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   يـــــــــــــــراط اإلجرائـــــــــــــــاإلش ادئ  ـــــــــــــــمبي و ـــــــــــــــاليوم  يـــــــــــــــسلوك

  

  

  أستاذ القياس النفسي ومناهج البحث النفسي (سابقـا) -البشير معمرية

 جامعتا الحاج لخضرـ  باتنة، ودمحم األمين دباغينـ  سطيف
    psypsypsy2017@gmail.com 

     
 

وجود تطبيقـات لها في الواقع من األدلة المدعمة لنتائج البحوث النظرية،
 

 أعزائي وأحبائي المتخصصون في علم النفس. 

هل تريدون أن تزدادوا معرفة ببعض مبادئ ومفاهيم نظرية  -

 ر، في اإلشراط اإلجرائي ؟سكين

هل تريدون أن تزدادوا معرفة بمدى سهولة تطبيق مبادئ اإلشراط  -

 اإلجرائي على السلوك اليومي للبشر ؟

 إذا كانت إجاباتكم، نعم، إليكم هذا المقال الصغير والبسيط.

�ات األر�ع، أو ال�� (إذا أخ�نا �ع
	 االع��ار �وم	 ب
	 ه�ه ال �
 �� اإلج�ائ'ة األوف 
�ة س+���ي �افل2ف وث2رن1ا0/)، -ان� ن��ن�

�ات ال:م	. وص17ت �
ق2ة في ح�ا في ال2ق2ف شام<ة م�=01ة تغ
م2اجهة ال ق1 ال�F جاءها م	 وجهات ن�� عل7'ة، وخاصة م	 
�ة �� عل7'ة ع1ی1ة، لقG 1ه�ت ال �

	، وغ
ت2Jم�+ي وال7ع�ف
اإلج�ائ'ة ق2�ة، واس�7�ت -7=ف: قF2 لل�=M العل7ي ال ف�ي، وم1Kر 
�ة لاله�7ام، في 
Pاق، وملف�ة لالن��اه، ومR قات ع7ل'ة واسعة ال'SRل�

  م<�لفة. مTاالت إن�ان'ة
 

  عناصر اإلشراط اإلجرائي.

 	��K أو ع 	
�، م	 م+2ن 
ی�2Xن اإلش�اV اإلج�ائي، لU1 س+
 ،�ی��ا�عان، أو 0=1ثان �ال��الي، أF 0=1ث أح1ه7ا أوال \'ع]�ه اآلخ

) ال�ل2ك اإلج�ائي أو االس�Tا�ة 1زم 'ا، وم�ت�Rان ش�_'ا، ه7ا: (
  ) عا�dة ال�ل2ك اإلج�ائي.2اإلج�ائ'ة. (

   

ل�ك اإلج�ائي.ال  F:-�(أو االس�Tا�ة اإلج�ائ'ة)، وه2 ال7فه2م ال7
 � 
�ة اإلج�ائ'ة، و�عّ�فه س+�األول في اإلش�اV اإلج�ائي، أو ال �
�أنه: "سل2ك 0ع7ل في ب
�iه". وم	 خKائKه أنه إرادF، وال ت��قه 
�ات ت1فعه لل�ه2ر، بل 0�ه� و-أنه 0=1ث م	 تلقاء نف�ه. 
Pم Fأ


iة و�nث� ف
ها، و�الَحl و-ل7ة إج�ائي تSع ي أنه 0=1ث فعال في ال
�ها.
 م�اش�ة و�قاس، -الJ7ي والXالم واالل�فات وال�Xا�ة والغ اء وغ

�_ي، ال�ي Jاالرت�ا_ي ال pُتع1ّ ال�=2ث العل7'ة ال ف�'ة في ال�عل
��ا، ��، وام�1ت، تقJن ال�اسع ع�ب1أت أع7الها ال�ائ1ة في أواخ� الق

