
 الجمهـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جيجل -جامعة محمد الصديق بن يحي
 
 
 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 
 علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونياقسم 

 
 

 :عنوان المذكرة                                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 مقدمة لنيل شهادة الليسانس في علم النفس التربويمذكرة 
 

 

 :األستاذةإشراف تحت                           :تان إعداد الطالبمن 
 راضية صويط                                                         حياة دعاس  
                                                      سوماية بوروح 

 
 

 .م 6102- 6102: السنة الجامعية

الحرمان العاطفي وتأثيره على التوافق النفسي لدى  
 الطف ل المسعف من وجهة نظر المربيات
 دراسة ميدانية على عينة من المربيات

 -جيجل–الطفولة المسعفة    ةمؤسس
 

B – Farid  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات له الشكر وله الحمد على ما أسدى ثم الشكر  

 الخالص إلى الحبيب المصطفى

 .الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور صلى اهلل عليه وسلم

التي لم  " حياة  دعاس"بادئ نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى األستاذة المشرفة  

تبخل علينا بالمعلومات والتوجيهات والتي من خاللها تم تخطي الصعاب لتمام هذا  

البحث، إلى كل من علمني حرف إلى كل األساتذة قسم علم النفس وعلوم التربية  

واألرطوفونيا إلى كل األصدق اء من مختلف األقسام إلى كل أعضاء مركزي الطفولة  

لمدير، إلى كل من ساهم من قريب ومن بعيد ولو بكلمة  المسعفة من الحارس إلى ا

 .إلتمام هذا اإلنجاز إلى كل هؤالء خالص الشكر و التقدير

 

 

 



 

 
 

 رس  ـــــــــفهال



 الفهرس
 

I 
 

 1.....................................................................................................مقدمة      

 الجانب النظري

 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 ب-أ.......................................................................................إشكالية الدراسة -1
 6.........................................................................فرضيات الدراسة -2
  6...........................................................................أهمية الدراسة -3
 6..........................................................................أهداف الدراسة -4
 6...............................................................الدراسةب ةالمفاهيم المتعلق -5
 8........................................................................الدراسات السابقة -6

 الحرمان العاطفي :الفصل الثاني

 11......................................................................................تمهيد

 12..............................................................تعريف الحرمان العاطفي -1
 14....................................................النظريات المفسرة للحرمان العاطفي -2
 16................................................................أنواع الحرمان العاطفي -3
 18..............................................................أسباب الحرمان العاطفي -4
 22...................................................سريةحاجات المحرومين من البيئة األ -5
 21............................................................اآلثار المترتبة عن الحرمان -6
 24......................................................العوامل المؤثرة في نتائج الحرمان -7
 26...................................................الحرمان من الوالدينالوقاية من آثار  -8

 27............................................................................خالصة الفصل

 

 



 الفهرس
 

II 
 

 التوافق النفسي: الفصل الثالث

 22.....................................................................................تمهيد

 03...............................................................................التوافق -1
 32.................................................نبذة تاريخية حول مصطلح التوافق -1-1
 31....................................................................تعاريف التوافق -1-2
 31....................................................المصطلحات المرتبطة بالتوافق -1-3
 32...................................................................مؤشرات التوافق -1-4
 35......................................................................أبعاد التوافق -1-5
 36..........................................................النظريات المفسرة للتوافق -1-6
 03.......................................................................التوافق النفسي -2
 38............................................................التوافق النفسي تعاريف -2-1
 32..............................................................أهمية التوافق النفسي -2-2
 42.............................................................معايير التوافق النفسي -2-3
 41.............................................................لتوافق النفسيأساليب ا -2-4
 42...............................................................أبعاد التوافق النفسي -2-5
 43.................................................العوامل المؤثرة في التوافق النفسي -2-6

 45.............................................................................فصلخالصة ال

 الطفولة و الطفولة المسعفة: الفصل الرابع

 47....................................................................................تمهيد

 83..............................................................................الطفولة -1

 48......................................................................الطفولة مفهوم-1-1
 42............................................المقاربة النظرية للنمو في مرحلة الطفولة 2 -1
 56.......................................................................مراحل الطفولة1-3



 الفهرس
 

III 
 

 58.....................................................................حاجات الطفولة-1-4       

