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قائمة المراجع
المالحق
) استبیان حول الطفل المسعف1الملحق (
) المقابالت العیادیة النصف موجهة كما وردت2الملحق (



" (إبراهیم ...كمنلئن شكرتم ألزیدو إذ تأذن ربكم الحمد اهللا القائل في كتابه الكریم "
میشكر الناس لم) وأصلي وأسلم على خاتم األنبیاء والمرسلین القائل "من ل07

یشكر اهللا" وعلى آله وصحبه أجمعین ... وبعد

أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدني على إتمام ال یسعني بعد شكر اهللا إال أن 
وأقدم شكري وعرفاني لوالدي اللذان هذه الرسالة سواء بجهده أو بوقته أو بدعائه، 

ساهما بقدر كبیر ولهما الفضل األكبر في تحقیق النجاح وٕاتمام هذا العمل،

المشرف على بوسنة، متنان الدكتور زهیر عبد الوافيخص بالشكر والتقدیر واإلأو 
منذ بدایة كتابة هذه والذي منحني الرعایة الصادقة والتوجیه المخلص مذكرةال

عني خیر الجزاء وأن یكتب كل ما قدمه في میزان المذكرة، فأسأل اهللا أن یجزیه 
حسناته.

بشكري وعرفاني لكل من أشار علي بفكره أو أسدى إلي  كما یشرفني أن أتقدم 
، وأقول منانينبیلوالدكتوركر الدكتور خالد خیاط، نصحا ومعروفا، وأخص بالذ

.لهم جزاكم اهللا عني خیر الجزاء ووفقكم لما یحب ویرضى

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین.
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مقدمة اشكالیة:)1

تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة أساسیة في عمر االنسان حیث تشغل ما یقارب ربع حیاته، 
وألحداثها آثار واضحة في بقیة عمره سواء في سلوكه أو صفاته الشخصیة، فالطفولة تمثل 

ضعف بالنسبة لالنسان، حیث یحتاج فیها إلى الرعایة والعنایة بشكل دائم وفي كافة مرحلة 
. وقد برزت أهمیة مرحلة الطفولة شؤونه سواء البدنیة (الصحیة) أو النفسیة أو االجتماعیة

: " یاأیها الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم قال تعالىفي القرآن الكریم حیث 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة لنبین لكم ونقر في األرحام ما نشاء من تراب ثم من

)، كما أوجب اهللا 5ثم لتبلغوا أشدكم" (سورة الحج، اآلیة إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفال 
دات یرضعن أوالدهن : "والوالقوله تعالىتغذیة الطفل وٕارضاعه حتى یبلغ عامین وذلك في 

وغیرها من اآلیات التي یبین فیها اهللا تعالى أهمیة هذه المرحلة وواجب اآلباء حولین كاملین"
اتجاه أطفالهم وتربیتهم.

ساهمت العدید من الدراسات والبحوث في التعرف على مرحلة الطفولة ووصفها وقد
امثالوتحدید مطالبها واحتیاجاتها للنمو والرقي واالنتقال إلى المراحل األخرى بشكل سوي،

أثر هذه المرحلة في حیاة الفرد، علىالعلماءكما أجمع العدید من"إریكسون"و "بیاجیه"
وخاصة من خالل الخبرات التي یعیشها في تلك الفترة، فهي تساهم بشكل كبیر في تكوین 

"أن إلىأشار علماء التحلیل النفسيحیث شخصیة الفرد وتوجیهها إلى طریق السواء، 
السنوات األولى في حیاة الفرد هي الدعامة األساسیة التي تقوم علیها بعد ذلك حیاته النفسیة 

وبذلك تتحدد معالم السمات الممیزة ). 197ص1998" (فؤاد البهى السید واالجتماعیة
شتى لشخصیة الطفل واتجاهاتها نحو اآلخرین، وذلك انطالقا من الخبرات التي تظهر في

، (حسب "أنا فروید")ه بحكم أن الطفل یتمیز بالمرونة والقابلیة والتشكیل والتطورمراحل حیات
بوجود الوالدین اللذان یلعبان دور كبیر في توجیه جل اهتمامهم إلى رعایة الطفل طبعاوذلك

وحمایته من األزمات والتوترات والصراعات وخبرات الفشل واالحباط، حیث أن ادراك الطفل 
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الیهیفتقدماوهذان مرتبط بالطریقة التي عاش بها مع الوالدین واألسرة، لعالم الراشدی
المؤسساتفيیداعاإللىإبهمأدتوالدیة،ظروفنتیجةوالمحرومین المسعفیناألطفال

وقد اهتم علماء النفس بهذه الفئة من األطفال  .ورعایتهمبهمللتكفلالبدیلةواألسریوائیةاإل
هم أطفال بال مأوى وال عائل لهم، لهم "األطفال المسعفین: حیث یرى أن"فروید"ومن بینهم 

تفكك في حیاتهم األسریة بسبب ظروف قاهرة ومن ثمة انفصلوا على أسرهم وحرموا من 
االتصال الوجداني بها، وما في ذلك من فقدان لألثر التكویني الخاص بهم والذین یكون 

. (حامد عبد "ور الحضانة أو معاهد الطفولة كالمالجئسببها الرابط العائلي، وقد ألحقوا بد
"Bowlby) "1990-1907"جون بولبي" (اهتم، كما )25ص1998السالم زهران 

باضطرابات األطفال الذین ینشأون في مؤسسات الرعایة ومالجئ األیتام، والذین یعانون من 
ان العالقات باآلخرین مشكالت عاطفیة متنوعة كعدم القدرة على تكوین صداقات وكذلك فقد

وهذا ما یؤكد أن الحرمان . )194ص2006إلهام الشعراني(مریم سلیم وأو انهاؤها
یؤدي إلى ازدیاد معدل المشكالت النفسیة والسلوكیة لدى األسري أو الحرمان بشتى أنواعه 

األطفال، وهذا ما یجعل هذه الفئة من األطفال یشعرون بالوحدة والعزلة، مفتقدین لمتطلبات 
المسعففالطفلالنمو كالحب والجنان والتقدیر، واألمن واالستقرار النفسي، واالنتماء...، 

تكوینفيتدخلالتيللعواملافتقدتكونهاة،مضطربجدونفسیةاجتماعیةظروفایعیش
تؤثرالتيالنفسیةاالضطراباتمنوغیرهاوالقلقالتوترجوعندینیبعأسویاءأفرادوتربیة
على.واالجتماعیةاالنفعالیة،العقلیة،النفسیة،الناحیةمنبأكملهاالشخصیةكیانعلىسلبا

سویایكون نفسيالنموهفإنوالمحبةبالوفاقمشبعأسريجوفيینشأالذيالطفلعكس
كما أن دخول الطفل في حلقات اتصالیة وعالقات جدیدة مختلفة عن األحیان.أغلبفي

األسرة أو المؤسسة المتكفلة یؤدي إلى ظهور سلوكات أو انفعاالت لم تظهر سابقا، وذلك 
وخاصة عند التحاقه الرفاق، والكبار،ةاعتوسع دائرة العالقات االجتماعیة وجمعند 

بالمؤسسات التربویة مثل الروضة والمدرسة، وبذلك یكتسب الطفل خبرات مختلفة وتتولد لدیه 
انفعاالت جدیدة، قد تؤدي إلى تغییر مالمح شخصیة هذا الطفل وتأثر علیه خاصة من 



اإلطار العام للدراسةالفصل األول            

3

لتعرف ومن خالل هذه الدراسة سنحاول االناحیة النفسیة والعقلیة سواء باالیجاب أو بالسلب،
على بعض سمات هؤالء األطفال المسعفین المتمدرسین وذلك انطالقا من التساؤل التالي: 

ماهي الممیزات النوعیة للبروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس؟

فرضیات الدراسة: )2
الفرضیة العامة: )2-1

یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بممیزات نوعیة
الجزئیة:الفرضیات )2-2

.یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بالعدوانیة
.یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بتقدیر ذات منخفض

دوافع اختیار الموضوع: )3
، منها ما هي ذاتیة إن اختیار موضوع الدراسة قد یكون ألسباب واعتبارات كثیرة

االهتمام الشخصي بالظاهرة والمتمثلة في الرغبة لتحقیق أغراض وأهداف معینة، وكذلك 
والرغبة في التعرف على هذه الفئة عن قرب والتي هي جزء ال یتجزأ من الظواهر المنتشرة 

داخل المجتمع الجزائري.
ي الذي یعتبر الحافز األساسالتي یفرضها الواقع االجتماعيألسباب موضوعیةومنها 

التحاقه عندن دخول الطفل المسعف في حلقات اتصالیة مختلفة فإللبحوث العلمیة، لذلك
بالمدرسة یفتح له مجاالت وعالقات جدیدة تساهم في بناء شخصیته وتنمیة الجوانب النفسیة 

واالجتماعیة.
أهداف الدراسة: )4

هدف الدراسة تل إلیها، لذلك فإن هذه وصتاف یحاول الباحث اللكل بحث أو دراسة أهد
یل النفسي للطفل المسعف عن التساؤل الذي یتلخص في التعرف على البروفلى االجابةإ
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محاولة الكشف عن الجوانب النفسیة في شخصیة الطفل المسعف ، خاصة مع المتمدرس، و 
التحاقه بالمدرسة فهو سیبرز له جانب عالئقي جدید خارج عن اطار المؤسسة المتكفلة به.

اسة:أهمیة الدر )5
عالج موضوعا یلقي تتجلى اهمیة الدراسة من خالل طبیعة الموضوع الحساسة والتي ت

وهي فئة األطفال المسعفین، كما تكمن الضوء على فئة اجتماعیة تحتاج الرعایة واالهتمام
محاولة أهمیة الدراسة في لفت نظر الجهات المعنیة الى ضرورة االهتمام بهذه الفئة، و 

ت الممیزة لهذه الفئة من األطفال وتغییر الفكرة السلبیة عنهم من طرف التعرف على السما
المجتمع. 

تحدید المصطلحات:)6
هي الفترة العمریة التي تبدأ من لحظة الوالدة وتمتد الى البلوغ، ومن خالل هذه الطفولة: -

المرحلة یتشكل جانب كبیر من شخصیة الفرد.
هو طفل متخلى عنه من طرف والدیه وذلك بسبب ظروف مختلفة، ولیس الطفل المسعف :-

لدیه من یكفله، لذلك یتم التكفل به من طرف الدولة في مؤسسات خاصة.
هو لمحة سیكولوجیة عن حیاة الفرد أو الحالة المدروسة تشتمل على :البروفیل النفسي-

.رسم الشجرةذلك من خالل اختبارو ته،الممیزة لشخصیالنفسیةالسمات
الدراسات السابقة: )7

 بروفینس ولیبتون دراسةProvence – lipton)1962( حیث قام بمقارنة "سلوك :
األطفال الذین یعیشون في المؤسسات بسلوك االطفال الذین یعیشون مع عائالتهم"، وقد 
أبدى أطفال المؤسسات عجزا تاما في عالقاتهم مع االفراد، فنادرا ما یلجئون الى الراشدین 

)376ص 2000طلبا للمساعدة. (سهیر كامل أحمد 
عن "أثر غیاب االم الیومي بسبب )1964بثینة قندیل (كذلك الدراسة التي قامت بها :

العمل على شخصیة االبناء" من حیث توافقهم النفسي واالجتماعي"، وكان سن االطفال 
نتائج الدراسة ان تكیف أبناء العامالت سنة و أوضحت 12–9للعینة المدروسة ما بین 
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ضح انغماس ابناء االمهات أقل بوجه عام من تكیف أبناء غیر العامالت، وكذلك ات
العامالت في أحالم الیقضة ومیلهم الواضح لالنفراد.

وفیما یتعلق بالخطر والعدوان غیر االجتماعي الذي یهدد أمن وطمأنینة الطفل، فقد 
تبین أن أبناء العامالت یذكرون قصصا تدل على أخطار وعدوان خارجي أكثر من أبناء 

ا ظهرت علیهم أعراض من قبیل قضم االظافر والصداع االمهات الماكثات في البیوت، كم
)135ص 1998(أنسي محمد قاسم وآالم المعدة والعینین.

للموالید غیر الشرعیین وهي دراسة اجتماعیة:)1976(المغازيضحى عبد الغفاردراسة
) طفال غیر 34ر البدیلة وفي المؤسسات االیوائیة والتي أجریت على عینة قوامها (سفي األ

) أم 118على عینة من األمهات غیر الشرعیات وعددهن (سنة وكذلك 12شرعي في سن 
عاما، وكانت األدوات المستخدمة في هذه 17مترددات على دار حمایة المرأة والطفل خالل 

مع األخصائیین االجتماعیین في مجال الرعایة البدیلة ومع الدراسة هي المقابالت الحرة 
الى االطفال في االسر البدیلة، واالمهات البدیالت، واالمهات غیر الشرعیات، وباالضافة

مقیاس مالحظة السلوك مع األم ومالحظات على مسكن االسرة البدیلة، باالضافة الى 
البدیلة، وآخر خاص باالسرة البدیلة استبیان خاص باالطفال غیر الشرعیین داخل األسرة

ذاتها ... وقارنت بین هؤالء االطفال وأطفال المؤسسات.
وكشفت نتائج الدراسة أن األطفال غیر الشرعیین المقیمین داخل المؤسسات كان لدیهم 
احساس بعدم الرضا عن الحیاة في المؤسسة وعدم القدرة على اقامة عالقة اجتماعیة سواء 

ت او خارجها مع احساس دائم بالعزلة االجتماعیة، غیر انهم یكونون داخل المؤسسا
مجموعة واحدة داخل المؤسسة رغم اختالف أعمارهم، وذلك لشعورهم بأن وضعهم 
االجتماعي واحد. أو ألن الراشدین داخل المؤسسة ال یمثلون له أي قیمة النعدام الروابط 

)1976المغازي (ضحى عبد الغفار القویة بینهم وبین األطفال.
وتهدف الدراسة إلى معرفة أثر الحرمان من الوالدین ) :1983القماح (محمودإیماندراسة

إناث) 5ذكور، و 5على البناء النفسي للطفل اللقیط وذلك على عینة من عشرة أطفال (
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سنوات، واستخدمت الباحثة اختبار تفهم الموضوع واختبار 8إلى 4تراوحت أعمارهم من 
" واختبار اللعب لماكوفرالرسم الحر، واختبار األسرة المتحركة، واختبار رسم الشخص "

الحر، وبینت النتائج ان من أهم مالمح البناء النفسي للطفل المحروم من الوالدین وعالقته 
بواقعه هو أن صورة الذات لدیه تحتویها المشاعر السلبیة واالكتئاب والشعور بالدونیة، 

رات الذات كما أشارت النتائج ان صورة الجسم لدى الطفل المحروم مشوهة وانخفاض تقدی
ومبتورة عبرت عن ازدواجیة الدور الجنسي والتأرجح بین الذكور واألنوثة، وتشویه صورة 
الجسم وأعراض من قبیل سرقة الطعام، والبوال العصابي، وضعف الضمیر، كما اتسمت 

(إیمان محمود القماح الشكوك والمخاوف والعدوانیة.العالقة باآلخرین بالتباعد الوجداني و 
1983(

وهي دراسة جزائریة عن أثر الحرمان من الوالدین على :)1988(محمد بدرینة دراسة
شخصیة الطفل، وتوصل فیها الى نتائج تتفق مع نتائج أخرى عدیدة ولقد أجریت الدراسة 

ن األطفال المحرومین من طفال في كل مجموعة) م50على مجموعتین من األطفال (
سنة، باالضافة إلى 12-9الوالدین واألطفال في أسرهم الطبیعیة، وكان سن األطفال من 

اختبار دراسة أربع حاالت في كل مجموعة دراسة اكلینیكیة متعمقة واستخدام الباحث
الشخصیة االسقاطي، واختبار رسم األسرة، واستمارة البیانات الشخصیة، وتوصل الباحث

إلى عدة نتائج هي أن صورة الذات لدى األطفال المحرومین غارقة في مشاعر البؤس، 
واالنزواء واالنعزال، وغیاب السند واألمن الفتقاد الصور الوالدیة المطمئنة، كما تسیطر 
مشاعر الذنب والقلق والدونیة وانخفاض تقدیرات الذات، وكثرة االستجابات العدوانیة الشدیدة. 

)182ص1998قاسم(أنسي محمد
یهدف بحثه للتعرف على "سمات مصر :)1993(شعبان عبد العلیم یونس دراسة

شخصیة األطفال المحرومین أسریا بالوفاة أو الطالق"، وأجرى بحثه على عینة تتكون من 
طفل، توصل إلى أن هناك فروق بین المحرومین بالطالق في التكیف الشخصي 426
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(عادل المكونة لهما لصالح المحرومین بالوفاة في السمات السلبیة.واالجتماعي والعناصر 
)59)، ص2000عبد اهللا محمد (

) دراسةUtting-1997: (یعانیهاالتيالمدرسیةالمشكالتعلىالتعرفإلىهدفت
مناألیتامواألطفالاألطفال العادیینبینوالمقارنةالمشكالت،هذهوأسباباألیتاماألطفال

فيمختلفةمدارسمن) طالب200الدراسة (عینةبلغتوقدي.الدراسالتحصیلناحیة
أظهرتأسرهم. وقدیعیشون مع) طالب100و (یتیمطالب)100من (لندن،مدینة
واإلهمالبالدونیةتتمثلاألیتاماألطفاللهایتعرضالتيالمشكالتمعظمأنالدراسةنتیجة

فيالدراسیةالناحیةمنجیدابهماالهتمامعدموكذلكوالطالب،المعلمینمنالمدرسةفي
مماالعادیین،األطفالمعبالمقارنةالمدارسفيبالنقصالشعورإلىباإلضافةالمیتم،
درجاتانخفاضالدراسةهذهأظهرتكمما.المدرسيالتوافقلسوءیتعرضونیجعلهم

فيیعیشونالذینالطالبلدىالدراسیةالموادجمیعفيكبیرةبدرجةالدراسيالتحصیل
2011دمشق جامعة(مجلة.الوالدینمعیعیشونالذینبالطالبمقارنةاإلیوائیةالمؤسسات
)  194، 193ص ص 

التي یتلقاهاالرعایةأشكالأثرمعرفةإلىهدفتالتيالیمنفي):1990عكاشة (دراسة
أحدوالحرمان منالذاتتقدیربینالعالقةعنوالكشفلدیه،الذاتتقدیرفيالطفل

وقد.المتوفىجنس الوالدباختالفیختلفلذاتهالطفلتقدیركانإذاوماكلیهما،أوالوالدین
12.5–9.5بین تراوحت أعمارهمطفال( 197 )منمكونةعینةعلىالدراسةأجریت

لحالةطبقااألیتامدورفياألطفالعینةتقسیمالیمن. وتمفيصنعاءمدینةمنعاما
أیتامإلىاألحداثرعایةمؤسسةفيوعینة األطفالكلیهما،أواألمأواألببفقدالحرمان

أنالدراسةنتائجبینتالطبیعیة. وقدالرعایةأطفال یتلقونهيالثالثةوالفئةأیتام،وغیر
الترتیبفيیلیهمالعادیین،األطفالمجموعةهيتقدیر الذاتقيالمجموعاتأعلى

فروقوجودالدراسةبینتكما.األحداثمؤسساتفيثم المودعیناألیتام،األطفالمجموعة
الوالدین، كالفقدواوالذینالوالدینأحدمنحرمواالذیناألطفالبین مجموعتيإحصائیادالة
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أنالوالدین، كماكالفقدواممنأفضللذاتهمتقدیرهمكانفقطاألبفقدواالذینفاألطفال
دمشق جامعة(مجلة.الوالدینكالفقدواممنأفضللذاتهمتقدیرهمكانفقطاألمفقدواالذین

)  188ص 2011
) المشكالتعلىالتعرفإلىهدفتالعربیةمصرجمهوریةفي):2007دراسة سخیطة

مؤسساتفيوالمودعینالوالدیةالرعایةفاقديمناألطفالیعانیهاالتيوالسلوكیةالنفسیة
منوطفلة) طفالً 170(منالدراسةعینةتكونتوقد.انحرافهممنالوقایةوسبلاإلیواء
النسبةأنالدراسةنتائجوأظهرتالحالة،دراسةاستخداموتمسنة.18حتىسنوات7عمر

االضطراباتتلیهاالسلوكاضطراباتتعانيالوالدیةالرعایةفاقديمن األطفالاألكبر
)  192ص 2011دمشق جامعة(مجلة.الجنسياالضطراباتثماالنفعالیة

تعقیب على الدراسات السابقة:
وبعض جوانب أو سمات أو الطفل الیتیمباستعراض الدراسات الخاصة بالطفل المسعف

بهذا الموضوع، وقد ركزت هذه الدراسات ، نجد اهتمام من طرف الباحثینونموهشخصیته
كما تأثیر عدة عوامل كغیاب األم والحرمان العاطفي على شخصیة الطفل او نفسیته،على

بعض دراسةنواحي التكیف الشخصي واالجتماعي للطفل، اضافة الىعلىركزت بعضها
مشاعر الذنب ةسیطر و االنطواء، وغیاب السند واألمن، و السمات واالنفعاالت كالعدوانیة

والقلق والدونیة وانخفاض تقدیرات الذات. 
 وعموما فإن هذه الدراسات قد تناولت بعض سمات شخصیة الطفل المحروم او المسعف ولو

، والتي و لمحة عن سمات هذه الفئة من األطفالأحاطة إبشكل جزئي، األمر الذي یعطي 
القلق، انخفاض تقدیر الذات ومشاعر نطواء، العدوانیة،إلاهمها مثل:أیمكن أن نلخصها في 

الذنب ...الخ.
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تمهید:

تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة حیاتیة فریدة تتمیز بأحداث هامة، وفیها توضع أسس 
الشخصیة المستقبلیة للفرد البالغ، لها مطالبها ومهارات خاصة ینبغي أن یكتسبها الفرد، ألنها 

ویتبین ذلك في شتى ،وتغیر یحتاج فیها الطفل الى الحمایة والرعایة والتربیةفترة نمو وتطور 
وذلك بوجود ،مراحل حیاته بحكم أن الطفل یتمیز بالمرونة والقابلیة والتشكیل والتطور

من الوالدین اللذان یلعبان دور كبیر في توجیه جل اهتمامهم إلى رعایة الطفل وحمایته
ل لعالم حیث أن ادراك الطف،عات وخبرات الفشل واالحباطاألزمات والتوترات والصرا
األطفال الیهیفتقدماوهذاواألسرة،التي عاش بها مع الوالدینالراشدین مرتبط بالطریقة 

یوائیةاإلالمؤسساتفيیداعاإللىإبهمأدتظروف والدیة،المسعفین والمحرومین نتیجة
وهذا قد یؤدي بالطفل إلى اضطراب في مراحل النمو ورعایتهم، بهمللتكفلواألسر البدیلة

، وسنتطرق في هذا الفصل إلى التعرف على الطفولة والطفولة المسعفة.المختلفة
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الطفــــــولة أوال: 

تعریف الطفولة: )1
تعبر عنالنمومنمرحلةهيالطفولةمرحلة": النفسيالمعجمتعریفحسبلغة:)1.1

المتوسطةالزمنیةالفترةالىلتشیرأحیاناوتستخدمالبلوغ،وحتىالمیالدمنالفترة
العامینفترةیستثنيالثانيبالمعنىالتحدید. ومراهقةالمرحلة المهد وحتىبین

س.دوآخرونطهالقادرعبد. (فرج"المهدمرحلةهيوالطفل،من حیاةاألولین
)266ص

حیاة منمرحلةهي"سیالمينوربار"یقول، حیثالمنظرین: حسباصطالحا)2.1
الحدیث، النفسعلمنظروجهةالمراهقة، ومنمرحلةالىالوالدةمناالنسان، تبدأ

منللتحوالتهامةمرحلةو االحكام، فالطفولةالمعارفلجهلهكراشدیعتبرالالطفل
N. Sillamy 2003).وانیةالحیدائرةمنتخرجهالرشد، والىالوالدة P98)

القدیمفيفاالطفالنسبیا،حدیثالطفولة""مصطلح أنالى"اریسفلیب"یشیرو
كالكبار،یتصرفواأنوعلیهمالمالبس،منالطرازنفسیرتدونبیننا، ویعشونكانوا
وكالخیالفرصهاوأغراضهاوحاجاتهاوخصائصهاللطفولةأنمعروفایكنولم