�	، في ال7<اب� العل7'ة في جامعات -ل م	  60�Jن الع�س ة م	 الق
�+ا، م	 أرقى ال�=2ث في علp ال ��ا وم هTا روس'ا وأم
فu، ت �

ون�ائج وتSR'قا، وس��قى دائ7ا م	 أرقى ال�=2ث في علp ال فu. لق1 
�w في روس'ا، و�1أها ث2رن1ا0/ ووا_�	 في �ب1أها �افل2ف و�<�
�هp، مPل: 
� وهل وجاث�F وغ 
�+ا، ثp واصلها _2ل7ان وس+�أم
 uال ف pفي أق�ام عل u Sس M
 
- ،uول'ام اس� ،u-�رو��ت ی

�+'ة وم<اب�ها. �الTامعات�  األم
�ة ال�علp االرت�ا_ي �اإلش�اV االس�Tابي (�افل2ف) �وyضافة إلى ن�
�_ي �ال7=اولة وال<Rأ Jاالرت�ا_ي ال pة ال�عل��في روس'ا. ون�
�+ا ع	 ��+ا. أسف�ت الTه2د العل7'ة ال ف�'ة في أم�(ث2رن1ا0/) في أم

�+ي،��ات رئ'�'ة في علp نفu ال�علp األم�في ال Kف  Gه2ر أر�ع ن�
�	. هي: �Jن الع�  األول م	 الق

� ال�ل2-'ة ال2ص}'ة. 1(  
�ة س+�  ) ن�
�ة إدوارد ش
: _2ل7ان ال�ل2-'ة ال7ع�\'ة الغ�ض'ة. 2( �  ) ن�
�ة -الرك هل ال�ل2-'ة االف��اض'ة ال]'اس'ة ال7فKلة. 3( �  ) ن�
 )4 1
�ة إدو�	 جاث�F ال�ل2-'ة القائ7ة على ال1S7أ ال2ح�) ون�
�أنه في أF م2قف تعل7ي -ل ما 0فعله الXائ	 ال=ي ه2 أنه  القائل

�ر ما فعله في ال7�ة ال�ا�قة. +0 
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اس�Tا�ة إج�ائ'ة -ال ق� لU1 ال=7امة، أو الفJل في أداء 
االس�Tا�ة اإلج�ائ'ة ألF -ائ	 ع�F2، أو انقRاع ال�ع:�: ع ها، 
تTعل تل/ االس�Tا�ة اإلج�ائ'ة ت�عف في ال1Kور، أو ت�2قف 

 نهائ'ا".
 ،�Jی�ل� و�ال ��ة لل� pائ'ة) ول�إذا أدU الف�د ع7ال (اس�Tا�ة إج

�:ا م2ض�2'ا أو ذات'ا، أو فJل \'ه، ف7	 ال7=�7ل أن T0عل عل'ه تع: 
انقRاع الع:�:، أو الفJل، الف�د ی�2قف ع	 إنTاز ع7له �ع1 ذل/، 

  و�ع1ّ -ل م	 انقRاع ال�ع:�: والفJل عقا�ا. 
و�nدF العقاب دور إضعاف االس�Tا�ة اإلج�ائ'ة أو إلغائها في 

  ال��7قSل.
  

  اليومي.  تطبيق اإلشراط اإلجرائي على سلوكي

�ة اإلج�ائ'ة على ال�ل2ك �إل'+p تSR'قا لإلش�اV اإلج�ائي، أو ال �
�، م	 خالل سل2-ي اإلج�ائي ال
2مي العادF وما 0ع]�ه، J2مي لل�
ال
�ان وال=7ام في iعلى الف � 
أو ما یل'ه. �ع
1ا ع	 تTارب س+