 61...................................................................مشكالت الطفولة-1-5 
 66.....................................................................الطفولة المسعفة  -2

 66................................................................تعريف الطفل المسعف2-1       

 67.............................................................أصناف الطفل المسعف-2-2       

 67...........................................................خصائص الطفل المسعف-2-3  

 62........................................................التعريف بالمؤسسات اإليوائية-2-4       

 73............................................................................خالصة الفصل

 الجانب التطبيقي

 اإلطار المنهجي للبحث: الفصل الخامس

 76...............................................................التذكير بفرضيات البحث -1
 76......................................................................المنهج المستخدم -2
 76...........................................................................عينة الدراسة -3
 77..........................................................................مجال الدراسة -4
 77...................................................................الدراسة االستطالعية -5
 72....................................................................أدوات جمع البيانات -6

 عرض ومناقشة النتائج: الفصل السادس

 81........................................نتائجهاوتحليل  األولى عرض المقابلة مع المربية -1
 83........................................نتائجها وتحليل الثانية عرض المقابلة مع المربية -2
 85........................................نتائجها وتحليل الثالثة عرض المقابلة مع المربية -3
 87.......................................نتائجها الرابعة وتحليل يةابلة مع المربعرض المق -4



 الفهرس
 

IV 
 

 22....................................نتائجها وتحليل الخامسة عرض المقابلة مع المربية -5
 22......................................نتائجها وتحليل السادسة عرض المقابلة مع المربية -6
 24......................................نتائجها وتحليل السابعة المربيةعرض المقابلة مع  -7
  26........................................نتائجها وتحليل الثامنة عرض المقابلة مع المربية -8
 28......................................نتائجها قابلة مع المربية التاسعة وتحليلعرض الم -2

 122.............................................النتائج على ضوء الفرضياتمناقشة  -12

 123....................................................................................خاتمة
 124..................................................................................توصيات

 126.............................................................................قائمة المراجع
 .المالحق

 .ملخص الدراسة 



 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 
1 

 

تكوو شخصيةوولفخد اووداخدمتوواد خرووشخفيوويخرد وووفخرووةخ لطتووةخ يووةخرد وووفخد را  ووفخ لوو خل ووااخرل ووطخ وولدخ
د نرووو خد نا وووةخ د لوووطراةخ وراووووكخ لتووول دخ وووو كةخروووشخيوووووخردد ووووخ لطتوووةخميمووودد خرا  توووةخد رمكووود خد توووةخ

 تووةختووف دخرووةخل ووترايطخرووشخد، وود كخرط رنووطيخد لووطقوةخ خد لورووط خد تووةختوودمرخفروودداخد، وود خرووشخفيوويخد ل دروووخد
 خد لرفخ خد دعطلفخرونشخفشخد  د الشخللتمددشخرةاددخ و بخد نر خد نا ةخ خدالنالط ةخ خدالجترطعةكخ خمرطخ

غلطم رطخلفايخإ ىخظ  دخد لالاخرشخد رصكو خد نا لفخ خدالجترطعلفخنتلجفخ و درطشخد لطراةخد ذيخللطنلةخ
 خيوذدخد،يلودخيو خفر وىخ دروطشخلركوشخفشخخد راوخر  خلتيذخصكولشخف ط وللشخ دروطشخجيقوةخ خ دروطشخكووة

ف خروواخل وو خمط ت الوواخخمط ورمووطال لةوولبخفيخراوووخ لوو خالخلجوواخإصوومطألخ و ووبخ خد،رووشخ خد لرووفخ خل وو خ
رشخردفخدآليدلشكخ خنظددخ ك شخد ت درقخا لوخعوىخترتعخد راووخمةو فخنا ولفخجلوا خرونشخ درطنوةخروشختوو خ

طوخد ر وولالشخر وويخد،راووطوخد ووذلشخالخلللصوو شخرووةخد، وود خد  طجووط خلووف دخعوووىخت در ووةخيووذدخرووطخلات ووا خد،راوو
د مل   جلفخموخلللص شخرةخردكيخد را  فخد ر لافكخيذدخددجعخإ ىخعا خرصطكوخدجترطعلفكخنا لفكخج والفخ خ
درتةووطالفخر وووخد منوواخد لووطقوةكخد ا وودكخ رووط خف وواخد  د ووالشخف خكويرووطكخد  ووجشخف خد ةووطمفخمروود خع وووةخف خ