قبلالرضاعة، ما:مراحلثالثالىتنقسمكانتاإلنسانيالكائنحیاةفذروةاللعب،
ماالمسؤولیة، وهذایتحملواإلنتاج،للعملالفردیعدالبلوغمرحلةوفي.البلوغ

)45ص 1998الریماويعودةمحمد(البلوغ.مرحلةفيیمارسه
المقاربة النظریة للنمو في مرحلة الطفولة: )2
نظریة التحلیل النفسي: )1.2

بخمسةیمرالطفلأنافترضوالنفسيالتحلیلنظریةأسسبوضع" Freud"قام 
إشباعيبمصدرمرحلةكلالشخصیة، تتمیزأنظمتهتطوروالنموخاللأساسیةمراحل
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فيتتمثلالمراحلالغریزیة، وهذهالحاجاتإلشباعمعینة، وذلكجسمیةبمنطقةیرتبط
یلي: كماوهيجنسيالنفسالنمومراحل

: الفمیةالمرحلة)1.1.2
فیهایمارس)واألسناناللسانالشفتان،(الفممنطقةمناللذةعلىالطفلیحصلفیها

للذة،رئیسیةمصادرالممارسةهذهتشكلوالعض،والمضغوالمصأنشطةالطفل
انخفاضإلىیؤديمماتتفرغالغریزیةالطاقةبعضفانالفمیة،المنطقةتستشارفعندما
)64ص1998الریماويعودةمحمد(.الرضاوبالراحةاإلحساسبالتاليوالتوتر

:الشرجیةالمرحلة) 2.1.2
اللذةمصدرویتمركزالطفل،حیاةمنالثالثةالسنةإلىالنصفوالسنةبینماتقع

تصاحببعدفیمااالخراج و عملیةخاللوراحةبلذةالطفلیشعروالشرجیةالمنطقةفي
وفيبذاتهالشعورللفردالقدرةهذهتعطيوالعملیة،تلكعلىالسیطرةعلىبالقدرةاللذة
عملیةعلىالسیطرةیفقدفأنهتربیتهعلىالمشرفینمناالنتقامفيالطفلرغبحال

)58ص2002الهنداويفاتحعلي(.منهاحرمأنهیشعرغایاتإلىللوصولاإلخراج
:القضیبیةالمرحلة) 3.1.2
لذتهعلىالطفلیحصلالتناسلیةاألعضاءفيالغریزیةالطاقةتتركزالمرحلةهذهفي

میلوهواألودیبيبالمركبالمرحلةهذهفيالطفلیمركما،التناسلیةبأعضائهاللعبمن
الوالدإلىاألنثىالطفلةومیلأم،حبفيلهكمنافسأبیهإلىوالنظرأمهإلىالذكرالطفل

)96ص2002وآخرونغباريأحمدثائر(.األممنبالغیرةاوشعوره
:الكمونمرحلة) 4.1.2
الهومنطقةفيالمتناقضةمشاعرهكبتإلىالطفلیلجأالسابقةالمرحلةنهایاتفي

و، كامنةالمشاعرهذهتظلوانفعالیةطاقةمنالمشاعرهذهتحملهمابكلالالشعوریة
خاللهاینشغلالطفلفانسنواتستحواليتمتدحیثطویلة،المرحلةهذهكونبسبب

أمنااألكثراألماكنعنوالبحثاالجتماعیةالمهاراتواكتسابحوله،منالبیئةباستكشاف
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1998الریماوي عودةمحمد. (السابقةالمرحلةصغوطینسیهممااالنفعالیةالناحیةمن
)65ص

:التناسلیةالمرحلة) 5.1.2
سیستمرالذيالشكلوهولهاالنهائيالشكلالجنسیةالمیولتأخذالمرحلةهذهوفي

منشدار فردمعالطبیعيالجنسياالتصالمنلذتهعلىالسويالفردویحصلالنضجفي
بلورةفيتشاركو والشرجیةالفمیةالمیولالسلوكهذافيتتكاملحیثاألخرالجنسأفراد

)97ص2002وآخرونغباريأحمدثائر(الراشدة.السویةالجنسیة
نظریة النمو النفس االجتماعي: )2.2

وحاولوا ، Freudمن بین من ثاروا على أفكار)Erickson)1902-1994یعتبر
باسمنظریتهوتعرفعمیقة،تغیراتیعكسجدیدقالبفيالنفسيالتحلیلنظریةتقدیم

عبرواألسراألطفالمعأبحاثهنتائجعلىبناهاالتياالجتماعيالنفسالنمونظریة
.انثربولوجيوبمنهجالمختلفةالثقافات
) مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة: من المیالد إلى السنة الثانیة1.2.2
أنیستطیعأنهویتعلمهأنالطفلعلىیجبالذياالجتماعيالنفسياالتجاهنإ

حاجاتهاشباعفياالستمراریةو الخبرةفياالتساقخاللمنالثقةهذهوتنموالعالم،فيیثق
نحوهالوالدینعبرواذاالحاجاتهذهاشبعتفاذاالوالدین،طریقعناألساسیةالبیولوجیة

كانتاذاأمابه،الوثوقیمكنآمنعالمهأنیعتقدالطفلفانوحبحقیقیةعاطفةعن
ثائرشك. (و بخوفیتعاملوناألطفالفانسلبیة،أومتسقةوغیرقاصرةالوالدیةالرعایة
)106ص2002وآخرونغباريأحمد

الى2من: الشكوبالخجلاالحساسمقابلالذاتيباالستقاللاالحساسمرحلة)2.2.2
سنوات3

سلوكیةأنماطبممارسةذلكوالذاتي،باالستقاللاحساسهتأكیدعلىالطفلیعمل
صراعفيالطفلیقعواآلخرین،مساعدةدونبمفردهاألعمالبعضأداءخاللهاتتبدى
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تحقیقعدمحالفيوالذاتي،باالستقاللاحساسلدیهیتولدعندماذاتهتأكیدبینیتراوح 
فاتحعلي. (حیاتهطیلةشخصیتهیالزماناللذانوالشكبالخجلاالحساسلدیهیتولدذاته

)64ص2002الهنداوي
.سنوات5الى4من:بالذنبالشعورمقابلالمبادأةمرحلة)3.2.2
یعداللغة،استخدامفيوالجسمیةاألنشطةمنكثیرفيالمشاركةعلىالطفلقدرةإن

ووالتخطیطبالفعلالقیامخاصیةالذاتياالستقاللالىتضیفوالتيللمبادأة،خصبمجال
الحریةوالخامسةالرابعةلطفلأتیحاذاومتحركانشطایكونالطفلأنذلكو المعالجة،
فانهمالطفل،أسئلةعنوالمعلمونالوالدانأجابذاإ و والتجریب،واالرتیادلالكتشاف
وأنشطتهمبأنشعرواأوالعمرهذافياألطفالقیداذاأماالمبادأة،نحوتجاهاتهایشجعون
مستقل. نحوعلىیفعلونفیمابالذنبیشعرونسوففانهممضایقة،ولهامعنىالأسئلتهم

)107ص2002وآخرونغباريأحمدثائر(
6من:الدونیةوبالنقصالشعورمقابلالمواضبةوبالجهدالشعورمرحلة) 4.2.2

سنة11الى
والمهام،المهاراتمنالعدیدألداءنفسهیكیفأنالطفلیستطیعالمرحلةهذهفي

واالنجازالتحصیلعلىقادرافردالیصبحوالمثابرة،والكدبالعملاحساسهبتطویروذلك
استغلذاإبالجهدبالشعوراالحساستكوینفيهامانركنانللعب،وادراسةالوالدراسي
طیلةلهمالزماسیبقىوالدونیةبالنقصالشعورفانوٕاالمالئمة،بطریقةالیهنالتوجیه
الىیؤديبالفشلواالحساسباالنجازشعورهالىیؤديبالنجاحاالحساسأنحیثحیاته،
)64ص2002الهنداويفاتحعلي. (بالدونیةشعوره
:المعرفیةالنظریة)3.2

على)، ولقد ركز في نظریتهPiaget)1896 -1980المعرفيالنمونظریةمؤسس
النظریةهذهوتأتي...)التفكیر،االدراكاالنتباه،االحساس،(الشعوریةالمعرفیةالعملیات

.المعرفیةالنظریاترأسعلى
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:الحركیةالحسیةالمرحلة)1.3.2
تمتدالمرحلةهذهأنأيالعمر،منالثانیةالسنةالىالمیالدمنالمرحلةهذهتبدأ

والتحریكالبكاءمثلاالنعكاسیةاألفعالببعضالطفلفیهایقوم،شهراوعشرینأربعةحوالي
منذلكویتضحالعامین،سنالىالحركاتهذهوتستمراألشیاء،الىوالنظرالمقصودغیر

األعظميرشیدسعید. (الكلماتبعضاختیارفيالمختزلةالخبرةمنقدرسلوكخالل
)236ص2009
:العملیاتماقبلمرحلة)2.3.2

المرحلةهذهوفيالطفل،عمرمنالسابعةالسنةالىالعامینمنالمرحلةهذهتمتد
فیماأما)،التعجبالنداء،االستفهام،(اللغویةالرموزاستخدامعلىالطفلقدرةتتنامى
فيشكلهاالتيوالحركةالحسبینالبسیطةالطفل االرتباطاتیتجاوزالرمزيالتفكیریخص

االیهامياللعباللغويوالتطورالرمزيالتفكیرالمرحلةهذهیمیزماوأهماألولى،المرحلة
.الذاتحولوالتمركزوالالمنطقیة

:المادیةالعملیاتمرحلة) 3.3.2
األعماللوصفالعملیاتمصطلحبیاجیهواستخدم،)سنة11الى7(منتمتد
یمارسأنالمرحلةهذهفيالطفلویستطیعوثیقة،منظومةتشكلالتيالعقلیةوالنشاطات

اللغةتأخذكماالذاتحولالتمركزویمثلمنطقي،تفكیرحدوثعلىتدلالتيالعملیات
)236ص2009األعظميرشیدسعیداجتماعي. (طابع

:المعرفیةالعملیاتمرحلة) 4.3.2
،افتراضيبمنطقالطفلیفكرالنمو،درجاتأعلىوهي،)سنة15الى11(منتمتد

المرحلةهذهفيویستطیعتواجهه،اليالمشكلةحلاحتماالتجمیعوضععلىقادرویكون
ولكنالحقیقة،أوالواقععنتبتعدآراءواستخدامالظاهرةنفسلتفسیرجدیدةبدائلتخیل
نفسهالشخصخبرةفيیوجدمایقابلهاالرموزاستخدامیمكنهأوتصورهاعلىقادریكون
)75ص2002الهنداويفاتحعلى. (مجردكتعریفلكن
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:ولةــالطفمراحــل)3
مدىعلىتأثیرا مباشرا یؤثرللفردالمبكرالنموألنالطفل،ةبدراسیهتمالنفسعلمنإ
خاللمنالطفلنمودراسة سنحاولفاننالذلكالحیاة،فيبوظائفهذلكبعدقیامه

)22ص2002وآخرونالسكوانيخلیلمصطفىاستعراض هذه المراحل: (
سنواتثالثسنحتىالوالدةمن:األولىالطفولةمرحلة)1.3

الحبلطریقعناألمعلىالكلياالعتمادمنالجنینانتقالعملیةوهيالوالدة،بعد
وغذائهتنفسهفيأمهعلىالجنینیعتمدكانأنفبعدالنسبي،االستقاللالىالسري

سبیلفيجهاداالفترةهذهتعدوهكذابالتنفس...،ویبدأالطفل،استقاللیبدأالمباشرین،
.البقاء

"رانكأتو"مثلالنفس،علماءبعضدعتقدللطفل،المفاجئالتغییرهذاسیرورةنإ
یدفعقدمماوعي،الالفيباقیاأثرهاویبقىاالنسانحیاةفيالصدمةحدثیعتبرأنالى

به،ینعمكانالذي،"المفقودةالفردوس"الىأخرىمرةالعودةفيالرغبةالىاالنسان
)199ص2002سلیم رحمة. (مریم الفيكانعندما
السادسةسنالىسنواتثالثمن:المبكرةالطفولةمرحلة)2.3

عمرمنالثالثةالسنةبدایةمنوتمتدالمدرسة،قبلمابمرحلةالمرحلةهذهوتسمى
وسماهاالقضیبیة،المرحلةاسمالمرحلةهذهعلى"فروید"طلقأو السادسة،سنالىالطفل

ماقبلمرحلةاسم"بیاجیه"سماهاكمابالذنب،الشعورمقابلالمبادرةمرحلة"ایریكسون"
الولدمرحلةمصطلحاسمأو"كولبرج"علیهایصطلحاألخالقيللنمووتبعاالعملیات.

المرحلةهذهسمیتالنمائيالبیولوجياألساسمنوانطالقاالطیبة،البنتمقابلالطیب
قبلمابطفلالمرحلةهذهطفلتسمیةیمكنالتربوياألساسومنالتمدرس،ماقبلبمرحلة

)173ص2002الهنداويفاتحعلي. (التمدرس



الطفولة المسعفةالطفولة والفصل الثاني                                   

17

التاسعةسنلىإالسادسةسنمن:الوسطىالطفولةمرحلة)3.3
جهة،مناالیهامياللعبالىویمیلذاته،وباشباعنفسهعنبالتعبیرالطفلیهتم

)140ص1999زیدانمصطفىمحمد. (أخرىجهةمنعمليیدويهوماوٕالى
لىإالعلماءوینظر،المراهقةومرحلةالتمدرسقبلمامرحلةبینالمرحلةهذهوتقع

انخفاضنتیجةالكمون،فترةتسمیتها"فروید"دعامماهدوءفترةأنهاعلىالفترةهذه
الوعيزیادةعنالناتجةالكبتعواملوبسببظهوره،وعدمبها،الجنسيالنشاطمستوى

)289ص2000القذافيمحمدرمضان. (الطفللدىاالجتماعي
القیموغرساالجتماعیة،التنشئةلعملیةالمناسبةبأنهاالمرحلةهذهوتوصف

هذهوتتصفالمسؤولیة،وتحملعندهاالستقاللیةلنموللطفلحرجةفترةانهاكمااألخالقیة،
2002الهنداويعلي. (اللعبیئةملحیاتهیجعلماللطفل،دلزائابالنشاطالمرحلة

)211ص
عشرالثانیةسنالىسنواتتسعمن:المتأخرةالطفولةمرحلة)4.3

ویمیلیهتمالطفلویبدأموضوعیة،أكثروتصبحالتخصص،الىاألطفالمیولتبدأ
المعرفةأنواعمنخاصنوعأوالمختلفةكالمهنالخارجي،العالمفيمعینةأشیاءنحو

)140ص1999زیدانمصطفىمحمدطیران. (والوالهندسةكالطب
الوسطى،الطفولةلفترةالمكملةالفترةأنهاعلىالعلماءمنالكثیرالیهاوینظر

منالمرحلةهذهمنتحملهماألن،المراهقةماقبلمرحلةأیضاالمرحلةهذهعلىویصطلح
اآلخروالبعض،المراهقةالىللوصولوتمهیدالبلوغلىإللوصولاستعدادالإماهوتغیرات 

)147ص2002الهنداويعليللمراهقة. (االستعدادمرحلةاسمعلیهایطلق
:الطفولةحاجات)4
ة نشأفيدورا كبیرایلعبالحبأنالدراساتتؤكد:العطفوالحبالىالحاجة)1.4

الحالةتدهورالىیؤديالحباحباطأنبحیثالذات،مفهومتشكلوفيالشخصیة
علىتأثیرهایكونوالتيالهامةالنفسیةالحاجاتمنوالحبللفرد،والجسمیةالنفسیة
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الىبحاجةفالطفلالمبكرة،الطفولةفيأشبعتماذاإالمستقبلیةالشخصحیاة
یشعرأنیریدألنهالنفسیة،لصحتهضروريالحبهذاوأنمحبوببأنهالشعور

.والحنانالحبوتمنحهتحبهبیئةأوجماعةالىینتميوبالتاليفیه،مرغوببأنه
أوأسرةلىإباالنتماءالطفلشعورالنفسیةالحاجاتأقوىمن:االنتماءالىالحاجة)2.4

والنفسيللنمواألساسیةالحاجاتمناألسرةالىاالنتماءنأومعینة،جماعة
.حیاتهمناألولىالمراحل فيخاصةللطفل،االجتماعي

وأنهمذواتهم،باحترامیشعرواأنالىاألبناءیحتاج:الذاتتأكیدالىالحاجة)3.4
المرموقةالمكانةعلىللحصولدائمایسعونوهم،االعتزازو االحترامبالثقة،جدیرون

.أهمیتهمتؤكدوذواتهمتعززالتي
ویتقبلونهبهیحیطونمنأنالطفلیشعرأنوهو:الطمأنینةواألمنالىالحاجة)4.4

شعورمنالطفولةفيیتأكدباألمن،واالحساسالرعایةالحنان،بالحب،یحیطونه
تحتضنه،وأسرةیأویهبیتولهفیه،یولدالذيالمجتمعفيمكانالهبأنالطفل

.مستقرةعالقاتتسودها
ورفعاالنفعاليالتنفیسوفيالجسمیةالتنمیةفيأدوارللعب: اللعبالىالحاجة)5.4

فياللعبویكوناالنسان،ولنفسللجسمضروریةحاجةیسدواللعبالمعنویة،الروح
هناومنالرئیسي،عملهأوحرفتهاللعبیعتبروالطفلتلقائیا،المبكرةالطفولةفترة

م.المالئوالمكانللعبغلفرااوقتاتاحةالحاجة،هذهاشباعأجلمناألمرتطلب
)80ص2002الشربجيعیاشنبیلة(

:الطفولةمشكالت)5
أخرىوالوالدة،بعدالوالدة،قبلمشكالتالىالطفولةتواجهالتيالمشكالتتنقسم

.ماعمریةمرحلةفيالطفلتصیبالتياالعاقاتبعضالىاالبتدائیة،المدرسةسنفي
یصاحبهاوماالوراثیةالعواملیليفیماوتتلخص:الوالدةقبلالطفولةمشكالت)1.5

المصابالمزمنةالجرثومیةباألمراضاالصابةأوالعقلیةالعواملعلىالوراثةبتأثیر
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افراطأوقصورعنالناتجاألمعندالتغذیةسوءو"الزهري"مثلالوالدینأحدبها
الدم،ضغطمثلأمراض لىإیؤديالحمليالتسممأنكماتوازنه،عدمأوالغذاءفي

التيالمشكالتأكبرومنالخلقیة،التشوهاتبعضظهوروالزالل،نسبةزیادة
: الحملأثناءاألمراضبعضالىاألمتعرضالمرحلةهذهفيالطفلیواجهها
الجنین،علىیؤثروالقلب،HRفروقنتیجةنجاباإلعلىالسكري،األنیمیا،
.واألمالجنینبینالدمفصیلةفيوراثیةالریزوسعاملوتأثیر

:الوالدةبعدالطفولةمشكالت)2.5
علىاالعتمادلىإالحلیبعلىاالعتمادمنالتدریجياالنتقالوهو:الفطام)1.2.5

.الشهیةفقدانأواألكلفياالفراطمظاهرالىباإلضافةوالتغذیة،الطعام
.معینلمرضعرضایكونأوسبببدونویحدثالتبول الالإرادي: )2.2.5
تؤديالتيوالطفل،عمرمناألولىالخمسالسنواتفيوتظهر:الغیرة)3.2.5

.انفعالیاالطفلاضطراباتالى
أوالخامسةسنالىاستمراذااضطرابیصبحوالذي:األصابعمص)4.2.5

.الطفلعمرمنالسادسة
فيالتبرزفيالتحكمالطفلیستطیعاذاالخراج: ضبطعلىالقدرةعدم)5.2.5

األطفالحالةالختالفیرجعذلكعنواالختالفوالعشرون،الرابعالشهر
)15ص1991متوليبسیونيفؤاد(لهم. النفسیةوالظروفالصحیة

:المدرسةطفلمشكالت)3.5
جدیدادفعاسیشكلونالمدرسةمنالهاربینان:المدرسةمنالهروبمشكلة)1.3.5

أعمالالىمنهمكبیرقسمینحرفقدأوالمجتمع،فيالجاهلیناألمیینلعدد
الأنهالمتخلفةالمناطقفيویالحظبالمجتمع،ضرراوتلحقشخصیا،بهمتضر
طالما،االبتدائیةالمرحلةفيالدراسةتركبمسألةاالهتماممنكثیرااألهلیبدي

فيفهموبالتاليالتجاري،أوالزراعيالعملفيبمساعدتهمیقومونأوالدهمأن
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لكانواتعلیمهماألطفالهؤالءأتملوأنههؤالءبالعنویغیبمنتجون،نظرهم
المساهمین أكثر في تطور المجتمع، و كانوا أقدر منولكانواأكثر،المنتجونمن

1994محمد أیوب شحیمي . (فیهعلى التعامل مع المحیط الذي یعیشون
) 25ص

اصابات أو بغض النظر عن أسبابه فانه یكون في سیاق ثالثة: الضعف العقلي)2.3.5
".العته أو البالهةحاالت " التخلف ، 

الفصل بسبب التلمیذ للمعلم أولكراهیةقد یرجع أساسا الدراسي:مشكالت التأخر )3.3.5
".اعاقة جسمیة مثل " ضعف البصر أو السمع

وتبدو علىالمراهقة و غالبا ما تظهر على مشارف مرحلة :االكتئاب أو االنطواء)4.3.5
الشكوى من اآلالمرارتكاألطفال الالمباالة، الفتور، االنسحاب االجتماعي و 

.الجسدیة
.قد یلجأ الطفل لهذا األسلوب عند حاجته للنقود مثال:السرقة)5.3.5
وصف و ربما یعود ذلك من قبیل التخیالت لهذا یخطئ الكبار في:الكذب)6.3.5

بالكذب، و یمیل بعض علماء النفس الى تنمیة تخیالت الطفل وتوجیهها بدال من
.استنكارها

والجانح نتیجة لفشل الذات في احداث توافق یؤدي الى الشعور بالقلق،:العدوان)7.3.5
1991متولي فؤاد بسیوني. (یلجأ للعدوان دفاعا ضد القلق، فاالحباط یثیر القلق

)18ص
:و من أهم المشاكل التي تصیب الطفل هي:االعاقات)8.3.5

ضعفه أوالجسم، نقصه،أطرافالتي تنشأ من عدم و جود أحد و :االعاقة الجسمیة
فقدان وظیفتها، كالشلل بأنواعه والتشوهات الخلقیة في القلب أو العمود الفقري 

.والقدمین
النظر".وهي التي تصیب أي من األجهزة الحسیة للطفل مثل ": االعاقة الحسیة
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شدید.و هذه تندرج من تخلف الى تخلف :التخلف العقلي
و التي تصیب األطفال عندما یصطدم النمو النفسي بعقبات:االعاقة النفسیة

ال یستطیع تكوین نفسه بطریقة سلیمة، و عندئذ یظهر عند الطفل، وصدمات
لسنه، و ربما تتأثر أجهزته العضویة و تتحول الىةمالئمغیراتو سلوكأعراض

)20ص1991متوليفؤاد بسیوني. (حالة مرضیة
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ةالطفولة المسعفثانیا:
تعریف الطفل المسعف : )1

نسمي طفال مسعفا كل طفل محروم من العائلة ومن التنشئة في الوسط العائلي 
(األسري) األصلي بین أبویه الشرعیین هذا التعریف یشمل األطفال الذین هم في خطر مادي 

)16ص1987ومعنوي. (مجلة العلوم اإلنسانیة العدد األول

هم أطفال بال مأوى وال عائل لهم، لهم "" فیعتبر األطفال المسعفین بأنهم : فرویدأما "
تفكك في حیاتهم األسریة بسبب ظروف قاهرة ومن ثمة انفصلوا على أسرهم وحرموا من 
االتصال الوجداني بها، وما في ذلك من فقدان لألثر التكویني الخاص بهم والذین یكون 

. (حامد عبد "ا بدور الحضانة أو معاهد الطفولة كالمالجئسببها الرابط العائلي، وقد ألحقو 
)25ص1998السالم زهران 

كما یمكن القول أن الطفل المسعف هو طفل متخلى عنه من طرف المسئولین عنه 
طبیعیا، وذلك لسبب أو آلخر، هذا التخلي الذي ینجر عنه اضطرابات نفسیة خاصة في 

د المحیطین به، وهذه الحالة ترجع إلى نقص مرحلة المراهقة التي تظهر بحقد وعنف ض
ROBERT LAFON)وغیاب أولیاء األمر بالتكفل المادي والمعنوي بالطفل.  1991 P3)

-N)وقد تحدث أیضا  SILLAMY) عن الطفل المسعف حیث عرفه : "أنه الطفل
ه المتخلى عنه من طرف والدیه، بحیث تكون هناك عاطفة مكتسبة ال تكفیه لتلبیة حاجات

المادیة، وهؤالء الوالدین ال یتخیلون أن هذا التصرف سیحد من عالقتهم معه ویجعله بارد 
وبعید بحیث یكون وجودهم مثل عدمه بالنسبة له، وأسوأ حاالت الحرمان أو اإلسعاف هي 

N.SILLAMYحاالت االنفصال المبكر". ( 1980 P 3(

الصحةقانونمن246المادةحسبالدولةأیتامفئةتمثل:القانونيالتعریف
بتاریخ الصادر79- 76رقماألمرمنالرسمیةالجریدةفيالواردة246العمومیة
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وصایةتحتاستقبالهمفیكونوالمعنویةالمادیةالوضعیةیوضحأین، 23/10/1976
:وهمالیومياإلسعاف

ودیعةمؤسسةإلىحملأومامكانفيووجدمجهولینوأمأبمنالمولودالولد
.لقیطوهو

وهو المولود من أب وأم معلومین ومتروك منهما وال یمكن الرجوع إلیهما أو أصولهما
مترد.