�ات اإلج�ائ'ة T=الOperant Chambers  � 
(ص ادی� س+
Skinner boxes،(  

� خ2Rة ت��عها خ2Rة (اس�Tا�ات إج�ائ'ة)  -
غادرت م :لي، أس
  وت�7 -ل خ2Rة 

ب Tاح (تع:�:ات م2ج�ة م��7�ة). وصل� إلى اله1ف/ ال�'ارة 
  (تع:�: م2ض2عي م2ج�)، 

�ائ'ة م	 مف�اح ال�'ارة، ن=2 ال�'ارة  -�أرسل� ش= ة -ه
(اس�Tا�ة إج�ائ'ة)، ف:ال غل� أب2ابها األر�عة (تع:�: م2ض2عي 

  2ج�). م
م1دت یF1 ال'��U إلى م]�� ال�اب ف�7+� �ه وج�ب�ه  -

ناح
�ي لف�=ه (اس�Tا�ات إج�ائ'ة) ح1ث� -لها ب Tاح (تع:�:ات 
  م2ج�ة) فانف�ح ال�اب (تع:�: م2ض2عي م2ج�). 

-  F17ي -له إلى داخل ال�'ارة وجل�� في مقع�T� دخل�
عي (اس�Tاب�ان إج�ائ
�ان) ف��7 الع7ل'ة ب Tاح (تع:�: م2ض2 

  م2ج�). 
أدخل� ال7ف�اح في مJغل ال7=�ك (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) فأخ�  -

  م+انه ب Tاح (تع:�: م2ض2عي م2ج�)، 
أدرت ال7ف�اح في اتTاه األمام ل�Jغ
ل م=�ك ال�'ارة (اس�Tا�ة  -

 إج�ائ'ة) فاش�غل م=�ك ال�'ارة ب Tاح (تع:�: م2ض2عي م2ج�).

أما ال�F 0عق� ال�ل2ك اإلج�ائي، فه2 . عا��ة الل�ك اإلج�ائي 
  إما تع:�: أو عقاب.

  

وه2 ال7فه2م ال7�-:F الPاني في اإلش�اV اإلج�ائي،  ال�ع���.
:��ه،  وال�ع:�2Rافه وتJعلى اك� � 
م1Sأ أساسي في ال='اة، ساع1 س+

� في 
SXالف�ل ال :�وأب�ز أه7
�ه في ال�علp. و-ان ل�7اد� ال�ع:
 pودفع إم+اناته ،pاد وتع1یل سل2-ه�اك�Jاف أنه م	 ال77+	 ت2ج'ه األف

  ن=2 الع7ل واإلن�اج، م	 خالل تع:�: ال2Tان� ال7�غ�2ة م	 ال�ل2ك.
،:��ة اإلج�ائ'ة، �أنه "أF ح1ث ع 1ما  و�ع�ف ال�ع:�في ال �

�ار ح1وثها في Xادة ت�0عق� اس�Tا�ة إج�ائ'ة مع
 ة یnدF إلى ز
  ال27اقف ال�ل2-'ة الJ7ابهة". 

� ال2ص}'ة ال��'Rة: "ه اك أح1اث أو أش'اء مPل  
أو بلغة س+
 Fال=7امة، أو أ U1ل �� وال�رة، إذا أعق�S اس�Tا�ة إج�ائ'ة -ال ق
الJع

، أو نق2د أو م1ح أو اس�=�ان.... �ع1 اس�Tا�ة إج�ائ'ة ألF _عام
 �كائ	 ع�F2، م	 ال7=�7ل أن تTعل تل/ االس�Tا�ة اإلج�ائ'ة ت��7

 ."U2َ1ور، وتْقKفي ال  
 ،�Jح \'ه، و�ال ��ة لل�Tائ'ة) ون�إذا أدU الف�د ع7ال (اس�Tا�ة إج

  أو تلقى عل'ه 
تل/ ال7+افأة، الف�د  م+افأة، م	 ال7=�7ل أن T0عل ذل/ ال Tاح، أو

�قة ناج=ة، و�ع1 -ل م	 �R� ،/از ع7له، �ع1 ذلTفي إن �7��0
  ال Tاح وال7+افأة تع:�:ا. 

