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احلمد هلل رّب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شّيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني وبعد،
فرع  مباحث  وتطوير   )ERfKE( املعرفة  اقت�شاد  نحو  التعليم  تطوير  اأهداف  مع  ان�شجاًما 
�س التجميل ب�شكل خا�ّس ، ن�شع هذا اجلهد املتوا�شع  القت�شاد املنزيل ب�شكل عاّم ومباحث تخ�شّ
الطلبة  لإك�شاب  اأجلها؛  من  و�شع  التي  النتاجات  يحّقق  اأن  اآملني  واملعّلمني،  الطلبة  اأيدي  بني 

املعارف واملهارات والقيم والجتاهات. 
ويت�شّمن هذا الكتاب ثالث وحدات درا�شّية: تتناول الأولى  لّف ال�شعر وت�رسيحه، وتتناول 

الثانية ق�ّس ال�شعر، اأّما الثالثة فتتناول العناية باليدين والقدمني.
تليها  النظريّة  القاعدة  ليقّدم  حمّددة؛  ومنطّية  منهجّية  م�شمونه  عر�س  يف  اعتمدت  وقد 
اإلى عدد من املو�شوعات  العملّية املرتبطة بها، حيث مّت تق�شيم كّل وحدة درا�شّية  التطبيقات 
رئي�س  مو�شوع  بكّل  املرتبطة  الفرعّية  العناوين  من  عدد  على  منها  كّل  ا�شتمل  التي  الرئي�شة 
واملدّعمة بالأن�شطة، وق�شايا للبحث واملناق�شة، والأ�شكال والر�شوم التو�شيحّية؛ لتعميق الفهم 
وزيادة ربط املعلومة بالواقع، اإ�شافة اإلى الهتمام بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات والت�شالت  

ب�شفتها اأداة لتفعيل التعّلم الإيجابي.
�شمن  املت�شل�شل  ورقمه  التمرين،  ا�شم  ت�شّمن  فقد  العملّية،  التمرينات  عر�س  اأ�شلوب  اأّما 
واملواّدّ  به،  املرتبط  النظري  والأ�شا�س  بالتمرين،  ة  اخلا�شّ والنتاجات  الواحدة،  الدرا�شّية  الوحدة 
اإ�شافة متارين  والأجهزة والأدوات وخطوات التنفيذ مت�شل�شلة ومعّززة بالر�شوم والأ�شكال، مع 
الذاتي، وحتّفزهم  والتعليم  التعّلم  على  وت�شّجعهم  الطلبة،  بني  الفرديّة  الفروق  تراعي  للممار�شة 
وال�شالمة  املهنّية  ال�شّحة  اإجراءات  الكتاب  هذا  اإعداد  روعي يف  كما  ال�شخ�شي.  الإبداع  على 

�س وتوّخينا ربط مو�شوعاته ببيئة الطالب. املرتبطة بالتخ�شّ
ون�شاأل اهلل اأن نكون قد وفقنا يف تقدمي هذا الكتاب، ليكون نافًعا مفيًدا، مرّحبني بكل نقد 

يهدف اإلى اإغنائه وتطويره.
و�هلل ويل �لتوفيق

�ملوؤلّفون         
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يف ما ياأتي جمموعة من الإر�شادات العاّمة التي ت�شاعد على تنفيذ املهارات العملّية والتجارب 
املخربّية الواردة يف الكتاب:

تعزيز الجتاهات الإيجابّية لدى الطلبة نحو العمل اليدوي عن طريق الأداء العملي للتمرينات   1
ولي�س عن طريق املعلومات النظرّية والإر�شاد.

توفري م�شغل منا�شب لتنفيذ املهارات العملّية يف الكتاب وجتهيزه باملواّدّ والأدوات والتجهيزات   2
الالزمة من بداية العام الدرا�شي، وحت�شري كّل ما يلزم م�شبًقا قبل تنفيذ التمرينات العملّية من 

قبل املعّلم.
اأثناء  اإمكانات تطبيقها يف م�شغل املدر�شة يف  تتوافر  التي ل  العملّية  املهارات  التدّرب على   3
فنيًّا  املخت�ّس  املع�ّلم  اإ�رساف  ت�حت  �شة  املتخ�شّ العمل  مواق�ع  املي�داين يف  ال�شيفي  التدريب 

ومتابعته.
مراعاة الفروق الفردّية بني الطلبة، وت�شجيعهم لكت�شاب املهارة العملّية ب�شكل جّيد مبا يعّزز   4
ثقتهم باأنف�شهم ، كذلك ت�شجيعهم على الإبداع والعمل الفردي خارج املدر�شة حتت اإ�رساف 

املعّلم ومتابعته ح�شب احلاجة.
تنظيم عدد من الزيارات امليدانّية املتنّوعة يف اأثناء العام الدرا�شي؛ لالطالع على تنفيذ املهارات   5

ة بذلك ومناق�شتها يف غرفة ال�شّف. العملّية يف مواقع العمل الفعلّية، وحفظ التقارير اخلا�شّ
ذات  النفايات  �شالل  من  عدد  وتوفري  وترتيبها،  واأثاثه  وجتهيزاته  امل�شغل  بنظافة  الهتمام   6

الغطاء؛  للتخّل�س من العبّوات الفارغة والنفايات.
ترتيب املواّدّ والأدوات اجلديدة الزائدة وغري امل�شتعملة، وحفظها يف اأماكن منا�شبة وبت�شنيف   7
حمّدد، للتمّكن من احل�شول عليها عند احلاجة، وا�شتخدام املواّدّ املحفوظة م�شبًقا ثّم املواّدّ 

اجلديدة.
اإجراء عمليات ال�شيانة الدوريّة امل�شتمّرة لتجهيزات امل�شغل ؛ للمحافظة على جاهزّيتها للعمل   8

اأطول مّدة ممكنة.
اتباع  الطريقة الأدائّية يف تنفيذ املهارات العملّية يف امل�شغل ؛ اإذ ت�شاعد على اكت�شاب املهارة   9
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بي�رس وفاعلّية، واأبرز ما ت�شتمل عليه هذه الطريقة اخلطوات الآتية:
 اأ      تقدمي امل�ضاهدة العملّية وفق ال�رشوط التي ي�ضعها املعّلم.

ب   حماكاة اأداء املعّلم من قبل بع�س الطلبة، وم�شاركة ا لآخرين يف تقومي الأداء وت�شويبه.
ج�   ممار�شة الطل�بة املهارات املت�شّمن�ة، وت�حقيق معيار الأداء يف تنفيذ التمرينات، ومتابعة 

املعّلم تكرار املمار�شة؛ لكت�شاب املهارة وال�رسعة يف العمل .
يف  تاأخذ  التي  املتوا�شلة  الإجراءات  من  �شل�شلة  طريق  عن  للمهارات  النهائي  الأداء  تقومي    10
يف  وردت  كما  وت�شل�شلها  الأداء  خطوات  ومنهجّية  وال�شالمة،  املهنّية  ال�شّحة  العتبار 
الذي  النهائي  املنتج  تقومي  واآدابها. وكذلك  املهنة  اأخالقّيات  العملّية مع مراعاة  التمرينات 
والزمن  م�شبًقا،  املعّلم  قبل  من  املحّدد  اأو  التنفيذ،  املحّدد يف خطوات  الأداء  معيار  ي�شمل 
ة باملهارات العملّية  امل�شتغرق يف الأداء، على اأن ت�شتعمل قوائم التقومي وال�شتمارات اخلا�شّ

ة بكّل منها. وفق ال�رشوط اخلا�ضّ
ة بكّل طالب، كاملعاطف،  11   املحافظة على ترتيب امل�شغل يف اأثناء العمل، بو�شع الأدوات اخلا�شّ

وحقيبة الكتب، وغريها يف اأماكنها ال�شحيحة، بالتن�شيق مع �شائر الزمالء وباإ�رساف املعّلم.
12  ا�شتعمال الأدوات والتجهيزات بالطريقة ال�شحيحة للمحافظة على جاهزيّتها للعمل اأطول 
الكهربائي اجلديد مب�شدر  البخار، وو�شل اجلهاز  املقّطر جلهاز  املاء  مّدة ممكنة، كا�شتعمال 

التّيار الكهربائي املنا�شب لفرق جهد ت�شميمه، وغري ذلك من الأمثلة.
13   ف�شل الو�شالت الكهربائّية جميعها بعد النتهاء من العمل وقبل مغادرة امل�شغل.

14   الهتمام بقراءة تعليمات ال�رسكة ال�شانعة وتنفيذها لكل جهاز اأو اآلة قبل ا�شتعمالها يف امل�شغل، 
ويف اأثناء ال�شتعمال ، ولإجراء عمليات ال�شيانة الدورّية املنا�شبة.

جاهزة  لتكون  منا�شب؛  �شندوق  اأو  علبة  يف  طالب  بكّل  ة  اخلا�شّ بالأدوات  الحتفاظ    15
لال�شتعمال يف اأثناء العمل.

16  ا�شت�شارة املعّلم يف الت�رّسف املنا�شب حيال اأّي اأمور قد تطراأ يف اأثناء العمل يف امل�شغل.
17  الهتمام بقراءة الن�رسات املرفقة مع امل�شتح�رسات الكيميائّية قبل ا�شتعمالها.
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ُتعّد عملية ت�رسيح ال�شعر �رسورة مهّمة يف اإظهار جمال املراأة بغ�س النظر عن نوعها، وتعترب عملية 
ومهارة  تدريب  اإلى  منه  وحتتاج  �شالونه،  املزيّن يف  بها  يقوم  التي  العمليات  اأكرث  من  ال�شعر  ت�رسيح 
النهائي،  �شكلها  يف  الت�رسيحة  جمال  حيث  من  للزبون  مر�شية  نتيجة  على  للح�شول  عالية؛  وتقنّية 
ة ُت�شّهل ت�رسيحه بطريقة  ومالءمتها لوجهه و�شخ�شّيته، وي�شبق عملية الت�رسيح لّف ال�شعر باأدوات خا�شّ
منا�شبة وجّذابة، ويتّم لّف ال�شعر با�شتعمال اأنواع وحجوم خمتلفة من اللّفافات ُت�شتعمل ح�شب قواعد 

ة بذلك. مدرو�شة على �شعر الزبون، ثّم يتّم جتفيف ال�شعر با�شتعمال اأجهزة التجفيف اخلا�شّ
ما املق�شود بلّف ال�شعر؟ كيف تتّم عملية لّف ال�شعر؟ ما اأ�ش�س تنفيذ طرائق اللّف املختلفة؟ 
هل الختيار الت�رشيحة اأ�ض�س يجب مراعاتها عند تنفيذها؟ هل توؤخذ خطوط املو�ضة احلديثة بعني 

العتبار عند عمل ت�رسيحة معّينة؟
يتوقّع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن: 

ح مفهوم لّف ال�شعر واأ�ش�شه. تو�شّ
تبنّي طرائق لّف ال�شعر بالأ�شابع واملالقط واللّفافات.

تلّف ال�شعر با�شتعمال الأ�شابع واملالقط واللّفافات العادّية بالطريقة ال�شحيحة.
ح مفهوم ت�رسيح ال�شعر واأدواته. تو�شّ

تختار ت�رسيحة ال�شعر وفق اأ�ش�س ومعايري حمّددة.
حتّدد اأ�شكال الت�رسيحات املختلفة لل�شعر.

ح اأهمّية تنفي�س ال�شعر واأ�شاليبه. تو�شّ
تنّف�س ال�شعر بامل�شط والفر�شاة بالطريقة ال�شحيحة.

ُت�رّسح ال�شعر الق�شري والطويل باإ�شافة املكّمالت اأو دونها.
جُتّدل ال�شعر باأ�شكال خمتلفة.

ُت�رّسح �شعر العرو�س وفق معايري حمّددة.
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ُتعّد عملية لّف ال�شعر اأحد املرتكزات الأ�شا�شّية للح�شول على الت�رسيحة املطلوبة، لإعطائها 

ال�شكل واحلركة املنا�شبتني.
واعُتِمد على لّف ال�شعر يف ت�شفيفه  وت�رسيحه يف العقود ال�شابقة؛ لعدم توّفر تقنيات الت�شفيف 

امل�شاعدة احلديثة. 

 1    مفهوم لّف �ل�سعر و�أهميّته 
بالجتاهات  وتدويره  ال�شعر  ت�شكيل  خاللها  يتّم  اإذ  ت�رسيحه،  قبل  ال�شعر  لّف  عملية  تتّم 
والرتفاعات املختلفة ح�شب �شكل الت�رسيحة املطلوبة، من هنا ن�شتنتج اأّن اللّف املتقن ُي�شّهل 
عملية ت�رسيح ال�شعر وُيقّلل من العتماد على الو�شائل الأخرى املّتبعة يف ت�رسيحه، كالتنفي�س 

الزائد، وا�شتعمال املثّبتات يف اأثناء عملية ت�رسيح ال�شعر وبعدها.

ـَِم يتّم لّف �ل�سعر باجتاهات معيّنة قبل ت�رشيحه؟     ل

 2    طر�ئق لّف �ل�سعر 
ة يف توجيه ال�شعر ح�شب الت�رسيحة املطلوبة،  اأ�شاليب خا�شّ حتتاج عملية لّف ال�شعر اتباع 

ة، ومن طرائق لّف ال�شعر: وي�شتعمل يف تنفيذ ذلك اأدوات وجتهيزات خا�شّ
�أ    - لّف �ل�سعر بالأ�سابع و�ملالقط: ُيعّد لّف ال�شعر بالأ�شابع  واملالقط اإحدى طرائق لّف �شعر 
الراأ�س كاماًل اأو اأجزاء منه، حيث تلّف فيه خ�شل من ال�شعر يف حلقة اأو حلقات متتالية 

لّف �ل�سعر �أّولً

ن�شاط )1-1(: جمع �سور ل�سعر متّ لّفه بطر�ئق عّدة

اجمع عدًدا من ال�شور ل�شعر مّت لّفه باجتاهات خمتلفة ، ثّم دّون ملحوظاتك عن اجتاه اللّف 
يف كّل منها، والأدوات التي ا�شتعملت يف لّف ال�شعر، م�شتعيًنا مبا ت�شاهده من جتهيزات 

داخل م�شغل التجميل، واعر�شها باإ�رساف معّلمك على زمالئك يف ال�شّف.
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 ال�شكل)1-1(: لّف ال�شعر بالأ�شابع واملالقط.

باجتاهات واأ�شكال خمتلفة اأو مت�شابهة تثّبت باملالقط، كما يف ال�شكل )1-1(، وي�شتعمل 
هذا النوع من اللّف لل�شعر الق�شري والطويل.

    �أيهما �أف�سل لّف �ل�سعر �لرطب �أم �ل�سعر �جلاّف؟

التمرين واملمار�شة؛ لكت�شاب  اإلى  ال�شعر بالأ�شابع واملالقط  يلّف  املزّين الذي  يحتاج 
املهارة واإتقانها حتى يتمّكن من التحّكم يف ا�شتعمال اليدين واأطراف الأ�شابع لت�شكيل 

خ�شل ال�شعر، وتثبيتها يف املوقع والجتاه ال�شحيحني.
لذا، يهدف لّف ال�شعر بالأ�شابع واملالقط اإلى اإبراز احلركات والت�شكيالت الفنّية الدقيقة 
ة عند حدود منابت ال�شعر  باأ�شلوب اآخر، وبخا�شّ لل�شعر التي ي�شعب احل�شول عليها 
بنا  يجدر  وهنا  العنق،  عند  الراأ�س  من  اخللفي  اجلزء  وكذلك  الراأ�س،  وجانبي  الأمامّية 
الإ�شارة اإلى اأّن املزّينني يلجوؤون اإلى ا�شتعمال هذه الطريقة يف لّف ال�شعر كاماًل اأو اأجزاء 
لإمكانّية  نظًرا  واملهرجانات،  الدولّية  امل�شابقات  يف  الت�رسيحات  تنفيذ  عند  منه  كبرية 
التحّكم يف اجتاهات خ�ضل ال�ضعر من اأجل اإبراز الت�ضكيالت الفنّية الدقيقة واخلطوط.

للمناق�سة

بالأ�شابع،  ال�شعر  لّف  يف  امل�شتعملة  املالقط  اأ�شكال  معّلمك  باإ�رساف  وزمالءك  ناق�س 
واأهمّية كلٍّ منها.
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هو  كما  املتعّددة،  واحلجوم  الأ�شكال  ذات  املالقط  امللفوفة  اخل�شل  لتثبيت  ُت�شتعمل 
ح يف ال�شكل )1-2(، فمنها الق�شري وطوله من )4�شم- 5�شم( وتتكّون من �شعبة  مو�شّ

واحدة اأو �شعبتني، والطويل ويرتاوح 
طوله من )6�شم-10�شم(.

البال�شتيك  من  ال�شعر  مالقط  وُت�شّنع 
املقّوى اأو املعدن، وتكمن اأهمّيتها يف 
تثبيت اخل�شل؛ فالطويلة منها ت�شتعمل 
لتثبيت ال�شعر عند ت�شكيل اأجزاء منه، 
�شغرية  خ�شل  اإلى  لتق�شيمها  متهيًدا 

تثّبت بعد لّفها باملالقط الق�شرية.

خ�شل  تثبيت  بكيفّية  الهتمام  ال�رسوري  من 
ال�شعر  اأطراف  تكون  اأن  يجب  اإذ  ال�شعر؛ 
مال�شقة ل�شتدارة خ�شلة ال�شعر و�شمن دائرتها، 
ويتّم تثبيت اجلزء امللفوف منها بقاعدتها من غري 
يكون  اإذ  اخلارجي؛  الدائري  مبحيطها  امل�شا�س 
اجتاه قاعدة امللقط مع جذور ال�شعر، كما هو يف 
ال�شكل )1-3(، وذلك حتى ل يرتك امللقط اأثًرا 
اإزالته،  في�شعب  يجّف  عندما  اخل�شلة  حميط  يف 
مما يعني احل�شول على نتيجة غري �شحيحة وغري 

ُمر�شية لعملية متويج خ�شل ال�شعر.

ال�شكل )1-2(: مالقط ال�شعر. 

ال�شكل )1-3(: تثبيت خ�شل ال�شعر.

 يجب عند تثبيت خ�شلة ال�شعر باملالقط  اأّل يلم�س امللقط حميط الدائرة اخلارجي خل�شلة 
ال�شعر. ناق�س وزمالءك ذلك باإ�رساف معّلمك.

للمناق�سة

13



عند تنفيذ عملية لّف ال�شعر بالأ�شابع واملالقط، فاإّن اللّف يكون باجتاهني رئي�شني، هما:
اللّف باجتاه دوران عقارب ال�شاعة ، واللّف عك�س اجتاه دوران عقارب ال�شاعة، وميكن 
لّف ال�شعر كاماًل باأحد الجتاهني اأو بالجتاهني مًعا، فيتّم لّف خ�شل ال�شعر يف ال�شّف 
الأول مع اجتاه دوران عقارب ال�شاعة، ويلّف ال�شّف الثاين عك�س اجتاه دوران عقارب 

ال�شاعة اأو العك�س، كما يف ال�شكل )1-4(، وهكذا ح�شب الت�رسيحة املطلوبة.

ال�شكل)1-4(: اجتاهات متّوج ال�شعر. 

مع اجتاه دوران عقارب ال�شاعة

عك�س اجتاه دوران 
عقارب ال�شاعة
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من  �شكلني  �شمن  معظمها  يندرج  عديدة  متّوجات  واملالقط  بالأ�شابع  ال�شعر  وللّف 
اللّف، هما: اللّف املنب�شط، واللّف الأ�شطواين، ويف ما ياأتي تو�شيح لكّل منهما:

1.  اللّف املنب�شط: يتّم تنفيذ اللّف املنب�شط باأن توؤخذ خ�شلة ال�شعر وُتلّف ب�شكٍل دائري 
حول الإ�شبع بدًءا من جذور ال�شعر )قاعدته( اإلى اأطرافه وب�شكل منب�شط على فروة 
الراأ�س، وتثّبت باملالقط بالطريقة ال�شحيحة، مع اإبقاء اأطراف ال�شعر مرّتبة وملفوفة 

كليًّا داخل متويجة ال�شعر.
ال�شكل  بالأ�ش�اب�ع واملالق�ط، كما يف  ال�ش�عر  ل�ّف  النهائ�ّية لعملية  النتيجة  وتعتمد 
�شكل  على  تكون  الأق�شام  من  عدًدا  الراأ�س  فروة  ال�شعرعلى  تق�شيم  اإلى   ،)5-1(
م�شتطيل ح�شب ال�شكل املطلوب للت�رسيحة؛ فقد يكون خلف الراأ�س، اأو مقّدمته، 
اأو جوانبه، كما يف ال�شكل )1-6/ اأ(، ثّم يق�ّشم هذا امل�شتطيل اإلى عّدة اأق�شام اأ�شغر 

متّثل قواعد خ�شل ال�شعر املراد لّفها، كما يف ال�شكل )1-6/ ب(. 

ن�شاط )1-2(: �جتاه دور�ن خ�سل �ل�سعر

تاأّمل ال�شكل الذي اأمامك، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
1- حّدد �شكل دوران اخل�شل يف كال ال�شورتني.

2- ماذا ي�شّمى هذا النوع من اللّف ؟
3- هل يتّم تنفيذ اخل�شل بكال الجتاهني مًعا على ال�شعر جميعه؟
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ما �أ�سكال قو�عد خ�سل �ل�سعر �ملر�د لّفها؟ 

اإّن قواعد خ�شل ال�شعر م�شاحات حمدودة من فروة الراأ�س تت�شّكل فيها خ�شل ال�شعر، 
تاأخذ اأ�شكاًل عّدة، منها:

�لقاعدة �ملربّعة: اأكرث القواعد ا�شتعماًل وفيها تاأخذ لّفة ال�شعر وقاعدتها �شكاًل مرّبًعا، 
كما يف ال�شكل )7-1(.

ال�شكل )5-1(:
النتيجة النهائّية.

ال�شكل )1-6/اأ(:
�شكل امل�شتطيل.

ال�شكل )1-6/ب(:
 قواعد خ�شل ال�شعر.

ال�شكل )1-7(: القاعدة املرّبعة.
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�لقاعدة �ملثلثة: تكون خ�شلة ال�شعر وقاعدتها على �شكل مثلث، ينّفذ عند خّط منابت 
وتوؤخذ  ملحوًظا،  ارتفاًعا  ال�شعر  ُيعطي  مّما  الغّرة(،  )منطقة  للراأ�س  الأمامّية  ال�شعر 
اخل�شل بقواعد مثلثة متعاك�شة؛ لإخفاء فوارق ال�شعر التي تظهر بني اخل�شل، كما يف 

ال�شكل )8-1(.

�لقاعدة �مل�ستطيلة: ُيلّف ال�شعر على هذه القاعدة عند حدود منابت ال�شعر على جانبي 
اخللفي  الثلث  يف  ويلّف  اخللف،  اإلى  ال�شعر  ي�شحب  بحيث  الأذنني  فوق  الراأ�س 

للقاعدة امل�شتطيلة باجتاه الأعلى اأو الأ�شفل، كما يف ال�شكل )9-1(.

ال�شكل )1-8(: القاعدة املثلثة.

ال�شكل )1-9(: القاعدة امل�شتطيلة.
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�لقاعدة �لهالليّة: ويتّم تنفيذ هذه القاعدة على قّمة الراأ�س من اخللف اأو جانبي الراأ�س، 
كما يف ال�شكل )10-1(. 

يحّدد قّوة توجيه خ�شل ال�شعر ومداها ثالث متويجات رئي�شة، هي:
  التمويج�ة املرك�زيّ�ة: التي تقع 
فيها دائرة خ�شلة ال�شعر �شمن 
التمويجة  وتكون  قاعدتها، 
الناجتة �شغرية وتدوم طوياًل، 

كما يف ال�شكل )11-1(.
ي�قع  اإذ  املتو�ّشط�ة:  التمويج�ة    
ال�شعر  خ�شل�ة  دائرة  ن�شف 
ال�خ��شل�ة،  ق�اع�دة  �شم�ن 
خ��ارج  الآخ�ر  وال�ن��ش�ف 
التمويجة  وتكون  قاعدتها، 
متو�ّشطة  ال�شعر  منابت  عند 
-1( ال�شكل  يف  كما  املدى، 

 .)12

ال�شكل )1-10(: القاعدة الهاللّية.

ال�شكل )1-11(: التمويجة املركزّية.

ال�شكل )1-12(: التمويجة املتو�ّشطة.
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   التمويجة العري�شة: اإذ تقع 
ال�شعر  خ�شلة  دائرة  فيها 
وب�ذلك  قاعدتها،  خارج 
متويجة  ال�ش�عر  ي�اأخ�ذ 
عري�شة عند منابت ال�شعر، 
كما يف ال�شكل )13-1(.

2.  اللّف الأ�شطواين: ُيعّد اللّف الأ�شطواين لل�شعر اأحد اأ�شاليب اللّف بالأ�شابع واملالقط، 
وميكن لّف ال�شعر جميعه بهذا الأ�شلوب، وُيلجاأ اإليه عند قّمة الراأ�س؛ لإعطاء ال�شعر 
ارتفاعا وكثافًة، كما يف ال�شكل )1-14(، وتاأخذ فيه خ�شلة ال�شعر اجتاًها عموديًّا 

اخل�شلة  قاعدة  من 
ب�ال�مل�قط،  وتث�ّبت 
ال�ل��ّف  وي�ك��ون 
مفتوًحا  الأ�شطوان�ي 
حيث  الو�شط  من 
عن  اللّفة  ترتفع 
وكاأّن  ال�شعر  جذور 
على  ملفوف  ال�شعر 

ال�شكل )1-13(: التمويجة العري�شة.

ال�شكل )1-14(: اللّف الأ�شطواين.

هل �شاهدت فلًما �شينمائيًّا يف حقبة الأربعينّيات واخلم�شينّيات؟
هل لحظت اأ�شكال الت�رسيحات فيه؟ هل �شاهدت هذه الت�رسيحات تتكّرر يف وقتنا 

احلا�رس؟
قارن بني هذه احلقبة الزمنّية ووقتنا احلا�رس يف �شكل الت�رسيحات من حيث: اأ�شكال 

التمويجات، وطرائق تنفيذها.
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اأو  اأو كبرًيا،  اللّفة �شغرًيا  الناجتة على حميط  التمويجة  اأ�شطوانّية، وتعتمد  لّفافة �شعر 
على حجم الإ�شبع اأو الإ�شبعني مًعا.

الأ�شطواين  اللّف  وي�شتعمل 
التجميل  بكرثة يف �شالونات 
بالفر�شاة  ال�شعر  ت�رسيح  عند 
ة   خا�شّ اليدوي،  واملجّفف 
واجلوانب؛  الراأ�س  خلف 
حلقات  عمل  يتّم  حيث 
عن  بعيدة  اأطرافها  حلزونّية 
باملالقط،  تثّبت  الراأ�س،  فروة 
وت�شّكل الت�رسيحة التي ت�شّمى 

)الأل�شات( بعد فّك املالقط عنها، كما يف ال�شكل )15-1(.
ويبداأ اللّف الأ�شطواين من اأطراف ال�شعر اإلى اجلذور، كما يف ال�شكل )1-16(، اأّما 

يف اللّف املنب�شط فيكون اللّف من جذور ال�شعر اإلى اأطرافه.

ال�شكل )1-15(: لّف الأل�شات.

ال�شكل )1-16(: طريقة اللّف الأ�شطواين لل�شعر.

الأمام  اإلى  ال�شحب  اجتاه  يكون  فقد  كثرية؛  باجتاهات  ال�شعر  خ�شل  جذوع  توجيه  وميكن 
باجتاه الوجه، اأو اإلى اخللف ح�شب ال�شكل املطلوب للت�رسيحة ؛ فاإذا كان �شكل الت�رسيحة النهائي 

ا. مّتجًها نحو الأعلى، توّجه جذوع خ�شل ال�شعر نحو الوجه اأي�شً

4                            3                              2                                        1                      
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ما �لفرق �لأ�سا�سي بني بد�ية لّف �ل�سعر ونهايته بالأ�سابع و�ملالقط بال�سكل �ملنب�سط و�ل�سكل �لأ�سطو�ين؟

ن�شاط )1-3(: �جتاهات لّف خ�سل �ل�سعر

تاأّمل الأ�شكال املتوافرة اأمامك، وحّدد ما ياأتي:
1- اجتاه لّف خ�شل ال�شعر يف كّل منها.

2- نوع قواعد اللّف بالأ�شابع واملالقط.

21



�ملعلومات �لأ�سا�سيّة 
يتطّلب لّف ال�شعر بالأ�شابع واملالقط لتق�شيمه اإلى اأجزاء قبل البدء بعملية اللّف وتوجيهه، 

مبا يتنا�شب والت�رسيحة املطلوبة للح�شول على الجتاه واحلركة املطلوبة.

لّف �ل�سعر بالأ�سابع و�ملالقط

يتوقّع منك بعد �لنتهاء من �لتمرين �أن:
1- تنّفذ التح�شريات الأولّية الالزمة للّف ال�شعر بالأ�شابع واملالقط.

2- تلّف ال�شعرب�شكل منب�شط بو�شاطة الأ�شابع واملالقط باجتاه عقارب ال�شاعة وبعك�شها.
3- تلّف ال�شعرب�شكل اأ�شطواين بو�شاطة الأ�شابع واملالقط باجتاه عقارب ال�شاعة وبعك�شها.

øjô“

1-1

�ملو�ّدّ �لالزمة                                                  �لأدو�ت و�لتجهيز�ت

ذات  �شعر  ومالقط  عادي،  م�شط   -
�شعبة واحدة اأو �شعبتني.

-  �شبكة �شعر.
-  ثوب واقي.  

-  جمّفف �شعر كبري.

منا�شب  )�شامبو(  �شائل  منّظف   -
لل�شعر.

-  مكّيف لل�شعر.
-  مثّبت جل اأو مو�شى لل�شعر.

-  قطن طبي.  -  حملول مطهر.

م�ستلزمات تنفيذ �لتمرين

�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

1

2

3

جّهز نف�شك بالطريقة ال�شحيحة.
جّهز الزبون، واألب�شه الثوب الواقي، كما 

يف حالة اإك�شاء ال�شعر الرطب.
ال�شحيحة،  بالطريقة  الزبون  اغ�شل �شعر 
ثّم �شّلكه م�شتعماًل امل�شط العادي، ثّم �شع 

ال�شكل )1(الكمّية املنا�شبة من املثّبت على ال�شعر.
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

4

5

6

7

امل�شط  با�شتعمال  لّفه  املراد  ال�شعر  �شّكل 
يف  كما  املطلوبة،  الت�رسيحة  ح�شب 
ت�شكيل  على  التاأكيد  مع   ،)1( ال�شكل 
يف  كما  مبا�رسة،  لّفه  قبل  منه  ق�شم  كّل 

ال�شكل )2(.

�أوًل: لّف �ل�سعر باملالقط ب�سكل منب�سط

يف   )4-1( من  ال�شابقة  اخلطوات  نّفذ 
هذا التمرين.

امل�شّكل  الق�شم  من  �شعر  خ�شلة  خذ 
الراأ�س، م�شتعماًل  على اأحد جانبي فروة 

امل�شط، كما يف ال�شكل )3(.
ال�شعر،  خ�شلة  اأمام  ال�شّبابة  اإ�شبع  �شع 
وا�شحبها با�شتعمال امل�شط باجتاه عقارب 
الأطراف،  وحتى  جذورها  من  ال�شاعة 

كما يف ال�شكل )4(.
الإبهام  باإ�شبعي  ال�شعر  خ�شلة  ام�شك 
وال�شّبابة، وا�شتمّر بلّفها، م�شتعيًنا باأ�شابع 
�رسيطًا  تلّف  اأّنك  لو  كما  الأخرى  يدك 

حول اإ�شبعك، كما يف ال�شكل )5(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم
8

9

10

11

دائرة  حميط  من  ال�شّبابة  اإ�شبع  ا�شحب 
لتكون  اأطرافها  ونّظم  ال�شعر،  خ�شلة 
داخل الدائرة املنب�شطة على فروة الراأ�س، 

كما يف ال�شكل )6(.

يتّم  حتى  بامللقط  ال�شعر  خ�شلة  ثّبت 
ال�شعر  خ�شلة  من  امللفوف  اجلزء  تثبيت 
باملحيط  امل�شا�س  غري  من  بقاعدتها 
يف  كما  للخ�شلة،  اخلارجي  الدائري 

ال�شكل )7(.

اأكمل لّف خ�شل ال�شعر يف الق�شم الأّول 
يف  كما  الأولى،  اخل�شلة  لّف  باجتاه 

ال�شكل )8(.

عك�س  ال�شعر  من  الثاين  الق�شم  �شّكل 
الق�شم الأول، كما يف ال�شكل )9(.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

12

13

14

15

16

الق�شم  خلف  الثاين  الق�شم  لّف  اأكمل 
الأول بعك�س اجتاه عقارب ال�شاعة، كما 

يف ال�شكل )10(.

ال�شكل  يف  كما  بامللقط،  اخل�شل  ثّبت 
.)11(

الدائرّية  ال�شعر  خ�شل  لّف  ت�شل�شل  راع 
يف  كما  الراأ�س،  فروة  على  املنب�شطة 
كما  جتفيفه،   بعد  ليظهر   )12( ال�شكل 
اأو ح�شب اجتاهه يف  ال�شكل )13(،  يف 

الت�رسيحة املطلوبة.

اأكمل لّف �شائر خ�شل ال�شعر على فروة 
مع  الأمر  لزم  حيثما  اأو  جميعها،  الراأ�س 
دعت  كلما  وت�شكيله  ترطيبه  مراعاة 

احلاجة لذلك.

اأذين  �شع قطعتني من القطن الطبي فوق 
الزبون؛ حلمايتهما من حرارة املجّفف.

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(

ال�شكل )12(

ال�شكل )13(
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم
17

18

19

20

21

ال�شعر  ب�شبكة  كّله  امللفوف  ال�شعر  غّط 
ة باللّف، واطلب اإلى الزبون اجللو�س  اخلا�شّ
حتت جمّفف ال�شعر، لتجفيف �شعره، مقّدًرا 
الوقت الالزم من )15-25( دقيقة ح�شب 

طول ال�شعر وكثافته.

ثّم  جفافه،  بعد  ال�شعر  عن  ال�شبكة  ارفع 
ابداأ بفّك املالقط بلطف مبتدًئا من خلف 
اأن  اإلى  الراأ�س باجتاه الأعلى، ثّم اجلانبني 

يتّم فّك املالقط جميعها عن ال�شعر.

جّهز الزبون للت�رسيحة املطلوبة.
يف  �شعها  ثّم  وطّهرها،  الأدوات  نّظف 

مكانها ال�شحيح.

الأدوات  واأعد  العمل،  مكان  نّظف 
مكانها  اإلى  جميعها  والتجهيزات 

ال�شحيح.

ثانيًا: لّف �ل�سعر باملالقط ب�سكل �أ�سطو�ين قائم

يف  ال�شابقة   )3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
التمرين.
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

4

5

6

7

اأفقّية  م�شتطيالت  اإلى  الراأ�س  فروة  ق�ّشم 
ال�شعر،  منابت  الأمامي خلّط  املحيط  من 
�شم   )2،5( وبعر�س  اخللف  وباجتاه 

تقريًبا، كما يف ال�شكل )14(.

ق�ّشم امل�شتطيلني الأماميني )1و2( اللذين 
ال�شكل  مثلثّية  قواعد  اإلى  ة  الغرَّ ميّثالن 
متعاك�شة، ميّثل كّل منها خ�شلة تلّف على 
امل�شتطيل  ق�ّشم  ثّم  مثلث،  �شكل  قاعدة 
رقم )3( اإلى خ�شل مت�شاوية للّفها ب�شكل 

اأ�شطواين، كما يف ال�شكل )15(.

الأول،  امل�شتطيل  من  �شعر  خ�شلة  خذ 
الراأ�س،  فروة  عن  الأعلى  الى  وارفعها 

و�شّلكها جّيًدا، كما يف ال�شكل )16(.

كما  من طرفها،  بدًءا  ال�شعر  لّف خ�شلة 
من  قطرها  كحلقة   ،)17( ال�شكل  يف 
)1�شم-3�شم( باإ�شبعي ال�شّبابة والإبهام، 
مع مراعاة م�شك اأطراف ال�شعر ونهاياته 

يف حميط دائرة احللقة.

ال�شكل )14(

ال�شكل )15(

ال�شكل )16(

ال�شكل )17(

3 21
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم
8

9

10

11

ام�شك خ�شلة ال�شعر ب�شكل ثابت، ولّف 
بتتابع  والإبهام  ال�شّبابة  باإ�شبعي  احللقة 
يديك حتى ت�شل اإلى قاعدة اخل�شلة، كما 

يف ال�شكل )18(.

امللقط، كما  بو�شاطة  ال�شعر  ثّبت خ�شلة 
ا�شتعمال  ل  ويف�شّ  ،)19( ال�شكل  يف 
اأثر  لتخفيف  الواحدة  ال�شعبة  امللقط ذي 

امللقط يف ال�شعر بعد جفافه.

الأق�شام  لّف  يتّم  حتى  العملية  كّرر 
جميعها، كما يف ال�شكل )20(.

نّفذ اخلطوات من )17-22(، كما ورد 
يف البند )اأّوًل( ال�شابق.

ال�شكل )18(

ال�شكل )19(

ال�شكل )20(
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1-  عّلل ما ياأتي:
 اأ   - اأهّمّية بقاء اأطراف ال�شعر داخل حميط الدائرة.

ب - يحتاج ال�شعر الأمل�س اإلى لّف عدد اأكرب من خ�شل ال�شعر يف الق�شم الواحد.
ج� - �رسورة غ�شل ال�شعر اأو بّله قبل البدء بعملية لّفه.
د   - اأهّمّية تنظيف املالقط وتطهريها بعد ال�شتعمال.

ل ا�شتعمال ملقط ب�شعبة واحدة يف اأثناء لّف ال�شعر الأ�شطواين. ه� - يف�شّ
2-  اأيّهما يحتاج اإلى وقت اأطول حتت املجّفف، ال�شعر الطويل الكثيف اأم ال�شعر الق�شري 

الكثيف؟

اأو �شمن جمموعات  الفردي،  العمل  بطريقة  الآتية  العملية  التمارين  املعلم  باإ�رساف  نّفذ 
�شغرية يف امل�شغل :

)مع  بالجتاهني  منب�شط،  ب�شكل  واملالقط  الأ�شابع  با�شتعمال  زمالئك  اأحد  �شعر  لّف 
عقارب ال�شاعة وعك�شها(.

بالجتاهني  قائم،  اأ�شطواين  ب�شكل  واملالقط  الأ�شابع  با�شتعمال  زمالئك  اأحد  �شعر  لّف 
)مع عقارب ال�شاعة وعك�شها(.

باملالقط  ال�شعر  كّله، ح�شب طول  اأو  �شعرك  لّف خ�شل من  اأحد زمالئك  اإلى  اطلب  
ب�شكل منب�شط اأو اأ�شطواين، ثمَّ ناق�س معه انطباعك حول طريقة لّفه ل�شعرك.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �شطب حمّددة وا�شحة 
كما ياأتي:
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-  اإذا كانت اإجابتك �شلبّية، حّدد الأخطاء التي وقعت فيها، وعّلل اأ�شبابها.
-  احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك اخلا�ّس.

لنعمخطو�ت �لعمل�لرقم

متّكنت من لّف خ�شل الق�شم الواحد من ال�شعر مرّتبًا 1
باجتاه واحد. 

غري 2 الواحدة  اخل�شلة  يف  ال�شعر  يكون  اأن  راعيت 
مت�شابك اأوملوّي حول بع�شه.

التزمت اأن يكون ال�شعر يف اخل�شلة الواحدة منب�شًطا 3
كما يف لّف ال�رسيط حول الإ�شبع.

داخل 4 واأطرافه  ال�شعر  نهايات  تكون  اأن  راعيت 
اخل�شلة الواحدة عند لّفها.

و�شعت املالقط مبكانها ال�شحيح بحيث ل ترتك اأثًرا 5
وا�شًحا يف خ�شل ال�شعر بعد جفافها.

ا�شتطعت اأن اأعمل حجم خ�شلة ال�شعر امللفوفة منا�شًبا 6
لكثافة ال�شعر.

رفعت خ�شلة ال�شعر بزاوية منا�شبة.7
وح�شب 8 املطلوب  بالجتاه  ال�شعر  خ�شلة  �شحبت 

الت�رسيحة.
راعيت �رشوط االأمن وال�ضالمة العاّمة يف اأثناء العمل.9

حافظت على نظافة الأدوات واأعدت ترتيبها.10
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ب- لّف �ل�سعر باللفاّفات: اإّن عملية لّف ال�شعر باللّفافات هي اإحدى الطرائق الرئي�شة لإعداد 
اأ�شطوانّية  لّفافات  با�شتعمال  العملية  وتتّم  املنا�شبة،  الت�رسيحات  لعمل  وجتهيزه  ال�شعر 
ال�شكل حيث تتوافر باأقطار واأطوال وحجوم خمتلفة، وبالرغم من انت�شار طريقة جتفيف 
ال�شعر باملجّفف اليدوي والفرا�شي الأ�شطوانّية وهي ما يطلق عليها ا�شم اخلدمة ال�رسيعة 
اأّن طريقة لّف ال�شعر با�شتعمال اللّفافات هي اأكرث دّقة يف ت�شكيل  اإّل  يف ال�شالونات، 
ال�شحيحة  الطريقة  اتُّبعت  اإذا  الت�رسيحة؛  تتطّلبها  التي  والتمّوجات  بالجتاهات  ال�شعر 

بلّف ال�شعر وتوافرت املهارة املطلوبة لهذه العملية.

  كيف �أثّرت �لتكنولوجيا يف عملية لّف �ل�سعر عند تنفيذ �لت�رشيحات؟

يف  ُت�شتعمل  اللّفافات:  اأنواع   .1
اأنواع عديدة  عملية لّف ال�شعر 
لل�شعر  ُتعطي  اللّفافات،  من 
ح�شب  املختلفة  الرتفاعات 
حجمها، وت�منحه التمّوج�ات 
تتطّلبه  ح�شبما  والت�جاه�ات 
الت�رسيحات املختلفة، وت�شتعمل 
اأنواع منها يف املنازل، واأخرى 
منها  وكّل  ال�شالونات،  يف 

تخدم بطريقة خمتلفة، ومن اأهّمها:
�للّفافات �لعاديّة: تتوافر لّفافات ال�شعر العاديّة الأ�شطوانّية ال�شكل باأقطار واأطوال 
ال�شكل  التجميل، كما يف  ا�شتعماًل يف �شالونات  الأكرث  وحجوم خمتلفة، وهي 

.)17-1(
وت�شنع اللّفافات العادّية من مواّد خمتلفة، اأهّمها: ماّدة البال�شتيك املقّوى القادر على 
حتّمل احلرارة العالية، كما اأّن لها اأ�شكاًل خمتلفة تخدم ح�شب ال�شكل امل�شّمم لها، 
ال�شعر  اإلى  ال�شاخن  الهواء  مبرور  ت�شمح  ثقوب  على  يحتوي  ال�شطح  اأمل�س  منها: 

ال�شكل )1-17(: لّفافات ال�شعرالعادّية خمتلفة الأطوال.
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امللفوف عليها مّما ي�شاعد على جتفيفه، ومن اللّفافات البال�شتيكّية ما يربز على حميطها 
نتوءات ت�شاعد على متا�شك ال�شعر عليها، ومنها: ما هو م�شنوع من اأ�شالك �شبكّية 
اأو زنربكّية مغّطاة ب�شبكة بال�شتيكّية حم�شّوة بفرا�ٍس تتنا�شب وحجم اللّفافات ت�شاعد 
الفرا�شي  ُتربز  اأّل  يجب  مل�شاء  متويجة  على  وللح�شول  عليها،  ال�شعر  متا�شك  على 
ما  حّد  اإلى  متقاربة  الزنربكّية  الأ�شالك  تكون  اأن  ويجب  اللّفافات،  يف  املح�ّشوة 

ويكون غطاوؤها البال�شتيكي حمكًما ب�شكل جّيد.
هذا وقد منعت بع�س الدول ح�شو اللّفافات بالفرا�شي، خ�شية حمل هذه الفرا�شي 

اجلراثيم وغريها ونقلها بني الزبائن.
اأو مبالقط يف  ال�شكل )18-1(،  كما يف  بامل�شابك،  العاديّة  اللّفافات  تثبيت  ويتّم 
فيها، كما  يف  امل�شابك  التي ل ت�شمح بدخول  املثقوبة  البال�شتيكّية  اللّفافات  حالة 

ال�شكل )19-1( .

ال�شكل )1-19(: تثبيت اللّفافات املثقوبة مبالقط.ال�شكل )1-18(: امل�شابك.
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ن�شاط )1-4(: �أ�سكال �للّفافات �لعاديّة

مّما تقّدم عن اأ�شكال اللّفافات، تاأّمل ال�شور التي اأمامك، واأجب عن ال�شوؤالني الآتيني:
1- �شف كّل �شكل من اأ�شكال اللّفافات العادّية.

2- حّدد الغر�س الذي يخدم عملية اللّف يف كّل �شكل من اأ�شكال اللّفافات العاديّة.

لّفافات  �ملطاطيّة:  �لع�سا  لّفافات 
ع�شا،  �شكل  على  اأ�شطوانّية 
 ،)20-1( ال�شكل  يف  كما 
مطاطّية  ماّدة  من  م�شنوعة 
واأطوال  بحجوم  وتكون 
خمتلفة، يلّف ال�شعر بها ويثّبت 
اجلهتني  من  طرفيها  بثني 
مع  يتنا�شب  مبا  ال�شعر  على 
وميكن  ال�شعر،  خ�شلة  حجم 
مع  التكّيف  اللّفافات  لهذه 
اللّف  اأ�شكال  من  �شكل  اأّي 

املطلوبة.

ال�شكل )1-20(: لّفافات الع�شا املطاطّية.
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ُت�شتعمل  �لتمويج:  لفاّفات 
عمليات  يف  التمويج  لّفافات 
متويج ال�شعر با�شتعمال حماليل 
وُت�شنع  الكيميائّية،  التمويج 
مقّواة،  بال�شتيكّية  ماّدة  من 
اأو من ماّدة خ�شبّية �شلبة غري 
املحاليل،  لمت�شا�س  قابلة 
مبّطاطة  عليها  اخل�شل  وُتثّبت 

مّت�شلة مع لّفافة التمويج ذاتها، كما يف ال�شكل )1-21(، وتكون لّفافات التمويج 
باأقطار واأطوال خمتلفة.

لّفافات  �لكهربائيّة:  �للّفافات 
احلرارة  لتحّمل  م�شّممة 
ُت�شنع  حيث  بها،  والحتفاظ 
املقّوى،  البال�شيتك  ماّدة  من 
الكهربائّية  اللّفافات  وتكون 
و�شلها  يتّم  ة  خا�شّ علبة  يف 
يف  كما  الكهربائي،  بالتيار 
اأّنها  كما   ،)22-1( ال�شكل 

ن�شاط )1-5( �لعناية باللّفافات

ابحث بو�شاطة م�شادر املعرفة املتوافرة لديك عن اأ�ش�س العناية بلّفافات ال�شعر، وكيف يتّم 
تنظيفها وتطهريها ملنع انتقال اجلراثيم بني الزبائن عن طريقها، ثّم ناق�س باإ�رساف معّلمك 

ل اإليه مع زمالئك. ما تتو�شّ

ال�شكل )1-21(: لّفافات التمويج.

ال�شكل )1-22(: اللّفافات الكهربائّية.
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ة تتنا�شب واأطوال اللّفافات، وحتتوي على اأعمدة ت�شخني حتيط  مزّودة مبالقط خا�شّ
بها اللّفافة حيث تنتقل احلرارة اإلى اللّفافات ثّم اإلى ال�ضعر، وي�ضرتط عند لّف ال�ضعر 

بها اأن يكون جافًّا، وتعطي ال�شعر التمويجة املطلوبة يف ب�شع دقائق.

2. حجوم اللّفافات: ُي�شّهل اختيار احلجم املنا�شب للّفافات التعامل مع ال�شعر بعد جتفيفه، 
وهو اأحد املقّومات الرئي�شة للح�شول على ت�رسيحة منا�شبة، ويعتمد اختيارها على 

طول ال�شعر، وطبيعته )اأمل�س اأو متمّوج(، و�شكل الت�رسيحة املطلوبة.
وتفيد الإر�شادات الآتية يف اختيار حجوم اللّفافات:

اللّفافات �شغرية الُقطر، تعطي متويجة �شغرية م�شدودة، وُت�شتعمل للّفّ ال�شعر    •
الأمل�س الق�شري.

•  اللّفافات متو�شطة الُقطر، تعطي متويجة متو�ّشطة، وُت�شتعمل للّف ال�شعر الأمل�س 
الطويل ن�شبيًّا، والق�شري املتمّوج.

ال�شعر  للّف  وُت�شتعمل  ثابتة،  غري  عري�شة  متويجة  تعطي  الُقطر،  كبرية  اللّفافات   •
املتمّوج الطويل ن�شبيًّا.

ا اأطواًل خمتلفة، كما يف ال�شكل  كما اأّن للّفافات ال�شعر اأقطاًرا خمتلفة، فاإّن لها اأي�شً
)1-23(، وعند اختيار كّل لّفافة، يجب اأن يتنا�شب طولها مع عر�س خ�شلة ال�شعر 

املراد لّفها.

ال�شكل )1-23(: اأقطار لّفافات ال�شعر واأطوالها.

كبري
و�شط
�شغري

كبري
و�شط
�شغري

كبري
و�شط
�شغري

للمناق�سة

ناق�س وزمالءك باإ�رساف معّلمك  لّفافات اأُخرى ت�شتعمل للّف ال�شعر يف املنازل.
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عند  ُتراعى  باللّفافات:  ال�شعر  لّف  قواعد   .3
عملية لّف ال�شعر الأ�ش�س الآتية:

لّف  بعملية  البدء  قبل  �لت�رشيحة:  �سكل 
ال�شعر، يجب مت�شيطه وت�شكيله وهو مبلل، 
يف   ُتّتبع  اأن  يجب  التي  الجتاهات  ملعرفة 
اأثناء عملية اللّف؛ لإعطائه �شكل الت�رسيحة 

املنا�شبة، كما يف ال�شكل )1- 24(.

حمدودة  م�شاحة  القاعدة:  �للّفافة:  قاعدة  حجم 
من فروة الراأ�س توؤخذ منه خ�شلة ال�شعر للّفها، 
كما يف ال�شكل )1-25(، اأّما طول هذا اجلزء 

وعر�شه فيحّددهما طول اللّفافة وقطرها.

كيف نعطي خ�سلة �ل�سعر قّوة و�رتفاًعا عن فروة �لر�أ�ص؟

اإّن اللّفافة التي ُتعطي خ�شلة ال�شعر قّوة وا�شتدارة 
وارتفاًعا تقع يف مركز القاعدة، كما يف ال�شكل 
بّد من  تاأخذ هذا الو�شع ل  )1-26(، وحتى 
مت�شيط خ�شلة ال�شعر املراد لّفها و�شحبها لالأمام 
منفرجة  زاوية  الراأ�س  فروة  مع  ُت�شّكل  بحيث 

)اأكرث من °90(.

ال�شكل )1-24(: ت�شكيل ال�شعر قبل لّفه.

ال�شكل )1-25(: قاعدة خ�شلة.

ال�شكل )1-26(: اللّفافة يف مركز 
القاعدة.

اأكرث من °90

°90

180°�شفر°
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وعندما يقع ن�شف قطر اللّفافة على منت�شف قاعدة اخل�شلة، ون�شفها الآخر يتكئ 
على ال�شعر الذي يلي قاعدة اخل�شلة، تكون خ�شلة ال�شعر اأقّل قّوة وا�شتدارة، كما 
يف ال�شكل )1-27/اأ(، ويف هذه احلالة، يكون �شحب خ�شلة ال�شعر مع فروة الراأ�س 
بزاوية قائمة اأي )90°(، ويكون موقع الزاوية 90° متغرّيًا على منحنيات الراأ�س، 

كما يف ال�شكل )1-27/ب(.

اأو  قّوة  ال�شعر  تعطي  ل  التي  اللّفافة  اأّما 
ارتفاًعا يذكر، فهي لّفافة تقع بكامل قطرها 
بعيدة  اخل�شلة  قاعدة  خلف  ال�شعر  على 
ال�شكل  يف  كما  القاعدة،  مركز  عن  متاًما 
)1-28(، ويف هذه احلالة، يكون �شحب 
خ�شلة ال�شعر مع فروة الراأ�س بزاوية حاّدة 

)اأقّل من °90(.

ال�شكل )1-27/اأ(: اللّفافة خلف قاعدة 
خ�شلة ال�شعر.

ال�شكل )1-27/ب(: تغرّي الزاوية °90 
على منحنيات الراأ�س.

ال�شكل )1-28(: اللّفافة بعيدة عن 
قاعدة خ�شلة ال�شعر.