خ:يذ خد ادد فخ  فخنتردقخإ ىخنا ةخ خن شخرشخيوو

إصووكط لفخد ادد ووفخكخخ ووتفخرةوو وخ د رتر وووفخرووةخد اةوووخد، وخ يوو خد رووطدخد لووطيخ وادد ووفكخ خلت وورش
خ.رد ولط خد ادد ووفخكخفيرلووفخد ادد ووفخكخفيوادفخد ادد ووفكخت الوواخد راووطيليخد رتلو وفخمط ادد ووفخكخد ادد ووفخد  ووطم ف

:خدروووطشخد لوووطراةكخد اةووووخد  ط ووو خ خرلوووةختردرنوووطخإ وووىد وووذيخنت وووا خرلوووةخعوووشخد  :خد اةووووخد  وووطنة لت ووورشخ
د را  وووفخ خد را  وووفخد ر ووولافكفرطخمط ن ووومفخ  روووطدخ:خد ت دروووقخ خد ت دروووقخد نا وووةكخد اةووووخد ددموووعخد وووذيخلصووورو

 .د يطصخمط رطدخد ترمل ة:خ خي خد رطدخد رن جةخ خد اةوخد  طا :خد ترمل ةخرلةخد اةوخد يطر 
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 :إشكالية الدراسة  1-

التي تسيطر على نشاطه العام  نفعاليةواالمجموعة من الدوافع النفسية عبارة عن هو  اإلنسان
والجانب ( الذكاء ) اليومي في الحياة، لذا فلكل فرد واقعه الخاص به، ويتجلى ذلك في الجانب العقلي و 

فق، ، الضغط النفسي، اإلهمال، التواالتوتر، القلقالحرمان، ) ويليه الجانب العاطفي ( النشاط ) الطاقوي 
 الحنان والعطفائمة إلى المادة الخام من الحب و ، بحيث نجد الطفل بحاجة د(، التكيف  االنسجام

دريجيا بين الطفل ض نفسه ويثبت وجوده، وهذا ينتج عالقة تتولد تر والشعور باألمن لينمو سليما ويف
اهتمام العائلة خاصة األم التي يرتبط بها بشكل وثيق، فشخصيته  زومحيطه العائلي، مما يجعله مرك

كتسابات والوصول محفز يساعده على تحقيق عدد من االومستقبله متعلق بمدى قدرتها على توفير محيط 
الحركي او المستوى اللغوي او المستوى العقلي و إلى مستويات نضج عالية سواء كان هذا على المستوى 

لنفسي والعاطفي، وبما أن مرحلة الطفولة تحتل مكانة هامة في رحلة حياة اإلنسان، اخاصت المستوى 
فإن ما يتلقاه من خبرات ومعلومات وحقائق صحيحة أو غير صحيحة تترك بصماتها الراسخة في 

ذا سلمنا بأن لمرحلة الطفولة هذه  ستدخال قيم المجتمع،او  متصاصال شخصيته، فالطفل يكون مهيئا وا 
لرعايته وحمايته من األزمات والصراعات  هتماماالأن نوجه جل  بدالاألهمية وأن فيها تبنى شخصية الفرد 

 .والفشل واإلحباط أو األلم ومن التعرض للقسوة والحرمان والعنف واإلهمال من طرف الوالدين

لنفسه لكي يحقق التوازن النفسي يجاد فرص إالفرد خالل مراحل النمو يحاول  كذلك فانه
، والتنسيق بين حاجاته وسلوكه الهادف وبيئته التي يعيش فيها مشاكل االجتماعي بدون اضطرابات أوو 

لمواجهة دوافعه المختلفة بهدف تحقيق قدر كافي من التكيف، فعندما يجوع يبحث عن الطعام لتحقيق 
يبحث عن المالبس ليشعر بالدفء، فهو يسعى للتعايش مع التوازن الجسدي وكذا عندما يحس بالبرد 

و المحيطين ،فالتوافق النفسي باعتباره عملية مستمرة يحاول بها االنسان عن طريق تغيير سلوكه أن البيئة 
المحيطة، فالمشاكل والعقبات أمر عادي في حياة الفرد لكن األمر غير يحقق التوازن بينه و بين البيئة 