و�nدF ال�ع:�: دور ال=فا� على االس�Tا�ة اإلج�ائ'ة أو تق2��ها في 
  ال��7قSل.

 	

� على -ل م	 ت=1ث2ا ع	 ال�ع:�:، م	 ال�ل2- 
و��ف2ق س+
�ة شاملة��هp، في وضع ن�
ح2ل ال�ع:�:، وأش+اله، و-'}'ة  وغ
  اس�ع7اله، ودوره في تع1یل ال�ل2ك.

  

�، ال ی1ع2 إلى اس�ع7ال العقاب -أسل2ب  العقاب. 
ورغp أن س+
ل�ع1یل ال�ل2ك، بل ی�ف�ه، ص�احة، ولX ه، مع ذل/، أدرجه ض7	 

.:��قة ال�ي ت اول بها ال�ع:�Rال uه، وت اوله �أش+اله ال7<�لفة، ب ف���  ن�
�ة اإلج�ائ'ة، �أنه "أF ح1ث ع 1ما  و�ع�َّف�العقاب، وف� ال �

0عق� اس�Tا�ة إج�ائ'ة مع
 ة، یnدF إلى اخ�:الها أو إضعاف ص1ورها 
  في ال27اقف ال�ل2-'ة الJ7ابهة". 

� ال2ص}'ة ال��'Rة: "ه اك أح1اث أو أش'اء مPل  
أو بلغة س+
� أو ال�رة، 
 إذا أعق�S ال1Kمة الXه��ائ'ة، أو انقRاع ال�ع:�: �الJع
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ل�w'd2 ال�'ارة، أ�ع1ت ق1مي ال'7 ى م	 على دواسة إم1اد  -
 �ائ'ة)، ف��7 الع7ل'ة ب Tاح الغاز إلى م=�ك ال�'ارة (اس�Tا�ة إج

(تع:�: م2ض2عي م2ج�). وضغ�R بها، �ع1 ذل/، على دواسة 
ال7+�ح به1وء، ولX	 �=:م (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ف�2قف� ال�'ارة -7ا - � 
أر�1 (تع:�: م2ض2عي م2ج�). فJع�ت �االرت'اح ألن ه�ا ما - � 

  أر�1ه (تع:�: ذاتي م2ج�). 
7ف�اح في االتTاه ال7عاكu وإل0قاف م=�ك ال�'ارة، أدرت ال -

(اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ف�2قف م=�ك ال�'ارة (تع:�: م2ض2عي م2ج�). 
  فJع�ت �االرت'اح ألن ه�ا ما - � أر�1ه (تع:�: ذاتي م2ج�).

م1دت یF1 ال'7 ى إلى ال7+�ح ال
1وF وج�ب�ه إلى األعلى  -
(اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ف��7 الع7ل'ة ب Tاح (تع:�: م2ض2عي م2ج�). 


� ال�'ارة في م+انها (تع:�: ذاتي م2ج�). فJع�تSPان ل� i7_اال�  
س=�S مف�اح م=�ك ال�'ارة م	 م+انه (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ف��7  -

  الع7ل'ة ب Tاح (تع:�: م2ض2عي م2ج�).
ن:ع� ح:ام األمان (اس�Tا�ة إج�ائ'ة). ف��7 الع7ل'ة ب Tاح  -

  (تع:�: م2ض2عي م2ج�).
�اب لف�=ه، وأدرته في االتTاه م1دت یF1 ال'��U إلى م]�� ال -

  الK='ح ودفع� 
ال�اب �ع
1ا ع	 ال�'ارة (اس�Tا�ات إج�ائ'ة) فانف�ح ال�اب ب Tاح 

  (تع:�: م2ض2عي م2ج�)، وه�ا ما أر�1ه (تع:�: ذاتي م2ج�).
دفع� ج�7ي -له إلى خارج ال�'ارة لل :ول م ها (اس�Tا�ة  -

ل م ها ب Tاح (تع:�: إج�ائ'ة) ف��7 ع7ل'ة ال<�وج م	 ال�'ارة وال :و 
  م2ض2عي م2ج�).