°90

اأقل من°90

180°�شفر°

°90

180°�شفر°
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عر�ص خ�سلة �ل�سعر: عند اأخذ خ�شل ال�شعر 
من القاعدة ، يجب اأن يتنا�شب عر�شها مع  
ال�شكل  قلياًل، كما يف  اأقّل  اأو  اللّفافة  طول 
ج�شم  عن  الزائد  ال�شعر  لأّن  )1-29(؛ 
اللّفافة ُيفقد خ�شلة ال�شعر ال�شكل امل�شتدير 

املطلوب.

يتنا�شب  اأن  يجب  �ل�سعر:  خ�سلة  �ُسمك 
ة  �ُشمك خ�شلة ال�شعر مع قطر اللّفافة، خا�شّ
خ�شلة  كانت  فاإذا  كثيًفا.  ال�شعر  كان  اإذا 
ال�شعر �شميكة، تراكم ال�شعر فوق بع�شه مّما 
يفقد ال�شعر القريب من فروة الراأ�س �شكل 

ال�شتدارة، وقّوة متويجتها.
بعد  اللّفافات  بني  فروق  تظهر  ل  وحتى 
ل اأن توؤخذ خ�شل  لّف ال�شعر وجتفيفه، ُيف�شّ
املنطقة  عند  ة  خا�شّ متعّرجة  بطريقة  ال�شعر 
يف  كما  الراأ�س،  لفروة  واجلانبّية  الأمامّية 
ال�شكل )1-30(، فاإّن هذه الطريقة تعمل 
ومتنع  ببع�شها،  ال�شعر  خ�شل  دمج  على 

ظهور الفروق بني اللّفافات.

خ�شل  مت�شيط  يجب  �ل�سعر:  خ�سلة  ت�سليك 
ال�شعر املراد لّفها عّدة مّرات للح�شول على 
خ�شلة خالية من التعقيدات والت�شابك، كما 
يف ال�شكل )1-31(، وبذلك نح�شل على 

ال�شكل )1-29(: عر�س خ�شلة ال�شعر.

ال�شكل )1-30(: خ�شلة ال�شعر 
املتعّرجة.

ال�شكل )1-31(: ت�شليك خ�شلة ال�شعر.
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يتطّلب  الت�شابك  توافر  لأّن  وُي�رس؛  ب�شهولة  املطلوبة  واحلركة  ال�شحيحة  ال�شتدارة 
جهًدا يف ت�شحيح التمّوجات غري ال�شليمة التي تظهر على ال�شعر بعد جفافه.

الراأ�س،  فروة  على  اللّفافات  لو�شع  كثرية  اأ�شكال  هناك  �ل�سعر:  على  �للّفافات  و�سع 
ا،  حيث يتّم اتباعها طبًقا ل�شكل الت�رسيحة. فُتلّف خ�شل ال�شعر خلف بع�شها بع�شً
كما يف ال�شكل )1-32(، لكن يجب اأّل ي�شتمّر بلّف �شائر ال�شعر بالرتتيب نف�شه؛ 
لأّن ذلك �شيظهر فروًقا بني �شفوف لّفافات ال�شعر، وقد ي�شعب دمج ال�شعر ببع�شه 
حجارة  تداخل  طريقة  على  متداخل  ب�شكل  اللّفافات  لّف  ويكون  ت�شفيفه،  عند 

البناء، كما يف ال�شكل )33-1(.

ال�شكل )1-32(: ترتيب اللّفافات خلف 
بع�شها.

ال�شكل )1-33(: ترتيب اللّفافات كحجارة البناء.
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ومن الأ�شكال الأخرى لذلك، اللّف بطريقة 
اأفقّية، كما يف ال�شكل )1-34(، وقد يقت�رس 
اللّف على اأجزاء معّينة من الراأ�س وال ي�ضرتط 

لّف كامل ال�شعر بهذه الطريقة.

ال�شكل )1-34(: ترتيب اللّفافات 
ب�شكل اأفقي.

للمناق�سة
الطويل  ال�شعر  لّف  عليها عند  �شتح�شل  التي  النتيجة  معّلمك  باإ�رساف  ناق�س مع زمالئك 
بلّفافات �شغرية احلجم، علًما باأّن رغبة الزبون تتمّثل يف اأن تكون متويجات ال�شعر عري�شة، 

ثّم دّعم نتيجة اإجابتك بالتطبيق العملي.
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�ملعلومات �لأ�سا�سيّة 
يجب اأن تكون اجتاهات مت�شيط خ�شل ال�شعر عند لّفها متنا�شبة مع �شكل الت�رسيحة، واأن 

تكون حجوم اللّفافات متنا�شبة معها كذلك؛ لإعطاء الت�رسيحة املنا�شبة.

لّف �ل�سعر باللّفافات

يتوقّع منك بعد �لنتهاء من �لتمرين �أن:
1-  تنّفذ التح�شريات الأولّية الالزمة للمهارة.

2-  مُت�ّشط ال�شعر وُت�شّكله وهو مبّلل؛ ملعرفة الجتاهات التي يجب لّفه مبوجبها.
3-  تختار حجم اللّفافات ح�شب الت�رسيحة املطلوبة.

4-  تلّف ال�شعر باإتقان باليدين واأطراف الأ�شابع لتطويع خ�شل ال�شعر، والتحّكم يف اجتاهاتها.

øjô“

2-1

�ملو�ّدّ �لالزمة                                                  �لأدو�ت و�لتجهيز�ت

منا�شب  )�شامبو(  �شائل  منّظف   -
لل�شعر.

-  مكّيف )ملنّي( لل�شعر.
-  قطن طبي.

-  مطهر.      - ماء و�شابون.

م�ستلزمات تنفيذ �لتمرين

�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

1

2

3

4

جّهز نف�شك بالطريقة ال�شحيحة.
جّهز الزبون، واألب�شه الثوب الواقي، كما 

يف حالة اإك�شاء ال�شعر الرطب.
اغ�شل �شعر الزبون بالطريقة ال�شحيحة.

�شع من�شفة جاّفة على كتفي الزبون.

م�شط  اأو  وفر�شاة  رفيع،  مقب�س  ذو  م�شط 
واأطوال  بحجوم  عادّية  لّفافات  ت�شليك، 
خمتلفة، وم�شابك لّفافات ذات �شعبة واحدة 
اأو �شعبتني، و�شبكة �شعر،  وجمّفف �شعر كبري.

-  ثوب واقي.           -  من�شفة.
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

5

6

7

8

9

10

م�ّشط ال�شعر، ثّم �شّكله وهو مبّلل باجتاهات 
ح�شب الت�رسيحة املطلوبة.

طول  ح�شب  اللّفافات  حجم  اخرت 
ال�شعر.

قف مواجًها خل�شلة ال�شعر املراد لّفها.
خذ خ�شلة ال�شعر مبتدًئا من مقّدمة الراأ�س 
موقع  عند  )الزكزاك(  متعّرجة  وبطريقة 
 ،)1( ال�شكل  يف  كما  ال�شعر،  خ�شلة 
�ُشمك اخل�شلة على  يزيد  اأو  يقّل  اأّل  على 
قطر اللّفافة، ول يزيد عر�شها على طول 
اللّفافة، كما يف ال�شكل )2(، وابداأ بلّفها.
امل�شط  مم�شًكا  جّيًدا  ال�شعر  م�ّشط خ�شلة 
باليد  ال�شعر  وخ�شلة  يديك  باإحدى 
والإبهام،  ال�شّبابة  اإ�شبعي  بني  الأخرى 

كما يف ال�شكل )3(.
ارفع خ�شلة ال�شعر بزاوية اأكرث من °90 
فروة  ولغاية 120°- 130° تقريًبا عن 
تقع  ال�شكل )4(، حتى  الراأ�س، كما يف 
اللّفافة على مركز اخل�شلة عند لّفها، كما 

يف ال�شكل )5(.

ال�شكل )2(

ال�شكل )1(

ال�شكل )3(

ال�شكل )4(

ال�شكل )5(

°90

180°�شفر°

42



�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

11

12

13

14

اإ�شبعي  بني  ال�شعر  خ�شلة  اأطراف  ثّبت 
يديك خلف  لإحدى  والو�شطى  ال�شّبابة 
اللّفافة، واإ�شبع الإبهام اأمام اللّفافة، كما 

يف ال�شكل )6(.
تابع لّف خ�شلة ال�شعر على اللّفافة باأ�شابع 
اليدين مًعا، حتى ترتكز اللّفافة على مركز 
بعيًدا  اأو  خارجها،  اأو  اخل�شلة،  قاعدة 
عنها، كما يف اخلطوة رقم )10(، مراعًيا 
عدم �شّد خ�شلة ال�شعر على اللّفافة بقّوة.

ال�شكل  يف  كما  بامل�شبك،  اللّفافة  ثّبت 
)7(، مع مراعاة عدم مل�س امل�شبك لفروة 

الراأ�س.
واإذا كنت م�شتعماًل اللّفافات املل�شاء ذات 
الثقوب، فثّبتها باملالقط ذوات ال�شعبتني، 

كما يف ال�شكل )8(.
وم�ّشطها  الثانية،  ال�شعر  خ�شلة  خذ 
اأ�شنان امل�شط  جّيًدا، مراعًيا عدم ت�شابك 
ت�شبقها، كما يف  التي  اللّفافة  مع م�شبك 
تليها  التي  باللّفافة  وثّبتها   ،)9( ال�شكل 
وت�شهيل  امل�شافات  لتقلي�س  بامل�شبك؛ 

دمج ال�شعر ببع�شه عند ت�شفيفه.

ال�شكل )6(

ال�شكل )7(

ال�شكل )8(

ال�شكل )9(
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

15

16

17

18

19

20
21

22

23

جميعها  ال�شعر  خ�شل  لّف  اأكمل 
باالأ�ضلوب نف�ضه، مّتبًعا خطوط اجتاهات 
ال�شعر ح�شب اخلطوة رقم )5(، ومراعًيا 
بناء  اأ�شلوب  اتباع  اللّفافات  ترتيب  يف 

احلجارة، كما يف ال�شكل )10(.
اأذين  �شع قطعتني من القطن الطبي فوق 

الزبون؛ حلمايتهما من احلرارة.
ال�شعر  ب�شبكة  كّله  امللفوف  ال�شعر  غطِّ 

ة باللّف، كما يف ال�شكل )11(. اخلا�شّ
الزبون اجللو�س حتت جمّفف  اإلى   اطلب 
الوقت  مقّدًرا  �شعره،  لتجفيف  ال�شعر، 

الالزم ح�شب طول ال�شعر وكثافته.
ثّم  جفافه،  بعد  ال�شعر  عن  ال�شبكة  ارفع 
من  مبتدًئا  بلطف،  اللّفافات  بفّك  ابداأ 

اخللف اإلى الأعلى ثّم اجلانبني.
جّهز الزبون للت�رسيحة املطلوبة.

واالأم�ضـاط  والـمالقط  اللّفافـات  نّظف 
يف  و�شعها  الأ�شول،  ح�شب  وطّهرها 

مكانها ال�شحيح.
الأدوات  واأع�د  العمل،  مكان  نّظف 
والتجهيزات جميعها اإلى مكانها ال�شحيح.

اغ�شل يديك جّيًدا، وجّففهما.

ال�شكل )10(

ال�شكل )11(
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1-  عّلل ما ياأتي: 
 اأ  - اأهمّية تثبيت اللّفافة مبا تليها بامل�شبك.

ل اأخذ خ�شلة ال�شعر من مقّدمة الراأ�س واجلانبني ب�شكل متعّرج )زكزاك(. ب-  يف�شّ
ج� - اأهمّية رفع خ�شلة ال�شعر بزاوية تزيد على 90° يف اأثناء عملية اللّف .

د   - يجب اأّل يزيد عر�س خ�شلة ال�شعر على طول اللّفافة امل�شتعملة.
ل عدم ا�شتعمال م�شابك ال�شعر املتعّرجة ذوات ال�شعبتني يف تثبيت اللّفافة  ه�  - يف�شّ

ح اأهمّية ذلك لكّل من ال�شعر واللّفافات. ال�شبكّية، و�شّ
2-  لِ�َم يتّم ت�شليك خ�شلة ال�شعر قبل لّفها على اللّفافة؟

نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �شمن جمموعات �شغرية يف امل�شغل، 
اأو ح�شب توجيهات معّلمك:

لّف ال�شعر با�شتعمال اللّفافات على �شعر م�شتعار.
ال�رسعة يف  وكثافته؛ لكت�شاب  ال�شعر  لطول  املنا�شبة  باللّفافات  اأحد زمالئك  �شعر  لّف 

الإجناز واملهارة.
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �شطب حمّددة وا�شحة 
كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطو�ت �لعمل�لرقم
1
2
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در��سة حالة: لّف �ل�سعر �لناعم و�خلفيف باللّفافات

�شاألت عبري زميلتها يف ال�شّف عن معرفتها ب�شالون ي�شتطيع التعامل مع �شعرها الناعم 
واخلفيف بطريقة جّيدة يف يوم زفاف �شقيقها، فاختارت زميلتها �شالون )�س(، ور�ّشحت 

لها العاملة تغريد كي ت�رّسح لها �شعرها.
اليوم من غري موعد م�شبق، وقبل وقت طويل من  ال�شالون يف ذلك  اإلى  ذهبت عبري 
اأّنها وجدت العاملة تغريد جمازة يف ذلك اليوم، و�رّسحت العاملة )رنا(   اإّل  موعد احلفلة، 
�شعرها با�شتعمال جمّفف ال�شعر اليدوي )ال�ش�شوار( وفر�شاة كبرية احلجم، ثّم لّفت اخل�شل 
و�رّسحته  ال�شعر  خ�شل  فّكت  دقيقة   15 وبعد  التثبيت،  مالقط  با�شتعمال  اأ�شابعها  على 

بطريقة عاديّة، وما اإن و�شلت عبري اإلى مكان احلفل حّتى ظهر وكاأّنه مل ي�رّسح.

بعد �طالعك على هذه �ملعلومات، ناق�ص �لآتي:
-  الطريقة التي �شّففت فيها العاملة )رنا( �شعر عبري.

-  موقف عبري عند انتهاء العاملة )رنا( من ت�رسيح �شعرها. 
-  لو كنت عاماًل يف ال�شالون، فما الطريقة التي �شوف ت�شتخدمها لت�شفيف �شعر عبري؟

-  ما الطريقة املُثلى يف لّف ال�شعر الأمل�س والطويل؟ 
-  براأيك، هل �شتعود عبري مّرة اأخرى لل�شالون؟  ملاذا ؟
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1-  متى يتّم تنفيذ القاعدة املثّلثة؟ وملاذا؟
2-  ما اأهمّية لّف ال�شعر باللّفافات على �شكل بناء احلجارة؟

3-  قارن بني رفع خ�شلة ال�شعر بزاوية 90° وبزاوية اأقل من 90° يف عملية  لّف ال�شعر.
4-  تاأّمل الر�شم يف ال�شكلني التاليني، ثّم حّدد ما ياأتي:

اأ   - انتظام قطر اللّفافة يف الر�شمني.
ب- �شكل التمويجة الناجتة يف كّل منهما.
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ت�رسيح ال�شعر ثانيًا
يق�صد بت�رسيح ال�صعر )Hair styling( ت�صميم الت�رسيحات املالئمة للزبون وتنفيذها، التي 

تعمل على اإبراز النواحي اجلمالّية لها واإخفاء بع�ض عيوب الوجه واجل�صم اأو التقليل منها.
وحالته  منّوه،  واجتاهات  وغزارته،  وطبيعته  ال�صعر  كثافة  على  ال�صعر  ت�رسيح  ويعتمد جمال 
الت�رسيحة  منا�صبة  اإلى  بالإ�صافة  الزبون، ومالب�صه،  والقوام، و�صخ�صّية  الوجه،  ال�صحّية، و�صكل 

وخطوط املو�ضة.
لذا، يجب على املزّين اأن يكون قادًرا على حت�ّص�ض النواحي اجلمالّية يف الزبون، واأن يكون 
متمّكًنا من عمليات لّف ال�صعر املختلفة، �صواء باللّفافات العادّية، اأم بالأ�صابع واملالقط، اأم متويجه 
اإلى عملية  بامل�ضط والأ�ضابع، والقدرة على توجيه خ�ضل ال�ضعر بالجتاهات املطلوبة، بالإ�ضافة 
تنفي�ش ال�ضعر، ومعرفة وقت ا�ضتعمال كّل من هذه الطرائق وحدها اأو اجلمع بني اأكرث من طريقة؛ 
لإعطاء ال�ضعر ال�ضكل املثايل للت�رسيحة، من هنا، يقا�ش مدى قدرة املزيّن على التحّكم يف ال�ضعر 

وعمل الت�رسيحات املتقنة واملنا�صبة.

  1    اأ�ش�س ت�شميم الت�رسيحات 
ة يف ت�صميم ت�رسيحات ال�صعر املختلفة وتنفيذها، مراعًيا  يتبع املزيّن قواعد معّينة واأ�ص�ًصا خا�صّ
منه،  املتنا�صق  واإخفاء غري  الوجه،  اجلمالّية يف  النواحي  لإبراز  ال�صعر؛  الوجه ونوع  �صكل 
بالإ�ضافة اإلى مراعاة �ضخ�ضّية الزبون، وعمله، وخطوط املو�ضة احلديثة ؛ اإذ تتغّي الت�رسيحة 

تبًعا للعوامل ال�صابقة وغريها. ومن هذه الأ�ص�ض ما ياأتي:
اأ  -  �شكل الوجه: للوجه اأهمّية كبية يف ت�ضميم الت�رسيحات، وهو الأ�ضا�ش لختيار �ضكل 
الت�رسيحة املنا�ضبة؛ اإذ اإّن لكّل وجه ت�رسيحة معّينة من�ضجمة بخطوطها مع �ضكله، لذلك، 

للمناق�شة

ابحث يف م�ضادر املعرفة املتوافرة لديك عن اأ�ضكال الت�رسيحات عرب الع�ضور القدمية، وكيفّية 
ل اإليه مع زمالئك وباإ�رساف معّلمك. ال�ضتفادة منها يف وقتنا املعا�رس، ثّم ناق�ش ما تتو�ضّ
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من  بينها  وميّيز  الوجوه  باأ�صكال  املزّين  يلّم  اأن  بّد  ل 
خالل الأطر اخلارجّية لكل �صكل من اأ�صكالها، وهي 

كما ياأتي:
 )Oval face( 1. الوجه البي�صوي: ُيعّد الوجه البي�صوي
الوجه  طول  تنا�صب  ب�صبب  تنا�صًقا،  الوجوه  اأكرث 
مع عر�ضه وا�ضتدارته؛ اإذ ي�ضّكل طول الوجه مّرة 
فوق  اجلبهة  اأ�صفل  لعر�صه  بالن�صبة  تقريًبا  ون�صًفا 
و�صكل   ،)35-1( ال�صكل  يف  كما  احلاجبني، 
تنا�ضبه  اإذ  املثايل،  ال�ضكل  هو  البي�ضوي  الوجه 
معظم ت�رسيحات ال�صعر، لذا، علينا اأن نحاول قدر 
بي�صوي  ب�صكل  املختلفة  الوجوه  اإظهار  الإمكان 

من خالل ت�رسيحة ال�صعر.

امل�صـتـديـر  الـوجـه  يتـمـّيـز  امل�صتـديـر:  الـوجـه   .2
با�ضتدارة حميطه، وحتى ن�ضاعد   )Round face(
الوجه  اإلى  ليميل  ا�صتدارته  من  التقليل  على 
البي�صوي، ميكن ت�صميم الت�رسيحة ب�صكل ممتلئ يف 
اأعلى الراأ�ش، على اأن ُيغّطي ال�ضعر الأذنني وق�ضًما 
من الوجنتني، بالإ�ضافة اإلى الُغّرة التي تكون على 

جانب اجلبهة، كما يف ال�صكل )36-1(.

 )Square face( 3. الوجه املرّبع: يقرتب الوجه املرّبع
الفّكني  عظام  تظهر  لكن  امل�صتدير،  الوجه  من 
وعظام جانبي اجلبهة وا�صحة، فيبدو مرّبًعا، كما 
يف ال�صكل )1-37(، وعند ت�رسيح ال�صعر، يجب 

ال�صكل )1-35(: الوجه 
البي�صوي.

ال�صكل )1-36(: الوجه امل�صتدير.

ال�صكل )1-37(: الوجه املرّبع.
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اأن ُنعطي ال�ضعر ارتفاًعا ونغّطي زاويتي اجلبهة، وتو�ضيع جانبي الوجه باإبعاد ال�ضعر 
اإلى اخللف للمنطقة املمتّدة بني احلاجبني وزاوية الفم، مع تغطية ق�ضم من الفّكني؛ 

لإظهار الوجه مائاًل اإلى ال�صكل البي�صوي.

امل�ضتـطيل  الوجـه  يتمّيز  امل�ضتطيل:  الوجـه   .4
الوجه،  حميط  يف  بطول   )Oblong face(
يف  كما  الوجنتني،  بني  امل�صافة  يف  و�صيق 
طوًل  اأقّل  يبدو  وحتى   ،)38-1( ال�صكل 
اأن  يجب  البي�صوي،  ال�صكل  اإلى  واأقرب 
ا  منخف�صً الراأ�ض  قّمة  عند  ال�صعر  يكون 
من  ق�ضًما  تغّطي  ُغّرة  عمل  مع  ما،  حّد  اإلى 
اجلبهة، كما يحتاج اإلى امتالء يف ال�صعر عند 
جانبي الوجه وخلف الراأ�ض، واأن ُيعمل فرق 

يف الو�صط اأو فرق ق�صري على جانبي الراأ�ض ي�صاعد على جعل الوجه مييل اإلى ال�صكل 
البي�صوي.

الكمرثي  الـوجــه  يتمّيز  الكمرثي:  الوجه   .5
عند  بالت�صاع   )Pear-shaped face(
ال�صكل  الفّكني و�صيق عند اجلبهة، كما يف 
اأعلى  ال�ضعر  امتالء  ويتطّلب   ،)39-1(
ات�صاًعا  اأكرث  الوجه  يبدو  حتى  ال�صدغني 
ومينح تنا�صًقا مع الفّكني، كما يجب اأن مُي�ّصط 
من  ويقّلل  الفّكني،  من  ق�ضًما  ليغّطي  ال�ضعر 

ات�ضاعهما مع عمل ُغّرة مائلة على اجلبهة.

ال�صكل )1-38(: الوجه امل�ضتطيل.

ال�صكل )1-39(: الوجه الكمرثي.
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ب�صـكل  الوجه  يتمّيز  القلب:  ب�صكل  الوجه   .6
بجبهة   )Heart-shaped face( القـلـب 
ال�صكل )1- عري�صة وذقن �صّيقة، كما يف 
الفرق  40(، ويف هذه احلالة، يجب جتّنب 
ات�صاع  من  وللتقليل  املنخف�ض،  اجلانبي 
ميكن  الذقن،  عند  الت�ضاع  وزيادة  اجلبهة 
تغّطي  الراأ�ش مع غّرة  ال�ضعر من و�ضط  فرق 
اجلبهة، اأو ي�رّسح اإلى جهة واحدة من الوجه، 
حتى يغّطي ق�ضًما من اجلبهة وال�ضدغني، اأو 

ا عند الفّك ال�صفلي، فيميل الوجه اإلى ال�صكل البي�صوي. اإلى الأ�صفل؛ لتمنحه عر�صً

املعيني  الوجه  يتمّيز  املعني:  ب�صكل  الوجه   .7
)Diamond face( بال�صيـق عنـد اجلـبـهة 
كما  اخلدين،  عظم  عند  والت�صاع  والذقن 
هذا  من  وللتقليل   ،)41-1( ال�صكل  يف 
بحيث  ال�ضعر  ت�ضفيف  يجب  الت�ضاع، 
عند  والوجنتني  الأذنني  من  ق�ضًما  يغّطي 
ب�ضيطة  ُغّرة  وعمل  العلوي،  الفّك  عظام 
اإلى  اأقرب  ليبدو  اجلبهة،  حّدة  من  للتقليل 

ال�صكل )1-41(: الوجه املعيني.ال�صكل البي�صوي.

ال�صكل )1-40(: الوجه ب�صكل قلب.  
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ق�شيّة للمناق�شة

لحظ �صكل ال�صعر و�صكل الأنف  يف كّل �صكل من الأ�صكال الآتية، التي ميّثل ن�صفها و�صًعا 
منا�ضًبا لل�ضعر ح�ضب �ضكل الأنف، يف حني ميّثل ن�ضفها الآخر و�ضًعا خطاأ:

ناق�ش وزمالءك باإ�رساف معّلمك  الأ�ضباب التي اأّدت اإلى الو�ضع اخلطاأ.

ب- املنا�شبة االجتماعيّة: تتوّزع حياة الإن�ضان بني اأوقات عمل، واأخرى للزيارات واملنا�ضبات 
ة يف املنا�صبات املختلفة، فاإّنه يحر�ض  املختلفة، وكما يحر�ض على ارتداء مالب�ض خا�صّ
اأّما  العمل،  لأوقات  ت�ضلح  الب�ضيطة  العملّية  فالت�رسيحة  معها.  ت�رسيحته  تنا�ضب  على 
ت�رسيحة ال�ضهرات واملنا�ضبات فتختلف اأ�ضكالها؛ اإذ تدخل خطوط خمتلفة اأكرث تعقيًدا، 
وحركات فنّية اأكرث دّقة واأناقة، وال�ضعر اأكان ق�ضًيا اأم طوياًل ُي�رّسح بت�رسيحات تالئم 
طوله وكثافته، فال�ضعر الق�ضي؛ اإّما اأن ي�رّسح على طوله، واإّما اأن ي�ضتعمل معه و�ضالت 

الأنف املقلوب اإلى الأعلى
�ضواب                           خطاأ 

الأنف الناتئ اأو البارز
�ضواب                               خطاأ 

الأنف املنب�صط العري�ض
�ضواب                                 خطاأ 

الأنف غري املنتظم )املعوّج(
�ضواب                                 خطاأ 
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ال�صعر، وُيّتبع معه اأ�صلوب التنفي�ض وحتديد اخل�صل، 
كما يف ال�صكل )1-42(، وال�ضعر الطويل ُيرفع اإلى 
اأعلى على �ضورة )�ضنيون(، ورفع ال�ضعر ب�ضكل عام 

يكون؛ اإّما باجتاه قّمة الراأ�ض، واإّما خلفه.

جـ- ال�شخ�شيّة والو�شع االجتماعي: لكي يتمّكن املزيّن 
من اختيار الت�رسيحة املنا�صبة، يجب عليه معرفة طبيعة 
�صخ�صّية الزبون وو�صعه الجتماعي؛ فال�صخ�صّية قد 
تكون هادئة، وب�ضيطة، ومرحة، وجاّدة، وحازمة، 

ومن املمكن اجلمع بني اأكرث من �صفة من هذه ال�صفات، اأّما الو�صع الجتماعي، فهو 
يتعّلق باملكانة الجتماعّية والدور الجتماعي، وغالًبا ما يرتبط منط ال�صخ�صّية بالو�صع 
الجتماعي، فلي�ش من املنطقي - على �ضبيل املثال - اأن يختار املزيّن ت�رسيحة جامدة 
املعامل وم�ضّففة بدّقة متناهية لفتاة ريا�ضّية ذات �ضخ�ضّية مرحة، كما لي�ش من املعقول 

ا اأن يختار ت�رسيحة �ضارخة غي ماألوفة ل�ضيدة ذات مكانة اجتماعّية مرموقة. اأي�ضً
زبائنه  �صخ�صّيات  بني  التمييز  على  املهنّية  حياته  بدايات  منذ  نف�صه  ُيدّرب  اأن  وعليه 
حديثهم  طريقة  من  اأم  عنهم،  امل�صبقة  معلوماتهم  من  �صواء  الجتماعّية،  واأو�صاعهم 
وتعاملهم مع الآخرين، اأم من منط مالب�ضهم ومكّمالتها، حتى ت�ضبح لديه اخلربة الكافية 

يف هذا املجال، مّما ميّكنه من اتخاذ قراره يف ت�صميم الت�رسيحة املنا�صبة للزبون.
ميكن للمزيّن اأن ي�ضّنف ال�ضخ�ضّيات والأو�ضاع الجتماعّية التي يتعامل معها بالأمناط 

الأربعة الآتية:

1.  ال�ضخ�ضّية املتمّو�ضة )التي تّتبع خطوط املو�ضة احلديثة(: ال�صخ�صّية التي ميتاز �صاحبها 
باتباع اآخر خطوط املو�ضة مبظاهرها جميعها بجراأة واندفاع، مع الهتمام بالتفا�ضيل 
وهذا  الإك�ص�صوارات،  اأم  املالب�ض،  اأم  الت�رسيحات،  ناحية  من  �صواء  كّلها،  الدقيقة 

النوع مييل اإلى الت�رسيحات ال�ضارخة وغالًبا ما تكون من الفئات العمريّة ال�ضغية.

ل الت�رسيحات  2. ال�صخ�صّية الهادئة الأنيقة: ال�صخ�صّية التي تتمّتع بالهدوء والأناقة، وتف�صّ

ال�صكل )1-42(: ت�رسيح ال�صعر 
الق�صري. 
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الأنيقة ذات الطابع الب�ضيط وغي املتكّلف.

ال�ضعر  ت�رسيحة  ناحية  من  حمّدد  مبظهر  تلتزم  التي  ال�ضخ�ضّية  التقليدّية:  ال�صخ�صّية   .3
واملالب�ض، واأ�صحاب هذا النوع من ال�صخ�صّيات يحّددون الت�رسيحة التي يرغبون 
فيها ب�ضكل حا�ضم، وقد يعجبون مبن يّتبعون املو�ضة، ولكّنهم نادًرا ما يجروؤون على 

تغيري اأ�صكال ت�رسيحاتهم ومالب�صهم.

التقّيد مبو�ضة  بتلقائّية، من غي  تت�رّسف  التي  ال�ضخ�ضّية  التقليديّة:  ال�صخ�صّية غري   .4
ال�صعر  مو�صة  يف  التغيري  لقبول  م�صتعّدون  ال�صخ�صّية  هذه  واأ�صحاب  معّينة، 
اأ�ضحابها من الفئات العمرّية ال�ضغية  واملالب�ش من غي مغالة، وغالًبا ما يكون 
لون يف العادة املالب�ش الب�ضيطة التي تنا�ضب اأن�ضطتهم املختلفة،  واملتو�ّضطة، ويف�ضّ
وتكون موا�ضفات ت�رسيحاتهم ذات خطوط ب�ضيطة �ضهلة، كما اأنّهم يهتّمون باأن 
ة اهتماًما اأكرب باأن  ات �صعرهم دقيقة ومتقنة، ويبدون يف املنا�صبات اخلا�صّ تكون ق�صّ

تكون ت�رسيحاتهم متمّيزة.

ن�شاط )1-6(: جمع �شور لت�رسيحات ال�شعر املتنّوعة، وت�شنيفها يف �شوء العوامل ال�شابقة

ح اأمناًطا خمتلفة من ت�رسيحات ال�صعر، وحاول ت�صنيفها اإلى  اجمع عدًدا من ال�صور التي تو�صّ
جمموعات يف �ضوء معرفتك باأمناط ال�ضخ�ضّيات، والو�ضع الجتماعي، والعمر، و�ضكل 

الوجه، ونوع العمل، واملنا�صبة.  

للمناق�شة

تاأّمل اأ�ضكال ت�رسيحات ال�ضعر يف املجموعتني الآتيتني، وناق�ش زمالءك باإ�رساف معّلمك يف 
الإجابة عن الأ�ضئلة املتعّلقة بكّل منهما:
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املجموعة االأولى

1- اأّي هذه الت�رسيحات اأكرث منا�صبة لت�رسيحة �صعر املوّظفة ؟
2- حّدد املنا�صبات التي قد تنا�صب الت�رسيحات املتبقّية.

املجموعة الثانية

1- يف �صوء درا�صتك للوجوه، حّدد موا�صفات اأ�صكال الوجوه التي اأمامك. 
2- ما موا�صفات الت�رسيحة املنا�صبة لكّل �صكل من الوجوه الأربعة؟

د - االأدوات واملواّد امل�شتعملة يف عملية ت�رسيح ال�شعر: هناك الكثي من الأدوات واملواّد 
امل�صتعملة يف عملية ت�رسيح ال�صعر وتثبيته، ويف ما ياأتي بيان اأهّمها:

1. الأدوات: ت�ضتعمل يف عمليات ت�رسيح ال�ضعر جمموعة اأدوات مهّمة وم�ضاعدة لإمتام 
ودبابي�ش  واملالقط،  الواقي،  والثوب  والفرا�ضي،  الأم�ضاط،  منها:  الت�رسيح،  عملية 
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ال�صكل )1-43/اأ(: الأدوات امل�صتعملة يف عملية ت�رسيح ال�صعر.

ال�صكل )1-43/جـ(: ت�رسيحة ا�صتعمل يف ال�صكل )1-43/ب(: احل�صوات.
تنفيذها ح�صوات.

ال�صعر باأنواعها واأ�صكالها وحجومها املختلفة، كما يف ال�صكل )1-43/اأ(.
واأ�صبح ي�صتعمل يف كثري من الت�رسيحات ح�صوات تو�صع داخل الت�رسيحة، كما 
يف ال�صكل )1-43/ب(، حتى تعطي ارتفاًعا وكثافة للت�رسيحة، كما يف ال�ضكل  
)1-43/جـ(، وتكون م�ضنوعة من ماّدة النايلون وطرية للتحّكم فيها، ولها عّدة 

حجوم ومقا�صات واألوان.
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ال�صكل )1-44(: مثّبتات ال�صعر. 

اأ
املثّبت الرذاذي

ب
املثّبت الرغوي

جـ
املثّبت الهالمي

د
م�صتح�رس كرميي

2. م�ضتح�رسات تثبيت ال�ضعر: حتتوي هذه امل�ضتح�رسات على ماّدة ت�ضّكل غالًفا رقيًقا 
حول ال�ضعر؛ لتثبيته ح�ضب الت�رسيحة املحّددة، وتق�ضم هذه امل�ضتح�رسات اإلى ثالثة 

اأنواع، هي:
اأ   .  م�ضتح�رسات التثبيت ال�ضائل )Spray(: وتكون على �صكل رذاذ،كما يف ال�صكل 
)1-45/اأ(، يتوافر منها اأنواع متعّددة من حيث قّوة التثبيت فتتدّرج من �ضديدة 

القّوة اإلى متو�ّضطة القّوة و�ضعيفة. 
ب. م�ضتح�رسات التثبيت الرغوّية )Foam(، كما يف ال�صكل )1-44/ب(: وتو�صع 
الت�رسيحة  ح�صب  وُي�صّفف  ال�صعر  ُيجّفف  ثّم  بالأيدي،  الرطب  ال�صعر  على 

املرغوبة.
جـ. م�ضتح�رسات التثبيت الهالمّية )Gel(، كما يف ال�صكل )1-44/جـ(: وت�صتعمل 

كما يف امل�صتح�رسات الرغوّية.
د . م�صتح�رسات كرميّية، كما يف ال�صكل )1-44/د(: حيث تعطي اللمعة، وتعمل 

ة ال�صعر املجّعد. على تهدئة ال�صعر قبل البدء بت�رسيحه خا�صّ
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ن�شاط )1-7(: مثبّتات ال�شعر املتنّوعة واحل�شوات

والرغوّية، والهالمّية، والكرميّية(،  )ال�صائلة،  ال�صعر  مثّبتات  1- اجمع عدًدا من عبّوات 
واقراأ املواّد املكّونة لها )�ضعتها باملل، وكيفّية ا�ضتعمالها، وحماذير ا�ضتعمالها ، و�ضعرها 
يف ال�ضوق، وموا�ضفات اأخرى ممّيزة لها(، ثّم نّظم معلوماتك يف جدول، وناق�ضها 

مع زمالئك باإ�رساف معّلمك.
2- اكتب قائمة  مبثّبتات ال�ضعر امل�ضتعملة يف م�ضغل املدر�ضة حول الإيجابّيات وال�ضلبّيات لكّل منها.

3- اقرتح كيفّية عمل ح�ضوات من مواّد متوافرة لديك يف البيت، وا�ضتعملها يف التطبيق 
العملي للت�رسيحات املختلفة.

  2    العمليات االأ�شا�شيّة لت�رسيح ال�شعر
لتحقيق النجاح يف اختيار الت�رسيحة املطلوبة وتنفيذها، ل بّد من التدّرب جّيًدا على اأ�ضاليب  
ت�ضفيف ال�ضعر، والتحّكم يف امل�ضط والفر�ضاة، ولت�رسيحه وفق اأ�ضاليب متعّددة وتوجيهه، 

كالتنفي�ش والتجديل ح�ضب الت�رسيحة املطلوبة.
خطوًطا  ال�ضعر  جتفيف  بعد  اللّفافات  ترتك  املطلوبة:  الت�رسيحة  ح�شب  ال�شعر  توجيه   - اأ   
لذا،  اللّفافات؛  حجم  ح�ضب  الراأ�ش  فروة  على  كبية  اأو  �ضغية  م�ضدودة  ومتّوجات 
التمّوجات، ومنحها  ا�ضتدارة  قّوة  لتخفيف  اأو حمّدبة؛  منب�ضطة  بفر�ضاة  تفري�ضه  يجب 
نوًعا من الرتخاء، كما يف ال�صكل )1-45(، وتوجيهه بالجتاهات املحّددة ح�ضب 

الت�رسيحة املطلوبة، كما يف ال�ضكل )46-1(.

ال�صكل )1-46(: توجيه ال�صعر ح�صب الت�رسيحة.ال�صكل )1-45(: تفري�ض ال�صعر.
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ال�صكل )1-47(: مناطق العمل على فروة الراأ�ش.

الراأ�ش؛  فروة  على  العمل  منطقة  حتديد  يجب  الراأ�س:  فروة  على  العمل  منطقة  حتديد  ب- 
لإعطاء ال�ضكل املنا�ضب للت�رسيحة ولت�ضهيل عملية توجيه اخل�ضل، لذلك، يجب معرفة 

مناطق رفع ال�ضعر على فروة الراأ�ش حيث تق�ّضم اإلى �ضتة اأق�ضام، وهي:
1. منطقة موؤّخرة الراأ�ش: تقع خلف الراأ�ش على م�ضتوى خّط العينني، كما يف ال�ضكل 

)1-47/اأ(.
2. منطقة قّمة الراأ�ش: حتّدد بخط منحرف من الذقن اإلى قّمة الراأ�ش، كما يف ال�ضكل       

)1-47/ب(.
3. املنطقة العلويّة من الراأ�ش: وجتمع بني قّمتي الراأ�ش واجلبني، كما يف ال�ضكل )1-47/جـ(.

4. منطقة اجلبهة: املنطقة الأمامّية من الراأ�ش ونطلق عليها ا�ضم )الُغّرة(، كما يف ال�ضكل 
)1-47/د(.

5. منطقة اجلوانب: تبداأ هذه املنطقة من املنطقة العلوّية وحتى منت�ضف الأذن، كما يف 
ال�صكل )1-47/هـ(.

6. منطقة الرقبة: تبداأ من منت�ضف الأذن وت�ضل اإلى الأذن الأخرى بفرق اأفقي، وتقع 
حتت موؤّخرة الراأ�ش، كما يف ال�ضكل )1-47/و(.

ال�صكل )1-47/ اأ (: القذال 
)يف موؤّخرة الراأ�ش(.

ال�صكل )1-47/ د (: اجلبهة.

ال�صكل )1-47/ ب(: قّمة الراأ�ض.

ال�صكل )1-47/ هـ(: اجلوانب.

ال�صكل )1-47/ جـ(: 
املنطقة العلويّة من الراأ�ش.

ال�صكل )1-47/ و (: الرقبة.
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جـ - التنفي�س: عملية دفع اأجزاء من خ�صل ال�صعر بامل�صط ذي الأ�صنان الرفيعة وتكون من 
الأمام، كما يف ال�صكل )1-48(، اأو من خلف اخل�صلة، كما يف ال�صكل )1-49(، اأو 
بالفر�ضاة املنب�ضطة اأو املحّدبة، كما يف ال�ضكل )1-50(، و�ضغطها باجتاه فروة الراأ�ش؛ 
ملنح ال�ضعر الرتفاعات والجتاهات ح�ضب الت�رسيحة املطلوبة، كما تعمل على متا�ش 
ال�ضعر ببع�ضه لإطالة عمر الت�رسيحة، مع مراعاة عدم ظهور التنفي�ش بعد عملية ت�رسيحه 

مّما يف�صد مظهرها واأناقتها.

ال�صكل )1-48(: التنفي�ض بامل�صط 
من اأمام اخل�صلة.

ال�صكل )1-50(: التنفي�ض 
بالفر�ضاة.

ال�صكل )1-49(: التنفي�ض بامل�صط 
من خلف اخل�صلة.      

وت�رسيحات  خمتلفة  باأ�ضكال  ال�ضعر  جتديل  يف  التاريخ  فجر  منذ  الن�ضاء  تفنّنت  التجديل:   - د 
منّوعة، بتق�صيم ال�صعر خ�صلتني، اأو ثالث، اأو اأكرث، ثّم جتديله، كما يف ال�صكل )51-1(.

ال�صكل )1-51(: جتديل ال�صعر.
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ال�صكل )1-53(: التجديل ب�صفته جزًءا من    ال�صكل )1-52(: جتديل ال�صعر كّله.
الت�رسيحة.

ُترفع  اأخرى  واأحياًنا  خلفهما،  اأو  الكتفني  اأمام  من�ضدلة  اجلدائل  برتك  يتباهني  وكّن 
باأ�صكال خمتلفة؛ اإّما على قّمة الراأ�ض، واإّما خلفه، واإّما على جانبيه، واإّما بتجديل ال�صعر 

من قّمة الراأ�ض الى اأطرافه، كما يف ال�صكل )52-1(.
ويتّم جتديل ال�صعر مبّلاًل اأو جافًّا، وميكن عمل ت�رسيحة لل�صعر بتجديله كّله اأو اأن يكون 

التجديل جزًءا من ت�رسيحة، كما يف ال�صكل )53-1(.

 3     مكّمالت ت�رسيح ال�شعر   
لتكتمل عملية ت�رسيح ال�صعر وتظهر الت�رسيحة ب�صكل اأنيق وجميل، ل بّد من اإ�صافة بع�ض 
املكّمالت التي تزّين ال�صعر، اأو تزيد من كثافته، اأو طوله، ول ت�صتعمل هذه املكّمالت يف  

الت�رسيحات كّلها بل ت�صتعمل ح�صب احلاجة واملنا�صبة.
امل�ضتعار من �ضعر معقود على قواعد �ضبكّية ومثّبت  ال�ضعر  يت�ضّكل  امل�شـتـعار:  ال�شـعر  اأ   - 
عليها تغّطي فروة الراأ�ش بكاملها اأو اأجزاء منها، وميكن اأن يكون ال�ضعر امل�ضتعمل؛ اإّما 

للمناق�شة

ابحث بو�ضاطة م�ضادر املعرفة املتوافرة لديك عن املفاهيم املتعّلقة بتجديل ال�ضعر عند الإناث 
والذكور يف الرتاث الأردين ومعانيها. ميكنك مقابلة �صخ�صّية مهَتّمة بهذا املجال، ثّم ناق�ض 

وزمالءك باإ�رساف معّلمك ذلك.
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�صعًرا طبيعيًّا يوؤخذ من �صعر الإن�صان، واإّما 
الناعم،  ال�صعر  ذات  احليوانات  �صعر  من 
اأ�ضكال  وتتوافر  ا�ضطناعيًّا،  �ضعًرا  واإّما 

خمتلفة لل�صعر امل�صتعار، منها:

1. الـ�ضــــعـر الـكـامـــل )الــبــــيوك(: 
)البيوك(  الكامل  ال�ضعر  ي�ضتعمل 
  )Synthetic Wigs Suppliers(
ليغّطي من 90% - 100% من فروة 

الراأ�ض، كما فـي ال�صكل )54-1(.

 )clip hair extension( الـم�ضـتـعار  ال�ضعر  بقطع  ُيق�ضد  امل�ضتعار:  ال�ضعر  قطع   .2
م�ضاحات من ال�ضعر املعقود على �ضبكة واملثّبت عليها، ويختلف ات�ضاع قاعدتها 
ح�صب املكان املراد تثبيتها عليه يف الراأ�ض، وح�صب الغر�ض من ا�صتعمالها، وميكن 
ا�ضتعمال اأكرث من قطعة واحدة للراأ�ش الواحد، ولقطع ال�ضعر اأ�ضكال عّدة، اأهّمها:

ال�ضكل، كما  م�ضتديرة  وا�ضعة  بقاعدة  تتمّيز  الوا�شعة:  امل�شتديرة  القاعدة  القطعة ذات 
)1-55/اأ(،  ال�صكل  يف 
من  كبًيا  ق�ضًما  وتغّطي 
وميكن  الراأ�ش،  فروة 
قّمة  يف  ُت�صتعمل  اأن 
زيادة  ال�ضعر  ملنح  الراأ�ش؛ 
زيادة  اأو  الكثافة،  يف 
عمل  عند  ارتفاعه  يف 
كما  املرفوعة،  الت�رسيحة 
يف ال�صكل )1-55/ب(.

ال�صكل )1-54(: ال�صعر امل�صتعار الكامل.

ال�صكل )1-55(: ا�ضتعمال القاعدة امل�ضتديرة لل�ضعر 
امل�صتعار.

اأ                                             ب        
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القطعة ذات القاعدة امل�شتطيلة ال�شكل: 
كما  م�ضتطيلة،  �ضبه  بقاعدة  تتمّيز 
يف ال�صكل )1-56/اأ( وُت�صتعمل 
لأغرا�ض خمتلفة يف الت�رسيحات؛ 
اإذ ميكن اأن مُت�ّضط بطريقة لولبّية، 
كت�رسيحة  ُت�صّفف  اأو  جُتّدل،  اأو 
ال�ضعر ذي الطول الواحد، كما 
ال�ضعر،  كثافة  لزيادة  ُت�ضتعمل 

كما يف ال�صكل )1-56/ب(.
القطعة ال�شغرية: تتمّيز بقاعدة �ضغية يتجّمع ال�ضعر فيها كخ�ضلة واحدة، كما يف 
ال�صكل  )1-57/اأ(، اأو خ�ضلتني، اأو ثالث، وغالبا ما ُت�رّسح بطريقة التجديل، اأو 

بطريقة لولبّية، اأو تخلط مع ال�ضعر، كما يف ال�ضكل )1-57/ب(.

ي�صتعمل ال�صعر امل�صتعار لأغرا�ض خمتلفة، اأهّمها:
•  تغطية ال�ضلع.

•  زيادة كثافة ال�ضعر اإذا كان خفيًفا اأو مت�رسًرا.
•  تغيي الت�رسيحة من غي امل�ضا�ش بطول ال�ضعر الأ�ضلي.

•  تغطية الراأ�ش عند ت�ضاقط ال�ضعر يف بع�ش احلالت املر�ضّية.
•  زيادة طول ال�ضعر.                •  �صهولة ت�صفيف ال�صعر وا�صتعماله.

ال�صكل )1-56(: ا�ضتعمال القاعدة امل�ضتطيلة 
لل�صعر امل�صتعار.

ال�صكل )1-57(: ا�ضتعمال القطعة ال�ضغية لل�ضعر امل�ضتعار.

اأ                                 ب    

اأ                                                            ب    
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ب- االإك�ش�شوارات: ُيق�صد بها املكّمالت التي تو�صع على ال�صعر بعد النتهاء من ت�رسيحه، 
كالأزهار، اأو تاج العرو�ش، اأو الأكليل والطرحة، اأو بع�ش قطع الكر�ضتال، اأو الأ�رسطة 
الإك�ص�صوارات  هذه  وت�صتعمل  ال�صكل )58-1(،  كما يف  الت�رسيحة،  بها  ُتزيّن  التي 
با�ضتعمال  الت�رسيحة  على  جّيًدا  تثّبت  اأن  ويجب  املنا�ضبة،  ح�ضب  اأو  احلاجة  ح�ضب 
طبيعة  تن�صجم  اأن  ويجب  الزبون،  �صعر  عن  ت�صقط  ل  حتى  املنا�صبة  ال�صعر  دبابي�ض 

الإك�ص�صوار مع الت�رسيحة واملالب�ض التي يرتديها الزبون.

ة بالت�رسيحات. ال�صكل )1-58(: الإك�ص�صوارات اخلا�صّ

للمناق�شة

ابحث بو�ضاطة الإنرتنت عن التاأثيات ال�ضلبّية لل�ضعر امل�ضتعار يف فروة الراأ�ش وال�ضعر، ثّم  
ل اإليه مع اإيجاد احللول املنا�صبة، مدّعًما بحثك بال�صور املنا�صبة، ثّم ناق�ض  اكتب ما تتو�صّ

ذلك مع زمالئك باإ�رساف معّلمك.



65

ن�شاط )1-8(: االإك�ش�شوارات امل�شتعملة يف ت�رسيحات ال�شعر

اجمع عدًدا من الإك�ض�ضوارات املتوافرة لديك، وا�ضتعملها لل�ضعر الذي �ضتطّبق عليه بع�ش 
الت�رسيحات يف التدريب العملي للمهارة، ثّم حاول اأن توّفق بني الت�رسيحة والإك�ض�ضوار 

الذي ا�صتعملته. 

1-  قارن بني الوجه الكمرثي والوجه امل�ضتطيل من حيث: �ضكل كّل منهما، والت�رسيحة 
املالئمة لكّل وجه.

2-  حّدد موا�صفات الت�رسيحة املنا�صبة لل�صخ�صّية املتمّو�صة.
3-  ما اأهّمّية توجيه ال�ضعر بفر�ضاة قبل عملية ت�رسيحه؟

4-  عّلل ما ياأتي:
 اأ   -  اأهّمّية التدريب واملمار�صة للو�صول اإلى اإتقان ت�رسيح ال�صعر باأ�صكال خمتلفة.

ب -  تنفي�ض ال�صعر قبل عملية ت�رسيحه.
بع�ش  تنفيذ  يف  امل�ضتديرة  القاعدة  ذات  امل�ضتعار  ال�ضـعر  قطع  ا�ضتعمال   - جـ 

الت�رسيحات.
5-  ما الأمور الواجب مراعاتها للح�صول على الت�رسيحة املنا�صبة؟ 
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املعلومات االأ�شا�شيّة 
ُتعرف عملية التنفي�ش باأنّها ت�ضنيد لل�ضعر، لعمل و�ضادة عند فروة الراأ�ش للح�ضول على 
الرتفاعات املطلوبة ح�ضب الت�رسيحة، ويتّم تنفي�ضه بالجتاه الذي مّت به لّف ال�ضعر مع مراعاة 

احلر�ض على عدم ظهور اجلزء املنّف�ض من ال�صعر.

تنفي�س ال�شعر

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين اأن:
1- تنّف�ض ال�صعر با�صتعمال امل�صط.

2- تنّف�ش ال�ضعر با�ضتعمال الفر�ضاة.

øjô“

3-1

املواّدّ الالزمة                                                  االأدوات والتجهيزات

منا�صب  )�صامبو(  �صائل  منّظف   -
لل�صعر. 

-  مكّيف )ملنّي( لل�صعر.
-  مطّهر.

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

1

2

3

اأواًل: تنفي�س ال�شعر بامل�شط

طّبق خطوات مترين لّف ال�ضعر باللّفافات.
ابداأ بتفري�ش ال�ضعر بفر�ضاة التم�ضيط بعد 
فّك اللّفافات عن ال�صعر، كما يف ال�صكل 
من  الناتـجة  التمويجات  لإرخاء  )1(؛ 

عملية اللّف.
وّجه ال�ضعر بالجتاهات املطلوبة ح�ضب 
كما الفر�ضاة،  بو�ضاطة  الت�رسيحة  ال�صكل )1(�ضكل 

م�ضط، وفر�ضاة مت�ضيط، وفر�ضاة منب�ضطة، 
وثوب واٍق.

-  لفافات عادية.
-  م�صابك لفافات.
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

4

5

6

�صعر  ي�صل  اأن  مراعًيا   ،)2( ال�صكل  يف 
الفر�ضاة اأو اأ�ضنان امل�ضط من جذور ال�ضعر 

حتى نهايات اأطرافه.
�صم   5 بعر�ض  ال�صعر  من  خ�صلة  خذ 
تقريًبا، وب�صمك 2 �صم ابتداًء من مقّدمة 
الراأ�ض، و�صّلكها اإلى الأعلى بزاوية °90 
ح�صب   ،)3( ال�صكل  يف  كما  اأكرث،  اأو 

ارتفاع ال�صعر يف الت�رسيحة.
اأ�صابع  بني  ال�صعر  خ�صلة  طرف  ام�صك 
الأخرى  باليد  وامل�ضط  يديك  اإحدى 
واأدخله  قلياًل،  الأعلى  اإلى  مائل  ب�صكل 
الراأ�ش  فروة  عن  بعيًدا  ال�ضعر  بخ�ضلة 
عدم  �رسورة  مع  �ضم،   3  - �صم   2 من 
اخل�صل جميعها،  �صمك  من  امل�صط  نفاذ 
حتى  بالوجه  املحيط  ال�صعر  ة  وبخا�صّ
ال�صعر،  يف  التنفي�ض  تعقيدات  تظهر  ل 
اخل�صلة  خلف  من  امل�صط  و�صع  ويكون 
اإلى  الت�رسيح  اجتاه  كان  اإذا  التنفي�ض  عند 

اخللف، كما يف ال�صكل )4(.
فروة  باجتاه  الأ�ضفل  اإلى  امل�ضط  ا�ضغط 
الراأ�ض، مبتدًئا بالقرب منها وتدريجيًّا اإلى

ال�صكل )2(

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

4

5

اأعلى خ�صلة ال�صعر، كما يف ال�صكل )5(، 
مع عدم تنفي�ض نهايات اأطراف اخل�صلة؛ 
لأّن ذلك قد يفقد اأطراف ال�صعر ال�صمك 

املطلوب. 
ويكون و�صع امل�صط من اأمام اخل�صلة عند 
التنفي�ض اإذا كان اجتاه الت�رسيح من اخللف 

اإلى الأمام.

