوافر فيها بودرة �أحمر اخلدود؟234

و�ضع بودرة الوجه و�أحمر اخلدود
يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 تو ّزع طبقة البودرة على الوجه. -ت�ضع بودرة �أحمر اخلدود على الوجه يف املكان املنا�سب ح�سب �شكله.

2-4

املعلومات الأ�سا�سيّة

والبد
تتوافر يف الأ�سواق �أنواع خمتلفة من بودرة الوجه و�أحمر اخلدود ،
ّ
من اختيار ما ينا�سب نوع الب�رشة ،ولونها واملنا�سبة كذلك.
بد من
وميكن ا�ستعمال البودرة
املرتا�صة دون و�ضع كرمي الأ�سا�س على الب�رشة� ،أما املتناثرة فال ّ
ّ
والبد من درا�سة �شكل الوجه؛ لتحديد
ا�ستعمالها فوق كرمي الأ�سا�س؛ لتثبيتها على الوجه،
ّ
مناطق وم�ساحات التظليل ببودرة �أحمر اخلدود.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
-

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

-

بودرة الوجه و�أحمر الخدود.
مطهر.
ّ
حليب التنظيف.
ال�سائل المنع�ش.
كريم الأ�سا�س الواقي.

�إ�سفنجات لتنظيف الب�شرة.
خا�صة لتوزيع البودرة.
�إ�سفنجات ّ
خا�صة.
فر�شاة بودرة ّ
وعاء زجاجي �أو بال�ستيكي يحتوي على
ماء نظيف وقطن ،ومناديل ورقية ،وع�صبة
�شعر ،وثوب ٍ
واق.

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

ن ّفذ اخلطوات من ( )7-1الواردة يف مترين
توزيع كرمي الأ�سا�س على الوجه.
اخرت نوع بودرة الوجه ولونها املنا�سب للون الب�رشة.

8
9

كمية �صغرية من بودرة الوجه بالقطعة
خذ ّ
اخلا�صة ،ثم طبطبها فوق راحة اليد
القطنية
ّ
ّ
الكمية
الأخرى ،كما يف ال�شكل ()1؛ لإزالة
ّ
الزائدة من البودرة.
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

القطنية
 10و ّزع البودرة با�ستعمال القطعة
ّ
على �شكل طبقة رقيقة فوق الوجه كام ً
ال
بالت�ساوي ،باتباع حركات الطبطبة ولي�س
مراعيا عدم مالم�سة البودرة
الفرك،
ً
للعينني ،كما يف ال�شكل (.)2

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

الكمية الزائدة من البودرة عن الوجه
� 11أزل ّ
بفر�شاة نظيفة وعلى �شكل حركات �رسيعة
وخفيفة فوق الوجه ،كما يف ال�شكل(.)3
 12اخرت لون بودرة اخلدود املنا�سب للون
الب�رشة ،واملكياج كامالً ،واملالب�س.
كمية �صغرية من بودرة �أحمر اخلدود
 13خذ ّ
املتو�سطة الـحجم،
با�سـتعمال الفر�شـاة
ّ
ثم و ّزعها بحركات
كما يف ال�شكل (ّ ،)4
خفيفة و�رسيعة ،كما يف ال�شكلني (،)6 ،5
مراعيا �شكل الوجه لتقريبه �إلى ال�شكل
ً
البي�ضوي كما ي�أتي:

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

أ�  -الوجه البي�ضوي :تو�ضع بودرة �أحمر
اخلدود كما يف ال�شكل (.)7
ب -الوجه الكمرثي (الأجا�صي) :تو�ضع
بودرة �أحمر اخلدود  ،كما يف ال�شكل
(.)8
جـ -الوجه امل�ستطيل :تو�ضع بودرة �أحمر
اخلدود ،كما يف ال�شكل (.)9

ال�شكل (.)7

ال�شكل (.)8

املربع :تو�ضع بودرة �أحمر
د  -الوجه ّ
اخلدود ،كما يف ال�شكل (.)10
هـ -الوجه على �شكل القلب :تو�ضع
بودرة �أحمر اخلدود ،كما يف ال�شكل
(.)11
و -الوجه الدائري :تو�ضع بودرة �أحمر
اخلدود ،كما يف ال�شكل (.)12
ز  -الوجه املعيني (املا�سي) :تو�ضع بودرة
�أحمر اخلدود ،كما يف ال�شكل (.)13

ال�شكل (.)9

ال�شكل (.)11

ال�شكل (.)10

ال�شكل (.)12

ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
14
بالطريقة ال�صحيحة ،ثم �أعدها �إلى �أماكنها.
 15اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

ال�شكل (.)13
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�ضع بودرة الوجه و�أحمر اخلدود على جزء من وجه بع�ض زبائن امل�شغل �أو الزمالء ،بحيث
تكون فوق كرمي الأ�سا�س لبع�ضهم ،وللبع�ض الآخر دون ا�ستعمال كرمي الأ�سا�س ،والحظ الفرق
دون ملحوظاتك ،وناق�ش املع ّلم فيها.
يف احلالتنيّ ،ثم ّ
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.

املتو�سطة يف بودرة
القطنية يف و�ضع بودرة الوجه ،والفر�شاة
أهمية ا�ستعمال القطعة
ّ
 -1ما � ّ
ّ
�أحمر اخلدود؟
 -2عند ا�ستعمال بودرة الوجه فقط دون كرمي الأ�سا�س على الوجه،
املرتا�صة �أم املتناثرة؟ وملاذا؟
تف�ضل :البودرة
ف�أيهما ّ
ّ
 -3ما العالقة بني لون �أحمر اخلدود ولون الب�رشة؟
( أ� )
 -4ع ّلل ما ي�أتي:
�أ  -توزيع بودرة الوجه فوق كرمي التمويه.
قريبا من منطقة جانبي اخلدين يف
ب -تو�ضع بودرة �أحمر اخلدود ً
الوجه الدائري ،كما يف ال�شكل ( �أ ).
جـ -تو�ضع بودرة �أحمر اخلدود على الوجنتني وباجتاه منابت
ال�شعر يف منطقة منت�صف اخلد يف الوجه امل�ستطيل ،كما يف
(ب)
ال�شكل (ب).
د  -تو�ضع بودرة �أحمر اخلدود على الوجه البي�ضوي فوق
الوجنتني وباجتاه الأعلى ،كما يف ال�شكل (جـ).
(جـ)
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أ�سا�سيا يف تزيني العيون؛ �إذ يدور حول �شكل
يعد ر�سم احلاجب
ب  -تزيني احلاجبنيّ :
ً
عن�رصا � ًّ
و�ضع املكياج على العينني وطريقته .وك�أي �شكل من �أ�شكال الر�سم ،فيمكن �أن يكون
ً
ّ
�سميكا عند بدايتهما �أو عند نهايتهما ،كما يف ال�شكل
رفيعا �أو
خط احلاجبني خفي ًفا ً
( )24-4الذي يو�ضح �أ�شكا ًال خمتلفة للحواجب .ويزيد �سمك احلاجبني عند ّ
خطي
بدايتهما مع تقريبهما من بع�ضهما ،كما ت�ؤ ّثر ق ّلة كثافتهما و�سمكهما عند خط البداية
وزيادة الكثافة عند خط النهاية وباجتاه �أطراف الوجه يف فتح هيئة الوجه وات�ساعه،
املثالية هي احلواجب العري�ضة الطويلة مت�ساوية الطول وكثافة ال�شعر،
�إذ � ّإن احلواجب
ّ
وخلوه
ميتد بامتالء ال�شعر وكثافته
ميتد احلاجب فوق العني كالهالل الذي ّ
خا�صة عندما ّ
ّ
ّ
حدة اللونّ � ،أما عند ر�سم �شكل احلاجب،
متاما من الفجوات ،حيث ت ّتفق كثافته مع ّ
ً
نحدد منطقة انك�سار احلاجب وطبيعة
جدا ،بحيث ّ
فيجب حتديده بو�ساطة قلم دقيق ًّ
تكوين احلاجب الأ�صلي ،والتي تعتمد على الأ�شكال الرئي�سة املو�ضوعة.

ال�شكل (� :)24-4أ�شكال احلاجب.