 .معها أو عجزه على أن يتعلم كيف يعيش الفرد في ظل هذه المشاكل العادي هو فشل

قدرة الشخص على تقبل األمور التي يدركها بما : " هو  "كارل روجرس " والتوافق النفسي حسب 
، 6002رمضان محمدالقذافي، " ) في ذلك ذاته، ثم العمل من بعد ذلك على تنبئها في تنظيم شخصيته 

 . (110ص 
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عملية ديناميكية مستمرة يحاول فيها الفرد تعديل في سلوكه وفي بيئته : " كما يمكن اعتباره 
الطبيعية واالجتماعية وتقبل ماال يمكن تعديله فيها حتى تحدث حالة من التوافق بينه وبين البيئة التي 

إجالل سري محمد،  )" غلب متطلبات بيئته الخارجية أمقابلة  تتضمن إشباع معظم حاجاته الداخلية أو
 .(156، ص6000

ن هذا سيؤثر على إية والعاطفية من حب وحنان وعطف فأما في حالة ما إذا لم تشبع دوافعه النفس
شخصيته بالسلب فعادة ما يؤدي الحرمان العاطفي إلى مجموعة من المشاكل واإلضرابات السلوكية والتي 

ين شخصية غير سوية وسلبية ، وقد يؤثر خطر ليس من السهل التغلب عليها، أنها تشكل منطلق لتكو 
، فغياب الوالدين يحتم علينا الطفل الجنسية والسلوك العاطفي والنفسي فيما بعدالحرمان الوالدي على هوية 

 .جل محاولة تحقيق التوافقأمؤسسات إيوائية لرعايتهم من  في به التكفل

 أحدهماو أفقدان العالقة مع الوالدين : " ن الحرمان العاطفي هو أب "مصطفى حجازي " كما يرى 
الخاصة على نمو الطفل  ثارهآساسيين لكل منهما أيقي، ويتخذ الحرمان شكلين ز نتيجة لغيابهما الفي
 األيتاموالذي نشا في دار لرعاية  األبوينالحرمان الكلي المميز لحالة الطفل مجهول : وصحته النفسية 

عاش في كنفهما فترة من الزمن  أنكالهما بعد  أوحد الوالدين أمان الجزئي الذي يفقد فيه الطفل والحر 
 (.http//:www.startimes.com.2010 ،طلحة ) " تتفاوت في مداها 

الحرمان العاطفي على التوافق النفسي  تأثيرونحن في موضوع دراستنا نسعى للكشف عن مدى 
 :ر المربيات ونطرح التساؤل الرئيسي الذي مفاده لدى الطفل المسعف من وجهة نظ

 هل يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق النفسي لدى المسعف من وجهة نظر المربيات ؟ -

 :وتندرج تحته التساؤالت الفرعية التالية 

 هل يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق االجتماعي لدى الطفل المسعف من وجهة نظر المربيات ؟ -1

 هل يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق الشخصي لدى الطفل المسعف من وجهة نظر المربيات ؟ -6

 هل يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق المدرسي لدى الطفل المسعف من وجهة نظر المربيات ؟ -3
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 :فرضيات الدراسة  -2

 .يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق االجتماعي لدى الطفل المسعف من وجهة نظر المربيات -

 .يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق الشخصي لدى الطفل المسعف من وجهة نظر المربيات -

 .يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق المدرسي لدى الطفل المسعف من وجهة نظر المربيات  -

 :الدراسة  أهمية-3

 .معرفة انعكاس الحرمان العاطفي من طرف الوالدين على الطفل المسعف -
 .على التوافق النفسي لدى الطفل المسعف وتأثيرهخطورة الحرمان العاطفي  -
 .ر في التعامل مع المسعفين واحترامهم كباقي فئات المجتمع خلق نوع من االهتمام والتقدي -
 .توعية المسؤولين بخصوصية هذه الفئة  وضرورة مساعدتها -

 :الدراسة  أهداف-4

 .الحرمان العاطفي على التوافق الشخصي لدى الطفل المسعف تأثيرالكشف عن  -
 .الحرمان العاطفي على التوافق االجتماعي لدى الطفل المسعف تأثيرالكشف عن  -
 الحرمان العاطفي على التوافق المدرسي لدى الطفل المسعف تأثيرالكشف عن  -
 .توفير الرعاية داخل دار الطفولة المسعفة إمكانيةالتعرف على  -