ثانيًا: تنفي�س ال�شعر بالفر�شاة

هذا  من   )3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
التمرين.

خذ خ�صلة ال�صعر، مبتدًئا من الأمام قرب 
لّف  عملية  بداأت  حيث  ومن  اجلبني، 

ال�صعر.
من  العلوي  اجلزء  على  الفر�ضاة  �ضع 
الأ�صفل  اإلى  بها  وا�صغط  ال�صعر،  خ�صلة 
باجتاه اجلذور، وبحركة �صبه دائرّية حتى 
ال�ضكل  يف  كما  الراأ�ش،  فروة  اإلى  ت�ضل 
)6(، ثّم ا�صحبها من ال�صعر بتدوير الر�صغ 

قلياًل.

ال�صكل )5(

ال�صكل )6(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

9

10

مّتبًعا  ال�صعر،  تنفي�ض  عملية  اأكمل 
على  حت�ضل  وبذلك  ال�ضابقة،  اخلطوات 
الت�رسيحة،  ح�ضب  املطلوب  الرتفاع 

كما يف ال�صكل )7(.
مّرر اأطراف اأ�ضنان امل�ضط اأو �ضعر الفر�ضاة 
واإعطاء  لرتتيبه  املنّف�ش؛  ال�ضعر  فوق 

ال�ضكل املطلوب للت�رسيحة. 
ح�صب  ا�صتعملتها  التي  الأدوات  نّظف 
الأ�صول، وطّهرها، ثّم �صعها يف مكانها 

ال�صحيح.
نّظف مكان العمل.

اغ�صل يديك جّيًدا، ثّم جّففهما.

ال�صكل )7(
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �ضمن جمموعات �ضغية يف امل�ضغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

عملية تنفي�ش ال�ضعر على �ضعر م�ضتعار بامل�ضط والفر�ضاة.
عملية تنفي�ش ال�ضعر على �ضعر اأحد زمالئك بامل�ضط والفر�ضاة؛ للح�ضول على اجتاهات 

ال�ضعر وارتفاعاته ح�ضب الت�رسيحة املطلوبة.
اكتب خطوات العمل التي تّتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �ضطب حمّددة وا�ضحة 
كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

النعمخطوات العملالرقم
1
2
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املعلومات االأ�شا�شيّة 
ة ال�ضعر و�ضكل الت�رسيحة املنا�ضبة لل�ضخ�ش. ت�ضرتك عّدة عوامل يف حتديد َق�ضّ

ت�رسيح ال�شعر الق�شري

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين اأن:
-  ت�رّسح ال�ضعر الق�ضي.

øjô“

4-1

املواّدّ الالزمة                                                  االأدوات والتجهيزات

منا�صب  )�صامبو(  �صائل  منّظف   -
لل�صعر. 

-  مكّيف )ملنّي( لل�صعر.
-  مثّبت رذاذي.

-  مطّهر.

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

4

5

6

يف  كما   ،)3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
التمرين )3-1(.

وّجه ال�ضعر ح�ضب الت�رسيحة املطلوبة.
اليـدوي  بـاملجّفـف  ال�صـعـر  جـّفف 

والأ�صابع، كما يف ال�صكل )1(.
اليدوي  واملجّفف  بالفر�ضاة  ال�ضعر  �رّسح 
لإعطائه  بالوجه؛  املحيطة  املنطقة  يف 
هذه  يف  املنا�صبني  والجتاه  الرتفاع 

املنطقة، كما يف الت�رسيحة املطلوبة.

ال�صكل )1(

- اأم�ضاط، وفرا�ٍش، ودبابي�ش �ضعر خمتلفة 
احلجوم والأ�صكال، وثوب واٍق.

-  جمفف يدوي.
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

7

8

9

10

11

12

13

14

نّف�ض ال�صعر يف قّمة الراأ�ض واخللف با�صتعمال 
امل�صط، كما يف مترين تنفي�ض ال�صعر.

الأمامّية  املنطقة  يف  ال�ضعر  )مّل�ش(  �رّسح 
 ) �صم   8 – �صم  ال�صعر وبعر�ض ) 5  من 
وبخّفة با�ضتعمال امل�ضط اأو الفر�ضاة، من 
غري غر�ض الأ�صنان يف ال�صعر حتى ل تزيل 

التنفي�ض.
)البكل  الدبابي�ش  با�ضتعمال  ال�ضعر  ثّبت 
ال�ضعر  املوازي ملحيط  اخلّط  ال�ضغية( حول 
من الأمام حول الوجه، كما يف ال�صكل )2(.

بعد  ال�ضعر  على  الرذاذي  املثّبت  ر�ّش 
اإكمال الت�رسيحة، كما يف ال�صكل )3(.

النهائي  ال�صكل  الزبون  على  اعر�ض 
للت�رسيحة، كما يف ال�صكل )4(، م�صتعماًل 

مراآة �ضغية.
ح�صب  ا�صتعملتها  التي  الأدوات  نّظف 
الأ�صول وطّهرها،  ثّم �صعها يف مكانها 

ال�صحيح.
نّظف مكان العمل.

اغ�صل يديك جّيًدا، ثّم جّففهما.

ال�صكل )2(

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(
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نّفذ عملية ت�رسيح ال�صعر الق�صري باأ�صكال وت�صميمات خمتلفة على ال�صعر امل�صتعار، اأو �صعر 
اأحد زمالئك، مّتبًعا توجيهات املعّلم.

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �ضطب حمّددة وا�ضحة 

كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

النعمخطوات العملالرقم
1
2
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املعلومات االأ�شا�شيّة 
ي�ضاعد ال�ضعر الطويل املزيّن على رفعه وت�رسيحه بكل �ضهولة دون اللجوء اإلى ا�ضتعمال قطع 
ال�ضعر امل�ضتعار فيه، بل ُيكتفى با�ضتعمال ح�ضوة؛ لت�ضاعد على تثبيت اخل�ضل عليها للتخفيف 
من تنفي�ش ال�ضعر، وبال�ضتعانة بالدبابي�ش واملثّبت الرذاذي، يتّم احل�ضول على متويجات خفيفة.

رفع ال�شعر اإلى االأعلى )�شنيون(

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين اأن:
1- ت�صتعمل احل�صوات داخل الت�رسيحة.

2- ت�رسح ال�ضعر الطويل اإلى الأعلى )�ضنيون(.

øjô“

5-1

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

4

5

يف  كما   ،)3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
التمرين )3-1(.

وابداأ  الأعلى،  اإلى  وارفعها  الُغّرة،  ق�ّضم 
بتق�صيم ال�صعر من اخللف.

ثّبت احل�ضوة يف اأ�ضفل املنطقة اخللفّية للراأ�ش 
بالدبابي�ض، ثّم ق�ّصم ال�صعر يف قّمة الراأ�ض، 

كما يف ال�صكل )1(، وثّبته باملالقط. 
ال�صكل )1(

املواّدّ الالزمة                                                  االأدوات والتجهيزات

منا�صب  )�صامبو(  �صائل  منّظف   -
لل�صعر. 

-  مكّيف )ملنّي( لل�صعر.
-  مثّبت رذاذي.

-  مطّهر.

مبختلف  وح�ضوات  وفرا�ٍش،  م�ضط، 
احلجوم،  ودبابي�ض �صعر خمتلفة احلجوم 

والأ�صكال ، وثوب واٍق.
-  مالقط.
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

خذ خ�ضل من املنطقة اخللفّية، وابداأ بلّفها 
وثّبت  متمّوج،  ب�ضكل  احل�ضوة  حول 
اخل�صل بالدبابي�ض ذوات ال�صعبتني، كما 

يف ال�صكل )2(.

ولّفها  اليمنى،  اجلهة  من  خ�صلة  خذ 
لها، وثّبتها  املقابلة  للجهة  حول احل�ضوة 
يف  كما  ال�صعبتني،  ذوات  بالدبابي�ض 

ال�صكل )3(.

وب�ضكل  الي�رسى  اجلهة  من  خ�ضلة  خذ 
وثّبتها  قبلها،  التي  اخل�صلة  مع  متعاك�ض 
من  اخل�ضلة  اأطراف  واترك  بالدبابي�ش، 

غي تثبيت، كما يف ال�ضكل )4(.

ال�صكل )2(

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

9

10

11

اخللفّية  اجلهة  اأكمل اخل�صل جميعها من 
بالأ�صلوب نف�صه، كما يف ال�صكل )5(.

خذ اخل�صلة من اجلانب الأي�رس، واأرجعها 
يف  كما  اخل�صل،  �صائر  مع  اخللف  اإلى 

ال�صكل )6(.

ام�صك اخل�صلة من قّمة الراأ�ض، واف�صلها 
عن �ضائر اخل�ضل، وابداأ بتم�ضيطها، كما 

يف ال�صكل )7(.

ال�صكل )5(

ال�صكل )6(

ال�صكل )7(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

12

13

14

قلياًل  مرتفع  ب�صكل  اخل�صلة  بتنفي�ض  ابداأ 
عن فروة الراأ�ش، كما يف ال�ضكل )8(.

كما  بتنفي�صها  وابداأ  ثانية،  خ�صلة  خذ 
يكون  اأن  على  ال�ضابقة،  باخل�ضلة  فعلت 
يف  كما  اخل�صل،  اأ�صفل  من  التنفي�ض 
ال�صكل )9(؛ حتى ل تظهر اآثار التنفي�ض 

يف وجه اخل�صلة.

م�ّصط  ثّم   ، نّف�صتها  التى  اخل�صل  اجمع 
بالفر�ضاة �ضطح خ�ضلة ال�ضعر بخّفة، على 
اأّل تدعها تنفذ يف اخل�صلة؛ حتى ل تزيل 

التنفي�ض منها، كما يف ال�صكل )10(.

ال�صكل )8(

ال�صكل )9(

ال�صكل )10(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

15

16

17

18

ام�ضك اخل�ضل بكّفة يدك بقّوة، كما يف 
ال�صكل )11(، ولّفها باجتاه اليمني. 

ذوات  بالـدبـابي�ش  الـخ�ضلـة  هذه  ثبّت 
ال�صعبتني، كما يف ال�صكل )12(.

م�ّضط اخل�ضلة الناجتة من اخلطوة ال�ضابقة 
خفيف،  ب�صكل  اأطرافها  نهايات  حتى 

كما يف ال�صكل )13(.

على  بالدبابي�ش  اخل�ضلة  منت�ضف  ثّبت 
 ،)14( ال�صكل  يف  كما  متويجة،  �صكل 
�ضكل  على  تكون  بحيث  اأطرافها  ولّف 

وردة لإخفاء اأجزاء من احل�ضوة.

ال�صكل )11(

ال�صكل )12(

ال�صكل )14(

ال�صكل )13(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

19

20

21

22

الأمين،  اجلانب  اأعلى  من  خ�صلة  خذ 
ال�ضكل  يف  كما  الُغّرة،  باجتاه  وم�ّضطها 

.)15(

الأمام، كما  اإلى  الُغّرة، ووّجهها  ام�ضك 
يف ال�صكل )16(، لدمج ال�صعر ببع�صه.

بعيًدا  اخللف  اإلى  بالفر�ضاة  الغّرة  م�ّضط  
 ،)17( ال�صكل  يف  كما  الوجه،  عن 

للعمل على لويها وتثبيتها.

ثبّت الت�رسيحة بدبابي�ش من اخللف، كما 
يف ال�صكل )18(.

ال�صكل )15(

ال�صكل )16(

ال�صكل )18(

ال�صكل )17(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

23

24

25

الت�رسيحة  من  الـجانبـّية  املنطقـة  ثّبت 
بالدبابي�ض، كما يف ال�صكل )19(.

الُغّرة،  ابداأ ب�ضحب الدبابي�ش من منطقة 
كما يف ال�صكل )20(.

و�ّضع م�ضافة خ�ضلة ال�ضعر من عند الُغّرة 
يف  كما  منها،  الدبابي�ض  �صحب  بعد 

ال�صكل )21(.

ال�صكل )19(

ال�صكل )20(

ال�صكل )21(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

26

27

28

29

اأكمل �صحب �صائر الدبابي�ض من الت�رسيحة 
ال�صكل  يف  كما  جميعها،  اجلهات  ومن 

.)22(

)الرذاذي(  ال�ضعر  مثّبت  من  قلياًل  ر�ّش 
لتثبيت  جميعها؛  الت�رسيحة  اأجزاء  على 

اخل�صل، كما يف ال�صكل )23(.

النهائي  ال�صكل  الزبون  على  اعر�ض 
من  �ضغية  مراآة  م�ضتعماًل  للت�رسيحة، 

جهة الي�صار، كما يف ال�صكل )24(.

كما  اليمنى،  اجلهة  من  الت�رسيحة  �صّكل 
يف ال�صكل )25(.

ال�صكل )22(

ال�صكل )23(

ال�صكل )24(

ال�صكل )25(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

يف 30 كما  الأمام،  من  الت�رسيحة  �صّكل 
ال�صكل )26(.

ال�صكل )26(

نّفذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �ضمن جمموعات �ضغية يف امل�ضغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

عملية ت�رسيح ال�ضعر كما يف اخلطوات والأ�ضكال املبّينة اأدناه:
ت�رسيح ال�ضعر الطويل )�ضنيون( باأ�ضكال وت�ضميمات خمتلفة على ال�ضعر امل�ضتعار، اأو �ضعر 

اأحد زمالئك يف امل�صغل ح�صب رغبته. 
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النعمخطوات العملالرقم
1
2

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �ضطب حمّددة وا�ضحة 

كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.
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املعلومات االأ�شا�شيّة 
عند  ال�صعر  على  غريها  اأو  الأزهار  مثل:  )الإك�ص�صوارات(،  املكّمالت  بع�ض  ت�صاف 

ت�رسيحه، ويجب تثبيت املكّمالت جّيًدا بالدبابي�ش على الت�رسيحة.

ت�رسيح ال�شعر املرفوع باإ�شافة املكّمالت

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين اأن:
-   ت�رّسح ال�ضعر مرفوًعا مع تثبيت املكّمالت عليه.

øjô“

6-1

املواّدّ الالزمة                                                  االأدوات والتجهيزات

منا�صب  )�صامبو(  �صائل  منّظف   -
لل�صعر. 

-  مكّيف )ملنّي( لل�صعر.
-  مثّبت رذاذي.

-  مطّهر.

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

4

يف  كما   ،)3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
التمرين )3-1(.

ق�ّضم  ثّم  مبالقط،  وثبّتها  الُغّرة،  اف�ضل 
يف  كما  ق�ضمني،  اإلى  الراأ�ش  قّمة  منطقة 

ال�صكل )1(.

ال�صكل )1(

�ضعر  ودبابي�ش  وفرا�ٍش،  اأم�ضاط،   -
واأزهار  والأ�صكال،  احلجوم  خمتلفة 

طبيعّية اأو ا�ضطناعّية، وثوب واٍق.
-  مالقط.
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

5

6

7

8

ام�ضك ال�ضعر جميعه مبا يف ذلك منطقة 
ذيل  �ضكل  على  واربطه  اجلوانب، 
ال�ضطناعي،  الورد  ثّبت  ثّم  احل�ضان، 

كما يف ال�صكل )2(.

ارفع ال�صعر اإلى الأعلى، ثّم م�ّصط خ�صلة 
اأ�صفل  ومّررها  الراأ�ض،  قّمة  يف  ال�صعر 
 ،)3( ال�ضكل  يف  كما  املربوط،  ال�ضعر 
اأطراف  ترتك  اأن  على  بالدبابي�ش  وثّبتها 

اخل�ضلة من غي تثبيت.

�صابًقا،  رفعتها  التي  ال�صعر  خ�صلة  اأنزل 
الي�ضار  باجتاه  لّفها  ثّم  جّيًدا،  وم�ّضطها 
يف  كما  بدّبو�ض،  وثّبتها  منحٍن،  ب�صكل 

ال�صكل )4(.

لّف الطول املتبقي من اخل�ضلة على �ضكل 
دائرة ثّم ثّبتها، كما يف ال�ضكل )5(.

ال�صكل )2(

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(

ال�صكل )5(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

9

10

11

12

13

14

اخل�صلة  بجانب  التي  اخل�صلة  ا�صحب 
حلقة،  �صكل  على  لّفها  ثّم   ال�صابقة، 

وثّبتها، كما يف ال�صكل )6(.

مع  يتنا�ضب  ب�ضكل  ورّتبها  الُغّرة،  م�ّضط 
الت�رسيحة، كما يف ال�صكل )7(.

النهائي  ال�صكل  الزبون  على  اعر�ض 
كما  �ضغية،  مراآة  م�ضتعماًل  للت�رسيحة، 

يف ال�صكل )8(.
ح�صب  ا�صتعملتها  التي  الأدوات  نّظف 
الأ�صول، وطّهرها، ثّم �صعها يف مكانها 

ال�صحيح.
نّظف مكان العمل.

اغ�صل يديك جّيًدا، ثّم جّففهما.

ال�صكل )6(

ال�صكل )7(

ال�صكل )8(
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جتديل ال�شعر

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين اأن:
1- جتّدل ال�صعر بخ�صلتني، اأو بثالث خ�صل، اأو باأربع خ�صل.

2- جتّدل ال�صعر كت�رسيحة كاملة على ال�صعر.

øjô“

7-1

املعلومات االأ�شا�شيّة 
يتّم جتديل ال�صعر؛ اإّما مبّلاًل، واإّما جاّفا، وميكن اعتبار جتديل ال�صعر جزًءا من ت�رسيحة، 

اأو ت�رسيحة كاملة.

املواّدّ الالزمة                                                  االأدوات والتجهيزات

منا�صب  )�صامبو(  �صائل  منّظف   -
لل�صعر.

-  مكّيف )ملنّي( لل�صعر.
-  مثّبت رذاذي.

-  مطّهر.

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

4

5

اأواًل: جتديل ال�شعر بخ�شلتني:

يف  كما   ،)3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
التمرين )3-1(.

�صيتّم  التي  اخل�صل  لتحديد  ال�صعر  ق�ّصم 
جتديلها.

اإلى  واق�صمها  ال�صعر،  من  خ�صلة  خذ 
ال�صكل )1(ق�صمني مت�صاويني، كما يف ال�صكل )1(.

�ضعر،  وربطة  ومالقط،  اأم�ضاط،   -
وثوب واٍق.

-  دبابي�ض �صعر.
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6

7

8

4

5

مّرر ق�صمي خ�صلة ال�صعر فوق بع�صهما، 
من غري برمهما، كما يف ال�صكل )2(.

كّرر اخلطوة ال�ضابقة حتى نهايات اأطراف 
خ�صل ال�صعر، كما يف ال�صكل )3(.

اأو  بدّبو�ش  املجّدلة  اخل�ضلة  نهاية  ثّبت 
ربطة ال�ضعر.

ثانيًا: جتديل ال�شعر بثالث خ�شل:

البند  من   )3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
)اأوًل( يف هذا التمرين.

منا�صب،  بحجم  ال�صعر  من  خذ  خ�صلة 
مك  واف�صلها اإلى ثالثة اأجزاء مت�صاوية ال�صُ

تقريًبا، كما يف ال�صكل )4(.

فوق  واقطعهما  )1و3(،  اخل�صلتني  خذ 
لتقطع   )2( اخل�صلة  ارفع  ثّم  بع�صهما، 

اخل�صلة )1(، كما يف ال�صكل )5(.

ال�صكل )2(

ال�صكل )3(

ال�صكل )5(

3       2       1
ال�صكل )4(

1       2       3

3  2  1
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

4

5

اخل�ضلة  فوق  واقطعها  خذ خ�صلة )3(، 
)2(، كما يف ال�صكل )6(.

 )3( اخل�ضلة  لتقطع   )1( اخل�صلة  ارفع 
من الأعلى، ثّم ارفع اخل�صلة )2( لتقطع 

اخل�صلة )1(، كما يف ال�صكل )7(.
اأكمل عملّية التجديل حتى نهاية اخل�صلة، 

ثّم ثّبتها بربطة ال�ضعر.

ثالثًا: جتديل ال�شعر باأربع خ�شل

البند  من   )3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
)اأوًل( يف هذا التمرين.

خذ خ�صلة من ال�صعر بالعر�ض املنا�صب، 
اأربع  اإلى  واف�صله  به،  ترغب  الذي  اأو 
خ�صل من ال�صعر ب�صكل مت�صاٍو، كما يف 

ال�صكل )8(.
ومّررهما   ،)2 و   3( اخل�صلتني  ارفع 
فوق بع�ضهما على نحو متقاطع بحيث 
تكون اخل�صلة )3( حتت اخل�ضلة )1(، 
كما   ،)4( اخل�صلة  فوق   )2( واخل�صلة 

يف ال�صكل )9(.
ال�صكل )9(

3       1       2

3  2  1

ال�صكل )6(

3     2       1
ال�صكل )7(

4      3       2       1

4321

ال�صكل )8(

2         4    1             3

4321
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6

7

8

9

10

 ،)1( اخل�صلة  فوق   )4( اخل�صلة  مّرر 
واأ�صفل اخل�صلة )3(، واخل�صلة )2( حتت 
اخل�صلة )1( فوق اخل�صلة )3( ، كما يف 

ال�صكل )10(.

 ،)3( اخل�صلة  فوق   )1( اخل�صلة  ارفع 
مّرر  ثّم   ،)4( اخل�صلة  اأ�صفل  ومّررها 
واأ�صفل اخل�صلة )3( وفوق  اخل�صلة )2( 

اخل�صلة )4( ، كما يف ال�صكل )11(.

 )3( اخل�صلة  اأ�صفل   )2( اخل�صلة  مّرر 
ال�صكل  يف  كما   ،  )4( اخل�صلة  وفوق 

.)12(

نهايات  حتى  ال�ضابقة  اخلطوات  كّرر 
ال�صكل  يف  كما  ال�صعر،  خ�صل  اأطراف 

.)13(

ثّبت نهاية اجلدلة بربطة ال�ضعر.

ال�صكل )13(

1       3    2         4

4321

ال�صكل )10(

3     4   1        2

4321

ال�صكل )11(

4 2 3 1

4321

ال�صكل )12(

3 4 1 2

4321
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

4

5

6

كاملـة  ت�رسيحة  بعمل  ال�شعر  تـجديل  رابًعا: 
لل�شعر.

البند  من   )3-1( من  اخلطوات  نّفذ 
)اأوًل( يف هذا التمرين.

�صكل  على  الراأ�ض  مقّدمة  من  ق�صًما  خذ 
ق�ضمني  اإلى  اخل�ضلة  واق�ضم  مثّلث، 

مت�صاويني، كما يف ال�صكل )1(.

�ضع خ�ضلة فوق الأخرى ب�ضكل تقاطع 
بغ�ّض النظر عن الجتاه، كما يف ال�صكل 

.)2(

اجلهة  من  ال�صعر  من  جديًدا  ق�صًما  خذ 
الإبهام  اإ�صبع  م�صتعماًل  للراأ�ض،  اليمنى 
لأخذ هذه اخل�صلة من بداية الراأ�ض، كما 

يف ال�صكل )3(.

ال�صكل )1(

ال�صكل )3(

ال�صكل )2(
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7

8

9

10

ا�ضتعمل الإبهام وال�ضّبابة من يدك الي�رسى 
للم�صك بالق�صم اجلديد، كما يف ال�صكل 

.)4(

اجلهة  اإلى  ومّرره  اجلديد،  الق�صم  خذ 
الي�رسى،  اخل�ضلة  مع  وام�ضكه  الي�رسى، 

كما يف ال�صكل )5(.

اجلهة  من  ال�صعر  من  اآخر  ق�صًما  خذ 
ومّرره  ال�ضعر،  خّط  بداية  من  الي�رسى 
اخل�صلة  مع  وام�صكه  اليمنى،  اجلهة  اإلى 

اليمنى، كما يف ال�صكل )6(.

النمط،  هذا  على  اخل�صل  بتبديل  ا�صتمّر 
بحجم  كّلها  اخل�صل  تكون  اأن  على 
باجتاه  الراأ�ش  فروة  عن  مرفوعة  مت�ضاٍو 

قّمة الراأ�ض، كما يف ال�صكل )7(.

ال�صكل )4(

ال�صكل )6(

ال�صكل )5(

ال�صكل )7(
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11

12

13

14

وا�ضتعمل  واحدة  بيد  اخل�ضلتني  ام�ضك 
اإ�ضبعي الإبهام اأوال�ضّبابة من اليد الأخرى 
 لعمل خ�ضلة جديدة، كما يف ال�ضكل)8(.

ارفع الق�صم اجلديد لالأعلى، وثّبته باإ�صبع 
الإبهام يف اليد التي مت�صك اخل�صلتني مًعا، 
كما يف ال�صكل )9(، ثّم رّتب ال�صعر من 

الأ�صفل.

ام�صك ق�صًما اآخر من ال�صعر، ومّرره اإلى 
اجلهة الي�رسى. وادجمه باخل�ضلة الي�رسى، 
تبقى  اأن  على   ،)10( ال�صكل  يف  كما 

يدك مرفوعة عن فروة الراأ�ش.

ا�صتمّر باأخذ اخل�صل حتى تكتمل جميعها 
وحتى يبدو ال�صعر كثيًفا، ويتكّون لديك 
يف  كما  ال�ضتارة،  مثل:  هدل،  �ضعر 

ال�صكل )11(.

ال�صكل )8(

ال�صكل )10(

ال�صكل )9(

ال�صكل )11(
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15

16

17

18

19

20

نهايات  حتى  ال�ضابقة  اخلطوات  كّرر 
ال�صكل  يف  كما  ال�صعر،  خ�صل  اأطراف 

.)12(

اثِن  ثّم  �ضعر،  بربطة  اجلدلة  نهاية  اربط 
الأ�صفل،  من  ال�صعر  داخل  اإلى  اجلدلة 
اأ�صابعك  وا�صتعمل  بدّبو�ض،  وثّبتها 
تظهر  حتى  اخل�صلتني،  بني  للف�صل 

ت�رسيحة اجلدلة، كما يف ال�صكل )13(.

يف  كما  النهائي،  بو�صعها  اجلدلة  �صّكل 
ال�صكل )14(.

ح�صب  ا�صتعملتها  التي  الأدوات  نّظف 
الأ�صول، وطّهرها، ثّم �صعها يف مكانها 

ال�صحيح.
نّظف مكان العمل.

اغ�صل يديك جّيًدا، ثّم جّففهما.

ال�صكل )12(

ال�صكل )14(

ال�صكل )13(



95

النعمخطوات العملالرقم
1
2

نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �ضمن جمموعات �ضغية يف امل�ضغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

عملية جتديل ال�صعر باأ�صكاله املختلفة على �صعر م�صتعار اأو �صعر اأحد زمالئك.
عملية جتديل ال�صعر باأ�صكال خمتلفة، واإدخاله �صمن ت�رسيحات ال�صعر على �صعر م�صتعار 

اأو �صعر اأحد زمالئك. 
اكتب خطوات العمل التي تّتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �ضطب حمّددة وا�ضحة 
كما ياأتي :

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.
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املعلومات االأ�شا�شيّة 
من  بال�ضعر  والهتمام  الرتكيز  زيادة  مع  ال�ضهرة،  ت�رسيحات  كباقي  العرو�ش  ت�رسيحة 
املنطقة الأمامّية وجانبي ال�ضعر، ويجب اأن تكون الت�رسيحة من�ضجمة مع التاج )الإكليل( اأو 
الإك�ض�ضوارات والطرحة، بحيث تثّبت جميعها ب�ضكل جّيد؛ حتى ل تنزلق من خاللها خ�ضل 

ال�ضعر اإذا كانت مرفوعة.

ت�رسيح العرو�س

يتوقّع منك بعد االنتهاء من التمرين اأن:
1- ت�رّسح �ضعر العرو�ش مبا يتنا�ضب و�ضكل الوجه واملنا�ضبة. 

2- ت�ضع التاج )الإكليل( اأو املكّمالت )الإك�ض�ضوارات( على ال�ضعر امل�رّسح.
3- تثّبت الطرحة بالطريقة ال�ضحيحة.

øjô“
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م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

1

2

�رّسح ال�ضعر بالت�رسيحة املطلوبة، كما مّر 
بك يف التمارين ال�صابقة.

�صع تاج )اإكليل( العرو�ض ب�صكل يتو�ّصط 
الراأ�ض، اأو كما يتنا�صب و�صكل الت�رسيحة، 

املواّدّ الالزمة                                                  االأدوات والتجهيزات

منا�صب  )�صامبو(  �صائل  منّظف   -
لل�صعر. 

-  مكّيف )ملنّي( لل�صعر.
-  مثّبت رذاذي.

-  مطّهر.

�ضعر خمتلفة  اأم�ضاط، وفرا�ٍش، ودبابي�ش 
وتاج  وطرحة،  والأ�صكال،  احلجوم 
)اإكليل( اأو اإك�ص�صوارات، وثوب واٍق.
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

3

4

5

6

7

8

كما يف الأ�صكال )1+2+3 (، اأو ح�صب 
رغبة العرو�ض.

دبابي�ش  بو�ضاطة  )الإكليل(  التاج  ثبّت 
ال�صعر املختلفة وح�صب احلاجة.

بو�ضاطة  املنا�ضب  باملكان  الطرحة  ثّبت 
ورّتبها  ال�صعبتني،  ذوات  ال�صعر  دبابي�ض 
حتى يت�ضاوى مظهر الطرحة على جانبي 

الراأ�ض عند النظر اإليها.

املراآة  با�ضتعمال  العرو�ش  على  اعر�ش 
التاج  مع  للت�رسيحة  النهائي  ال�صكل 

)الإكليل( والطرحة.
ح�صب  ا�صتعملتها  التي  الأدوات  نّظف 
الأ�صول، وطّهرها، ثّم �صعها يف مكانها 

ال�صحيح.
نّظف مكان العمل.

اغ�صل يديك جّيًدا، ثّم جّففهما.

ال�صكل )1(

ال�صكل )2(

ال�صكل )3(
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1 -  اأين تقع دائرة خ�ضلة ال�ضعر يف التمويجة املركزّية؟
2 -  بنّي اأهمّية ا�ضتعمال القاعدة املثّلثة خل�ضلة ال�ضعر بعد لّفه.

ح اأهمّية العناية بلّفافات ال�صعر وبقائها نظيفة، مع بيان كيفّية اإجراء هذه العملّية. 3 -  و�صّ
4 -  عّلل ما ياأتي:

 اأ   - يجب اأّل تكون لّفافات ال�صعر طريّة.
ب - يجب اأّل يزيد �ضمك خ�ضلة ال�ضعر على قطر اللّفافة.

جـ - يكون لّف ال�ضعر باللّفافات كما يرّتب عامل البناء احلجارة. 
د   - يجب ت�صليك خ�صلة ال�صعر جّيًدا قبل لّفها.

هـ - وقوع لّفافة ال�ضعر يف مركز خ�ضلة ال�ضعر يعطيها قّوة وارتفاًعا.
و  - يجب اأّل يزيد عر�ض خ�صلة ال�صعر على طول اللّفافة.

5 - ما الأ�ص�ض التي يجب على املزيّن مراعاتها للح�صول على الت�رسيحة املنا�صبة، اإ�صافة 
اإلى النواحي اجلمالّية؟

6 -  تظهر الوجوه باأ�صكال خمتلفة، واأقربها اإلى املثالّية �صكل الوجه البي�صوي، كيف ميكنك 
اإظهار الوجهني )املرّبع، واملعيني( على نحو اأقرب اإلى البي�صوي عند ت�صميم ت�رسيحة 

�صعر لكّل منهما؟
ح اأهّمّية ما ياأتي: 7 -  و�صّ
 اأ   - تنفي�ض ال�صعر.

ب - تفري�ض ال�صعر بعد لّفه.
جـ - عدم تنفي�ض نهايات ال�صعر واأطرافه.
د   - تنفي�ش ال�ضعر قريًبا من فروة الراأ�ش.

هـ - لّف ال�ضعر للح�ضول على الت�رسيحة املطلوبة.
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الأنواع  والرطب. حّدد  الـجاف،  ال�صعر  من  لكّل  ة  ال�صعر خا�صّ مثّبتات  ت�صتعمل   -   8
املالئمة لكّل منهما.

ح هذه الأهّمّية. ة ل�صتعماله. و�صّ 9  -  لل�صعر امل�صتعار اأهمّية خا�صّ
10- ما  الأ�ص�ض التي يّتبعها املزيّن عند ت�صميم ت�رسيحة معّينة؟ 
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النعماأ�شتطيع بعد درا�شتي لهذه الوحدة اأن:الرقم

ح املق�صود باملفاهيم الآتية:1 اأو�صّ
لّف ال�ضعر، وت�رسيح ال�ضعر، وقاعدة خ�ضلة ال�ضعر، والتنفي�ش، والتجديل.

اأبنّي اأهّمّية لّف ال�صعر وت�رسيحه.2

اأتعّرف طرائق لّف ال�صعر.  3

اأقارن بني لّف ال�صعر بالأ�صابع ولّف ال�صعر باللّفافات.4

اأتعّرف اأ�ص�ض ت�صميم الت�رسيحات.5

األّف ال�صعر بو�صاطة لّفافات ال�صعر العادّية.6

اأمّيز الأدوات واملواّد امل�صتعملة يف عملية لّف ال�صعر وت�رسيحه.7

اأتعّرف م�ضتح�رسات تثبيت ال�ضعر.8

اأ�صتنتج العمليات الأ�صا�صّية لت�رسيح ال�صعر.9

اأعطي اأمثلة على مكّمالت ت�رسيح ال�ضعر.10

ة بلّف ال�صعر وت�رسيحه .11 اأطّبق املهارات اخلا�صّ

اأطّبق تعليمات الأمن وال�ضالمة العاّمة يف اأثناء تطبيق املهارات. 12

اأ�صتنتج تاأثري لّف ال�صعر وت�رسيحه على النواحي النف�صّية للزبون. 13

اأواكب التطّورات وامل�ضتجّدات يف جمال لّف ال�ضعر وت�رسيحه.14

قّيم تعّلمك ملو�ضوع لّف ال�ضعر وت�رسيحه، بو�ضع اإ�ضارة )P( اأمام كّل فقرة من قائمة ال�ضطب 
الآتية:
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منذ �لع�سور �لقدمية ومروًر� بالع�سور �ملتو�ّسطة و�إلى يومنا �حلايل، ما ز�ل �ل�سعر بالن�سبة للمر�أة 
تاج جمال يزّين ر�أ�سها.

�لعناية  تق�سيه يف  �لذي  للوقت  �لعمل و�خت�ساًر�  �سوق  �حلا�رض  �لع�رض  �ملر�أة يف  ومع دخول 
ه باأ�سكال خمتلفة ومتنّوعة تنا�سب  بال�سعر �لطويل، �أ�سبحت متيل �إلى �إجر�ء تغيري لطول �سعرها، بق�سّ

�سكل وجهها وطبيعة عملها.
ة �ل�سعر �أُ�س�س ومعايري؟ ما �لأدو�ت �لتي ي�ستعملها  ما �لفائدة من ق�ّس �ل�سعر؟ هل لختيار ق�سّ

�ملزّين يف عملية ق�ّس �ل�سعر؟ ما دور �لتكنولوجيا يف عامل �لق�ّس؟

يتوقّع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن: 
ح مفهوم ق�ّس �ل�سعر و�أهمّيته. تو�سّ

حتّدد �لأدو�ت �مل�ستعملة يف ق�ّس �ل�سعر وطريقة ��ستعمال كّل منها بطريقة �آمنة.
تبّي مو��سفات �أدو�ت ق�ّس �ل�سعر و�أ�سكالها و�أنو�عها.

ة �ل�سعر وتنفيذها. ح �أ�س�س �ختيار ق�سّ تو�سّ
ات �ملنا�سبة لأ�سكال �ل�سعر �ملختلفة. تختار �لق�سّ

ات �ل�سعر. ح �لأ�سكال �لرئي�سة لق�سّ تو�سّ
ات �ل�سعر. ة من ق�سّ حتّدد �أطو�ل خ�سل �ل�سعر يف كّل ق�سّ

تق�ّس �ل�سعر باأ�سكال متعّددة وخمتلفة.
تبّي تعليمات �ل�سّحة و�ل�سالمة �لعاّمة يف عملية ق�ّس �ل�سعر.
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�آخر،  �إلى  �سخ�س  من  تتفاوت  �أطو�ًل  لل�سعر  �أّن  وعلمت  �ل�سعر  منو  مر�حل  �سابًقا  تعّرفت 
فال�سعر �لطويل كان وما يز�ل عنو�ًنا جلمال �ملر�أة، ولكّن �حلياة �لع�رضيّة فر�ست عليها يف كثري من 

�ملجالت طوًل معّيًنا ل�سعرها وت�رضيحة حمّددة .
 1    مفهوم ق�ّص �ل�سعر

ا ومدرو�ًسا  �؛ �إذ تعطي �ل�سعر �سكاًل خا�سًّ تعّد عملية ق�ّس �ل�سعر )Hair Cut(  مهّمة جدًّ
وفق �لت�رضيحة �لتي يجب تنفيذها، حيث جند �لكثري من �لأ�سخا�س يفوق طول �سعرهم �ملرت 
ون�سف �ملرت مّما يزيد من كثافته وكتلته كّلما ز�د طوله، فهل يحتمل �لإن�سان ذلك؟ لذ�، فهو 
�أجز�ء منه؛ لي�ساعد على  �إلى تق�سري هذ� �ل�سعر و�لتخفيف من كثافته وكتلته بق�ّس  بحاجة 

تكييفه بالجتاهات �ملطلوبة و�لأطو�ل �ملنا�سبة .

   هل يعني ق�ّص �ل�سعر تق�سريه فقط ؟

ة �ملنا�سبة من ��ست�سارة �لزبون فغالًبا يتوّقع �لزبائن من �ملزّين �سيًئا يفوق �ملطلوب،  تبد�أ �لق�سّ
فقد يكون لديهم منا�سبة حتّفزهم على �لتغيري بعيًد� عن �لروتي �ملمّل؛ لذ�، على �ملزيّن ��ست�سارة 

�لزبون قبل �لبدء بعملية �لق�ّس لكي يح�سل على  نتائج مر�سية للطرفي.

 2    �أهميّة ق�ّص �ل�سعر 
�إتقانها، حيث ي�ساعد على �إعطاء �ل�سكل �ملطلوب  ُيعّد �لق�ّس �أحد �أهّم �لفنون �لتي يجب 
قبل خرب�ء،  متعّددة من  ات  ق�سّ ت�سميم  مّت  لذلك  �لثقة و�حليويّة،  �ل�سخ�س  للت�رضيحة ومينح 
�ملالمح  ُيظهر  باأّنه  �لق�ّس  �أهّمّية  تكمن  لذ�،  �لوجه،  و�سكل  �لقامة  طول  �أ�سا�س  على  مبنّية 
�ملطلوب  �ل�سكل  باإعطاء  وذلك  �ملالمح غري�ملرغوبة  من  �أمكن  ما  وُيخفي  للزبون  �جلمالّية 

لعمل الت�رسيحات املنا�ضبة , التي تتما�ضى مع خطوط املو�ضة. 
ة �ملنا�سبة:  ات يجعل �لزبون يف حرية؛  لذ�، يجب مر�عاة ما ياأتي عند �ختيار �لق�سّ �إّن تعّدد �لق�سّ
�ملعايري �لجتماعّية، و�لوظيفة، و�لذوق، و�ل�سّحة، و�حلالة �لنف�سّية، وخا�سّية �لنمو �لطبيعي لل�سعر.

مفهوم ق�ّص �ل�سعر و�أهّميّته �أوالً
ô`©`°ûdG q¢ü`b
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�بحث بو�ساطة م�سادر �ملعرفة �ملتو�فرة لديك عن �جلهات �لر�سمّية �لتي حتر�س على 
ل �إليه مع زمالئك باإ�رض�ف  تق�سري �سعر �أفر�دها، وعن �أ�سباب ذلك، ثّم ناق�س ما تتو�سّ

معّلمك.

 3    فو�ئد  ق�ّص �ل�سعر
حتّقق عملية �لق�ّس عّدة فو�ئد، �أهّمها:

لت�رضيحة  �أ�سا�ًسا  �ملنا�سبة  ة  �لق�سّ تعّد  لل�سعر:  �ملتنّوعة  للت�رسيحات  �الأ�سا�سيّة  �لقاعدة  ت�سكيل  �أ    - 
�ل�سعر، حيث يتّم ت�سكيل �جتاهات خ�سل �ل�سعر ح�سب �لت�رضيحة �ملطلوبة.

ب- �رسعة �الإجناز لعمليات �ل�سعر: يتّم تنفيذ �ملهار�ت �ملختلفة يف �ل�سعر �لق�سري من: تنظيف، 
ومت�سيط، و�سباغ، ومتويج، ولّف  بوقت وجهد �أقّل منه لل�سعر �لطويل .

ف �ل�سعر: �إّن تلف �أطر�ف �ل�سعر يقّلل من جماله فيفقده حيويّته؛ ب�سبب  جـ- �لتخّل�ص من تق�سّ
و�لربودة،  و�لرطوبة،  كاحلر�رة،  �لطبيعّية،  �لعو�مل  مثل:  �ملختلفة،  للعو�مل  تعّر�سه 
تت�سّقق  مرور�لزمن،  ومع  ومت�سيطه،  �ل�سعر  �حتكاك  عن  �لناجتة  �مليكانيكّية  و�لعو�مل 

ه؛ لإعادة �حليويّة و�جلاذبّية �إليه. ف، فيتّم ق�سّ �أطر�فه وتتق�سّ

د   - حتقيق �لوفر �ملايل: يحتاج �ل�سعر �لطويل �إلى كمّية �أكرث من �ملو�ّد �مل�ستهلكة يف �لتنظيف، 
�أو �ل�سباغ، �أو �لتمويج، خالًفا لل�سعر �لق�سري، مّما يوؤّدي �إلى توفري �ملال.

هـ  - �لفو�ئد �لنف�سيّة: ينعك�س �ملظهر �خلارجي لالإن�سان على حالته �لنف�سّية، فاإذ� كان �ل�سعر 
ف  فاإّنه يعك�س نف�سّية م�رضقة �سليمة ت�سعر بالنتعا�س و�لثقة، لذلك  من�ّسًقا وغري مق�سّ
يحافظ على  �لذي  �مل�ستوى  �إلى  �سعره  بق�ّس  با�ستمر�ر  يعتني  �أن  لل�سخ�س  بّد  كان ل 

جماله وحيوّيته.
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ن�شاط )2-1(: زيارة ميد�نيّة

و�لأطو�ل  �ملّتبعة  ات  �لق�سّ �أ�سكال  على  و�ّطلع  �سالونات،  لعّدة  ميد�نّية  زيار�ت  نّفذ 
�ملرغوبة �لتي يتّم تنفيذها بال�سالونات، ودّونها ببحث، ثّم ناق�سها مع زمالئك باإ�رض�ف 

معّلمك.

ح مفهوم ق�ّس �ل�سعر.  1-  و�سّ
2-  عّدد فو�ئد ق�ّس �ل�سعر.

ة �ل�سعر؟ 3-  ما �ملعايري �لتي يجب مر�عاتها عند �ختيار ق�سّ
ح تاأثري �لوفر �ملايل يف ق�ّس �ل�سعر. 4-  و�سّ
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�الأدو�ت �مل�ستعملة يف عملية ق�ّص �ل�سعر ومو��سفاتها ثانيًا
من  يتمّكن  حتى  �ل�سعر،  ق�ّس  بعملية  ة  وخا�سّ جّيدة  وجتهيز�ت  �أدو�ت  �إلى  �ملزيّن  يحتاج 
ة �ملطلوبة ح�سب رغبة �لزبون. ومن �أهّم هذه �لأدو�ت و�لتجهيز�ت ما ياأتي: �حل�سول على �لق�سّ

ات  1    �ملق�سّ
و�أكرثها  �لأدو�ت  �أهّم  من   :Scissor �ملق�ّس 
�إلى  وحتتاج  �لتجميل،  �سالونات  يف  ��ستعماًل 

تدريب جّيد وممار�سة و�نتباه عند ��ستعمالها.
تنا�سب  خمتلفة  و�أ�سكال  بحجوم  تتو�فر  وهي 
 ،)1-2( �ل�سكل  يف  كما  �ل�ستعمال،  حاجة 

ومنها:

ات  �ملق�سّ �أنـو�ع  �أكرث  �لعـادي:  �ل�سـعر  مق�ّص   - �أ   
يف  كما  �ل�سالونات،  يف  و��ستعماًل  �سيوًعا 
�إلى  ��ستعماله  ويحتاج   ،)2-2( �ل�سكل 
تدريب وممار�سة ودّقة �أكرث من �أّي �أد�ة �أخرى، 
ويتمّيز بطرفه �حلاّد و�ملدّبب، ويرت�وح طول 

�ملق�ّس �لعادي بي )10�سم – 16�سم(.

�أدو�ت  �ل�سالون  يف  ي�ستعمل 
�أثناء  يف  كاّفة  �لزبائن  بي  م�سرتكة 
تقدمي �خلدمات؛ لذ�، يجب �لهتمام 
كّل  بعد  �لأدو�ت  هذه  بنظافة 
وتعقيمها؛  وتطهريها،  ��سـتعمال، 

لتجّنب �نت�سار �لعدوى بينهم.

ات. �ل�سكل )2-1(: �أ�سكال �ملق�سّ

�ل�سكل )2-2(: �ملق�ّس �لعادي. 
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     ما  �أجز�ء �ملق�ّص؟

ات باأ�سكال خمتلفة ولحظت �أجز�ءها، كما يف �ل�سكل )3-2(،  لعّلك �ساهدت مق�سّ
و�إليك يف ما ياأتي بيان ذلك:

1. ن�سال �ملق�ّس: �أحدهما ثابت و�لآخر متحّرك 
يف �أثناء تنفيذ عملية �لق�ّس، ويتمّيز�ن بتو�فر 

حدٍّ قاطع د�خلي لكّل منهما.
•  �لن�سل �ملتحّرك: �لن�سل �لذي يتحّكم فيه 

�إ�سبع �لإبهام. 
•  �لن�سل �لثابت: �لن�سل �لذي يتحّكم فيه 
�أثناء عملية  ثابًتا يف  �لبن�رض ويبقى  �إ�سبع 

�لق�ّس.
2. ر�أ�س �لن�سلي �ملتحّرك و�لثابت: ي�ستعمالن 
�لرقبة  حميط  حول  �لق�ّس  حدود  لإظهار 

ولق�ّس �ل�سعر �لز�ئد.
3. م�سمار �لرتكاز: يربط ن�سلي �ملق�ّس مًعا، 
�أو  �لثابت  �لن�سل  حركة  لزيادة  وي�ستعمل 

تقليلها.
4. �لق�سبة: �جلزء �لو�قع بي مقب�سي �لإ�سبعي 
وم�سمار �لرتكاز �لتي ترتكز على �إ�سبعي 

�ل�سّبابة و�لو�سطى.
5. مقب�س �لإ�سبع �لبن�رض: �حللقة �لتي يف نهاية �لق�سبة و�لن�سل �لثابت. 

6. مقب�س �إ�سبع �لإبهام: �حللقة �ملتو�فرة يف نهاية �لق�سبة و�لن�سل �ملتحّرك؛ �إذ يجب �أن 
يكون و�سع �لإبهام د�خل �حللقة بعد منبت �لظفر مبا�رضة .

ات قاعدة �رتكاز يف نهاية طرف �حللقة،  7. قاعدة �لرتكاز: يتو�فر يف بع�س �ملق�سّ
حيث يرتكز عليها طرف �إ�سبع �خلن�رض، على �أّل يتجاوز �لعقدة �لأولى من �لإ�سبع.

�ل�سكل )2-3(: �أجز�ء �ملق�ّس.

على  مّطاطّية  قطعة  تتو�فر 
ما  �ملق�ّس،  حلقتي  �إحدى 

�لفائدة من ذلك ؟

قاعدة �لرتكاز

م�سمار �لرتكاز

مقب�سان

�ل�سفرتان

و�قية �ملقب�سي

حافتا �ل�سفرتي

�لق�سبتان

ر�أ�س مدبب
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ب-  مق�ّص �لتخفيف: ي�ستعمل مق�ّس �لتخفيف لل�سعر �لأكرث غز�رة؛ �إذ يعمل على �لتقليل من 
غز�رته وكتلته، وي�ستعمل لل�سعر �لأمل�س كذلك لإعطائه �رتفاعات فوق فروة �لر�أ�س؛ 

�إذ يعمل �ل�سعر �لق�سري م�سنًد� لل�سعر �لطويل. وهو يتو�فر بعّدة �أ�سكال خمتلفة، منها:
�ملتباعدة  �لأ�سنان  ذو  �لتخفيف  مق�ّس   .1
من �جلهتي، كما يف �ل�سكل )4-2(، 
ذي  �سعر  على  للح�سول  وي�ستعمل 

غز�رة وكتلة �أقّل.
�ملتقاربة  �لأ�سنان  ذو  �لتخفيف  مق�ّس   .2
من �جلهتي، كما يف �ل�سكل )5-2(، 
ذي  �سعر  على  للح�سول  وي�ستعمل 

غز�رة وكتلة �أقّل.
�ملتباعدة  �لأ�سنان  ذو  �لتخفيف  مق�ّس   .3
�ل�سكل  يف  كما  و�حدة،  جهة  ومن 
�أطر�ف  لق�ّس  وي�ستعمل   ،)6-2(
�ل�سعر �لأمل�س، ويعمل على ق�ّس �أقّل 

من ثلث �ل�سعر.
��ستعمال  يجب  ات،  باملق�سّ للعناية 
ات،  زيت منا�سب لتزييت حماور �ملق�سّ
�لكحول  با�ستعمال  تطهريه  ثّم  ومن 
بعد كّل ��ستعمال مبا�رضة مب�سح ن�سلي 
ثّم و�سعه  �لأثيلي،  بالكحول  �ملق�ّس 
ثّم حفظه  �لتعقيم �خلا�ّس،  يف جهاز 
حلي  بالأدو�ت  ة  �خلا�سّ �خلز�نة  يف 

��ستعماله مّرة �أخرى.

�ل�سكل )2-4(: مق�ّس �لتخفيف ذو �لأ�سنان 
�ملتباعدة من �جلهتي.

�ل�سكل )2-5(: مق�ّس �لتخفيف ذو �لأ�سنان 
�ملتقاربة من �جلهتي.

�ل�سكل )2-6(: مق�ّس �لتخفيف ذو �لأ�سنان 
�ملتباعدة من جهة و�حدة.
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�ملعلومات �الأ�سا�سيّة 
ي�ساعد م�سك �ملق�ّس بالطريقة �ل�سحيحة على �إتقان عملية �لق�ّس، مّما ي�سّهل �لتحّكم يف 

�خل�سلة وم�سك �ملق�ّس و�مل�سط.

طريقة م�سك �ملق�ّص

يتوقّع منك بعد �النتهاء من �لتمرين �أن:
-  تتقن م�سك �ملق�ّس.

øjô“

1-2

�ملو�ّدّ �لالزمة                                                  �الأدو�ت و�لتجهيز�ت

- م�سط ، ومق�ّس عادي. وحماليل   ،)%70 �إثيلي  )كحول   -
�لتعقيم و�لتطهري، وقطن.

م�ستلزمات تنفيذ �لتمرين

�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

1

2

�ملق�ّس  مقب�س  يف  �لبن�رض  �إ�سبع  �أدخل 
�لثابت، كما يف �ل�سكل )1(.

�ملق�ّس  مقب�س  يف  �لإبهام  طرف  �أدخل 
�ملتحّرك، كما يف �ل�سكل )2(.