الذي ال أب وال أم وال أصل یمكن الرجوع إلیه ولیس لدیه أیة وسیلة لكسب العیش
فهو یتیم فقیر.

هالذي سقطت عنه سلطة األبوین بموجب تدبیر قضائي وعنصر الوصایة علی
(الجریدة الرسمیة من األمر رقم .اإلسعاف الیومي للطفولة " الجریدة الرسمیة"

) 23/10/1976بتاریخ 246في المادة 76/79
أصناف الطفولة المسعفة:)2

یمكن تصنیف األطفال المسعفین على النحو التالي :

هو الذي تم إنجابه خارج إطار الزواج الشرعي وقد یكون الطفل الغیر الشرعي: )2-1
مجعول الوالدین أو مجهول األب ومعرف األم فیحمل اسم أمه، توجه هذه الفئة من 
طرف المستشفیات إلى المصالح المعنیة بتربیتهم واإلشراف علیهم، فتتكفل به مصلحة 

الشؤون االجتماعیة. 
عتبار أنه في خطر معنوي ومادي، وهذا باالطفل الموجه من طرف قاضي األحداث: )2-2

الصنف یضم أطفال العائالت الذین لدیهم مشكلة عدم القدرة على التكفل بالطفل من 
كل النواحي، وعدم توفر الجو النفسي المالئم له.

http://manifest.univ.ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-
des sciences-sociales-et-sciences-humaines/82-%D8%A7%AC.html
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: یودع هذا الطفل لمدة محددة وهذا نتیجة الطفل الذي یودع من طرف والدیه)2-3
ومن ثمة یتم التخلي عن هذا الطفل، أو لمصاعب مادیة مؤقتة، لكن یبقى لمدة طویلة

قد یوضع بحجة عدم التفاهم بین الزوجین.
هو الطفل الذي فقد أبواه ولم یبلغ سن الرشد، ولقد أعطى اإلسالم الطفل الیتیم: )2-4

أهمیة خاصة تدعوا إلى تربیة الیتیم والعنایة به.
التسول وهذا التشرد قد یتطور إلى أن یأخذ صورة من صورالطفل المتشرد: وهذا)2-5

یعود الى الظروف االقتصادیة الصعبة التي یوجد فیها الطفل، وهكذا یضطر إلى 
الهروب بسبب السیطرة المفروضة علیه من طرف األولیاء وكثرة المشاكل والخالفات 

العائلیة، وقد یكون بسبب وفاة أحد الوالدین وقسوة اآلخر.
اثر طالق والدیه ویصبح ضحیة هذا الطفل یتضرر كثیراطفل الزوجین المطلقین:)2-6

لمشاكل كثیرة، فالطالق یحرم الطفل من رعایة وتوجیه والدیه، فحرمان من الناحیة 
المادیة والمعنویة ال یؤدي إلى التشرد والتسول وفي أغلب األحیان ما یؤدي إلى 

)310ص1986االنحراف. (إبراهیم سعد
خصائص الطفل المسعف : )3

إن غیاب الرعایة األمومیة في حیاة الطفل یؤثر فیه ویجعله یتراجع في نموه أو یظهر 
بعض التصرفات التي تؤثر فیه من شتى الجوانب وهي: 

خصائص جسمیة: )3-1

"...اإلحباط J.AUBRYارتفاع مرضیة األطفال في اضطرابات متنوعة حیث تقول -
وهكذا یظهر اإلحباط كعامل یمنع الجسم من تطویر مناعة ضد المیكروبات العادیة

)171ص2003أساسي في مرضیة و وفیات األطفال". (بدرة معتصم میموني 
وفیات نظرا لكثرة األمراض وضعف المناعة، باإلضافة إلى الهشاشة أمام الفیروسات.-
ضعف البنیة الجسمیة ونحافتها وكساح، وتأخر التسنین.-
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تتمثل في :حركیة : -خصائص نفس)3-2

جزئي أو شامل حسب األطفال، تأخر في اكتساب الوضعیات مثل تأخر حركي -
الجلوس، الحبو، المشي.

حركیة وٕایقاعات مثل : أرجحت الرأس على السریر أو الحائط، -اضطرابات نفس-
تستعمل هذه السلوكات من طرف الطفل لتهدئة القلق قد یستمر حتى الرشد.

لید، ضعف التنسیق بین الحركة اضطرابات حركیة فیما یخص القبض: عدم التحكم في ا-
)172،173ص ص2003والعین (قبض في الفراغ). (بدرة معتصم میموني 

) ینخفض بقدر ما ازدادت qd"حاصل النمو (J.AUBRYحسب خصائص لغویة: )3-3
مدة بقاء الطفل بالمؤسسة "، والنمو یضطرب ویمس تدهور اللغة، وتتمثل أشكال 

آلیة فقیرة، وضعف الفهم ولتركیز. (بدرة التدهور في تأخر شامل او جزئي، لغة 
)173ص2003معتصم میموني 

نجد نوعین من األطفال، بعضهم في حركة دائمة یلمسون كل خصائص اجتماعیة : )3-4
شيء یتشبثون بكل من یدخل إلى المؤسسة (غریب أو معروف) یلتصقون به 
ویطلبون منه حملهم واالهتمام بهم، مما یجعل المالحظ الغریب یضمن أن الطفل 
اجتماعي وله عالقة جیدة مع اآلخرین، لكن في الواقع هي عالقات سطحیة تزول 
بزوال اهتمام اآلخر، إن عالقاتهم سطحیة وتعلقهم عابر مدى عبور األشخاص وهذا 
لتعدد أوجه األمومة عدم ثباتها، الصنف الثاني منطوي ال یبالي باآلخر عند االقتراب 

ضعف معرفة الجسم خصائص معرفة الذات : منه یبكي او یخفي وجهه او ینسحب. 
یة ومعاملة األم له وتوظیفها لجسمه ألن الطفل یتعرف على جسمه من خالل عنا

بمالطفته ولمسه وتقبیله ولكن الطفل في المؤسسة ال یحظى بهذه العنایة الوجدانیة 
فهو یعیش في فراغ بدون مثیرات تساعد على اإلحساس واإلدراك بجسمه 

)174،173ص ص2003میموني معتصموبخصائصه. (بدرة
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: فيتتمثلخصائص سلوكیة : )3-5

یة اضطراب یصیب الصغار والمراهقین والكبار عدم االنضباط الحركي الالإنضباط-
والنفسي (ضعف االنتباه والتركیز) وتبقى االنضباطیة حتى سن الرشد في العالقات وفي 

العمل والتكوین ...
عدوان ذاتي كضرب الرأس، عض یدیه ولطم وجهه أو نتف شعره، االرتماء على -

اإلحباط.األرض، تشنجات تحت تأثیر الغضب و 
حقد وعدوان ضد المتسببین في الترك، ثم یعمم ضد كل المحیطین به، إال إذا وجد عنایة -

Robert Lafon 1991)بدیلة مقبولة ومستمرة. ( P1
التبول الدائم والمستمر، تبقى نسبة منهم تتبول حتى سن المراهقة وفي نسبة قلیلة یبقى -

التبول حتى سن الرشد.
السیكوسوماتیة منتشرة عند الرضع (القيء، إسهال، مشاكل تنفسیة، اإلكزیما). األمراض -

)174-171ص ص 2003(بدرة معتصم میموني 

أسباب وتداعیات إسعاف الطفولة :)4

أسباب ازدیاد حاالت األطفال المسعفین إلى أسباب عدیدة نوجزها كاآلتي:تعود 

ة الوافدة.ارتفاع األسعار وتفشي الفقر و البطالة والعمال
 انتشار حاالت أطفال مجهولي النسب بكثرة مما جعل المتخصصون یطالبون في عمان

بإنشاء سجل وطني لحاالت األطفال مجهولي النسب لعدم كفایة المعلومات ولمساعدتهم 
في التعرف على حجمها وظهور أسالیب جدیدة للتخلص من اللقطاء بإلقائهم في 

.الحاویات أو قتلهم أو اإلجهاض
.العولمة وزیادة الهجرات والسكان
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 انتشار حاالت االیدز نتیجة الممارسات الجنسیة الغیر شرعیة حیث أشار الدكتور
من حاالت اإلصابة %10الخزاعي أن آخر الدراسات التي جرت في األردن بینت أن 

بمرض نقص المناعة المكتسب جاءت نتیجة عالقات جنسیة غیر شرعیة.
 األمهات العازبات.انتشار ظاهرة
 جرائم األمهات والجنح، حیث كشفت جمعیة الدفاع عن حقوق الطفلADEN التي یوجد

طفال ألمهات توجدن حالیا سجینات صدرت في 30مقرها بعنابة عن وجود أكثر من 
حقهن أحكام بالسجن البعض منهن طویل األمد لكنهن كن حامالت وولدن خلف أسوار 

حالة ألمهات كن حوامل عند 30دد هذه الحاالت بحوالي السجن. وتقدر الجمعیة ع
صدور أحكام بالسجن في حقهن، األمر الذي اضطرهن إلى الوالدة في المستشفى 

واالحتفاظ بموالیدهن معهن داخل زنزانة السجن.
.العزوف عن الزواج وٕاشباع الحاجات الجنسیة خارج إطاره الشرعي
:ا الجدید هو انضمام عوامل حدیثة : وفي هذا السیاق الیتم لیس ظاهرة جدیدة، وٕانمالیتم

حیث یصل 1969یجدر التنبیه للرقم المهول الذي صاغته منظمة الصحة العالمیة سنة 
ألف امرأة 100من كل 1600مؤشر الوفیات بسبب الوضع في العالم الثالث إلى 

ب الحمل.ویكفي االستدالل منه بأنه في المغرب مثال تموت سبع نسوة یومیا بسب
:كان من نتائج انفتاح العالم اإلسالمي على الغرب ان حصل تالقح االنحالل الخلقي

بین الثقافات لكن المؤسف أن هذا التالقح لم یكن دائما مثمرا بل أدى على العكس تماما 
إلى تمزق كبیر للقیم. فمنحت الحریة للشباب دون تحسیسه بالمسؤولیة وال بالمخاطر 

ر أن ترافقه تربیة صحیة جنسیة وقائیة وتربیة المحدقة به فیما كان من أبسط قواعد التحر 
أخالقیة دینیة تحمي الفتاة بالخصوص من االستغالل والحمل غیر الصحي بسبب 

سذاجتها او ضعفها.
.التفكك األسري الذي یروح ضحیته األطفال
.التروح في اتجاه المدن أو الدول المصنعة
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7000أم عازبة و 5000جزائر انتشار ظاهرة األمهات العازبات حیث بلغ عددهن بال
طفل غیر شرعي سنویا حسب إحصائیات المنظمة العالمیة للصحة والتوزیع الجغرافي 
لهؤالء األمهات. و أشارت الدراسة التي أشرف علیها المركز إلى تمركز هؤالء األمهات 

العازبات خاصة في المناطق الشمالیة.  

:المسعفةالطفولةمشاكل)5
نفسمنتعانيتقریبافإنهاالطفولةفئاتمنفئةهيالمسعفةالطفولةأنبما

تحقیقتعوقالتيالمشكالتوتتمثلعامةالطفولةمنهاتعانيالتيمنأكثرأوالمشكالت
:یليمافياألخیرةهذهإشباع

:الصحیةالمشكالت)1.5
علىلقدراتهضمانلدیهالصحةمقوماتتوفرفإنولذلك" الغدشابهوالیومطفل"
وهياألطفالنموبمراحلالمرتبطةالصحیةالمشكالتتحملفيوالمساهمةوبكفاءةالعطاء
:نوعان

كالهماأواألبوینأحدمنتنتقلوالتيوراثیة:أمراض.
بینهامنالبیئة: والتيأمراض:

منوهيإلخ..الدمفقرالجسمي،النموفيضعفمنعنهایترتبوماالتغذیةسوء
بدیلةرعایةلدیهملیسالذینوخاصةالمسعفیناألطفالعندشیوعااألمراضأكثر.
الریففيخصوصاتنتشروالتيوالبلهارسیافاألتكستومابالطفیلیاتاإلصابة.
بمسؤولیتهاوالالمباالةالنظافةعلىالحرصلعدماإلیوائیةالجلدیةاألمراض.
الوسطىواألذنوالحلقاللوزتینوالتهابالقلب،بالروماتیزم،اإلصابة.
والجدريكالحصبةالمعدیةاألمراض.
الوالدةأثناءأوقبلالحوادثلبعضكالتعرضالعضویةالصحیةاألمراض.
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:النفسیةالمشكالت)2.5
سلوكیةاضطراباتلهیولدومحیطهأمهعنفصلهأوالعائليالجوعنالطفلبعدإن
رعایةنقصألنالطفلیرتاحوعلیهمالوالدینمحلیحلونأشخاصیحللمإذمختلفة
كماإحباطات نفسیةإلىبهیؤديكالحناناألساسیةحاجتهوٕاشباععلیهواإلسرافالطفل
وجدانيوحرماننقصإلىتعرضواالذیناألطفالأنالمجالهذافي(Guex)الباحث یرى
الحبعنالمستمرالبحثإلىوالمیلالعدوان،إلىالمیول: المیلمننوعینلدیهمتنمو

والعطف.
علىیواجههاالتياالجتماعیةاألنماطمعالتفاعلعلىقادرغیریصبحوبالتالي

أفتقدالتيالقاعدیةالشخصیةمقوماتتحدیدلعدمنتیجةوكذلكاالجتماعيالصعید
.الوالدةمنذوالحنانوالحبباألمناإلحساسكفقدانالعائلیةالرعایةغیابإثرممیزاتها،

في ومساهمتهاالجتماعيدورهیجهلحیثالمستقبلنحوونظراتهالطفلعلىیؤثرمما
للطفلالنفسیةالمشكالتتقسیمویمكنوالجسدیةالنفسیةبقواهمشبعكفرداالجتماعیةحیاته

:یليماإلىالمسعف
:العاداتإضطرابات)1.2.5

الهامةالبیولوجیةبالوظائفالقیامفيخللمنتنتجسلوكیةمشكالتعنعبارةهي
تلكبعدماإلىتستمرولكنهاالمهد،مرحلةفيذلكویحدث.واإلخراجالنوم،األكل،مثل

وقدنكوصلهایحدثأيلمدة،اختفائهابعدتثبیتلهایحدثالحالةهذهوفي. المرحلة
أمثلةومنالمهد،فيعلیهكانتكمامختلفشكلفيثانیةظهورهاأواستمرارهایكون

المشاكلأمثلةومنالقيء،أواألظافرقضم:الطفلمعتستمرالتيالعاداتاضطرابات
األحالمالنوم،صعوبة:بالنومالخاصةأما.واإلمساكالالإراديالتبولباإلخراجالخاصة

والتوتربالقلقوثیقااتصاالجمیعاالمشاكلهذهوتتصل.النومأثناءالسیرالمزعجة،
التيالبیئةعنواالبتعادالطفلعندمكروهةمنهالخلصوسائلتكونماوكثیراالنفسي،
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علىالطفلمساعدةیجبوٕانماتجاهلهاذلكمعنىولیسالطفل،راحةتسببأنهاأيحوله،
.العمرفيالطفلبتقدمتدریجیاتزولمافكثیراالعموموعلىمنها،التخلص
:السلوكاضطرابات)2.2.5

أثناءأيمتأخرةتظهرماعادةوهذهاإلجرامي،والسلوكوالتخریبالجنوحفيیتمثل
الوحركیةبدنیةقوةتتطلبالمشاكلهذهأنذلكوتفسیرالمراهقة،وفيالمتأخرةالطفولة

حاجاتهإلشباعالسلوكهذامثلإلىعادةالطفلویلجأ.المبكرةالطفولةمراحلفيتوجد
اضطراباتوتدلورفضهم،الوالدیننحوبالعداءالشعورنتیجةأحیاناتكونقدكمابالقوة،
.والبیئةالطفلبینالصراععلىالسلوك
:عصابیةاضطرابات)3.2.5

التيالمشاكلوتختلفالمرضي،الخوفوالعدوانیةالنزاعاتوتعطیلالغیرةشدةمثل
حالةففيالبیئة،وبینبینهصراعاتلیستالطفللدىداخليصراعنتیجةأنهافيذكرناها
ماشخصعلىاالعتداءفيرغبتهبینصراعفيیكونالطفلفإنالعدوانیةالنزعةتعطیل
الخوف أماحقوقه،عنالدفاعمحاولتهوعدمالخجلعلیهیبدوذلكاستطاعتهوعدم

عدمالوالدین معوخصوصاماشخصاتجاهبالعدوانشعوروجودعنفینتجالمرضي
فيأماالشخص،لهذاالرمزیكونماعلىاالنتقاممنخوفاالشعورهذاإظهارفيالرغبة
النومأوالهستیري،القلقمثلعصابیةأعراضالطفلعلىیظهرفقدالمراهقةبدایة

والشك. قهریةوأفكارالمرضي
:ذهانیةاضطرابات)4.2.5

بینمنوالكبارمنبالذهانیینقیستماإذاجدااألطفالبینالذهانحالةعن
نذكر:األطفالمنالنوعهذابینالصفات المشتركة

إلى یتحولوفجأةالكالمیبدأفقدالعامالنموذجإتباعهعدمأيالنمونظامفيتخلخل
.أبكم
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 اضطرابات في العالقات الشخصیة األساسیة مثلما یحدث في حاالت مشاكل التغذیة
والفطام وغیره.

 والقدرة وتظهر في صعوبة النطق والكالم واختالل التفكیر واالنغماس عدم الكفایة
الشدید واالنسحاب واالنغماس في أحالم الیقظة وعدم القدرة على التعلم.

:اضطرابات سیكوماتیة)3.5
الجسمیة هي عبارة عن عملیة تحویل التوتر النفسي إلى مجرى فیزیولوجي أو المظاهر

النفسیة المسعف غالبا ما یكون یفتقد إلى الكثیر من الحاجاتكالحساسیة وربما أن الطفل 
الهروب من التي تؤدي به غالبا إلى أن یكون عدوانیا ومعارضا في كل شيء كما یحول

أكثر في السلطة وعدم تقبلها ویجب علینا أن نعي هذه الصعوبة ولكن علینا أن نتعمق
وبدرجة ل تكوین وجه األم الغائبةفحص المشكالت النفسیة لدى الطفل المسعف فهو یحاو 

ال یمكنه وهذا األمر في نظره موضوع ال یمكنه التصدي له كما.ثانیة وجه األب الغائب
رفضهما فإنه الهروب منه فهو یحلم بهذه األم وهذا األب وهو عن تقمص شخصیتیهما أو

لعذر الذي یقدم ایسترسل في وضع وهمي من شأنه أن یتناقض مع الواقع االجتماعي وأن
والدته لم تكن یعفیه من الجهد الذي تتطلبه أیة عملیة تكیف، ویدرك الطفل المسعف أن

الئقغیربشكلمرغوبا فیها وهذا ما یمثل له منطق یأس حقیقي یتداوله أحیانا من هم حوله
أنیجبأفضلنحوعلىالتوتراتلهذهالتصديیتملكيالطفل. وهذالمشاعرمباالةوال

:فیمایلينلخصهاالسلوكمنأنواعإلىالطفلیلجاوقدشأنها،مننقلل
أو جنوحمنالسیكوباتيأوالعدائيالسلوكباستخدامحاجاتهإشباععلىالتغلب

.غیرهاأوكذبسرقة أو
الالإراديوالتبولاألصابعومصاالنطواءباستخدامالبیئةمناالنسحاب.
سیكوماتیة، عصابیةمرضیةأعراضفيیظهرداخليصراعإلىالصراعتحول

المسعف الطفلیعانیهاالتيالمشاكلأهممنالنفسیةالمشاكلأنإلىاإلشارةویمكن
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كثیرا النفسیةحالتهعلىویؤثریعیشهالذيالصعباالجتماعيللوضعنظرا
بها.یمریزالوالبهامرالتيالسیئةوالظروف

:االجتماعیةالمشكالت)4.5
سلبيتأثیرذاتحیاتهمفيشتىاجتماعیةمشكالتمنیعانوناألطفالمنالعدید

وهوالسلیمة،األسریةالرعایةمنالعاطفيالحرمانالمشكالتهذهوأهمشخصیتهم،على
أو كلیهماأوالوالدینأحدفقدانبسببالمسعفوناألطفالمنهیعانيالذيالرئیسيالمشكل

یعانيأساسيمشكلالنسبمشكلأنعارضة. كماألسبابأوالطالقأوالهجرحالةفي
حیاة بذلكسیعیشهذاكلمنمحرومباعتبارهالمسعفوالطفلالشرعیین،غیرمنه األطفال

داخل ووجودهالنفسيلتوازنهضروريالطفلبأصلفاالعترافبالمخاطر،ملیئةصعبة
داخلإدماجهصعوبةعلىیؤديممافیه،مرغوبوغیرمنسيأنهلهبالنسبةیعنيالمركز

إلى یؤديممامدرسیةمشاكلوحتىمختلفةنفسیةاضطراباتلهیسببمماالمجتمع
الظروفإلىراجعوهذاللفتیات،بالنسبةوخاصةالدراسةعناالنفصالوحتىالرسوب
) 44-40ص20011دخینات خدیجة (.العلملتحصیلمبالیةغیرتجعلهاالتيالسیئة
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خالصة: 
نجد أن األطفال ركیزة المجتمع وفئة تتمتع بالبراءة من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل،

والخصوبة، حیث أن سواء الطفل واضطرابه أو انحرافه محكوم بید المجتمع، فهناك أطفال 
توفرت لدیهم مطالب وحاجات النمو المختلفة سواء النفسیة أو االجتماعیة أو األسریة 

سرة نافذة كبیرة یطل فاألالب، خاصة، وأطفال آخرون حرموا من معظم هذه الحاجات والمط
المجتمع على سلوكه، والتي تؤهله للتعامل وضوابط عادات وتقالیدمنها الطفل فیتعلم معظم 

مع اآلخرین خارج نطاق أسرته، التي بواسطتها تتولد عند الطفل حاجات عاطفیة، 
جد الكثیر من واجتماعیة، وثقافیة، ویكون من خاللها األبعاد األساسیة لبناء شخصیته. وقد و 

یؤدي إلى ازدیاد معدل المشكالت والحرمان بصفة عامةالباحثین أن الحرمان األسري
وهذا ما یجعل هذه الفئة من األطفال یشعرون بالوحدة النفسیة والسلوكیة لدى األطفال، 

لمتطلبات النمو كالحب والجنان والتقدیر، واألمن واالستقرار النفسي، والعزلة، مفتقدین 
تماء...، وغیرها من االحتیاجات المكونة للشخصیة السویة، ورغبة منا في االهتمام واالن

باألطفال وخاصة المسعفین سنتطرق في الفصل التالي إلى بعض خصائص هؤالء األطفال، 
أو خصائص بروفیلهم النفسي مثل العدوانیة وتقدیر الذات. 
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تمهید:
لمحة سیكولوجیة عن حیاة الفرد أو عنعبارةالبروفیل النفسي أو بروفیل الشخصیة 

معلومات عن أهم خصائص النمو و الحالة المدروسة تشتمل على السمات الممیزة للشخصیة 
تنمو هذه السمات التي قد یعاني منها الفرد، و سواء النفسیة أو السلوكیةالنفسي والمشكالت