        : المفاهيم المتعلقة بالدراسة5-

 :الحرمان العاطفي 

بسبب الوفاة  األمال يعني مجرد غياب : " نه أالحرمان العاطفي على  "عبد المؤمن حسين  "يعرف 
وعدم  إهمالهمويتمثل في  أطفالهابين  األمالعمل، لكن الحرمان يحدث حتى مع وجود  أوالطالق  أو

المنحهم القدر الكافي من الدفء والحب  مالذا للطفل وقت الخطر فالطفل قد يكون  األمتكون  وا 
عبد )" محروما حتى ولو عاش في منزل كانت غير قادرة على االهتمام به ومنحه الحب والحنان 

 ( . 43، ص59991،  إسماعيلاحمد واحمد السيد محمد  المؤمن حسين
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 : إجرائيا

 إلىsفقد تعود  أسبابنتيجة لعدة  عدم كفاية الرعاية الوالدية أونه نقص أيعرف الحرمان العاطفي على 
، وعدم توفير األسرةسوء معاملة الطفل داخل  أوانفصالهما كالطالق  أوكالهما،  أووفات احد الوالدين 

 .سلبية وخطيرة على مراحل نمو الفرد  إلى آثارالحب والحنان حتى مع وجود الوالدين وهذا ما يؤدى 

 :التوافق 

تغيير سلوكه  إلىعملية دينامية مستمرة التي تهدف الفرد : " نه أالتوافق  "مصطفى فهمي " يعرف 
القدرة على بناء عالقة مرضية بين المرء وبيئته  أيتالؤما بينه وبين بيئته  أوأكثرعالقة  إلحداث

 ( .34،ص5991مصطفى فهمي،)

 :التوافق النفسي 

ع ذاته وتوافقه مع الوسط المحيط توافق الفرد م: " نه أيطرح علماء النفس مفهوم التوافق  النفسي على 
نمابه، وكل المستويين ال ينفصل على  به فالفرد المتوافق ذاتيا هو المتوافق  ويتأثريؤثر فيه  اآلخروا 
 وأدوارهالتوافق الذاتي هو قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه  أناجتماعيا ويضيف علماء النفس بقولهم 

دلو أبو  جمال) " االجتماعية المتصارعة مع هذه الدوافع بحيث ال يكون هناك صراع داخلي 
 ( .332،ص3009،

 :  إجرائيا

التوافق النفسي يعتبر مجموعة من السلوكات التي يسلكها الفرد من اجل االنسجام وتحقيق االستقرار مع " 
له وابتعاده الحزن وثقة  واآلخرينفي تقبل الذات التي يتمثل  أهدافهثانيا وتحقيق  اآلخرينومع  أوالنفسه 

 ." الفرد بنفسه 

 :الطفل المسعف 

 : إجرائيا

 أولرعايته بسبب رفض الوالدين له  اإليوائيةفي المؤسسات  إيداعههو طفل ليس لديه من يكفله ، ويتم 
 ...وفاتهما 
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 :الدراسات السابقة -6

على التوافق النفسي ومن  وتأثيرهمجموعة من الباحثين عدد من الدراسات حول الحرمان العاطفي  أجرى
 :خالل ما اطلع عليه الباحثين نجد هناك عدة محاوالت لهم نذكر منها ما يلي 

 :10الدراسة 

، " لألبناءبوفاتها عن التوافق النفسي  األمالحرمان من  تأثير" عن  5921عام  "فوزي  إيمان" دراسة 
جانب  إلىنتيجة لفقدان موضوع الحب  والكآبةقدرا عظيما من الوحدة  اإلناثنتائجها لدى  أظهرتوالتي 

 )يتمثل في صدور ميول جنسية مثلية قوية  ضطراباحد حاالت الذكور أأظهر مشاعر الهجر والنبذ وقد 
 . ( 541، ص5992انسي محمد قاسم، 

 :12الدراسة 

الحرمان من الوالدين في مرحلة الطفولة وعالقاتهم بمفهوم " : تطرقت لموضوع  "سهير كامل " دراسة 
وضرورة االرتباط  األسرةدور  أهمية، وفيها تؤكد الباحثة على " لألطفالالذات واالضطرابات السلوكية 
عبد اهلل عادل ) من كونه تواجدا بيولوجيا  أكثرن وجودهما يكون وجودا نفسيا بالوالدين على حياة الطفل أل