�ل�سكل )1(

�ل�سكل )2(
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

3

4

5

6

7

على  و�لو�سطى  �ل�سّبابة  �إ�سبعي  ثبّت 
للح�سول  للمق�ّس  �لثابتة  �لق�سبة  خارج 
�إ�سبع �خلن�رض  �أف�سل، و�سع  على �سيطرة 
فوق قاعدة �رتكاز �ملق�ّس �إن وجد، كما 

يف �ل�سكل )3(.
�ترك مقب�س �لإبهام على �أن تكون ق�سبتا 
ر�حة  و�أغلق  لالأعلى،  ور�أ�سه  �ملق�ّس 
�مل�سط  يكون  �أن  على  �ملق�ّس،  فوق  �ليد 
يف  كما  و�ل�سّبابة،  �لإبهام  �إ�سبعي  بي 

�ل�سكل)4(.
بعيًد�  بامل�سط  مت�سيطه  بعد  �ل�سعر  �م�سك 
بي  �مل�سط  و�سع  مع  �لر�أ�س  فروة  عن 
�لإبهام و�ل�سّبابة يف �ليد �لأخرى، وق�ّس 
يكون  �أن  على  �إ�سبعك  �أمام  من  �ل�سعر 
ٍ مع �لأ�سابع،  ن�سال �ملق�س ب�سكل متو�ِزِ
من  �لنتهاء  حتى  �ل�سكل)5(،  يف  كما 

ق�ّس خ�سل �ل�سعر �ملتبقّية جميعها.
نّظف مكان �لعمل.

يف  وعّقمها  �مل�ستعملة،  �لأدو�ت  طّهر 
يف  و�حفظها  غّلفها،  ثّم  �لتعقيم،  جهاز 

�س  بالطريقة �ل�سحيحة. �ملكان �ملخ�سّ

�ل�سكل )3(

�ل�سكل )4(

�ل�سكل )5(
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�ملق�ّس  فتح  خالل  من  �لكاملة  �ل�سيطرة  �إلى  لت�سل  متكّررة  مّر�ت  �ملق�ّس  م�سك  طّبق 
و�إغالقه بال�سكل �ل�سحيح . 

�كتب خطو�ت �لعمل �لتي تّتبعها يف تنفيذ �لتمرين.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطو�ت �لعمل �لتي �تبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة و��سحة 

كما ياأتي:

�حتفظ بالتقومي �لذ�تي لأد�ئك يف ملّفك.

النعمخطوات العمل�لرقم
1
2

 2    �أمو��ص  ق�ّص �ل�سعر و�سفر�ته 
ه  ق�سّ تعمل على  فهي  �ل�سعر؛  ق�ّس  �مل�ستعملة يف  �لأدو�ت  و�سفر�ته من  �ل�سعر  �أمو��س  تعّد 
و�خلربة  �ل�سديد  �حلر�س  منك  يتطّلب  وهذ�  عالية،  بفاعلّية  و�حد  �آٍن  �أطر�فه يف  وتخفيف 
�ملختلفة،  �لجتاهات  يف  �حلركة  على  قدرة  �أكرث  لتكون  ��ستعمالها،  يخ�ّس  ما  يف  �لكافية 
�ملغّطاة، كما يف  �ل�سفرة  �أهّمها: مو�سى  �لأدو�ت،  و�أ�سكال خمتلفة من هذه  �أنو�ع   وهناك 
�ل�سكل )2-7(، وهو يتكّون من �لأجز�ء �لآتية: )حيث ي�سري �لرقم �إلى �جلزء من �ملو�سى(.

)1(  �ل�سفرة: يتّم تغيريها عندما ت�سبح مثّلمة )غري حاّدة(.
)2(  ن�سل �ل�سفرة �لقاطع: ي�ستعمل لق�ّس �ل�سعر.
)3(  الغطاء الواقي املتحّرك: �لذي يغّطي �ل�سفرة.

)4(  ظهر �ملو�سى: �ملكان �لذي تثّبت عليه �ل�سفرة.
)5(  ق�سبة �ملو�سى: �ملنطقة �لو�قعة بي ل�سان �ملو�سى، و�سفرة ق�ّس �ل�سعر وغطائها.
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)6(  م�سمار �الرتكاز: يربـط بي مقب�س �ملو�سى، و�لق�سم �لذي يحتوي على �ل�سـفرة و�لغطاء 
�لو�قي.

)7(  �لذر�ع: �ليد �لتي مي�سك بها �ملو�سى.
)8(  قاعدة �الرتكاز:  يرتكز عليها �إ�سبع �خلن�رض.

يتو�فر �ملو�سى �أو �ل�سفرة �ملغّطاة على �سكلي:
•   مو�سى �ل�سفرة ذو �حلّدين: ت�ستعمل فيه �سفرة حالقة كاملة، ومن كال �جلهتي. 

•   مو�سى �ل�سفرة ذو �حلّد �لو�حد: ي�ستعمل فيه ن�سف �سفرة من جهة و�حدة. 

�ل�سكل )2-7(: �أجز�ء مو�سى �حلالقة.

ه  ��ستعماالت �أمو��ص ق�ّص �ل�سعر و�سفر�تها: ت�ستعمل هذه �لأمو��س لتخفيف �ل�سعر وق�سّ
�ل�سعر،  نوع  �لتخفيف ح�سب  فيها عملية  تتّم  �أن  �لتي يجب  �ملنطقة  �آٍن و�حد، وحتّدد  يف 
على �أن يكون تخفيف �ل�سعر �لكثيف �ملتمّوج بعيًد� عن جذوره، ويتّم تخفيف �خل�سلة من 
ه وتخفيفه  قريًبا من فروة �لر�أ�س  �خلارج )�سطح �خل�سلة(، �أّما يف حالة �ل�سعر �لناعم، فيتّم ق�سّ
مّما يجعل �ل�سعر �لق�سري د�عًما لل�سعر �ملجاور، وُيظهر �لر�أ�س على نحو �أكرب حجًما، ويتّم 

ق�ّس �ل�سعر من �ملنت�سف �لد�خلي خل�سلة �ل�سعر.
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�ملعلومات �الأ�سا�سيّة 
ي�ساعد ��ستعمال �ملو�سى بالطريقة �ل�سحيحة على �إتقان �أ�سكال �لق�ّس و�ل�سيطرة عليه 

يف �أثناء �لعمل.

طريقة م�سك مو�سى �حلالقة

يتوقّع منك بعد �النتهاء من �لتمرين �أن:
-  مت�سك مو�سى �حلالقة بالطريقة �ل�سحيحة.

øjô“

2-2

�ملو�ّدّ �لالزمة                                                  �الأدو�ت و�لتجهيز�ت

-   مو�سى حالقة، و�سفر�ت، وم�سط، 
ومريول �لق�ّس، جهاز �لتعقيم.

مـحالـيل   ،)%70 �إثيلي  )كحول   -
�لتعقيم و�لتطهري، وقطن.

م�ستلزمات تنفيذ �لتمرين

�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

1

2

3

�ل�سحيحة،  بالطريقة  �ملو�سى  �م�سك 
مبعًد� �أ�سابعك عن �حلاّفة �حلاّدة، كما يف 

�ل�سكل )1(.

�رفع غطاء �ل�سفرة، و�نزع �ل�سفرة �لقدمية 
�أدخل  ثّم  و�ل�سّبابة،  �لإبهام  باإ�سبعي 
�ل�سحيح،  �ملكان  يف  �جلديدة  �ل�سفرة 

و�دفع نهايتها باإ�سبعك، و�بد�أ بالعمل.

�م�سك �ملو�سى، كما يف �ل�سكل )2(.

�ل�سكل )1(

�ل�سكل )2(
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

4

5

6

ر�حة  يف  مًعا  و�ملو�سى  �مل�سط  �م�سك 
يف  كما  �ل�سعر،  مت�سيط  �أثناء  يف  يديك 

�ل�سكل)3(.
كّرر �خلطو�ت �ل�سابقة على �سائر خ�سل 

�ل�سعر.
يف  وعّقمها  �مل�ستعملة،  �لأدو�ت  طّهر 
يف  و�حفظها  غّلفها،  ثّم  �لتعقيم،  جهاز 

�س  بالطريقة �ل�سحيحة. �ملكان �ملخ�سّ

�ل�سكل )3(

طّبق م�سك مو�سى �حلالقة باأ�سكاله �ملختلفة  بالطريقة �ل�سحيحة.
�كتب خطو�ت �لعمل �لتي تّتبعها يف تنفيذ �لتمرين.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطو�ت �لعمل �لتي �تبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة و��سحة 
كما ياأتي:

�حتفظ بالتقومي �لذ�تي لأد�ئك يف ملّفك.

النعمخطوات العمل�لرقم
1
2
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�ل�سكل )2-9(: تنظيف �لرقبة بالآلة �لكهربائّية.

�ل�سكل )2-8(: �آلت �حلالقة و�أجز�وؤها.

 3    �آالت �حلالقة 
يف  ��ستعماًل  �لأكرث  وهي  �ل�سعر  ق�ّس  �أدو�ت  �إحدى   )Clipper( �حلالقة  �آلت  تعّد 
�سالونات �حلالقة للرجال، وتكون باأ�سكال و�أنو�ع خمتلفة، كما يف �ل�سكل )2-8(، وهي 
�إّما يدويّة تقليدّية، و�إّما كهربائّية ذ�ت قيا�سات متعّددة من �ل�سفر�ت ح�سب حاجة �لق�ّس، 
بالتّيار �لكهربائي، وبع�سها �لآخر تعمل  ة مّت�سلة  ُي�سَحن يف قاعدة خا�سّ �أّن بع�سها  كما 
بالبّطارّيات �جلاّفة، وهناك �عتقاد خطاأ باأّن �ملو�سى �أو �آلة �حلالقة �مل�ستعملة لتنظيف �لرقبة، 
كما يف �ل�سكل )2-9(، ت�ساعد على منّو �ل�سعر ب�سكل �أكرثعلى �لرقبة، وهذ� غري �سحيح؛ 

لأّن عدد ب�سيالت �ل�سعر ثابتة، فهي تزيد من �ُسمك �ل�سعرة فقط. 
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 4    الأم�شاط 
الأم�ضاط )Combs(: من �لأدو�ت �ملهّمة و�لأ�سا�سّية وت�ستعمل بكرثة يف �لعمليات �لتجميلّية 
كما  اأ�ضنانها  بني  الكائنة  الفراغات  يف  الأم�ضاط  وتتباين  ال�ضعر,  ق�ّص  عملية  ومنها  لل�ضعر, 
تتباين يف عر�ضها وطولها, فت�ضتعمل الأم�ضاط الكبرية للتحّكم يف ال�ضعر الغزير, والأم�ضاط 
ال�ضغرية متقاربة الأ�ضنان لق�ّص اأجزاء �ضغرية من ال�ضعر, كما ت�ضتعمل الأم�ضاط الأكرب حجًما 
�لتي تكون �مل�سافة بي �أ�سنانها �أكرث تباعًد� لتخفيف �ل�سغط على �ل�سعر عند توزيعه، ويعطي 

هذ� �لنوع خطوًطا �أكرث نعومة، وت�ستعمل 
والأ�ضنان  الرفيع  املقب�ص  ذات  الأم�ضاط 
ملختلف  متكّرر  ب�سكل  �ملتقاربة  �لرفيعة 
مهار�ت �ل�سعر، وتتو�فر باأ�سكال وحجوم 
 ،)10-2( �ل�سـكل  يف  كما  متعـّددة، 
بها  و�لعناية  وتطهريها  تنظيفها  ويجب 

بالطريقة �ل�سحيحة.

 5    �ملالقط �مل�ستعملة يف ق�ّص �ل�سعر  
ت�ستعمل  �ل�سابقة، حيث  �لوحد�ت  و�أنو�عها يف  �أ�سكالها  )Clips( مبختلف  �ملالقط  تعّرفت 
لتثبيت �أجز�ء من �ل�سعر قبل �لبدء بعملية ق�ّس �ل�سعر وغريها، ول بّد من تق�سيم �ل�سعر لت�سهيل 
بع�سها  �أّن  كما  �لألو�ن،  ومتعّددة  خمتلفة  وحجومها  �ل�ستعمال  �سهلة  وهي  ه،  ق�سّ عملية 

�ل�سكل )2-10(: الأم�ضاط.

�بحث يف �مل�سادر �ملتاحة لك عن طرق �ل�سّحة و�ل�سالمة �لتي يجب �تباعها عند تطهري �أدو�ت 
ل �إليه يف بحث، وناق�سه مع زمالئك باإ�رض�ف �ملعّلم. �لق�ّس �حلاّدة وتعقيمها، ثّم دّون ما تتو�سّ
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�ل�سكل )2-12(: �ملالقط �ملعدنّية.�ل�سكل )2-11(: �ملالقط �لبال�ستيكّية.

ن�شاط )2- 2(: تطهري اأدوات الق�ّص وتعقيمها

م�ستعيًنا بدر��ستك وحدة )�لتطهري و�لتعقيم(، �كتب تقريًر� عن �أ�سماء �ملو�ّد �مل�ستعملة يف 
ًحا فيه ن�سبة تركيز كّل منها.  تطهري �أدو�ت ق�ّس �ل�سعر �ل�سابقة وتعقيمها، مو�سّ

ميكنك تنظيم ذلك يف جدول خا�ّس وعر�سه �أمام زمالئك باإ�رض�ف معّلمك.

 6    ورق �لرقبة �ل�سّحي
لّفٌة من �لورق �ملعّقم ي�سل طولها �لى 10 
�أمتار تقريًبــا وعر�سها بحــدود 2 �إن�س، 
)�أو 5 �ســم(، )علمًا بــاأن �لإن�س ي�ساوي 
5 2�ســم(، وهي مق�ّسمة �إلى �أجز�ء، كما 
يف �ل�ســكل )2-13(، وطول كّل منها 
30�سم، وميكن مّدها �إلى �أكرث من ذلك 
ملّطاطّيتهــا، وتو�سع على رقبــة �لزبون 

لتحيط بحاّفة فتحة ثوب �إك�ساء �لق�ّس، تفاديًا ملالم�سة هذه �لفتحة رقبة �لزبون ل�ستعمالها 
�ملتكّرر.

�ل�سكل )2-13( : ورق �لرقبة �ل�سّحي.

بال�ستيكي �ل�سكل، كما يف �ل�سكل )2-11(، وبع�سها �لآخر م�سنوع من �ملعدن، كما يف 
�ل�سكل )2-12(، ذي �ل�سعبة �لو�حدة و�ل�سعبتي.

،



118

 7    �لثوب �لو�قي للق�ّص  
مالب�س  حلماية  �ل�سعر؛  ق�ّس  عملية  �إجر�ء  عند   )Protection Cap( �لو�قي  �لثوب  ي�ستعمل 
الزبون من �ضقوط ق�ضا�ضات ال�ضعر عليها, ويختلف ت�ضميم الثوب الواقي؛ فيمكن اأن ي�ضّمم 
ب�سكل مريول  �أو  د�ئريًّا،  �أو  فيكون طوياًل كا�سًيا،  �ل�سكل )14-2(،  �أ�سكال، كما يف  بعّدة 

يرتديه  و��سعة  �أكمام  ذي 
خفيف  ويكون  �لزبون، 
من  �إّما  وي�سّنع  �لوزن، 
�لنايلون، و�إّما من �لقما�س 
�لقطني ناعم �مللم�س؛ كي 
ل تلت�سق عليه ق�سا�سات 
بالثوب  وللعناية  �ل�سعر، 
�لو�قي، يجب �إز�لة �ل�سعر 
عنه �أّوًل، و�ملحافظة عليه 
نظيًفا، وو�سعه يف مكانه 

�س. �ملخ�سّ

ة بالق�ّص  8    �لقبّة �خلا�سّ
 ،)15-2( �ل�سكل  يف  كما  بالق�س،  ة  �خلا�سّ �لقّبة  تو�سع 
فوق �لثوب �لو�قي، وتثّبت على كتفي �لزبون، وت�سّنع من 
اجللد ال�ضميك, واأحياًنا ير�ضم على بع�ص منها خطوط الق�ّص 
�مل�ستقيمة و�ملنحنية �لتي ت�ستعمل دلياًل عند ق�ّس �ل�سعر، وهي 
ة �لطول �لو�حد �أو  ه ق�سّ �أد�ة �رتكاز لل�سعر �لطويل عند ق�سّ

عند حتديد �أطر�فه.
وللحفاظ عليها، يجب عدم طّيها منًعا لتمّزقها، وتنّظف بعد 
كّل ��ستعمال بحيث يز�ل �ل�سعر �لعالق عنها، ويتّم م�سحها 

وتطهريها، ثّم جتّفف حلي �ل�ستعمال وحتفظ.
�ل�سكل )2-15(: �لقّبة 

ة بالق�ّس. �خلا�سّ

�ل�سكل )2-14(: �أ�سكال ثوب �لق�ّس.
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     ما اإر�شادات ال�شالمة العاّمة التي يجب اتباعها للعناية بالأثواب، والأم�شاط، واملالقط، وقبّة الق�ّص؟

 9    فر��سي تنظيف �لرقبة 
�مللت�سقة  �ل�سغرية  �ل�سعر  ق�سا�سات  بع�س  �ل�سعر- وجود  ق�ّس  �إجر�ء  -بعد  تالحظ  لعلك 
برقبة �لزبون؛ لذ�، تتّم �إز�لتها بفر�ساة م�سنوعة من �سعر ناعم طويل متعّددة �لأ�سكال وتكون 
بيد خ�سبّية �أو بال�ستيكّية، كما يف �ل�سكل )2-16/�أ(، وقد تكون بفتحة من �لأ�سفل، كما 

يف �ل�سكل)2-16/ب(، وتو�سع فيها �لبودرة �لتي ت�سّهل �إز�لة �لق�سا�سات عن �لرقبة .

�ل�سكل )2-16/ب(: فر�ساة �لبودرة. �ل�سكل )2-16/�أ(: فر�ساة بيد خ�سبّية.

 ن�شاط )2-3(: تكنولوجيا �أدو�ت �لق�ّص

لت �إليه �لتكنولوجيا يف �سناعة �أدو�ت  �بحث بو�ساطة �سبكة �لإنرتنت عن �آخر ما تو�سّ
ق�ّس �ل�سعر، ودّونه ببحث، و�عر�سه على زمالئك باإ�رض�ف معّلمك.



120

1-  عّدد �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لق�ّس.
2-  عّلل ما ياأتي:

 �أ  - عدم جو�ز ��ستعمال مق�ّس �ل�سعر يف ق�ّس �لورق.
ب- ُي�سّنع �لثوب �لو�قي من �لأقم�سة �لناعمة.

3-  ِلـَم يو�سع طرف غطاء �ل�سالمة لل�سفرة؟
4-  ِلـَم مي�ّسط  �ل�سعر مب�سط ذي �أ�سنان ناعمة بعد عملية �لتخفيف؟

5-  قارن بي �ملق�ّس و�ملو�سى من حيث:
 �أ  - �أد�ء كّل منهما.

ب- طر�ئق �لعناية بهما.
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�أ�س�ص ق�ّص �ل�سعر ثالثًا

ة �ملنا�سبة، ويجب مر�عاتها قبل  يعتمد ق�ّس �ل�سعر على �أ�س�س مهّمة ت�ساعد على �ختيار �لق�سّ
�ملبا�رضة بتنفيذ عملية �لق�ّس، ومنها �لآتي:

ة ال�شعر  1    اختيار ق�شّ
قبل �أن يبد�أ �ملزّين تنفيذ عملية �لق�ّس، عليه �أن ير�عي �لأ�س�س �لآتية: 

  )Hair Types( أنو�ع �ل�سعر� �أ   - نوع �ل�سعر وبنيته: تعّرفت من خالل در��ستك �ل�سابقة 
ومكّوناته، لذلك قد يختلف نوع �ل�سعرة باختالف �سكل جذعها وتكوينه، كاأن يكون 
ومبا  متفاوتة،  بدرجات  متمّوًجا  �أو  �أمل�س،  �أو  ناعًما،  �أو  �أو خ�سًنا،  �سميًكا،  جذعها 
�أّن مظهر �ل�سعر يعطيك موؤ�رّضً� على حالته وو�سعه؛ فيجب �أن ُيعامل �ل�سعر يف عملية 

ة �ملطلوبة. �لق�ّس ح�سب نوعه، وحالته، ومنا�سبته للق�سّ
ب- �سكل �جلمجمة: يوؤّثر �سكل �لر�أ�س وتركيب م�سّطحاته، كما يف �ل�سكل )2-17(، يف 
ة �ل�سعر �أن يالحظ بعناية �سكل ر�أ�س  �ل�سكل �لنهائي للت�رضيحة؛ لذ�، على م�سّمم ق�سّ
�لزبون، ثّم ير�سم بذهنه �سكاًل بي�سويًّا تقريبيًّا )�ل�سكل �ملثايل للر�أ�س(، كما يف �ل�سكل 
�ل�سكل  كمـا يف  �لـر�أ�س،  قـّمة  مفلطًحا خـلف  �لر�أ�س  �سـكل  كان  فـاإذ�  )2-17/�أ(، 
)2-17/ب(، فاإّن ذلك ي�ستوجب طريقة معّينة يف �لق�ّس ليبدو �لر�أ�س �أكرث ��ستد�رة، 
يكون  مناطق  تتو�فر  فاأحياًنا  �لر�أ�س،  فروة  �ل�سعر على  منابت  �جتاه  مر�عاة  ينبغي  كما 
�جتاه منابت �ل�سعر فيها غري �جتاه منابت �سائر �ل�سعر على فروة �لر�أ�س، وغالًبا ما تكون 
هذه �ملناطق يف مقّدمة �لر�أ�س، كما يف �ل�سكل )2-17/جـ(، �أو على �جلانبي ، �أو يف 
موؤّخرة فروة �ل�سعر عندها يكون �لر�أ�س منب�سًطا يف حميطه �لد�ئري، �أّما �إذ� كانت قّمة 
�لر�أ�س بارزة، كما يف �ل�سكل )2-17/د(، فيجب �أن يخّفف �ل�سعر ليبدو �أقّل بروًز�،  
وعندما يكون �لر�أ�س منب�سًطا يف �لقّمة، كما يف �ل�سكل )2-17/هـ(، فيجب �أن ُيعّدل 
حجم �ل�سعر وكثافته حتى ميالأ �ملنطقة �ملنب�سطة، ويف حال كان �لر�أ�س �سغرًي�، كما يف 

�ل�سكل )2-17/ و(، فيجب �أن يكون مظهر �ل�سعر �أكرث كثافة.
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�ل�سكل )2-17(: م�سّطحات �لر�أ�س.

للمناق�سة

�ملنا�سبة  ة  �ملتعّددة، وطريقة �ختيار�لق�سّ �لر�أ�س  �أ�سكال  ناق�س مع زمالئك وباإ�رض�ف معّلمك 
ات اآخر خطوط املو�ضة.  لكّل �ضكل, م�ضتعيًنا بق�ضّ

�أ                                                      ب                                                       جـ

د                                                      هـ                                                          و
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ة �ل�سعر من �ملهّم �لأخذ بعي �لعتبار �سكل �لوجه  جـ - �سكل �لوجه: قبل �لتخطيط لعمل ق�سّ
وحجم �لر�أ�س، للو�سول �إلى �سكل �لوجه �ملثايل )�لبي�ساوي(، حيث يق�ّسم �لوجه �إلى 

عند  �ل�سعر  منبت  خّط  من  مت�ساوية،  مناطق  ثالث 
�أ�سفل  �إلى  �حلاجبي  �أ�سفل  �حلاجبي، ومن  �إلى  �جلبهة 
�لأنف، ومن �أ�سفل �لأنف �إلى �لذقن، كما يف �ل�سكل 
)2-18(، ويوؤّثر �سكل �لوجه يف طول �ل�سعر وغز�رته 

ة �ملنا�سبة. �لالزمة عند �ختيار �لق�سّ
كثافة  زيادة  ملعرفة  �لوجه  در��سة  علينا  عام  وب�سكل 
�ملناطق  كثافته يف  وتقليل  �مل�سّطحة  �ملناطق  �ل�سعر يف 

�ملمتلئة، وذلك كما ياأتي:
و�لت�رضيحات  ات  �لق�سّ تنا�سبه  �ملثايل  �لوجه  �أّن  �سابًقا  تعّرفت  �لبي�سوي:  �لوجه   .1

ة �ملنا�سبة له.   �ملختلفة، ونادًر� ما جند �سعوبة يف �ختيار �لَق�سّ
ت�سميم  ميكن  �لبي�سوي،  �ل�سكل  �لوجه  هذ�  مُينح  حتى  و�مل�ستدير:  �ملرّبع  �لوجه   .2
�ل�سدغي  عند  �ل�سعر  من  خ�سالت  عمل  مع  �لر�أ�س  قّمة  يف  ممتلئ  ب�سكل  ة  �لق�سّ
وخّط �لفّكي للوجه �ملرّبع، وملنح �لوجه �سكاًل �أ�سيق عند �جلانبي، ولتخفيف حّدة 

�ل�ستد�رة يف �لوجه �لد�ئري.
ة حتّد من ��ستطالة �سكل �لوجه �مل�ستطيل، وذلك  3. �لوجه �مل�ستطيل: يجب �ختيار ق�سّ
بعمل خ�سالت قليلة  لتغطية جزء من �جلبهة، ويكون فرق �ل�سعر؛ �إّما من �لو�سط و�إّما 
من �جلنب، وللتخفيف من طول �لوجنتي، ميكن ق�ّس خ�سالت �ل�سعر لتغطية �ملحيط 

�خلارجي للوجه؛ لأّنه يعمل على �متالء �جلانبي ويظهر �أقّل طوًل و�أكرث بي�ساويًّا.
4. �لوجه �ملثّلث �أو �لكمرثي: يّت�سم هذ� �لوجه ب�سيق عند �جلبهة و�ل�سدغي و�ت�ساع 
ة ممتلئة يف  عند خّط �لفّكي، وحتى يبدو قريًبا من �لوجه �لبي�سوي يجب �ختيار ق�سّ
� على �جلبهة؛ لتبدو �أكرث �ت�ساًعا، مع جتّنب تق�سري  �لأعلى وعمل خ�سل خفيفة جدًّ
�ل�سعر عند �لفّكي، وعمل خ�سل قريبة من خّط �لفّكي �أو �أكرث قلياًل مع تدّرج يف 

�ل�سعر؛ لإعطاء �حلركة �لب�سيطة فيه  وليبدو �أكرث �سيًقا.

�ل�سكل )2-18(: تق�سيم �لوجه. 
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�جلبهة  مّت�سع عند  �لوجه  قلب: و�سكل هذ�  �سكل  �أو على  �ملقلوب  �ملثّلث  �لوجه   .5
و�سّيق عند �لذقن؛ لذ�، ميكن ق�ّس �ل�سعر بحيث يعطي �متالًء عند �لذقن و�لفّكي، 

وتغطية �أجز�ء من �جلبي بخ�سل �سغرية؛ لإخفاء عر�سه.
6. �لوجه ب�سكل �ملعي: يتمّيز ب�سيق يف �جلبهة و�لذقن و�ت�ساع عند عظم �لوجنتي، 
�لأعلى  من  ممتلئة  �ل�سعر  ة  ق�سّ تكون  �أن  يجب  �لبي�سوي،  �لوجه  من  قريًبا  وليبدو 

وتغّطي �لوجنتي و�لأذني.

ات املنا�شبة لأ�شكال الوجوه ن�شاط )2-4(: اختيار الق�شّ

ة �ملنا�سبة لكّل �سكل من �أ�سكال  م�ستفيًد� من در��ستك �أ�سكال �لوجوه �ل�سابقة، �خرت �لق�سّ
�لوجوه �لآتية مع ذكر �ل�سبب، ثّم ناق�س ذلك مع زمالئك باإ�رض�ف معّلمك:
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د  - قامة �جل�سم: �إلى جانب �سكل �لوجه فاإّن من �ملهّم �أن تدرك تاأثري قامة �جل�سم يف �ختيار 
�أكرث  ينا�سبه  �ل�سعر�لق�سري�ملتدّرج، وقد  ينا�سبه  �لطويل ل  �ملمتلئ  �ل�سعر، فاجل�سم  ة  ق�سّ
�ل�سعر �ملتو�ّسط �لطول و�ملتدّرج، و�جل�سم �لنحيل �لق�سري قد ل ينا�سبه �ل�سعر �ملتمّوج 
�أّن �جل�سم �ملتو�ّسط �لطول و�ملمتلئ قد ينا�سبه �أطو�ل �ل�سعر جميعها،  )�ملتجّعد(، كما 

لذلك على �ملزّين �أن ير�عي �لأمور �لآتية: 
ة �لتي تنا�سبه يكون فيها طول  1. طول �لعنق: �إذ� كان �لزبون ذ� عنق طويل، فاإّن �لَق�سّ

�ل�سعر مالـًئا �لفر�غ حول �لعنق. 
2. عر�ص العنق: اإّن خطوط العنق التي تاأخذ �ضكل الرقم 7 جتعل �لأنظار تّتجه نحو 
اأفقّية  اإذا كانت اخلطوط  اأّما  ا,  اأقّل عر�ضً العنق  باأّن  اإح�ضا�ًضا  مّما يعطي  العنق  مركز 
فاإّنها تلفت �لأنظار جلانبي �لعنق فتعطي �إح�سا�ًسا بعنق �أعر�س، لذلك يق�ّس �ل�سعر 

بحيث يعطي طوًل للعنق �أو يخفي جزًء� من �لعر�س.

�ملنا�سبة  ة  �لق�سّ �ختيار  يجب  لذلك  �لأعمار،  ح�سب  �ل�سعر  ات  ق�سّ تختلف  �لعمر:   - هـ 
ات للمر�هقي تختلف كليًّا عنها لل�سّيد�ت �ملتقّدمات يف  ح�سب �لعمر؛ فاأ�سكال �لق�سّ

ات �لأطفال، وهكذ�.  �لعمر، وتختلف كذلك عن �أ�سكال ق�سّ
�أّن  �لبحث عن �ملو�سة لذلك جند  �إلى  �لزبائن  �لكثري من  يلجاأ  و  - �ملو�سة وطبيعة �لعمل: 
فاملر�أة  �ل�سعر،  ق�ّس  �أ�سلوب  �ملزيّن  على  تفر�س  �لتي  �لعو�مل  �أبرز  من  �ملّتبعة  �ملو�سة 
ات �سهلة �لت�رضيح ول حتتاج  �لعاملة تختلف عن غري �لعاملة، ولذلك فهي حتتاج �إلى ق�سّ
�إلى وقت طويل، كما �أّن نوع �لعمل يفر�س على �ملزّين توجيه �لن�سح للزبون لختيار 

ة تّتفق مع رغبته، ومتطّلبات �لعمل، و�ملو�سة، كما يف �ل�سكل )19-2(. ق�سّ

ات �لق�سرية �ملرتفعة لالأ�سخا�س ذوي �لعنق �لق�سري. ل �ختيار �لق�سّ يف�سّ
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ات �سعر متنّوعة. �ل�سكل )2-19(: ق�سّ

در��سة حالة

حت باملزّينة بيان، �لتي  �ساألت �لزبون هبة عن مزّينة متتاز بالكفاءة يف ق�ّس �ل�سعر فُن�سِ
ة �ل�سعر ح�سب ما يتنا�سب  تعمل يف �أحد �ل�سالونات، وطلبت �لزبون هبة �أن تغرّي �سكل ق�سّ
ة �لطول �لو�حد ومل  مع وجهها، علًما �أّن �سكل وجهها م�ستطيل، فاختارت بيان  �سكل َق�سّ

ُتغطِّ خّط �لفّكي، وعند ت�رضيح �ل�سعر، فاإّنه مل ينل ر�سا �لزبون.
بعد �طالعك على هذه �ملعلومات، ناق�ص �الآتي: 

ة �ل�سعر؟ -  �إذ� ح�رض لديك زبون مبو��سفات هبة، فكيف تختار له ق�سّ
-  يف هذه �حلالة، كيف ميكن ت�سحيح �خلطاأ �لذي وقعت فيه �ملزّينة بيان؟

-  ما �لن�سائح �لتي ميكن �أن تقّدمها للمزيّنة و�لزبون كي ل تتكّرر مثل هذه �لأخطاء؟
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�لتي يجب  �ملهّمة  �ل�سعر )Density hair( ومظهره من �لأمور  ز - غز�رة �ل�سعر: غز�رة 
�ملزيّن  وعلى  �آخر،  �إلى  �سخ�س  من  تختلف  وهي  �ل�سعر،  ة  ق�سّ �ختيار  عند  مر�عاتها 
ات  ة �لتي تتنا�سب مع طبيعة هذ� �ل�سعر، فال�سعر �لغزير تنا�سبه �أ�سكال �لق�سّ �ختيار �لق�سّ
�لتخفيف  يكون  لتخفيف غز�رته، بحيث  �لتخفيف  ��ستعمال مق�ّس  �ملتدّرجة وميكن 
ات ذو�ت  بعيًد� عن فروة �لر�أ�س، �أّما �إذ� كان �ل�سعر قليل �لغز�رة فيجب �ختيار �لق�سّ

�لأطو�ل �لق�سرية حتى يظهر على نحو �أكرث غز�رة.

 2     �أ�س�ص تنفيذ �لق�ّص
من �لأهمّية قبل �لبدء بعملية �لق�ّس �أن تتعّرف �لأ�س�س �لتي يجب على �ملزيّن �أن يتبعها حتى 

ُيق�ّس �ل�سعر مبوجبها، ومنها �لآتي:
 اأ   - اخلطوط: �لجتاهات �لهند�سّية �لتي يتّم تطبيقها يف �أثناء تنفيذ عملية �لق�ّس، ومنها �لآتي:

1. خطوط م�ضتقيمة : تتوافر بالأ�ضكال الآتية, وتق�ّضم اإلى: 
•   اخلطوط الأفقّية, كما يف ال�ضكل )20-2(.

•   اخلطوط العموديّة,كما يف ال�ضكل )21-2(.
�ل�سكل )2-20(: اخلطوط الأفقّية.

�ل�سكل )2-21(: اخلطوط العموديّة.
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•   اخلطوط املائلة, وهي على �ضكلني:
-  خّط مائل م�ستقيم �إلى �لي�سار، كما يف 

�ل�سكل )22-2(.

-  خّط مائل م�ستقيم �إلى �ليمي: كما يف �ل�سكل )23-2(. 
ة والت�رسيحة.  ت�ضتعمل هذه اخلطوط لتحديد �ضكل كّل من الق�ضّ

اإلى  اإلى درجتي العمق والكثافة, وتنق�ضم اخلطوط املنحنية  2. خطوط منحنية: ت�ضري 
ثالثة �أ�سكال، هي:

•   اخلطوط الأفقّية املنحنية, كما يف ال�ضكل )24-2(.

�ل�سكل )2-22(:خّط مائل للي�سار.

�ل�سكل )2-23(: خط مائل لليمي.

�ل�سكل )2-24(: اخلطوط الأفقّية املنحنية.
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•   اخلطوط العموديّة املنحنية, كما
     يف �ل�سكل )25-2(.

•    اخلطوط املائلة املنحنية على �ضكلني: 
خّط مائل منحٍن �إلى �لي�سار، وخّط 
يف  كما  �ليمي،  �إلى  منحٍن  مائل 

�ل�سكل )26-2(.

�أن طول  ذلك  �سكاًل حمّدًبا ومعنى  �أو   U �سكل حرف  ياأخد  �ملنحني  �ملائل  �خلط    •
�ل�سعر يف �جلانبي �أقّل من �أو�سطه،  �أو يكون �خلّط �ملنحني ب�سكل مقّعر ويعني ذلك 

�أن يكون �ل�سعر يف �جلانبي �أكرث طوًل من �أو�سطه، كما يف �ل�سكل)27-2(. 

�ل�سكل )2-25(: اخلطوط العموديّة املنحنية.

�ل�سكل )2-26(: اخلطوط املائلة املنحنية.

.U ل�سكل )2-27(: �خلّط �ملنحني على �سكل حرف�
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ب- �لزو�يا: تنتج �لزو�يا يف عملية �لق�ّس عن �رتفاع خ�سلة �ل�سعر 
ة  و�جتاهها مع فروة �لر�أ�س، �إذ �إّن �لنتيجة �لنهائّية ل�سكل �لق�سّ
تعتمد على مقد�ر هذه �لزو�يا �لتي تنق�سم �إلى �أربعة �أنو�ع يف 

عملية �لق�ّس، وهي كما ياأتي:
1. �لز�وية بدرجة �سفر: وتكون خ�سلة �ل�سعر باجتاه �لرقبة 
ومال�سقة لفروة �لر�أ�س، كما يف �ل�سكل )2-28(، وهذه 

ة �لطول �لو�حد )�لكاريه(. �لز�وية تطّبق على ق�سّ

�ل�سعرعند  )�أقّل من 90°(: تكون خ�سلة  �لز�وية �حلاّدة   .2
 ،)29-2( �ل�سكل  يف  كما  �أقّل،  �أو   °45 بز�وية  ها  ق�سّ
طبقات  ت�سّمى  طبقات  على  نح�سل  تنفيذها،  وعند 
متدّرجة وتكون �لطبقة �ل�سفلّية �أطول من �لطبقة �لعلوّية.

ها  �ل�سعر عند ق�سّ �لقائمة )90°(: تكون خ�سلة  �لز�وية   .3
بخّط �أفقي م�ستقيم ح�سب فروة �لر�أ�س، كما يف �ل�سكل 

)2-30(، وت�سّمى طبقات موّحدة �لأطو�ل.

4. �لز�وية �ملنفرجة )�أكرث من90°(: تكون خ�سلة �ل�سعرعند 
ها بز�وية 120° �أو �أكرث، كما يف �ل�سكل )31-2(،  ق�سّ
طبقات  ت�سّمى  طبقات  على  نح�سل  تنفيذها،  وعند 
متدّرجة طويلة وتكون �لطبقة �ل�سفلّية طويلة، و��ستعمالها 

يف �لق�ّس يحافظ على طول �ل�سعر.

�ل�سكل )28-2(: 
�لز�وية �سفر.

�ل�سكل )29-2(: 
�لز�وية �حلاّدة.

�ل�سكل )30-2(: 
�لز�وية �لقائمة.

�ل�سكل )31-2(: 
�لز�وية �ملنفرجة.

�سفر

�سفر

�سفر
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   هل ت�شتطيع حتديد مقدار الزاوية امل�شتعملة؟

جـ - و�سعيّة �الأ�سابع: هناك �سكالن لو�سعّية �لأ�سابع، ميكن باأحدهما 
�إجر�ء عملّية �لق�ّس:

الق�ّص  يلتقيان وت�ضتعمل خطوط  الق�ّص املتوازي: خّطان ل   .1
تتو�فر  ول  لت�رضيحة،  خّط  �أو�سح  على  للح�سول  �ملتو�زي 
نقطة �لتقاء بي خّط �لق�ّس بالأ�سابع وخّط فروة �لر�أ�س وهذ� 

يعني �أّن �خلّطي متو�زيان، كما يف �ل�سكل )32-2(.

خـّطان  �لـمتـو�زي:  غـري  �لـقـ�ّس   .2
الق�ّص  خطوط  وت�ضتعمل  يلتقيان 
غري �ملتو�زية للح�سول على �أق�سى 
طـول للـ�سـعر، كمـا يف �لـ�سـكل 

.)33-2(      

ن�شاط )2- 5(: �لزو�يا

ميكن  �لتي  �لنهائّية  �لت�رضيحة  �أ�سكال  �ذكر   
مًعا يف  �لزو�يا  ��ستخد�م  �حل�سول عليها يف حال 

�سكل �لق�ّس، م�ستعيًنا بال�سكل �ملجاور.

�ل�سكل )32-2(: 
�لق�ّس �ملتو�زي.

�ل�سكل )2-33(: �لق�ّس غري �ملتو�زي.
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د  - و�سعيّة �لر�أ�ص: عند تنفيذ عملية �لق�ّس بالطريقة �ل�سحيحة، يجب مر�عاة و�سعّية 
�ل�سكل  يف  كما  �لزبون،  كتفي  بي  وعمودي  قائم  ب�سكل  تكون  بحيث  �لر�أ�س، 
)2-34(، و�إذ� حتّرك ر�أ�س �لزبون �إلى �لأمام ، كما يف �ل�سكل )2-35(، �أو �إلى 
�خللف فاإّن زو�يا كّل خ�سلة على فروة �لر�أ�س �ستختلف وتختلف معها نتيجة �لق�ّس، 
ويكون �ل�سعر �أكرث طوًل، �أو �أق�رض من �لأمام، �أو من �خللف ح�سب �لجتاه مّما يعطي 

نتيجة خمتلفة عّما يريده �لزبون.

�ل�سكل )2-35(: �لر�أ�س منحٍن لالأمام. �ل�سكل )2-34(: و�سعّية ر�أ�س قائم.

هـ - تق�سيم �ل�سعر: يق�ّسم �ل�سعر �إلى عّدة �أق�سام رئي�سة عند 
تنفيذ عملية �لق�ّس وح�سب متطّلبات �لق�ّس؛ �إذ يق�ّسم 
�ل�سعر �إلى �أربعة �أق�سام، كما يف �ل�سكل )2-36(، �أو 
�ل�سكل )2- �أق�سام، كما يف  �ستة  �أو  �أق�سام،  خم�سة 
يف  �لبدء  �لعمل،وعند  تنفيذ  لت�سهيل  وذلك  37(؛ 
�ل�سكل)2-36(: خم�سة �أق�سام.تنفيذ �لق�ّس، ُيبد�أ �لعمل يف �أحد هذه �لأق�سام ح�سب 

للمناق�سة
�لر�أ�س  و�سعّية  وكانت  �لق�ّس  �أجريت  �إذ� 
فما  �ملجاور،  �ل�سكل  يف  كما  للخلف،  مائلة 

�لنتائج �لتي ميكن �أن حت�سل عليها؟

ناق�س ذلك مع زمالئك باإ�رض�ف �ملعّلم.
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ة �ملطلوبة، فتق�ّسم �إلى خ�سل �سغرية ذ�ت �سمك  �لق�سّ
ة �ملطلوبة، ثّم تق�ّسم �إلى  قليل، مع �لإ�سارة �إلى �لَق�سّ
�أّن  خ�سل �سغرية ذ�ت �سمك قليل، مع �لإ�سارة �إلى 
�أول خ�سلة يتّم فيها بدء �لعمل ت�سّمى دلياًل �أو مر�سًد�؛ 
ويتّم ق�ّس باقي �خل�سل ب�سكل متنا�سب مع هذ� �ملر�سد 

�أو �لدليل، وهو على نوعي:

�خل�سلة  تق�ّس  عندما  �لثابت:  )�لدليل(  �ملر�سد   .1
�إذ� حتّركت  ثابًتا  �أو مر�سًد�  �لأولى، ت�سّمى دلياًل 
�خل�سلة  باجتاه  كّلها  �ل�سعر  خ�سل  م�ّسطت  �أو 
وي�ستعمل   ،)38-2( �ل�سكل  يف  كما  �لأولى، 

ة �لطول �لو�حد )�لكاريه(. هذ� �لدليل يف ق�سّ

2.  �ملر�سد )�لدليل( �ملتحّرك: خ�سلة �ل�سعر �ملق�سو�سة 
ه؛ �إذ  �لتي تتحّرك نحو �سائر �أجز�ء �ل�سعر �ملر�د ق�سّ
يوؤخذ جزء منها ويتحّرك مع كّل خ�سلة جديدة، 
ها تكون مر�سًد� للخ�سلة  �أي �أّن كّل خ�سلة مّت ق�سّ
 ،)39  -2( �ل�سكل  يف  كما  وهكذ�،  تليها  �لتي 
�ملنتظم  �ل�سكل  ق�ّس  يف  �ملر�سد  هذ�  وي�ستعمل 

و�ملتدّرج �ملتو�ّسط و�لطويل.

�ل�سكل )2-37(: �ستة �أق�سام.

�ل�سكل )2-38(: �لدليل �لثابت.

�ل�سكل )2-39(: �لدليل �ملتحّرك.
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ة �ل�سعر. 1-  حّدد �أ�س�س �ختيار ق�سّ
ة �ملنا�سبة للوجه �ملثّلث �ملقلوب؟  2-  ما  �لق�سّ

3-  عّلل ما ياأتي:
ه.  �أ  - مت�سيط �ل�سعر قبل غ�سله وق�سّ

ب- يعّد طول �لعنق وعر�سه من �أ�س�س �ختيار �لق�ّس.
جـ- تخفيف �ل�سعر �لناعم قرب فروة �لر�أ�س، يف حي يخّفف �ل�سعر �خل�سن بعيًد� عنها.

ة. د  - �رضورة تق�سيم �ل�سعر وتثبيته باملالقط يف �أثناء تنفيذ �لق�سّ
ح اخلطوط امل�ضتعملة  يف ال�ضكل املجاور. 4-  و�ضّ
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ات ال�شعر اأ�شكال ق�شّ رابًعا

ات �ل�شعر �ملتعّددة تختلف باختالف �ل�شعر غزيًر� كان �أم خفيًفا،  ذكرنا �شابًقا �أّن �أ�شكال ق�شّ
�لزبون،  وجه  و�شكل  �لعمل،  وطبيعة  �الجتماعي،  �مل�شتوى  �إلى  باالإ�شافة  متمّوًجا،  �أم  و�أمل�س 

ات الآتي: وتقّبله خطوط املو�صة، ومن اأ�صكال هذه الق�صّ

ة الطول الواحد ) الكاريه (  1     َق�شّ
ة الطول الواحد اأّن وزن ال�صعر يرتّكز على طول اخلّط ال�صفلي،  تبّي ال�صورة التخطيطّية لَق�صّ
ة على ق�ّص اخلطوط اخلارجّية لل�صعر، وُتق�ّص بخطوط اأفقّية متوازية  حيث تعتمد هذه الَق�صّ
�ل�شعر  فيكون  �لثابت  �ملر�شد  فيها  وي�شتخدم   ،)40-2( �ل�شكل  يف  كما  �شفر،  وبز�وية 
�لتقليديّة،  ات  �لق�شّ من  ة  �لق�شّ وتعّد هذه  �لرقبة،  �أ�شفل  �لر�أ�س وق�شرًي� يف  قّمة  طوياًل يف 
ة املزدوجة )مزج الأ�صكال(، وفيها يتّم دمج  كما يتوافر �صكل اآخر لق�ّص الكاريه، هو الق�صّ
املزج  وهذا  اجلديدة،  ة  الَق�صّ لُت�صّكل  مًعا  ال�صابقة  ات  الق�صّ اأ�صكال  من  اأكرث(  )اأو  �صكلي 
وق�ص  املائل،  الكاريه  ال�صعر  كق�ّص  ال�صعر،  ات  لق�صّ خمتلفة  وت�صاميم  اأ�صكاًل  لدينا  يخلق 

الكاريه املتدّرج.

ة الطول الواحد )الكاريه(. �ل�شكل )2-40(: َق�صّ
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
يّتبع �ملر�شد �لثابت �لز�وية )�شفر°( يف عملية تنفيذ ق�ّص ال�صعر بالطول الواحد )الكاريه(.

ة الطول الواحد )الكاريه( َق�شّ

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
-  تق�ّص ال�صعر بالطول الواحد )الكاريه( .

øjô“

3-2

املواّدّ الالزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

1

2

3

4

5

6

7

جّهز نف�صك بالطريقة ال�صحيحة.
�غ�شل �شعر �لزبون كما يف مترين غ�شيل �ل�شعر.
�صع ورق الرقبة ال�صّحي حول رقبة الزبون.

�ألب�س �لزبون ثوب �لق�ّس.
�شع قّبة �لق�ّس على كتفي �لزبون.

�إلى   ،)1( �ل�شكل  يف  كما  �ل�شعر،  ق�ّشم 
اأربعة اأق�صام.

ثّبت كّل ق�شم با�شتعمال �ملالقط �لبال�شتيكّية، 
كما يف �ل�شكل )2(، ثّم ثبّت راأ�ص الزبون 

ب�صكل عمودي بي الكتفي.

، ومق�ّس  -  �لث��وب �لو�ق��ي، وقّبة �لق���سّ
ع��ادي، ومالق��ط بال�صتي��ك، وفر�صاة 

تنظيف رقبة، ومن�صفة، وم�صط.
-  جهاز �لتعقيم.

-  مواّد غ�صيل ال�صعر، وماّدة مطّهرة
)كحول �إثيلي70%(، وقطن.

-  ورق الرقبة ال�صّحي.

�ل�شكل )1(

�ل�شكل )2(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

8

9

10

11

12

�ل�شكل  يف  كما  �الأولى،  �خل�شلة  م�ّشط 
فوق  ال�صعر  من  الأول  الق�صم  من   ،)3(
�لرقبة لالأ�شفل بز�وية �شفر مع فروة �لر�أ�س، 

وام�صك املق�ّص بالطريقة ال�صحيحة.
من  الأوليي  اخل�صلتي  من  ال�صعر  ق�ّص 
م�شتقيم  �أفقي  بخّط  )1و2(  الق�صمي 
الطول  حّددت  قد  تكون  وبهذا  متواٍز، 
هاتان  وتكون  الزبون،  ل�صعر  املطلوب 
خ�شل  ل�شائر  ثابًتا  مر�شًد�  �خل�شلتان 

ال�صعر، كما يف ال�صكلي )5،4(.
نّفذ اخلطوات )9-10(  ل�صائر الطبقات 
لتح�شل  �شفر؛  بز�وية  �لر�أ�س  خلف  من 
الأول، م�صتعيًنا  للجزء  على طول واحد 

باملر�شد.
الراأ�ص  من  الأمين  اجلانب  اجلزء من  ق�ّصم 
فروة  مع  �أفقي  بخّط  �شغرية  خ�شل  �إلى 
مبتدًئا  ها  وق�شّ �شفر،  وبز�وية  �لر�أ�س 
املر�صد  خ�صلة  وبطول  الأولى  باخل�صلة 

�الأول نف�شها، كما يف �ل�شكل )6(.
ا�صتمّر يف ق�ّص الطبقات حتى تنتهي من 

جزء اجلانب الأمين من الراأ�ص.

�ل�شكل )3(

�ل�شكل )4(

�ل�شكل )5(

�ل�شكل )6(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

13

14

15

16

17

18

19

20

نّفذ اخلطوات )11-12( للجزء اجلانبي 
و�ل�شكل   ،)7( �ل�شكل  يف  كما  �الأي�رس، 

.)8(
الأطوال  اأّن  لتتاأّكد  اجلانبي؛  بي  قارن 
ال�صكل  يف  كما  اجلانبي،  يف  مت�صاوية 

.)9(
وتخّل�س  لالأ�شفل،  بكامله  �ل�شعر  م�ّشط 
وجدت،  �إن  باملق�ّس  �ل�شعر  زو�ئد  من 

كما يف �ل�شكل )10(.
ال�صعر  الزبون من ق�صا�صات  نّظف رقبة 

ة. �لز�ئدة  با�شتعمال �لفر�شاة �خلا�شّ
�أزل قّبة �لق�ّس عن كتفي �لزبون.

بالطريق�ة  ال�واقي  الث�وب  رب�اط  ف�ّك 
�ل�شحيحة .

فقط؛  باملاء  جّيًدا  الزبون  �صعر  ا�صطف 
�لق�شرية  �ل�شعر  ق�شا�شات  من  للتخّل�س 

يف �لر�أ�س.
جّفف �شعر �لزبون و�رّسحه.

�ل�شكل )7(

�ل�شكل )8(

�ل�شكل )9(

�ل�شكل )10(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

21

22

23

كما يف  ة،  للق�صّ النهائي  ال�صكل  اعر�ص 
ال�صكلي )12،11(.

نّظف مكان العمل جّيًدا .

يف  و�شعها  �مل�شتعملة،  �الأدو�ت  طّهر 
يف  واحفظها  غّلفها،  ثّم  التعقيم،  جهاز 

�ص بالطريقة ال�صحيحة. املكان املخ�صّ

�ل�شكل )11(

�ل�شكل )12(

نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموعات �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

ق�ّص �صعر اأحد زمالئك اأو �صعر اأحد زبائن امل�صغل بالطول الواحد.
ات كاريه حديثة وخمتلفة، م�صتعيًنا بالإنرتنت. ق�ّص باإ�رشاف معّلمك �صعر بع�ص زمالئك ق�صّ

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �صطب حمّددة وا�صحة كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
ة الكاريه ذات الزوايا املتعّددة.  ي�صتعمل املر�صد الثابت واملر�صد املتحّرك يف ق�صّ

ـة الكاريـه الـمائـل َق�صّ

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
ة الكاريه املائل.  -  تق�ّص ال�صعر ق�صّ

øjô“

4-2

املواّدّ الالزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

نّفذ اخلطوات )1-5( من �لتمرين )3-2(.
با�صتثناء  اأق�صام  اأربعة  اإلى  الراأ�ص  ق�ّصم 

الُغّرة، كما يف ال�صكل )1(.

بي  عمودي  ب�صكل  الزبون  راأ�ص  ثّبت 
الكتفي، كما يف ال�صكل )2(.

ق�ّصم اجلزء الأول )اجلزء اخللفي من الراأ�ص( 
وب�صكل  وي�صار(  )ي�مي،  ق�صمي  اإلى 

مت�صاٍو، حتى ُتق�ّصم اإلى اأربع طبقات.

 ، ، و�ملق���سّ - �لث��وب �لو�ق��ي، وقّب��ة �لق���سّ
وفر�ص��اة  بال�صتي��ك،  ومالق��ط  وم�ص��ط، 
تنظيف رقب��ة، ومن�صفة، وجه��از التعقيم، 

وجمفف ال�صعر اليدوي.

-  مواّد غ�صيل ال�صعر، وماّدة مطّهرة
)كحول �إثيلي70%(، وقطن.

-  ورق الرقبة ال�صحي.