سنتطرق لبعض و .وتتبلور في مرحلة الطفولة، التي تعتبر من أهم مراحل حیاة الفرد
العدوانیة وتقدیر الذات من حیث التعریف في هذا الفصل كالنفسيخصائص البروفیل

مكملة للمفهومین.والمقاربة النظریة وغیرها من العناصر ال
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أوال: العدوانیة 
مفهوم العدوانیة: )1
8ص2010الدینعزخالد(الحد.تجاوزوملالظ:لغة(
 :اصطالحا

ضدهتتجأنیمكنالتيالغرائزمنواحدةالعدوانیة": "S Fruedفروید"تعریف 
. (عصام عبد "الفردذاتاألحوالمنكثیرفيتخدمهي و الذاتضدأوالخارجيالعالم

)11ص2001اللطیف العقاد 
أوماشخصنحوموجهمعاديفعلأوهجوم"انهعلىالعدوان"شابلین"یعرف

یعنيكمالإلحباط،استجابةویعتبراآلخرین".األشخاصعلىالتفوقإظهاروهوماشيء
منهم. السخریةأوبهمواالستخفافاآلخرینعلىاالعتداءفيالرغبة

سلوك ینتج عنه ") السلوك العدواني بأنه Bandura)1973یعرف "ألبرت باندورا" 
سخریة أو إهانة، أن یكون نفسیا على شكلإمامتلكات واالیذاء مایذاء شخص أو تحطیم لل

."ضرب (ركل ودفع)وٕاما أن  یكون بدنیا على شكل
العدواني هو استعمال القوة والعنف في ) أن السلوك Benton)1984"بینتون" ویقول 

العالقات بین األفراد بدون تبریر لهذه القوة، أو استعمالها بسبب ضرورة دفاعیة. (بوشاشي 
)57ص2012سامیة
المقاربة النظریة للعدوانیة:)2

:النفسيیللالتحنظریة)2-1
النفسیة " من أوائل علم النفس الذین بحثوا في األبعاد Fruedكان "فروید" "لقد 

اإلنسان علىیسیطرانغریزتینهناكوضح "فروید" أنفقدلهالمحركةالقوىوفيللعدوان
إلى یهدفغریزيسلوكهوفرویدیعتقدكماوالعدوانالعدوان،وغریزةالجنس،غریزة:هما

الطاقةتشبعكماتماماإشباعهاویجباالنسانجسدداخلالعدوانیة الموجودةالطاقةتعریف
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للحیاة، وأن غرائز وأخرىللموتبغرائزمزوداالنسانبأنفروید" یقرر"فإن الجنسیة ولذلك
مرتبطةفهيولذلكاالنسان،ذاتالموت تسعى لتدمیر االنسان عندما تتحول إلى خارج

یخلقإنسانفكلاالفتراضهذاإلىواستنادااالثارة،إیقافإلىوتهدفالبیولوجیةبالعملیات
منفذاالطاقةهذهتجدلمبآخر، فإنأوبشكلعنهاالتعبیرویجبالتخریبنحونزعةولدیه

داخلشعوریةالطاقةالعدوانولألننفسه،نحو الشخصتوجهفهيالخارج (البیئة)إلىلها
الطاقةتستحثخارجیةإثارةطریقعنذلكویتمسلوكیاعنهاالتعبیرمنبدفالاالنسان
)28، 27ص صفاطمة الزهراء بن مجاهد .  ( نفسهاعنتعبركيالغریزیةالعدوانیة

" مع فروید في كون أن العدوان یمثل شقا مركزیا M.Kleinوقد اتفقت "میالني كالین" "
داخلموجودةالعدوانیةأنإلى" كالینتذهب "في الحیاة والذي یستمر إلى األبد. حیث 

منيلداخعالمالطفلحوزةفيیصبحثمومندالمیالقبلربماوالحیاة،بدایةمنذالطفل
"وتعتقد. أخرىتارةتمتزجوتارةالعنیفةالكراهیةعواطفتتتابعالعالمهذافيوالخیاالت،

وتكتبالخارجي،العالمنحوالموتغریزةهتوجبإعادةمنتنبثقدامةهالالنوازعأن"ینكال
وطمع وحسد، وتولي اهتماما ضئیال بأي نواحي وشراسة أنه كراهیة على العدوانعن

)34ص2004نجله الفتاحعبد(ایجابیة فیه.
) أن العدوان دفاع ضد العجز العمیق Sullivan) "1956" "سولیفانویعتبر الباحث "

) فیرى أن العدوان ما هو إال Fromm) "1973" "فرومالمتولد من خبرة القلق. أما مفهوم "
رد فعل دفاعي سواء لدى االنسان أو استجابة لتهدید البقاء أو االهتمامات الحیویة، فالعدوان 

الحیوان. 
) إلى رفض غریزة الموت Karen Horney")1945"كارین هورني" "وتذهب 

ن هو استجابة الفرد وأوضحت أن العدوان لیس غریزة، واألكثر من ذلك أنها ترى أن العدوا
االستجابات التالیة: إما أن ر بالعجز في عالم عدائي یخلق إحدىللقلق أساسا. فالشعو 

(بوشاشي سامیة یتحرك الشخص تجاه اآلخرین أو ضد اآلخرین، أو بعیدا عن اآلخرین. 
)74ص2012
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أیضاولكنممنوع،فعلأثرعلىالبالذنبیشعرأنیمكنالمرء: أنیونغ""ویقول
الشعورهذاوالعمیقة،الخاصةفردیتهإبرازذاته،تحقیقإلىالوصولیستطیعالعندما
. محدودةغیرعدوانیةیولدالذيهوبالذنب

العدوان:–نظریة االحباط )2-2
، "N. Miller"نیل میلر" "، "J. Dollard"جون دوالرد" "من أنصار هذه النظریة 

.  وقد "L. Doob"لیونارد دوب" "، "Mawer"ماور" "، "R. Searsسیزر" ""روبرت
، فالسلوك العدواني یسبقه دائما إحباط وهذا افترضوا هؤالء وجود ارتباط بین االحباط والعدوان

اإلحباط من شأنه أن یؤدي إلى سلوك عدواني.
ویعرف االحباط بأنه شعور یمر به الفرد عندما یواجه عائق ما یحول دون تحقیق 

جة یتطلع إلیها. واالحباط عادة ما یؤدي إلى العدوان، وعلى هذا هدف مرغوب أو نتی
فالعدوان من أشهر االستجابات التي تثار في الموقف اإلحباطي. ویحدث ذلك بهدف إزالة 

المصدر أو التغلب علیه، أو كرد فعل انفعالي للضیق والتوتر المصاحب لإلحباط.
باالحباط واعتدى بطریقة مباشرة على شعر،وٕاذا منع االنسان من تحقیق هدف ضروري له

2012(بوشاشي سامیة مصدر إحباطه أو بطریقة غیر مباشرة إن خاف من االنتقام. 
)75ص

كما یرى أصحاب هذه النظریة أن العدوان رد فعل طبیعي لما یواهه الفرد من احباطات 
بآخر حتى متعددة، فاالحباط یولد طاقات في النفس من الضروري أن تصرف بأسلوب أو 

یشعر الفرد بالراحة النفسیة منها، ومن هذه األسالیب السلوك العدواني، كما اعتبروا العدوان 
استجابة فطریة لالحباط. ثم عدلت فروض هذه النظریة بخیث أكدت بأن االحباط یمكن أن

تسلیم یؤدي إلى أنواع عدیدة من السلوك غیر العدوان، مثل زیادة االعتمادیة أو االنزواء أو ال
أو االستجابات السیكوسوماتیة أو االدمان، كما أن الفرد حین یعتدي ال یتعین بالضرورة أن 

)201ص2000یحي أحمدخولةیكون محبطا. (
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النظریة البیولوجیة: )2-3
هذه النظریة أن العدوان هو التعبیر الطبیعي لعدة غرائز عدوانیة مكبوتة یرى أصحاب 

موعة من الغرائز تدفعه ألن یسلك االنسان. فاالنسان لدیه مجوهو جزء أساسي في طبیعة 
دواني سلوكا غریزیا هدفه تصریف سلوكا معینا من أجل إشباعها، لذلك یعتبر السلوك الع

فالعدوان وفقا لهذه النظریة الطاقات العدوانیة الداخلیة وٕاطالقها حتى یشعر االنسان بالراحة. 
فطري موروث وغریزي. 

نظریة على أن سبب العدوان بیولوجي في تكوین الشخص أساسا، حیث وتركز هذه ال
تهتم ببعض العوامل البیولوجیة في الكائن الحي التي تحث على العدوان كالصبغیات 
والجینات الجنسیة والهرمونات والجهاز العصبي المركزي والالمركزي والغدد الصماء 

ي المخ.كما تشكل القوة العضلیة عامال بیولوجیا والتأثیرات البیوكیمیائیة واألنشطة الكهربائیة ف
آخر في تأثیره على العدوان.

) إلى أن الذكور أكثر عدوانیة من االناث Lippa) "1990" "لیبالقد توصلت دراسة "
لدیهم عن االناث، Testostéroneفي كل المجتمعات بسبب ارتفاع مستویات هرمون 

) إلى أن نقص السیروتونین یرتبط بحدوث Lipsitt) "1990" "لیبسیتكما أشارت دراسة "
سرعة االستثارة وزیادة العدوان. 

) فقد أشارت إلى أن 1977" (Mayer" "مایر) و"Mark) "1970" "ماركأما دراسة "
هناك مناطق في أنظمة المخ وهي الفص الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن ظهور 

)72ص2012امیة (بوشاشي سالسلوك العدواني لدى االنسان.
:السلوكیةالنظریات)2-4

كباقيمتعلمسلوكبمثابةالعدواني هوالسلوكأنالسلوكیةالنظریةأصحابرىی
المثیرات معالمتعددةتفاعالتهجراءمنالفردیكتسبهحیثاألخرى،والخبراتالسلوكات

ها. یصادفالتيالبیئیة
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كما یرى السلوكیون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك یمكن اكتشافه ویمكن تعدیله وفقا 
" في نظریته عن االشراط االجرائي حیث Skiner"" سكینروقد أكد ذلك "لقوانین التعلم. 

افترض أن االنسان یتعلم سلوكه بالثواب والعقاب، فالسلوك الذي یثاب علیه یمیل إلى تكراره، 
عاقب علیه یقلع عنه. والسلوك الذي ی

وكیةلسمحاولةبمثابةوهالعدوانيوكلالسأنفیرىالخطأوالمحاولةنموذجأما
التياالشكالیةمواقفللحالاهفیوجدحیث. الخطأوالمحاولةلخالمنالفرداهاكتسب
)169ص2006زغولالالرحیمعبدعماد(. اههیواج

مظاهر العدوان لدى الطفل: )3
konardلورینزكنراد"و"Freudفروید"یرى معظم السیكولوجیون، ومنهم 

Lorenz" ،مع ذلك فهناك أیضا من یرون ان العدوان لیس و ، أن المیل للعدوان غریزي
). وقد قامت Scottسكوتو Skinnerسكینرضروریا وأنه في الحقیقة متعلم (

بالبحث في العدوان عند األطفال وعالقته "لیفین"و"ماكوبي"و"سیزر"مجموعة مكونة من 
عند تعدي الطفل تسبب فوجدوا ان التسامح الشدید والعقاب الشدید،باتجاهات الوالدین نحوهم

في تصعید عدوانه (عند التسامح بتدعیمه وعند العقاب بتبریره). وعالوة على ذلك فقد وجدوا 
ه، فهو ال "یخترع" األسالیب العدوانیة أن الطفل یحاكي عدوان الكبار في عائلته ألنهم مرآت

ولكنه ینقلها من مصادر أخرى (المقربون الیه في سنوات النمو االولي). ویكون نموذجه 
العدواني فیما بعد كل ما تعرضه وسائل االعالم المحیطة به.

وجد "Feshbachفیشباخ"وال یبقى السلوك العدواني إن بدأ، على نفس الصورة، ألن 
بعد الخامسة لیستعمل األلفظ العدوانیة بدال عنها. الصغیر یكف عن ثورات غضبهأن الطفل 
تسبب في عدوانه اآللي، بینما یتطور غضبه في طفولته المتقدمةیمن األشیاء وأن غضبه

بحیث یصبح عدوانا عدائیا نحو االفراد ولیس نحو االشیاء كما كان الحال قبل الخامسة. 
ة فإن استجابته تكون بالضرب، أما اذا حدث ذلك بعد الثامنة فإذا اهین طفل قبل الخامس
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مثال فإن ثأره لن یكون ضربا ولكنه سیأخذ مظهرا عدوانیا مختلفا مشحونا بسبق االصرار 
والكراهیة (كاالیقاع أو التشهیر باآلخر أو تدبیر األذى الجسمي والنفسي). (ألفت حقي 

) 97، 96ص 1996
:العدوانيوكلالسأشكال)4

منعدداوجدنااالتفاقاتهوجومنأشكال،عدةالناسبینالعدوانيوكلالسیأخذ
وهي كالتالي:العدوانيوكلالسأشكال

الجسميوالضرراالذىتلحقالتيالسلوكانواعفيویتمثل:الماديالعدوان)4-1
عادةیكونالنوعهذاومثلالممتلكاتوتدمیرتخریباوالنفسبإیذاءاوباآلخرین
االمثلة: الضرب، القتل، الرفس، التدمیر، منوالغضبمنشدیدةبمشاعرمصحوبا
الخ.....التكسیر

االستهزاءوالسخریةوالجارحةالنابیةواأللفاظوالشتمالسبویشمل:اللفظيالعدوان)4-2
الخ....والصیاحللغیروالتهدیداتالنكاتواطالقالغیرمن

ٍاصابات إلىیصلوربماالخربشةووالعضالضربویشملالجسدي: العدوان)4-3
آخر شخصشخص (المعتدي) علىمنیقعوهوالقتلإلىأوخطیرةجسدیة

. (معتدى علیه)
مثلایمائیةسلوكیةانماطفيویتجلىالتعبیريبالعدوانویعرفالرمزي:العدوان)4-4

النظرتجاهل،أو وتحقیرازدراءبطریقةاآلخرینالىكالنظروالعیونالوجهتعابیر
ص2002العزیزعبداسماءبالید (الحسینایمائیةحركاتعملأوإلى اآلخرین

56(
بالهدفاالذىارتفاعفیهیمثلالذيللعدوانصورةأنقىیعتبر:العدائيالعدوان)4-5

ه.ومقتالهدفبكراهیةالمعتديشعورذلكعنله وینتجساسياألوالغرض
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االساسي یتمثلهدفهانإالاالذىنوایا)(مقاصد علىوینطوي:الوسیليالعدوان)4-6
ایذاءالىیسعىالذيالمالكممثل:االخرىاالهدافبعضالذات اوحمایةفي

2001العقاد اللطیفعبدوالشهرة. (عصامتحقیق االنتصاربهدفخصمه
)103ص
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ثانیا: تقدیر الذات
مفهوم تقدیر الذات:)1

ویعملوبنفسهلنفسهالفردیضعهتقییمبأنها: Cooper Smithسمیث"كوبر یعرفها "
وهوذاته،نحووالسلبیةاالیجابیةالفرداتجاهاتالتقییمهذاویتضمنعلیه،الحفاظعلى

وذلكبه،المحیطالعالمیواجهعندماالفردیستدعیهاالتياالتجاهات والمعتقداتمجموعة
2008(سعاد جیر سعید الشخصیة.وقوةوالقبولوالفشلالنجاحبتوقعاتیتعلقفیما
)153ص

تقدیر الذات بأنه: "نظرة الفرد الى نفسه، بمعنى أن "Gurard"جارارد" "كما یعرف 
ینظر الفرد الى ذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافیة، كذلك إحساس الفرد بكفاءته 

وجدارته واستعداده لتقبل الخبرات الجدیدة.
تقدیر الذات أنه: "اتجاهات الفرد الشاملة سالبة "Rosenberg"روزنبرج كما عرف 

كانت أو موجبة، نحو نفسه فتقدیر الذات المرتفع یعني أن الفرد یعتبر نفسه ذات قیمة 
وأهمیة، بینما یعني تقدیر الذات المنخفض عدم رضا الفرد عن ذاته أو رفضها واحتقارها. 

)18ص2011(یونسي تونسیة 
،نفسهحولیملكها الفردالتيوالمشاعرواألفكارالقیممنمجموعةهوالذاتفتقدیر

اتجاهها. (محمد یشعروكیفلنفسهالشخصرؤیةمقدارإلىالذاتتقدیرمصطلحفیعود
)207ص2011حسین قطناني

تقدیر الذات:لالمقاربة النظریة )2
التحلیلیة:النظریة)2-1

باألنامرتبطتقدیر الذاتأنأدلریونغ،فروید،أمثالالنفسانیونالمحللونیعتبر
بمهمةیقوماإلدراكیة،الشعور والحركةیشملالذيالعقلمنالقسمذلكیمثلفاألنااألعلى،

حلوعلىالمحیطمعالتوافقعلى تحقیقیعملكماالواقع،لمبدأویخضعالذاتحفظ
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طریقةفيوالتحكمالسلوكتقویمبوظیفةفیقوماألعلى األناومحیطه. أماالفردبینالصراع
األعلى األناویتشكلوالمجتمعالوالدینیمثلالذيمن العقلالقسمذلكفهوحاجاته،إشباع

األنایدخلمااألولى. فكثیراالطفولةفيتطویرهأثناءالفردبهایمرالتيالكبتأسالیبمن
وانتقادوالتحریمباإلثمالشخص الشعورفيینميأنیحاولإذاألنامععاصر فياألعلى
حیثوسلوكیة،نفسیةاضطراباتمضطربة تنميشخصیةإلىالصراع یؤديهذاالذات،
والأهدافهتحقیقعنعاجزأنهفیشعرمنذ الطفولة،ذاتهعنالسلبیةالنظرةالفردیكتسب
كرههلسببلنفسهعدوایصبحأنیمكنوبالتاليعلى محیطه،ومشاعرهأحالمهتتجانس

حیثوتصرفاته،سلوكاته علىینعكسسیكولوجیاضغطاالصراعهذا عنویتولدلذاته
والمنافسات النشاطاتفيبوضوحذلكویتجلىاآلخرین،حبوفهمإدراكعلیه یصعب

للنقد ویفضلحساسیتهوتزیدصارمةلقوانینخاضعایكونأنالفردیفضلإذالجماعیة
كانتإذاأماالثقة بالنفس،وعدماالنفعالياالتزانفينقصلدیهیتولدكماوالتبعیةالعزلة
المرتفعالتقدیرلدیهویتطوریتحققالتوازنفإنمقبولةحسنةباألنااألعلىاألناعالقة
للذات.

نشأ فإذاوالموضعيالعقالنيالتفكیرأساسعلىاالتجاههذاحسبالذاتتعمل
الفرد،نفسیة وسلوكیة عنداضطراباتإلىسیؤديذلكفإناألعلى،واألنااألنابینصراع

یتمتعسوففإن الفردالعالقة بینهمااتسمتإذاأماذاتهعنسلبیةنظرةیكسبهماهذا
(شریفي. التكیفیةالسلوكاتومنهللذاترتفع المالتقدیرفيواضحاسیظهرالذيبالتوازن

)92ص2002هناء
النظریة المعرفیة: )2-2

" أن تقدیر الذات مفهوم یعكس اتجاه الفرد نحو نفسه وطرح فكرة أن روزنبرغاعتبر "
الفرد یكون اتجاها نحو كل الموضوعات التي یتعامل معها وما الذات إال أحد هذه 

)، فقد یختلف اتجاه الفرد نحو ذاته ولو من 172ص2004الموضوعات (صالح أبو جادو 
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2001(محمد حسن الشناوي .میة عن اتجاهاته نحو الموضوعات األخرىالناحیة الك
)127ص

الذات عند في دراسة تقدیر هتمثلت أعمالفقد Cooper Smith"كوبر سمیثأما "
یتضمن كال من عملیات تقییم وردود أطفال ما قبل المدرسة الثانویة، ویرى أن تقدیر الذات 

االفعال واالستجابات الدفاعیة، وعلى عكس "روزنبرج" لم یحاول "كوبر سمیث" أن یربط 
أعماله في تقدیر الذات بنظریة أكبر منها أو أكثر شموال، ولكنه ذهب إلى أن تقدیر الذات 

دخل معین لدراسته، بل مفهوم متعدد الجوانب، ولذا فإن علینا ال نعتمد على منهج واحد أو م
إن علینا أن نستفید منها جمیعا لتفسیر األوجه المتعددة لهذا المفهوم، ویؤكد "كوبر سمیث" 
بشدة على أهمیة تجنب فرض الفروض غیر الضروریة، ویقسم تعبیر الفرد عن تقدیره لذاته 

ثاني هو التعبیر إلى قسمین: األول هو التعبیر الذاتي وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها، وال
السلوكي ویشیر إلى األسالیب السلوكیة التي تفصح عن تقدیر الفرد لذاته، والتي تكون متاحة 

الخارجیة.للمالحظة 
" بین نوعین من تقدیر الذات: تقدیر الذات الحقیقي، ویوجد عند كوبر سمیثویمیز "

لذین یشعرون بالفعل أنهم ذو عند األفراد ااألفراد الذین یشعرون بالفعل أنهم ذو قیمة، ویوجد
غیر ذوي قیمة ولكنهم ال یستطیعون قیمة، ویوجد تقدیر الدفاعي لألفراد الذین یشعرون أنهم 

وهي موعات تعمل كمحددات لتقدیر الذات ) مج4االعتراف بمثل الشعور وقد افترض أربعة (
الرعایة الوالدیة تبدو ) من حاالت 3هناك ثالث (النجاحات والقیم والطموحات والدفاعات، و 

مرتبطة بنمو المستویات األعلى من تقدیر الذات وهي: تقبل األطفال من جانب اآلباء،
ص 2011(یونسي تونسیة واحترام مبادرة األطفال وحریتهم في التعبیر من جانب اآلباء.