دفع� ال�اب بلRف إلى ناح'ة ال�'ارة م	 أجل غلقه (اس�Tا�ة  -
  إج�ائ'ة) ف�p غل� ال�اب ب Tاح (تع:�: م2ض2عي م2ج�).

ارسل� إلى ال�'ارة ش= ة -ه��ائ'ة �ال7ف�اح لغل� أب2ابها  -
�ون'ا (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ف��7 الع7ل'ة ب Tاح (تع:�: م2ض2ع�Xي إل
  م2ج�) فJع�ت ل�ل/ �االرت'اح واال_i7 ان (تع:�: ذاتي م2ج�). 

� وخ2Rاتي ت�عاق� ال2اح1ة تل2  -
اب�ع1ت ع	 ال�'ارة، أس
 :�األخ�U (اس�Tا�ات إج�ائ'ة) تعاق� ال<2Rات -ان ناج=ا (تع:

  م2ض2عي م2ج�). وصل� إلى م�SغاF (تع:�: م2ض2عي م2ج�).
جي �+المه، ت<ل�K ال�ق
� �J<¡ أع�فه، وألنه عّ+� م:ا -

م ه، ���عة، أF ه��� م ه (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) عاد م:اجي إلى حال�ه 

�ة (تع:�: ذاتي سال� �إش�اV اله�وب).Rال  

�، فTأة، وأنا في الJارع دون وقا0ة، م7ا أصاب  -R7ل الRه
7
لة �الSلل، ه��� م ه إلى داخل م=ل تTارF (اس�Tا�ة Tث'ابي ال 

�االرت'اح (تع:�:  وضع� ح:ام األمان (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) شع�ت - 
ذاتي م2ج�) ألداء ه�ا ال2اج� ال2K 7ص عل'ه في قان2ن ال7�ور 

 .F�  الT:ائ
-  F1
ضغ�R �ق1مي ال'��U على دواسة الف�امل، ودفع� ب

ال'7 ى م=2ّل ال��عات إلى ال1رجة األولى (اس�Tاب�ان إج�ائ
�ان) 
  ف��7 الع7ل
�ان ب Tاح (تع:�:ان م2ض�2'ان م2ج�ان).

-  F1إلن:اله إلى األسفل م1دت ی F1و
ال'7 ى إلى ال7+�ح ال
  (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ف��7 الع7ل'ة ب Tاح (تع:�: م2ض2عي م2ج�).

أ�ع1ت ق1مي ال'��U ت1ر�T'ا م	 على دواسة الف�امل (اس�Tا�ة  -
إج�ائ'ة) ف��7 ب Tاح (تع:�: م2ض2عي م2ج�)، وفي ال2ق� نف�ه 

الغاز إلى م=�ك ضغ�R به1وء �ق1مي ال'7 ى على دواسة إم1اد 
 :�ال�'ارة (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ف�=�-� ال�'ارة إلى األمام (تع:

  م2ض2عي م2ج�). 
فTأة أشاه1 _فال واقفا أمام ال�'ارة. ضغ�R على الف2ر  -

 :�و���عة على ال7+�ح (اس�Tا�ة إج�ائ'ة)، ف�2قف� ال�'ارة ف2را (تع:
وت2قف  سال� �إش�اV ال�T �) ألني �ال�غ¤ الف2رF على ال7+�ح،

  ال�'ارة ف2را، جعل ي ذل/ أتT � ارتXاب حادث.
� ال�'ارة (اس�Tا�ات  -
� س�عات س
أث اء d'ادتي لل�'ارة، - � أغ

�� (تع:�:ات م2ض�2'ة م2ج�ة).�Rوف ال�G ائ'ة) ت2افقا مع�  إج
ــــــــ اء قــــ'ادتي لل�ــــ'ارة، - � اس�ع7ل مق2د الــــ1وران، ألن=�ف أث -