�ل�شكل )1(

�ل�شكل )2(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

9

10

11

12

13

الأولى  الطبقة  متّثل  منهما  خ�صلة  خذ 
3�شم،  �صمكها  يتجاوز  ل  اأفقي  بخّط 
وُق�ّص اخل�صلة الأولى يف البند )4( بخّط 
 ،)3( �ل�شكل  يف  كما  م�شتقيم،  �أفقي 

وبز�وية �شفر مع فروة �لر�أ�س.
للجزء  الأولى  الطبقة  من  خ�صلة  خذ 
اليمي بزاوية 45° بخّط عمودي مائل، 
على  لتح�شل  )4(؛  �ل�شكل  يف  كما 
اأطوال متدّرجة وبهذا تكون قد حّددت 

املر�صد املتحّرك.
اخللفي  الق�صم  من  الثانية  الطبقة  ق�ّص 
للجهة اليمنى بزاوية 90° بخّط م�شتقيم 
املتحّرك،  باملر�صد  م�صتعيًنا  متواٍز،  مائل 

كما يف �ل�شكل )5(.
املجاورة  للخ�صلة  ال�صابقة  اخلطوة  نّفذ 
من �لق�شم �خللفي، كما يف �ل�شكل )6(.
اخللفي  الق�صم  من  الثالثة  الطبقة  ق�ّص 
للجهة اليمنى بزاوية اأكرث من 90° بخّط 
م�صتقيم مائل، م�صتعيًنا باملر�صد املتحّرك، 

كما يف �ل�شكل )7(.

�ل�شكل )3(

�ل�شكل )4(

�ل�شكل )5(

�ل�شكل )6(

�ل�شكل )7(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

14

15

16

17

18

اخللفي  للق�صم  ال�صابقة  اخلطوة  كّرر 
�الأي�رس، كما يف �ل�شكل )8(.

كما  عمودي،  ب�صكل  املق�ّص  ام�صك 
�ملدّبب  بر�أ�شه  وق�ّس   ،)9( �ل�شكل  يف 
على  لتح�شل  �ل�شعر؛  نهايات  �أطر�ف 
مت�صاوية  متعّرجة متجان�صة غري  اأطراف 

�الأطو�ل.

وبز�وية  لالأ�شفل  كاماًل  �ل�شعر  م�ّشط 
�شفر، وتخّل�س من زو�ئد �ل�شعر باملق�ّس، 
كما يف �ل�شكل )10(، وبهذ� تكون قد 

ح�صلت على طبقات متدّرجة.

م�ّشط �جلانب �الأي�رس �إلى �أ�شفل، وبز�وية 
�جلانب  ق�ّس  ثّم  مائل،  وبخّط  �شفر 
م�صتعيًنا باملر�صد، كما يف ال�صكل )11(.

نّفذ اخلطوة ال�صابقة للجانب الأمين.

�ل�شكل )8(

�ل�شكل )9(

�ل�شكل )10(

�ل�شكل )11(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

19

20

21

22

23

24

25

)الُغّرة(  الراأ�ص  مقّدمة  يف  ال�صعر  م�ّصط 
الطبقة  طول  وحّدد  الوجه،  اأ�صفل  اإلى 
اإلى اأ�صفل احلاجبي، وق�ّص ال�صعر ب�صكل 

م�شتقيم، كما يف �ل�شكل )12(.
وق�ّص  عمودي،  ب�صكل  املق�ّص  ام�صك 
�ل�شعر؛  نهايات  �أطر�ف  �ملدّبب  بر�أ�شه 
متعّرجة  مدّببة  �أطر�ف  على  لتح�شل 
عند  الأطوال  مت�صاوية  غري  متجان�صة 

الُغّرة، كما يف ال�صكل )13(.
�أقّل  بز�وية  �لر�أ�س  قّمة  من  �خل�شلة  خذ 
عمودي  بخّط  ال�صعر  وق�ّص  من°90، 
املتحّرك،  باملر�صد  م�صتعيًنا  متواٍز،  مائل 

كما يف �ل�شكل )14(.
�لتمرين  من   )19-16( اخلطوات  نّفذ 

.)3-2(
على  لتح�شل  و�رّسحه؛  �ل�شعر،  جّفف 
ال�صكل النهائي، كما يف ال�صكل )15(.

نّظف مكان العمل جّيًدا.
يف  وعّقمها  �مل�شتعملة،  �الأدو�ت  طّهر 
يف  واحفظها  غّلفها،  ثّم  التعقيم،  جهاز 

�ص بالطريقة ال�صحيحة. املكان املخ�صّ

�ل�شكل )12(

�ل�شكل )13(

�ل�شكل )14(

�ل�شكل )15(
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
اأم  ال�صعر؛ غزيًرا كان  ات املختلفة مهما اختلف نوع  الق�صّ لتنفيذ  اآلة احلالقة  ت�صتعمل 

ل اأن يكون ال�صعر جافًّا.  خفيًفا، اأمل�ص اأم جمّعًدا، ويف�صّ

الَق�ّص با�صتعمال اآلـة احلالقة

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
ة الكاريه با�صتعمال اآلة احلالقة. -  تق�ّص ال�صعرق�صّ

øjô“

5-2

املواّدّ الالزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

نّفذ اخلطوات من )1-5( من �لتمرين 
.)3-2(

ب�صكل  راأ�صه  تثبيت  الزبون   اإلى  اطلب 
عمودي بي الكتفي. 

جّفف �ل�شعر؛ لتح�شل على �شعر جاف.
م�ّشط �ل�شعرمن جانب �لر�أ�س �إلى �الأ�شفل 
باإ�صبعي  بز�وية �شفر°، وام�صك اخل�صل 
ال�صعر بخّط  ثّم ق�ّص  ال�صّبابة والو�صطى، 

�أفقي، كما يف �ل�شكل )1(.

و�آل�ة  �لق��ّس،  وق�ّب�ة  �لو�قي،  �لث�وب    -
وفر�صاة  بال�صتيك،  ومالقط  حالقة، 

تنظيف رقبة، ومن�صفة، وم�صط.
-  جهاز �لتعقيم.

الرقبة  وورق  ال�صعر،  غ�صيل  مواّد   -
)كحول  مطّهرة  وماّدة  ال�صّحي، 

�إثيلي70%(، وقطن.

�ل�شكل )1(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

9

10

11

12

�الأ�شفل،  �إلى  �خللف  من  �ل�شعر  م�ّشط 
�ل�شعر  وق�ّس  بامل�شط،  �ل�شعر  وثبّت 
بخّط �أفقي �متد�ًد� للخّط �الأول، كما يف 

�ل�شكل )2(.

يف  كما  �أفقي،  بخّط  �ل�شعر  ق�ّس  �أكمل 
�ل�شكل )3 (.

ق�ّس  �ل�شعر بز�وية �أقّل من90°، كما يف 
�ل�شكل )4(.

�أكمل ق�ّس خ�شل �ل�شعر من �خللف، كما 
الرقبة  نّظف  ثّم  ال�صابقة،  اخلطوات  يف 
ال�صكل  يف  كما  احلالقة،  اآلة  با�صتعمال 

.)5(

�ل�شكل )2(

�ل�شكل )3(

�ل�شكل )4(

�ل�شكل )5(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

13

14

15

16

17

18

22

23

ق�ّص الُغّرة ب�صكل متعّرج )زكزاك(، كما 
يف �ل�شكل )6(.

ق�ّص ال�صعر عند قّمة الراأ�ص بزاوية 90˚، 
كما يف �ل�شكل )7(.

عمودي،  بخّط  ال�صعر  جوانب  ام�صك 
وق�ّس �خل�شلة، كما يف �ل�شكل )8(.

نّظف رقبة الزبون بفر�صاة الرقبة.
النهائي  ال�صكل  الزبون  على  اعر�ص 

ة. للَق�صّ

�لتمرين  من   )21-16( اخلطوات  نّفذ 
.)3-2(

نّظف مكان العمل جّيًدا .
يف  وعّقمها  �مل�شتعملة،  �الأدو�ت  طّهر 
يف  واحفظها  غلّفها،  ثّم  التعقيم،  جهاز 

�ص  بالطريقة ال�صحيحة. املكان املخ�صّ

�ل�شكل )6(

�ل�شكل )7(

�ل�شكل )8(
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموعات �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

ة الكاريه املائل. ق�ّص باإ�رشاف معّلمك �صعر اأحد زمالئك ق�صّ
اآلة  با�صتعمال  تدّرج خفيف  مع  الكاريه  ة  ق�صّ اأحد زمالئك  �صعر  معّلمك  باإ�رشاف  ق�ّص 

احلالقة.

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �صطب حمّددة وا�صحة 

كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2
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ة املتدّرج الق�صري  2    َق�صّ
ُيق�ّص ال�صعر الق�صري باأ�صكال خمتلفة حيث اإّنه يجمع خطوًطا خمتلفة وبا�صتعمال الزاوية من 
)�شفر°–45°( ومر�صًدا متحّرًكا ومر�صًدا ثابًتا، ويكون ال�صعر فوق القّبة ق�صرًيا يزداد طوله 

تدريجيًّا، كما يف ال�صكل )41-2(.

ة املتدّرج الق�صري. �ل�شكل )2-41(: َق�صّ
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
ة املتدّرج الق�صري. ُيتبع املر�صد الثابت والزاوية من )�صفر°- 45°( يف عملية تنفيذ ق�صّ

ة املتدّرج الق�صري   َق�صّ

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
ة املتدّرج الق�صري.  -  تق�ّص ال�صعر ق�صّ

øjô“

6-2

املواّدّ الالزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

�لتمرين  من   )5-1( من  اخلطوات  نّفذ 
.)3-2(

تف�صل  بحيث  ق�صمي  اإلى  ال�صعر  ق�ّصم 
�ل�شكل  يف  كما  قّمته،  عن  �لر�أ�س  حميط 

 .)1(

��شحب خ�شلة من �لق�شم �الأعلى �خللفي 
لل�صعر، وارفعها بزاوية )90°(، كما يف 
�ل�شعر  �ل�شكل )2(، حتى تكون خ�شل 

عند قّمة الراأ�ص اأطول منها عند الرقبة.

- الثوب الواق��ي، وَق�ّب�ة الق�ّص، واملق�ّص، 
وم�صط، ومالق��ط بال�صتي��ك، وفر�صاة 

تنظيف رقبة، ومن�صفة.
-  جهاز �لتعقيم.

-  مواّد غ�صيل ال�صعر، وماّدة مطّهرة
)كحول �إثيلي70%(، وقطن.

-  ورق الرقبة ال�صّحي.

�ل�شكل )1(

�ل�شكل )2(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

8

9

10

11

12

13

ال�صّبابة  اإ�صبعي  بي  اخل�صلة  ام�صك 
املر�صد  هي  لتكون  ها؛  وق�صّ والو�صطى، 

املتحّرك.
اخل�صلة  بجانب  الثانية  اخل�صلة  ا�صحب 
الأولى، وم�ّصطهما مًعا كخ�صلة واحدة، 
ها بالدرجة نف�صها التي مّت فيها ق�ّص  وق�صّ

�خل�شلة �الأولى، كما يف �ل�شكل )3(.
�الأ�شفل،  �إلى  �خل�شل  �أخذ  يف  ��شتمّر 
ها بخّط مائل وبز�وية )45°(، كما  وق�شّ

يف �ل�شكل )4(.
وارفعها  الرقبة،  من  القريبة  اخل�صلة  خذ 
ها،  بز�وية )�شفر°- �أقّل من 45°(، وق�شّ
كما يف �ل�شكل )5(، ثّم �أكمل ق�ّس �شائر 
�لق�شم  من  �الآخر  �جلانب  يف  �خل�شل 

�خللفي لل�شعر.
ق�ّس �جلانب �الأمين بز�وية )45°( وبخّط 
عمودي ،كما يف ال�صكل )6(؛ لتح�شل 

على طبقة متدّرجة مع حميط ال�صعر.

نّفذ اخلطوة ال�صابقة للجانب الأي�رش.

�ل�شكل )3(

�ل�شكل )4(

�ل�شكل )5(

�ل�شكل )6(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

14

15

16

17

طولها  وحّدد  الُغّرة،  من  خ�صلة  خذ 
وبزاوية  اجلانب  طول  مع  املق�ّص  بن�صل 
ثّم   ،)7( �ل�شكل  يف  كما  )�شفر°(، 

ها. ق�شّ

وارفعها  الُغّرة،  من  اأخرى  خ�صلة  خذ 
ها م�صتعيًنا  �أقّل من )45°(، وق�صّ بز�وية 
�ل�شكل  يف  كما  قبلها،  �لتي  باخل�شلة 

.)8(

وارفعها  الراأ�ص،  قّمة  من  خ�صلة  خذ 
ها بخّط مائل، كما  بز�وية )45°(، وق�شّ

يف �ل�شكل )9(.

الراأ�ص،  وقّمة  الُغّرة  من  خ�صلة  خذ 
وارفعها بزاوية منفرجة اأكرث من )°90(، 
يكون  حتى   ،)10( �ل�شكل  يف  كما 

ال�صعر اأكرث طوًل عند الُغّرة.

�ل�شكل )7(

�ل�شكل )8(

�ل�شكل )9(

�ل�شكل )10(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

18

19

20

21

على  النهائي  الت�رشيحة  �صكل  اعر�ص 
�لزبون، كما يف �ل�شكل )11(.

�لتمرين  من   )22-16( اخلطوات  نّفذ 
.)3-2(

نّظف مكان العمل جّيًدا .
يف  وعّقمها  �مل�شتعملة،  �الأدو�ت  طّهر 
يف  واحفظها  غّلفها،  ثّم  التعقيم،  جهاز 

�ص  بالطريقة ال�صحيحة. املكان املخ�صّ

�ل�شكل )11(

نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموعات �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

ة املتدّرج الق�صري. ق�ّص �صعر اأحد زمالئك اأو �صعر اأحد زبائن امل�صغل ق�صّ
ة املتدّرج الق�صري.  م�صتعيًنا بالإنرتنت، ابحث عن اأ�صكال خمتلفة وحديثة لَق�صّ

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �صطب حمّددة وا�صحة كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2
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ة ال�شعر املت�شاوي الأطوال )املنتظم(  3    َق�شّ
جانبي  من  اأم  الأمام،  من  اأم  اخللف،  من  �صواء  ال�صعر  اأطوال  بت�صاوي  ة  الق�صّ هذه  تتمّيز 
الراأ�ص، ويعتمد ق�ّص خ�صل ال�صعر على املر�صد )الدليل( املتحّرك، وتكون خطوط اأطراف 
�خل�شل �لعموديّة و�الأفقّية مو�زية لفروة �لر�أ�س وقائمة على �لز�وية 90°،  كما يف �ل�شكل 

.)42-2(

ة املت�صاوي الأطوال )املنتظم(. �ل�شكل )2-42(: َق�صّ
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
ة ال�صعر املت�صاوي الأطوال )املنتظم(. ُيتبع املر�صد املتحّرك والزاوية 90° يف تنفيذ ق�صّ

ة ال�شعر املت�شاوي الأطوال )املنتظم( َق�شّ

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
ة املت�صاوي الأطوال )املنتظم( با�صتعمال زاوية 90° واملر�صد املتحّرك. -  تق�ّص ق�صّ

øjô“

7-2

املواّدّ الالزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

يف  كما   ،)5-1( من  اخلطوات  نّفذ 
�لتمرين )3-2(.

ق�ّصم ال�صعر بالطريقة املنا�صبة؛ خم�صة اإلى 
�شبعة �أق�شام.

�بد�أ من مقّدمة �لر�أ�س باأخذ خ�شل ال يزيد 
�شمكها على )2�صم(؛ للتمّكن من روؤية 
ب�صكل  مت�صل�صاًل  منها،  املتحّرك  املر�صد 

مواٍز خلّط ال�صعر الأمامي.
�لر�أ�س  قّمة  من  �الأولى  �خل�شلة  ق�ّس 
وب�صكل متواٍز وبزاوية )90˚(، كما يف 

�ل�شكل )1(. 

و�ملق�ّس،  �لق�ّس،  وقّبة  �لو�قي،  �لثوب   -
وم�صط مالقط بال�صتيك، وفر�صاة تنظيف 

رقبة، ومن�صفة.
-  جهاز �لتعقيم.

-  مواّد غ�صيل ال�صعر، وماّدة مطّهرة
)كحول �إثيلي70%(، وقطن.

-  ورق الرقبة ال�صّحي.

�ل�شكل )1(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

9

10

11

12

13

جميعها،  �لر�أ�س  قّمة  خ�شل  ق�ّس  تابع 
مّتبًعا �لت�شل�شل نف�شه يف �لتق�شيم و�لق�ّس، 
م�صتعيًنا باملر�صد املتحّرك، كما يف ال�صكل 

.)2(
�لر�أ�س  مقّدمة  من  �ل�شعر  خ�شلة  �جمع 
�ل�شعر  وق�ّس   ،)°90( من  اأكرث  بزاوية 

بخّط مائل، كما يف �ل�شكل )3(.

وق�ّس  �لر�أ�س،  جانبي  �أحد  �إلى  �نتقل 
باملر�صد  م�صتعيًنا  منه،  الأولى  اخل�صلة 
مقّدمة  يف  الأولى  اجلهة  من  املتحّرك 
 ،)°90( وبزاوية  متواٍز  وب�صكل  الراأ�ص 

كما يف �ل�شكل )4(.

يف  جميعها  �ل�شعر  خ�شل  ق�ّس  �أكمل 
اجلانب الذي ابتداأت به.

ق�ّس خ�شل �ل�شعر يف �جلانب �الآخر من 
املر�صد  مّتبًعا  نف�صها،  وبالطريقة  الراأ�ص 
�ل�شكل )4(املتحّرك وب�صكل متواٍز وبزاوية )°90(.

�ل�شكل )3(

�ل�شكل )2(



156

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

14

15

16

17

ق�ّص املحيط اخلارجي من اجلانبي ب�صكل 
يف  كما  الق�ّص،  خّط  لتحّدد  عمودي 

�ل�شكل )5(.

باجلزء  وابداأ  الراأ�ص،  خلف  اإلى  انتقل 
اجلانبي من اإحدى اجلهتي يف اخللف، 
بحيث  اجلزء  هذا  من  وا�صحب خ�صلة 
بخ�شلة  و�دجمها  �لقّمة،  �أعلى  من  تبد�أ 
مرجًعا؛  لتكون  مق�شو�شة  �أخرى 
�جلديد،  للمر�شد  �ل�شعر  طول  لتحديد 

كما يف �ل�شكل )6(.

اأكمل الق�ّص اإلى اأن تنهي الق�صم اجلانبي 
بالطريقة نف�صها، كما  الراأ�ص  اخللفي من 

يف �ل�شكل )7(.

�الآخر،  �خللفي  �جلانب  يف  �ل�شعر  ق�ّس 
يف  كما   ،)14  ،13( اخلطوتي  مّتبًعا 

�ل�شكل )8(.

�ل�شكل )5(

�ل�شكل )6(

�ل�شكل )7(

�ل�شكل )8(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

تاأّكد من ت�صاوي اأطوال ال�صعر يف اخل�صل 18
�لق�ّس،  ثبات ز�وية  جميعها مع مر�عاة  

كما ياأتي:
 اأ  - اجعل راأ�ص الزبون معتدًل.

)5�شم(  عر�شها  �شعر  خ�شلة  خذ  ب- 
تقريًبا و�شمكها )2�شم( من مقّدمة 

الراأ�ص، وم�ّصطها اإلى الأعلى.
بي  بقّوة  ال�صعر  خ�صلة  ام�صك  ج�- 
ال�ّصبابة والو�صطى يف اليد  اإ�صبعي  
كما  �خل�شلة،  قاعدة  من  �لي�رسى 
تكون  �أن  وتاأّكد   ،)8( �ل�شكل  يف 

اأ�صابعك م�صتقيمة.
من  الأعلى  اإلى  الإ�صبعي  اأزلق   - د 
خ�شلة �ل�شعر؛ لتحديد طول �ل�شعر 

ه . املطلوب بعد ق�صّ
مواٍز  نحو  على  املق�ّص  ام�صك  ه�- 
لإ�صبعي ال�صّبابة والو�صطى، وق�ّص 

ال�صعر الذي فوقهما. 
و  - ا�صحب خ�صلة �صعر جديدة بجانب 
ها، وم�ّصطها اإلى اخل�صلة التي مّت ق�صّ
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

         الأعلى، على اأن حتوي اخل�صلة اجلديدة 
ه من قبل.  بع�ص ال�صعر الذي مّت ق�صّ

ز  - تابع العمل بالتحّرك اإلى اخللف فوق 
قّمة الراأ�ص، وحتى موؤّخرة العنق.

ح - ق�ّص جهتي اليمي والي�صار بالطريقة 
ذ�تها.

ه  ط - خذ خ�صلة من ال�صعر الذي مّت ق�صّ
انتظام  من  وتاأّكد  الراأ�ص،  قّمة  يف 
وو�زن  نهايتها،  يف  �ل�شعر  طول 
لت�شتعملها  حولها  �لتي  �خل�شل 

كمر�شد.
من  الأ�صابع  فوق  ما  ال�صعر  ق�ّص  ي- 
الراأ�ص  بقّمة  مروًرا  لالأذن،  الأذن 
العليا، وبهذا يتّم جتاوز اخلّط الذي 

اتخذ مر�صًدا لك من قبل.
ك -  افح�ص نتيجة الق�ّص من خلف الراأ�ص، 
وعدم  �خل�شل،  �ن�شحاب  مر�عًيا 

ظهور خطوط عر�صّية بال�صعر.
يف  لل�صعر  اخلارجّية  اخلطوط  نّظم   - ل 

حميط �لر�أ�س جميعه. 
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموعات �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

ة املت�صاوي الأطوال )املنتظم(. ق�ّص �صعر اأحد زمالئك اأو �صعر اأحد زبائن امل�صغل ق�صّ
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �صطب حمّددة وا�صحة 
كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

19

20

21

22

ة النهائي. اعر�ص على الزبون �صكل الق�صّ
�لتمرين  من   )21-16( اخلطوات  نّفذ 

.)3-2(
نّظف مكان العمل جّيًدا .

يف  وعّقمها  �مل�شتعملة،  �الأدو�ت  طّهر 
يف  واحفظها  غّلفها،  ثّم  التعقيم،  جهاز 

�ص بالطريقة ال�صحيحة. املكان املخ�صّ
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ة ال�صعر املتدّرج الطويل  4    َق�صّ
ال�صعر  حميط  عند  وطوياًل  ومقّدمته،  الراأ�ص  قّمة  عند  ق�صرًيا  ة  الَق�صّ هذه  يف  ال�صعر  يكون 
وبطول يتعّدى حدود الأكتاف اإلى اأ�صفل، ويتّم ق�ّص اخل�صل باجتاه وبزاوية اأكرث من )°90( 

مع فروة �لر�أ�س، كما يف �ل�شكل )43-2(. 

ة املتدّرج الطويل. �ل�شكل )2-43(: َق�صّ
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
ال�صعر  ة  ق�صّ تنفيذ  يف   )°90( من  اأكرث  والزاوية  الثابت  واملر�صد  املتحّرك  املر�صد  ُيتبع 

املتدّرج الطويل.

ة املتدّرج الطويل َق�صّ

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
-  تق�ّص ال�صعر املتدّرج الطويل .

øjô“

8-2

املواّدّ الالزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

نّفذ اخلطوات )1-5( من �لتمرين )3-2(.
يف  كما  اأق�صام،  اأربعة  اإلى  ال�صعر  ق�ّصم 

�ل�شكل )1(.
م�ّشط �لق�شم �خللفي من �لر�أ�س �إلى �أ�شفل 

�لرقبة بخّط �أفقي م�شتقيم بز�وية �شفر.
الطبقة  من  ال�صعر  وق�ّص  الق�ّص،  خّط  حّدد 
وبزاوية  متواٍز  م�صتقيم  اأفقي  بخّط  الأولى 
الطول  حّددت  قد  تكون  وبهذا  �صفر، 
املطلوب ل�صعر الزبون، كما يف ال�صكل )2(.

�ل�شكل )2(

�ل�شكل )1(

و�ملق�ّس،  �لق�ّس،  وق�ّب�ة  �ل�و�ق�ي،  �ل�ث�وب    -
وم�صط، ومالقط بال�صتيك، وفر�صاة تنظيف 

رقبة، وب�صكري.
-  جهاز التعقيم.         -  جمفف ال�صعر اليدوي.

-  مواّد غ�صيل ال�صعر، وماّدة مطّهرة
)كحول �إثيلي70%(، وقطن.

-  ورق الرقبة ال�صّحي.
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

9

10

11

12

13

اخللفّية  املنطقة  من  الثانية  الطبقة  ق�ّص 
من  اأكرث  وبزاوية  مائل  عمودي  ب�صكل 
)90˚(، وبهذ� تكون قد حّددت �ملر�شد 

املتحّرك، كما يف ال�صكل )3(.

نّفذ اخلطوة ال�صابقة رقم )5( يف الطبقة 
الثالثة من املنطقة اخللفية، م�صتعيًنا باملر�صد 

املتحّرك، كما يف ال�صكل )4(.

خذ خ�شلة �ل�شعر من �جلانب �الأمين على 
اأن تكون قريبة من املر�صد املتحّرك بخّط 
اإلى  اأفقي وبزاوية اأكرث من 90°، مّتجًها 

ها، كما يف �ل�شكل )5(. �أعلى، وق�شّ

الأي�رش،  للجانب  ال�صابقة   اخلطوة  نّفذ 
م�صتعيًنا باملر�صد املتحرك.

�أ�شفل  �إلى  لل�شعر  �خللفي  �لق�شم  م�ّشط 
�لرقبة بخّط �أفقي م�شتقيم وبز�وية �شفر، 
يف  كما  �لز�ئد،  �ل�شعر  من  وتخّل�س 

�ل�شكل )6(.

�ل�شكل )3(

�ل�شكل )4(

�ل�شكل )5(

�ل�شكل )6(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

14

15

16

17

18

19

وق�ّص  عمودي،  ب�صكل  املق�ّص  ام�صك 
لتح�شل  �ل�شعر؛  �أطر�ف  �ملدّبب  بر�أ�شه 
غري  متجان�صة  متعّرجة  اأطراف  على 

مت�شاوية، كما يف �ل�شكل )7(.
نّفذ اخلطوة ال�صابقة للجانب الأمين بزاوية 

اأكرث من 90˚.
كّرر اخلطوة ال�صابقة للجانب الأي�رش.

�جمع �أق�شام �ل�شعر �ملق�شو�شة، و��شبكها 
عن  �ملق�شو�شة  �الأق�شام  لتف�شل  مبالقط 
�الأق�شام غري �ملق�شو�شة، كما يف �ل�شكل 

.)8(
اأق�صام  اإلى  )الُغّرة(  الراأ�ص  مقّدمة  ق�ّصم 
الق�صم الأول منه  ومبفرق مائل، وا�صبك 
بخّط  �ل�شعر  وق�ّس  �الأمين،  �جلانب  مع 
على  لتح�شل  )�شفر°(؛  وبز�وية  مائل 
اأطراف متزايدة الأطوال كّلما اجتهنا اإلى 

�أ�شفل، كما يف �ل�شكل )9(.
�لر�أ�س،  مقّدمة  من  �لثاين  �لق�شم  ق�ّس 
 ،°45 وبزاوية  املتحّرك  باملر�صد  م�صتعيًنا 

كما يف �ل�شكل )10(.

�ل�شكل )7(

�ل�شكل )8(

�ل�شكل )9(

�ل�شكل )10(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

20

21

22

23

24

25

26

قّمة  من  ال�صعر  تدّرج  عملية  يف  ا�صتمّر 
اأّقل  وبزاوية  الأ�صفل  اإلى  مّتجًها  الراأ�ص، 
املتحّرك،  باملر�صد  م�صتعيًنا  من)90˚(، 

كما يف �ل�شكل )11(.

�أقّل من )°90(،  بز�وية  �ل�شعر  قّمة  ق�ّس 
م�صتعيًنا باملر�صد املتحّرك، كما يف ال�صكل 

.)12(

�ل�شكل  يف  كما  �خل�شلة،  �أطر�ف  ق�ّس 
.)13(

ة النهائي،  اعر�ص على الزبون �صكل الق�صّ
كما يف �ل�شكل )14(.

�لتمرين  من   )21-16( اخلطوات  نّفذ 
.)3-2(

نّظف مكان العمل جّيًدا .
يف  وعّقمها  �مل�شتعملة،  �الأدو�ت  طّهر 
يف  واحفظها  غّلفها،  ثّم  التعقيم،  جهاز 

�ص  بالطريقة ال�صحيحة. املكان املخ�صّ

�ل�شكل )11(

�ل�شكل )12(

�ل�شكل )13(

�ل�شكل )14(
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموعات �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

ة املتدّرج الطويل. ق�ّص �صعر اأحد زمالئك اأو �صعر اأحد زبائن امل�صغل ق�صّ
ة املتدّرج الطويل.  م�صتعيًنا بالإنرتنت، ابحث عن اأ�صكال خمتلفة وحديثة لَق�صّ

اكتب خطوات العمل التي تّتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �صطب حمّددة وا�صحة 

كما ياأتي :

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2

ات     ن�صاط )2-6(: ا�صتعمال جهاز احلا�صوب يف ت�صميم الق�صّ

�صّمم اأحد املزّيني ت�رشيحة لزبون م�صتعيًنا بجهاز احلا�صوب، ناق�ص -باإ�رشاف معّلمك- 
زمالءك يف �صّحة اختيار املزّين لهذه الت�رشيحة.
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
يخّفف ال�صعر الكثيف لت�صهيل العناية به، يف حي يخّفف الأمل�ص لإعطائه ارتفاًعا معّيًنا 
عن فروة �لر�أ�س، وير�عى تقدير كمّية �ل�شعر �ملر�د تخفيفها يف كّل مّرة، على �أن يكون �ل�شعر 

رطًبا يف اأثناء تخفيفه.

تخفيف ال�شعر با�شتعمال مو�شى احلالقة
يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:

-  تخّفف ال�صعر با�صتعمال مو�صى احلالقة.

øjô“

9-2

املواّدّ الالزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

9

نّفذ اخلطوات )1-5( من �لتمرين )3-2(.
ق�ّصم ال�صعر اإلى اأربعة اأق�صام.

خذ خ�صلة من ال�صعر ب�صمك )1 �شم(، 
ال�صّبابة  اإ�صبعي  ثّم م�ّصطها، و�صعها بي 

والو�صطى، كما يف ال�صكل )1(.
ارفع اخل�صلة بزاوية حاّدة، و�صع مو�صى 
اإلى  مّتجًها  اخل�صلة،  و�صط  التخفيف 

�الأ�شفل، كما يف �ل�شكل )2(.
�ل�شكل )2(حّرك املو�صى باجتاه نهاية ال�صعر، كما يف

�ل�شكل )1(

ومو�شى  �لق�ّس،  وقّبة  �لو�قي،  �لثوب   -
ومالقط  وم�شط،  و�شفر�ت،  حالقة، 
رقبة،  تنظيف  وفر�صاة  بال�صتيك، 

وب�شكري.

-  مواّد غ�صيل ال�صعر، وماّدة مطّهرة
)كحول �إثيلي70%(، وقطن.

-  ورق الرقبة ال�صّحي.
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

10

11

12

13

نهاية  من  �قرتبت  وكّلما   ،)3( �ل�شكل 
اخل�صلة زد ال�صغط على املو�صى. 

مبو�صى  اخل�صلة  انتهاء  عند  ال�صعر  اقطع 
�أطر�ف مدّببة،   �لتخفيف؛ لتح�شل على 

كما يف �ل�شكل )4(.
نّفذ اخلطوات من )7-10( ل�شائر خ�شل 

ال�صعر بالطريقة نف�صها.
نّظف مكان العمل بعد النتهاء.

عّقم الأدوات امل�صتعملة، وطّهرها، واحفظها 
�ص بالطريقة ال�صحيحة. يف مكانها املخ�صّ

�ل�شكل )3(

�ل�شكل )4(

نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموعات �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيهات معّلمك:

خّفف �صعر اأحد زمالئك اأو �صعر اأحد زبائن امل�صغل با�صتعمال مو�صى احلالقة اأو مق�ّص التخفيف.
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �صطب حمّددة وا�صحة كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2
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ن�صاط )2-7(: زيارة ميدانيّة

، وحتاور مع  التجميل  اأحد �صالونات  اإلى  ميدانّية مع زمالئك  املّعلم زيارة  باإ�رشاف  نّفذ 
�شاحبه حول ما ياأتي:

ة ال�صعر التي تنا�صب ال�صّيدات املتقّدمات يف العمر. 1- موا�صفات ق�صّ
ة ال�صعر التي تنا�صب القامة الق�صرية. 2- موا�صفات ق�صّ

ة ال�صعر التي تنا�صب ال�صّيدات ذوات الروؤو�ص املفلطحة من اخللف،  3- موا�صفات ق�صّ
وميتلكن �شعًر� خفيًفا.

ة املت�صاوي  ة الطول الواحد )الكاريه( وق�صّ 1-  حّدد الختالف بي اأطوال اخل�صل يف ق�صّ
الأطوال )املنتظم (. 

2-  عّلل ما ياأتي:
 �أ   -  غ�شل �ل�شعر قبل عملية �لق�ّس.

ة املتدّرج  ب- يق�ّص ال�صعر عند العنق بزاوية ترتاوح بي ) �صفر°- 45°( يف ق�صّ
�لق�شري.

ة املتدّرج الطويل. ج� - اأهمّية حتديد املر�صد الثابت يف ق�صّ
ة على الزبون بعد انتهاء العمل.  د  - عر�ص �صكل الق�صّ

3-  متى يكون �لتخفيف باملو�شى من �أ�شفل �خل�شلة؟ ومتى يكون من �أعالها؟
ات ال�صعر يف الأ�صكال الآتية: 4-  حّدد نوع املر�صد واخلطوط والزوايا امل�صتعملة يف ق�صّ
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ح فوائده املتعلقة بال�صعرة ذاتها. 1 -  حتّقق عملية ق�ّص ال�صعر عّدة فوائد، و�صّ
 ،)°90( القائمة  والزاوية  املتحّرك،  واملر�صد  الثابت،  املر�صد  الآتية:  املفاهيم  ح  و�صّ  -  2

وخطوط الق�ّص.
3 -  عّلل ما ياأتي:

 اأ   - تق�صيم ال�صعر وتثبيت الأق�صام مبالقط يف اأثناء تنفيذ عملية الق�ّص.
ات يف جيوب �ملزّين. ب - عدم و�شع �ملق�شّ

ج� - يخّفف ال�صعر الناعم قرب فروة الراأ�ص، يف حي يخّفف ال�صعر املجّعد بعيًدا عنها.
د   - و�صع بودرة على رقبة الزبون قبل تنظيفها من ق�صا�صات ال�صعر بعد عملية الق�ّص.
�ات ال�ص�عر لق�ّص ال�ص�عر فقط، وعدم ا�ص�ت�عمالها يف ق��ّص الورق  ه� - ا�صتعمال مق�صّ

وغريه.
ات جميعها. و  - ينا�صب الوجه البي�صوي الق�صّ

4 -  ما الإجراءات الواجب القيام بها بعد كّل عملية ق�ّص �صعر؟
5 -  متى يخّفف ال�صعر؟ هل يختلف مق�ّص ال�صعر عن مق�ّص التخفيف عند اإجراء تخفيف 

�ل�شعر؟
6 -  حّدد مو��شفات كّل مّما ياأتي:

ة بالق�ّص، وورق الرقبة ال�صّحي،  مق�ّص ال�صعر العادي، ومق�ّص التخفيف، والقّبة اخلا�صّ
و�لثوب �لو�قي للق�ّس، ومو�شى تخفيف �ل�شعر.

ة تنا�صبها، علًما باأّنها  7 - جاءت ال�صيدة �صناء اإلى �صالون التجميل وطلبت ق�ّص �صعرها ق�صّ
ذات راأ�ص �صغري و�صعٍر قليل التمّوج ووجه مرّبع.

ة التي تنا�صب حجم راأ�صها ال�صغري؟  اأ  - ما موا�صفات الق�صّ
ب- كيف ميكن متويه معامل وجهها املرّبع واإظهاره قريًبا من الوجه البي�صوي؟
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ة  وق�صّ املائل،  الكاريه  ة  ق�صّ من  كّل  يف  ال�صعر  خ�صل  اأطوال  بي  الختالف  حّدد   -   8
املتدّرج الق�صري.

ات بعد كّل ا�صتعمال. 9   -  بّي اأهمّية العناية بالأم�صاط واملق�صّ
ح �ملق�شود باجلملة �الآتية: 10-  و�شّ

لق�ّص ال�صعر اأثر يف النواحي القت�صاديّة للزبون.
ح ذلك يف  11-  يتخذ ال�صعر طوًل حمّدًدا عند قّمة الراأ�ص بالن�صبة لطوله عند العنق، و�صّ

ات الآتية: الطول الواحد، واملت�صاوي الأطوال، واملتدّرج الق�صري. ما يخ�ّص الَق�صّ
12-  حّدد يف ال�صورة ما ياأتي:

 اأ   - �صكل وجه الزبون قبل عملية الق�ّص يف ال�صورة )1(.
ة التي ُطبِّ�قت على �صعر الزبون يف ال�صورة )2(. ب - ا�صم الَق�صّ

ة. ج� - املر�صد الذي ا�صتعمل عند تنفيذ الَق�صّ
ة.  د  - اخلطوط التي مّت ا�صتعمالها عند تنفيذ الَق�صّ

)2(                                                                 )1( 
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لنعماأ�شتطيع بعد درا�شتي هذه الوحدة اأن:الرقم

ح �ملق�شود باملفاهيم �الآتية:1 �أو�شّ
الق�ّص،  وزاويا  املتحّرك،  واملر�صد  الثابت،  واملر�صد  ال�صعر،  ق�ّص 

وخطوط الق�ّص.
اأبّي اأهمّية ق�ّص ال�صعر وفوائده.2

�أمّيز �الأدو�ت و�ملو�ّد �مل�شتعملة يف عملية ق�ّس �ل�شعر.  3

ة ال�صعر.4 اأتعّرف اأ�ص�ص اختيار ق�صّ

اأحّدد اأ�ص�ص تنفيذ ق�ّص ال�صعر.5

اأمّيز بي املر�صد الثابت واملر�صد املتحّرك.6

ات �ل�شعر �الأ�شا�شّية.7 �أتعّرف �أ�شكال ق�شّ

ة بق�ّص ال�صعر .8 اأطّبق املهارات اخلا�صّ

ات ال�صعر الأ�صا�صّية بع�صها ببع�ص.9 تي اأو ثالث من ق�صّ اأدمج َق�صّ

اأطّبق تعليمات الأمن وال�صالمة العاّمة يف اأثناء تطبيق املهارات.10

اأ�صتنتج تاأثري ق�ّص ال�صعر يف النواحي النف�صّية للزبون.11

اأواكب التطّورات وامل�صتجّدات يف جمال ق�ّص ال�صعر.12

قّيم تعّلمك ملو�صوع ق�ّص ال�صعر، بو�صع اإ�صارة )P( اإزاء كّل فقرة من قائمة ال�صطب الآتية:
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اخلليقة  فمنذ  والقدمني،  اليدين  ب�أطراف  املتوافرة  ب�لأظف�ر  علين�  واأنعم  بقدرته  اهلل  حب�ن� 
ا�صتعمله� الإن�ص�ن و�صيلة للدف�ع عن النف�س، ثّم اأ�صبحت العن�ية ب�لأظف�ر رف�هية يطلبه� الأغني�ء؛ 
لأّنه� ك�نت رمًزا للجم�ل، والأن�قة، والرثاء، واملك�نة الجتم�عّية املرموقة، عالوة على كونه� دليل 
ال�صّحة ورمًزا للع�فية، اأّم� اليوم ف�لعن�ية ب�لأظف�ر اأ�صبحت اأمًرا �رضوريًّ� للمظهر الأنيق، وخدمة 

ون للن�ص�ء والرج�ل على حدٍّ �صواء. يقّدمه� املخت�صّ
م� الظفر؟ م� العوامل املوؤّثرة يف منّوه ؟ م� عالقة الظفر ب�لن�حية ال�صحّية لالإن�ص�ن؟

كيف منّيز الظفر الطبيعي من املري�س؟ م� مراحل العن�ية ب�ليدين والقدمني؟
يتوقّع منك بعد در��سة هذه �لوحدة �أن: 

تبنّي مواقع الع�صالت، والعظ�م، واملف��صل، والأع�ص�ب، والأوعية الدموّية يف اليدين والقدمني.
ح تركيب الظفر، وبنيته، واأ�صك�له.  تو�صّ
ح م�صكالت الأظف�ر، واأمرا�صه�.  تو�صّ

تبنّي م�صتلزم�ت العن�ية ب�ليدين والقدمني. 
ح طرائق العن�ية ب�ليدين.  تو�صّ

تنّفذ عملية تطريف اأظف�راليدين ب�لطريقة ال�صحيحة.
تنّفذ عملية حّم�م الزيت لالأظف�ر ب��صتعم�ل املواّد املن��صبة. 

ح طرق العن�ية ب�لقدمني. تو�صّ
تنّفذ عملية تدرمي اأظف�ر القدمني ب�لطريقة ال�صحيحة.

تبنّي حرك�ت تدليك اليدين والقدمني.
تدلّك اليدين بعد التطريف والقدمني بعد التدرمي.

حتّدد اأ�ص�س اختي�ر الطالء املن��صب لالأظف�ر.  
ت�صع الطالء على اأظف�ر اليدين والقدمني بطرائق واأ�صك�ل خمتلفة. 

(ËQóàdGh ∞jô£àdG )
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 1    عظام �ل�ساعد و�ليد وع�سالتهما
 )Ulna( الزند  هم�:  عظمني،  من  ال�ص�عد  يتكّون 
يف   )Radius( والكعربة  الإن�صّية،  اجلهة  يف 
الر�صغ  عظ�م  من  اليد  وتتكّون  الوح�صّية،   اجلهة 
�صّفني  يف  مرّتبة  ثم�نية  وعدده�   )Carpal bones(
اليد  م�صط  عظ�م  تليه�  عظ�م،  اأربع  منهم�  كّل  يف 
)Metacarpal bones( )الأ�صن�ع( وعدده� خم�صة، 
 )Phalanges( ثّم عظ�م الأ�ص�بع وتدعى ال�صالمي�ت

وهي ثالث يف كّل اإ�صبع م� عدا الإبه�م؛ اإذ به �صالميت�ن فقط.
تغّطي عظ�م ال�ص�عد، كم� يف ال�صكل )3-1(، جمموعة من الع�صالت ميكن تق�صيمه� اإلى جمموعتني: 
اأم�مّية، وخلفّية، وتعمل ع�صالت املجموعة الأم�مّية على ثني املرفق والر�صغ واملف��صل بني ال�صالمي�ت، 
يف  ال�ص�عد  وحتريك  الزند  على  الكعربة  تدوير  على  تعمل  ع�صالت  املجموعة:  هذه  ع�صالت  ومن 

حركة دورانّية تعرف ب�لكب )ع�صالت ك�بة(، اأّم� ع�صالت 
املجموعة اخللفّية فتعمل على مّد ال�ص�عد والر�صغ وال�صالمي�ت 

وبينه� ع�صالت تعمل على طرح ال�ص�عد.
بحرك�ت   ،)2-3( ال�صكل  يف  كم�  اليد،  ع�صالت  تقوم 
� يف املهن التي تتطّلب حرك�ت على م�صتوى  دقيقة وخ�صو�صً
والر�صم،  املو�صيقّية،  الآلت  على  ك�لعزف  الدّقة،  من  معنّي 
ي�صّمى  و�صع  يف  اليد  ي�صع  انقب��صه�  اأّن  كم�  والطب�عة، 

الكت�بة.
ال�رضي�نني  تفرع�ت  من  ب�لدم  واليد  ال�ص�عد  ع�صالت  تتّزود 
تتّزود  والع�صالت  الـجلد  اأّن  كم�  والكعربي،  الزندي 

ب�أع�ص�ب من تفّرع�ت الأع�ص�ب الزندي والكعربي والو�صطي.

تركيب �لأطر�ف �لعلويّة و�ل�سفليّة �أّولً

ال�صكل )2-3(: 
ع�صالت ال�ص�عد واليد.

ال�صكل )3-1(: عظ�م ال�ص�عد واليد.

(ËQóàdGh ∞jô£àdG ):يتمثل تركيب �لأطر�ف �لعلوية و�ل�سفلية بالآتي
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 2    عظام �ل�ساق و�لقدم وع�سالتهما
يت�ص�به الطرف�ن العلويّ�ن مع الطرفني ال�صفليني 
الوظ�ئف  اأّنهم� يختلف�ن يف  اإّل  الرتكيب،  يف 
التي يوؤديه� كّل منهم�، كم� اأّن عظ�م الطرف 
ال�صفلي وع�صالته  اأكرب من مثيالته� واأقوى يف 

الطرف العلوي.
 )Tibia( الظنبوب  ال�ص�ق:  عظ�م  وت�صمل 
يف   )Fibula( وال�صظّية  الإن�صّية،  اجلهة  يف 
منطقة  ف�إّن  القدم  يف  اأّم�  الوح�صّية،  اجلهة 
الر�صغ )Tarsals( حتتوي �صبع عظم�ت تليه� 
الأ�صن�ع وعدده� خم�صة، ثّم ال�صالمي�ت وهي 
به  اإذ  ؛  الإبه�م  عدا  م�  اإ�صبع  كّل  يف  ثالث 

�صالميت�ن، كم� يف ال�صكل )3-3(.
من  ال�ص�ق  من  الإن�صّية  الأم�مّية  اجلهة  تخلو 
حتت  الظنبوب  عظم  ج�ّس  وميكن  الع�صالت 
فتتوافر  ال�ص�ق  ع�صالت  اأّم�  مب��رضة،  اجللد 
والوح�صّية،  اخللفّية  اجلهتني  رئي�س يف  ب�صكل 

كم� يف ال�صكل )4-3(.
وتتّزود ع�صالت ال�ص�ق والقدم ب�لدم من تفرع�ت 
اجللد  اأّن  كم�   ،)Popliteal( امل�أب�صي  ال�رضي�ن 
والع�صالت تتزّود ب�أع�ص�ب من تفرع�ت الع�صبني 

.)Sciatic( والإ�صكي ،)Femoral( ع�صالت ال�ص�ق والقدم.الفخذي :)ال�صكل )3-4

ال�صكل )3-3(: عظ�م ال�ص�ق و القدم.

 3    تركيب �لظفر وبنيته و�أ�سكاله
يعّد الظفر اأحد ملحق�ت اجللد، وتنمو الأظف�ر على نه�ية ال�صالمي�ت الأولى لأطراف اليدين 
والقدمني، وتكمن وظيفته� يف حم�ية اأطراف اأ�ص�بع اليدين والقدمني؛ ليتمّكن الإن�ص�ن من 
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القيام بالعمال املختلفة؛ لأّنها ت�ساعد على التقاط الأ�سياء الدقيقة  وم�سكها بقّوة، فمن غري 
توافر الأظف�ر ل ن�صتطيع القي�م ب�لأعم�ل ب�صهولة، كم� اأّن الأظف�ر تزيّن اليدين والقدمني، 

والظفر الطبيعي ال�صّحي مينح الإن�ص�ن اجلم�ل وح�صن املظهر.
�أ    - تركيب �لظفر: الظفر �سفائح قرنّية �سلبة تنمو من خاليا حّية متجّددة، وهو حماط باجللد 
من الجت�ه�ت جميعه� الذي يعمل على حم�يته عن طريق مّد جزء من �صطحه اخل�رجي 
الرئي�س  املكّون  الكرياتني  م�ّدة  وتعّد  به،  الظفر  الت�ص�ق  من  الن�جتة  الفراغ�ت  ليغّطي 
للظفر، والكرياتني هو م�ّدة بروتينّية غنّية ب�لكربيت، تكّون الق�عدة الأ�ص��صّية لالأن�صجة 
القرنّية، وحتتوي الأظف�ر على ن�صبة كربيت اأعلى منه� يف ال�صعر والب�رضة، ب�لإ�ص�فة اإلى 
بن�صب  اأخرى  ومع�دن  والف�صفور  والك�ل�صيوم  احلديد  من  خمتلفة  ن�صب  على  احتوائه 
�صغرية، وهذه املواّد جمتمعة تكّون �صفيحة الظفر ب�صكل متقّرن وق��ٍس ولونه� �صّف�ف 
م�ئل للبي��س، وتكون مل�ص�ء ول حتتوي �صفيحة الظفر القرنّية على اأع�ص�ب اأو اأوعية 
اإلى  ب�لإ�ص�فة  الدم،  وفقر  التغذية  ك�صوء  عوامل؛  بعّدة  الظفر  �صالبة  وتت�أّثر  دموّية، 

العوامل الطبيعّية والكيمي�ئّية والتعّر�س للمع�جلة ب�لأ�صّعة.
ينمو الظفر بدًءا من الن�صيج الغ�ص�ئي وميتّد لنه�ية راأ�س الإ�صبع، وظفر الإ�صبع الأو�صط 
كم�  ا،  منوًّ ف�أقّله�  الإبه�م  اأّم�  اليد،  الأخرى يف  الأ�ص�بع  �ص�ئر  من  اأ�رضع  ب�صورة  ينمو 
اأكرث �صالبة  القدمني  اأظ�فر  القدمني، وتكون  اأظف�ر  من  اأ�رضع  تنمو  اليدين  اأظف�ر  اأّن 
و�صمًك� من اأظف�ر اليدين، ويف ح�لة انف�صل الظفر ف�إّنه يعود للنمّو خالل مّدة اأق�ص�ه� 
من )4-6( اأ�صهر، ويت�أّثر منّو الظفر ب�لعمر، فكّلم� تقّدم العمر اأ�صبح بطيًئ� يف النمّو، 

ب�لإ�ص�فة اإلى ت�أّثره ب�صعف الدورة الدمويّة.

للمناق�سة

ن�ق�س زمالءك  ب�إ�رضاف املعلم يف م� ي�أتي:
-  يتغرّي �صمك الأظف�ر ح�صب اجلن�س والعمر.

-  يكون منّو الأظف�ر يف القدمني اأبط�أ منه يف اأظف�ر اليدين.
-  يكون منّو الأظف�ر اأ�رضع واأقوى عند ال�صّيدة احل�مل.
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يت�أّثر منّو الظفر من �صخ�س اإلى اآخر بعّدة عوامل مهّمة، منه�:
1. عوامل داخلّية، مثل:

•  ال�صّحة والتغذية: ينمو الظفر مبعدل 3 ملم يف ال�صهر ويحت�ج لينمو ب�لك�مل اإلى 
6 اأ�صهر، ويختلف هذا من �صخ�س اإلى اآخر، حيث يت�أّثر الظفر ب�حل�لة ال�صحّية 
بروتين�ت،  من  الغذائّية  املواّد  بتحويل  اجل�صم  ويبداأ  اإيج�ًب�،  اأو  �صلًب�  لل�صخ�س 
لالأظف�ر،  الغ�ص�ئي  للن�صيج  وم�ء  ومع�دن،  وفيت�مين�ت،  ودهون،  ون�صوي�ت، 
حيث يعمل الربوتني على بن�ء اخلالي� ويعّو�س الت�لف منه�؛ لذا، ف�إّن نق�س التغذية 
اأو ال�صطراب�ت الع�صوّية لأي �صبب يوؤّدي اإلى اإحل�ق ال�رضر ب�جل�صم ب�صكل ع�ّم 
وب�لأظف�ر ب�صكل خ��ّس، وهذا يدّل على و�صع م�صرتك حيث اإّنه� تتغّذى بو�ص�طة 
غدد �صغرية دقيقة وقنوات حتمل له� الغذاء والأك�صجني الالزمني لنمّوه�، فلون 
اللون  فظهور  اجل�صم؛  ح�لة  على  الطبيب  به�  ي�صتدّل  التي  الو�صيلة  يعّد  الظفر 
ف�إّن  وب�ملق�بل  اجل�صم،  يف  املختلفة  الوظ�ئف  انتظ�م  على  يدّل  للظفر  الزهري 

اختالف لونه يدّل على اأعرا�س مر�صّية.
•  احل�لة النف�صّية: اإن العالقة بني احل�لة النف�صّية والأمرا�س اجللدّية تعود لوحدة الأ�صل 
بني اجللد واجله�ز الع�صبي يف املرحلة اجلنينّية، واجللد اأكرث اأع�ص�ء اجل�صم غـزارة 

والأوعيـة  الع�صبّية  بـ�لأليـ�ف 
الـتي  الدقيـقـة  الـدمـويّـة 
واأهـّم  الأليـ�ف،  هذه  تغـّذي 
والع�صبّية:  اجللديّة  الأمرا�س 
اإّن  اإذ  وال�صدفّية؛  الأكزمي�، 
يف  مهم  ع�مل  النف�صي  الُبْعد 

العالج�ت اجللديّة.
وقد تظهر يف خمتلف الأعم�ر 
والقلق  التوّتر  من  ح�لت 

يرافق�ه� ق�صم الأظف�ر واأطراف اجللد من حوله،كم� يف ال�صكل )3-5( في�صّوه 
بع�س   ويف  منه�،  والتخّل�س  مع�جلته�  يجب  �صّيئة  ع�دة  وهي  وهيئته،  الظفر 

ال�صكل )3-5(: ق�صم الأظف�ر.
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ح�لت التفكري، تكون مرافقة بحرك�ت ال�صغط على اأطراف الأ�ص�بع اأو النقر 
على مك�ن �صلب فيت�أّثر الظفر بنمّوه، ومن املمكن حتديد ت�ريخ احل�لة تبًع� لُبْعد 

اخلطوط عن قاعدة الظفر.
•   العمر: لنمّو الظفر عالقـة وا�صحة بحيوّية اجل�صم العـ�ّم وبنـ�ء الأن�صجة؛ اإذ تكون 
�رضيعة عند الأطف�ل منه عند امل�صّنني، فيالحظ منّو اأظف�رهم بطيًئ� مق�رنة مبرحلة 

ال�صب�ب، حيث ت�صبح اأغلظ وغري منتظمة.
2. عوامل خ�رجّية، مثل:

يف على نحو اأ�رضع منـه يف ال�صـت�ء؛ ب�صبب احلرارة،  •   احلرارة: تنمو الأظفـ�ر ب�ل�صّ
واأ�صـّعة ال�صم�س ال�رضورّية لنمّو الأظف�ر.