)83، 82ص 
:السلوكیةالمعرفیةالنظریة)2-3

المحافظةعلىویعمللذاتهالفردیضعهتقییماالتجاههذاحسبالذاتتقدیریعتبر
العالممواجهةعندالفردیستعیدهاالتيوالمعتقداتاألفكارمنمجموعةفيویتمثلعلیه
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فيتؤثرالذاتعنوالسلبیةالخاطئةالتفكیرأسالیبأن"Ellis""إلیس"ویؤكدبه،المحیط
تكونالنتائجفإنموضوعیةوالنظرةواقعیاالتفكیرنسقكانفإذاسلبي،تأثیرالفردسلوك
هياالنفعالیةاالضطراباتفإنعقالنيغیرالنسقهذاكانإذاأماللذاتمرتفعاتقدیرا

)110ص2000اهللاعبدسیدمعتز. (متوقعة
علىصحیحةغیرلالستجاباتكنتیجةتحدثالنفسیةالمشكالتأنفیرىبیكأما

یكونأنیمكنفالتفكیروالواقع،الخیالبینالتمییزعدمونتیجةكافیةغیرمعلوماتأساس
بصفةالذاتتقدیرإلىیؤديماهذاخاطئةمقدماتمنمشتقأنهبسببواقعيغیر

اتجاهاتعلىمبنيكونهالفشلإلىیؤديمضطربیكونأنیمكنالسلوكأنكماسلبیة،
ألنفسهمالعصابیجلبونالذینهماألفرادبأنمؤكدا"إلیس"یضیفكذلكمعقولةغیر

األفكارمنلعدداعتناقهمخاللمنوذلكعدوانیینأومكتئبینأوفیصبحون قلقین
.نفسیةواضطراباتسلوكاتإلىأدىكلمامنخفضالذاتهالفردتقدیركانفكلماالالعقالنیة

التي والمعتقداتاألفكارأساسعلىقائمالمعرفیةالسلوكیةالنظریةحسبالذاتتقدیرإن
.الخبرةطریقعنمنهاالسلبیةنصححوالتيعامةبصفةالفردیتبناها

:االجتماعیةالنظریة)2-4
ذلكمهم زادأنهاآلخر علىمعتفاعلهالفردأدرك" كلماKinichكنیش" ""یقول

ردودخاللفمناآلخرینأهمیةنوعیةفيالتفاعلأهمیةوتظهرالذاتمفهومفيتأثیر
مكانتنا. ندركاآلخرینأفعال

الذيالشيءالذاتتقدیرشكلعلىلهاآلخرینلتقییمالفردبتصور"كولي"اهتم لقدو 
فیهیحملدائماالذاتفمفهومالذاتوتقدیرالذاتمفهومبینفاصلوضععدمیدعونا إلى

المباشرینبهالمحیطینقبلأومننفسهالفردقبلمنسواءلها،تقییماأوالذاتعلىحكما
منالذيالمرجعياإلطارأوالقاعدیةالسلوكاتوضعفيشاركواالذینالمباشرین،غیرأو

الفردبینالمستمرةالعالقةأهمیةعلىكوليیؤكدكماالخارجيوالعالمنفسهالفردیقیمخالله
یعیشالتياالجتماعیةالبیئةعنبمعزلالذاتفيللتفكیرمعنىالأنهویشیر. والمجتمع
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2007معهم. (ناصر میزاب ویتفاعلمعهمیعیشالذیناآلخریناألشخاصأوفیها
)199ص

:الذاتتقدیرمستویات)3
فیركزبصاحبه،حقیقیةإعاقةالمنخفضالذاتتقدیریشكلالمنخفض: الذاتتقدیر)3-1

میالأكثروهمالجیدة،غیروصفاتهمنقائصهمعیوبهم،علىالمستوىهذاأصحاب
توقعاتألنفسهمیضعونكماوأحكامها،آلرائهاواإلنصاتالجماعةبضغوطللتأثر
.الواقعمنأدنى
لعدماالنفعاليواالضطرابقدراتهفيالثقةبفقدانالنوعهذامنالشخصیتمیزكما

وتوقعهفاشلة،ستكونمحاوالتهمعظمأنواعتقادهلمشاكله،الحلإیجادعلىقدرته
ویعملفاشلة،بنشاطاتقامإذاباإلذاللیشعركمامنخفضا،سیكونأدائهمستوىأن

غیربأنهیشعروبالتاليالنجاح،یحققأنیمكنالأنهافتراضعلىباالستمرار
ألنهمسبقا،الفشللتوقعهبالهزیمةالشعورإلىیمیلالفردهذافإنباالحترام،جدیر
یعممأنهكماذاتهلومإلىبهیؤديمماكالقدرةثابتةداخلیةلعواملالفشلهذاینسب
الموالیة.المواقفعلىفشله

الذات، أنتقدیرمجالفيأجریتالتيالدراساتأظهرتلقدالمرتفع:الذاتتقدیر)3-2
قوتهم وجوانبقدراتهمعلىدائمایؤكدونالمرتفعالتقدیرذوياألشخاص

إلى ویبادرونأنفسهمفيودائمةعالیةبثقةیتمتعونوأنهمالطیبةوخصائصهم
من واثقینالمختلقةالمواقففيحساسینغیرالنجاحتوقعهممعالجیدةالتجارب

)90ص2002(هناء شریفي.معلوماتهم
نمو تقدیر الذات وعالقته باألسرة وجماعة الرفاق: )4

الشعور یرى بعض العلماء أن الشعور بالقیمة یبدأ منذ فترة الرضاعة، حیث ینمو 
" ابلونبالقیمة لدى الرضع من خالل عالقته القویة مع والدته وتجاوبها ودعمها له، ویوضح "
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وفي هذه أنه بعد سن الثانیة یكون لدى الطفل القدرة على وصف مشاعره بأسلوبه الخاص، 
المرحلة یكون األنا لدیه قد تكون، وذلك یكون كافیا كأساس في وضع تقییم عن تقدیرات 

دیه، وٕان التأثیرات البیئیة المبكرة هي التي تخلف تقدیر المرء لذاته، وهي التي تضع الذات ل
االرتفاع البذرة األولى لمفهوم الفرد لذاته، وبالطبع فإن هذه المفاهیم قابلة للتغیر والتذبذب بین 

واالنخفاض، ولكن ما تصنعه البیئة األولى للفرد من مفهوم الذات وتقدیر الذات هو األساس
المتین إلدراك الفرد لنفسه، وبالطبع فإن التأثیرات البیئیة األولیة تنحصر في األسرة 
فاالمدادت األساسیة التي یبنى على أساسها تقدیر الذات تأتي من األسرة، فاألسرة هي البیئة 
الهامة لنشأة ونمو تقدیر الذات، فقد توصلت العدید من الدراسات إلى أن الدعم الوالدي ومنح 

ستقالل والحریة لألبناء مرتبط بطریقة إیجابیة بالتقدیر المرتفع للذات لدى األبناء، فعندما اال
یثق األب واألم باالبن ویعتبرانه شخصا مسؤوال فإن هذا یزید من تقدیره لذاته.

" أن األبناء الذین لدیهم عالقات وثیقة مع اآلباء عالء الدین الكفافيكما یوضح "
المحبین والعطوفین المدعمین المتسقین في معاملتهم، یمیلون جمیعا إلى أن یكون لدیهم 

یعنى أیضا تقدیر ذات مرتفع، أما الحرمان من العطف والحنان واالهتمام والرعایة الالزمة 
وبر سمیث" تنص إلى أن األطفال الذین الحرمان من التقدیر واالعتبار للذات، فدراسة "ك

یتمتعون بتقدیر الذات المرتفع لهم آباء یتمیزون بنفس تقدیر الذات، أما األطفال الذین لدیهم 
تقدیر ذات منخفض یتمیزون بعدم االستقرار واالضطرابات السلوكیة من جراء المعاملة 

یر نحوهم یجعلهم یعتقدون بأنهم القاسیة من طرف الوالدین لألبناء وعدم االهتمام بهم والتقص
ال یستحقون العنایة والرعایة وغیر مؤهلین للحب، مما یؤثر سلبیا على مشاعرهم وانفعاالتهم 

ونظرتهم إلى أنفسهم.
" أن تقدیر الفرد لذاته واعتباره لها یرتفع عندما یقترن بـ "االحساس Velkarفیكلر بین "

دارة، وعندما یشعر بأنه متقبل كفء، وینمو باالنتماء" وعندما یشعر باالستحقاق والج
جماعة، ألن هذه العضویة تمنحه االحساس باالنتماء عندما یرى الفرد نفسه عضوا في 

الشعور بالقیمة بالنسبة لآلخرین، والجماعة األكثر عند الطفل هي األسرة، وعندما یتواجد 
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الوالدي وعلى أن له قیمة الطفل مع والدیه وعندما یتلقى االستجابات الدالة على التقبل
عندهم وأنه موضع تقدیرهم، فإن احساسه باالنتماء ینمو وسوف ینعكس تقدیر اآلباء على 

" الى أن أعظم العوامل تأثیرا في نمو الذات هو نوعیة عالقات كرفیل، ویذهب "تقدیره لذاته
یحتك بهم الطفل الطفل مع األشخاص من ذوي األهمیة السیكولوجیة لدیه، وهم األفراد الذین 

باستمرار وبكثرة، أو الذین یدركهم باعتبارهم أفرادا حائزین على القوة والنفوذ في نطاقه، 
" اآلخرون ذو االهمیة في حیاة الفرد وهم الوالدین والمعلمون Luranceلورانس ویسمیهم "

ة نظره هو. واألقران، فتقدیر الذات یمثل تقییم الطفل لنفسه وباآلخرین المهمین حوله من وجه
" إلى عدة عوامل تؤثر في تقدیر الذات منها: میتلمان" و "أسلووقد أشار "

مثل االسراف في الحمایة القائمة على التسلط من ترجع إلى الطفولة المبكرة:عوامل
قبل الوالدین، والتسلط من قبل الغیر، والصرامة المفرطة في النظام والعقاب، وعدم 

استخدام المدح أو االحترام أو التقدیر، وكذا انعدام االستقالل...
دارس.: كالنظام االستبدادي في األسرة والتربیة االستبدادیة في المعوامل ثقافیة
كالعیوب الجسمیة وضئالة النجاح والفشل عوامل ناشئة من المواقف الجاریة :

باالختالف عن الغیر، والرفض من قبل األفراد اآلخرین، ونظرة الغیر له والشعور
على أنه طفل صغیر.

ولكي ینمو لدى الطفل مفهوم سوي عن نفسه (كي یحقق تقدیر ایجابي عن نفسه) 
والمربیین أن یضعوا تلك الجوانب السلبیة من العوامل التي تؤثر في تقدیر یجب على اآلباء 

الذات موضع االعتبار حتى یمكن تجنبها والتغلب علیها، ألن البیئة الهامة لنشأة ونمو تقدیر 
الذات هي األسرة.

"كارول ودزأما بالنسبة لتداخل تأثیر األسرة وجماعة الرفاق على تقدیر الذات نجد أن 
Carol Woods" ،أكد على أن تقدیر الذات یتطور من خالل التعاون والعالقات الداخلیة

واالنجازات الفردیة، كما أن مهارات االطفال االجتماعیة تتطور في وجود االصدقاء.
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أن األطفال الذین ینقلون من مرحلة ما قبل الدراسة )Ladd")1990"آلد ولقد وجد 
أصدقاء في هذه المرحلة یكونوا قادرین على التوافق في إلى مرحلة االبتدائیة، ویكونون 

)Fenzel")1989"فنزل المدرسة أكثر من هؤالء الذین لم یكن لدیهم أصدقاء، كما أوضح 
معامالت األصدقاء المتوترة لها تأثیر سلبي على تقدیر الذات، كما أن تلقي المساعدة من 

ئم معهم یساعد في تكوین سلبي في تقدیر اآلباء یساعد في تقدیر الذات، أما الشجار الدا
الذات، كما أن الشباب الذین على عالقة جیدة وٕایجابیة بأصدقائهم لدیهم مستویات عالیة في 

)91- 88ص 2011(یونسي تونسیة تقدیر الذات.
:النفسیةوالصحةالذاتتقدیر)5

ینعكسوبالتالياآلخرینمنأقلنفسهیرىفقدما،بطریقةنفسهإلىینظرفردكلإن
نفسهیقدرقدالناس. كمامنغیرهنحووٕاقبالبحماسیتصرفالإذاسلوكهعلىسلباذلك
) 02ص2003كامل(مصطفى.الغیرمعأفضلبشكلیتصرفیجعلهماهذاقدرهاحق

سوءعنناتجةعصابیةاضطراباتإلىارتفاعهأوالذاتتقدیرانخفاضیؤدي
الشخصیةأشكالمنشكلهومثالالذاتبتقدیرفالولع...والوسواسكالمخاوف،التكیف

إلىبالشخصیؤديماهذاالجسدیة،النفسیةالصحةعلىالمفرطالقلقمیزتهالنرجسیة،
.المرضتوهمإلىبالبعضاألمریصلوقدالراحةبساعاتاالهتمام
خاصةبوضعیةمرتبطایكونماغالباالمنخفضالذاتتقدیرأننبرغ""روزیرىإذ

الخجل،الملل،القلق،أعراضالمنحطة،المشاعراالكتئاب،بالفشل،اإلحساسمنها
)35ص2004أوسماعیلصفیة بالنفس. (الثقةقلةالعزلة،المفرطة،الحساسیة
إذالنفسي،التوافقتحقیقومنهالقلقعنبعیداصاحبهفیجعلالمرتفعالذاتتقدیرأما
الفردعكسواالنهیار،بالخوفللشعوردونالجدیدةوالموافقالفشلمواجهةالفردیستطیع

ألنهالجدیدةالخبراتیقتحمأنقبلحتىبالهزیمةیشعرفهولذاته،منخفضتقدیرلهالذي
.مسبقاالفشلیتوقع
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فقدالذات،تقدیرتكوینعلىكبیرتأثیرلهاأنوجدالتيالمتغیراتمنفالقلقإذا
عالیةبدرجةیتمتعالقلقمنیعانيالالذيالسويالفردأنالدراساتمنالعدیدأوضحت

یتعرض یحدث عندماالتوافقسودأوالذاتتهدیدأنروجرزأكدكماالذات،تقدیرمن
فيخطیرتغییرإحداثإلىیؤديللتهدیدانفعالیةاستجابةیمثلالقلقوأنللقلقاإلنسان
ذلكفإنالزائدالقلقمنیعانيالسویااألخیرهذاكانإذاأماذاته،عنالفردصورة

.المرتفعالذاتتقدیرومنهالشخصيالتوافقتحقیقعلىیساعده
كاستجابةالقلقظهرفإذاالقلق،بینوطیدةعالقةوجودعلىسمیثكوبریؤكدكذلك

السالمالفتاحعبد(فاروقتهدید. موضعفيكذلكسیكونالذاتتقدیرفإنمعینلتهدید
)19ص1987
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خالصة:
نستخلص مما سبق عرضه حول البروفیل النفسي أنه بناء خاص بصفات الفرد وأنماط 

تحدید طریقة التكیف مع البیئة والتنبأ باستجابات مختلفة جسدیة سلوكه الذي من شأنه 
ونفسیة، وتجلى ذلك بعد تطرقنا للعداونیة وتقدیر الذات، حیث أن األولى (العدوانیة) من 
أكثر المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي قد یعاني منها الفرد والمجتمع، وفي مختلف 

تلفة وذلك حسب المواقف والظروف التي قد تستثیر األعمار، وهي تأخذ أشكاال وأنماطا مخ
اختلفت آراء العلماء والباحثین حول تفسیر هذا السلوك، لكن أغلبهم أجمعوا على الفرد. وقد 

أنه سلوك غیر مرغوب في المجتمع والمؤسسات التعلیمیة، وذلك لما یحدثه من أضرار 
علیه.دىتدي أو المعتنفسیة وجسدیة ومادیة سواء بالنسبة للمع

یتضمن خصائص حیث یم الذي یضعه الطفل عن نفسه یأما تقدیر الذات فهو التق
جسدیة وعقلیة، وانفعالیة واجتماعیة، ویتدخل في ذلك عدة عوامل منها ما هو مرتبط بالطفل 

والتي تحدث تأثیرات جوهریة في شخصیته تؤثر في حد ذاته، ومنها ما یعود للبیئة الخارجیة،
اختلفت تفسیرات العلماء والباحثین قد و على مكونات ذاته المهمة والمتمثلة في تقدیر الذات، 

بالتغیرات الفردذاتاصطدام في الكشف عن هذا المفهوم بأسالیبهم الخاصة، وخاصة حول 
سلب أو باالیجاب. الخارجیة، والتي تؤدي إلى تقییمه لذاته بالالبیئیة
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فرضیات الدراسة: تذكیر ب)1
الفرضیة العامة: )1-1

یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بممیزات نوعیة
الفرضیات الجزئیة:)1-2

یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بالعدوانیة
 البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بتقدیر ذات منخفضیتمیز

: الزماني والمكاني للدراسةالمجال)2

(حي بني بسكرةلوالیة مؤسسة الطفولة المسعفةفي إطار الدراسة االستطالعیة قمنا بزیارة 
وقد تم اختیار حاالت الدراسة الثالثة بطریقة قصدیة ،2014وكان ذلك في شهر أكتوبر ،مرة)

بمساعدة األخصائیة االكلینیكیة، وكذلك بروز هذه الحاالت كونهم األكبر سنا في المؤسسة، وقد 
.داري وكذا البیداغوجيستقبال من طرف المدیر والطاقم اإللقینا ترحیب وا

ن األطفال كانوا في فترة قد استغرقت حوالي شهرین ألففي المؤسسةأما مدة التربص
دراسة وامتحانات.

على جناحین، جناح إداري المستقبلة (مؤسسة الطفولة المسعفة بسكرة)تحتوي المؤسسةو 
ویشمل على: مكتب المدیر، األمانة، مكتب المقتصد، مكتب المحاسب، مكتب المستخدمین، 

أما ومكتب الطبیب ومكتب المساعدة االجتماعیة، ، محاسب الموادمكتب األجور، ومكتب 
الجناح البیداغوجي فیشتمل على: مكتب األخصائیین النفسانیین (عیادي و تربوي)، قاعة 
النشاطات، عیادة، مطبخ الرضع، وخمس قاعات مخصصة لألطفال حیث كل قاعة تخص فئة 

عمار ثالث سنوات فما معینة حسب السن بالنسبة للصغار الرضع، وحسب الجنس بالنسبة لأل
فوق.
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مواد أما المرافق األخرى فهناك: مطبخ للكبار ومطعم، مخزن لألغذیة وآخر لأللبسة و 
الصیانة والتنظیف واللوازم األخرى، كما توجد حدیقة مزودة بألعاب مثل األرجوحة، وساحة 

وحظیرة للسیارات ومسكننین وظیفیین.

ویتمثل دور هذه المؤسسة في التكفل الكلي باألطفال الذین یتم استقبالهم من مدیریة 
النشاط االجتماعي أو المحكمة وهم أطفال ضحایا لحاالت انفصال الوالدین أو وفاتهم، أو 

أطفال غیر شرعیین.  

المنهج المستخدم: )3

والذي یعرف بأنه المنهج الذي یدرس الفرد المنهج العیادي أو اإلكلینیكيتم استخدام 
)30ص2001ككل فرید من نوعه أو كوحدة متكاملة ومتمیزة عن غیرها. (حلمي الملیجي

2002وهو یستخدم أساسا ألغراض علمیة من أجل التشخیص والعالج. (زینب محمود شقیر
)28ص

ألنها یة دراسة حالة تقنوللمنهج العیادي عدة تقنیات وفي هذه الدراسة قمنا باختیار 
، فهي الوعاء الذي ینظم فیه االكلینیكي ویقیم كل المعلومات والنتائج التي تحصل علیها األنسب

المالحظة بنوعیها والمقابالت، باإلضافة إلى التاریخ االجتماعي من العمیل، وذلك بواسطة 
وقد تم )32ص2012بوسنة (عبد الوافي زهیر.والفحوصات الطبیة واالختبارات السیكولوجیة

اختیار هذا المنهج والتقنیة ألنهما األنسب لدراسة الجوانب النفسیة للفرد.

: دراسةأدوات ال)4
العیادیة: المالحظة )4-1

علم النفس على انها مصطلح عام، یرمي إلى إدراك وتسجیل تعرف المالحظة في قاموس
معینة.دقیق ومصمم لعملیات تخص موضوعات، حوادث أو أفراد في وضعیات 
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ثر المالحظة المباشرة للعمیل، وذلك إویكون جمع البیانات في دراسة الحالة غالبا على 
في المقابلة التشخیصیة، أو عن طریق استسقاء و ختبارات السیكولوجیة اإلمن خالل تطبیق 

بوسنة المعلومات من األشخاص الذین أتیحت لهم مباشرة مالحظة العمیل. (عبد الوافي زهیر
) 15ص2012

:النصف موجهةالعیادیةالمقابلة)4-2

تعرف المقابلة بأنها محادثة بین طرفین (بشكل رئیسي) القائم بالمقابلة والمستجیب بغرض 
)96ص2004الحصول على معلومات من المستجیب. (كمال عبد الحمید زیتون 

األخصائي الذي یقوم بها، من : والتي تعتمد على قدرات المقابلة النصف موجهةوقد تم اختیار 
خالل خلق جو مالئم من الثقة المتبادلة والمشجعة من أجل تفاعل إیجابي ومستقل، كما تعتمد 

) 427ص2001على شخصیة األخصائي وخبرته. (رجاء محمود أبو عالم 

یة نحو وكیفیة توجیه هذه الحر فردالمقابلة من إعطاء الحریة للونظرا لما یتمیز به هذا النوع من
، فإنه تم استعمالها للحصول على البیانات دراسةالهدف المسطر الذي یخدم موضوع ال

، حیث تمحورت أسئلة المقابلة حول العدوانیة وتقدیر الذات.الدراسةالمعلومات الضروریة في و 

االختبار اإلسقاطي: )4-3

وترجع فكرة استخدام العیادیة،المقابلةیدعماسقاطياختبارهواختبار رسم الشجرة:
" الذي یفسر الرسوم حدسیا، وهدفه في ذلك التحقق Juker.E"إمیل جوكر" "رسم الشجرة إلى 

من مالحظات امبریقیة. إذ اقتصرت فائدة االختبار على تعیین بعض األشكال الصراعیة لدى 
تبار رسم المفحوص بطریقة حدسیة. ولقد تمت الدراسة المنظمة واالحصائیة لما یسمى الیوم اخ

الذي قام بعرض ، "Koch"كوخ" "الشجرة، من طرف االخصائي النفسي وعالم الخط السویسري 
) 66ص2012طریقته في تحلیل رسم الشجرة. (بوسنة عبد الوافي زهیر 
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عنهاالتعبیرعلیهیصعبداخلیة،مكبوتاتعنبحریةللتعبیروسیلةأفضلیعتبرفالرسم
الطفلعواطفعلىالتعرفالرسمهذاخاللمنالفاحصویستطیعة. الكتابو الكلماتبواسطة
وباعتباره . فرسم الشجرة یهدف إلى الكشف عن الصراعات الداخلیة واالضطرابات، الحقیقیة

اختبار اسقاطي فهو یسمح للطفل بإسقاط رغباته المكبوتة ومخاوفه وحالته العاطفیة.
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الدراسة الكمیة: )1
الهدف واألداة: )1-1

تعد الدراسة االستطالعیة من الناحیة المنهجیة مرحلة تمهیدیة قبل التطرق إلى الدراسة 
هامة وضروریة األساسیة ألي بحث علمي في العلوم االنسانیة واالجتماعیة. فهي تعتبر خطوة 

تساعدنا على التعرف بالخصوص على المیدان الذي تجرى فیه الدراسة، وامكانیة تعدیل 
فرضیات الدراسة وصیاغتها صیاغة دقیقة، كما تهدف الدراسة االستطالعیة إلى اختبار مدى 

سالمة أدوات البحث وصالحیتها.

یة وذلك بهدف جمع معلومات عن أثناء الدراسة االستطالعاالستبیانوقد قمنا باستخدام أداة 
حیث قمنا ببناء هذا االستبیان انطالقا من إطالعنا على العدید من فئة األطفال المسعفین،

المراجع من كتب ومذكرات وغیرها من المراجع المتوفرة، أي اعتمدنا على الجانب النظري وكذا 
خاص بالمربیین وهذا االستبیان، تنا لمؤسسة الطفولة المسعفة لوالیة بسكرةاالواقع من خالل زیار 

، حیث ي (ة)مرب20المشرفین على تربیة األطفال بالمؤسسة، وقد قمنا بتوزیع االستبیان على 
حول والثانيحول ممیزات الطفل المسعف، األول، المحور محاورثالثیحتوي االستبیان على 

فهو خاص بظروف االقامة.الثالثالمشكالت التي یعاني منها هؤالء األطفال، أما 

النتائج:)1-2

لقد أفادنا هذا االستبیان كونه أعطانا فكرة عن الواقع الذي یعیشه هؤالء األطفال، وعن 
ممیزاتهم والمشكالت التي یعانون منها، حیث كانت نتائج هذا االستبیان كالتالي:

مل السمات التي من مج%64كانت نسبة الممیزات  التي تمیز معظم أطفال المؤسسة حوالي 
العناد، العدوانیة، وحب الذات والنفس، الغیرة، وكذا :وضعناها في االستبیان، والمتمثلة في

فقد كانت معظم االجابات أن المشكالتضعف المناعة (حساسیة لألمراض) واالتكالیة، أما 
: مثل%61,23حیث كانت نسبتها حوالي المشكالت النفسیةالطفل المسعف یعاني من بعض 
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فرط النشاط الحركي ونقص االنتباه، المزاجیة (مثل عدم االرتیاح والبكاء كثیرا)، العدائیة، 
وكذلك صعوبات في النوم (النوم المتقطع، االفراط في النوم، الفزع اللیلي والكوابیس)، أما 

(مثل صعوبة الكالم مثل: مشاكل في التواصل%38,77فكانت نسبتها المشكالت االجتماعیة
فهم)، كما یعاني من المخاوف (من الخارج أو األماكن الضیقة والظالم، ومن الوحدة)، أما وال

فتبین من خالل االستبیان أن المؤسسة توفر كل متطلبات واحتیاجات ظروف اإلقامةعن 
مثل توفیر: غذاء، لباس، تعلیم، نظافة، لعب، ضبط %85األطفال، حیث كانت نسبتها حوالي 

القوانین وصرامة المشرفین على التربیة، تخصیص غرف لإلناث وأخرى للذكور، أي فصل 
فئات األطفال عن بعضهم (كل فئة في غرفة)، كما أنهم ال یخضعون لمعاملة سیئة. 