تعرفت
جـ  -تزيني العيننيّ :
تعد العني مر�آة الروح  ،وهي اجلزء الأكرث ً
تعبريا يف الوجه ،وكما ّ

خا�صة بالعيون تعتمد على قرب احلاجب
هند�سة الوجه �ساب ًقا ،ف� ّإن هناك � ً
أي�ضا هند�سة ّ
اخلا�صة يف �إيجاد التوازن يف ال�شكل العام للوجه،
أهمية
ّ
�أو بعده عن العني ،فكان له ال ّ
ليتم
بد من ر�سم خطوط
كما تع ّلمت �ساب ًقا؛ لذلك ،ال ّ
وهمية �أعلى العني و�أ�سفلها ّ
ّ
تزيينها بال�شكل املنا�سب ،كما ي�أتي:
يبد�أ تزيني العينني بو�ضع الظل؛ واملبد�أ الأ�سا�سي يف ا�ستعمال ظل العني هو اختيار الت�ضاد
للون العني الأ�صلي (ارجع لدائرة الألوان كما تع ّلمت �ساب ًقا) .ويف ما ي�أتي قواعد
أ�سا�سية الختيار �ألوان الظالل:
� ّ
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 . 1العينان الزرقاوان :ميكن و�ضع � ّأي ظل لون عدا
اللون الأزرق ،وين�صح باختيار اللون الب ّني الغامق،
�أو الرمادي ،كما يف ال�شكل (� /25-4أ ).
( �أ )
 . 2العينان اخل�رضاوان :ين�صح بتجنب اللون الأخ�رض،
واختيار اللون البنف�سجي �أو (الرتكوازي) .كما يف
ال�شكل ( /25-4ب).
 . 3العينان الب ّنيتان :ميكن و�ضع �أي لون مبا يف ذلك اللونان
(ب)
الرمادي والربتقايل .كما يف ال�شكل ( /25-4جـ).
يعد لون العني الوحيد الذي
 . 4العينان ال�سوداوانّ :
ميكن و�ضع ظل �أزرق اللون وب�شكل خفيف .كما
( جـ )
يف ال�شكل ( /25-4د).
الر�صا�صيتان :ميكن و�ضع اللون املاروين (الب ّني)
 . 5العينان
ّ
(د)
املمتزج باللون القرمزي .كما يف ال�شكل ( /25-4هـ).
وب�شكل عام يجب �إ�ضاءة العني الغائرة لإبرازها؛ لذلك
ت�ستعمل الظالل ب�ألوان البا�ستيل الفاحتة ،وعلى العك�س
( هـ )
من ذلك ،ت�ستعمل الألوان الغامقة للجفن ال�سميك.
ال�شكل (� :)25-4ألوان
ولأ�سباب ّ
عملية ،يف�ضل و�ضع مل�سة الظالل الأولى يف الظالل و�ألوان العيون املختلفة.
منت�صف اجلفن ّثم متريرها �إلى اخلارج ،وبعد ذلك �إلى
الداخلية؛ لأنّ الظالل �ستكون قليلة على الفر�شاةّ ،مما ي�ساعد على تفادي اخلط�أ
احلا ّفة
ّ
ل الفر�شاة
الداخلية للعني .ولت�سهيل ذلك ،مت أ
ال�شائع يف و�ضع الكثري من الظالل يف الزاوية
ّ
الكمية الزائدة.
مترر بحركات خفيفة على ظهر اليد؛ للتخ ّل�ص من
ّ
بظالل اجلفونّ ،ثم ّ
وهناك قواعد لو�ضع الظالل على جفن العينني ن ّلخ�صها يف ما ي�أتي:

 . 1العينان املتقاربتان :تو�ضع الظالل يف منطقة نهاية
اجلفن ،كما يف ال�شكل ( ،)26-4مع �إبعاد
بداية احلاجبني عن بع�ضهما.
الدائريتان :تو�ضع الظالل على نهايتهما
 . 2العينان
ّ
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ال�شكل(:)26-4و�ضع الظالل
على العينني املتقاربتني.

تذ ّكر

�أكرث من بدايتهما؛ لتقليل ارتفاع الق�سم الأعلى من
الوجه ،كما يف ال�شكل (.)27-4
وقريبا
املتهدلة فتو�ضع الظالل فوقها،
ّ � . 3أما اجلفون
ّ
ً
ال�شكل ( :)27-4و�ضع الظالل
من العني وب�شكل متجان�س وخفيف ،كما يف
الدائريتني.
على العينني
ّ
ال�شكل (.)28-4
وي�ستعمل الكحل لتو�ضيح �شكل العني فتربز
حدود اجلفون ،وتعطي تباي ًنا بني �سواد الكحل
وامللون منه يعطي انعكا�سات مع
وبيا�ض العني،
ّ
ال�شكل ( :)28-4و�ضع الظالل
ظالل العني فتربز �سحر العني وملعانها.
على اجلفون املتهدلة.
ّ
بخط رفيع
ويو�ضع الكحل على اجلفن مبا�رشة
ّ
جاف على �شكل �أقالم خمتلفة الألوان ،ومنه:
قريب من الرمو�ش ،وهو �سائل �أو
مرتا�صة متزج مع املاء عند اال�ستعمال ،وت�ستعمل على اجلفنني العلوي
بودرة
ّ
متاما من و�سط اجلفن العلوي.
وال�سفلي كما يف ظالل العيون ً

ّ
حت�س�س العني من م�ستح�رضاته ،وي�ستعمل بعد ظالل العني.
يـحذر من ا�سـتعمال الكحل يف حالة ّ
�أما يف ما يتع ّلق بالرمو�ش فيتم تزيينها كالآتي:
خا�صة على الرمو�ش،
�أ � .سائل الرمو�ش :يو�ضع �سائل الرمو�ش (امل�سكارا) بفر�شاة ّ
وطولية من
بعبوة امل�سكارا ،وت�ستعمل بحركات خفيفة
وغالبا ما تكون مرفقة ّ
ً
ّ
قاعدة الرمو�ش �إلى �أطرافها ،كما يف ال�شكل
( ،)29-4مع الـحر�ص على عدم دخولها �إلى
العني.
عدة يلزم فيها
ب  .الرمو�ش
ال�صناعية :هناك حاالت ّ
ّ
ال�صناعية ،و�أهمها :ق ّلة عدد
ا�ستعمال الرمو�ش
ّ
ال�شكل ( :)29-4و�ضع
امل�سكارا على الرمو�ش.
أ�صلية �أو ق�رصها.
الرمو�ش ال ّ
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ال�صناعية على �شكل رمو�ش مفردة،
ال�صناعية :تتوافر الرمو�ش
 �أ�شكال الرمو�شّ
ّ
كما يف ال�شكل (� ،)30-4أو على �شكل �سل�سلة رمو�ش م ّت�صلة ببع�ضها ب�شكل
مقو�س ،كما يف ال�شكل (.)31-4
�أفقي ّ

�صناعية
ال�شكل ( :)30-4رمو�ش
ّ
مفردة.

�صناعية
ال�شكل ( :)31-4رمو�ش
ّ
م ّت�صلة.

ال�صناعية.
ويبينّ ال�شكل (� )32-4شكل العينني بعد و�ضع الرمو�ش
ّ

ال�صناعية.
ال�شكل (� :)32-4شكل العينني بعد و�ضع الرمو�ش
ّ

ال�صناعية و�ألوانها :ت�صنع الرمو�ش ب�أنواعها الطويل واملتو�سط والق�صري
 الرمو�شّ
�صناعية ال تت أ� ّثر عادة باملناخ وتقلباته،
من �شعر احليوان �أو الإن�سان� ،أو من �ألياف
ّ
عدة منها الفاحت والغامق لتتالءم ولون �شعر احلاجب والر�أ�س.
وت�أتي ب�ألوان ّ
ال�صناعية :ي�ستعمل يف و�ضع الرمو�ش
 الأدوات امل�ستعملة يف و�ضع الرمو�شّ
خا�ص لتثبيتها على اجلفون ،وحملول
خا�ص مل�سكها ،و�صمغ
ال�صناعية ملقط
ّ
ّ
ّ
خا�ص لإزالتها ،و�سائل لتنظيف العيون.
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
تزين احلواجب بامللقط وقلم تخطيط احلواجب.
 ّأ�سا�سية يف تزيني احلواجب بقلم التخطيط.
 ّحتدد اخلطوط ال ّ

املعلومات الأ�سا�سيّة

حتتاج عملية تزيني احلواجب �إلى ا�ستعمال ملقط نظيف مع ّقم ،وكذلك عدم ك�رس ال�شعرة
منوها ،كما � ّأن ر�سم احلواجب وتزيينها يختلف
وذلك ب�سحبها بلطف وبحركة �رسيعة وباجتاه ّ
باختالف �أ�شكال الوجوه والعيون ،وي�شمل تزيني احلواجب حت�سني �شكلها والتخ ّل�ص من
ال�شعر الزائد.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

مطهر.
ّ
 كريم ّمرطب.
 -قلم تخطيط حواجب بلون منا�سب.

ع�صبة �شعر ،وكر�سي مكياج مع دعامة
ومق�ص ،وملقط حواجب قطن،
ر�أ�س،
ّ
فر�شاة حواجب.

الر�سوم التو�ضيحية

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

جهز نف�سك والزبون للقيام بعملية تزيني
ّ
احلواجـب بالطريقـة ال�صحيـحة؛ تعـقيم
واملزين كما يف
اليدين ،و�إك�ساء الزبون
ّ
التمارين ال�سابقة ،مع مراعاة طريقة اجللو�س
ال�صحيحة على الكر�سي.

2

املو�ضحة ،كما يف ال�شكل
حدد اخلطوط
ّ
ّ
( ،)1بحيث مي ّثل الـخط ( �أ ) امل�ستقيم
الوا�صل من زاوية الأنف وبداية العني
ويحدد بداية ّ
خط احلاجب على
الداخلية،
ّ
ّ
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الر�سوم التو�ضيحية

�أن يزال ال�شعر الذي يقع ي�سار ّ
اخلط ،كما
متثل النقطة (ب) �أعلى نقطة يف قو�س ّ
خط

مير امتدادها للأ�سفل عند
احلاجب ،بحيث ّ
ّ
واخلط املائل (ج) مي ّثل
قزحية العني،
منت�صف ّ
امل�ستقيم الوا�صل بني زاوية الأنف ونهاية
يحدد امتداده نهاية
العني
اخلارجية ،بحيث ّ
ّ
ّ
خط احلاجب ،على �أن يزال ال�شعر الذي يقع
على ميني ّ
اخلط ،و�إذا كان طول احلاجب �أق�رص
فري�سم بقية اخلط بقلم تخطيط احلواجب.