•  املهنة: اإّن ا�صتعم�ل املواّد الكيمي�ئّية، ك�لقلويّ�ت واحلمو�س يف بع�س املهن من 
غري اأخذ الحتي�ط�ت الالزمة يوؤذي الأظف�ر، فيجّففه�، وي�صّققه�، ويغرّي لونه�، 
الك�تبة  الآلة  بو�ص�طة  يكتنب  الالتي  والط�بع�ت  )البي�نو(  على  الع�زفني  اأّن  كم� 
واحل��صوب، ُي�صتح�صن اأن تكون اأظف�رهم جميًع� ق�صرية حتى ل يت�رّضر الن�صيج 
الغ�ص�ئي له�، وكذلك احل�ل ب�لن�صبة اإلى بع�س املهن  اليدويّة؛ ك�لنج�رة، ون�صج 

ال�صّج�د اليدوي، ...، اإلخ.
•  عدم العن�ية ب�لظفر : مثل ال�صتعم�لت اخل�طئة للظفر كفتح العلب وغريه.

3. �صوء منّو الظفر: يح�صل �صوء منّو الظفر يف احل�لت الآتية:
اأو جمموعة من الأظف�ر،  الوراثة: يولد الطفل يف بع�س الأحي�ن من غري ظفر،    •
وقد تكون لديه زي�دة يف عدد اأ�ص�بع القدمني، اأو اليدين، اأو ت�صّخم يف الأظف�ر 

وغلظه�، اأو ظهوره� ك�مللعقة.

ن�شاط )3-1(: �ملهن و�لأظفار 
ابحث يف الو�ص�ئل املت�حة لك عن:

1- املهن التي ت�صتعمل فيه� املواّد الكيمي�ئّية ب�صكل متكّرر، وطرق الوق�ية من هذه املواّد.
2- املهن التي  يحت�ج العمل فيه� اإلى اأ�صخ��س ذوي اأظف�ر.

ثّم نّظم تقريًرا بذلك على �صورة مطويّة ميكن تقدميه� لأ�صح�ب هذه املهن؛ حلم�ية 
اأظف�رهم من الأ�رضار التي قد يتعر�صون له�.
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•   اختالل ح��صل يف الن�صيج الغ�ص�ئي: ينتج ب�صبب مر�س اأو عدوى ت�صّوه الظفر 
وذلك ب�صبب اختالل يف الن�صيج الغ�ص�ئي.

•   تدمري خالي� الن�صيج الغ�ص�ئي: يحدث تدمري ت�م خلالي� الن�صيج الغ�ص�ئي للظفر 
يف ح�ل التعّر�س حل�دث م� والت�صّبب يف اقتالع الظفر، بحيث ل ينمو الظفر 

من جديد.
 ب -  بنية �لظفر و�لأجز�ء �ملحيطة به: يعّد الظفر اأحد ملحق�ت اجللد، حيث حتيط به اأجزاء مهّمة 

ومكّملة له، هي:
1. بنية الظفر: يرتّكب الظفر من اأربعة اأق�ص�م رئي�صة، انظر ال�صكل )3-6(، هي:

ال�صكل )3-6(: بنية الظفر.

الظفر، وهو  ق�عدة  )Nail body Root( يف  الظفر  يتوافر جذر  الظفر:  •  جذر 
قطعة مفرو�صة حتت اجللد، وم�صوؤولة عن تكوين الظفر، الذي ين�ص�أ من ن�صيج ن�ٍم 

فع�ل ُيعرف ب�لن�صيج الفع�ل.
للظفر،  القرنّية  ب�ل�صفيحة   )Nail Body( الظفر  هيكل  ُيعرف  الظفر:  هيكل    •
وهو اجلزء املرئي من الظفر؛ اإذ يبداأ من جذر الظفر وينتهي عند ابتداء الطرف 

الطرف احلّر

�رضير الظفر

جذر الظفر

هيكل الظفر

اللحمّية املتم�دية

الن�صيج الغ�ص�ئي

فجوات الظفر

�رضير الظفر

جدار الظفر

جذر الظفر

الهاللّية

هيكل الظفر

البن�ن

الن�صيج الغ�ص�ئي
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احلّر، ويظهر هيكل الظفر ك�أّنه قطعة واحدة لكّنه يف احلقيقة يتكّون من طبق�ت 
اأم  ب�لطول  �صواء  الظفر  ت�صّقق  عند  ذلك  ويالحظ   ،� بع�صً بع�صه�  فوق  مرتاكبة 
العر�ض، فهذه ال�سفائح القرنّية �سببها جمموعة مر�سو�سة من خيوط بالغة الدّقة 
ُتبقى املواّد الدهنّية والرطوبة متم��صكة بحيث تك�صبه� املرونة، وهي ل حتتوي 
على اأع�ص�ب ول اأوعية دموّية، ويلت�صق الظفر ويرتكز فوق الأن�صجة املتوافرة 
حتته مب��رضة حلم�يته�، وت�صّمى هذه الأن�صجة �رضير الظفر )Nail Bed(، وميت�ز 
هذا اجلزء بغزارة الأع�ص�ب، وكرثة الأوعية الدمويّة الدقيقة املت�ص�بكة يف اجلزء 

الأ�صفل من الظهر التي توّفر التغذية امل�صتمّرة له.

   عند �إ�سابة �لظفر بكدمات، ي�سبح لون هيكل �لظفر�أزرق مييل لالأرجو�ين.

•  الن�صيج الغ�ص�ئي: الن�صيج الغ�ص�ئي )Matrix( الق�صم من �رضير الظفر يـمتّد تـحت 
جذره، ويحتوي على الأع�ص�ب، والأوعية الدمويّة واللمفّية وهو ينتج الظفر، 
وذلك بنمّو اخلالي� وتك�ثره� بعملية )الت�صّلب(، وي�صتمّر ذلك م� دامت املواّد 
وتتك�ثر  اجلديدة  اخلالي�  تتوالد  اإذ  الدمويّة؛  الأوعية  طريق  عن  ت�صل  الغذائّية 
وي�صتمّر الظفر ب�لنمّو ط�مل� هو يتغّذى  بح�لة جّيدة، اأّم� اإذا ك�ن ال�صخ�س معتّل 
ال�صّحة، اأو ك�نت هن�ك ر�صو�س، اأو اإ�ص�بة يف الن�صيج الغ�ص�ئي، ف�صيكون الظفر 

م�صّوًه� ومت�أّخًرا يف نـمّوه.
 ،)Lunula( الهاللّية  ي�صّمى  اللون  اأبي�س  قمر  ن�صف  الظفر  ق�عدة  •  ون�ص�هد يف 
ويرجع �صبب لونه� الأبي�س اإلى قّلة توافر الأوعية الدموّية فيه�، وعدم توافر خالي� 
�صبغّية فيه� البتة، ب�لإ�ص�فة اإلى انعك��س ال�صوء؛ اإذ يلتقي الن�صيج الغ�ص�ئي ب�لن�صيج 

ال�ص�ّم للظفر )الن�صيج الرابط بينهم�(.
•  الطرف احلّر: يكون الطرف احلّر )Free Edge( واجلزء الأبي�س ال�صّف�ف الب�رز 
عند اأطراف الأ�ص�بع، وهو اجلزء الذي نتع�مل معه يف اأثن�ء ق�ّس الظفر وبرده من 
الظفر هو  ف�أ�صبح  الظفر عن �رضيره،  ب�أمل، وال�صبب يف ذلك تخّلي  ال�صعور  غري 

الطرف احلّر، ورغم ذلك لكنه يظّل يت�أّثر ب�لعوامل اخل�رجّية.
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للمناق�سة

2. الأجزاء املحيطة ب�لظفر: يحيط ب�لظفر الأجزاء الآتية:
•  الإه�ب )اللحمّية(: يعمل الإه�ب )اللحمّية( )Cuticle( كح�جز يحمي اخلالي� 
احلّية عند ق�عدة الظفر؛ فيمنع دخول اجلراثيم اإلى اخلالي� اجلديدة من حتت الظفر 
الظفر حميطة  متداخلة حول  ب�رشة  عبارة عن  مبا�رشة، وهي  بها  ال�رشر  اإحلاق  اأو 

.)U( بق�عدته على �صكل حرف
• البن�ن )Hyponychium(: ذلك اجلزء من الب�رضة الذي يقع حتت الطرف احلّر 

للظفر.
• جدار الظفر )Nail wall(: اجللد الذي يغّطي جوانب الظفر.

الظفر،  جوانب  املتوافرعلى  الطويل  اجلزء   :)Nail grooves( الظفر  فجوات   •
وهي ممّرات �صغرية وفجوات ي�صري فيه� الظفر يف اأثن�ء منّوه.

• غالف الظفر )العب�ءة( )Mantle(: ثنية اجللد العميق املغمور فيه� جذر الظفر.

جـ -  �أ�سكال �لأظفار: تتوافر الأظف�ر الطبيعّية ب�أ�صك�ل متعّددة ، فيظهر الطرف احلّر للظفرخمتلًف� 
بني الن��س، ولكّن الأ�صك�ل الرئي�صة املعروفة هي اأربعة، كم� يف ال�صكل )3-7(، وهي:
1. الظفر البي�ص�وي )Oval Nail(: ال�صكل املث�يل الذي  يالئم معظم الأيدي فيجعله� 
جّذابة، ويكون طرفه ب�رًزا قلياًل مع ا�صتدارة زواي�ه عند حواّف الأ�ص�بع فيعطي 

ال�صكل البي�ص�وي مع ق�عدة الظفر.
2. الظفر امل�صتدير )Nail Round(: تبداأ ا�صتدارة الزواي�  قبل الظفر ويربز قلياًل عند 

الطرف احلّر.

ن�ق�س وزمالءك ب�إ�رضاف املعّلم احللول املتوافرة  مل�صكلة الت�صّوه احل��صلة للظفر نتيجة منّوه 
بعد تعّر�صه حل�دث اأدى اإلى اقتالعه. 
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الن�شاط )3-2(: �ملجموعات �لغذ�ئيّة

رّتب جدوًل ي�صّم املجموع�ت الغذائّية الأ�ص��صّية التي يجب اأن يتن�وله� ال�صخ�س الب�لغ 
ًح� ف�ئدة كّل منه� للظفر. للمح�فظة على اأظف�ره �صحّية و�صليمة، مو�صّ

الإ�صبع  ح�ّفة  عند  قلياًل  احلّر  الطرف  ح�ّفة  تربز   :)Square Nail( املرّبع  الظفر   .3
وب�صكل م�صتقيم، وهو من الأ�صك�ل القويّة؛ لأّنه ل ينق�س من عر�س الطرف احلّر 

للظفر.
4. الظفر املدّبب )Nail Pointed(: يكون �رضير الظفر رفيًع� ومن و�صط الطرف احلّر 

مدّبًب�.

ال�صكل ) 3-7(: اأ�صك�ل الأظف�ر.

)1()2()3()4(
الظفر البي�ص�وي            الظفر امل�صتدير               الظفر املربع                  الظفر املدبب
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1-  علل م� ي�أتي:
 اأ  - يكون لون الهاللّية اأبي�س �صّف�ًف�.

ب- ين�صح اأ�صح�ب بع�س املهن بتق�صري اأظف�رهم.
جـ- ينمو الظفر عند الأطف�ل على نحو اأ�رضع منه عند الكب�ر. 

2-  عّدد اأجزاء الأظف�ر الرئي�صة.
3-  عّرف م� ي�أتي:

        اأ  - الظفر          ب- الن�صيج الغ�ص�ئي         جـ - الهاللّية
4-  بنّي اأ�صب�ب منّو اأظف�ر اليدين ب�صورة اأ�رضع من اأظف�ر القدمني.

5-  م� اأثر مكّون�ت احلليب يف �صالمة منّو الأظف�ر ال�صّحّية ؟
6-  ق�رن بني اأ�صك�ل الأظف�ر يف مراحل:  الطفولة، وال�صب�ب، وال�صيخوخة.
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م�سكالت �لأظفار و�أمر��سها ثانيًا

تتعّر�س الأظف�ر لعوامل وحوادث خمتلفة نظًرا لتوافره� يف نه�ي�ت اليدين والقدمني، لذلك 
اأو خ�رجه،  اجل�صم  اأي ط�رئ داخل  متجّددة وم�صتمّرة يف ح�لة حدوث  ب�صي�نة  الأظف�ر  تقوم 
�رضورة  اأو  وحّله�،  امل�صكلة  مع  التع�مل  اإمك�نية  مدى  حتديد  املهنة  بهذه  �صني  للمتخ�صّ وينبغي 

حتويله� اإلى الطبيب املخت�ّس.
م�  م� �صف�ته�؟  والقدمني؟  ب�ليدين  العن�ية  مراكز  م�ص�هدته� يف  تتكّرر  التي  امل�صكالت  فم� 

�س. ح كيفّية حّله� اأو الظروف التي ت�صتدعي حتويله� اإلى الطبيب املتخ�صّ اأ�صب�به�؟ و�صّ

 1     م�سكالت �لأظفار
يع�ين الكثريون م�صكالت يف الأظف�ر ُتعزى اإلى اأ�صب�ب داخلّية �صحّية، اأو خ�رجّية وميكن 

�صة التع�مل معه�. ومن هذه امل�صكالت م� ي�أتي: للع�ملة املتخ�صّ

خطوط  �سكل  على   )Nail corrugations( الأظف�ر  متّوج�ت  تظهر  �لأظفار:  متّوج   - �أ   
ويكون  جلدّية،  اأمرا�س  من  وتن�ص�أ   ،)8-3( ال�صكل  يف  كم�  طولّية،  اأو  م�صتعر�صة 

التع�مل ال�ّصيء مع الأظف�ر على النحو الآتي:
1. ع�دة ال�صغط على اأطراف الأ�ص�بع.

2. العنف يف اأثن�ء عملية التطريف والتدرمي.
اإذ يظهر  ببع�س احلمي�ت؛  الإ�ص�بة  نواجت   .3

خّط بعر�س الظفر ي�صّمى خّط بو.
الأطراف،  يف  الدموّية  الدورة  كف�ءة  عدم   .4
وقد يحدث ذلك نتيجة انقب��س ال�رضايني يف 
الأطراف يف ال�صت�ء مب� يعرف ب��صم ال�رضث.

كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر املتمّوجة: يجب عند عمل تطريف اأو تدرمي للظفر املتمّوج 
�صقل الأظف�ر بعن�ية مب�صحوق الأمليك )بودرة ال�صنفرة(، لأّنه� ت�ص�عد على تخفيف 

التمّوج�ت املتوافرة عليه اأو اإزالته�.

ال�صكل )3-8(: متّوج الظفر.
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اأ�صك�ًل  مّتخذة  الظفر  على  اللون   )Leuconychia( بي�ص�ء  بقع  تظهر  �لبي�ساء:  �لنقط  ب- 
غري  عر�سّية  اأو  طولّية،  خطوط  �سكل  على  اأو  وامل�ستطيلة،  امل�ستديرة،  منها:  خمتلفة، 
حمّددة، ولكّن الظفر ي�ستمّر يف النمو وتختفي البقع تدريجيًّا، كما يف ال�سكل )9-3(.

يحدث ذلك نتيجة الأ�صب�ب الآتية:
1.  ر�صو�س يف ق�عدة الظفر.

2.  فقر الدم وال�صعف الع�ّم.
3.  العنف يف عملية التطريف اأو التدرمي.

كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر يف هذه احل�لة:
امللّون  ب�لطالء  الت�صّوه  هذا  اإخف�ء  ميكن 

لالأظف�ر وق�ّس الظفر عندم� ينمو.

 )Bruised Nail( جـ - �لظفر �ملكدوم: يظهر الظفر املكدوم
اأو  بك�مله،  وبّني(  واأ�صود،  )اأرجواين،  داكن  بلون 
 ،)10-3( ال�صكل  يف  كم�  الظفر،  يف  بقع  ب�صكل 
وغ�لًب� م� يتبعه اإ�ص�بة اأو نزيف يف �رضير الظفر، ويلت�صق 
الدم اجل�ّف ب�صفيحة الظفر وينمو معه�، ويحدث ذلك 
الظفر  اإ�ص�بة  عن  ن�جت  الظفر  على  قوي  �صغط  نتيجة 

ب�رضبة قوّية، اأو انح�ص�ره بني �صّقني.

كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر يف هذه احل�لة:  
عند  ب�ردة  م�ء  كّم�دات  بو�صع  الظفر  مع�جلة  يجب 
الإ�ص�بة املب��رضة، ثّم كّم�دات دافئة بعد انقط�ع النزيف 
حتت الظفر، واإذا ا�صتدعى الأمر ق�ّس الأظف�ر، فينبغي 
ال�صغط على هيكل الظفر يف اأثن�ء الق�ّس حتى ل يت�صّبب 

ب�أمل، ثّم برده بنعومة وخّفة.

ال�صكل )3-9(: النقط البي�ص�ء.

ال�صكل )3-10(: الظفر 
املكدوم.
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الأزرق  ب�للون  الظفر  يظهر  �لأزرق:  �لظفر   - د  
)Blue Nail(، كم� يف ال�صكل )11-3(، 

نتيجة عّدة عوامل، منه�:
1. �صعف الدورة الدمويّة يف الظفر.

يظهـر  اإذ  برد(؛  )ل�صعة  ال�صـديد  الربد   .2
الظفر اأزرق اللون وبه بقع بنّية، وهذه 
تختفي ب�نته�ء ف�صل ال�صت�ء، ويف هذه 

احل�لة، ميكن القي�م بعملية التطريف.
عن  الظفر  هيكل  ينف�صل  �لبي�ض:  ق�رشة  �أظفار   - هـ 
اأكرث  في�سبح  لنهايته احلّرة  تقّعًرا  �رشيره حمدًثا 
ليونة من الأظف�ر الع�دّية، وي�صبح لونه اأبي�س 
حيث يبداأ النف�ص�ل من الطرف احلّر للظفر 

ا للق�عدة، كم� يف ال�صكل )12-3(. ممتدًّ

تنتج اأظف�ر ق�رضة البي�س )Eggshell Nail( من عّدة اأ�صب�ب، اأهّمه�:
1.  اأمرا�س مزمنة ع�صبّية.

2.  حت�ّص�س الأظف�ر من بع�س العق�قري ومواّد التجميل.
3.  التقّدم يف العمر، اأو احلمية اخلط�أ.
كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر يف هذه احل�لة:

ب�ملربد  الأظف�ر وبرده� بحذر  يجب ق�ّس 
املعدنّية  الدافعة  ا�صتعم�ل  وعدم  اخل�صبي، 

على ق�عدة الظفر. 
الظـفر  نـمّو  فـرط  يـظهر  الـنمـّو:  فـرط   - و 
)Onychauxis( يف زيـ�دة �صمك الظفر، 
ال�صـكل  يف  كمـ�  اللتـه�ب،  ويرافـقه 

.)13-3(

ال�صكل )3-11(: الظفر الأزرق.

ال�صكل )3-12(: اأظف�ر ق�رضة البي�س.

ال�صكل )3-13(: فرط منّو الظفر.
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وُتعزى اأ�صب�به الى: 
1.  ا�صطراب اأو الته�ب مو�صعي يف ق�عدة الظفر.

2.  الإ�ص�بة ب�أمرا�س فطرّية وجلدّية.
3.  الأعم�ل اليدوّية الق��صية.

كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر يف هذه احل�لة:
يجب عدم القي�م بعملية التطريف وعدم و�صع  الطالء يف ح�لة توافر الته�ب، اأّم� يف 

ح�لة عدم توافر الته�ب، فيكتفى بربد الظفر و�صقله ببودرة ال�صنفرة.
�صطحه  طبقة  بت�ص�وؤل   )Onychatrophia( النّمو  متع�رّض  الظفر  يتمّيز  �لنمو:  تـعـ�رّش   - ز 

واأحي�ًن�  احلجم  �صغري  في�صبح  ملع�نه  وفقد  و�صموره، 
ينخلع بك�مله، كم� يف ال�صكل )14-3(.

ُتعزى اأ�صب�ب تع�رّض منّو الظفر اإلى:
1.  الأمرا�س الداخلّية، مثل: ال�صّكري.

2.  عدم تدّفق الدم ب�لقدر الك�يف؛ ب�صبب اإ�ص�بة الن�صيج 
الغ�ص�ئي.

كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر يف هذه احل�لة:
للمربد  الن�عمة  اجلهة  من  بنعومة  الظفر  برد   •

اخل�صبي مع عدم ا�صتعم�ل اأّي اآلة معدنّية.
•  حم�يته من الإ�ص�ب�ت  والر�صو�س.

•  حم�يته من التعّر�س لل�ص�بون وامل�ص�حيق القوّية.
ح - �لظـفر �ملق�سوم )Onychaphagy(: ُيق�صد 
الذي  اجللد  اأو  اأظف�ره  ال�صخ�س  ق�صم  به 
ال�صكل  يف  كم�  )اللحمّية(،  الظفر  حول 
)3-15(، فيّتخذ الإ�صبع �صكاًل منتفًخ�، 
وتظهر  الإيه�ب،  ق�ص�وة  عنه  وينتج 
ال�صخ�س  ويتعّر�س  بو�صوح،  اللحمّية 

ال�صكل )3-14(: تع�رّض النمّو.

ال�صكل )3-15(: الظفر املق�صوم.
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نتيجة  ع�دة  ذلك  ويحدث  والفم،  الظفر  على  املتوافرة  البكتريّية  ب�لأمرا�س  لالإ�ص�بة 
ع�صبّية مكت�صبة )ا�صطراب �صيكولوجي(.

ميكن تقدمي الن�صح والإر�ص�د لل�صخ�س امل�ص�ب بهذه الع�دة ب�تب�ع م� ي�أتي:
1. امتالك الإرادة للتغّلب على هذه الع�دة.

�صة عند ال�صعور ب�لتوّتر. 2. ا�صتعم�ل األع�ب يدويّة خم�صّ
3. ا�صتعم�ل مواّد منّفرة الطعم، مثل: كرمي اليدين املعّطر اأو ا�صتعم�ل مواّد مّرة املذاق.

4. و�صع اأظف�ر م�صتع�رة لالبتع�د عن و�صعه� ب�لفم.
5. تدليك الأظف�ر ب��صتعم�ل الزيت اخل��ّس.

ه�. 6. برد الأظف�ر بنعومة ودفع اللحمّية عن ق�عدة الظفر وق�صّ
 )Onycharrhexis( اله�ّصة الأظف�ر  الظفر يف  اله�ّشة وت�شّققها: تكون �صف�ئح  ط - الأظفار 
اأقّل �صالبة منه� يف الأظف�ر الطبيعّية لذلك تتعّر�س للتك�رّض اأو الت�صّقق، كم� يف ال�صكل 
احلّر طوليًّ�،  الطرف  عند  اأكرث  اأو  ت�صبح طبقتني،  الأظف�ر  تت�صّقق  )3-16(، وعندم� 

مبواّد  اليومي  الحتك�ك  نتيجة  عر�صيًّ�  اأو 
التنظيف وامل�ء.

الأظف�ر  له�ص��صة  امل�صّببة  العوامل  ومن 
وت�صّققه� م� ي�أتي:

1. كرثة تعري�س الأظف�ر للم�ء وال�ص�بون 
مّم� يقّلل من �صالبة اخلالي� القرنّية التي 

يتكّون منه� الظفر.
اإتق�ن عملية  اإيذاء الأظف�ر نتيجة عدم   .2

التطريف والتدرمي، اأو كرثة تكرارهم� مّم� يوؤّدي اإلى تعرية الغط�ء الكتيني.
3. كرثة ا�صتعم�ل الطالء ومزيالته.

4. ق�صور يف الدورة الدمويّة كم� يحدث لبع�س الأ�صخ��س يف اأثن�ء ف�صل ال�صت�ء.
الفيت�مين�ت  اأو نق�س  اأثن�ء احلمل والر�صـ�عة  الك�ل�صيوم يف  الـدم ونق�س  5. فقر 

واملع�دن.

ال�صكل )3-16(: الأظف�ر اله�ّصة.
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للوق�ية من ه�ص��صة الأظف�ر وت�صّققه�، ُيّتبع الآتي:
-  ق�ّس الأظف�ر وبرده� بنعومة وخّفة.

-  عدم ا�صتعم�ل الأدوات املعدنّية حتى ل يتّم كحت الغط�ء الكتيني وجزء من �صفيحة 
الظفر في�صعفه�.

-  ا�صتخدام طالء مقوٍّ لالأظف�ر من غري تغطية هاللّية الظفر.
-  ا�صتخدام حّم�م الزيت لالأظف�ر والتدليك امل�صتمّر لهم�.

-  تن�ول الغذاء املتوازن بحيث يحتوي على كمّي�ت ك�فية من املع�دن والفيت�مين�ت.
ي -  ت�سّطح �للحميّة  )Hang nail(: جزء منف�صل 
اأو عند ق�عدته،  من اللحمّية بج�نب الظفر 
كم� يف ال�صكل  )3-17(، مّم� ي�صّبب األـًم� 

�صديًدا ونزيًف� للجلد ُتعزى اأ�صب�به اإلى:
1. اجلف�ف ال�صديد للحمّية.

مـّم�  بكرثة  الكيمي�ئـّية  املواّد  ا�صتـعم�ل   .2
حول  من  الـجلـد  جف�ف  اإلى  يوؤّدي 

الظفر.
3. املب�لغة يف اإزالة اللحمّية يف اأثن�ء عملية التطريف.

ميكن مع�جلة امل�صكلة والعن�ية ب�لظفر ب�لطرائق الآتية:
•  التغذية اجلّيدة امل�صتمّرة.

•  عمل حّم�م زيت لرتميم الإيه�ب اأ�صبوعيًّ� وق�ّس اللحمّية املنف�صلة بحذر.
م�صتعماًل  الأ�ص�بع،  لأطراف  امل�صتمّر  التدليك   •
 .)A،E( كرميً� يحتوي على الالنولني وفيت�ميني
اأّم� اإهم�ل هذه احل�لة، في�صّبب الته�ب�ت لالأظف�ر.

يف  كم�  لالإيه�ب  �ص�ذ  منّو   :)Ptergiium( �لت�رشخ�ض   - ك 
الظفر؛  بق�عدة  الت�ص�قه  اإلى  يوؤّدي  ال�صكل )18-3(، 
وق�عدته  الظفر  من  ال�صغرية  الزواي�  ب�خت�ص�ر  يبداأ  اإذ 

ال�صكل )3-17(: ت�صّطح اللحمّية.

ال�صكل )3-18(: الت�رضخ�س.
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املحيطة به، وُيعزىال�صبب الرئي�س يف ذلك اإلى ل�صعة الربد.
كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر يف ح�لة الت�رضخ�س:

لالأ�ص�بع،  الأولى  ال�صالمّية  حول  امل�صتمّر  التدليك   -
وترطيب اجللد ب��صتمرار، وعمل حّم�م زيتي لهم�.

-  ق�ّس اللحمّية بحذر بعد دفعه� برفق �صديد لإزالة هذه 
اللت�ص�ق�ت.

ل - منّو �لظفر يف �للحم )Onychocrypotosis(: اخرتاق الظفر 
لالأن�صجة املحيطة به يف اإبه�مي اليد والقدم، كم� يف ال�صكل 

)3-19(، م�صّبًب� الته�ًب� واآلًم� مرّبحة.

 2     �أمر��ض �لأظفار 
من  م�صحة  الإن�ص�ن  على  وي�صفي  والقدمني،  اليدين  لإ�ص�بع  جم�يل  عن�رض  بطبيعته  الظفر 
ة املراأة، وهن�ك بع�س امل�ص�كل والأمرا�س التي يتعّر�س له� الظفر، وتوؤّدي اإلى  اجلم�ل وبخ��صّ
ظهور عالم�ت ميكن بو�ص�طته� تعّرف بع�س الأمرا�س الداخلّية املوؤّثرة يف �صّحة الإن�ص�ن، 
وهذه الأمرا�س ل ميكن للمزّين التع�مل معه� اأو مع�جلته� بل يجب ن�صح ال�صخ�س امل�ص�ب 

ة يف احل�لت الآتية: مبراجعة الطبيب املخت�ّس فوًرا، وخ��صّ
�أ   - �للتهاب: احمرار يف الظفر وم� يحيط به، وميكن اأن يكون م�صحوًب� بتقّرح .

ب- �لعدوى �لبكترييّة: دليله� القيح املحيط ب�لظفر وم� حوله، واحل�لت�ن ال�ص�بقت�ن مت�ص�بهت�ن 
لكّنهم� ع�دة تكون�ن متالزمتني يف الظهور.

جـ - ت�شّخم اجللد وانتفاخه حول الظفر على نحو اأكرث منه يف الو�صع الطبيعي.
مّم�  ط�رئ  اأّي  حدوث  ح�لة  يف  الإ�شابة  اأو  للتلف  الت�رشيحيّة  والظفر  اجللد  طبقات  تعّر�ض  ب- 

ي�صّبب الأمل ال�صديد.
ومن الأمرا�س التي ل ي�صمح لع�ملة التجميل التع�مل معه�:
�أ  -  تـقـّرن �لـظـفـر )Onychaphosis(: كمـ� يف ال�صــكل 
)3-20(، وُيق�صد به منّو الطبقة القرنّية حيث تك�صو 

ال�صكل )3-19(: نـمّو 
الظفر يف اللحم.

ال�صكل )3-20(: تقّرن الظفر.
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�صطح الظفر من الداخل يحدث بتجويف الظفر، وت�ص�قط دوري جلزء من الظفر اأو كّله  
وقد ي�صيب ذلك اأكرث من ظفر.

ب- انحالل الظفر: ُيق�صد ب�نحالل الظفر )Onycholysis( انف�ص�ل يف �صطح الظفر، وميت�ز 
املنطقة  اأي  فراغ؛  وحتته�  النف�ص�ل  �صهلة  الأظف�ر  وتبدو  ي�صقط،  اأن  غري  من  برخ�وة 

املمتّدة بني �صفيحة الظفر واأن�صجة الإ�صبع.
املخلبّية  ب�لأظف�ر  ُيق�صد  املخلبيّة:  الأظفار  جـ- 
وزي�دته  الظفر  انحن�ء  كرب   )Claw Nail(
مثـل:  مقّو�ًص�،  �صـميـًك�  الظـفـر  في�صبح 

املخلب، كم� يف ال�صكل )21-3(.  
وللتمييز بني الظفر الطبيعي واملخلبي، ف�إنن� 
ننظر من الن�حية اجل�نبّية للظفر؛ ف�إذا ك�نت 

اجللد  و�صطح  الظفر  �صطح  بني  من °180  اأقّل  زاويته 
اأّم�  ف�إّنه يكون بح�لة طبيعّية،  الظفر  يغّطي جذر  الذي 

يف ح�لة الظفر املخلبي فتزيد الزاوية على °180.
د  - التهاب الأن�شجة املحيطة بالظفر )Paronychia(: الته�ب 
الن�صيج الغ�ص�ئي مكّوًن� �صديًدا يف رحم الظفر وورًم� 

حوله، م�صّبًب� األـًم� �صديًدا، كم� يف ال�صكل )22-3(.
هـ - �لتهاب �لظفر �لفطري )Onychomycosis(: ا�صطراب 
منه�:   ،)23-3( ال�صكل  يف  كم�  متعّددة،  اأ�صك�ل  له 

ميكن  التي  البي�ص�ء  البقع  ذو  الأول  ال�صكل 
ال�صكل  )وهو  الظفر  �صطح  عن  ك�صطه� 

املعروف لاللته�ب(.
اللته�ب�ت،  عن  الن�جم  الث�ين  ال�صكل  اأّم� 
الظفر؛  داخل  �سفراء  طويلة  خيوط  فهو 
ينت�رض  ثّم  الأطراف،  يغزو  املر�س  اأّن  اأّي 

ال�صكل )3-21(: الظفر املخلبي.

ال�صكل )3-22(: الته�ب 
الأن�صجة املحيطة ب�لظفر.

ال�صكل )3-23(: الته�ب الظفر الفطري.
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نحو اجلذر في�صبح اجلزء امللتهب اأغلظ ويتغرّي لونه ال�صطحي و�صكله غري املنتظم، يف 
حني يكون اللته�ب يف ال�صكل الث�لث عميًق� يف الطبق�ت امللتهبة فت�صبح رقيقة غري 
اأّم�  امل�ص�بة،  الطبقة  وتظهر  الظفر  �رضير  عن  فتك�صف  امل�ص�ب  اجلزء  وتعّري  منتظمة، 
ال�صكل الرابع، فهو غري ظ�هر لكّنه موؤمل بفعل ال�صغط، ويقلع الظفر يف اأغلب الأحي�ن.
و -  �لفطريّات �حللقيّة يف �ليدين: تظهرالفطريّ�ت احللقّية )Ringworm( ب�صورة حبيب�ت 
حمراء على الأيدي على �صكل بقع اأو حلق�ت مع حّكة خفيفة فوريّة وهي �صديدة 

العدوى.
ب�صورة حبيب�ت   )Athletes Foot( للقدم  احللقّية  القوب�ء  تظهر  للقدم:  �حللقيّة  �لقوباء    - ز 
عميقة من غري لون؛ اإّم� منفردة، واإّم� يف جمموع�ت؛ وهي ت�صّبب حّكة تظهر يف بع�س 

الأحي�ن على قدم واحدة.
تنت�رض هذه احلبيب�ت على اأخم�س القدم وبني الأ�ص�بع ورمّب� ت�صيب بنية الظفر وت�صّبب 
الته�به، وعندم� تنفجر احلبيب�ت، ي�صبح اجللد اأحمر وير�صح، ثّم يجّف يف اأثن�ء عملية 

ال�صف�ء وقد ي�صبح هذا املر�س مزمًن�.
اأ�ص�بع  على  الفريو�صّية   )Warts( الث�آليل  تنمو  �لثاآليل:   - ح 
اليدين والقدمني وعلى اجللد والغ�ص�ء املخ�طي يف كّل 
مراحل العمر، كم� يف ال�صكل )3-24(، وهي تكون 
واإّما طرّية ويف معظم  قا�سية،  واإّما حمّدبة  �سطحّية،  اإّما 
وانت�ص�ره�  ذاتـيًّ�  للتقّيح  وق�بلة  معدية  تكون  الأحي�ن، 
املعّر�صة  الأم�كن  فوق  ع�دة  وتظهر  الفطر،  ي�صبه 
القدمني،  اأ�صفل  مثل:  امل�صتمر،  وال�صغط  لل�رضب�ت 

وظهر اليدين والقدمني، ومقّدمة الركبتني.
ط - ال�شدفيّة: حُتدث ال�صدفّية حفًرا �صغرية على �صطح  الظفر 

الكلي،  اأو  الظفر اجلزئي  تف�صل بني  قرنّية  م�ّدة  فيتهّيج �رضيره، وي�ص�عده على تكوين 
ويفقد الظفر ملع�نه ويتغرّي لونه و�صمكه.

ال�صكل )3-24(: الث�آليل.
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ن�شاط )3-3(: مر�ض �لثاآليل �لفريو�سي

الث�آليل الفريو�صي الذي ي�صيب  ابحث بو�ص�طة م�ص�در املعرفة املتوافرة لديك يف مر�س 
اليدين والقدمني من حيث:

1- العوامل التي ت�ص�عد على انت�ص�ره.
2- كيفّية الوق�ية منه�.

ل اإليه ب�إ�رضاف املعّلم.  ثّم ن�ق�س مع زمالءك يف م� تتو�صّ

درا�شة ميدانيّة

اأجِر اأنت وزمالوؤك درا�صة ميدانّية عن اأ�صب�ب م�صكالت اليدين والقدمني واأظف�رهم� 
مع  اإليه  ل  تتو�صّ م�  املعّلم-  -ب�إ�رضاف  ن�ق�س  ثّم  مع�جلته�،  وطرق  املحلي  جمتمعك  يف 

زمالئك.

1-  حّدد كيفّية العن�ية ب�لأظف�ر يف ح�لة ظهور امل�صكالت الآتية عليه�:
متّوج الأظف�ر، والظفر املكدوم، وتع�رّض منّو الظفر.

2-  بنّي ال�صبب الرئي�س لالأمرا�س الآتية:
 اأ  - الته�ب الأن�صجة املحيطة ب�لظفر.

ب- التقّرن يف القدمني واليدين.
3-  عّلل م� ي�أتي:

 اأ  - كرثة تعري�س الأظف�ر للم�ء وال�ص�بون يوؤّدي اإلى ظهوره� ه�ّصة ومت�صّققة.
ب- ين�صح التدليك امل�صتمّر يف ح�لة ت�رضخ�س الأظف�ر.

جـ- �صن�عة الثوب الواقي من الأقم�صة الن�عمة.
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در��سة حـالـة

لحظت اإحدى املعلم�ت ط�لبة يف املرحلة الأ�ص��صّية تق�صم اأظف�ره� ب��صتمرار ب�لإ�ص�فة 
اإلى �صعوره� ب�لكتئ�ب وعدم الراحة.

بن�ًء على ذلك:
-   ابحث عن اأ�صم�ء اأخرى لهذه امل�صكلة التي تع�نيه� هذه الط�لبة. كيف يتّم ت�صخي�صه�؟

-   م� اأ�صب�ب هذه امل�صكلة ؟
-   م�  اأهّم الأعرا�س امل�ص�حبة لهذه امل�صكلة ؟

-   م� مدى توافر هذه امل�صكلة يف املحيط املدر�صي، واملجتمع املحلي؟
-   كيف ميكنك تقدمي الإر�ص�دات والن�ص�ئح التي ت�ص�عد هذه الط�لبة على التخّل�س من 

هذه امل�صكلة ب�لتع�ون م� بني معّلمته� وذويه�.
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م�ستلزمات �لعناية باليدين و�لقدمني ثالثًا

اليدان و�صيلة مهّمة للتعبري عن النفع�لت يف اأثن�ء التخ�طب، وي�صتعمالن يف ت�أدية الأعم�ل 
املختلفة؛ لذا، فمن ال�رضوري العن�ية بهم� جّيًدا، واملح�فظة على �صالمتهم�، وح�صن مظهرهم�، 
وجتّنب اإحل�ق ال�رضر بهم�، وهذا ي�صتدعي ا�صتعم�ل اأدوات ومواّد وم�صتح�رضات واأجهزة ومعّدات 

ة للعن�ية ب�ليدين والقدمني؛ لإعط�ء ال�صكل املطلوب لالأظف�ر. خ��صّ
 1     �لأدو�ت

ة من الأدوات، بحيث ت�صّهل عمليتي  تتطّلب العن�ية ب�لأظف�ر ا�صتعم�ل اأنواع خمتلفة وخ��صّ
العن�ية  ويجب  والتدرمي،  التطريف 
حيث  من  الأدوات  بهذه  الف�ئقة 
ا�صتعم�ل  كّل  بعد  وتعقيمه�  تنظيفه� 

حتى ل تنقل العدوى بني الزب�ئن.
 :)Nail Scissor( ات �لأظفار   �أ   -  مق�سّ
لالأظف�ر  امل�صتعملة  �ت  املق�صّ من 

م� ي�أتي:
ب�أ�صك�ل وحجوم خمتلفة، كم� يف  املعدن، ومتوافر  الع�دي: م�صّنع من  الأظف�ر  1. مق�ّس 

ال�صكل )3-25(، وهو ي�صتعمل لق�ّس الطول الزائد يف اأظف�ر اليدين.
2. مق�ّس اأظف�رالقدم اخل��ّس: م�صّنع من 
وحجوم  ب�أ�صـك�ل  ومتوافر  املعدن، 
ـة  خ��صّ بح�ّفـة  ومـجّهز  مـختـلفـة، 
م�صتقيمة، كم� يف ال�صكل )26-3(، 
القدمني؛  اأظف�ر  لتقليم  ي�صتعمل  وهو 
اليدين.  اأظف�ر  من  ق�ص�وة  اأكرث  لأّنه� 

ا من زواي� الظفر،  ويجب ق�ّس ظفر القدم ب�صكل عر�صي م�صتقيم مع تدوير قليل جدًّ
تف�ديً� لنغراز الظفر يف اجللد الذي قد ينتج من �صغط احلذاء على الأظف�ر.

ال�صكل )3-25(: مق�ّس الأظف�ر الع�دي.

ال�صكل )3-26(: مق�ّس اأظف�ر القدم.
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3. مق�ّس اللحمّية )Cuticle Nippers(: مق�ّس معدين له ن�صالن ح�ّدان وذراع�ن، 
كم� يف ال�صكل )3-27(، على طرف 
فتحهم�  ُت�صّهل  رافعة  الذراعني  اأحد 
اليد،  براحة  عليهم�  ال�صغط  عند 
اللحمّية  ق�ّس  على  الن�صالن  ويعمل 

الزائدة يف ق�عدة الظفر وجوانبه.
ب- �ملبارد: ت�صتعمل بعد تقليم الأظف�ر ب�ملق�ّس، بحيث تظهر زوائد خ�صنة حول الطرف احلّر 

للظفر، لذلك يجب تنعيم الظفر ب��صتعم�ل 
املربد )Nail File(، الذي يتوافر منه عّدة 

اأ�صك�ل، هي:
 :)Metal Nail File( 1. املربد احلديدي
وهو  خمتلفة،  وحجوم  ب�أ�صك�ل  يتوافر 
م�صّنع من معدن متني ومرن، كم� يف 
وللمربد وجه�ن؛  ال�صكل )28-3(، 
املطلوب  الظفر  �صكل  لر�صم  خ�صن 
لتنعيم  ون�عم  وحتديده،  واملن��صب 

حواّف الظفر وتنظيمه�.
ب�أظف�رالقدم:  اخل��ّس  احلديدي  املربد   .2
�صالبة،  اأكرث  معدن  من  م�صّنع  مربد 
كم� يف ال�صكل )3-29(، وهو اأكرث 
اأظف�ر القدم،  خ�صونة لين��صب �صالبة 
بعد  القدم  اأظف�ر  لتنعيم  وي�صتعمل 

تقليمه� ب�ملق�ّس اخل��ّس.
 :)Emery Board( 3. املـربد الـخـ�صـبي
وهو م�صنوع من خ�صب املب�دج، كم� 
وجه�ن؛  وله   ،)30-3( ال�صكل  يف 

ال�صكل )3-27(: مق�ّس اللحمّية.

ال�صكل )3-28(: املربد احلديدي.

ال�صكل )3-29(: املربد احلديدي لأظف�ر القدم.

ال�صكل )3-30(: املربد اخل�صبي.
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اأحدهم� خ�صن وي�صتعمل لإزالة الزوائد اخل�صنة املتبقّية على الظفر بعد عملية الربد 
ب�ملربد احلديدي التي تظهر بعد عملية النقع بو�صوح، والآخر ن�عم ي�صتعمل لتنعيم 
الأظف�ر الرطبة واجل�ّفة، كم� ي�صتعمل املربد اخل�صبي لرتتيب الأظف�ر ال�صعيفة اأو التي 

تع�ين م�ص�كل، ويتّم التخّل�س منه بعد كّل ا�صتعم�ل.

    علل: عدم ��ستعمال �ملربد �حلديدي  لالأظفار �لرطبة و�له�ّسة �ل�سعيفة.

جـ - الدافعة: اأداة ت�صبه امللعقة املفلطحة )Pusher( ويف بع�س الأحي�ن يكون له� طرف  رفيع 
مدّبب، وهي ت�صتعمل بعد عملية نقع الأظف�ر ب�مل�ء الدافئ وال�ص�بون، ثّم يو�صع كرمي 
حول الظفر لتطرية اللحمّية املتم�دية واللحمّية حول الظفر، وتهيئته� لدفعه� للخلف 

ه� مبق�ّس اللحمّية كقطعة واحدة، وله� ثالثة  اأ�صك�ل: ب�صهولة وي�رض، حتى ي�صهل ق�صّ
1. الدافعة املعدنّية: م�صنوعة من فولذ ل 
ال�صكل  ي�صداأ، وله� طرف�ن؛ كم� يف 
لدفع  وي�صتعمل  عري�س   ،)31-3(
مدّبب  ورفيع  الظفر،  حول  اللحمّية 

ي�صتعمل لرفع اللحمّية .

من  م�صنوعة  البال�صتيكّية:  الدافعة   .2
ال�صكل  يف  كم�  البال�صتيك،  م�ّدة 
عري�س  طرف�ن؛  وله�   ،)32-3(
ي�صتعمل لدفع اللحمّية حول الظفر، 
لتنظيف  ي�صتعمل  مدّبب  ورفيع 
احلواف حتت الظفر وم� حوله، كم� 

ت�صتعمل لإزالة الطالء الزائد عن جوانب الظفر.

ال�صكل )3-31(: الدافعة املعدنّية.

ال�صكل )3-32(: الدافعة البال�صتيكّية.
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خ�صب  من  ع�ص�ة  اخل�صّبية:  الدافعة   .3
ال�صكل )33-3(،  الربتق�ل، كم� يف 
مزّود طرفها مبّطاط قا�ٍض ن�سبيًّا و�سكلها 
كحذوة احل�ص�ن، وله� طرف�ن؛ عري�س 
الظفر،  حول  اللحمّية  لدفع  ي�صتعمل 
للتنظيف  ي�صتعمل  مدّبب  رفيع  واآخر 
اأو  الظفر،  حتت  للبقع  مزيلة  م�ّدة  مع 

لو�صع املح�ليل، اأو الزيوت والكرمي�ت حول الظفر.

معدنّية  اأداة   :)Nail Knife( �لظفر  �سّكني   - د 
مقب�س  ولـه�  ال�صغـرية،  ال�صّكني  ت�صبه 
 ،)34-3( ال�صكل  يف  كم�  بال�صتيكي، 
امللت�صقة  اللحمّية  لإزالة  ت�صتعمل  وهي 
يتّم  التي مل  الظفر والق�عدة  على جوانب 

دفعه� ب�لدافعة.

هـ  - �ساقل �لأظفار )Buffer(: اأداة  تزيل ال�صوائب 
املتوافرة على �صطح الظفر فتنّعمه  وتعطي 
اللمع�ن الطبيعي له، وتن�ّصط الدورة الدمويّة 
يف �رضير الظفر، ول جتّفف الأظف�ر اأو ت�رّض 
به� كم� يفعل الطالء، ويتوافر ال�ص�قل على 

�صكلني، هم�:
مغـّطـ�ة  بـال�صـتيكـّية  اأو  خ�صبـّية  اأداة   .1

اإزالته وتبديله، وي�صتعمل  )ب�ل�صمواه(، كم� يف ال�صكل )3-35(، مع اإط�ر ميكن 
لتوزيع املعجون امللّمع على الظفر. 

ال�صكل )3-34(: �صّكني الظفر.

ال�صكل )3-33(: الدافعة اخل�صبّية. 

ال�صكل )3-35(: �ص�قل الظفر.
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2. اإ�صفنج ق��ٍس له ثالثة جوانب، ويتوافر 
يف  كم�  خمتلفة،  واأ�صك�ل  بحجوم 
اخل�صن  ووجهه   ،)36-3( ال�صكل 
�صعيف،  ب�صكل  الظفر  �صطح  يخ�ّصن 
ي�صتعمل  اخل�صونة  متو�ّصط  ووجهه 
غري   من  م�صتمّرة  ا  جدًّ خفيفة  بحركة 

تكمل  فهي  الن�عمة،  اجلهة  اأّم�  لمًع�،  الظفر  ي�صبح  حتى  الظفر  على  كثري  �صغط 
احلركة ال�ص�بقة حتى ي�صبح الظفر اأكرث ملع�ًن�.

و  -  فر�شاة الأظفار )Nail Brush(: ت�صتعمل لتفري�س الأظف�ر، كم� يف ال�صكل )37-3(، 
امل�صتعملة  والكرمي�ت  الزيوت  اآث�ر  من 
عملية  مــن  النــتــهــ�ء  بعد  الظفر  على 
ب�مل�ء  بغم�صه�  وذلك  ب�لك�مل  التطريف 
�رضيعة  بحركة  وتتّم  وال�ص�بون،  الدافئ 
من  واحد  ب�جت�ه  الظفر وحتته  �صطح  على 

ق�عدة الظفر حتى طرفه.
لتخفيف  ت�صتعمل  للقدم:  ة  خا�سّ مبار�ض   - ز 

التقّرن�ت واإزالة اجللد اجل�ّف من كعب القدم، ومن احلواف اجل�نبّية؛ فهي تعمل عمل 
خ�صن،  وجه�ن؛  وله�  اخلف�ف،  حجر 

ون�عم، كم� يف ال�صكل )38-3(.
اأثن�ء  اأخرى يف  وت�صتعمل مواد واأدوات 
تقدمي خدم�ت العن�ية ب�ليدين والقدمني، 
يتوافر منه� م� ي�صتعمل مّرة واحدة، ويتّم 
م�  ويف  ال�صتعم�ل،  بعد  منه  التخّل�س 

ي�أتي �رضد له�:
1. قطن معّقم: ي�صتعمل لتعقيم اجلروح، واإزالة طالء الأظف�ر.

ال�صكل )3-36(: �ص�قل اإ�صفنجي.

ال�صكل )3-37(: فر�ص�ة الأظف�ر.

ال�صكل )3-38(: مب�ر�س القدم.
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اأظف�ر  لنقع  ت�صتعمل  ف�رغة:  اأوعية   .2
ال�صكل  يف  كم�  والقدمني،  اليدين 
كحول  فيه  اآخر  ووع�ء   ،)39-3(

لتعقيم الأدوات املعدنّية.
لالمت�ص��س:  وق�بـلة  معّقمة  مـح�رم   .3

ت�صتعمل مّرة واحدة بدل املن�صفة. 
4.  قطع من )ال�صمواه(: ت�صتعمل ل�صتبدال 

)ال�صمواه( امللّوث عن ال�ص�قل.
5.  من��صف: ت�صتعمل لتجفيف اليدين والقدمني، ويجب اأن يكون حجمه� من��صًب�.

يد  لإ�صن�د  ت�صتعمل  جلديّة:  و�ص�دة   .6
الزبون عليه� يف اأثن�ء عملية التطريف. 
كمّية  لأخذ  ت�صتعمل  خ�صبّية:  ملعقة    .7

الف�زلني اأو الكرمي املن��صبة من العلبة.
يف  كم�  الإ�صفنجّية:  الأ�ص�بع  مبعدة   .8
ال�صكل )3-40(، ت�صتخدم يف عملية 

التدرمي وذلك لتجهيز عملية الطالء.
9.  �صّلة مهمالت.

 2     �ملو�ّد و�مل�ستح�رش�ت
على  ت�ص�عد  وم�صتح�رضات  مواّد  ت�صتعمل 
القي�م  اأثن�ء  يف  والقدمني  ب�ليدين  العن�ية 
تقدمي  وت�صّهل  والتدرمي  التطريف  بعمليتي 
الأظف�ر،  على  وللمح�فظة  اخلدم�ت،  هذه 
النوعّية  ذات  امل�صتح�رضات  ا�صتعم�ل  يجب 

اجلّيدة، ومنه�:

ال�صكل )3-39(: وع�ء لنقع اأظف�ر اليدين.

ال�صكل )3-40(: مبعدة الأ�ص�بع الإ�صفنجّية.

-  �رضورة قراءة التعليم�ت املرفقة مع 
امل�صتح�رضات قبل ال�صتعم�ل.