إلى ال'7
	 م�ة، وyلى ال'�ار م�ة أخ�U، -ـــلـــ7ا تRـــلــ� األم� ذل/، 
 pائ'ة) و-ان� الع7ل'ات ت���� (اس�Tا�ات إج�Rوف ال�G ت2افقا مع

  ب Tاح (تع:�:ات م2ض�2'ة م2ج�ة).
ص1رت م ي الع1ی1 م	 االس�Tا�ات أث اء d'ادتي لل�'ارة  -

�، ال �� إلى ال<لف 
اإلج�ائ'ة؛ االل�فات إلى ال'7
	 االل�فات إلى ال'�
��؛ ی2ج1 ازدحام، وال �Rوف ال�G فة�م	 خالل ال7�آة العاك�ة، ل7ع
�ع، �� س
ی2ج1 ازدحام، ان=�ف إلى ال'7
	، ان=�ف إلى ال'�ار، س

�ف ت7اما وف� ذل/، �اسKيء، - � أتR� �
�ع7ال مق2د ال�'ارة، س
� ال��عات، وال�غ¤ على دواسة الغاز، م�ة، ثp ال�غ¤ 

وع7ل'ة تغ
على دواسة ال7+�ح، أو دواسة الف�امل، م�ات أخ�U (اس�Tا�ات إج�ائ'ة 
�� (تع:�:ات م2ض�2'ة �Rوف ال�G ال�'ارة مع �
ع1ی1ة)، ف�2اف� س

ش�اV م2ج�ة)، وت�S T ارتXاب ح2ادث (تع:�:ات م2ض�2'ة سال�ة �إ
.(� Tال�  

اتTه� إلى م2قف ع27مي لل�'ارات ل�-	 ال�'ارة (اس�Tا�ة  -
إج�ائ'ة) ف2ج1ت م+انا شاغ�ا �0ع حpT س'ارتي (تع:�: م2ض2عي 

 م2ج�)، فJع�ت �االرت'اح (تع:�: ذاتي م2ج�).
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 ســــــــــــب النفــــــــــــوم طــــــــــــي علــــــــــــات فــــــــــــودراس االتــــــــــــمق

 

ف�أسف�، ألني لp أحKل على ما أر�1 (عقاب سال� ب�Xلفة 
�Tا�ة). و�ق2م العقاب ال�ال� ب�Xلفة االس�Tا�ة على قاع1ة االس

 ."	7Pأت ادفع الRاخ"  

Sي، لل�+�F، م	 أجل  -S_ ارة�-ان م	 الالزم أن أواصل ز

  إج�اء ال7�ا�dة الSR'ة 
ال1ور�ة ال��ور�ة ل7ع�فة ت2Rره، ولX ي أه7ل� ذل/ ل17ة _2�لة 

ه�ا ال7�ض (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) فXان� ال �'Tة Gه2ر م�اعفات ل
  (عقاب سال� ب�1ر�� اإله7ال).  

-ان م	 ال��ورF أن أع�ض ال�'ارة على ال�قا�ة ال�ق 'ة  -
ال1ور�ة في ال27ع1 ال7=1د، ولX ي أه7ل� ذل/ (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) 

  ف�ع�ض� لعق�2ة (عقاب سال� ب�1ر�� اإله7ال).
غادرت م1ی ة �ات ة ��'ارتي إلى م1ی ة خ Jلة، ش�قا، ف�Tاوزت  -

-لp في ال�اعة (اس�Tا�ة إج�ائ'ة)،  �80�عة ال27�7ح بها وهي ال
�قات، ب2اسRة Rال 	أم 	ول2ن عn�7ي أع2ان ال1رك ال2_ ي ال Rف��

-لp في ال�اعة،  97جهاز ال�ادار، ح
M -ان� ال��عة الT�7لة 
  فعاق2Sني �غ�امة مال'ة (عقاب م2ج�)، 