الدراسة الكیفیة: )2
الحالة األولى (ب): )2-1

ب"تقدیم الحالة":
"ب"االسم:-
أنثىالجنس:-
8السن:-
.ثانیة ابتدائيالمستوى الدراسي: -
27/04/2009تاریخ االلتحاق بالمؤسسة:-
خطر معنوي (المتمثل في األبوین المجهول).سبب الدخول للمؤسسة:-
المعیشیة:الظروف

لیس لها تاریخ حالة أي فتاة غیر شرعیة، مجهولة األبوین، سمراء البشرة،"بالحالة "
، وكانت إلى مؤسسة الطفولة المسعفة بسكرةلیس لها ملف، حیث أنهم جاؤوا بها من غردایة

حالتها متدهورة جدا، كانت ضعیفة الجسم وتشرب الماء بكمیات هائلة، رغم أن سنها تجاوز 
غیاب اللغة تماما وأنها كثیرة البكاء، وكذلك من وكذابوا وال تمشي، السنة إال أنها كانت ال تح
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متصه وهذا ما یشیر إلى أنها كانت تتلقى الطعام تناحیة الطعام ال تعرف المضغ، كل شيء 
عن طریق الرضاعة.

لذهنیة ال بأس بها، وبعد تلقیها تكفل نفسي وتربوي مكثف تحسنت بسرعة ألن قدراتها ا
من جمیع النواحي، ودخلت عةسر بتفي المؤسسة وتحسنتتأقلموریجیا، تدوتحسنت صحتها 

بعد ذلك دخلت المدرسة التحضیریة، وتواصل المدرسة القرآنیة وكانت تحفظ السور القرآنیة، و 
وغیرها، "ب" من كل النواحي سواء النفسیة، االجتماعیة، المعرفیة....الحالةقدراتتطور

، وهي تدرس حالیا سنة ثانیة ابتدائي، ونظرا لتجاوزها السن القانوني والتحقت بالمدرسة االبتدائیة
، قامت مربیتها بالتكفل بها قبل تحویلها إلى مركز سنوات)6(لألطفال الماكثین في المؤسسة

مستمرة في دراستها وحیاتها رفقة المربیة التي ، وهي اآلن دیسمبرآخر،  وكان ذلك في شهر 
تعتبرها مثل أمها.

 المقابلة مع الحالة "ب":ملخص

كانت غیر مرتاحة في المؤسسة، وال یعجبها بقاؤها سنوات،8تبلغ من العمر الحالة "ب"
هم یعاملونها بشكل جید، وكذلك في المدرسة تحظى ففیها، اما عن معالملتهم لها في المؤسسة 

) ولها 8,99(جید في الدراسة حیث تحصلت على معدلمستواها كما أن،بمعاملة حسنة وجیدة
آیة) ختها (أغالبا ما تساعدها و هم یحبونها، وكذلك المعلمة، و في المدرسة أصدقاء كثیرین

مثل الناس ن الحالة "ب" معجبة بنفسها وترى أنهاأ، كما في حل الواجباتالمقیمة معها حالیا
من االطفال نها تتلقى معاملة كغیرها أكما مشاكل في عالقتها معهم، العادیین، ولیست لدیها 

فتاة فالحالة "ب"ودعم امها والمعلمة یجعلها سعیدة، خاصة في المدرسة، ونجاحها في الدراسة
حد اخوتها أو أصدقائها، وهي سریعة أأو ضربهاهادئة، وتلجأ إلى الشكوى في حالة ظلمها

كما ، كما أنها ال تلجأ إلى الضرب.الغضب، لكن ال تقوم بردود أفعال عنیفة عندما تغضب
، وهي راضیة عن نتیجتها الدراسیة، وتحاول التفوق أكثر، وهي نشیطة، ومجتهدة ومثابرةأنها

تحب اللعب، وتود أن تكون طبیبة عندما تكبر. 
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:ملخص المقابلة مع المربیة

في المؤسسة أثناء جلب الحالة تبین انها كانت تعمل من خالل إجراء المقابلة مع المربیة 
حیث جاءت بحالة مزریة، أما اآلن فهي في حالة جیدة وال تعاني من أي مشاكل، وهي ،"ب"

كما تحب اخوتها، وال تتشاجر معهم، فقط تسكت وال ترد، تحب مربیتها كثیرا وتنادیها "ماما"، 
كما أشارت المربیة إلى سرعة غضب الحالة "ب"، وخاصة عندما توبخها (المربیة)، ولدیها عزة 

وهي تسمع ا ما تلجأ إلى البكاء والصمت عندما تغضب، وال تقوم بسلوكات عنیفة، نفس، وغالب
نصائح المربیین، لكن یوجد من ال تسمع لهم، والحالة "ب" تحب اللعب مع اخوتها. وحسب 

أصبحت خروجها المربیة فإن الحالة "ب" لم تكن تعتني بنفسها حین كانت بالمؤسسة لكن بعد
لها، وبأناقتها ولبسها، كما أنها مستقلة في قضاء حاجاتها ولبسها تهتم بنفسها ومعجبة بشك

وأكلها، كما أشارت المربیة إلى أن الحالة "ب" واثقة من نفسها، وخجولة، حیث أنها ال تقترب 
من الناس الغرباء حتى تأذن لها أمها (المربیة)، وال تغیر سلوكها أمامهم، بل على العكس تزید 

ما أنها نشیطة في حیاتها الیومیة، وحسب المربیة أنها لم تتلقى أي شكوى من ثقلها ورزانتها، ك
ومعلمتها تحبها كثیرا، فهي فتاة مرحة واجتماعیة، مهذبة، عن سلوكها في المدرسة أو خارجها، 

وتحب أن تكون في المستقبل طبیبة أسنان و"تضرب لبرا".

 :(ب) تحلیل المقابلة مع الحالة االولى

في بدایة المقابلة أن الحالة "ب" متحمسة الجرائها، لكن عندما بدأنا كانت لقد الحظنا 
تحاول االنهاء بسرعة، ألنها ترید اللحاق باخوتها إلى الروضة، لكن بعد تحفیزها وطمئنتها بعدم 

وبعد ذلك كانت الحالة متجاوبة أثناء المقابلة، ذهابهم أنهینا المقابلة، كما كانت خجولة جدا.
.رت المقابلة حول تقدیر الذات و العدوانیةوقد تمحو 

من خالل المقابلة مع الحالة "ب"، تبین أن الحالة لم تكن مرتاحة في المؤسسة، وهي اآلن 
. وقد تبین أن للحالة "ب" تقدر ذاتها وتحترمها، أكثر ارتیاحا مع المربیة التي تعتبرها مثل أمها

أن إجابتها عن األسئلة كانت مباشرة ودون تردد، نفسها، رغم خجلها، إال بثقتهافي وبرز ذلك
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كما أنها متفتحة على العالم الخارجي وذلك من خالل إقامة أصدقاء في المدرسة وقد برز ذلك 
(هیه عندي یاسر)، كما أنها تحبهم ویحبونها، إال أنها تجد صعوبة في حل واجباتها في إجابتها

ن الحالة "ب" معجبة بنفسها أمعها حالیا)، كما لوحدها، لذلك تلجأ لمساعدة أختها (المقیمة
حیث أجابتنا عندما سألناها عن نظرتها لآلخرین العادیین،طفال واألوترى نفسها مثل الناس 

ونظرا لدعم المربیة والمعلمة لها وخاصة في الدراسة، فهي في تحسن ملحوظ قالت "مالح"،و 
"، كما تفرح عندما یمدحونها ویشجعونها على نجاحها، وذلك 8,99حیث تحصلت على معدل "

" نشیطة ومجتهدة وال تیأس بسهولة، بمن خالل قولها "نحس روحي فرحانة"، كما أن الحالة "
حالة)، ولها طموح مستقبلیة حیث اجابتنا لمیكرو"(حسب الوتحب اللعب وتفضل لعبة في "ا

"حابة نكون طبیبة". 

ظلمها من أحد اخوتها ن الحالة "ب" هادئة وتلجأ إلى الشكوى في حالة الشجار أوأكما 
أو أصدقائها، وال تقوم بأي رد فعل مثل الضرب أو الشتم حیث قالت "ما ندیرلهم حتى حاجة"، 

، منشتیش"، فهي هالویخذ أحد لعبتها أو أي شيء یخصها حیث قالت "نحكما ال تحب أن یأ
سریعة الغضب، لكن لیس لدیها ردود أفعال عنیفة.

 كوخ" "تحلیل اختبار رسم الشجرة للحالة االولى "ب" حسب"Koch:"

لقد كانت مجریات تطبیق االختبار بشكل جید، حیث رسمت لنا الحالة "ب" بتركیز 
، كما كانت مرتاحة أثناء تتحدث أثناء التلوین وتقول لي أي لون ستستعملوتمعن، وكانت 

الرسم.

من خالل رسم الحالة "ب" للشجرة، وجدنا أنها استعملت المنطقة العلیا، والتي تمثل 
الجانب الشعوري للمفحوصة، ومنطقة القیم واألحاسیس المقدسة، واالتصال بالمحیط، 

ي ترمز إلى المستقبل واالنبساط، فالمنطقة العلیا الیمنى تعبر واستخدمت المنطقة الیمنى والت
عن النشاط والمشاریع.
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ومن خالل رسم الجذع تبین أن الحالة ال تعاني من أي تثبیط أو تخلف ذهني، أي أنها 
سویة، وعدم ابراز الجذور یدل على االنتماء إلى العالم الجماعي وعلى سواء الحالة.

الفهرس العام:

عیة للوسط، إضافة صغیر، وهذا یدل على الخجل، وتثببیط، وتبمقاس الشجرةلقد كان -
للحاجة إلى سند، الرغبة في عدم الظهور لكن عكسها على صعید الحلم، كما أبرزت 
المنطقة العلویة، وهذا یدل على المثالیة والرغبة في إعطاء قیمة لنفسها، والشعور بذاتها 

نقص االحساس بالواقع والتكیف الصعب في الحیاة العملیة.وعزة نفسها، كما تشیر إلى
، فقد كان أعلى الورقة على الیمین، حیث أن الرسم في موقع الشجرة في الورقةأما -

أعلى الورقة یدل على تناوب االكتئاب واإلثارة، ومقاومة االكتئاب بواسطة االثارة، وكذا 
االتجاه نحو المستقبل، على الیمین فیدل الحاجة إلى الحركة وعدم االستقرار، اما موقعها

وأم مطلقة أو غیر مطمئنة وغیر مشبعة.وعلى االنبساط، والنشاط، والطاقة الفردیة، 

فهرس الجذع: 

دل على عناد الحالة، من خالل الرسم فإن الجذع مستقیم ذو خطوط متوازیة وی-
التجرید.والتثبت به مع اختالل في التكیف والقدرة على وتصلب رأیها 

فهرس التاج: 

مفخم على الیسار، وهذا یدل على االنطواء، تحفظ توزیع الكتل في التاجكانلقد-
رجسیة، كبت، أحالم الیقظة، وصعوبة الخروج من الذات.نحذر، وال

فكان صغیر الحجم وهذا یدل على الشك اتجاه الذكاء، انقباض، عرض التاجأما -
تثبیط، تشاؤم، صعوبة في التطور. 
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:"التحلیل العام للحالة األولى "ب

تحلیل اختبار رسم المقابلة النصف موجهة ومالحظتنا للحالة "ب"، وكذا تحلیلخاللمن
لك في ثقتها ن الحالة "ب" تتمیز بتقدیر ذات عادي ومرتفع نوعا ما، وقد برز ذإالشجرة، وجدنا 

المربیة عن ثقتها بالنفس حیث قالت "هذي وهذا ما أكدته الدراسة، بنفسها واجتهادها في 
"نظرة الفرد الى نفسه، بمعنى أن أن تقدیر الذات هو "Gurard"جارارد" "فحسب "،100%

ینظر الفرد الى ذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافیة، كذلك إحساس الفرد بكفاءته 
إعجابها بنفسها وٕاقامة عالقات مع ذلكإضافة إلى،وجدارته واستعداده لتقبل الخبرات الجدیدة"

دشها أن الحالة "ب" لدیها عزة نفس، وال تحب أن یختبین وكذلك ،العالم الخارجین كاألصدقاء
كما برز ذلك في رسم الشجرة حیث أبرزت المنطقة العلیا أحد، وقد أشارت المربیة إلى ذلك، 

لشعور بعزة نفسها، ورغم ذلك فإن والتي تدل على المثالیة والرغبة في إعطاء قیمة لنفسها، وا
الحالة خجولة جدا، وهذا ما یجعلها تمیل إلى االنطواء رغم انبساطها، كما قد یدفعها هذا 

فخیم التاج على الیسار،تمن خالل الخجل إلى الكبت والتحفظ والحذر، وبرز ذلك في الرسم 
فإن المصابین بالخجل لدیهم حساسیة اتجاه النفس وما یحدث خبراء الصحة النفسیةوحسب 

لها، بحیث یكون محور االهتمام والتركیز لدیهم هو مدى تأثیرهم على اآلخرین وكذلك نظرة 
من " سمراء البشرة، فقد یكون ذلك سببا للخجل أو الخوف ب"الطفلةوخاصة وأن اآلخرین لهم،

نظرة اآلخرین لها.

برز ذلك و ،ترید أن تكون طبیبةكما أن الحالة "ب" طموحة وتتطلع إلى المستقبل حیث 
في حیاتها الیومیة وكذلك في حیث كان موقع الشجرة على الیمین، وهي نشیطة في رسمها 

فإنه عندما تكون التحلیل النفسيعلماءوحسب ). 8,99الدراسة حیث تحصلت على معدل (
باألنا حسنة ومقبولة فإن التوازن یتحقق ویتطور لدى الفرد التقدیر المرتفع عالقة األنا األعلى 

الحالة "ب".، ویظهر هذا التوازن في السلوكات التكیفیة التي أبدتها للذات
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، كذلك یث أشارت المربیة إلى ذلك أثناء المقابلة" سریعة الغضب، حبكما أن الحالة "
أنها ال تقوم كماوهذا ما یؤكد على أن لها عزة نفس،" أنها تغضب بسرعة،بجابتنا الطفلة "أ

قد یدل ، بسلوكات عدائیة، وال تلجأ إلى الضرب والشتم، فحسب المربیة أنها تصمت وتبكي فقط
لق إحدىأن الشعور بالعجز یخ"كارین هورني"" بالعجز، وحسب بذلك على شعور الحالة "

اآلخرین أو ضد اآلخرین، أو بعیدا عن االستجابات التالیة: إما أن یتحرك الشخص تجاه
ولجوئها تستجیب للبعد عن اآلخرین، وذلك من خالل صمتهااآلخرین، والواضح أن الحالة "ب" 

براز أي ردة فعل تجاه اآلخرین.إوعدم للبكاء،

)م(الحالة الثانیة)2-2
 الحالة الثانیة: "متقدیم"

ماالسم:-
ذكر الجنس:-
سنوات  6السن:-
31/03/2009المیالد:تاریخ -
04/04/2009تاریخ االلتحاق بالمؤسسة:-
.خطر معنوي (المتمثل في األب المجهول)سبب الدخول للمؤسسة:-
تحضیري.المستوى الدراسي: -

 : الظروف المعیشیة

لى المؤسسة وهو إحضاره إمقیم بمؤسسة الطفولة المسعفة لوالیة بسكرة، تم ""مالطفل 
مباشرة، وهو ولد غیر شرعي من أم عازبة، وقد كان نموه النفسي رضیع من المستشفى 

أدى به إلى مشكلة صحیة على مستوى والحركي سوي وطبیعي، إلى غایة تعرضه لحادث
تم التكفل به من الناحیة النفسیة حیثالجهاز الهضمي، وتلقى عالج مكثف في تلك الفترة،

وبدأ في التحسن تدریجیا، وقد أثر رة قصیرة، والطبیة والتربویة، وتم استدراك المشكل في فت
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الحادث على نموه الطبیعي وعلى حالته النفسیة، مما نتج عنه اضطراب انفعالي یتمثل في 
لغاء هذا السلوك إتم "مص االصبع"، وباستخدام األخصائیین لتقنیات العالج السلوكي

د بسبب مرضه السابق، وهو رغم دالله الزائ،وبعدها تواصل نموه بشكل طبیعي(االضطراب)،
لمعنویة ویحظى بالرعایة من مختلف الجوانب سواء المادیة أو احالیا یلتحق بدور الحضانة،

كغیره من أطفال المؤسسة.

:"ملخص المقابلة مع الحالة "م

مرتاح في المؤسسة، ویتلقى معاملة جیدة، وهو، سنوات6یبلغ من العمر الحالة "م"
ال ولدیه الكثیر من األصدقاء، وهم یحبونه، أما هو فوكذلك في الروضة، كما أنه یدرس جیدا، 

، كما یعجب الناس، وال یغضب عند اهتمام اآلخرین فسه، كما أن الطفل "م" معجب بنیحبهم
حد زمالئه یلجأ إلى الشكوى به، وهو یحب اللعب مع اخوته وأصدقائه، وعندما یضایقه أ

یغضب بسرعة، وعند غضبه یهدئونه كما أنه ال(نحرش علیه أنیستي)، وال یلجأ إلى الضرب، 
كما أن الحالة "م" یحب أن ، "نادیة"بلعبة، والشخص الذي یفرح له عند نجاحه هو مربیته

ما في الروضة یمدحه أحد، ویجتهد من أجل النجاح، وهو نشیط ویلبس لوحده وكذلك األكل، أ
یحفظ القرآن الكریم، واألناشید، وحسب الحالة "م" فإن المعلمة تستثنیه و فهم یدرسون ثم یلعبون، 

ن الحالة أمن الواجبات المنزلیة، حیث تقوم هي بتدریسه وتساعده في حل واجباته والحفظ، كما 
ب أن یكون والطفل "م" یحب الرسم، ویح"م" لیس لدیه إصرار وعزم على إتمام شيء ما، 

"شیفور" (سائق) في المستقبل.

:ملخص المقابلة مع المربیة

من خالل إجراء المقابلة مع المربیة، تبین أنها بدأت العمل عندما كان سن الطفل "م" 
، وحسب المربیة فالحالة "م" یحب الناس الذین له عامین، وهو ال یعاني من أي مشاكلحوالي 

مصلحة معه، أما بالنسبة إلخوته المقیمین معه في المؤسسة فهو لیس لدیه اهتمام به ویفضل 
إلى أن الطفل "م" یغضب األطفال الخارجیین، ویتشاجر معهم أحیانا، كما أشارت المربیة 
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وال یلجأ إلى تكسیر ثل التمرد،بسرعة، وعندما یغضب یبكي ویقوم بردود أفعال غضب م
األشیاء أو األلعاب إال عندما یمل منها، وحسب المربیة فإن الطفل "م" یخاف من العقاب، 
ویسمع لنصائح المربیین، لكن یقوم بفعل ما یرید، وهو یفضل لعبة الدراجة، ویحب أن اللعب 

فسه، أي أنه مستقل وحده، والطفل "م" تعجبه نفسه وشكله كثیرا، ویفضل اختیار لبسه بن
استقاللیة تامة، كما یحب إبراز نفسه من خالل انجازاته، وعندما یأتي زوار إلى المؤسسة، 
یتحدث معهم ویندمج، ویتعامل معهم بشكل عادي، كما انه نشیط في حیاته الیومیة لكن 

إلى أنه متوسط في دراسته، ولدیه ذاكرة جیدة من خالل حفظه وتذكره لألشیاء، وأشارت المربیة 
ال تأتیهم شكاوي عن سلوك الطفل "م" في الروضة، ونادرا ما یتحدث عن أصدقائه، وغالبا ما 

وهو یحب أن یكون "سائق" في المستقبل (مثل عمه یشتكي عند تشاجره مع أحد أو إغضابه، 
"لزهر")، فالطفل "م" حسب المربیة یحب أن یقوم بما یحلو له، خجول، مصر على تحقیق 

جاته.رغباته حا

الثانیة "م"تحلیل المقابلة مع الحالة:

بعض الصعوبة في تجاوبه مع األسئلة، حیث واجهناأثناء إجرائنا للمقابلة مع الحالة "م"، 
ویرید االنهاء بسرعة من المقابلة، حاولنا تبسیطها ألقصى درجة، كما أنه كان كثیر الحركة، 

.خجولغیركما كان صریح في كالمه و 

تقدیر ذات مرتفع، بیتمیزتبین أنه ،ابلة مع الحالة "م" ومالحظتنا لهإجراء المقمن خالل و 
واستغالله لقدراته، خاصة في الروضة حیث أجابنا وظهر ذلك من خالل ثقته بنفسه وحیویته، 

)، ویحظى بمعاملة الحالمرتاح في المؤسسة حیث اجابنا (هیه عاجبنينجدهكما(نقرا ملیح)، 
المربیین والعمال، كما أن الحالة متفتح على العالم الخارجي، وتجلى ذلك في جیدة من قبل 

إقامة صداقات في الروضة، حیث أجابنا (عندي یاسر) لكنه ال یحبهم (الال منشتیهمش)، رغم 
ویعود إال أنه یحب معلمته،أنهم یحبونه، قد یرجع ذلك إلى غیرته منهم كونهم لدیهم عائالت،

تستثنیه من الواجبات وتقوم اهتمامها به، حیث أخبرنا الطفل "م" أنهاذلك إلى حبها له و 
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بمساعدته في الحل والحفظ، أما أصدقاؤه فتعطیهم واجبات، وبرز في قوله (ما تقولیش أنا، 
كما أنه معجب بنفسه من خالل إجابته (هیه تعجبني)، كما تقول لوخرین، تقولي أنا نحفظك)، 

أجابنا (هیه نشتي)، كما ان الحالة "م" نشیط في حیاته الیومیة ث الناس حییحب أن یمدحه 
ومستقل حیث قال (ناكل وحدي و نلبس وحدي)، ویحفظ (أناشید كوال وقرقان) أي األناشید كلها 
والقرآن الكریم، وهو كسول نوعا ما حیث عندما سألناه عن إعادة لعبة ما عند فشله فیها قال 

وهو یحب الرسم، ویحب لك إلى دالله في المؤسسة وسرعة ملله،وقد یعود ذ(ما نزیدش نعاود)،
أن یكون في المستقبل "سائق" حیث قال (حاب نخدم شیفور)، وتعود رغبته في هذا العمل إلى 

مثل أبیه، ألن كل طفل أثناء نموه یكون والده هو مثاله األعلى حبه الكبیر للسائق الذي یعتبره 
ي المستقبل.لتي یرغب أن یكونها فوالصورة ا

یحب و سسة،أما عن العدوانیة فقد تبین أن الحالة "م" ال یتضایق من إخوته في المؤ 
هم، كما یحب اللعب مع أصدقائه في الروضة (نشتي نلعب معاهم)، وعندما یضایقه اللعب مع

ما یلجأ إلى الشكوى حیث قال (نحرش علیه أنیستي)، وال یلجأ إلى الضرب وذلك من غالباأحد
(منضربهمش، نحرش علیهم)، كما أنه ال یتضایق بسرعة (أها منتقلقش)، وعندما قولهخالل

(یمدولي لعبة).یتضایق یعطونه لعبة

 كوخ" "تحلیل اختبار رسم الشجرة للحالة الثانیة "م" حسب"Koch:"

" بتركیز وتمعن، ملقد كانت مجریات تطبیق االختبار بشكل جید، حیث رسم لنا الحالة "
وكان یتحدث أثناء التلوین ویقول لي أي لون سیستعمل، واستعمل المبراة، كما كان مرتاح أثناء 

الرسم.  

من خالل رسم الحالة "م" للشجرة، وجدنا أنه استعملت المنطقة السفلى، والتي تعبر عن ما 
هو مادي وعن االنتماء إلى العالم الخارجي.
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تبین أن الحالة "ب" طفل عادي، وعدم إبراز الجذور یدل رسم، اما الجذع فمن خالل ال
على سوائه وانتمائه إلى العالم الجماعي.

الفهرس العام:

عاطفة صبیانیة، صغیر، وهذا یدل على الخجل، وتثببیط، مقاس الشجرةلقد كان -
وتبعیة للوسط، إضافة للحاجة إلى سند، الرغبة في عدم الظهور لكن عكسها على 

.الحلمصعید 
السفلى یدل على فعالیة العنصر الغریزي، نشاط متجه نحو العالم المنطقةو ابراز

الحسي، انفعالیة، تثبیط النمو، قلق، الحاجة إلى سند، والتبعیة.
الورقة أسفل، حیث أن الرسم في أسفل الورقة، فقد كان موقع الشجرة في الورقةأما -

بالدونیة، الهجر، إحساس بفقدان موضوع انطباع عدم القیمة، شعور یدل على 
الحب، وتأنیب الذات.

فهرس الجذع: 

الشجرة كان مائل على الیمین، وهذا یدل على القدرة من خالل الرسم فإن جذع-
على العطاء، تركیز ضعیف، هشاشة، قابلیة للدهشة، االغراء بسهولة، وقابلیة 

التأثر. 
ویدل على عناد الحالة، وتصلب رأیها مستقیم ذو خطوط متوازیةكما كان الجذع -

والتثبت به مع اختالل في التكیف والقدرة على التجرید.