3

ام�سح �شـعر الـحواجب بكريـم ّ
مرطب
ثم انزع ال�شعر الزائد ببطء
ال�شكل (ّ ،)2
مراعيا �إزالته
ح�سب التخطيط ال�سابق،
ً
منوه ومن بداية احلاجب �إلى نهايته،
باجتاه ّ
كما يف ال�شكل ( ،)3وعلى �أن تزال ّ
كل
�شد اجللد ب�أحد �أ�صابع
�شعره وحدها ،مع ّ
اليد يف �أثناء نزع ال�شعرة ،وم�سك ال�شعرة
ثم
بامللقط من منتـ�صفها ملنـع تك�سرّ هاّ ،
ام�سح احلاجب بالقطن �أو ًال ب�أول لإزالة
ال�شعر املنتزع.

4

م�شط �شعر احلاجب بالفر�شاة ،كما يف
ّ
ق�ص ال�شعر الطويل �إن
ال�شكل ( ،)4ثم ّ
وجد ،كما يف ال�شكل (.)5
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ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

مبطهر وكرمي ّ
مرطب بعد
ام�سح احلواجب ّ
انتهاء العمل .ال�شكل (.)6

6

مرة
م�شط �شعر احلواجب بالفر�شاة
ّ
ّ
اخلا�صة ّ
�أخرى للت� ّأكد من ال�شكل النهائي .ال�شكل(.)7

7

عبئ الفراغات املوجودة يف احلاجب بقلم
ّ
تخطيط احلواجب؛ بعمل حركات خفيفة
و�رسيعة على �شكل �شعر خفيف ،كما يف
مدب ًبا
ال�شكل (،)8
مراعيا �أن يكون القلم ّ
ً
ّ
للتحكم يف الر�سم  ،و�أن يكون بلون �شعر

8

ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
ثم �أعدها �إلى �أماكنها.
بالطريقة ال�صحيحةّ ،

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)6

احلواجب نف�سه.

9

ال�شكل (.)7

ال�شكل (.)8

اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

بعدا بني العيون املتقاربة يف �أثناء
 -1ما الإجراء الذي ميكن �أن تتبعه لإظهار امل�سافة �أكرث ً
تزيني احلواجب؟
منوها؟
أهمية �سحب ال�شعرة ونزعها باجتاه ّ
 -2ما � ّ
 -3ما الإجراء الذي ت ّتبعه يف حال ق�رص طول احلاجب عن ّ
اخلط املائل الذي مييل بني زاوية
اخلارجية ؟
الأنف وزاوية العني
ّ
 -4يف حال زيادة طول احلاجب عن ّ
اخلط امل�ستقيم الذي ي�صل زاوية الأنف بزاوية العني
الداخلية  ،ما الإجراء الذي ت ّتبعه لتق�صري هذا الطول؟
ّ
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
متيز �أ�شكال العينني؛ لتحديد نوع التزيني.
 ّحتدد �ألوان الظالل املنا�سبة للعينني.
 ّتزين العينني ح�سب �أ�شكالها املختلفة.
ّ -

املعلومات الأ�سا�سيّة

بد من �إخفاء ما قد يكون بها من عيوب؛
يختلف �شكل العيون من �شخ�ص �إلى �آخر ،وال ّ
لتظهر بال�شكل املنا�سب ح�سب �شكل الوجه واحلواجب.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
-

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

�ألوان مختلفة من ظل العيون
(.)Eye shadow
مزيل مكياج العين
(.)Eye make up remover
حليب التنظيف ،وال�سائل المنع�ش.
ومطهر.
الكريم الأ�سا�س الواقي،
ّ
كحل جاف (.)Eye khol
كحل �سائل (.)Eye liner
قلم تخطيط الحواجب.

-

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

جهز نف�سك والزبون للقيام بعملية تزيني
ّ
العيون بالطريقة ال�صحيحة ،كما يف
التمارين ال�سابقة.

2

�إ�سفنجات لتنظيف الب�شرة.
قطن.
ورقية.
مناديل ّ
ع�صبة �شعر.
ثوب ٍ
واق.

الر�سوم التو�ضيحية

ثم ّ
نظف
اطلب �إلى الزبون �إغالق عينيهّ ،
اخلا�ص
اجلفون بقطعة قطن مب ّللة بال�سائل
ّ
بتنظيف العيون.
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

3

اخرت �ألوان ظالل العيون املنا�سبة ودرجاتها,
مراعيا �شكل العينني ،واملنا�سبة ،واملالب�س.
ً

4

الر�سوم التو�ضيحية

زين العينني ح�سب �شكلهما كما ي�أتي:
ّ

الدائرية:
�أ – العيون
ّ
 .1خذ قلي ً
ال من ظل العيون فاحت اللون
ثم �ضعـه على
بالفر�شـاة
ّ
اخلا�صـةّ ,
اجلفون وفوق العينني باجتاه الداخل؛
لإعطاء العينني �شك ً
لوزيا ,كما يف
ال ًّ
ثم �ضع ظل العيون داكن
ال�شكل (ّ ,)1
اللون فوق اجلفن ومن جهة اخلارج.

ال�شكل (.)1

� .2ضـع الكحل ال�سـائل �أو اجلـاف ،ح�سب
اختيار الزبون بالقلم اخلا�ص �أو بالفر�شاة
اخلا�صة؛ لإعطاء العينني �شك ً
ال �أو�سع،
ّ
مراعيا بدء حركة الفر�شاة �أو القلم من
ً
منت�صف اجلفن العلوي �أو ال�سفلي �إلى
اخلارجية من العنيّ ,ثم الرجوع
الزواية
ّ
الداخلية فاملنت�صف.
�إلى الزواية
ّ

ب–العيون املتقاربة:
 .1خـذ قلي ً
ال من ظـل العيون الالمع
ثم
وفاحت اللون بالفر�شاة
ّ
اخلا�صةّ ,
و ّزعه على اجلفون فوق العينني من
جهة الداخل باتباع حركات خفيفة.
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ال�شكل (.)2

الرقم
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الر�سوم التو�ضيحية

 .2و ّزع قليـ ً
ال من لـون الظـل الغـامق
على اجلفون من جهة اخلارج و�إلى
الأعلى.
� .3ضع الكحل اجلاف �أو ال�سائل ح�سب
اختيار الزبون فوق اجلفون وحتتها،
اخلارجية للعني فقط دون
ومن الزاوية
ّ
االقرتاب من زاوية العني من الداخل.
كما يف ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

جـ– العينان املتباعدتان:
الداخلية
 .1يتم و�ضع الظالل على الزوايا
ّ
من العني لتقليل امل�سافة بني العينني ،كما
يف ال�شكل (.)3
د – العيون الغائرة :
 .1يو�ضع الظل فاتـح اللون فوق اجلفن
ثم بعد ذلك يو�ضع
العلوي كامالًّ ,
بالو�سط لون غامق كما يف ال�شكل
(.)4

ال�شكل (.)4

هـ – اجلفون املتهدلة:
وقريبا من العني
 .1تو�ضع الظالل فوقها
ً
وب�شكل خفيف ومتجان�س ،كما يف
ال�شكل (.)5
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ال�شكل (.)5

 -1يو�ضع الظل الداكن غري الالمع على اجلفون ال�سميكة ،ما �أثر ذلك يف حت�سني �شكل العيون؟
الدائرية باجتاه اخلارج؟
أهمية و�ضع الظل الداكن على العيون
ّ
 -2ما � ّ
 -3يو�ضع الظل الالمع الفاحت اللون على جفون العيون املتقاربة من جهة الداخل ،ما �أثر ذلك
يف �شكل العينني بعد التزيني؟

ن ّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي� ،أو �ضمن جمموعات �صغرية يف
امل�شغل� ،أو ح�سب توجيهات مع ّلمك:
�أمناط خمتلفة من تزيني العينني وح�سب الأ�شكال الآتية:

ّقيم تنفيذك ّ
لكل خطوة من خطوات العمل التي ا ّتبعتها ،واحتفظ بتقومي �أدائك الذاتي
يف ملفك اخلا�ص.
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يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
الطبيعية.
تزين الرمو�ش
 ّّ
ال�صناعية املت�صلة �أو املفردة.
تزين الرمو�ش
 ّّ
ال�صناعية بطريقة �صحيحة.
تزين العينني بالرمو�ش
 ّّ

املعلومات الأ�سا�سيّة

منظرا ّ
جذ ًابا ،وت�ستعمل امل�سكارا فوق الرمو�ش؛ لزيادة
تعطي الرمو�ش الطويلة واجلميلة
ً
�إظهارها ولتبدو �أكرث طو ًال وكثافة  ،وعندما تكون الرمو�ش ق�صرية �أو خفيفة ،فيمكن
وخا�صة للعرو�س.
ال�صناعية امل ّت�صلة �أو املفردة
اال�ستعانة بالرمو�ش
ّ
ّ
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
-

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

م�سكارا.
مطهر.
ّ
�سائل تنظيف مكياج العين.
�صناعية.
رمو�ش
ّ
خا�ص.
ال�صق
ّ
مكب�س الرمو�ش (�أداة ثني الرمو�ش).
ال�صناعية.
الخا�ص للرمو�ش
المزيل
ّ
ّ

-

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

�أو ًال :تزيني الرمو�ش الطبيعيّة.
جهز نف�سك والزبون للقيام بعملية تزيني
ّ
الرمو�ش بالطريقة ال�صحيحة.

2

نظف حول العينني والرمو�ش ّ
ّ
اخلا�ص
باملنظف
ّ
با�ستعمال قطعة قطن .ال�شكل (� /1أ  ،ب).
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فر�شاة لتوزيع الال�صق.
قطن.
ع�صبة �شعر.
ملقط.
مق�ص.
وعاء �صغير.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل ( /1أ� ).