-  عند التح�ّص�س من املواّد امل�صتعملة، 
يجب غ�صل اليدين مب��رضة.
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الإغالق  حمكم  وعاء  يف  ي�ستعمل   :)%70( �لكحول   - �أ   
لتعقيم  اأدوات عمليتي التطريف والتدرمي، كم� ير�ّس 

يف بّخ�خ على اأظف�ر القدم قبل البدء ب�لعمل.
ب- مزيل طالء �لأظفار: ي�صتعمل لإزالة الطالء عن الظفر 
قبل البدء بعمليتي التطريف والتدرمي، انظر ال�صكل 

.)41-3(
اجللد  لتطرية  ي�صتعمل  �للحميّة:  للزو�ئد  �خلا�ّض  �لزيت  جـ- 
بهيكله؛  امللت�صقة  واللحمّية  الظفر  حول  وتليينه 
ُتطلى  �صّف�ف  �ص�ئل  ب�صكل  ويتوافر  دفعه�،  لي�صّهل 
به�  ُتفرك  كثيفة  كرمي�ت  �صكل  على  اأو  اللحمّية  به 

اللحمّية اجل�ّفة، من مثل زيت الربافني.
د  - مـزيل �لزو�ئـد �للحميّـة:  يحتوي على )2%- 5%( من 
اجللي�رضين،  مع  البوت��صيوم  وهيدروك�صيد  ال�صوديوم 
اهرتاء  اللحمّية، وب�لت�يل  الزوائد  ويعمل على  تطرية 

اللحمّية واإذابته�، انظر ال�صـكل )42-3(.
بـيـ�صـ�ء  اأ�صبـ�غ  عـلى  يحتـوي  �لأظــفــار:  مـبـيّـ�ض   - هـ 
التيت�نيوم(، وله �صكل  اأك�صيد  )اأك�صيد الزنك، وث�ين 
 ،)43-3( ال�صكل  يف  كم�  الأبي�س،  القلم  ي�صبه 
احلواّف  وحتت  الأظف�ر  عن  البقع  لإزالة  وي�صتعمل 

ومن الأطراف.
و  -  مزيل �لبقع: �ص�ئل يحتوي على بروك�صيد 
الهيدروجني وحمو�س ع�صوّية خمّففة على 
لي�صبح  اأخرى  مبواّد  ميزج  �ص�ئل،  �صكل 
البقع  تزيل  بي�ص�ء  طبقة  فت�صّكل  معجوًن� 

عند و�صعه� حتت الظفر اأو على �صطحه.

ال�صكل )3-41(: مزيل الطالء.

ال�صكل )3-42(: مزيل الزوائد 
اللحمّية.

ال�صكل )3-43(: مبي�س الأظف�ر. 
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الطالء  ز -  طالء �لأظفار: حتتوي معظم مرّكب�ت 
على )نيرتو�صليولوز( وزيوت طّي�رة ي�ص�ف 
واألوان خمتلفة، كم� يف  اخلروع  زيت  اإليه� 
الطالء  اأ�صك�ل  وتتعّدد   ،)44-3( ال�صكل 
وا�صتعم�لته، مثل: مقّوي الأظف�ر، ومرّقق 
وجمّفف  الأ�ص��س،  وطبقة  الأظف�ر،  طالء 

طالء الأظف�ر، والطبقة النه�ئّية.
ح -  بودرة �ل�ّسبّة: ت�صتعمل يف ح�ل حدوث جروح  يف اأثن�ء عمليتي التطريف والتدرمي.

ط -  الأظفار ال�شناعيّة: وتكون على �صكلني ك�لآتي:
1. اأظفار على �سكل بودرة: م�سحوق بودرة وحملول �سائل خا�ض، ت�ستعمل لتغطية الظفر 
املك�صور اأو الت�لف، ولتح�صني مظهر الظفر الق�صري اأو ذي ال�صكل الرديء، وحلم�ية 

الظفر من الك�رض والت�صّقق، ولل�صيطرة على ع�دة ق�صم الأظف�ر.
اأظف�ر م�صنوعة من  2. الأظف�ر اجل�هزة: 
البال�صتيك اأو الن�يلون، وتكون ملّونة، 
ب�إك�ص�صوارات  اأو مزخرفة  �صّف�فة،  اأو 
ال�صكل  يف  كم�  الأ�صك�ل،  خمتلفة 
التعليم�ت  اتب�ع  ويجب   ،)45-3(
مع  ال�صتعم�ل،  عند  به�  ة  اخل��صّ
لكل  ال�صن�عي  الظفر  حجم  مراع�ة 

ه وتقليمه وبرده ح�صب ال�صكل املطلوب، وا�صتعم�ل الال�صق اخل��ّس.  اإ�صبع وق�صّ
زيارة ميدانيّة

امل�صتح�رضات  اأكرث  وتعّرف  والقدمني،  ب�ليدين  العن�ية  م�صتح�رضات  بيع  مراكز  زر 
اأ�صم�ء امل�صتح�رضات، والبي�ن�ت املكتوبة على عبّواته� من  ا�صتعم�ًل، ثّم اكتب يف جدول 
ال�سوق،  وال�سعر يف  ال�ستعمال،  ال�ستعمال، وحماذير  واإر�سادات  الرتكيب،  مواّد  حيث: 

وغريه� من البي�ن�ت الأخرى.

ال�صكل )3-44(: طالء الأظف�ر ب�ألوان متعّددة.

ال�صكل )3-45(: الأظف�ر اجل�هزة.
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 3    الأجهزة والأثاث
اإلى اأجهزة ومعّدات، ت�ص�عد على  اأثن�ء تقدمي خدم�ت العن�ية ب�ليدين والقدمني  نحت�ج يف 

اإجن�ز العمل ب�صكل اأف�صل واأ�رضع.
�أ   - �لأجهزة: ت�صتعمل الأجهزة ملع�جلة بع�س امل�صكالت التي تظهر على اجللد والأظف�ر، 

واملح�فظة على �صّحته� ومظهره�، ومنه� م� ي�أتي:
كهرب�ئي  جه�ز  الكهرب�ئي:  ال�صّخ�ن   .1
امل�صتعمل  الزيت  بت�صخني  خ��ّس 

حلّم�م الزيت لالأظف�ر.

كهرب�ئّية  اأجهزة  التدليك:  اأجهزة   .2
ة ت�صتعمل لإجراء تدليك لليدين  خ��صّ
والقدمني، كم� يف ال�صكل )46-3(.

جه�ز  الأظف�ر:  طالء  جتفيف  جه�ز   .3
لتجفيف  ي�صتعمل  خ��ّس،  كهرب�ئي 
الطالء، بعد و�صعه على الأظف�ر، كم� 

يف ال�صكل )47-3(.

كم�  القدمني،  لنقع  كهرب�ئي  جه�ز   .4
ال�صكل )3-48(: جه�ز خ��ّس  يف 
والكحول؛  الدافئ  امل�ء  فيه  يو�صع 

لنقع القدمني وتعقيمهم�.

ال�صكل )3-46(: جه�ز تدليك للقدمني.

ال�صكل )3-48(: جه�ز نقع القدمني.

ال�صكل )3-47(: جه�ز جتفيف طالء الأظف�ر. 
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يف  كم�  الكهرب�ئي،  التطريف  جه�ز   .5
كهرب�ئي  جه�ز   :)49-3( ال�صكل 
عملية  لإجراء  ي�صتعمل  خ��ّس، 

التطريف اآلـيًّ�.

6. جه�ز الأ�صّعة فوق البنف�صجّية: جه�ز 
لتعقيم  ي�صتعمل  كهرب�ئي،  تعقيم 
يف  امل�صتعملة  املعدنّية  الأدوات 

عمليتي التطريف والتدرمي.

ب- الأثـاث: ي�ص�عد الأث�ث اخل��ّس على اإجن�ز 
ب�صكل  والقدمني  ب�ليدين  العن�ية  عملي�ت 
اأ�صـهل واأ�رضع، كم� يوّفر الراحة لكّل من 
اخلدمـة،  تقدمي  اأثـن�ء  يف  واملزيّن  الزبون 

ومنه م� يـ�أتي:
عمل  عـند  ب�لزبـون  خـ��ّس  كر�صي   .1
عند  ب�ملزيّن  خ��ّس  واآخر  التطريف، 
يف  كم�  التطريف،  بخدمة  القي�م 

ال�صكل )50-3(.

عمل  عـند  ب�لزبـون  خـ��ّس  كر�صي   .2
عند  ب�ملزيّن  خ��ّس  واآخر  التدرمي، 
القي�م بخدمة التدرمي، كم� يف ال�صكل 

 .)51-3(

ال�صكل)3-49(: جه�ز التطريف 
الكهرب�ئي.

ال�صكل )3-50(: كر�صي املزيّن مق�بله 
كر�صي الزبون.

ال�صكل )3-51(: كر�صي التدرمي للمزّين 
مق�بله كر�صي الزبون.
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تكون   :)52-3( ال�صكل  يف  كم�  والتدرمي،  التطريف  بعمليتي  ة  اخل��صّ الط�ولة   .3
جمّهزة مب�صب�ح متحّرك، وحتتوي على اأدراج حلفظ الأدوات واملواّد فيه�.

ة  اخل��صّ الط�ولة  حت�صري  يجب 
التدرمي؛  اأو  التطريف  بعملية  البدء  قبل 
العمل  اإجن�ز  على  ي�ص�عد  حت�صريه�  لأّن 
الط�ولة  حت�صري  ويتّم  اأ�رضع،  ب�صكل 
واملواّد  الأدوات  وترتيب  وتنظيفه� 
وامل�صتح�رضات  عليه� ب�صكل مت�صل�صل 
�صطح  على  ويو�صع  احل�جة،  وح�صب 

الط�ولة م� يـ�أتي:
الو�ص�دة يف الو�صط وعليه� من�صفة، 
تو�صع  املزيّن  من  اليمنى  اجلهة  وعلى 
الكحول،  الطـالء؛  مزيـل  عبـّوات 
اأولـوّية  )ح�صب  واملبـ�ر�س  والقطن، 

يو�صع  الو�ص�دة،  وبج�نب  املعدنّية،  الأدوات  لتعقيم  الكحول  على  حتتوي  وعبّوة  ال�صتعم�ل(، 
املربد اخل�صبي، وال�ص�قل، واملربد احلديد، وع�ص� خ�صب الربتق�ل.

يتوافر يف نه�ية طرف الط�ولة ميني املزيّن، وع�ء فيه م�ء دافئ، و�ص�بون �ص�ئل معّقم، وفر�ص�ة 
نه�ية طرف  القدم على  اأ�ص�بع  الطالء، ومبعدة  الي�رضى و�صع عبّوات  ل يف اجلهة  اأظف�ر، ويف�صّ
�صّلة  تو�صع  اأو  �صغري  مهمالت  كي�س  الأمين  الط�ولة  ج�نب  على  ويعّلق  املزّين،  ي�ص�ر  الط�ولة 

املهمالت على الأر�س، كم� يو�صع  كر�صي مريح على ج�نبي الط�ولة للزبونة واآخر للمزيّن.

ال�صكل )3-52(: ط�ولة التطريف والتدرمي.
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�ملعلومات �لأ�سا�سيّة 
يجب حت�صري ط�ولة التطريف والتدرمي م�صبًق�؛ اإذ ي�رّضع ذلك يف اإجن�ز العملية، ويعطي 
الأدوات  وترتيب  جّيد،  ب�صكل  الط�ولة  تنظيف  ب�لتح�صري  ويق�صد  للزب�ئن،  جّيًدا  مظهًرا 

واملواّد عليه� وح�صب ا�صتعم�له�.

حت�سري طاولة �لتطريف و�لتدرمي

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
1- حتّدد الحتي�ج�ت الالزمة لعملية التطريف والتدرمي .

2- حت�رضّ ط�ولة التطريف والتدرمي ب�لطريقة ال�صحيحة.

øjô“

1-3

�ملو�ّدّ �لالزمة                                                  �لأدو�ت و�لتجهيز�ت

م�ستلزمات تنفيذ �لتمرين

�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

ح�رضّ نف�صك والزبون للعمل.1

- م�ء اأك�صجيني)%3(. 
- كحول )%70(. 

- �ص�بون �ص�ئل. 
- م�ء دافئ.

 - بودرة �صّبه.   
- مزيل اللحمّية.

- رذاذ جمّفف طالء.
- عبّوات طالء ب�ألوان خمتلفة.

- حمارم ورقّية.
- مطّهر.

- ط�ولة مع �صوء متحّرك.

- كر�صي للمزيّن واآخرللزبون.
- ملعقة خ�صبّية.

- من��صف عدد)2(.
 - مق�ّس حلمّية.   

- مق�ّس اأظف�ر.
- دافعة.

- وع�ء خ��ّس للقطن.
- وع�ء لتعقيم الأدوات.
- ع�ص� خ�صب الربتق�ل.

- جه�ز الأ�صّعة فوق البنف�صجّية.

- مزيل طالء.
- ملّمع نه�ئي.

- كرمي مطّر.
- مقّوي اأظف�ر.
- معجون ملّمع.

- قطن.

- خمّدة.
- وع�ء للم�ء.

- �ص�قل.
- فر�ص�ة اأظف�ر.
- مربد حديدي.
-  مربد خ�صب.
- مرب�صة القدم.

- �صّلة مهمالت.
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

2

3

4

5

6

وكر�صي  ب�ملزّين  اخل��ّس  الكر�صي  �صع 
ط�ولة  اأم�م  بع�صهم�  من  قريبني  الزبون 

التطريف.

ام�صح �صطح الط�ولة مبطّهر من��صب. 

 ، الط�ولة  م�صند  نظيفة على  من�صفة  �صع 
الو�ص�دة  �صع  ثّم   ،)1( ال�صكل  يف  كم� 
املن�صفة،  فوق  وجدت-  -اإن  ة  اخل��صّ

وغّط الو�ص�دة مبن�صفة اأخرى .

اطو من�صفة لت�صند يد الزبون عليه�، كم� 
توافر  عدم  ح�ل  يف   ،)2( ال�صكل  يف 

ة . الو�ص�دة اخل��صّ

وزج�ج�ت  الكرمي�ت،  عبّوات  �صع 
ح�صب  الطالء  وزج�ج�ت  املح�ليل، 
الأولويّة يف ال�صتعم�ل على ي�ص�ر املزيّن، 

كم� يف ال�صكل )1( .

ال�صكل )1(

ال�صكل )2(
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

7

8

9

10

اغمر الأدوات املعدنّية ب�ل�ص�ئل الكحويل.
للمهمالت على  ال�صق كي�ًص� بال�صتيكـيًّ� 
ميني الط�ولة، من جهة املزيّن اإذا مل تتوافر 

�صّلة مهمالت.
ب�صكل  للم�ء  �س  املخ�صّ الوع�ء  �صع 

ج�نبي.
�صع على ميني املزّين الأدوات الآتية، كم� 
يف ال�صكل )1(، مع املح�فظة على درج 

ط�ولة التطريف نظيًف� مرّتـًب�: 
-  ال�ص�قل .

-  املربد املعدين.
-  املربد اخل�صبي.

-  الكحول املطّهر.
-  وع�ء للقطن.

-  وع�ء امل�ء.
-  فر�ص�ة الأظف�ر. 
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نّفِذ التم�رين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموع�ت �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيه�ت معّلمك:

رّتب ط�ولة التطريف ترتيًب� اآخر ح�صب اإمك�نّي�ت م�صغلك.

اكتب خطوات العمل التي تتبعه� يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة وا�سحة 

كم� ي�أتي:

احتفظ ب�لتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطو�ت �لعمل�لرقم
1
2

1-  عّلل م� ي�تي:
 اأ  - و�صع عبّوات الكرمي�ت والزج�ج�ت ح�صب الأولوّية يف ال�صتعم�ل .

� عند حت�صري ط�ولة التطريف للقي�م ب�لعمل . ب- يعّد ال�ص�ئل املطّهر عن�رًضا مهمًّ
2-  تزويد ط�ولة التطريف مب�صدر اإن�رة كهرب�ئي متحّرك.

ح ا�صتعم�ل كّل من الآتية : 3-  و�صّ
مزيل الطالء، وال�ص�قل، واملربد اخل�صبي، والفر�ص�ة، واملخّدة .
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�لعناية باأظفار �ليدين ر�بًعا
الأ�ص�بع  �صكل  يالئم  الذي  الطبيعي  ال�صكل  الأظف�ر  اإعط�ء  يجب  اليدين،  جم�ل  لإظه�ر 
عّدة  )Manicure( على  التطريف  اإجراء عملية  اليدين على  ب�أظف�ر  العن�ية  وت�صتمل  وحجمه�، 

مراحل، هي:
زيت  حّم�م  وعمل  واإزالته�،  اللحمّية  ودفع  و�صقله�،  وتنظيفه�،  وبرده�،  الأظف�ر،  ق�ّس 

لالأظف�ر ال�صعيفة لتقويته�، واإخف�ء بع�س عيوب الأظف�ر، وذلك ب�صكل �صحيح ومت�صل�صل.

 1    مر�حل عملية �لتطريف
متر عملية التطريف ب�ملراحل الآتية:

 �أ   - �إز�لة �لطالء �لقدمي: يتّم ذلك بغم�س قطعة من القطن مب�ّدة )الأ�صيتون( مع عدم تلويث 

الأن�صجة املحيطة ب�لظفر، ويجب اإزالة الطالء ملالحظة  توافر اأّي م�صكالت على الظفر.
الأظف�ر  �صكل  يكون  اأن  يجب  حيث  لذلك،  الأظف�ر  مق�ّس  ي�صتعمل  �لأظفار:  تقليم  ب- 

وطوله� من��صًب� ملهنة الزبون، لذلك يتّم الت�ص�ور مع الزبون قبل البدء ب�لتطريف.

        

جـ - برد �لأظفار: ويتّم ب��صتعم�ل املربد احلديدي لت�صكيل الظفر الطبيعي، اأّم� الأظف�ر الرطبة 
واجل�ّفة في�صتعمل له� املربد اخل�صبي، كم� اأّنه ي�صتعمل لالأظف�ر اله�ّصة وال�صعيفة. 

د  - نقع اليدين: بعد اإمت�م عملية الربد، يتّم نقع اليدين ب�مل�ء الدافئ وال�ص�بون ال�ص�ئل املعّقم، 
وذلك لتطهري اجللد املحيط ب�لأظف�ر وتطريته لت�صهيل اإزالته.

هـ - �إز�لة �للحميّة: يجب تطرية اللحمّية ب�ملطري اخل��ّس، الذي يجعله� مرنة وي�صهل دفعه�، 
الطرف  اأّم�  لدفعه�،  اخل�صبّية  اأو  املعدنّية  الدافعة  من  العري�س  الطرف  ُي�صتعمل  حيث 

يجب عند ق�ّس الظفر تركه اأطول قلياًل عن الطول املرغوب للزبون.
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وبعد  للظفر،  احلّر  الطرف  حتت  والتنظيف  اللحمّية  لرفع  فيُ�صتعمل  للدافعة،  املدّبب 
حترير اللحمّية ب�لدافعة ُي�صتعمل املق�ّس اخل��ّس لق�ّس اللحمّية، ويجب احلر�س ال�صديد 

لئاّل يتمّزق اجللد املحيط ب�لظفر.

و  - �سقل �لظفر: يتّم تلميع الظفر ب��صتعم�ل ال�ص�قل اخل��ّس واملعجون، اإذ ينّعم الظفر ويعطيه 
له� بع�س الن��س على ملّمع الأظف�ر امللّون. ملعة طبيعّية، يف�صّ

 2     �إر�ساد�ت عاّمة للعناية باليدين 
للمح�فظة على ال�صكل  الطبيعي لالأظف�ر، ينبغي مراع�ة م� ي�أتي:

  �أ   - و�صع قليل من الكرمي حتت الظفر؛ ملنع و�صول الأتربة اإليه قبل القي�م ب�لأعم�ل املنزلّية.
ب - لب�س قف�فيز واقية لليدين عند ا�صتعم�ل بع�س مواّد التنظيف املخّر�صة اأو عند ا�صتعم�له� 

ب�صكل متكّرر.
امل�ء  لأّن  الغ�صل؛  بعد  جتفيفه�  ب�لإ�رضاع يف  وذلك  الإمك�ن  قدر  ج�ّفة  الأظف�ر  حفظ  جـ- 
اأّم� ال�صتعم�ل املتكّررلل�ص�بون واملذيب�ت  قد ي�صّبب الأكزمي� لليدين يف ف�صل ال�صت�ء، 
واملواّد الأخرى ف�إّنه يزيل الزيت الطبيعي عن اجللد؛ ب�صبب احتوائه على مواّد قلويّة 

خمّر�صة لالأظف�ر واليدين.
الطالء  ا�صتعم�ل  وميكن  الطبيعّية،  حل�لته�  تعود  حتى  وتقليمه�،  اله�ّصة  الأظف�ر  ق�ّس   - د  
بع�س  لتعوي�س  يوميًّ� بكرمي مغّذ؛  به�  املحيط  الرقيق  تدليك اجللد  لتقويته� مع  الزيتي 

الدهن وعدم ا�صتعم�ل طالء الأظف�ر مّدة من الوقت.

اإذا جرحت حلمّية ظفر زبون م�ص�ب مبر�س ال�صكري يف اأثن�ء قي�مك ب�إجراء عملية 
للزبون  تقّدمه�  التي  الن�صيحة  م�  احل�لة؟  هذه  يف  تت�رّضف  فكيف  لأظف�ره،  التطريف 

امل�ص�ب ب�ل�صّكري؟
ن�ق�س هذه احل�لة وزمالءك ب�إ�رضاف املعّلم.

للمناق�سة
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توافر  العملّية كليًّ� يف ح�لة  التطريف والمتن�ع عن هذه  اأثن�ء عملية  ب�لظفر يف  الرفق  هـ - 
موانع له� حتى تعود الأظف�ر اإلى ح�لته� الطبيعّية.

و  -  احلر�س على غ�صل الأظف�ر جّيًدا بعد ا�صتعم�ل املرّكب�ت الكيمي�ئّية التي قد ت�صّبب تلّوًث� 
يف الأظف�ر، مثل: اأ�صب�غ ال�صعر، وبع�س احلمو�س الكيمي�ئّية، ونرتات الف�صة.

ز  -  عدم ا�ستعمال املرّكبات التي ت�ستعمل لزيادة �سالبة الأظفار، مثل: حملول الفورمالني؛ 
لأّنه� توؤّدي اإلى نت�ئج عك�صّية، واإلى منّو اجللد حول الظفر.

الإ�رضاع يف عالج الأمرا�س اجللديّة؛ مثل: الأمرا�س الفطرّية، وال�صدفّية، والأكزيـم�  ح - 
حيث ُت�صبِّب َفْقد اجللد ملم�صه، وتوؤّدي اإلى تغرّيات يف الظفر.

ة  ط - الهتم�م ب�لتغذية وذلك بتن�ول مرّكب�ت الك�ل�صيوم، والفيت�مين�ت، واحلديد، وخ��صّ
فيت�مني )اأ( يف دور النق�هة من املر�س  يف اأثن�ء احلمل والر�ص�عة.

ي - احلر�س على جتّنب ع�دة ال�صغط على اأطراف الأ�ص�بع.
ة، مثـل: زيت اللـوز اأو كريـم�ت التطريـة،  ك - غم�س املرفقني يف  زيـوت التطريـة اخل��صّ

ودعكهم� مبن�صفة خ�صنة اأو حجر اخلف�ف.
ل -  ا�صتعم�ل م� ن�صبته )1- 2%( من حملول ال�سبة؛ لنقع الأظفار به مّدة )10( دق�ئق، مّم� 

يجعله� ق��صية.
م  -  ا�ستعمال حملول مكّون مّما ن�سبته )95%( من م�ء الورد وحم�س الليمون بن�صبة )%5( 

لإزالة البقع عن اليدين.

ن�شاط )3-4(: ت�شميم ن�رشة اإر�شاديّة  

�صّمم مطويّة اأو ن�رضة اإر�ص�ديّة تتعّلق ب�لإر�ص�دات الع�ّمة للمح�فظة على الأظف�ر واليدين، 
ثّم وّزعه� على الطلبة يف املدر�صة واأفراد املجتمع املحلي.
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�ملعلومات �لأ�سا�سيّة 
يح�ّصن تطريف  اأظف�ر اليدين مظهرهم�، ويخّل�صهم� من اللحمّية اجل�ّفة، ويعمل على 
� يف عدم املب�لغة فيه حتى ل تت�أّثر  تطرية اجللد، ويتطّلب تطريف اأظف�ر اليدين مه�رة وحر�صً

الأن�صجة املحيطة ب�لظفر.

تطريف �أظفار �ليدين

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
1- تفح�س يدي الزبون، وتبنّي �صكل الأظف�ر.

2- تطّرف اأظف�ر اليدين؛ لإعط�ئه� ال�صكل املن��صب.

øjô“

2-3

�ملو�ّدّ �لالزمة                                                  �لأدو�ت و�لتجهيز�ت

م�ستلزمات تنفيذ �لتمرين

�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

ح�رضّ نف�صك والزبون للعمل. 1

- مقّوي اأظف�ر. 
- مزيل اللحمّية.
- ملّمع اأ�ص��صي. 
- معجون ملّمع.

 - رذاذ جمّفف طالء.   
- م�ء اأك�صجني )%3(.

- �ص�بون �ص�ئل.
- عبّوات طالء ب�ألوان خمتلفة.

- من�ديل ورقّية.

- ط�ولة مع �صوء متحّرك.
- كر�صي للمزيّن واآخر الزبون. 

- �صّلة مهمالت.
 - و�ص�دة لإ�صن�د اليد.   

- من��صف عدد )2(.
- وع�ء م�ء لنقع اأطراف

 اليدين.
- جه�ز الأ�صّعة فوق البنف�صجّية.

- ع�ص� خ�صب الربتق�ل.

- وع�ء لتعقيم الأدوات.

- معّقم.
- قطن معّقم.
. - كرمي مطرٍّ

- مطّهر.
- ملّمع نه�ئي.

- م�ء دافئ.

- مق�ّس حلمّية.

- مربد خ�صب.
- �ص�قل.

- فر�ص�ة اأظف�ر.
- مربد حديدي.

-  دافعة.
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�لر�سوم �لتو�سيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمة�لرقم

2

3

4

5

6

7

 

8

9

مترين  يف  كم�  التطريف،  ط�ولة  ح�رضّ 
حت�صري ط�ولة التطريف.

اجل�س اأنت والزبون متق�بلني، وب�لطريقة 
ال�صحيحة لأداء العملّية.

العمل،  منطقة  من  ال�صوء  م�صدر  قّرب 
وت�أّكد من كف�ية الإن�رة.

اإن  اليدين  حلي  نزع  الزبون  اإلى  اطلب 
وجدت.

اأنّهم�  وت�أّكد  الزبون،  يدي  افح�س 
متنع  ب�أمرا�س  م�ص�بتني  وغري  �صليمت�ن، 

القي�م ب�لعملّية، ثّم تبنّي �صكل الأظف�ر.
ة على  �صع يد الزبون على الو�ص�دة اخل��صّ
ط�ولة العمل اأو املن�صفة املطويّة، كم� يف 

ال�صكل )1(.
اأزل الطالء القدمي عن الأظف�ر اإن وجد.

املطلوب  ال�صكل  ب�ص�أن  والزبون  ت�ص�ور 
يف  الأظف�ر  نوعّية  على  معتمًدا  للظفر، 
يكون  بحيث  املن��صب،  ال�صكل  حتديد 
�صكل الظفر متط�بًق� مع روؤو�س الأن�مل؛ 

لإعط�ء �صكل طبيعي ومقبول. 

ال�صكل )1(
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10

11

 

12

13

يديك،  ب�إحدى  الأظف�ر  مق�ّس  ام�صك 
اإ�صبع  �صع  ثّم   ،)2( ال�صكل  يف  كم� 
والو�صطى  وال�صّب�بة  الإبه�م  بني  الزبون 
ليدك الأخرى، وابداأ بق�ّس الطرف احلّر 
للظفر على اأن يكون اإبه�مك �ص�غًط� من 

الأعلى على يد املق�ّس.
اأّم� يف ح�ل ا�صتعم�ل مق�ّس الأظف�ر ذي 
اإبه�مك  يكون  بحيث  ف�م�صكه  الرافعة 
كم�  لالأ�صفل،  الأ�ص�بع  و�ص�ئر  لالأعلى 
يف ال�صكل )3(، ثّم ق�ّس الظفر، بحيث 

يكون اأطول قلياًل من الطول املطلوب.
اليد  لأ�ص�بع  احلّرة  الأظف�ر  ق�ّس  اأكمل 
ب�لأ�ص�بع  ا  وم�رًّ ب�خلن�رض،  مبتدًئ�  كّله�، 

الو�صطى، ومنتهًي� ب�لإبه�م.
اّتبع اخلطوات نف�صه� يف ق�ّس اأظف�ر اليد 

الأخرى.
ام�صك املربد بحيث يكون الإبه�م اأ�صفله 
نه�يته،  فوقه وقريًب� من  الأ�ص�بع   و�ص�ئر 
ا�صتعم�ل  مراعًي�   ،)4( ال�صكل  يف  كم� 
احلّر  الظفر  لتق�صري  اخل�صن  اجل�نب 

والن�عم لتنظيم ح�ّفة الظفر اخل�رجّية.

ال�صكل )2(

ال�صكل )3(

ال�صكل )4(
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املتفق  ال�صكل  ح�صب  الأظف�ر  ابرد 
الأظف�ر  تكون  اأن  على  الزبون  مع  عليه 
كّل  من  احلّر  اجلزء  الأطوال يف  مت�ص�وية 
ب�لأ�ص�بع  ا  وم�رًّ ب�خلن�رض،  مبتدًئ�  منه�، 
ومراعًي�  ب�لإبه�م،  ومنتهًي�  الو�صطى، 
الو�صطى  اإلى  الأظف�ر  اأطراف  من  الربد 
 ،)5( ال�صكل  يف  كم�  واحد،  ب�جت�ه 
وابرد اجلوانب  من غري التعّمق عند زواي� 

الأظف�ر.
اغمر اليد التي مّت برد اأظف�ره� يف وع�ء 
يف  كم�  �ص�ئل،  و�ص�بون  دافئ  م�ء  فيه 
اليد  اأظف�ر  برد  اأكمل  ثّم   ،)6( ال�صكل 
الأخرى من اخلن�رض وحتى الإبه�م، كم� 

يف اليد الأولى.
واطلب  يديك،  بكلت�  املن�صفة  ام�صك 
النقع،  وع�ء  من  يديه  رفع  الزبون  اإلى 
ة م� بني الأ�ص�بع،  وجّففهم� جّيًدا وخ��صّ

كم� يف ال�صكل )7(.
اجل�ّف  الـجلـد  مزيل  مـحلول  ا�صتعمل 
قطعة  بلّف  وذلك  وجد،  اإن  )اللحمّية( 
ة، وم�صكه� قطن رقيقة على الع�ص� اخل��صّ

ال�صكل )5(

ال�صكل )7(

ال�صكل )6(
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يف  كم�  الر�ص��س،  قلم  مُي�صك  كم� 
اأو  ف�زلني  و�صع  وميكنك   ،)8( ال�صكل 
توافر  عدم   ح�ل  يف  الظفر  حول  مطرٍّ 

مزيل اجللد اجل�ّف.
املحيطة  )اللحمّية(  اجل�ّف  اجللد  حّرر 
بحيث  �صديدين،  وبطء  برفق  ب�لأظف�ر 
متيل الع�ص� اأو الرافعة زاوية )30˚( على 
ل  حتى   ،)9( ال�صكل  يف  كم�  الظفر، 
الدفع،  بعملية  القي�م  عند  الزبون  توؤمل 
مراعًي� ترطيب اجللد )اللحمّية( ب�مل�ء يف 

اأثن�ء العمل.
�صع الدافعة اأو الع�ص� يف و�صع اأفقي مع 
الظفر؛ لإزالة اللحمّية املّيتة املتم�دية  من 
غري اأن تخد�س �صطح الظفر، مراعًي� جتّنب 
ال�صغط ال�صديد يف اأثن�ء ذلك، وم�صتعماًل 

الطرف املط�طي للع�ص�.
وذلك  للظفر  احلّر  الطرف  حتت  نّظف 
ة، وام�صكه�، كم�  ب��صتعم�ل الع�ص� اخل��صّ
يف ال�صكل )10(، ثّم  لّف طبقة من القطن، 
لتنظيف  وال�ص�بون  امل�ء  يف  واغمره� 
احلّر، الطرف  تنظيف  مراعًي�  الأظف�ر، 

ال�صكل )8(

ال�صكل )9(

ال�صكل )9(

ال�صكل )10(
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22

23
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مع  اجلوانب  ب�جت�ه  الو�صط  من  ومبتدًئ� 
كم�  اجل�نبني،  كال  من  اخلفيف  ال�صغط  

يف ال�صكل )11(.
اغم�س قطعة من القطن ب�مل�ء الأك�صجيني 
ومّرره�  الع�ص�،  على  ولّفه�  املخّفف، 
لتبيي�صه  للظفر؛  احلّر  الطرف  نه�ية  حتت 

يف ح�ل توافر �صبغ�ت حتت الظفر.
بحيث  ب�ليد،  اللحمّية  مق�ّس  ام�صك 
وثّبت  الأ�صفل،  اإلى  احل�ّدة  احل�ّفة  تكون 
ال�صّب�بة عند التق�ء مقب�س املق�ّس ب�ملف�صل، 
ملق�ّس  الأي�رض  الذراع  الإبه�م على  و�صع 
الذراع  على  الأ�ص�بع  و�ص�ئر  اللحمّية، 

الأمين له، كم� يف ال�صكل )12(.
مبق�ّس  )اللحمّية(  اجل�ّف  اجللد  ق�ّس 
اللحمّية اخل��ّس، كم� يف ال�صكل )13(، 
املق�ّس  ذراعي  على  ب�ل�صغط  وذلك 
وحتريكه ب�جت�ه اللحمّية بحركة منتظمة؛ 
قطعة  الظفر  ق�عدة  عن  اللحمّية  لتحرير 

واحدة.
اغمر اليد الأخرى يف وع�ء امل�ء وال�ص�بون 
الأو�صط الإ�صبع  حلمّية  بق�ّس  البدء  عند 

ال�صكل )11(

ال�صكل )13(

ال�صكل )12(
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لليد الأولى، ثّم ت�بع ق�ّس حلمّية الأ�ص�بع 
املتبقّية.

�صع بو�ص�طة الإبه�م كرميً� اأو مطّريً� حول 
اأن  على  وق�عدته�،  الأظف�ر  جوانب 

يكون ذلك برفق وبحركة دائريّة.
اليدين  بو�صع  ب�لفر�ص�ة  الأظف�ر  نّظف 
ال�صهم،  ب�جت�ه  امل�ء وال�ص�بون  فوق وع�ء 
على  واحر�س   ،)14( ال�صكل  يف  كم� 
اإزالة بق�ي� الزيوت والكرمي�ت، ثّم ن�ّصف 

اليد والأظف�ر جّيًدا ب�ملن�صفة.
لإعط�ئه�  جميعه�؛  الأظف�ر  ح�ّفة  ابرد 
املربد  ب��صتخدام  وم�صتويً�  ن�عًم�  �صكاًل 

اخل�صبي الن�عم، كم� يف ال�صكل )15(.
الـم�ء  بوعـ�ء  بغم�صه�  الأظف�ر  اغـ�صل 
وال�ص�بون؛ لإزالة الزيوت الع�لقة به� بعد 

عملية التطريف ب�لك�مل.
على  امللّمع  املعجون  من  كمّية  �صع 
الربتق�ل،  خ�صب  ع�ص�  بو�ص�طة  الأظف�ر 
بب�طن  احلّر  الطرف  نه�ية  ب�جت�ه  ومّده� 

اإبه�مك.

ال�صكل )14(

ال�صكل )15(
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يديك  ب�إحدى  الظفر  �ص�قل  ام�صك 
بحيث يكون مقب�صه من الأعلى واإ�صبع 
اجلهة  من  اأ�صفله  والإبه�م  فوقه  ال�صّب�بة 
الي�رضى، والو�صطى والبن�رض حتت املقب�س 
يف  اخلن�رض  والإ�صبع  اليمنى،  اجلهة  من 

نه�ية ال�ص�قل، كم� يف ال�صكل )16(.
حتى  ب�ل�ص�قل  الأظف�ر  بخّفة  ا�صقل 
حت�صل على منظر بّراق و�صّحي، وذلك 
كم�  واحد،  ب�جت�ه  مل�صة   )20–15( من 
يف ال�صكل )17(، على �صفيحة الظفر، 
على اأن تكون ب�جت�ه الطرف احلّر وذلك 
ملّمع  بو�صع  الزبون  يف ح�ل عدم رغبة 

الأظف�ر.
طّهر الأدوات املعدنّية، وعّقمه� يف جه�ز 

التعقيم، واحفظه� فيه حلني ال�صتعم�ل.
تخّل�س من املواّد امل�صتهلكة بو�صعه� يف 

�صّلة املهمالت.
نّظف ط�ولة التطريف، وعّقمه�، ثّم اأعد 
�س،  املخ�صّ اإلى مك�نه�  املواّد والأدوات 

ثّم رّتب املك�ن.
اغ�صل يديك، وطّهرهم� جّيًدا.

ال�صكل )16(

ال�صكل )17(
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عّلل م� ي�تي:
1-  جلو�س الزبون واملزّين متق�بلني يف اأثن�ء عملية التطريف.

ة اأو املن�صفة يف اأثن�ء تنفيذ العملية. 2-  و�صع يد الزبون على الو�ص�دة اخل��صّ
3-  اإزالة الطالء عن الأظف�ر قبل عملية التطريف.

4-  ا�صتعم�ل الطرف اخل�صن من املربد عند تق�صري طرف الظفر احلّر.
5-  تكون احل�ّفة احل�ّدة من مق�ّس اللحمّية يف اجلهة ال�صفلى عند م�صكه.

ه. 6-  ال�صغط على ظفر الزبون من الأعلى عند ق�صّ
7-  برد الأظف�ر ب�جت�ه واحد.

8-  غمر اليدين ب�مل�ء وال�ص�بون بعد بردهم�.
9-  الرتكيز على جتفيف م� بني اأ�ص�بع اليدين.

نّفِذ التم�رين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �صمن جمموع�ت �صغرية يف امل�صغل، 
اأو ح�صب توجيه�ت معّلمك:

عملية تطريف اأظف�ر اليدين لأحد زمالئك يف امل�صغل.
عملية تطريف اأظف�ر اليدين لعدد من زب�ئن امل�صغل وذلك بتطبيق ال�صكل املن��صب لروؤو�س 

الأ�ص�بع، مراعًي� طبيعة عمله.
اكتب خطوات العمل التي تتبعه� يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة وا�سحة كما ياأتي:

احتفظ ب�لتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطو�ت �لعمل�لرقم
1
2
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للمناق�شة

 3     حّمام زيت الأظفار 
اإحدى طرائق العناية بالأظفار بو�ساطة الزيت الدافئ، ملا له من اأثر كبري يف الأظفار وما حولها؛ 
حيث يحافظ على �سالبتها ويحميها من اله�سا�سة والت�سّققات التي ت�سيبها، وكذلك يعمل 

على حماية اللحمّية من اجلفاف وان�سالخها اأو الت�ساقها ال�سديد بقاعدة الظفر.

تتّم العناية )املعاجلة( اأ�سبوعيًّا بنوعني من الزيوت، هما:
 اأ    -  الزيـوت اجلاهزة: وذلك بلّف قطعة من القطن على ع�سا خ�سب الربتقال، وغم�سها بقليل 
من الزيت اجلاهز، وفرك �سطح الظفر وحميط اللحمّية بها بحركة دائريّة، وذلك بتدليك 

الأ�سابع بها جّيًدا.
من  ولال�ستفادة  الربافني،  وزيت  اللوز،  وزيت  الزيتون،  زيت  مثـل:  النباتـيّـة،  الزيـوت   - ب 
الزيوت الطبيعّية، يجب تدفئتها قبل تدليك الأظفار بها، وذلك بو�سع الزيت يف حّمام 

مائي �ساخن اأو عن طريق ال�سّخان الكهربائي اخلا�ّص.

ما العنا�رص الطبيعّية التي تتوافر يف الزيوت وتفيد الأظفار واجللد املحيط بها ؟

وجفاف  الأظفار،  ت�سّقق  اإلى  توؤّدي  التي  الأ�سباب  معّلمك   باإ�رصاف  وزمالءك  ناق�ص 
اجللد املحيط بها.
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
ي�ساب اجللد باجلفاف نتيجة لالأحوال البيئّية وا�ستعمال امل�ستح�رصات غري املنا�سبة له، 
وكذلك الأظفار التي قد ت�سعف اأو ت�سبح ه�ّسة لالأ�سباب ذاتها، وتلنّي الزيوت النباتّية اجللد 

اجلاّف، وتقّوي الأظفار ال�سعيفة اله�ّسة .

حّمام الزيت للأظفار

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
1- تختار نوع الزيت املنا�سب.
2- تنّفذ حّمام الزيت لالأظفار.

øjô“

3-3

املواّدّ اللزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

1

2

3

نف�سك والزبون للعمل.  ح�رصّ
واأجِر  الالزمة،  واملواّد  الأدوات  ح�رصّ 
عملّية  التطريف لأظفار اليدين، كما يف 

التمرين )2-3(.
�ص  خم�سّ اأكرب  وعاء  يف  الزيت  وعاء  �سع 

للماء الدافئ، كما يف ال�سكل )1(.

من�سفة، ووعاء معدين �سغري، و�سّخان 
خ�سبي،  ومربد  خا�ّص،  كهربائي 
و�ساقل، ودافعة خ�سبّية اأو ع�سا خ�سب 
املعدين  للوعاء  يّت�سع  ووعاء  الربتقال، 

ال�سغري فيه ماء �ساخن، فر�ساة خا�سة.

- زيت نباتي.       - مناديل ورقية.
- �سابون �سائل.   - مطهر.

- ماء دافئ.
- كحول.

- مزيل الطالء.

ال�سكل )1(
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4

5

6

7

8

9

الوعاء  يف  الزيت  من  كمّية  ا�سكب 
بحيث   ،)2( ال�سكل  يف  كما  الأول، 
تكفي لتغطية الأظفار اإلى اأول مف�سل من 

مفا�سل الأ�سابع والإبهام.
�ساخن،  مائي  حّمام  يف  الزيت  �سّخن 
كما يف ال�سكل )3(، حتى ت�سبح درجة 
اجلهاز  توافر  حال  ويف  منا�سبة،  حرارته 
اخلا�ّص بت�سخني الزيت، �سع اإناء الزيت 

يف ال�سّخان الكهربائي اخلا�ّص.
منت�سًبا  واجل�ص  اأمامك،  الزبون  اأجل�ص 
مرتاحة  والأكتاف  م�ستقيم،  والظهر 
متوازيتان  وال�ساقان  �سحيح،  وبارتفاع 

ولي�ستا متقاطعتني. 
اأو  املائي  احلّمام  من  الزيت  وعاء  ارفع 

ال�سّخان الكهربائي.
اطلب اإلى الزبون اأن ي�سع اأ�سابع يديه يف 
اإناء الزيت الدافئ، كما يف ال�سكل )4(.

مّدة   الزيت  يف  مغمورة  الأظفار  اترك 
)10-15( دقيقة حتى يربد.

ال�سكل )2(

ال�سكل )4(

ال�سكل )3(
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املنطقة  وادلك  الإناء،  من  اليدين  ارفع 
املحيطة بالأظفار والأ�سابع وراحة اليد، 

كما يف ال�سكل )5(.

باملناديل  اليد  عن  الزيت  بقايا  ام�سح 
واطلب    ،)6( ال�سكل  يف  كما  الورقّية، 
اإلى الزبون اأن يغم�ص يديه يف وعاء به ماء 

دافئ و�سابون. 

ة،  اخلا�سّ بالفر�ساة  جّيًدا  الأظفار  فر�ِص 
كما يف ال�سكل )7(.

جّفف اليدين جّيًدا.
نّظف حتت الظفر بع�سا خ�سب الربتقال 
مغمو�سة  قطن  قطعة  عليها  ملفوف 
اآثار  بقاء  عدم  من  للتاأّكد  بالكحول؛ 

للزيوت.
واأعدها  وعّقمها،  العمل،  اأدوات  طّهر 

اإلى مكانها.
نّظف مكان العمل.

ال�سكل )6(

ال�سكل )5(

ال�سكل )7(
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �سمن جمموعات �سغرية يف امل�سغل، 
اأو ح�سب توجيهات معّلمك:

افح�ص اأظفار زمالئك، واخرت َمْن يحتاج منهم اإلى حّمام زيت.
طّبق عملية حّمام الزيت لالأظفار.

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة وا�سحة كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2

1-  عّلل ما ياتي:
 اأ  - و�سع الزيت بحّمام  مائي دافئ ، ولي�ص على النار مبا�رصة .

ب- عمل تدليك للمنطقة املحيطة بالأظفار .
جـ- تدفئة الزيت قبل ا�ستعماله مبا�رصة. 

3-  ما نوع الأظفار التي ين�سح بعمل حّمام زيت لها ؟ وملاذا ؟
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ي�ساب كثري من النا�ص باأوجاع واآلم يف اأقدامهم، اإذ يقع ثقل اجل�سم بكامله عليهما، وهذا 
ُي�سعف الدورة الدمويّة فيهما،؛ ب�سبب اختفائهما داخل احلذاء؛ لذا، ل بّد من العناية بهما، بحيث 
التقّرنات واجللد  واإزالة  لهما،   )Pedicure( التدرمي القدمني، واإجراء عملية  اأظفار  ي�سمل ذلك 

اجلاّف يف قاع القدم ب�سكل مت�سل�سل.

 1     مراحل عملية التدرمي
متّر عملّية التدرمي باملراحل الآتية:

اأ     - غ�سل القدمني وتعقيمهما: بر�ّسهما بالكحول املخّفف.  
ب - اإزالة الطالء القدمي اإن وجد: بالطريقة  نف�سها امل�ستعملة للتطريف. 

جـ  - تقليم الأظفار: تق�ّص اأظفار القدمني ب�سكل عر�سي م�ستقيم مبق�ّص الأظفار اخلا�ّص بالقدمني.
د   - برد الأظفار: ي�ستعمل املربد احلديدي اخلا�ّص باأظفارالقدمني لتنعيمها بعد الق�ّص. 

هـ  - نقع القدمني: تنقع القدمان باملاء الدافئ وال�سابون ال�سائل املعّقم، وذلك لتطهري اجللد، 
كما ي�ساعد ذلك على تطرية التقّرنات املوجودة يف القدمني.

و  -  اإزالة اجللد اجلاّف با�شتعمال املرب�شة: يزال اجللد اجلاف يف قاع القدم )الكعب( اأو التخفيف 
ة.  منه اإن وجد، وذلك عن طريق ا�ستعمال املواّد املق�رّصة، اأو املرب�سة البال�ستيكّية اخلا�سّ
ز  - جتفيف القدمني: ت�ستعمل املنا�سف لتجفيف القدمني، ويجب اأن يكون حجم املنا�سف 

منا�سًبا لهما.
ة مزيلة للحمّية، تعمل على اإذابة اللحمّية، ويجب  ح - �شائل اإزالة اللحميّة: تو�سع ماّدة خا�سّ
غ�سل القدمني من هذا املحلول، منًعا للتح�ّس�ص، اأو ميكن اإزالة اللحمّية كما يف عملية 

التطريف. 
ط - �سقل الظفر: كما يف عملية التطريف.

ن�ساط )3-5( :العناية بالقدمني

-  افح�ص اأقدام اأفراد عائلتك باحًثا عن اأعرا�ص تاأثري الأحذية غري املنا�سبة، وقّدم الن�سيحة لهم.

العناية باأظفار القدمني    خام�ًسا
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
يتطّلب تدرمي اأظفار القدمني مهارة حيث يح�ّسن من مظهر اأ�سابع القدمني واأظفارهما 
وكذلك يخّل�سهما من احلواّف اجلاّفة من اأ�سفل القدمني فيطّريهما، ويحافظ ب�سكل م�ستمّر 
على نظافتهما فيحميهما من احتمال توافر البكترييا والفطريات بني الأ�سابع، كما ي�ساعد 

التدرمي على تن�سيط الدورة الدموّية يف القدمني، والتخّل�ص من اآثار التعب.

تدرمي اأظفار القدمني

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
1- تتفّح�ص قدمي الزبون بالطريقة ال�سحيحة.

2- تدّرم اأظفار القدمني بالطريقة ال�سحيحة.

øjô“

4-3

املواّدّ اللزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

ح�رصّ نف�سك والزبون للعمل. 1

- كرمي مطرٍّ / فازلني. 
- مطّهر بريمنغنات البوتا�سيوم.

- مزيل حلمّية.
- اأ�سيتون.

- ماء دافئ.
- �سابون �سائل. 

- كحول )%70(. 
- بودرة ال�سّبة.

- معجون ال�سنفرة.
- قطن معّقم.

- مناديل ورقّية.

العامل،  وكر�سي  متحّرك،  �سوء  مع  طاولة 
التدرمي،  بعملية  اخلا�ّص  الزبون  وكر�سي 
وملعقة خ�سب، ومنا�سف عدد )2(، ووعاء 
لتعقيم الأدوات فيه كحول، و�سّلة مهمالت، 
الأ�سابع،  ومبعدة  مبن�سفة،  مغّطاة  وخمّدة 
ومربد  بالقدم،  اخلا�ّص  الأظفار  ومق�ّص 
ال�سّكني،  والدافعة  بالقدم،  اخلا�ّص  الأظفار 
ومق�ّص  الربتقال،  خ�سب  وع�سا  ومنّظف، 
القدم،  مربد  اأو  اخلفاف  وحجر  حلمّية، 
وبّخاخ فيه كحول، وفر�ساة الأظفار، ووعاء 

كهربائي لنقع الأقدام اأو حو�سا بال�ستيك.
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2

3

4

5

6

7

8

ح�رصّ طاولة التدرمي، كما يف التمرين )1-3(.
اأجل�ص الزبون على الكر�سي اخلا�ّص بعملية 
 ،)1( ال�سكل  كما يف  اإن وجد،  التدرمي، 
اأن  على  عادي  كر�سي  على  فاأجل�سه  واإّل 
يكون كر�سي املزيّن مقاباًل له واأقّل ارتفاًعا 
و�سهولة  القدم  لراحة  الزبون؛  كر�سي  من 

العمل، كما يف ال�سكل )2(.
اطلب اإلى الزبون خلع احلذاء واجلوارب.
ر�ّص اأظفار القدم ببّخاخ مملوء بالكحول.
اأّنهما  من  للتحّقق  الزبون  قدمي  افح�ص 

�سليمتان، وغري م�سابتني باأّي اأمرا�ص.
اأحد  يف  الدافئ  املاء  يف  القدمني  انقع 
مثل:  املطّهر،  اإليه  م�ساًفا  احلو�سني، 
مّدة  لتعقيمها  البوتا�سيوم  بريمنغـنات 

)3-5( دقائق، كما يف ال�سكل )3(.
الذي  الثاين  احلو�ص  اإلى  القدمني  انقل 
وهنا  و�سابون،  دافئ  ماء  على  يحتوي 
ميكن اأن ي�ستخدم وعاء النقع الكهربائي 
فهو مزّود برّجاج لعمل تدليك  يف اأثناء 

النقع، كما يف ال�سكل )4(.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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9

10

11

12

13

14

ارفع القدمني من الوعاء، ولّفهما باملن�سفة 
املو�سوعة على الو�سادة اأو امل�سند اخلا�ّص، 
ة بني الأ�سابع،  ثّم جّففهما جّيًدا وخا�سّ

كما يف ال�سكل)5(.
على  القدمني  لكلتا  الأظفار  طالء  اأزل 

التوايل.
بالطريقة  اخلا�ّص  الأظفار  مق�ّص  ام�سك 
ال�سحيحة، وق�ّص اأظفار القدم على نحو 
اأطول من الطول املرغوب به قلياًل، على 
جتّنًبا  م�ستقيم  ب�سكل  الق�ّص  يكون  اأن 
يف  كما  باللحم،  الظفر  زوايا  لنغراز 

ال�سكل )6(، مبتدًئا بالإ�سبع الكبري.
اأدخل مبعدة الأ�سابع بني اأ�سابع القدم، 

اأو ا�ستعمل القطن اجلاّف بني الأ�سابع.
اخلا�ّص  باملربد  الي�رصى  القدم  اأظفار  ابرد 
تدوير  مع   ،)7( ال�سكل  يف  للقدم،كما 
بحيث  احلّر  الطرف  زوايا  عند  خفيف 

يحافظ على ال�سكل امل�ستقيم للظفر.
اإزالة  بعد  النقع  حلو�ص  الي�رصى  القدم  اأعد 
مبعدة الأظفار، وكّرر العملية ال�سابقة باتباع 

اخلطوات )11-13( للقدم الأخرى.

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(
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15

16

17

النقع،  اأخرج القدم الأخرى من حو�ص 
وجّففها، ثّم ا�ستعمل املربد اخل�سبي لتنعيم 
الطرف احلّر، مراعًيا اجتاه املربد من زاوية 
وبخّفة،  و�سطه  اإلى  للظفر  احلّر  الطرف 
مّتبًعا اجتاه ال�سهم، كما يف ال�سكل )8(.

حول  الكرمي  اأو  الفازلني  من  كمّية  �سع 
اجللد اجلاّف )اللحمّية( لتطريته، كما يف 

ال�سكل )9(.

با�ستعمال قطعة قطن  حّرر اجللد اجلاّف 
اخل�سبّية،  الدافعة  على  ملفوفة  رقيقة 
مب�سكها،  املعدنّية  الدافعة  با�ستعمال  اأو 
كالقلم وبزاوية )40°( تقريًبا مع قاعدة 
بخّفة  املتمادية  اللحمّية  وادفع  الظفر، 
كما  الظفر،  هاللّية  تظهر  حتى  للخلف 
اللحمّية  حّرر  ثّم   ،)10( ال�سكل  يف 
كما  الظفر،  ب�سّكني  بالظفر  امللت�سقة 
مزيل  و�سع  وميكن   ،)11( ال�سكل  يف 
عدم  مراعًيا  للخلف،  ودفعها  اللحمّية 

ا�ستخدام الدافعة املعدنّية.