فهرس التاج: 

بشكل متوازن، وهذا یدل على شعور سوي بالذات، توزیع الكتل في التاجلقد كان -
توازن، نضج، اهتمام بالذات وتقدیر الذات مبالغ فیه، ویستطیع المقاومة. 
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جلب وهذا یدل على (أي متناسب مع الجذع)الحجمكبیركان فعرض التاجأما -
االهتمام، وأحیانا بطریقة مزعجة، فكر اختراعي، إثارة، طموح، أحیانا مشاكل تخص 

النطق والفصاحة.
 :"التحلیل العام للحالة "م

ذات یتمیز بتقدیر أنهرة للحالة "م"، تبین یل المقابلة وكذا اختبار رسم الشجمن خالل تحل
، كما أثناء المقابلةالذي یتجلى في ثقته الكبیرة بنفسه وقدراته، وهذا ما أكدته المربیة مرتفع، 

توزیع الكتل في التاج بشكل متوازن، والذي یدل الرسم حیث كان فيظهر تقدیر الذات المرتفع 
كما أشارت على الشعور السوي بالذات والنضج، االهتمام بالذات، وتقدیر الذات المبالغ فیه، 

فحسب المربیة إلى اهتمام الحالة "م" بشكله ولبسه، واستقاللیته التامة في قضاء حاجاته،
نظرة الفرد الى نفسه، بمعنى أن ینظر الفرد الى ذاته "أن تقدیر الذات هو "Gurard"جارارد" "

اده لتقبل نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافیة، كذلك إحساس الفرد بكفاءته وجدارته واستعد
الخبرات الجدیدة". 

ویظهر ذلك في محاولة تجاهل أطفال نه یشعر بالدونیةألذاته إال الحالة "م"ورغم تقدیر
المؤسسة أو عدم االهتمام بهم وتفضیل األطفال الخارجیین، واللعب معهم، حیث أنه غالبا ما 

، وقد یكون هذا خالل المقابلة، وهذا ما أشارت إلیه المربیة من في المؤسسةیفضل اللعب وحده
السلوك راجع إلى الشعور بالنقص ومحاولة إبراز الذات من خالل الصداقات الخارجیة، كما 
أشارت المربیة إلى أن الحالة یحب مرافقة األشخاص الكبار بدال من األطفال أقرانه، كما یتمیز 

ذع الشجرة حیث كان ذو " بالعناد وتصلب الرأي وهذا ما ظهر في رسمه من خالل جمالطفل "
وهذا ما أشارت إلیه.خطوط متوازیة، 

أما عن العدوانیة فالحالة "م" ال یتمیز بالعدوانیة، فهو هاديء وال یقوم بإصدار المشاكل، 
ببعض وقد نجد أنه یقوم،مع الحالةویلجأ إلى الشكوى غالبا، وقد تبین ذلك من خالل المقابلة 

أنه سریع كماالغضب أو الغیرة، أو جلب االهتمام، ناتجة عناالنفعاالت العدائیة، قد تكون 
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الغضب ویلجأ إلى البكاء كما یقوم بردود أفعال غضب، وهذا یدل على أن الحالة "م" انفعالي، 
وقد برز ذلك في رسمه من خالل ابراز المنطقة السفلى، التي تدل على االنفعالیة والقلق، وكذا 

نتیجة تواجده بالمؤسسة، وعدم تحدید مصیره، فهذا یدفعه إلى الحاجة إلى سند، وهذه األخیرة
وفیر الشعور بالدونیة واالحساس بفقدان موضوع الحب وكذا تأنیب الذات، فرغم ثقته بنفسه وت

المؤسسة الحتیاجاته إال أنه غالبا ما یحاول جاهدا ابراز نفسه وجلب اهتمام المحیطین به، 
والتمرد، وقد برز ذلك في رسمه للتاج حیث كان كبیر وأحیانا بطریقة مزعجة مثل البكاء

كما نجد تعلق الحالة "م" بالسائق "لزهر" الذي أشارت إلیه المربیة أنه یعتبره مثل والده، ، الحجم
، فنجد أنه یجسد صورة األب في سائق ل حیث قال لنابحیث یحب أن یكون مثله في المستق

كل طفل أثناء نموه یكون والده هو مثاله األعلى وهذا ما جعله یحدد طموحه، ألنالمؤسسة، 
والصورة التي یرغب أن یكونها في المستقبل.

:)ج(الحالة الثالثة)2-3
:"تقدیم الحالة "ج

جاالسم:-
أنثى الجنس:-
سنوات  7السن:-
16/04/2008تاریخ المیالد:-
23/04/2008تاریخ االلتحاق بالمؤسسة:-
.خطر معنوي (المتمثل في األب المجهول)سبب الدخول للمؤسسة:-
تحضیري.المستوى الدراسي: -
 :الظروف المعیشیة

، حیث مكثت بالمؤسسة 23/04/2008كان أول دخول للحالة "ب" إلى المؤسسة بتاریخ 
، حیث قامت 18/06/2008ما یقارب شهرین، لیتم استرجاعها من طرف األم البیولوجیة بتارخ 
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سنوات، بعد ذلك عاودت األم استرجاع 4بوضعها لدى حاضنة تولت رعایتها حتى بلغت 
، وقد تم دمج الحالة في 12/11/2012الطفلة "ج" من الحاضنة لتعیدها إلى المؤسسة بتاریخ 

دور الحضانة، حیث استطاعت التكیف مع الوسط الجدید، لیتم بعد ذلك أخذ الحالة مرة أخرى 
، لتقیم معها في "بیت دعارة"، لكن صاحبة البیت رفضت إقامة الطفلة من طرف البیولوجیة

معهم، وقامت بطرد األم والطفلة معا لیعیشا في الشارع ما یقارب األسبوع، وبعد ذلك أعادتها 
نظرا ، وقد كانت الطفلة في حالة متدهورة 05/06/2013أمها مرة أخرى إلى المؤسسة بتاریخ 

عكس ما كانت علیه سابقا، ولكن تم التكفل بها في المؤسسة من للظروف التي عایشتها، وعلى
طرف األخصایین، وبذلك تم تعدیل سلوك الطفلة، وتهدئتها نفسیا، وعادت إلى طبیعتها، وبعد 
ذلك سجلت في قسم تحضیري في مدرسة ابتدائیة، ثم انتقلت إلى السنة أولى، وهي ذات 

فهي تزورها اآلن بطریقة غیر منتظمة، والطفلة "ج" مستوى متوسط في دراستها، أما عن والدتها 
في حالة جیدة من ناحیة النمو وال تعاني من أي مشاكل على الصعید النفسي أو الجسمي.

 المقابلة مع الحالة "ج":ملخص

مرتاحة لوجودها بالمؤسسة، وكذلك في سنوات، وهي 7تبلغ من العمر الحالة "ج" 
"، وأشارت إلى 6المدرسة غیر جیدة، حیث تحصبت على معدل "إال أن نتائجها في المدرسة،

أن لدیها أصدقاء، وهي تحبهم كما یحبونا، وكذلك بالنسبة للمعلمة، وتعتبر الدراسة بالنسبة لها 
صعبة، ویساعدها في حل واجباتها المربیین، كما أنه من الواضح أن الحالة "ج" ال تحب 

الواجبات.

وترى أنها تعجب الناس أیضا، وتجد من یستمع إلیها، كما والحالة "ج" معجبة بنفسها،
تحب أن یمدحها ویشكرها اآلخرون، خاصة عند نجاحها في الدراسة، فهي نشیطة وتحاول 

). وتحب أن 6االجتهاد، وتحب اللعب، وحسب الطفلة "ج" فهي راضیة على نتیجتها الدراسیة (
طبیبة نتاع قراجم ".تكون "طبیبة، شرطیة، حمایة مدنیة، طبیبة أسنان،
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تلجأ إلى البكاء، وعندما یضربها أحد األطفال ترد بالضرب، تغضبماالحالة "ج" عندو
تستمع لنصائحهم، كما ال تحب أن یأخذ أحد أغراضها وتقوم باسترجاعها أو فهي أما الكبار 

هادئة ال الضرب، أما في المدرسة فعندما تقوم بالفوضى تضربها المعلمة، وعندما ال تبقى 
كما أن الطفلة "ج" تغضب بسرعة، وتلجأ إلى الضرب والشكوى إلى المربیة "نادیة"، تضربها،

تغضب عندما تحصل على عالمة سیئة في المدرسة.وهي كذلك

      :ملخص المقابلة مع المربیة

من خالل مقابلتنا مع المربیة، تبین أن الحالة "ج" ال تعاني من أي مشاكل، وهي تحب 
اخوتها وخاصة الحالة "ب"، وتتشاجر مع البقیة أحیانا أثناء اللعب، وهي تغضب بسرعة، أما 

مها البیولوجیة فهي ال تتحدث عنها كثیرا، حیث أشارت المربیة إلى تعلق الحالة "ج" بمربیتها أ
ا مثل أمها)، وتنادیها ماما، كما أنها ال تسأل عن أمها البیولوجیة، لكنها تفرح عندما (تعتبره

غالبا ما تلجأ إلى البكاء عندما تغضب، كما تكسر ألعابها تزورها، وحسب المربیة فالحالة "ج"
واألشیاء الخاصة بإخوتها، أما عن سماع النصائح وكالم المربیین فالحالة "ج" ال تستمع لكل 

مربیین، فهناك من تستمع لهم، وهناك من تتمرد علیهم. ولیس للطفلة "ج" لعبة مفضلة، وتحب ال
مشاركة اخوتها في اللعب، كما أنها مستقلة في لبسها وقضاء حاجاتها، وواثقة من نفسها، لكنها 
تمیل إلى االتكالیة، كما أشارت المربیة أن الحالة "ج" اجتماعیة، وتتعامل مع الزوار بشكل 

ادي والتغیر من سلوكها أمامهم، وهي نشیطة في حیاتها الیومیة، أما في دراستها لیست ع
أثناء نشیطة كثیرا، وحسب المربیة أنه كانت تأتیهم شكاوي أثناء التحاقها بالقسم التحضیري، أما 

انتقالها إلى السنة األولى ابتدائي لم تعد تأتیهم شكاوي عنها، وهي تفضل الشكوى والجلوس 
ها عندما غضبها، وتمتنع عن الكالم. وعموما فالحالة "م" مرحة وتحب اللعب، واجتماعیة.  وحد

:"تحلیل المقابلة مع الحالة "ج

لقد سارت مجریات المقابلة بشكل طبیعي، حیث كانت الحالة "ج" مرتاحة واستجابت 
)، كما ...تكتبي هنامعنا، وكانت تراقبني طیلة المقابلة (كانت تقول لي أكتبي هنا، لماذا لم
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كانت ترید االنهاء بسرعة، وكانت تقول لي كل حین "مازال؟؟"، رغم ذلك فقد كانت متعاونة 
معنا من حیث إجابتها لم تجد صعوبة في األسئلة.

، تبین أن الحالة "ج" مرتاحة لوجودها بالمؤسسة، ومالحظتنا لهاومن خالل المقابلة
تفتحها و یر ذات مرتفع، وبرز ذلك من خالل ثقتها بنفسها،تقدوهي تتمتع بوكذلك في المدرسة،

ٕاقامة صداقات في و عالقتها مع الناس، في العالم الخارجي وانبساطها، حیث برز ذلكعلى
حیث الحظنا أنها تتعامل معهم المدرسة وكذا تعاملها مع المقیمین والعاملین في المؤسسة،

هذه الثقة إال أن نتائجها في المدرسة غیر بأسلوب یجعلها محبوبة من طرف الجمیع. ورغم 
"، ومن الواضح أن الحالة "ج" ال تحب الدراسة، وغیر 6جیدة، حیث تحصلت على معدل "

مهتمة بها.

، وخاصة أنها جمیلةمعجبة بنفسها، وترى أنها تعجب الناس أیضا،كما أن الحالة "ج"
أو تحصلها على ي الدراسةكما تحب أن یمدحها ویشكرها اآلخرون، خاصة عند نجاحها ف

وال تتقبل ، فهي نشیطة وتحاول االجتهاد، وتحب إبراز نفسها، كما تحب اللعبعالمة جیدة
، وتحب أن تكون "طبیبة، شرطیة، حمایة مدنیة، طبیبة أسنان، طبیبة نتاع قراجم ". الهزیمة

لبكاء والضرب، تلجأ إلى اكما تبین أن الحالة "ج" تتمیز ببعض العدوانیة، فعندما تغضب
حیان تحاول الدفاع عن نفسهاأنها في كثیر من األأيحیث قالت "كي یضربوني نضربهم"،

كما ال تحب أن یأخذ أحد أغراضها وتقوم باسترجاعها أو الضرب، كذلك في المدرسة ،بالضرب
عندما تقوم بالفوضى تضربها المعلمة، فهي سریعة الغضب، وغالبا ما تلجأ إلى الضرب 

كوى إلى مربیتها (نادیة)، أي تقوم بالضرب كتفریغ االنفعالي للكبت أو الغیرة من إخوتها والش
بالمؤسسة أو رفاقها.
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" كوخ" "" حسب جتحلیل اختبار رسم الشجرة للحالة الثانیة"Koch:"

بعد توفیر الجو المالئم وأدوات الرسم، بدأت الحالة "ج" بالرسم وكانت مرتاحة، فقد 
وذلك من خالل إبداء رغبتها في الرسم، كما أصرت على كتابة اسمها تحب الرسمالحظنا أنها 

على ورقة الرسم أثناء االنتهاء.

من خالل رسم الحالة "ج" للشجرة، وجدنا أنها استعملت المنطقة العلیا، والتي تمثل 
كما تعتبر الجانب الشعوري للمفحوصة، ومنطقة القیم واألحاسیس المقدسة، واالتصال بالمحیط، 

المنطقة العلیا منطقة النشاط والمشاریع.

أو االنفعاالت كما نجد أن الحالة "ج" رسمت بخط غلیظ وقد یشیر ذلك إلى العدوانیة
.العدائیة

الفهرس العام: 

، وتثببیط، عاطفة صبیانیة، وتبعیة الشجرة صغیر، وهذا یدل على الخجلمقاس لقد كان-
الرغبة في عدم الظهور لكن عكسها على صعید الحلم.للوسط، إضافة للحاجة إلى سند،

كما أبرزت المنطقة العلویة، وهذا یدل على المثالیة والرغبة في إعطاء قیمة لنفسها، -
والشعور بذاتها وعزة نفسها، كما تشیر إلى نقص االحساس بالواقع والتكیف الصعب في 

الحیاة العملیة.
، حیث أن الرسم في أعلى الورقة یدل أعلى الورقة، فقد كان موقع الشجرة في الورقةأما -

على تناوب االكتئاب واإلثارة، ومقاومة االكتئاب بواسطة االثارة، وكذا الحاجة إلى الحركة 
.وعدم االستقرار

فهرس الجذع: 

من خالل الرسم فإن الجذع مستقیم ذو خطوط متوازیة ویدل على عناد الحالة، وتصلب -
اختالل في التكیف والقدرة على التجرید.ومتمایزة، بلیدة، مزیفة،، غیررأیها والتثبت به
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كما كان الجذع مائل نوعا ما إلى الیمین، وهذا یدل على القدرة على العطاء، تركیز -
ضعیف، هشاشة، قابلیة للدهشة، االغراء بسهولة، وقابلیة التأثر. 

فهرس التاج: 

مفخم على الیسار، وهذا یدل على االنطواء، تحفظ حذر، توزیع الكتل في التاجلقد كان -
والنرجسیة، كبت، أحالم الیقظة، وصعوبة الخروج من الذات.

فكان صغیر الحجم وهذا یدل على الشك اتجاه الذكاء، انقباض، تثبیط، عرض التاجأما -
تشاؤم، صعوبة في التطور. 

:"التحلیل العام للحالة الثالثة "ج

من خالل تحلیل المقابلة النصف موجهة وتحلیل اختبار رسم الشجرة وكذا مالحظتنا 
للحالة "ج"، تبین أن الحالة تتمیز بتقدیر ذات مرتفع، وقد برز ذلك في ثقتها بنفسها، وٕاعجابها 

استخدام المنطقة العلویة التي تدل رسمهافي تكما برز بنفسها، الذي تبین لنا خالل المقابلة، 
" على روزنبجویؤكد "،لمثالیة والرغبة في إعطاء قیمة لنفسها، والشعور بذاتها وعزة نفسهااعلى 

أن "تقدیر الذات هو التقییم الذي یقوم به الفرد ویحتفظ به عادة لنفسه وهو یعبر عن اتجاه 
االستحسان أو الرفض"، وبذلك فإن تعبیر الحالة "ج" وتقییمها في اتجاه االستحسان.

التكیف الصعب في الحیاة العملیة، الذي یفسر بانخفاض تحصیلها الدراسي. إضافة إلى
واندماجها مع األشخاص وذلك من خالل إقامة صداقاتإجتماعیةكما تبین أن الطفلة "ج" 

ط الذي برز في رسمها. واتصالها بالمحی، داخل المؤسسة (سواء الكبار أو الصغار)

الخجل في ضوء االتجاه التحلیليخجولة قلیال، وتحب نفسها، حیث یفسر الحالة "ج" ف
في رسمها حیث (النرجسیة)انشغال األنا بذاته لیأخذ شكل النرجسیة، وقد برزت هذه األخیرة

.كان توزیع الكتل في التاج مفخم إلى الیسار
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إلى البكاء العدوانیة، فعندما تغضب تلجأ بعض تتمیز بأن الحالة "ج"لناكما تبین
كما ال تحب أن ،والضرب، حیث أنها في كثیر من األحیان تحاول الدفاع عن نفسها بالضرب

أشارت إلى ذلك المربیة، إضافة إلى و یأخذ أحد أغراضها وتقوم باسترجاعها أو الضرب، 
والجلوس وحدها، والتمرد مثل التخبط أو التمرد في األرض (حسب ،االمتناع عن الكالم

لها)، فهي سریعة الغضب، وتقوم كذلك بكسر ألعابها وألعاب إخوتها عندما تغضبمالحظتنا 
كتفریغ انفعالي للكبت أو الغیرة من إخوتها والتكسیرتقوم بالضربأنها، أي(حسب المربیة)

بالمؤسسة أو رفاقها، وقد یعود ذلك الكبت والعدوان إلى المشاعر السلبیة اتجاه الموضوع (األم)، 
" أن العدوانیة كارین هورنيفحسب "عاناة التي عاشتها الحالة سابقا مع والدتها،الموخاصة 

"تجمع لردود األفعال الدفاعیة ضد موضوع الحب األولي وهو األم المدرك كموضوع مضطهد 
فمن الواضح أن الحالة "ج" تأثرت كثیرا من خبراتها السابقة مع األم، وهذا ما جعلها ومهدد".

تشعر بعدم االستقرار والحاجة إلى سند، إضافة إلى الهشاشة وصعوبة الخروج من الذات، كما 
أدى ذلك إلى تناوب اإلكتئاب لدى الحالة الذي برز من خالل رسمها.  



اإلطار التطبیقيالفصل الخامس                 

80

مناقشة النتائج على ضوء فرضیات الدراسة: 
من خالل اتباعنا للمنهج االكلینیكي وتطبیق أدواته المتمثلة في المقابلة العیادیة النصف موجهة 

وانطالقا من مع الحاالت الثالثة، "Koch"كوخ" "لـ والمالحظة العیادیة واختبار رسم الشجرة
الممیزات النوعیة للبروفیل النفسي للطفل المسعف فرضیات الدراسة الهادفة إلى الكشف عن 
المتمدرس، كانت نتائج هذه الدراسة كالتالي:

هادئة وال تتمیز بالعدوانیة، سواء داخل المؤسسة أو الطفلة "ب" تبین أنالحالة األولى (ب):
ى القائلةاألولالجزئیةوهذا ال یتوافق مع الفرضیةفي المدرسة، فهي فتاة ذكیة وخجولة ومتأدبة،

. كما تبین لنا أن الحالة "ب" تتمیز یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بالعدوانیة""
بتقدیر ذات مرتفع، وذلك من خالل ثقتها بنفسها واجتهادها ونجاحها وكذا اتصالها بالعالم 

ئلة "یتمیز البروفیل المحیط وٕاقامة صداقات ...، وهذا ال یتوافق مع الفرضیة الجزئیة الثانیة القا
النفسي للطفل المسعف المتمدرس بتقدیر ذات منخفض".

تبین لنا أن الحالة "م" ال یتمیز بالعدوانیة، رغم أن له بعض االنفعاالت الحالة الثانیة (م):
وبذلك فإن الفرضیة وى،وردود أفعال عنیفة إال أنه في أغلب األحیان هادئ ویلجأ إلى الشك

یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بالعدوانیة" لم تتحقق الجزئیة األولى القائلة "
مع الحالة "م". وكذلك الفرضیة الجزئیة الثانیة القائلة "یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف 

نه یتمیز بتقدیر ذات مرتفع المتمدرس بتقدیر ذات منخفض" لم تتحقق مع الحالة الثانیة حیث أ
بشكله وعالقته مع المحیطین به.الذي برز من خالل ثقته بنفسه وٕاعجابه بها وكذا اهتمامه 

تبین لنا أن الطفلة "ج" تتمیز بالعدوانیة، وذلك من خالل ردود فعلها الحالة الثالثة (ج):
قد تكون هذه العدوانیة ولجوئها إلى إلحاق األذى وضرب اآلخرین، وكذلك التكسیر والتمرد، و 

ناتجة عن الخبرات السلبیة التي عاشتها الحالة "ج" مع والدتها، وذلك یتوافق مع الفرضیة 
، رغم ذلك الجزئیة األولى القائلة "یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بالعدوانیة"

ذات مرتفع وبالتالي فهي فتاة جمیلة واجتماعیة وواثقة من نفسها، أي أنها تتمیز بتقدیر
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فالفرضیة الجزئیة الثانیة القائلة "یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرس بتقدیر ذات 
منخفض" لم تتحقق مع الحالة الثالثة (ج).

الفرضیة العامة القائلة "یتمیز البروفیل النفسي للطفل المسعف المتمدرسومما سبق نستنتج أن
حسب خبرات الطفل، وعالقته مع الممیزاتتحققت، حیث تختلف هذه" قد ممیزات نوعیةب

اآلخرین، وخاصة العالقة التي ربطته مع أمه في حالة وجودها، أما في حالة عدم وجودها 
.تأثیر كبیر على نموهم النفسيفالمؤسسة واألشخاص المتكفلین بهؤالء األطفال لهم 



إن فئة األطفال المسعفین حساسة جدا، ولیسوا كغیرهم من األطفال، وتحتاج هذه الفئة 
الالزمة من مختلف الجوانب سواء النفسیة أو االجتماعیة من األطفال إلى العنایة والمتابعة 

أو الجسمیة، وهذا یتطلب الهدوء والتفكیر في أحسن السبل لتوفیر األمن واالستقرار وكل ما 
یحتاج له هؤالء األطفال لیكون نموهم طبیعي كباقي األطفال.

م مادیا وألن نموهم مستمر وخاصة مع بلوغهم سن التمدرس فإنه ال بد من تدعیمه
ومعنویا لتنمیة قدراتهم العقلیة والمعرفیة والجسمیة وكذا االجتماعیة والنفسیة، وذلك من خالل 
دمجهم في المجتمع، كما یجب تلبیة احتیاجاتهم واحترام حقوقهم كحق االنتماء إلى أسرة، 

ي إلى فالمؤسسة تعتبر أسرتهم التي حرموا منها، إضافة إلى أن انتقال الطفل من الجو األسر 
المدرسة، ینظم لدى الطفل تدریجیا صورة متنوعة للذات وینظر للعالقات االجتماعیة في 
حدود المشاعر والسمات والتصرفات واألفعال، وهنا یوسع للطفل مجال إدراكه لذاته وخروجه 

وبذلك یكتسب الطفل من مجال األسرة أو المؤسسة المتكفلة وتوسیع الذات االجتماعیة، 
ة وتتولد لدیه انفعاالت جدیدة، قد تؤدي إلى تغییر مالمح شخصیته وتأثر علیه خبرات مختلف

خاصة من الناحیة النفسیة والعقلیة سواء باالیجاب أو بالسلب، وفي دراستنا هذه وجدنا أن 
لإللتحاق بالمدرسة أثر إیجابي على حاالت الدراسة الثالث، حیث وجدنا أنهم یتمتعون بتقدیر 

ر بعض السلوكات مثل العدوانیة والغیرة ...إلخ، رغم اختالف ظروفهم ذات مرتفع، وتغیی
المعیشیة، إال أن توسع دائرة العالقات االجتماعیة كان حافزا لتنمیة قدرات الذات لدیهم، 

وكذلك المساهمة في تنمیة وتطویر الشخصیة ككل.