ال�شكل ( /1ب).

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

3

اخرت لون امل�سكارا ح�سب لون العينني،
ثم
ال�شكل ( ،)2والب�رشة ،ورغبة الزبونّ ،
مراعيا
عبوتها
ا�سحب فر�شاة امل�سكارا من ّ
ً
كمية قليلة من امل�سكارا؛
�أن يكون عليها ّ
الداخلية
�إذ ميكن م�سحها على اجلوانب
ّ
العبوة.
لفوهة ّ
ّ

ال�شكل (.)2

5

اعمل حركات �رسيعة وخفيفة بالفر�شاة
العلوية من قاعدة الرمو�ش �إلى
على الرمو�ش
ّ
طرفها ،مبتد ًئا من الو�سط �إلى الأطراف.

4

ام�سـك فر�شـاة امل�سكارا ب�إحدى يديـك،
واطلب �إلى الزبون النظر �إلى الأ�سفل والثبات
على هذا الو�ضع ،مع رفع اجلفن �إلى �أعلى
باليد الأخرى ،كما يف ال�شكل (.)3

6

اطلب �إلى الزبون النظر �إلى �أعلى كما يف
ال�سفلية بعد
ال�شكل ( )4لتزيني الرمو�ش
ّ
الت�أكّ د من جفاف امل�سكارا على الرمو�ش
العلوية ،وا�ستعمل طرف الفر�شاة يف توزيع
ّ
امل�سكارا من قاعدة الرمو�ش �إلى طرفها.

7

�ضع �أداة ثني الرمو�ش يف حال الرمو�ش امل�ستقيمة
بتثبيتها حول الرمو�ش العلو ّية ،بحيث ال ت�ؤذي
الزبون ،وا�ضغط برفق للح�صول على رمو�ش
عدة ح�سب احلاجة.
مرات ّ
ّ
وكرر ّ
مثنيةّ ،

1

جهز نف�سك والزبون لتزيني الرمو�ش
ّ
ال�صناعية ال�شكل ( )1بالطريقة ال�صحيحة.
ّ

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ثانيًا :تزيني الرمو�ش ال�صناعيّة املت�صلة.
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ال�شكل (.)1

الرقم
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2

ّ
نظف العيون من � ّأي مكياج �أو زيوت
بقطعة قطن ّ
مرطبة ب�سائل تنظيف مكياج
العيون .ال�شكل (.)2

3

اخلا�صة؛
الطبيعية بالفر�شاة
م�شط الرمو�ش
ّ
ّ
ّ
ل�ضمان نظافتها من � ّأي �شوائب .ال�شكل (.)3

4

ال�صناعية بالطول املنا�سب،
اخرت الرمو�ش
ّ
وا�سحبها من العلبة بامللقط اخلا�ص بها،
كما يف ال�شكل (.)4

5

�ضع قلي ً
اخلا�ص على حافة
ال من الال�صق
ّ
العلوية بالفر�شاة ،كما يف
ال�صناعية
الرمو�ش
ّ
ّ
ال�شكل ( ،)5وانتظر ٍ
ليجف قلي ً
ال،
عدة
ّ
ثوان ّ
ال�صناعية على �أقرب نقطة
ّثم ّثبت الرمو�ش
ّ
ممكنة من قاعدة اجلفن .ال�شكل (.)6

6

ا�ضغط فوقها بلطف بقاعدة فر�شاة الرمو�ش.

7

ال�سفلية؛
كرر العملية ال�سابقة فوق الرمو�ش
ّ
ّ
ال�صناعية فوق قاعدة
مراعيا تثبيت الرمو�ش
ً
ّ
الطبيعية.
الرمو�ش
ّ
ثالثًا :تزيني الرمو�ش ال�صناعيّة الفرديّة.

1
5

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ن ّفذ اخلطوات من ( )4-1كما يف تزيني
ال�صناعية املت�صلة.
الرمو�ش
ّ

�ضع قلي ً
اخلا�ص يف وعاء
ال من الال�صق
ّ
�صغري ،وام�سك الرم�ش ال�صناعي بالقرب
اخلا�ص.
من قاعدته بامللقط
ّ
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ال�شكل (.)6

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

6

�ضع طرف الرم�ش ال�صناعي يف املا ّدة
مراعيا عدم الإكثار من املا ّدة
الال�صقة،
ً
الال�صقة على الرم�ش.

7

و ّزع املادة الال�صقة املوجودة على الرم�ش
ال�صناعي فوق الرم�ش الطبيعي من القاعدة
ابتداء من الزاوية الداخلية
�إلى الطرف،
ً
للعني؛ لتثبيت الرم�ش ال�صناعي على الرم�ش
الطبيعي.

8

مراعيا
كرر العملية على العني الأخرى،
ً
ّ
تركيب كل رم�ش لوحده لكلتا العينني،
اخلارجية للعني،
�إلى �أن ت�صل �إلى الزاوية
ّ
ثم �ضع الكحل ال�سائل فوق الرمو�ش التي
ّ
ّمت تثبيتها؛ لإخفاء نقاط تثبيتها على اجلفن.

9

كرر العملية على اجلفن ال�سفلي ،م�ستعم ً
ال
ّ
رمو�شا �أق�رص .ال�شكل (.)7
ً

ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
10
ثم �أعدها �إلى �أماكنها.
بالطريقة ال�صحيحةّ ،
اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

1

رابعا� :إزالة الرمو�ش ال�صناعيّة.
ً
اخلا�ص لإزالة
ب ّلل قطعة قطن بال�سائل
ّ
ال�صناعية ،وام�سـح الرمـو�ش من
الرمو�ش
ّ
ثم ارفع ّ
كل رم�ش وحده
الأعـلى والأ�سفلّ ،
اخلا�ص يف حال الرمو�ش املفردة� ،أو
بامللقط
ّ
ا�سحب الرم�ش ال�صناعي امل ّت�صل ،وارفعه.
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)7

ال�صناعية بن�سب خمتلفة يف بع�ض الأحيان  ،متى يكون ذلك؟
ق�ص �أطوال الرمو�ش
ُ -1ت ّ
ّ
ق�صا خاط ًئا
�صحيحا للرمو�ش
ق�صا
ً
ال�صناعية ،والثاين ًّ
متعن ال�شكلني الآتيني؛ �إذ مي ّثل الأول ًّ
ّ -2
ّ
الق�ص اخلاطئ.
لهاّ ،
و�ضح ال�سبب يف ّ

وال�سفلية عند و�ضع امل�سكارا على
العلوية
الطبيعية
 -3ما اجتاه حركة الفر�شاة على الرمو�ش
ّ
ّ
ّ
كل منهما؟
ال�صناعية بالن�سبة �إلى جفن العني؟
� -4أين ُت ّثبت الرمو�ش
ّ
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تهتم املر�أة بتزيني �شفتيها وتلوينهما �أكرث من اهتمامها بتزيني عينيها،
د  -تزيني ال�شفاه :قد ّ
وينبغي �أن يتوافق ر�سم ال�شفة مع ر�سم احلاجبني ،ف�شكل ( )7لل�شفة العليا ،كما
يف ال�شكل ( ،)33-4ينبغي �أن يت�شابه مع �شكل ( )7الذي ّ
ي�شكله ّ
خطا احلاجبني
ال�صاعدان نحو الأعلى يف بدايتهما� ،أما ّ
خطا ال�شفة الهابطان فينبغي �أن يكونا موازيني
ّ
يتم حتديد ر�سم الفم بقلم تخطيط
خلطي احلاجبني الهابطني من انك�سارهما ،
وغالبا ما ّ
ً

�شفاه خا�ص بذلك ،كما يف ال�شكل ( ،)34-4وبلون �أكرث غم ًقا بدرجة واحدة من
رفيعا ،وعند الرغبة
لون �أحمر ال�شفاه امل�ستعمل معه ،وميكن �أن يكون الر�سم
ً
عري�ضا �أو ً
يف ت�صغري حجم ال�شفاه عند التزيني ،يو�ضع �أحمر ال�شفاه الغامق يف داخل ال�شفتني دون
الطبيعية؛ لذلك ،يظهر الفم
ال�صعود �إلى حدود ال�شفاه
ّ
� ّ
حجما من ال�سابق؛ ويراعى التظليل بقلم التحديد عند
أقل
ً
أ�صلية
الأطراف.
ّ
ويو�ضح اجلدول ( )1-4الأ�شكال ال ّ
تبعا لنظرية التفتيح والتظليل.
لل�شفاه ،وبعد تزيينها ً

ال�شكل (� :)33-4شكل ( )7يف
ال�شفة العليا.

ال�شكل ( :)34-4قلم
تخطيط ال�شفاه.

 -1عند اختيار لون �أحمر ال�شفاه ،يجب �أن يكون هناك توافق وان�سجام مع لون الب�رشة.
ِ � -2
أعط ن�صائح لأ�صحاب الب�رشات الآتية الختبار �ألوان �أحمر ال�شفاه املنا�سب لهم:
�أ  -الب�رشة ال�صفراء.
ب -ب�رشة م�صابة ببقع وكلف.
جـ -ب�رشة باهتة و�أ�سنان �صفراء.
د  -ب�رشة حمراء وفيها من�ش وا�ضح.
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اجلدول (� :)1-4أ�شكال ال�شفاه الأ�صلية و�أ�شكالها بعد التزيني.
الرقم
1

ال�شكل الأ�صلي لل�شفاه

�أ�شكال ال�شفاه
�شفة �سفليّة رقيقة.
تكبري ال�شفة ال�سفلى بقلم التخطيط.