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(
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18

19

20

21

22

يف  كما  اخلا�ّص،  باملق�ّص  اللحمّية  ق�ّص 
ال�سكل )12(، مراعًيا عدم حدوث جروح 
اأو  ال�سّبة  ا�ستعمل بودرة  واإذا حدث ذلك 

الكحول خوًفا من حدوث التهاب.
كّرر العملية ال�سابقة للقدم الأخرى.

اأو  الأظفار  مبنّظف  الظفر  حتت  نّظف 
بالع�سا اخل�سبّية التي ُلفَّ عليها قطن رقيق، 
املخّفف،  والأك�سجني  باملاء  واغم�سها 
ونّظف حتت الظفر، كما يف ال�سكل )13(.
با�ستعمال  واأخم�سها  القدم  �سطح  افرك 
اخلاليا  باإزالة  اخلا�ّص  ال�سنفرة  معجون 
وابداأ  القدم؛  اأخم�ص  رّطب  ثّم  املّيتة، 
القدم؛  كعب  يف  اجلاّف  اجللد  بحّف 
ة  اإّما بحجر اخلّفاف واإّما باملرب�سة اخلا�سّ

بذلك، كما يف ال�سكل )14(.
وجّففها  ارفعها،  ثّم  باملاء،  القدم  اغم�ص 
جّيًدا، وافرك الأظفار لإزالة اأي اأثر للمعاجلة 
عن الظفر والب�رصة بفر�ساة الأظفار، كما يف 
اأّي  وتاأّكد من عدم وجود  ال�سكل )15(، 
كرمي حول الأظفار وحتتها بغم�ص الكحول 

بقطن وم�سح الظفر وما حوله بها.

    

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(

ال�سكل )14(

ال�سكل )15(
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23

24

25

26

27

الأخرى،  للقدم  ال�سابقة  اخلطوات  كّرر 
وتاأّكد من عدم توافر اأّي مواّد عالقة على 

الأظفار والب�رصة.
طّهر الأدوات املعدنّية، وعّقمها يف جهاز 

التعقيم، واحفظها فيه حلني ال�ستعمال.
تخّل�ص من املواّد امل�ستهلكة بو�سعها يف 

�سّلة املهمالت.
نّظف طاولة التدرمي، ورّتب املكان.

اغ�سل يديك، وطّهرهما جّيًدا.

نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �سمن جمموعات �سغرية يف امل�سغل، 
اأو ح�سب توجيهات معّلمك:

عملية تدرمي اأظفار القدمني لأحد زمالئك.
اكتب خطوات العمل التي تتّبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة وا�سحة كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2



235

تدليك اليدين والقدمني �شاد�ًشا

 1     حركات تدليك اليدين والقدمني
يعّد التدليك اأحد اأهّم منّبهات الع�سالت والأع�ساب؛ لأّنه يزيد من تدّفق الدم للع�سالت 
الحرتاق  ونواجت  ال�سوائل  جتّمع  من  املدّلكة  املنطقة  ويخّل�ص  والأظفار،  واجللد  والعظام 
تفريغ حمتوياتها  اللمفاوّية على  الدموّية  الدورة  الأن�سجة والع�سالت واجللد، وي�ساعد  من 

واإعادتها اإليها، لذلك يجب تدليك اليدين والقدمني يدويًّا واآلـيًّا كّلما اأتيحت الفر�سة.

     ما تاأثري التدليك يف اجللد والأع�شاب والدورة الدمويّة والع�شلت؟ 

اجللد هو الع�سو الأ�سا�سي للم�ّص؛ فهو ي�ستجيب ب�سورة كبرية حلركات التدليك املختلفة، 
فيوؤّثر يف اجللد، والأع�ساب، والع�سالت، والدورة الدموّية.

اأ    -  اأثر التدليك يف اجللد والأع�شاب:
1. تاأثري ميكانيكي لت�ساع ال�سعريات الدموّية مّما يوؤّدي اإلى �سعور ال�سخ�ص بالدفء.

2. تاأثري منّظف يف الطبقات ال�سطحّية للجلد؛ فيتخّل�ص من اخلاليا املّيتة ومن حمتويات 
الغدد الدهنّية، وبذلك ي�سّهل عملية الإفراز الدهني، وي�سّهل حركة ال�سوائل باجللد 

ومينع انحبا�سها.
من  وفرية  كمّية  على  احل�سول  يف  اجللد  بو�ساطة  ب�سيطة  ب�سورة  التنّف�ص  عملية  تتاأّثر   .3
الأك�سجني، وقد تزداد هذه العملية عندما يكون اجللد يف حالة جّيدة عن طريق التدليك. 
التهابات  عالج  يف  وي�ستخدم  الأع�ساب،  حيويّة  جتديد  على  التدليك  ي�ساعد   .4

الأع�ساب واإ�سابات احلبل ال�سوكي.

ب - اأثر التدليك يف الع�شلت والدورة الدمويّة:
1. يزيد يف الن�ضاط الوظيفي؛ اأي اإفراز املواّد الغذائّية وامت�ضا�ضها للجزء اخلا�ضع  للتدليك. 

ة �سمور الع�سب املغّذي للع�سلة. 2. يوؤّخر حدوث ال�سمور الع�سلي، خا�سّ

ي�سهم التدليك ب�سورة فاعلة يف حت�سني الأثر النف�سي والع�سوي للزبون، وخا�سة عند القيام 
بتدليك اليدين والقدمني.
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للمناق�شة

3. يزيد يف مقدرة الع�سالت اخلاملة على العمل والتخّل�ص من التعب، مّما يزيد من قّوتها 
عن طريق زيادة كمّية الدم  التي توؤّثر يف الن�سيج الع�سلي.

4. يزيل التدليك ف�سالت التعب الع�سلي الناجتة من احرتاق املواّد الغذائّية لالأن�سجة يف 
اأثناء املجهود الزائد، مّما يوؤّدي اإلى �رصعة امت�سا�ص هذه الف�سالت عن طريق �رصعة 

جريان الدم.

 2     موانع اإجراء التدليك
على الرغم من فوائد التدليك العديدة،  اإّل اأّنه توجد حالت مُينع فيها اإجراء التدليك ملا قد 

ي�سّببه ذلك من نتائج عك�سّية على ال�سخ�ص، ومن هذه احلالت ما ياأتي: 
 اأ    -  وجود التهابات يف املنطقة املراد تدليكها.

ب -  وجود ورم اأو جتّمع دموي يف املنطقة املراد تدليكها.
جـ -  الإ�سابات احلاّدة للع�سو، مثل: احلرق ، والك�رص، واجلروح العميقة.

 د  -  احلمل.

 3     اإجراءات قبل التدليك 
قبل القيام بعملية التدليك هناك اإجراءات يجب اتباعها، ومنها :
 اأ    - حت�سري غرفة التدليك بحيث تكون درجة حرارتها منا�سبة. 

ب - تاأّكد املدلِّك اأّنه نزع احللي من يديه، واأن تكون اأظفاره ق�سرية حتى ل يوؤذي الزبون.
جـ - على املدلِّك اأن يتفّح�ص جّيًدا اجلزء املراد تدليكه.

 د - ا�ستعمال املواّد املنا�سبة يف عملية التدليك، التي ت�سّهل عملية انزلق يدي املدلِّك على 
ة برتطيب  الع�سو املدلَّك، ومن هذه املواّد: بودرة التالك، والكرميات واملحاليل اخلا�سّ

اجللد وتنعيمه، والزيوت العطرّية، والزيوت النباتـّية.

للتدليك تاأثري يف الدورة اللمفاوّية، ناق�ص زمالءك يف ذلك باإ�رصاف املعلم.
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هـ  - يجب على املدلِّك تدفئة مواّد التدليك قبل ا�ستعمالها، وذلك بفركها جّيًدا بني يديه، 
حتى تتنا�سب مع حرارة ج�سم الزبون يف اأثناء العمل.

و   - يجب على املدلِّك اأن يكون يف حالة ا�سرتخاء وهدوء يف اأثناء عملية التدليك. 

با�ضتعمال  التدليك  اأثناء  نف�ضها يف  العمل  التدليك و�رشوط  مـمنوعات  مراعاة  هل يجب 
الأجهزة؟

تعّد الأطراف ال�سفلّية اأكرث املناطق حاجة اإلى التدليك امل�ستمّر.

 4     اأنواع التدليك واأهميّته
 اأ    - التدليك امل�شحي )Effleurage(: النوع الأ�سا�سي يف التدليك، ُيبداأ فيه من احلدود البعيدة 
للع�سو مّتجًها نحو املركز، حيث ُيحدث تاأثرًيا انعكا�سيًّا يف نهايات الأع�ساب، فيكون 

م�سّكًنا ومهّدًئا، وهو على نوعني: �سطحي، وعميق.
ب- التدليك العجيني )Petrisage(: ي�ستخدم لتح�سني الع�سالت والأن�سجة الرخوة، وهو 
اأو  اليدين،  اأو  كّلها،  باليد  العمل  نطاق  حتت  الأن�سجة  على  بالقب�ص  توؤّدى  حركة 

الأ�سابع، اأو اليدين ب�سورة متوازية.
مثنّية  اأو  ممتّدة  الأ�سابع  فيها  تكون  ق�سرية  �رصبات   :)Tapotment( النقري  التدليك   - جـ 

بحيث تعمل على تليني اجللد وا�سرتخاء الع�سالت.
على  �سهمّية  ارتعا�سّية  حركة  بعمل  اليد  تقوم  وفيه   :)Shaking( الرتعا�شي  التدليك   - د  

الع�سالت، ُت�سهم يف اإزالة التقّل�سات الع�سلّية، وتكون منّبهة ومن�ّسطة. 
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املدلَّك  الع�سو  بهّز  التدليك  من  النوع  هذا  يوؤّدى   :)Vibration( الهتزازي  التدليك   - هـ 
املفا�سل،  تعمل على مرونة  اأو عر�سّية،  راأ�سّية  اجتاهات  توقيتّية منتظمة يف  بحركات 

وارتخاء الع�سالت املت�سّلبة. 
و  - التدليك بال�شغط )Pressing(: ي�ستخدم للمناطق التي ي�سعب القب�ص عليها، فيوؤّدي اإلى 

تهدئة الأمل ومنع اللت�ساقات، وتتّم بال�سغط الدائري على اجلزء املدلَّك.

ن�ساط )3-6( :اأجهزة التدليك الكهربائيّة

ة بتدليك  ابحث عن طريق م�سادر املعرفة املتوافرة لديك يف الأجهزة الكهربائّية اخلا�سّ
ومدى  جهاز،  كّل  مزايا  ودّون  الأجهزة،  هذه  عن  �سوًرا  اجمع  ثّم  والقدمني،  اليدين 
ل اإليه  توافرها يف الأ�سواق و�سالونات التجميل، واأثمانها، ثّم ناق�ص زمالءك يف ما تتو�سّ

باإ�رصاف املعّلم.
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
ُي�سهم تدليك اليدين يف تروية الدم للع�سالت واجللد، ويخّل�سهما من اآثار التعب.

تدليك اليدين

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
1- ت�ستعمل الكرمي اأو الزيت املنا�سب لتدليك اليدين.

2- تدّلك اليدين.

øjô“

5-3

املواّدّ اللزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

1

2

3

4

5

نف�سك والزبون للعمل. ح�رصّ
ح�سب  الالزمة  واملواّد  الأدوات  ح�رصّ 

ت�سل�سل خطوات اأداء العمل.
اجل�ص اأنت والزبون بالطريقة ال�سحيحة.

نّفذ خطوات مترين تطريف الأظفار.
بني  الزيت  اأو  الكرمي  من  قلياًل  �سع 
ترتفع حتى  جّيًدا  ادعك  ثّم  راحتيك، 

طاولة التطريف والتدرمي، وكر�سي املزّين، 
  ،)2( عدد  ومنا�سف  الزبون،  وكر�سي 

وفر�ساة اأظفار، و�سّلة مهمالت.

- كرمي مرّطب.
- زيت امل�ساج اخلا�ّص. 

- كحول.
- قطن.

- مناديل ورقّية.



240

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

6

7

8

9

درجة حرارة الكرمي لتتنا�سب مع حرارة 
ج�سم الزبون.

ور�سغه  الزبون  يد  على  الكرمي  وّزع 
الأ�سابع  اأطراف  من  م�سحّية  بحركة 

حتى الر�سغ.
يديك  باإحدى  بثبات  الزبون  يد  ام�سك 
فوق ال�ساعد واليد الأخرى فوق الكّف، 
كما يف ال�سكل )1(، واثن اليد ببطء اإلى 
اهتزازيّة  بحركة  الأمام  اإلى  ثّم  اخللف 

لتليينها، ثّم كّرر احلركة )3( مّرات.
يف  كما  يديك،  باإحدى  الزبون  يد  اأ�سند 
بلطف  اإ�سبع  كّل  وام�سح   ،)2( ال�سكل 
وحده لتلنّي مف�سل م�سط اليد والأ�سابع، 
ًرا  ثّم ام�سح بلطف روؤو�ص الأ�سابع، ُمكرِّ

احلركة )3( مّرات لكّل اإ�سبع.
ثّبت مرفق الزبون على طاولة التطريف، 
راحة  ودّلك  يديك،  بكلتا  اليد  وام�سك 
م�سحيًّا  تدليًكا  الإبهامني  بباطن  اليد 
ال�سكل  يف  كما  الأ�سهم،  اجتاه  ح�سب 
ًرا  )3(، وبحركات دائرّية متعاك�سة، ُمكرِّ

احلركة )3( مّرات.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

10

11

12

13

باإحدى  الر�سغ  واأ�سند  الزبون،  ذراع  اأرح 
وام�سك  الأخرى،  يدك  وباأ�سابع  يديك 
واأدره بلطف بحركات  اإ�سبع وحده،  كّل 
الإ�سبع  قاعدة  عند  وا�سعة  دائريّة  اهتزازّية 
)3( مّرات باجتاه اليمني و)3( اأخرى باجتاه 
الي�سار، كما يف ال�سكل )4(، ويف نهاية كّل 

حركة، ا�سحب طرف الإ�سبع باجتاهك.

يف  كما  الر�سغ،  عند  الزبون  يد  ام�سك 
مّتجهة  الأ�سابع  جعل  مع   ،)5( ال�سكل 
م�سحّية  دائرّية  بحركة  ودّلك  لالأ�سفل، 
ًرا  حول الر�سغ من الداخل للخارج، ُمكرِّ

احلركة )3( مّرات.

زمربكـّية  بحركات  الأ�سـابـع  دّلـك 
احتكاكّية على ظهر الأ�سابع من القاعدة 
حتى اأطرافها، منهًيا احلركة مب�سح خفيف 
ال�سكل  يف  كما  الأ�سابع،  روؤو�ص  على 
)6(، مع �سغط خفيف من القاعدة باجتاه 

ًرا احلركة )3( مّرات. الظفر، ُمكرِّ

اأن  على  يديك  بكلتا  الزبون  ر�سغ  ام�سك 
يكون اإبهاماك  فوق الر�سغ، و�سائر اأ�سابعك 

ال�سكل )5(

ال�سكل )6(

ال�سكل )4(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

14

15

16

اأ�سفله، كما يف ال�سكل )7(، ودلّك بلّف 
يديك حول ر�سغ الزبون بحركات عجينة 

ًرا احلركة )3( مّرات. متعاك�سة، ُمكرِّ
اإ�سبعي  و�سع  بخّفة،  الزبون  يد  ام�سك 
الإبهامني على ظهر كّف الزبون متعاك�سني 
مبحاذاة بع�سهما، ودّلك ظهر اليد م�سحيًّا 
يف  كما  الأ�سهم،  مّتبًعا   )8( �سكل  على 

ًرا احلركة )3( مّرات. ال�سكل )8(، ُمكرِّ
يديك  اإحدى  راحة  يف  الزبون  يد  �سع 
ودّلك  الأخرى،  يدك  اإبهام  وبباطن 
الأ�سابع  قاعدة  من  زمربكّية  بحركات 
يف  كما  الر�سغ،  حتى  اليد  مب�سط  مروًرا 
ال�سكل )9(، ثّم اأنزل بحركة م�سح عميق 
على امل�سط حتى قاعدة الإ�سبع املجاور، 

ًرا احلركة )3( مّرات. ُمكرِّ
يديك، كما يف  باإحدى  الزبون  يد  اأ�سند 
الإبهام  بباطني  ودّلك   ،)10( ال�سكل 
وال�سّبابة بحركات زمربكّية على جوانب 
الأ�سابع، واأنزل بحركة م�سح عميق على 
 )3( احلركة  وكّرر  الأ�سابع،  جوانب 
خفيف  مب�سح  احلركة  اأوقف  ثّم  مّرات، 

عند روؤو�ص الأ�سابع.

ال�سكل )7(

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

17

18

19

20

21

22

23

ام�سك �ساعد الزبون، وثّبت الر�سغ، كما 
يف ال�سكل )11(، على اأن تكون اأ�سابع 
يده،  اأ�سابع  مع  مت�سابكة  اليمنى  يدك 
وا�سعة  اهتزازيّة  دائرّية  بحركات  ودلّك 
اليمني  اإلى  مّرات   )3( الر�سغ  مف�سل 
ًرا احلركة )3( مّرات. واإلى الي�سار، ُمكرِّ

التطريف،  طاولة  فوق  الزبون  يد  اأرح 
باأطراف  خفيفة  نقرّية  بحركات  ودّلك 
اأ�سابع يديك وعلى التوايل مبتدًئا بكّف 
ًرا  ُمكرِّ  ،)12( ال�سكل  يف  كما  اليد، 

احلركة )3( مّرات.
كّرر احلركات لليد الأخرى.

الزبون  يد  عن  الزيتي  الكرمي  بقايا  اأزل 
باملناديل الورقّية، وتخّل�ص منها بو�سعها 

يف �سّلة املهمالت. 
نّظف مكان العمل.

ثّم  وغّلفها،  وعّقمها،  الأدوات،  طّهر 
اأعدها اإلى اأماكنها.

اغ�سل يديك وطّهرهما.

ال�سكل )11(

ال�سكل )12(
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �سمن جمموعات �سغرية يف امل�سغل، 
اأو ح�سب توجيهات معّلمك:

دّلك اليدين لزبائن امل�سغل . 
اطلب اإلى اأحد زمالئك تدليك يديك، و�سّجل ملحوظاتك، وناق�سه فيها.

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة وا�سحة 

كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2

عّلل ما ياتي:
1-  يو�سع الكرمي على يد الزبون ويفرك قبل البدء بعملية التدليك.

2-  تتّم معظم حركات التدليك بباطن الأ�سابع اأو اليد.
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
يزيد تدليك القدمني الدم فيهما،ويخّل�سهما من اآثار التعب الناجت من احلركة املتوا�سلة 

خالل النهار اأو الوقوف �ساعات طويلة، ويلنّي املفا�سل.

تدليك الطرف ال�سفلي

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
1-  ت�ستعمل الكرمي املنا�سب لتدليك القدمني.

2-  تدلّك القدمني بالطريقة ال�سحيحة.

øjô“

6-3

املواّدّ اللزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

1

2

3

4

اأوًل: تدليك القدم

ح�رصّ نف�سك والزبون للعمل. 
ح�سب  الالزمة  واملواّد  الأدوات  ح�رصّ

ت�سل�سل العمل.
تاأّكد اأّن الزبون قد غ�سل قدميه.

اجل�ص اأنت والزبون بالطريقة ال�سحيحة، 
كما يف ال�سكل )1( .

- كر�سي الزبـون الـخا�ّص، وكـر�سـي 
املزيّن، وو�سادة، ووعاء ماء، ومنا�سف 

عدد )2(.
- جهاز تعقيم.

- كرمي مرّطب.                   - مطهر.
- زيت امل�ساج اخلا�ّص. 

- كحول.                          - قطن.
- مناديل ورقّية.                 - مـاء.

ال�سكل )1(
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الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

5

6

7

8

9

�سع قلياًل من الكرمي الزيتي بني راحتيك، 
ثّم ادعك يديك جّيًدا حتى ترتفع درجة 

حرارة الكرمي.
الزبون  قدم  على  الزيتي  الكرمي  وّزع 

و�ساقه.
دلّك ظهر القدم بحركة م�سحّية، مبتدًئا 
ح�سب  الكاحل،  وحتى  الأ�سابع  من 
الأ�سهم، كما يف ال�سكل )2(، ثّم العودة 

اإلى نقطة البداية مّتبًعا ال�سهم.

متتالية  نقرّية  بحركات  القدم  ظهر  دلّك 
يف  كما  الأ�سهم،  مّتبًعا  الأ�سابع،  باجتاه 
ًرا احلركة )3( مّرات. ال�سكل )3(، ُمكرِّ

ام�سك بيدك اليمنى لتدليك القدم اليمنى 
يدك  اأ�سابع  اثِن  ثّم  �سحيح،  والعك�ص 
اليمنى ودلّك باطن القدم بحركة دائرّية، 
ًرا احلركة )3(  كما يف ال�سكل )4(، ُمكرِّ

مّرات.

ال�سكل )2(

ال�سكل )3(

ال�سكل )4(
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ال�سكل )5(

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

10

11

12

بحركة  الأ�سفل  من  القدم  قو�ص  دلّك 
لقدم  معاك�ص  باجتاه  يدك  بكف  دائرّية 
واليد   ،)5( ال�سكل  يف  كما  الزبون، 
ًرا احلركة )3(  الأخرى ت�سند القدم، ُمكرِّ

مّرات.

بباطن  عجنّية  بحركة  القدم  قو�ص  دّلك 
ًرا  ُمكرِّ  ،)6( ال�سكل  يف  كما  اإبهامك، 

احلركة )3( مّرات. 

التدرمي،  طاولة  م�سند  على  القدم  اأرح 
تكون  اأن  على  بيديك  القدم  وام�سك 
للقدم  الأمامي  الوجه  على  الأ�سابع 
وقرب الأ�سابع، والإبهامني اإلى الأ�سفل، 
كما يف ال�سكل )7(، ودلّك مع ال�سغط 
قلياًل اأعلى القدم واأ�سفله، مّتبًعا الأ�سهم.

ال�سكل )6(

ال�سكل )7(

ال�سكل )5(
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13

14

15

16

17

اأرح القدم على م�سند طاولة التدرمي، ودّلك 
الكاحل  من  زمربكّية  وبحركات  باإبهامك  
وحتى اأ�سابع القدم، كما يف ال�سكل )8(. 

باأ�سابع يديك وبحركات  دلّك الكاحل 
اأ�سابع  وحتى  جانب  كّل  من  زمربكّية 

القدم، كما يف ال�سكل )9(.
يف  كما  الي�رصى،  بيدك  القدم  ام�سك 
بالإبهام  ام�سك  ثّم   ،)10( ال�سكل 
وحده،  اإ�سبع  كّل  اليمنى  لليد  وال�سّبابة 
قاعدة  من  زمربكّية  بحركات  ودّلك 
لكّل  الأخرية  ال�سالمّية  وحتى  الإ�سبع 

ًرا احلركة )3( مّرات. اإ�سبع، ُمكرِّ
يديك،  باإحدى  القدم  كعب  ام�سك 
بيدك  اجلانبني  من  القدم  م�سط  وام�سك 
الأخرى، كما يف ال�سكل )11(، ودّلك 
بحركات دائريّة وا�سعة م�سط القدم )3( 
ًرا  الي�سار، ُمكرِّ اإلى  ثّم  اليمني  اإلى  مّرات 

احلركة )3( مّرات.
الزبون  قدم  عن  الزيتي  الكرمي  بقايا  اأزل 
ثّم   الورقّية،  املناديل  با�ستعمال  و�ساقه 
تخّل�ص منها بو�سعها يف �سّلة املهمالت.

ال�سكل )8(

ال�سكل )9(

ال�سكل )10(

ال�سكل )11(
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18

19

20

6

7

8

نّظف مكان العمل ورّتبه.
طّهر املواّد والأدوات، وعّقمها ثّم اأعدها 

اإلى اأماكنها.
اغ�سل يديك وطّهرهما جّيًدا.

ثانيًا : تدليك ال�شاق

نّفذ اخلطوات من )1-5( كما يف البند 
)اأوًل(.

التدرمي،  طاولة  م�سند  على  ال�ساق  اأرح 
يف  كما  م�سحّية،  بحركة  طوليًّا  ودلّك 
نقطة  اإلى  العودة  ثم ّ  ،)12( ال�سكل 

ًرا احلركة )3( مّرات . البداية، ُمكرِّ
دّلك اجلهة اخللفّية لل�ساق بحركة م�سحّية، 
مبتدًئا من اجلهة اخللفّية للكاحل، و�سعوًدا 
كما  ال�سهم،  مّتبًعا  الركبة،  مف�سل  اإلى 
ال�ساق،  اأمام  والعودة   ،)13( ال�سكل  يف 

ًرا احلركة )3( مّرات. ُمكرِّ
ثبّت قاع القدم على م�سند طاولة التدرمي، 
عجنّية  دائرّية  بحركات  ال�ساق  ودّلك 
معاك�سة، كما يف ال�سكل )14(، بباطن 

ًرا احلركة )3( مّرات. اإبهامك، ُمكرِّ

ال�سكل )12(

ال�سكل )13(

ال�سكل )14(
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9

10

11

12
13

14

الكاحل،  عند  الي�رصى  بيدك  القدم  ثّبت 
ال�ساق  اأمام  من  بحركات عجنّية  ودلّك 
اإلى خلفه، مّتبًعا الأ�سهم، كما يف ال�سكل 

ًرا احلركة )3( مّرات. )15(، ُمكرِّ

نقرّية  بحركات  ال�ساق  خلف  دّلك 
م�سّكاًل بكّفي يديك �سكل الفنجان، كما 
يف ال�سكل )16(، وبحركات متتالية من 
الأ�سفل حتى اأ�سفل مف�سل الركبة، مّتبًعا 
ًرا  ال�سكل )17(، ُمكرِّ الأ�سهم، كما يف 

احلركة )3( مّرات.

الزبون  قدم  عن  الزيتي  الكرمي  بقايا  اأزل 
ثّم   الورقّية،  املناديل  با�ستعمال  و�ساقه 
تخّل�ص منها بو�سعها يف �سّلة املهمالت .

نّظف مكان العمل ورّتبه.
اإلى  اأعدها  ثّم  وعّقمها،  الأدوات،  طّهر 

اأماكنها.
اغ�سل يديك، وطّهرهما جّيًدا.

ال�سكل )15(

ال�سكل )16(

ال�سكل )17(
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �سمن جمموعات �سغرية يف امل�سغل، 
اأو ح�سب توجيهات معّلمك:

دّلك الطرفني ال�سفليني لقدمي اأحد زمالئك  يف امل�سغل.
اطلب اإلى اأحد زمالئك تدليك قدميك ، و�سّجل ملحوظاتك، وناق�سه فيها.

اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.
قيّم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة وا�سحة 

كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2

عّلل ما ياأتي:
1-  تدليك قو�ص القدم بحركة دائرّية .

2-  تدليك القدم باأكرث من حركة .
3-  تقريب اأ�سابع القدم اإلى الأ�سفل .

4-  ا�ستعمال احلركة امل�سحّية على ال�ساق.
اإلى  ال�ساق باليمنى بحركات عجنّية من الأمام  الي�رصى وتدلّك  باليد  5-  ت�سند القدم 

اخللف.
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طلء الأظفار �شابًعا

 1    طلء الأظفار  
ما اأهمّية الطالء ؟ ما اأنواعه؟ ما طرق ا�ستعماله؟ ما موا�سفات الطالء املنا�سب؟

تكمن اأهمّية طالء الأظفار يف ا�ستعماله لتلوين الأظفار وتلميعها فيزيد من جمالها، وبع�ص 
ا�ستخدامات  وتتوافر  ال�سحّي.  املظهر  فتعطيها  الأظفار  بنية  ق�ساوة  من  تزيد  الطالء  اأنواع 

للطالء واأنواع، وهي على النحو الآتي:

اأ    - مقّوي الأظفار: ت�ستعمل لتقوية الأظفار ال�سعيفة 
اله�ّسة املت�سّققة �سهلة الك�رص، وتو�سع كطبقة 
الأظفار بحيث ل تقرتب  اأطراف  اأولى على 

من قاعدة الظفر.

ب- طبقة الأ�سا�س )امللّمع(: طبقة من الطالء عازلة بني الظفر والطالء امللّون، فعند جفافها، 
الطبقة  هذه  ومتنع  للظفر؛  اأمل�ص   �سطح  على  م�ستٍو  �سمك  ذو  مرن  لمع  غ�ساء  ينتج 
دخول مواّد الطالء امللّونة التي تغرّي من لون الظفر الطبيعي، ويتّم جفاف هذه الطبقة بني 
)1-2( دقيقة يف الأجواء الرطبة لكّنها ت�سمح للطبقة امللّونة باللت�ساق عليها، وميكن 

ا�ستعماله كطبقة ملّمعة فوق طبقة الطالء امللّون.

لتقوية  ال�سّبة  ي�ستعمل حملول 
الأظفار بن�سبة 1- 2%؛ اإذ تنقع 

الأظفار فيها مّدة 10 دقائق.

ي�ستعمل مقّوي الأظفار على طرف الظفر ولي�ص على الظفر باأكمله.

واليدين،ثّم  القدمني  لتزيني  احلّناء  احلا�رص  وقتنا  الع�سور وحتى  اأقدم  منذ  الن�ساء  ا�ستعملت 
�سنعت �رصكات التجميل اأنواًعا واألواًنا متعّددة من طالء الأظفار )Nail Polish( الذي له 

تاأثري كبري يف جذب ال�سّيدات. 
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جـ - طبقة الطالء امللّون: حتتوي معظم مرّكبات الطالء على ماّدة ال�سليولوز الذي يعطي الطالء 
ال�سيولة املنا�سبة عند ال�ستعمال، ومواّد �سحّية لتطيل مّدة الطالء وثباته، وتعطي �سطًحا 
واألوان  اخلروع  زيت  اإليها  ي�ساف  الطّيارة  كالزيوت  اأخرى،  مواّد  وهناك  متجان�ًسا، 

خمتلفة.
د  - الطبقة املثبّتة للطالء: اآخر مرحلة من مراحل الطالء على الأظفار؛ لأّنها تعمل على ت�رصيع 
الطالء  فوق  ي�ستعمل  كما  تق�رّصه،  ومتنع  اخلدو�ص،  من  الظفر  الطالء، وحتمي  جفاف 

القامت لإعطائه ملعاًنا طبيعيًّا.

يعّد زيت اخلروع اإحدى اأكرث املواّد اأهمّية �سمن تركيب الطالء.

 2    الأمور الواجب مراعاتها عند ا�شتعمال طلء الأظفار 
و�سع الطالء فن قائم بذاته يتطّلب ذوًقا مرهًفا، وعناية واهتماًما باختيار لون الطالء املنا�سب 
ل�سخ�سّية الزبون وعمره، كما اأّن لوين ب�رصة اليد والأظفار و�سكلهما يحّددان لون الطالء، 

مع الأخذ بعني العتبار املو�سة املّتبعة. ومن الأمور الواجب مراعاتها عند و�سع الطالء :
 اأ   -  اأّل يكون على الظفر اأّي نوع من الكرميات التي قد تعيق ثبات الطالء. 

ب-  اإزالة الطالء القدمي اإن وجد، وعدم و�سع طالء 
جديد فوق الطالء القدمي.

جـ -  رّج زجاجة الطالء قبل ا�ستعماله لتجان�ص املواّد 
زجاجة  اإغالق  يجب  كما  تر�ّسبها،  وتاليف 
جّيًدا؛  بالأ�سيتون  فّوهتها  م�سح  بعد  الطالء 

لي�سهل فتحها وقت ا�ستعماله مّرة اأخرى.
ل م�سح فر�ساة الطالء بعد غم�سها بفّوهة  د  -  يف�سّ

الزجاجة من اجلهة املعاك�سة.

تركيب  يف  امل�ستعملة  املواّد 
ويجب  لال�ستعال،  قابلة  الطالء 
عدم ا�ستعمالها قرب اأّي م�سدر 

حراري.
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ي�ساف اإلى تركيبة مزيل الطالء قليل من الزيت اأو اجللي�رصين.

للمناق�شة

مب�ساركة زمالئك يف ال�سف، دّون معلومات، واجمع �سوًرا عن املو�سوعات الآتية:
-  اإخفاء عيوب اأ�سكال الأظفار با�ستعمال طرق خمتلفة بالطالء واألوانه.

-  اآخر األوان املو�سة يف الطالء واأ�سكاله.
-  املكّمالت التجميلّية لتزيني الأظفار وطرائق ا�ستعمالها.

-  اإزالة الطالء عن الأظفار ال�سناعّية.
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املعلومات الأ�شا�شيّة 
�رصورة تفّقد الأظفار، وتفّح�سها بعد اإزالة الطالء؛ للتاأّكد من �سّحتها و�سالمتها وو�سع 
الطالء بالطريقة ال�سحيحة؛ لإك�ساب الأظفار منظًرا جّذاًبا، وحمايتها واملحافظة عليها من 

املوؤّثرات اخلارجّية.

و�شع طلء الأظفار

يتوقّع منك بعد النتهاء من التمرين اأن:
1- تزيل طالء الأظفار القدمي بالطريقة ال�سحيحة.

2- تختار الطالء املنا�سب من حيث اللون واجلودة.
3- ت�سع طالء الأظفار بالطريقة ال�سحيحة.

øjô“

7-3

م�شتلزمات تنفيذ التمرين

الر�شوم التو�شيحيّةخطوات العمل والنقاط احلاكمةالرقم

1

2

اأوًل : اإزالة الطالء القدمي عن الأظفار

نف�سك والزبون للعمل.  ح�رصّ
ح�سب  الالزمة  واملواّد  الأدوات  ح�رصّ 

ت�سل�سل العمل.

املواّدّ اللزمة                                                  الأدوات والتجهيزات

-  اأ�سيتون.
ة بالأظفار. -  ع�سي خ�سبّية خا�سّ

-  من�سفة.
-  �سّلة مهمالت. 

ة بالقدمني. -  مبعدة الأظفار اخلا�سّ

-  مزيل الطالء )الأ�سيتون(.
. -  طالء مقوٍّ

-  طالء اأ�سا�ص.
-  طالء باألوان متعّددة.

-  طالء نهائي.
-  رذاذ جمّفف لالأظفار.

-  قطن    -  مطّهر   -  مناديل ورقّية.
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3

4

5

6

اطلب اإلى الزبون اجللو�ص على الكر�سي 
الكر�سي  على  اأنت  واجل�ص  به،  اخلا�ّص 

�ص لك . املخ�سّ
�سع املن�سفة حتت يد الزبون.

الأظفار،  طالء  مبزيل  قطن  قطعة  بّلل 
الإبهام  بني  يديك  باإحدى  وام�سكها 
اإ�سبع  م�سك  مع  والو�سطى،  وال�سّبابة 
ال�سكل  يف  كما  الأخرى،  باليد  الزبون 
)1(، اأّما يف حال توافر طالء على اأظفار 
املزّين، فيجب م�سك قطعة القطن املبّللة 
مبزيل الطالء بني ال�سّبابة والو�سطى، كما 

يف ال�سكل )2(.

وا�سغط  اخلن�رص،  عن  الطالء  باإزالة  ابداأ 
لتطرية  ثواٍن   )7-6( من  الظفر  على 
وحّرك  ثابتة،  وبحركة  القدمي،  الطالء 
اإلى  الظفر  قاعدة  من  املبّللة  القطن  قطعة 
القطن  قطعة  تغيري  مراعًيا  احلّر،  الطرف 
الإزالة  وتكرار  الطالء،  مبزيل  وغم�سها 
ة عند توافر طالء  لتنظيف الظفر، وخا�سّ

قامت اللون.

ال�سكل )1(

ال�سكل )2(
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7

8

9

10

1

طرف  على  القطن  من  رقيقة  قطعة  لّف 
طالء  مبزيل  اغم�سها  ثّم  اخل�سبّية،  الع�سا 
للتاأّكد  الأظفار، ونّظف جوانب الظفر؛ 
من اإزالة الطالء كلـيًّا، وميكنك ا�ستعمال 

عود تنظيف الأذن لذلك.
بو�سعه يف  امل�ستعمل  القطن  من  تخّل�ص 

�سّلة املهمالت.
الدافئ،  باملاء  ة  اخلا�سّ الفر�ساة  اغم�ص 
وافرك بها الأظفار وما حولها؛ لتنظيفها 

من املواّد املتبقّية.
ن�ّسف الأظفار وما حولها جّيًدا، م�ستعماًل 

املناديل الورقّية.

ثانيًا: و�شع طلء اأظفار اليدين

ظفره  طالء  املراد  الزبون  اإ�سبع  ام�سك 
بني اإبهام و�سّبابة اإحدى يديك، مع و�سع 
اليد  راحة  يف  الأ�سا�ص  طالء  زجاجة 
حال  ويف   ،)3( ال�سكل  يف  كما  ذاتها، 
الأظفار ال�سعيفة اأو اله�ّسة، يراعى و�سع 

ال�سكل )3(مقّوي الأظفار قبل طالء الأ�سا�ص.
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2

3

4

5

6

الزجاجة،  من  الطالء  فر�ساة  ا�سحب 
اجلهة  من  الزجاجة  بفّوهة  وام�سحها 
الطالء  كمّية  من  للتقليل  لك؛  املعاك�سة 

على الفر�ساة.
اخلن�رص  على  الأ�سا�ص  طالء  بو�سع  ابداأ 
الظفر  قاعدة  من  مبتدًئا  وب�رصعة،  بخّفة 
من  البدء  ومراعًيا  احلّر،  الطرف  باجتاه 
و�سط الظفر ثّم اجلانب الأي�رص له ثّم الأمين، 

كما يف اجتاه الأ�سهم يف ال�سكل )4(.
 كّرر اخلطوات  لأظفار اليدين جميعها.

قطن  بقطعة  الطالء  زجاجة  فّوهة  ام�سح 
مغمو�سة مبزيل الطالء ، وتاأّكد من اإحكام 

اإغالقها جّيًدا بعد ال�ستعمال مبا�رصة.
الأظفار  عن  الطالء  ليجّف  انتظرقلياًل 
احلّر  الطرف  راأ�ص  مل�ص  وميكنك  متاًما، 

للظفر برفق؛ للتاأّكد من جفافه.
واأحمر  يتنا�سب  مبا  الطالء  لون  اخرت 
لون  مع  ين�سجم  ومبا  للزبون،  ال�سفاه 

املالب�ص و�سخ�سّيتها وعمرها.

ال�سكل )4(
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7

8

9

10

)ثانًيا(  البند  خطوات  مّتبًعا  الطالء  �سع 
بطالء  تبداأ  اأن  على   )7-1( خطوة  من 
بطالء  بداأت  حيث  من  الثانية  الطبقة 
الطبقة الأولى، مراعًيا التاأّكد من جفاف 
الطبقة الأولى قبل و�سع الطبقة الثانية من 
الطالء على الظفر، مّما ي�ساعد على اإعطاء 
الطالء اللون املنا�سب وال�سكل ال�سحيح 

الأمل�ص.
اأغلق زجاجة الطالء امللّون بعد ال�ستعمال 

مبا�رصة.
امللّمع  النهائي  املثّبت  الطالء  طبقة  �سع 
طبقة  بها  و�سعت  التي  نف�سها  بالطريقة 

طالء الأ�سا�ص والطالء امللّون.

طرف  على  القطن  من  رقيقة  قطعة  لّف 
ع�سا خ�سب الربتقال، ثّم اغم�سها مبزيل 
الظفر  جوانب  ونّظف  الأظفار،  طالء 
وميكنك   ،)5( ال�سكل  يف  كما  منه، 
الورقّية  املناديل  من  �سغرية  قطعة  و�سع 
على ال�سّبابة، كما يف ال�سكل )6(، للقيام 

ال�سكل )6(بالعملية نف�سها.

ال�سكل )5(
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11

12

13

14

1

2

للطالء -اإن وجد-  الرذاذ املجّفف  ر�ّص 
ل  على ُبْعد )25( �سم عن الظفر، ويف�سّ
اأو  طبيعي  ب�سكل  الأظفار  جتّف  اأن 

با�ستعمال اجلهاز املجّفف لها.
الورقّية  واملناديل  القطن  من  تخّل�ص 

امل�ستعملة بو�سعها يف �سّلة املهمالت.
وعّقمها،  امل�ستعملة،  الأدوات  طّهر 
واأعد ترتيبها على الطاولة، ونّظف مكان 

العمل.
اغ�سل يديك، وطّهرهما.

ثالثًا: و�سع طالء لأظفار القدمني

مبعدة  بو�سع  القدمني،  اأ�سابع  فّرق 
الأ�سابع الإ�سفنجّية وذلك متهيًدا لو�سع 

الطالء على اأظفار القدمني.
بند  من   )12-1( من  اخلطوات  نّفذ 

و�سع طالء اليدين يف هذا التمرين.
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نّفِذ التمارين العملية الآتية بطريقة العمل الفردي، اأو �سمن جمموعات �سغرية يف امل�سغل، 
اأو ح�سب توجيهات معّلمك:

عملية اإزالة الطالء على اأظفار طويلة واأخرى ق�سرية .
عملية و�سع الطالء على اأظفاراليدين والقدمني لزبائن م�سغل املدر�سة اأو على اأظفار اأحد 

زمالئك.
اكتب خطوات العمل التي تتبعها يف تنفيذ كّل مترين عملي.

قّيم تنفيذك لكّل خطوة من خطوات العمل التي اتبعتها، وفق قائمة �سطب حمّددة وا�سحة 
كما ياأتي:

احتفظ بالتقومي الذاتي لأدائك يف ملّفك.

لنعمخطوات العملالرقم
1
2

- عّلل ما ياتي:
الظفر  على  الأظفار  طالء  مبزيل  مبّللة  قطن  بقطعة  ثواٍن   )7-6( من  ال�سغط  يتّم    -1

املطلي.
2-  مت�سح قطعة القطن املبّللة مبزيل طالء الأظفار من قاعدة الظفر للطرف احلّر.

3-  ي�ستعمل البّخاخ املجّفف للطالء ببّخه على الأظفار مع ترك م�سافة ل تقل عن )25( 
�سم عن الظفر.

4-  و�سع الطبقة النهائّية للطالء باجتاه الطبقة الأولى نف�سها.
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1  - عّلل ما ياأتي:
اليدين  باأظفار  العناية  عملية  يف  امل�ستعملة  والزجاجات  الكرمي  عبّوات  و�سع   - اأ  

ة ح�سب الأولويّة يف ال�ستعمال. والقدمني على طاولة خا�سّ
ب - التاأّكد من جفاف طبقة الطالء قبل و�سع الطبقة الثانية.
جـ - اختالف مق�ّص اأظفار اليدين عن مق�ّص اأظفار القدمني.
د   - اإزالة الطالء عن الأظفار قبل عملية التطريف والتدرمي.

 هـ - تدليك قو�ص القدم بحركة دائرّية.
 و  - تعّد الأطراف ال�سفلّية اأكرث املناطق حاجة اإلى التدليك امل�ستمّر.
ة بالأظفار مباّدة الكحول ولي�ص بنقعها.  ز  - تعقيم الأدوات اخلا�سّ

2  - عّدد  املواّد الآتية مع ال�رصح:
 اأ   - املواّد امل�ستخدمة يف عملية �سقل الأظفار.

ب - املواّد امل�ستعملة لعملية التدليك.
3  - هل يجوز ا�ستعمال مق�ّص اأظفار اليدين لق�ّص اأظفار القدمني؟ وملاذا؟

4  - ِلـَم تق�ّص اأظفار القدم ب�سكل م�ستقيم؟
5  - ما وجه ال�سبه بني املاء الأك�سجيني وحم�ص الليمون يف اإزالة البقع عن اليدين؟

6  - ِلـَم ينمو الظفر عند الأطفال اأ�رصع منه عند الكبار؟
7  - اذكر اأنواع اجلراثيم التي ت�سيب الأظفار. 

8  - متى ين�سح بعدم ا�ستعمال مواّد اإزالة اللحمّية؟ وملاذا؟
9  - ماذا يق�سد مب�سطلح ت�سّلب بروتني الكرياتني يف الظفر؟

10- اعمل جدوًل باألوان الظفر غري الطبيعي التي ميكن م�ساهدتها  يف اأثناء عملية التدرمي 
والتطريف، واذكر اأ�سباب ذلك.
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لنعماأ�ستطيع بعد درا�ستي هذه الوحدة اأن:الرقم

ح املق�سود باملفاهيم الآتية:1 اأو�سّ
تطريف اليدين، وتدرمي القدمني، وهيكل الظفر،  والإهاب.

اأبنّي اأ�سكال الأظفار الطبيعّية لليدين.2
اأتعّرف م�سكالت الأظفار واأمرا�سها.  3
اأقارن بني مق�ّص اليدين ومق�ّص القدمني من حيث ال�ستعمال.4
اأفّرق بني املربد احلديدي واملربد اخل�سبي من حيث ال�ستعمال.5

6
التطريف  عمليتي  يف  امل�ستعملة  للمواّد  املختلفة  الأنواع  بني  اأمّيز 

والتدرمي.
اأتعّرف الأجهزة امل�ستعملة يف عمليتي التطريف والتدرمي.7

اأبنّي اأهمّية ترتيب املواّد والأدوات على طاولة التطريف والتدرمي.8

اأ�ستنتج مراحل عملية التطريف لأظفار اليدين.9

اأبنّي اأهمّية حّمام الزيت لالأظفار.10

ة بعمليات التطريف والتدرمي.11 اأطّبق املهارات اخلا�سّ

اأطّبق تعليمات الأمن وال�سالمة العاّمة  يف اأثناء تطبيق املهارات. 12

اأ�ستنتج تاأثري تدليك اليدين والقدمني يف  النواحي النف�سّية للزبون.13

اأواكب التطّورات وامل�ستجّدات يف جمال العناية باليدين والقدمني.14

قائمة  من  فقرة  كّل  اإزاء   )P( اإ�سارة  بو�سع  والقدمني،  باليدين  العناية  مو�سوع  تعّلمك  قّيم 
ال�سطب الآتية:



264264

قائمة المصطلحات

Hair Cutting Implementاأدوات ق�ّص ال�سعر
Elevationارتفاع خ�سلة ال�سعر

Fingernail shapesاأ�سكال الأظفار

Nail – mendingاإ�سالح الظفر

Electric Clipperاآلة احلالقة

Onycholysisانفكاك الظفر

Hair Typesاأنواع ال�سعر

Clockwiseباجتاه عقارب ال�ساعة

Anti – clockwiseباجتاه معاك�ص لعقارب ال�ساعة

Braidingجتديل ال�سعر

Preparationحت�سري

Hair Thinningتخفيف ال�سعر

ف ال�سعر Bristle Treatmentالتخّل�ص من تق�سّ

Pedicureتدرمي الأظفار

Massageالتدليك

Hair Stylingت�سفيف ال�سعر

Hair Cutting Designت�سميم ق�ّص ال�سعر

Manicureتطريف الأظفار

Nail Wrappingتغليف الظفر

Hair Brushingتفري�ص ال�سعر

Onychaphosisتقّرن الظفر

Sectioning the Hairتق�سيم ال�سعر

Nail Corrugationsمتّوجات الظفر

Rattingتنفي�ص
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Back Brushingتنفي�ص ال�سعر بالفر�ساة

Protection Capالثوب الواقي

Nail Wallجدار الظفر

Nail Roofجذر الظفر

Cranium Skullاجلمجمة

Cutting Edgeاحلّد القاطع

Nail Matrixح�سوة الظفر

Finger Handle Ringحلقة م�سكة الإ�سبع

Off Base Curlخارج قاعدة اخل�سلة

On Base Curlداخل قاعدة اخل�سلة

Cuticle Pusherدافعة اللحمّية

Holding  Angleدرجة رفع الزاوية

Customerزبون

Onychptosis�ضقوط الظفر

Conservativeال�سخ�سّية التقليديّة )املحافظة(

High Fashionال�سخ�سّية املتمّو�سة

Quietly Elegantال�سخ�سّية الهادئة الأنيقة

Casualال�سخ�سّية غري التقليدّية

Artificial Hair ال�سعر ال�سطناعي

Wig�سعر م�ستعار كامل )الباروكة(

Cranium Shape�سكل اجلمجمة

Low Graduationال�سكل املتدّرج الق�سري

Solid Formال�سكل ذو الطول الواحد

Face Shape�سكل الوجه

Nail Buffer�ساقل الظفر
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Hair Curling Methodsطرق لّف ال�سعر

Nail Polishطالء الظفر

Oval Nailظفر بي�سوي

Artificial Nailظفر �سناعي

Onychosis ظفر مري�ص

Clubbed Nailظفر م�ستدير

Rectangular Nailظفر م�ستطيل

Onychorrhexisظفر م�سّقق

Onychophagyظفر مق�سوم

Bruised Nailظفر مكدوم

Orangewood Stickع�سا الربتقال

Muscleع�سلة

Ageالعمر

Pedicureالعناية بالقدمني

Manicureالعناية باليدين

Hair Brushفر�ساة ال�سعر

Tinting Brushفر�ساة الظفر

Overlapping Curlقاعدة م�ستطيلة

Body Shapeقامة اجل�سم

Hair Cutق�ّص ال�سعر

ة ال�سكل املنتظم Regular Cutق�سّ

ة املتدّرج الطويل Long Graduationق�سّ

Hair Piecesقطع ال�سعر امل�ستعار

Fallقطعة �سعر م�ستعار ذات قاعدة م�ستطيلة

Switchesقطعة �سعر م�ستعار �سغرية
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Wigletقطعة �سعر م�ستعار كبرية القاعدة

Tinea Unguiumقوباء حلقّية

Cuticleاللحمّية

Eponychiumحلمّية متمادية

Stand up Curlاللّف الأ�سطواين

Hair Curling and Dryingلّف ال�سعر وجتفيفه

Roller Curlersاللّفافات العادّية

Instant Hair Rollersاللّفافات الكهربائّية

Hydrogen Peroxideاملاء الأك�سجيني

Metal Nail Fileاملربد احلديدي

Emery Boardاملربد اخل�سبي

Styling Sprayمثّبت رذاذي

Hair Setting Lotionمثّبتات ال�سعر

Nail Dryerجمّفف الظفر

Convexحمّدب

Stationary Guideاملر�سد الثابت

Travelling Guideاملر�سد املتحّرك

Hair Dresserمزيّن

Porosity of the Hairم�سامية ال�سعر

Hair Pinم�سابك ال�سعر

Large Combامل�سط الكبري

Tail Combم�سط بذيل

Setting Hair Understandingمفهوم لّف ال�سعر

Thinning Scissorمق�ّص التخفيف

Hair Cutting Scissorمق�ّص ال�سعر
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Cuticle Clipperمق�ّص اللحمّية

Nail Strengthenerمقّوي الظفر

Costumesمالب�ص العمل

Pin Curlsمالقط لّف ال�سعر

Single Prong Clipملقط ذو �سعبة واحدة

Double Prong Clipملقط ذو �سعبتني

Towelمن�سفة

Materials used in Hair املواّد امل�ستخدمة يف غ�سيل ال�سعر
Shampooing

Single Edge Razor Safety Guardمو�سى ال�سفرة ذات احلّد الواحد

Straight Razorاملو�سى امل�ستقيم

Fashionاملو�سة

Moving Bladeالن�سل املتحّرك

Type and Nature of  Hairنوع ال�سعر وبنيته

Lunulaهاللـّية الظفر

Oval Facial Typeالوجه البي�سوي

Pear-shaped Facial Typeالوجه املثّلث املقلوب )الكمرثي(

Square face Facial Typeالوجه املرّبع

Round face Facial Typeالوجه امل�ستدير

Oblong Facial Typeالوجه امل�ستطيل

Diamond Facial Typeالوجه املعني

Heart-shaped Facial Typeالوجه ب�سكل القلب

Finger Bowlوعاء نقع
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قائمة المراجع
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1 -  Joel Gerson, Milady’s Standard – Text of cosmetology Revised, USA, 1995-2001. 
2 -  Andrea Jeffery & Vickie Terner, Braids and styles for long Hair, Canada, 1988.  
3 -  Sheila Furjanic & Jacqueline Flynn, Milady’s Art and Science of Nail, USA, 1992. 
4 -  Florance Openshow, Hair Dressing Science, Longman House, New York, 1978.
5 -  Milady, Van Dean, Milady’s Van Dean Manual: Aparactial Course on Fundamental 

of Cosmetology, Milady Publishing company, 1990.
6 -  Milady’s Standard Nail Technology, Fourth Edition sue Ellen Schulte’s, Editor, 
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ثالًثا

1 -  www.dermnet.com 
2 -  www.delmarlearning.com
3 -  books.google.jo / Milady’s standard
4 -  www.ehow.com
5 -  www.hairboutique.com
6 -  www.google.jo / www.3600s.com
7 -  www.hooked-on-nails.com
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