ن عادي من أبسط ویعتبر الحق في الرعایة والتربیة والتعلیم واالندماج في مجتمع كإنسا
حقوق هؤالء األطفال، وبذلك قد تنجح المؤسسات المخصصة لرعایة األطفال بإزاحة العوائق 

التي یصادفونها خالل نموهم. 
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)1الملحق (

حول الطفل المسعفاستبیان

المربیة:ـتيأخ

بسكرة، محمد خیضرجامعةفيالماستردرجةعلىللحصولالدراسةھذهبإجراءةالباحثقومت

أنمنكوالمطلوبعبارة،33منالدراسة، وھو یتكونإجراءاتضمنمنیدخلاالستبیانھذاوتطبیق

الصفةأوالخاصیةانطباقمدىتمثلالتياالجاباتأحدتختارثمومنوحرص، بعنایةعبارةكلأتقر

إشارة بوضعإجابتك، وذلك بتسجیلھذاتعنعكسنتمدىأيأو إلى،على الطفل المسعفبھاالموجودة

)X(ا أمام كل عبارة وھيمتحدید واحدة منھعلیكاالجاباتمنمستویینھناكالمناسب، والمكانفي:

ال) 2نعم) 1

النعمالعبارةالرقم
یتمیز الطفل المسعف بـــــ :

العناد 01
یحب اللعب وحده02
العدوانیة (یلجأ إلى الضرب والتكسیر حین یغضب)03
الالانظباطیة داخل المؤسسة 04
حب الذات والنفس 05
یتجنب الناس الغرباء06
یغار من األطفال اآلخرین في المؤسسة07
ضعف المناعة (حساسیة لألمراض)08
االندفاعیة والتسرع 09
االتكالیة على اآلخرین10
نقص الثقة بالنفس وباآلخرین11



من المشكالت التي یعاني منها الطفل المسعف:
فرط النشاط الحركي ونقص االنتباه12
مشاكل في التواصل (مثل صعوبة الكالم والتأتأة والفهم)13
المزاجیة (مثل عدم االرتیاح، البكاء كثیرا ) 14
االنسحاب والعزلة واالنطواء15
مخاوف (من الخارج أو من األماكن الضیقة والظالم، ومن الوحدة) 16
مشاكل في التعلم 17
التبول الالإرادي و التبرز الالإرادي18
صعوبات النوم (مثل النوم المتقطع، االفراط في النوم، الفزع اللیلي 19

والكوابیس...)
وباآلخرین وباألشیاء)العدائیة (مثل إلحاق األذى بنفسه 20
مشاكل في التغذیة والطعام (كعدم االستقاللیة، أو الشراهة)21
عدم التعاون والسلبیة مع المربیین واألخصائیین في مجاالت الحیاة المختلفة22

ظروف اإلقامة:
توفر المؤسسة مالبس مناسبة وعادیة لألطفال23
األغذیة التقلیدیة المعتادةیلتزمون بنظام غذائي خارج عن 24
معاملة االطفال بصفة سیئة25
ضبط األطفال بقوانین المؤسسة 26
عدم منح الحریة للطفل في اللعب والتحرك في المؤسسة27
صرامة المشرفین في تربیة األطفال 28
منح األطفال حق التمدرس وااللتحاق بالروضة 29
یتم تجهیز األطفال بثیاب جدیدة وتنظیفهمفي المناسبات 30
الحرص على نظافة األطفال واستحمامهم ووقایتهم من التلوث31
فصل الذكور واإلناث أثناء النوم والقیلولة 32
تنظیم خرجات التنزه لألطفال  33

"متعاونكعلىالشكرجزیلمنيمولك"



)2الملحق (

المقابالت العیادیة النصف موجھة كما وردت

ب"مع الحالة وردت كماالمقابلة"
واش راكي؟ س: 

ال باسج: 

؟ عاجبك الحال في المؤسسة (حاسة روحك ملیحة في المؤسسة)س: 

الالج: 

وفي المدرسة؟؟یعاملوك ملیح ھناس: 

ملیحھیھ، ھیھج: 

؟ملیحتقراي س: 

ھیھج: 

؟قداه جبتي المعدلس: 

8,99ج: 

عندك صحاب في المدرسة؟ یاسر وال شوي؟س: 

ھیھ، عندي ایسرج: 

؟یحبوكس: 

ھیھج: 

؟وانت تحبیھمس: 

ھیھج: 

؟والمعلمة تحبكس: 

ھیھ، تشتینيج: 

؟تحلي واجباتك وحدك وال یعاونوك س: 

یعاونوني، أختي "آیة"ج: 

وال تجیك صعیبة؟ وعاله؟ساھلة لقرایة نتاعكم س: 

ساھلة شوي، مدنیة واعرةج: 

؟تعجبك روحكس: 



ھیھج: 

؟والناس تعجبیھمس: 

ھیھج: 

؟واش تحسي كي تشوفیھم (كیفھم وال الال)س: 

مالحج: 

؟تلقاي لي یسمعك كي تحبي تحكيس: 

ھیھج: 

؟یقلقوك كي یھتمو بیك س: 

الالج: 

كاش من یقلقك ھنا؟ س: 

الالج: 

وخواتك لي ھنا معاك تتقلقي منھم وال ال؟س: 

الالج: 

تحبي تلعبي معاھم وال وحدك؟س: 

نلعب معاھمج: 

(تلعبي مع صحابك وال وحدك)و في المدرسة؟س: 

نلعب معاھمج: 

؟ كي تتقلقي واش دیريس: 

حتى حاجةج: 

كي یدربوك األوالد تدربیھم ؟ س: 

الال، ماندیرلھم حتى حاجة ج: 

؟والكبارس: 

حتى حاجةج: 

واش تحسي كي یسمط علیك كاش واحد؟ ویدیلك حاجتك مثال؟س: 

نحیھالو، منشتیشج: 

واش دیري؟ تسبیھ وال تحقریھ؟س: 

مانسبوشج: 

والمعلمة ملیحة معاك وال تعیط وتضرب؟ س: 



ملیحةج: 

واشي دیري كي تضربك؟ س: 

ما یضربونیشج: 

وھنا في الدار شكون لي یقلقك بزاف؟ س: 

حتى واحدج: 

كي یقلقوك خاوتك تحرشي كاش واحد فیھم وال تدربیھم نتي؟س: 

نحرش، نحرش علیھم اختي.ج: 

؟فیسع (بسرعة)تتقلقي س: 

ھیھج: 

كي تجیبي عالمة مش ملیحة في المدرسة واش دیري؟ س: 

نقول لماما.ج: 

؟ واش تحسي؟تحبي كي یشكروك ویقولك راكي ملیحةس: 

ملیحةنحس روحي ، ھیھج: 

؟كي تنجحي شكون یفرحلكس: 

ج: آیة (أختي)، ماما

واش تحسي؟؟تحبي كي یشكروك على نجاحكس: 

ج: ھیھ، نحس روحي فرحانة

؟كي یشكروك تجتھدي وتزیدي تقراي ملیحس: 

نزیدج: ھیھ

س: انت نشیطة؟

ج: ھیھ

؟یسمعوك زمالءك كي تحكي معاھمس: 

یسمعونيج: ھیھ

؟حاجة تفشلي وتحبسي وال تعاودي حتى دیریھاكي متقدریش دیري س: 

ج: نزید نعاود

؟راكي راضیة على نتیجتك في الدراسةس: 

ھیھج: 

(واش تحبي دیري كي تكوني قاعدة)؟واشي ھي ھوایتك س: 



ج: نلعب، نشتي لعبة في المیكرو.

؟واش تحبي تكوني كي تكبريس: 

ج: نكون طبیبة

(الحالة "ب")مع المربیةكما وردتالمقابلة
قداه كان عمر الطفل كي بدیتي تخدمي؟س: 

ج: كنت ھنا كي جابوھا

كاش ما عندھا مشاكل تعاني منھا؟ مثل التبول ...؟س: 

ج: ال معندھاش

؟تحبك بزافس: 

ج: تموت علیا

؟وخوتھا لي كبرت معاھم تحبھمس: 

ج: تشتیھم

؟كانت تتقابض معاھم كي یلعبواس: 

تریبوندیشج: ال متھدرش وما 

؟تغضب فیسعس: 

ج: نعم، غضابة، كي نعیط علیھا تغضب.

؟واش دیر كي تتقلقس: 

ج: تسكت وتبكي، عندھا عزة نفس

؟تكسر ألعابھا واال األشیاء نتاع خوتھاس: 

ج: الال

؟واال تتمردتسمع لنصائح نتاعك والمربیینس: 

ج: تسمع، وكاین لي متسمعلوش

؟تلعبھا بزافواش ھي لعبة لي تحب س: 

ج: تشتي الدمى، والدب نتاعھا ترقدو معاھا

؟تشارك خوتھا فیھا وال تلعب وحدھاس: 

ج: تحب تلعب مع خوتھا



؟تعجبھا روحھا وشكلھا س: 

ج: ھنا مكانتش تعجبھا، لكن كي خرجت عادت تھتم، وتعاند لبنات.

تھتم بلبسھا، وأناقتھا؟س: 

ج: تھتم نعم.

مستقلة في لبسھا و قضاء الحاجة؟ س: 

ج: تلبس وحدھا، ومنظمة

ھل تحب االستقاللیة أو إتكالیة؟ س: 

ج: تحب االستقاللیة

؟ تعبر على روحھا وتشكر روحھاس: 

ج: ھذا وین بدات تشكر روحھا

واثقة من روحھا؟س: 

%100ج: ھذي 

؟كي یجو ناس زیارات تقدم تحكي معاھم وال تبقى بعیدةس: 

متقدمش حتان نقولھا قدمي، من بكريج: 

؟تتعامل نورمال مع الناس الخارجیین وال یتبدل سلوكھا كي تشوفھمس: 

ج: ال متتبدلش، تزید تثقال

وفي قرایتھا؟نشیطة في حیاتھا الیومیة؟س: 

.نشیطة،  ج: نعم نشیطة

؟تجیب نتائج ملیحةس: 

ج: ال باس، راھي في تحسن

؟المراجعة وحل التمارینشكون یساعدھا في س: 

ج: یسرا، وفاء خواتاتھا.

؟تجیكم شكاوي على سلوكھا في المدرسةس: 

ج: جامي

؟تحكیلك على زمالءھا في المدرسةس: 

نعم تحكیليج: 

؟كیفاه عالقتھا بیھمس: 

ج: عالقة ملیحة



والمعلمة نتاعھا؟س: 

ج: تموت علیھا، حتى الطفلة تشتیھا 

؟واحدتشكیلك كي یقلقھا س: 

ج: ھیھ

؟اش تحب تكون في المستقبلتحكیلك وس: 

ھیھ، تحب تكون طبیبة أسنان وتضرب لبرا.ج: 

؟واشي ھي أھم صفاتھا لي تتمیز بیھاس: 

مرحة، اجتماعیة، اللي في ایدھا تمدھا، ما فیھا حتى حاجة مش ملیحةج: 



 ج: "الثالثةنص المقابلة مع الحالة"
؟راكيواش س: 

لباسج: 

عاجبك الحال ھنا في المؤسسة ؟س: 

ھیھ عاجبنيج: 

یعاملوك ملیح ھنا؟س: 

ھیھج: 

وفي المدرسة یعاملوك ملیح؟س: 

ھیھج: 

تقراي ملیح؟س: 

شويج: 

قداه جبتي المعدل؟س: 

6ج: 

عندك صحاب في المدرسة؟ یاسر وال شوي؟س: 

نعم، یاسرج: 

یحبوك؟ وانت تحبیھم؟س: 

ھیھ حتى أناھیھ، ج: 

والمعلمة تحبك؟س: 

ھیھج: 

تحلي واجباتك وحدك وال یعاونوك؟ س: 

ساعات یعونونيج: 

شكون یعاونك؟س: 

عمي الصالح وعمي توفیقج: 

ساھلة لقرایة نتاعكم وال تجیك صعیبة؟ وعاله؟س: 

واعرة، أنیسة تعطینا واجباتج: 

تعجبك روحك؟س: 

ھیھج: 



والناس تعجبیھم؟س: 

نعجبھمھیھ ج: 

؟واش تحسي كي تشوفیھم (كیفھم وال الال)س: 

مالحج: 

كاش من یقلقك ھنا؟ وعاله؟س: 

الالج: 

وخواتك لي ھنا معاك تتقلقي منھم وال ال؟س: 

أھاج: 

تحبي تلعبي معاھم وال وحدك؟س: 

نلعب معاھمج: 

و في المدرسة؟س: 

نلعب مع صحابيج: 

كي تتقلقي واش دیري؟ س: 

نبكيج: 

یدربوك األوالد تدربیھم وال ال؟ كيس: 

نضربھم ج: 

والكبار كي یعیكو علیك تسمعي؟س: 

نسمع ھیھج: 

واش تحسي كي یسمط علیك كاش واحد؟ ویدیلك حاجتك؟س: 

نحیھالو وال نضربوج: 

والمعلمة ملیحة معاك وال تعیط وتضرب؟ س: 

ملیحةج: 

واشي دیري كي تضربك؟ س: 

متضربش، وكي ندیر تضربنيكي مندیرش لقباحة ج: 

وھنا في الدار شكون لي یقلقك بزاف؟ س: 

ال ما یقلقني حتى واحدج: 

كي یقلقوك خاوتك تحرشي كاش واحد فیھم وال تدربیھم نتي؟س: 

نضربھم ونحرش علیھم طاطا نادیة وسمیرةج: 



تتقلقي فیسع؟س: 

ھیھج: 

تتقلقي؟كي تجیبي عالمة مش ملیحة في المدرسة واش دیري؟ س: 

نتقلق ھیھج: 

یقلقوك كي یھتمو بیك واال ال؟س: 

الالج: 

تحبي كي یشكروك ویقولك راكي ملیحة؟ واش تحسي؟س: 

ھیھ، نفرحج: 

كي تنجحي شكون یفرحلك؟س: 

یفرحولي أكلج: 

تحبي كي یشكروك على نجاحك؟ واش تحسي؟س: 

ھیھ، نحس روحي زینةج: 

لیح؟كي یشكروك تجتھدي وتزیدي تقراي مس: 

ھیھج: 

یسمعوك زمالءك كي تحكي معاھم؟ س: 

ھیھ یسمعونيج: 

كي متقدریش دیري حاجة وال لعبة تفشلي وتحبسي وال تعاودي حتى دیریھا؟س: 

نعاودھاج: 

راھو عاجبك معدلك في الدراسة؟س: 

، ھیھ عجبني6ج: 

واش تشتي دیري كي تكوني قاعدة؟س: 

نشتي نلعبج: 

تكبري؟واش تحبي تكوني كي س: 

طبیبة، شرطیة، حمایة مدنیة، طبیبة نتاع أسنان، وطبیبة نتاع قراجمج: 



(الحالة ج)مع المربیةكما وردتالمقابلة
كي بدیتي تخدمي؟ةقداه كان عمر الطفلس: 

سنوات4ج: 

كاش ما عندھا مشاكل تعاني منھا؟ مثل التبول ...؟ س: 

ال معندھاشج: 

؟تحبك ھل س: 

ھیھج: 

؟ وخوتھا لي كبرت معاھم تحبھمس: 

تحب "بشرة"ج: 

؟تتقابض معاھم كي یلعبواس: 

أحیاناج: 

بسرعة؟تغضب س: 

نعم تغضبج: 

؟وأمھا تحكي علیھا وال الس: 

ال تحكي على المربیة فقطج: 

؟تسأل علیھا وال تنساھاس: 

متسقسیش علیھاج: 

؟ كي تجي تزورھا تفرح وال تغضبس: 

تفرحج: 

؟كي تتقلقواش دیرس: 

، وتفضل الجلوس وحدھا، دیر إضراب على الكالمتبكيج: 

؟تكسر ألعابھا واال األشیاء نتاع خوتھاس: 

نعم، في حالة قلقھاج: 

؟تسمع لنصائح نتاعك والمربیین واال تتمردس: 

مش أكل كاین لي تخاف منھم وكاین لي تتمرد علیھمج: 

؟واش ھي لعبة لي تحب تلعبھا بزافس: 

عندھاش لعبة مفضلةمج: 



؟تشارك خوتھا فیھا وال تلعب وحدھاس: 

تشارك، تلعب معاھمج: 

تعجبھا روحھا وشكلھا؟ تھتم بلبسھا، وأناقتھا؟س: 

نعم، نعم تھتمج: 

ب االستقاللیة أو إتكالیة؟ ، وتحمستقلة في لبسھا و قضاء الحاجةس: 

نعم مستقلة، لكن تتكل أحیاناج: 

واثقة من روحھا؟س: 

شویةج: 

؟كي یجو ناس زیارات تقدم تحكي معاھم وال تبقى بعیدةس: 

تحكي معاھم عاديج: 

؟تتعامل نورمال مع الناس الخارجیین وال یتبدل سلوكھا كي تشوفھمس: 

ال، یتغیر سلوكھاج: 

وفي قرایتھا؟؟ نشیطة في حیاتھا الیومیةس: 

نعم، شوي ج: 

؟شكون یساعدھا في المراجعة وحل التمارینس: 

الصالحج: 

یكم شكاوي على سلوكھا في المدرسة؟تجس: 

في األیام األولى في التحضیري، لكن في المدرسة الج: 

؟تحكیلك على زمالءھا في المدرسةس: 

ال متحكیشج: 

؟تحكیلك واش تحب تكون في المستقبلس: 

الج: 

؟واشي ھي أھم صفاتھا لي تتمیز بیھاس: 

مرحة، تحب اللعب، اجتماعیةج: 



 م: "الثانیةمع الحالة كما وردت نص المقابلة"
؟واش راكس: 

الباسج: 

؟عاجبك الحال ھنا في المؤسسة س: 

عاجبنيھیھج: 

؟یعاملوك ملیح ھناس: 

ھیھج: 

وفي الحضانة یعاملوك ملیح؟س: 

ھیھ ج: 

؟تقرا ملیحس: 

ملیح ھیھج: 

عندك صحاب في الحضانة؟ یاسر وال شوي؟س: 

عندي یاسرھیھ، ج: 

یشتوك؟س: 

ھیھج: 

وانت تشتیھم؟س: 

الال مانشتیھمشج: 

والمعلمة تشتیك؟س: 

ھیھج: 

كي تروح لمن تحكي واش درتو في الحضانة (واش لعبتوا وقریتو)؟س: 

نحكي للصالح (مربي)ج: 

تشتي تعدل روحك وتشوف في المرایة؟س: 

نشتي ھیھج: 

؟والناس تعجبھمس: 

ج: ھیھ

كاش من یقلقك ھنا؟ س: 

حتى واحدج: 



وخواتك لي ھنا معاك تتقلق منھم وال ال؟س: 

مایقلقونیشج: 

تحب تلعب معاھم وال وحدك؟س: 

نشتي نلعب معاھمج: 

و في الحضانة؟س: 

نشتي نلعب مع صحابيج: 

كي یقلق صاحبك واش دیر؟   س: 

نحرش علیھ أنیستيج: 

كي یدربوك األوالد تضربھم وال ال؟س: 

مانضربھمش نحرش علیھج: 

والكبار كي یضربوك واش دیر؟س: 

میضربونیشج: 

واش دیر كي یسمط علیك كاش واحد؟ ویدیلك حاجتك مثال؟س: 

نحرش علیھا، منضربشج: 

والمعلمة ملیحة معاك وال تعیط وتضرب؟ س: 

ملیحةج: 

وانت تتقلق فیسع؟س: 

أھاج: 

واش یدیرولك كي تتقلق؟ یمدولك حاجة؟ س: 

یمدولي لعبةج: 

تلقى لي یسمعك كي تحب تحكيس: 

ھیھج: 

یقلقوك كي یلبسولك ویتھالو فیك ؟س: 

الالج: 

؟تشتي كي یشكروك ویقولك راك ملیحس: 

ھیھ نشتيج: 

كي تنجح في حاجة شكون یفرحلك؟ س: 

نادیة (المربیة)ج: 



تقرا ملیح؟كي یشكروك تجتھد وتزید س: 

ھیھج: 

تلبس وتأكل وحدك وال متعرفش؟س: 

ھیھ ناكل وحدي ونلبسج: 

واش یدیرلكم في الحضانة ألعاب وال یقروكم ؟ س: 

نكملوا لقرایة ناكلو لمجة ونطلعو السطح (قسم)ج: 

واش راك حافظ؟س: 

أناشید أوكوال، حافظ قرقانج: 

تمدلكم المعلمة واجبات  كي تروحو مثل الحفظ؟ س: 

ماتقولیش أنا، تقول لخرین، تقولي أنا نحفظكج: 

یسمعوك زمالءك كي تحكي معاھم؟س: 

یسمعونيج: 

كي متقدرش دیر حاجة وال لعبة تفشل وتحبس وال تعاود حتى دیریھا؟ س: 

مانزیدش نعاودج: 

راك فرحان كي تروح تقرا؟س: 

ھیھج:

تشتي دیر ترسم وال تلعب ...؟ واشي س: 

نشتي نرسمج: 

واش تحب تكون كي تكبر؟س: 

حاب نخدم شیفورج: 

ة (الحالة "م")المقابلة مع المربی

قداه كان عمر الطفل كي بدیتي تخدمي؟س: 

حوالي عامینج: 

مثل التبول ...؟ ھل یعاني من مشاكل ؟ س: 

الالج: 

؟ھل یحبكس: 



مصلحة معاھمیشتي الناس اللي عندو ج: 

واخوتھ الذین كبر معھم، ھل یحبھم؟س: 

لیس لدیھ اھتمام بأطفال المؤسسة ویفضل الخارجیینج: 

یتشاجر معھم أثناء اللعب؟ س: 

أحیاناج: 

ھل یغضل بسرعة؟س: 

نعم بسرعةج: 

ماذا یفعل حین یغضب؟ س: 

یبكي، ویقوم بردود فعل غضبج: 

؟خوتھابالخاصةو األشیاء ھكسر ألعابیھل س: 

ال، یكسرھا فقط عندما یمل منھاج: 

یخاف منھا؟ماھي األشیاء التي س: 

یخاف من العقابج: 

؟تمردیو أ؟والمربیینكسمع لنصائحیھل س: 

یسمع لكن یدیر رایوج: 

المفضلة جدا؟تھ ھي لعبماس: 

یحب الدراجةج: 

ه؟لعب وحدیو افیھا ھخوتاشارك یھل س: 

یلعب وحدهج: 

تعجبھ نفسھ وشكلھ؟س: 

كثیراج: 

ویختارھا بنفسھ؟ماذا عن لبسھ؟ س: 

نعم، یفضل أن یختار بنفسھج: 

یحب االستقاللیة أم إتكالي؟و(في اللبس وفي قضاء الحاجة)ھل ھو مستقلس: 

مستقل استقاللیة تامة، ویحب االستقاللیةج: 

شكرھا أو یمدحھا؟یونفسھنعبر عیس: 

مثل یبین انجازاتھیحب یبین روحو ج: 

یتحدث معھم أو یبقى بعید ویتجنبھم؟ناس زیارات العندما یأتيس: 



یتحدث معھم ویندمجج: 

عند رؤیتھم؟ھیتبدل سلوكأومع الناس الخارجیین بشكل عاديتعامل یس: 

ال، یتعامل عاديج: 

وفي دراستھ؟؟الیومیةھنشیط في حیاتھل ھو س: 

راسةنشیط، لكن متوسط في الدج: 

؟جیدا ویتذكریحفظ س: 

یحفظ نعمج: 

؟الحفظفي هیساعدمنس: 

المربیینج: 

الروضة؟في ھسلوكعنشكاوي تأتیكمس: 

أبداج: 

؟الحضانةفي ئھزمالھل یتحدث عن س: 

أحیاناج: 

؟بھمھكیف عالقتس: 

ملیحة مثل اإلخوةج: 

أحد؟عندما یقلقھھل یشتكيس: 

أكیدج: 

؟كون في المستقبلیأنحبیماذالك حكيیس: 

یحب یكون كیما عموا (لزھر) "السائق"ج: 

؟تمیز بھایي تلاھھي أھم صفاتماس: 

تھایحب یمشي رایو (العناد)، خجول، مصر على تحقیق رغباتھ واحتیاجج: 
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