2

�شفة علويّة رقيقة .
تكبري ال�شفة العليا بقلم التخطيط.

3

�شفاه رقيقة .
تكبري ال�شفتني العليا وال�سفلى بقلم
التخطيط.

4

�شفاه �صغرية .
تكبري ال�شفتني العليا وال�سفلى من اجلانبني
بقلم التخطيط.

5

فم مته ّدل الزوايا.
املتهدلة ورفعها بقلم التخطيط.
تعديل
ّ

6

�شفاه كبرية وممتلئة.
ت�صغري ال�شفتني العليا وال�سفلى بكرمي
الأ�سا�س .واالجتاه �إلى اللون الغامق.

7

�شفاه بي�ضويّة.
ومدها بقلم التخطيط.
تعديل الزوايا ّ

8

�شفاه حا ّدة الزوايا.
تعري�ض زوايا ال�شفاه بقلم .التخطيط.

9

�شفاه غري متماثلة.
تعديل اجلزء املائل من ال�شفتني بقلم
التخطيط.
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�أ�شكال ال�شفاه بعد التزيني

ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:
�أمعن النظر يف �أ�شكال ال�شفاه يف اجلدول (ّ ،)1-4
أ�سا�سية لل�شفاه الكبرية؟
 كيف ميكن �إخفاء اخلطوط ال ّ ِل َـم ن�ضع �أحمر ال�شفاه بلون �أفتح قلي ًعر�ضا يف حالة ال�شفاه
ال من اللون ذاته على ال�شفة الأقل ً
غري املت�ساوية؟
أهمية التنا�سب واالن�سجام بني لون �أحمر ال�شفاه ولون �أحمر اخلدود؟
 -ما � ّ
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تزيني ال�شفاه

6-4

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
 تر�سم �أ�شكال ال�شفاه و�صو ًال لل�شكل الأمثل لها. تختار لون �أحمر ال�شفاه املنا�سب للزبون.تزين ال�شفاه ح�سب �شكلها.
ّ -

املعلومات الأ�سا�سيّة

ّ
حمددة يف تزيينها و�صو ًال لل�شكل الأمثل لها؛ ولإخفاء
عدة،
ولكل منها طريقة ّ
لل�شفاه �أ�شكال ّ
منا�سبا للون �أحمر ال�شفاه.
العيوب التي قد تكون موجودة ،يكون لون قلم حتديد ال�شفاه
ً

م�ستلزمات تنفيذ التمرين

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد
 �أقالم تحديد ال�شفاه (.)Lipliner �ألوان مختلفة من �أحمر ال�شفاه (.)Lipstickملمع ال�شفاه.
ّ -

 ملعقة مع ّقمة. ع�صبة �شعر. -فر�شاة �صغيرة لتوزيع �أحمر ال�شفاه.

الر�سوم التو�ضيحية

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

جهز نف�سك و الزبون للقيام بعملية تزيني
ّ
ال�شفاه بالطريقة ال�صحيحة.

2

ابتداء من
حدد �أ�شكال ال�شفاه بقلم التحديد
ّ
ً
منت�صف ال�شفة العليا �إلى اجلانب الأمينّ ،ثم
من املنت�صف �إلى اجلانب الأي�رس� ،أما ال�شفة
فحددها من الزاوية اليمنى �إلى
ال�سفلى
ّ
الزاوية الي�رسى ّ
بخط م ّت�صل واحد ،ويف حالة
ف�صححها بقلم
وجود عيوب يف ال�شفاه،
ّ
التحديد ذي اللون الذي يتنا�سب و�أحمر
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة
ال�شفاه� ،إذ يكون قلم التحديد عادة �أكرث غمقًا
بدرجة �أو درجتني من لون �أحمر ال�شفاه
امل�ستعمل .ولت�صحيح �شكل ال�شفاه ،اتبع ما ي�أتي:
أ�  -ال�شفاه ال�سفلية الرقيقة ،كما يف ال�شكل(،)1
ال�سفلية بقلم التحديد ب�شكل
حدد ال�شفة
ّ
ّ
�أكرب من حجمها مبا يتنا�سب مع ال�شفة
العلوية ،كما يف ال�شكل (.)2
ّ
العلوية الرقيقة ،كما يف ال�شكل(،)3
ب -ال�شفاه
ّ
العلوية بقلم التحديد ب�شكل
حدد ال�شفة
ّ
ّ
�أكرب من حجمها مبا يتنا�سب مع ال�شفة
ال�سفلية  ،كما يف ال�شكل (.)4
ّ

وال�سفلية الرقيقة ،كما يف
جـ -ال�شفاه العلوية
ّ
العلوية وال�شفة
حدد ال�شفة
ال�شكل (ّ ،)5
ّ
ال�سفلية بقلم التحديد ب�شكل �أكرب من
ّ
حجمها ،كما يف ال�شكل (.)6
د  -ال�شفاه على �شكل قو�س ،كما يف ال�شكل
حدد ال�شفاه بقلم التحديد من
(ّ ،)7
اجلانبية،
منت�صف ال�شفة �إلى زوايا الفم
ّ
مراعيا تعري�ضها ،كما يف ال�شكل (.)8
ً
هـ -ال�شفاه الكبرية املمتلئة ،كما يف ال�شكل(،)9
حدد ال�شفاه بقلم التحديد داخل حدودها
ّ
أ�صلية ،كما يف ال�شكل (.)10
ال ّ
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

ال�شكل (.)5

ال�شكل (.)6

ال�شكل (.)7

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

و  -ال�شفة والفم ال�صغريان ،كما يف ال�شكل (،)11
حدد ال�شفة بقلم التحديد خارج نطاق حدودها
ّ
أ�صلية ،كما يف ال�شكل (.)12
ال ّ

ال�شكل (.)8

ز  -ال�شفاه غري املنتظمة ،كما يف ال�شكل (،)13
حدد ال�شفاه بقلم التحديد؛ لإيجاد توازن بني
ّ
ال�سفلية ،و�إعطائهما
العلوية وال�شفة
ال�شفة
ّ
ّ
�شك ً
ال متنا�سقًا ،كما يف ال�شكل (.)14
املتهدلة الزوايا ،كما يف ال�شكل (،)15
ح  -ال�شفاه ّ
حدد ال�شفاه بقلم التحديد ،مع ر�سم زوايا
ّ
مرتفعة للفم ،كما يف ال�شكل (.)16
3

ظ ّلل با�ستعمال كرمي الأ�سا�س الأبي�ض غري الالمع
مناطق ال�شفاه التي ّمت ت�صغريها �أو تكبريها ح�سب
أ�صلية ،ولإظهار ال�شفاه بلون
حدود ال�شفة ال ّ
واحد بعد و�ضع �أحمر ال�شفاه عليها.

4

خذ قلي ً
ال من �أحمر ال�شفاه على امللعقة املع ّقمة،
كما يف ال�شكل ( ،)17بـما يتنا�سب وحجم
مراعيا اختيار لون �أحمر ال�شفاه الذي
ال�شفاه،
ً
يتنا�سب و�شـكل ال�شـفاه وحجمها؛ فال�شفاه
ال�صغرية ي�ستعمل معها اللون الفاحت الالمع لتبدو
�أكرب حجماً� ،أما ال�شفاه العري�ضة في�ستعمل معها
اللون الغامق وغري الالمع؛ لتبدو �أ�صغر حجماً،
وال�شفاه ذات الأ�سطح غري املنتظمة في�ستعمل
قبلها كرمي الأ�سا�س.
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ال�شكل (.)9

ال�شكل (.)10

ال�شكل (.)11

ال�شكل (.)12

ال�شكل (.)13

ال�شكل (.)14

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

5

كمية من �أحمر ال�شفاه املوجودة على امللعقة
خذ ّ
ثم و ّزعها على
بالفر�شاة،كما يف ال�شكل(ّ ،)18
ابتداء من زاوية ال�شفة العليا �إلى املنت�صف،
ال�شفاه
ً
مراعيا االلتزام بحدود
كما يف ال�شكل(،)19
ً
�أ�شكال ال�شفاه التي ّمت حتديدها با�ستعمال قلم
التحديد.

6

ملمع ال�شفاه الذي يعمل على تثبيت �أحمر
�ضع ّ
جدا
ال�شفاه بالإ�صبع ،وبحركة تربيت خفيفة ًّ
فوق ال�شفة ال�سفلى فقط.

7

ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها بالطريقة
ال�صحيحة ،و�أعدها �إلى �أماكنها.