ع	 سل�لة  واآلن، هل 70+	 الق2ل، إن سل2- ا ال
2مي -له ��ارة
م�عا�dة وم��ال'ة م	 االس�Tا�ات اإلج�ائ'ة وع2اقSها، تع:�: أو عقاب 

 ؟
�ة اإلج�ائ'ة، أو ال�علp �اإلش�اV اإلج�ائي، ال�ي �أرأی�p، أن ال �
�ة وص}'ة ��'Rة، في مفا'7ها وم�ادئها، ولX ها ��، ن� 
قال بها س+

�ا وتSR'قا.�  ناج=ة ن�
�+ي، وال27ا�Gة �اال_الع �أدعp-2 إلى اخ�'ار علp ال ف�ي األم

�ة وتSR'قاتها، والع7ل على ال�7+	 \'ه.�  على إنTازاته ال �

�) وحف��  إج�ائ'ة) ف�<ل�K م	 ال2ضع R72ل الRح (ه��� ال7
غ
7
لة م	 الSلل (تع:�: م2ض2عي سال� �إش�اV اله�وب).Tث'ابي ال  

�اء  - Jال 	ي ام� ع� ع Xتي، ل�دخل� م=ال الق� اء حل2�ات ألف�اد أس
  م ها (اس�Tا�ة إج�ائ'ة) ألن ث7 ها م�تفع ج1ا (عقاب م2ض2عي م2ج�).

�ائ'ة) اق� ي م ه - � أزور سا�قا م=ال تTار�ا (اس�Tا�ات إج -
سلعة خاصة اش�ه
ها (تع:�: م2ض2عي م2ج�)، ثp ح1ث �ع1 ذل/، 
أن زرته ع1ة م�ات (اس�Tا�ات إج�ائ'ة)، وفي -ل م�ة ال أج1 ع 1ه 
تل/ ال�لعة ال<اصة ال�ي أش�ه
ها (عقاب م2ض2عي، ���S انقRاع 

ة ال�ع:�:)، لp أذه� إل'ه ه�ه ال7�ة (زوال أو انRفاء االس�Tا�ة اإلج�ائ'
  .(:�  ���S انقRاع ال�ع:

شاه1ت ن2عا ج
1ا م	 ت7� دقلة ن2ر، فاش�ه
�ها، فأح��� بSلل  -
في ف7ي (إش�اV اس�Tابي، أو اس�Tا�ة ش�_'ة، ل�افل2ف)، فأق1م� 
 :��اء م ها (اس�Tا�ة إج�ائ'ة)، فJع�ت �ال�ضا واالرت'اح (تع:Jعلى ال

  ذاتي م2ج�).
یــــ� ثــــ'ا�ا ج7
ــــلــة، وحلق� شع� قSل مـــــغادرتي الـ7 ـ:ل، ارتــــ1 -

  وجـــهي، (اس�Tاب�ان 
إج�ائ
�ان)، ال�ق
� �اث 
	 م	 معارفي، فأ_�وا م�ه�F، فقال2ا: إن/ 
ت:داد ش�ا�ا (تع:�: م2ض2عي اج�7اعي)، فJع�ت �ال�ضا (تع:�: ذاتي 

  م2ج�).
�ة، وأخ�ت أش�ب ماءها ج�عة وراء  -
اق� 
� قارورة ماء صغ

Tعة (اس��ا�ات إج�ائ'ة) و-ل ج�عة أبلعها أحu �ع1ها �ال�7عة ج
.(�  واإلش�اع (تع:�: ذاتي أولي م��7

� ال�=ال
ل الSR'ة في م2ع1 م=1د،  -S>ان علّي أن أك2ن ع 1 م-
 ولX ي تأخ�ت (اس�Tا�ة إج�ائ'ة)، وع 1ما وصل� إل'ه وج1ته مغلقا،
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