8

اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

الر�سوم التو�ضيحية
ال�شكل (.)15
ال�شكل (.)16

ال�شكل (.)17

ال�شكل (.)18

ال�شكل (.)19

تعاون مع زمالئك يف ال�صف ب�إ�رشاف املع ّلم لتزيني �أ�شكال خمتلفة من �شفاه زبائن امل�شغل.
دون ملحوظاتك.
زين ً
ّ
متنوعة ب�ألوان خمتلفة ،والحظ ت�أثري هذه الألوان يف لون الب�رشةّ ،ثم ّ
�شفاها ّ
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
 -1ما العالقة بني لون ال�شفاه ولون قلم التحديد؟
 -2ما فائدة ا�ستعمال امللعقة املع ّقمة والفر�شاة يف توزيع �أحمر ال�شفاه؟
 -3ما موا�صفات لون �أحمر ال�شـفاه الذي ينا�سـب ك ً
ال من ال�شـفاه الرفيعة ال�صغرية
وال�شفاه املمتلئة العري�ضة؟ وملاذا؟
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تزيني وجه العرو�س

7-4

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
مراعيا رغبتها.
 تز ّين وجه عرو�س بالطريقة ال�صحيحةً
مكياجا لل�سهرة.
 ت�ضعً

املعلومات الأ�سا�سيّة

عند تزيني وجه العرو�س �أو التزيني حلفالت امل�ساء وال�سهرة  ،يراعى
لتعرق الوجه ،وكذلك يراعى
ا�ستعمال كرمي الأ�سا�س �أو كرميات متويه وبودرة �ضد املاء؛ ً
منعا ّ
اً
جمال يف الأ�ضواء ال�ساطعة ،وميكن
ا�ستعمال �ألوان المعة لظل العيون والبودرة؛ لتبدو �أكرث
و�ضع طبقات كثيفة من املكياج ،ولكن بالطريقة ال�صحيحة لتج ّنب النفور منه.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
-

الأدوات والتجهيزات

الـموا ّد

مط ّهر ،وحليب التنظيف ،وال�سائل المنع�ش - .فرا�شي مكياج ،وفرا�شي حواجب.
خا�صة لتنظيف الب�شرة.
كريم الأ�سا�س ،وكريم التمويه.
 �إ�سفنجات ّخا�صة لتوزيع كريم التمويه.
كريم الأ�سا�س الواقي ،وبودرة الوجه.
 �إ�سفنجات ّ ع�صبة �شعر ،وثوب ٍواق.
�أحمر الخدود.
 وعاء زجاجي �أو بال�ستيكي يحتوي علىظل العيون ب�ألوان مختلفة.
ماء نظيف.
متعددة.
�أحمر ال�شفاه ب�ألوان ّ
ورقية.
كحل �سائل ،وم�سكارا.
 ملعقة مع ّقمة ،وقطن ،ومناديل ّ كر�سي مكياج ،ومر�آة �صغيرة.وملمع لل�شفاه.
قلم تحديد ال�شفاهّ ،

الر�سوم التو�ضيحية

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

جهز نف�سك والعرو�س للقيام بعملية
ّ
التزيني ال�صحيحة.
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الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

2

نظّ ف ب�رشة العرو�س والرقبة والعيون باملنظف
ال�سائل كما در�ست �سابقًا يف التنظيف ال�سطحي
للب�رشة ،كما يف ال�شكل (.)1

3

انزع ال�شعر الزائد يف احلاجبني؛ لإعطائهما
ال�شكل املنا�سب للوجه ،كما يف ال�شكل (.)2

4

و ّزع الكرمي الواقي ،كما يف ال�شكل (.)3

5

ثم و ّزعه
اخرت لون كرمي الأ�سا�س املنا�سبّ ،
اخلا�صة الرطبة
على الب�رشة بالإ�سفنجات
ّ
بالطريقة ال�صحيحة.

6

�ضع كرمي التمويه الفاحت با�ستخدام �أ�صابع
اليد حتت العيون وفوق الأماكن التي حتتاج
�إلى �إظهار وتفتيح ،وكرمي التمويه الغامق
فوق الأماكن التي حتتاج �إلى �إخفاء وتظليل،
وكرمي التمويه باللون املنا�سب يف حال
حب ال�شباب.
احمرار الب�رشة �أو ندب ّ

7

و ّزع بودرة الوجه ال�ش ّفافة الالمعة بالإ�سفنجة
ثم بالفر�شاة
ّ
اخلا�صة ،كما يف ال�شكل (ّ ،)4
النظيفة؛ لإزالة الزائد من البودرة ،وجلعل
ر�ش
املكياج م�ضا ًّدا للماء ولتثبيته ،فيمكن ّ
اخلا�ص بذلك
الوجه برذاذ ال�سائل املنع�ش
ّ
فوق البودرة.
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الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)1

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

8

�ضع �أحمر اخلدود بالطريقة ال�صحيحة
ح�سب �شكل الوجه.

9

�ضع ظل العيون بالألوان املنا�سبة فوق
اجلفون ،بالطريقة ال�صحيحة ح�سب لون
املكياج كام ً
ال و�شكل العينني ،كما يف
ال�شكل (.)5

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)5

� 10ضع الكحل ال�سائل ،باللون الأ�سود �أو
الأزرق؛ لتحديد العينني ،كما يف ال�شكل
(.)6
� 11ضع امل�سكارا على الرمو�ش مع زيادة
العلوية وزاوية العني
الرتكيز على الرمو�ش
ّ
اخلارجية ،كما يف ال�شكل (.)7
ّ

ال�شكل (.)6

عبئ الفراغات �إذا
ّ
12
م�شط احلاجبنيّ ،
ثم ّ
احتاج الأمر با�ستعمال القلم؛ لإعطائهما
ال�سمك املنا�سب ،كما يف ال�شكل (.)8
حدد ال�شفاه لت�صحيح �شكلها بقلم
ّ
13
التحديد ،ح�سب لون �أحمر ال�شفاه ،كما
يف ال�شكل (.)9

ال�شكل (.)7

� 14ضع �أحمر ال�شفاه باللون املنا�سب ح�سب
رغبة العرو�س.
ملمع ال�شفاه فوق ال�شفة ال�سفلى.
� 15ضع كرمي ّ
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ال�شكل (.)8

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

الر�سوم التو�ضيحية

و�صحح يف
 16انظر �إلى املكياج نظرة �شاملة ،
ّ
ثم � ِ
أعط املر�آة للعرو�س؛
حالة عدم التماثلّ ،
لرتى النتيجة ،وتبدي ملحوظاتها.
17
ّ
نظف الأدوات بعد اال�ستعمال ،وع ّقمها
ثم �أعدها �إلى �أماكنها.
بالطريقة ال�صحيحةّ ،
 18اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

ال�شكل (.)9

العلوية؟
اخلارجية من الرمو�ش
ِ -1ل َـم تو�ضع امل�سكارا برتكيز عند زاوية العني
ّ
ّ
 -2ر ّتب العمليات الآتية يف مكياج الوجه من البداية �إلى النهاية :و�ضع كرمي التمويه ،توزيع
كرمي الأ�سا�س� ،إزالة ال�شعر الزائد من احلواجب ،و�ضع �أحمر ال�شفاه ،و�ضع �أحمر اخلدود،
و�ضع امل�سكارا ،التنظيف ال�سطحي للب�رشة ،و�ضع بودرة الوجه ،حتديد �أ�شكال ال�شفاه.

درا�سـة حالـة
-

املزينة ليلى امل�شاكل الآتية عند حتليل وجه العرو�س:
واجهت ّ
 وجود لونني على حميط الوجهوجهها �إجا�صي ال�شكل
 عيون �صغرية متقاربةوجود حبوب حمراء حول منطقة الذقن
متورمة و�سواد خفيف حتت العني  -رمو�ش ق�صرية متباعدة
�سفلية ّ
جفون ّ
رقبة ق�صرية عري�ضة.
بعد االطالع على املعلومات ال�سابقة ،كيف ميكنك التعامل مع هذه امل�شاكل يف �ضوء ما
در�ست �ساب ًقا؟
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 - 1ع ّلل ما ي�أتي :

أ�سا�سية لنجاح املكياج.
 ّيعد التنظيف ال�سطحي خطوة � ّ
املهمة لهند�سة الوجه.
 ّيعد تنظيم احلاجبني من العنا�رص ّ

ّ
 تنا�سب ّوخط ميالن ال�شفة العليا.
خط انك�سار احلاجب
أهمية عملية التفتيح والتظليل يف تزيني الوجه.
ّ �-

أ�سا�سية للحواجب.
 - 2ار�سم الأ�شكال الثالثة ال ّ
عدد �أ�شكال الكحل وطريقة ا�ستعمالها.
ّ -3

أهمية ا�ستعمالها.
عرف الرمو�ش
ال�صناعية ،وبينّ � ّ
ّ
ّ -4
حدد الأمور التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند اختيار ظالل العيون.
ّ -5
أهمية ،بينّ ك ً
ال ّمما ي�أتي:
 - 6ملوا ّد تزيني ال�شفاه � ّ
�أ  -ترتيب �أ�شكال موا ّد تزيني ال�شفاه.

ب -الأ�س�س التي يرت ّتب عليها ا�ستعمال موا ّد تزيني ال�شفاه.
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الر�سم على وجوه الأطفال

8-4

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين �أن:
حتدد نوعية املوا ّد امل�ستعملة للر�سم على وجوه الأطفال.
 ّتو�ضح �أ�سا�سيات الر�سم على وجوه الأطفال.
 ّ -تر�سم على وجوه الأطفال.

املعلومات الأ�سا�سيّة

انت�رش يف الآونة الأخرية الر�سم على وجوه الأطفال يف العديد من املنا�سبات واحلفالت
أهمية اختيار الألوان املنا�سبة التي توجد �إما على
اخلا�صة ب�أعياد امليالد ،ومن ّ
املهم هنا ،ت�أكيد � ّ
حت�س�س وجوه الأطفال ،وميكن �إزالتها
تت�سبب يف ّ
�شكل معجون �أو على �شكل �أقالم ،وال ّ
�صحة وجوه الأطفال
ب�سهولة باملاء ،واتباع الأ�س�س ال�سليمة يف عملية الر�سمّ ،مما ي�ضمن ّ
و�سالمتها.
م�ستلزمات تنفيذ التمرين
الـموا ّد

 -ماء

مطهر.
ّ

خا�صة في عملية الر�سم.
 �ألوان ّ -قطن.

-

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

1

جهز نف�سك والطفل للقيام بعملية الر�سم
ّ
ال�صحيحة على الوجه.

2

ّ
نظف ب�رشة الطفل باملاء وال�صابون ،كما
يف ال�شكل (.)1

الأدوات والتجهيزات

ع�صبة �شعر ،وثوب ٍ
واق.
وعاء بال�ستيكي.
ملعقة مع ّقمة ،وقطن.
ورقية.
مناديل ّ
خا�ص.
كر�سي
ّ
مر�آة �صغيرة.

الر�سوم التو�ضيحية
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ال�شكل (.)1

الرقم

خطوات العمل والنقاط احلاكمة

3

ارفع �شعر الطفل بع�صبة ال�شعر
املنا�سبة.

4

واقيا على مالب�س الطفل
�ضع ً
ثوبا ً
حتى ال ت ّت�سخ ،كما يف ال�شكل
(.)2

5

حدد �شكل الر�سم ح�سب رغبة
ّ
الطفل.

6

ّ
خطط �شكل الر�سمة املطلوبة كما
يف ال�شكل (.)3

7

ح�ضرّ الألوان املنا�سبة.

8

عبئ الفراغات بالألوان الالزمة
ّ
للر�سمة مع مراعاة �رشوط ال�سالمة
للطفل ،كما يف ال�شكل (.)4

9

اغ�سل يديك بالطريقة ال�صحيحة.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل (.)2

ال�شكل (.)3

ال�شكل (.)4

� 10أعد الأدوات لأماكنها.
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تعاون مع زمالئك يف ال�صف للر�سم على وجوه الأطفال ،من خالل ترتيب زيارة مع طلبة
تخ�ص�ص تربية الطفل لإحدى الرو�ضات القريبة من املدر�سة.
ّ
اكتب خطوات العمل التي ت ّتبعها يف تنفيذ ّ
كل مترين عملي.
احتفظ بتقومي �أدائك الذاتي يف ملفك.

ع ّلل ما ي�أتي:
 - 1غ�سل وجه الطفل باملاء وال�صابون قبل عملية الر�سم.
 - 2رفع �شعر الطفل بو�ساطة ع�صبة ال�شعر.
 - 3اختيار الألوان املنا�سبة للر�سم على وجوه الأطفال.
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� - 1ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
اهتمت بفن تزيني الوجه (املكياج):
( )1من احل�ضارات التي ّ
د  -الرومانية
جـ  -اليونانية
الفرعونية ب  -الإغريقية
�أ -
ّ
( )2ي�ستعمل كرمي الأ�سا�س يف عمليتي التظليل والتفتيح للب�رشة ،وذلك لتقريب �شكل
الوجه لل�شكل:
د  -املعيني
املربع
�أ  -البي�ضوي ب  -الدائري
جـ ّ -
مكونات البودرة):
( )3من وظائف الكاولني (وهو �أحد ّ
البنف�سجية ب -تزويد الب�رشة بالرطوبة الالزمة
أ�شعة فوق
�أ  -امت�صا�ص ال ّ
ّ
جـ� -إعطاء البودرة امللم�س الناعم
جـ� -إعطاء البودرة الرائحة العطرة
مكونات بودرة التزيني الذي يعمل على امت�صا�ص الدهون من الب�رشة وترطيبها:
(� )4أحد ّ
ب� -أك�سيد اخلار�صني
�أ  -الكاولني
د � -سيليكات املغني�سيوم
جـ� -أك�سيد التيتانيوم
( )5يهدف (التمويه) والذي هو منط من �أمناط تزيني الوجه �إلى:
ب -الرتكيز على تعابري الوجه
ت�شوهات اجللد
�أ � -إخفاء ّ
جـّ -
د  -جتديد املكياج و�إ�صالحه
ب�شخ�صية �أخرى
التنكر
ّ
( )6ي�ستخدم قلم التخطيط يف تكبري ال�شفاه العليا وال�سفلى ،وهي �إحدى طرائق تزيني ال�شفاه لـ:
ب -ال�شفاه الكبرية واملمتلئة
�أ  -ال�شفاه الرقيقة
البي�ضوية
د  -ال�شفاه
جـ -ال�شفاه ال�صغرية
ّ
 - 2قارن بني:
�أ  -املكياج النهاري ومكياج ال�سهرة من حيث:
 .2طبيعة م�ستح�رضات التجميل.
 .1الألوان
ب -احلواجب ال�سميكة والرفيعة لهيئة الوجه وات�ساعه.
واملرتا�صة.
جـ -الأدوات امل�ستعملة للبودرة املتناثرة
ّ
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دـ -تفتيح الب�رشة وتظليل الب�رشة.
 - 3من خالل درا�ستك لوحدة تزيني الوجه (املكياج)� ،أجب عن الآتي:
أربعا من مزايا التزيني.
�أ  -اذكر � ً
ب -اذكر االعتبارات التي يجب على املزيّن اتباعها قبل البدء بعملية تزيني الوجه (املكياج).
أهمية حتديد هند�سة الوجه يف عملية املكياج.
جـ -بينّ � ّ
د  -اذكر بالرتتيب العمليات ال�ست امل ّتبعة لتزيني الوجه.
فيزيائية مل�سحوق الوجه (البودرة) .
هـ  -اذكر ثالث �صفات
ّ
ال�صناعية؟
و  -ما �أ�سماء الأدوات و املواد امل�ستعملة لو�ضع الرمو�ش
ّ
عدد مزايا و�ضع كرمي الأ�سا�س الواقي على الب�رشة .
زّ -
تفتحا من لون الب�رشة,
تتم عملية تفتيح بع�ض �أجزاء الوجه با�ستعمال كرمي الأ�سا�س الأكرث ً
ّ -4
الب�رشة,حدد العملية
�أو عملية تظليلها با�ستعمال كرمي الأ�سا�س الأكرث غم ًقا من لون
ّ
تتم على ّ
كل جزء من �أجزاء الوجه الآتية:
(التفتيح ,والتظليل) التي ّ
جـ -الذقن العري�ضة
ب -الأنف العري�ض
�أ  -الأنف ال�صغري
و  -الرقبة الرفيعة
د  -اجلفون البارزة واملنتفخة هـ -اجلبهة العري�ضة
حدد الطريقة ال�صحيحة لو�ضع املكياج يف كل من احلاالت الآتية:
ّ -5
�أ  -الظالل على عينني متقاربتني.
ب� -أحمر �شفاه على �شفاه حا ّدة الزوايا.
جـ -امل�سكارا على العينني.
د � -سائل حتديد العني على عينني جاحظتني.
هـ  -حواجب رفيعة متباعدة.
و�ضح املق�صود بكل مما ي�أتي:
ّ -6
�أ  -درا�سة حتليل خطوط الوجه قبل التزيني.
ب -التزيني ّ
التنكري.
جـ -تزيني احلواجب.
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 - 7علل ما ي�أتي:
�أ  -و�ضع ظالل اجلفون (البودرة) فوق كرمي الظل الأول يف مكياج ال�سهرة.
اخلا�ص يف ثبات التزيني امل�رسحي على الب�رشة.
ب -يزيد رذاذ �سرباي املاء
ّ
التعر�ض للإ�ضاءة ال�شديدة.
جـ -و�ضع طبقة كثيفة من البودرة على الوجه عند ّ
د  -عدم ا�ستعمال قلم ال�شفاه من �شخ�ص لآخر.
الدموية املتك�سرّ ة.
هـ  -عدم ا�ستعمال لون ال�شفاه الأحمر للب�رشة ذات ال�شعريات
ّ
منوه.
و  -نزع �شعر احلاجب باجتاه ّ
ز � -إ�ضافة ثاين �أك�سيد التيتانيوم لكرمي التمويه .
أ�سا�سية التي تدخل يف �صناعة امل�ستح�رضات الآتية:
حدد
ّ -8
ّ
املكونات ال ّ
جـ� -أحمر ال�شفاه.
ب -الظالل
�أ  -كرمي الأ�سا�س
 - 9ما القاعدة الأ�سا�سية يف و�ضع ظل العيون يف احلاالت الآتية:
املتهدلة
جـ -اجلفون
الدائريتان
�أ  -العينان املتقاربتان ب -العينان
ّ
ّ
معا الآتية ،وذلك ح�سب ت�سل�سل �إجرائها:
 -10ر ّتب مراحل تزيني الوجه وت�رسيح ال�شعر ً
ب -و�ضع كرمي الأ�سا�س جـ -و�ضع ظالل العيون
�أ  -ت�رسيح ال�شعر
و  -و�ضع بودرة اخلدود.
هـ -جتفيف ال�شعر
د  -تزيني احلاجبني
 -11ما مناطق التظليل التي تعمل على �إخفائها يف الوجوه الآتية عند التزيني:
ب -الوجه املعيني
املربع
�أ  -الوجه ّ
د  -الوجه على �شكل قلب.
جـ -الوجه امل�ستطيل
دائريتني زرقاوين,
�سيدة ذات حواجب �سميكة ,وعينني
ّ
 -12ب�صفتك ّ
مزي ًنا ح�رضت �إليك ّ
متهدلة ,و�شفاه كبرية ممتلئة.
وجفون ّ
حدد لون الظالل املنا�سب للون عينيها.
�أ ّ -
املتهدلة
ب -كيف تخفي بالتزيني العيوب املوجودة يف احلواجب ال�سميكة واجلفون
ّ
وال�شفاه الكبرية املمتلئة؟
الدائرية؟
و�ضح طريقة تزيني العيون
جـّ -
ّ
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ثم �أجب عن الأ�سئلة التي
 -13انظر الأ�شكال ( )3-2-1الآتية والتي مت ّثل � ً
أجزاء من الوجهّ ،
تليها:

()1

()2

()3

حدد عيوب ال�شكل يف ّ
كل منها.
�أ ّ -
جتميلية لإخفاء العيوب يف الأ�شكال الثالثة .
قدم ن�صائح
بّ -
ّ
املزين اتباعها قبل البدء بعملية تزيني الوجه.
جـ -بينّ ثالثة �أمور على ّ
ال�صناعية يف جتميل العيون:
 -14ت�ستعمل الرمو�ش
ّ
عدد �أ�شكالها.
�أ ّ -
عدد الأدوات امل�ستعملة يف تثبيتها.
بّ -
جـ -اذكر احلاالت التي ت�ستعمل لها.
 -15انظر ال�شكل املجاور والذي مي ّثل �شكل الوجه ،ثم �أجب عن
الآتي:
حدد �شكل ّ
كل من  - :الوجه  -العيون – احلواجب.
أ� ّ -
و�ضح كيف تخفي عيوب ال�شفاه با�ستخدام �أدوات التزيني
بّ -
وموا ّدها.
�سيدة يف اخلم�سني من عمرها ذات وجه بي�ضوي ,وعينني زرقاوين ,وجفون �سميكة,
ّ -16
و�شفاه كبرية وممتلئة:
ال�سيدة من :
�أ  -اخرت من اجلدول الآتي ما ينا�سب ّ
� . 2أحمر ال�شفاه
 . 1ظالل العيون
بِ � -
مربرين ّ
لكل اختيار.
أعط ّ
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ظالل العيون

�أخ�رض غامق

�أخ�رض فاحت

ب ّني غامق

ب ّني فاحت

�أحمر ال�شفاه

ب ّني غامق

ب ّني فاحت

برتقايل المع

�أحمر فاحت

 -17وفّق بني �أ�شكال الوجوه يف العمود ( �أ ) مع ما ينا�سبها من مناطق التظليل والتفتيح يف
العمود (ب).
(ب) مناطق التظليل والتفتيح
( �أ ) �أ�شكال الوجوه
تظليل �أ�سفل الذقن
ذو ذقن عري�ض
تفتيح �أعلى اجلفون
ذو جفون غائرة
تفتيح �أ�سفل الذقن
ذو ذقن �صغرية
تفتيح و�سط الأنف من الأعلى �إلى الأ�سفل
الأنف الطويل
تظليل و�سط الأنف من الأعلى �إلى الأ�سفل
 -18ما ا�سم �شكل العني عند و�ضع الظالل يف املناطق الآتية:
�أ  -يف منطقة نهاية اجلفن مع �إبعاد احلاجبني عن بع�ضهما.
ب -يف نهاية العينني ويكون �أكرث من بدايتهما.
جـ -فوق اجلفون من العني وب�شكل متجان�س وخفيف.
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ّقيم تع ّلمك ملو�ضوع تزيني الوجه (املكياج) ،بو�ضع �إ�شارة (� )Pأمام ّ
كل فقرة من قائمة
ال�شطب الآتية:
الرقم

نعم

�أ�ستطيع بعد درا�ستي لهذه الوحدة �أن:

1

التطور التاريخي لفن التزيني.
أتعرف مراحل
ّ
� ّ

2

أتعرف مفهوم تزيني الوجه.
� ّ

3

أحدد �أنواع تزيني الوجه و�أمناطه ،وجماالت ا�ستعمال ّ
كل منها.
� ّ

4

أتعرف م�ستلزمات تزيني الوجه.
� ّ

5

أحدد الأدوات امل�ستعملة يف تزيني الوجه.
� ّ

6

�أختار م�ستح�رضات تزيني الوجه املنا�سبة وال�سليمة.

7

�أ�صف �أ�شكال الوجوه ،و�أح ّلل خطوط الوجه و�أجزاءه.

8

أميز النماذج املختلفة لتزيني الوجه.
� ّ

9

أزين �أ�شكال و�أجزاء وجوه خمتلفة ،و�أخفي عيوبها.
� ّ

10

ال�صحة وال�سالمة.
�أراعي �أمور
ّ

11

�أ�ستخدم التكنولوجيا يف البحث عن �آخر خطوط املو�ضة والتزيني.

12

ر�شد يف ا�ستهالك املوا ّد ،و�أُح�سن �إدارة الوقت.
�أُ ّ
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ال

قائمة امل�صطلحات
�أحمر اخلدود
�أحمر ال�شفاه
�أدمة
�أ�شعة حتت حمراء
�أ�شعة فوق بنف�سجية
�إكزميا
امت�صا�ص
�إنزمي
�إيال�ستني
بروتني
بروتني دهني
ب�رشة
بقعة
بهاق
بودرة وجه
جتاعيد
جتاعيد الوجه
جتميلي
حتت اجللد
التدليك
ت�شعر
ّ
تظليل
تعرق
ّ
جهاز البخار

Blusher
Lip stick
Dermis
Infrared ray
Ultraviolet ray
Eczema
Absorption
Enzema
Elastine
Protein
Lipo-protein
Epidemis
Macule
Vitiligo
Face powder
Wrinkles
Facial wrinkles
Cosmetic
Subcutaneous
Massage
Fissure
Shading
Perspiration
Steamer
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جهاز الذبذبات العالية
جهاز �أيوين
حاجب
حب ال�شباب
حركة تدليك اجلبني
ح�صالبان
حليب التنظيف
احلليب املنظف
زبدة الكاكاو
زيت ح�صالبان
الزيوان
ال�سائل املنع�ش
�شبكة
ال�شعريات الدموية املتك�رسة
�صدفية
�صنفرة الأدمة
�صنفرة الب�رشة
طبقة
طبقة حبيبية
طبقة �شائكة
طبقة �صافية
طبقة قاعدية
طني
غدة دهنية
ّ
غدة عرقية
ّ
غدة فارزة
ّ

High Frequency Machine
Galvanic Machine
Brow
Acne vagaries
Forehead movement
Rosemary
Cleanser
Cleaning milk
Cocoa butter
Castor oil
Come dons
Tonic
Mantle
Comprises
Psoriasis
Dermabrasion
Epidermabrasion
Stratum
Stratum.granulosum
Stratum.Spinosum
Stratum lucidumt
Stratum Basale
Clay
Sehaceous gland
Sweat gland
Apocrine gland
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غدة مفرتزة
ّ
غاليكوجني
فازلني
التعرق
ّ فرط
قناع �شمعي
قناع �شمعي
كرمي التق�شري
كرمي بارد
كلف
كوالجني
النولني
مرطب
مزيل رائحة العرق
م�سام
م�ستحلب
م�سكارا
م�ضاد للجراثيم
معجون �أ�سنان
مكرب
ملقط
منظف
منع�ش
مريمية

Eccrine.gland
Glycogen
Petrolatum
Hyperhydrosis
Wax mask
Wax mask
Peeling cream
Cold cream
Chloasma
Collagen
Lanoline
Moistruriser
Deodorant
Pore
Emulsion
Mascara
Antimicrobial
Tooth paste
Magnifier
Tweezer
Detergent
Tonic
Sage
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قائمة املراجع
� - 1أحمد قبي�سي ،فن التجميل ،الطبعة الأولى ،لبنان1989 ،م.
� - 2أميل بيد�س ،العناية باجللد ،الطبعة الأولى ،لبنان1988 ،م.
عمان1991 ،م.
� - 3أني�س �أ�سكندر النرب� ،أ�صول وقواعد فن التجميل ،الطبعة الأولىّ ،

عمان 1989م.
 - 4تي�سري �سليمان ،زيد �شموط� ،سمري �سويدان ،فن التجميل (�أ�صوله وقواعده)ّ ،
 - 5جعفر طه الها�شمي ،املرجع الأ�سا�سي يف �صناعة املوا ّد التجميلية ،الطبعة الأولى ،دم�شق1995 ،م.
عمان 1986م.
 - 6د .حكمت فريحات ،الوجيز يف علم وظائف الأع�ضاء ،الطبعة الأولى ّ

واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.
 - 7دليل النباتات الطبيّة والعطريّة ،الأردن ،وزارة الرتبية والتعليم
ّ
2010م.

الفرن�سية
أكادميية الفنون والتكنيك
� - 8سمارة �إياد ،اجلربيني مي�ساء ،فنون املكياج تعلم واحرتاف� ،
ّ
ّ
للتجميل ،الطبعة الأولى ،الأردن2010 ،م.

 - 9د .علي جاد ،مكياجك وجمالك �سيدتي ،مكتبة لبنان ،كتب الفرا�شة� ،سل�سلة الأ�رسة ،الطبعة
الأولى2001 ،م.
عمان ،الأردن 2002م.
 -10فايز عمر� ،صباغ ال�شعرّ .
� -11س  .كولومبارا� ،س .فيال ،تقنيات ت�صفيف ال�شعر ،ترجمة  ،لبنان� ،سنة الطبع 2007م.
أكادميية �إنرتنا�شيونال2007 .م .لبنان.
 -12ليلى عبيد ،مملكة اجلمال� ،
ّ
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1 - http//www.ibsbeautyschool.com
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3 -http//www.ideaspaconsuting.com
4 -http//www.thebsm.com
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