 (. 19، ص 3009محمد، 

 :13الدراسة 

العالقة بين " وكان موضوع الدراسة التي قامت بها يتمثل في دراسة : ( 3003) "ايثار الكريم " دراسة 
التوافق النفسي والتحصيل التعليمي لدى العبي الرياضة في كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل 

طالب وطالبة على مستوى الرابعة في كلية التربية وكان  503، وتكونت عينة الدراسة من  "بالعراق 
الفروق الفردية،  تأثيرالهدف من الدراسة معرفة العالقة بين التوافق النفسي والتحصيل العلمي وكذا 

صيل العلمي بين الطلبة والطالبات في التح إحصائيةنه ال توجد فروق ذات داللة أوتوصلت النتائج على 
) وجود ارتباط موجب بين التحصيل الدراسي والتوافق النفسي  إلىوالتوافق النفسي كما توصلت النتائج 

 ( . 53، ص3054صالحي سعيدة، 
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 :14الدراسة 

وقد استخدم اختبار التوافق  " مفهوم التوافق النفسي بين طلبة الكليات" حول :  5920 "مرسي " دراسة 
بين البنين والبنات  في التوافق  إحصائيةاللة دال فروق دو  أنوكانت من بين النتائج ( بل -ليوم) 

بين طالب الكليات العلمية والكليات  ،وأن ليس هناك فرقا بين التوافق االجتماعي واالنفعاليالنفسي
 .(13،ص  3053سعاد معروف الدوري، ) اإلنسانية

 :10دراسة ال

، وقد كانت العينة  "العالقة بين التوافق النفسي و التحصيل الدراسي" : 5925 "خير اهلل " دراسة 
طالب في الصف السادس ابتدائي موزعين وفق متغير القرية والمدينة، وقد جاءت نتيجة الدراسة  900
، ص 3053 معروف الدوري،سعاد ) التوافق النفسي للطالب يزداد كلما ارتفع تحصيله الدراسي أن
13. ) 

 :16الدراسة

، فقد استخدم "بناء مقياس للتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة" حول :  5929 "التكريتي " دراسة 
للمعاينة، وقد شمل  إحصائيةالثاني كوسائل  واالختبار"سبيرمان " و   "بيرسون" معامل االرتباط 
 ( .11، ص3053 ،سعاد معروف الدوري) فقرة موزعة على خمس مجاالت  10المقياس على 

لدى الطفل  النفسيعلى التوافق  وتأثيرهومن خالل هذه الدراسات الخاصة بالحرمان العاطفي 
 ، وقد ركزت هذه الدراسات جلحول هذا الموضوع ، اهتمام متزايد من طرف الباحثينالمسعف

لشخصي واالجتماعي والمدرسي الحرمان العاطفي على بعض جوانب التكيف ا تأثيراهتمامها على 
، التوافق، التكيف، الضغط النفسي نب العاطفية المتمثلة في الحرمانالجوا إلى ظافةإللطفل المسعف، 

 ...العقلي والطاقوي واللغوي جانب بغض النظر عن ال اإلهمالو 
 أووفاتهما  أوثر الحرمان العاطفي بسبب رفض الوالدين للطفل أن الدراسات قد تناولت إومن ذلك ف

، كما النتائج المترتبة عليهو  شاملة بشتى صور الحرمان حاطةأدى باالذي  األمرطالقهما وغيرها، 
 األطفالوهم  األطفال، بهذا نكون قد ركزنا على فئة من لدراسات عن متغير التوافق النفسيكشفت ا

همالمن نبذ  األطفالالسمات التي يتميز بها هؤالء  أهمالمسعفين وبالتحديد نركز على  وحرمان  وا 
 ....وغيرها 
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 :تمهيد 

، وهذا يفوق من حب وحنان وعطف أساسيةحاجات نفسية  إشباع إلىيحتاج الطفل في نموه االنفعالي 
 وتتأثر، شخصية سويةلحاجاته البيولوجية، والتي تساهم بشكل كبير في نمو  إشباعهمن ناحية 
وحرمان من حنان الوالدين  إهمالبعضها من  أوكبيرا بما يصيب هذه الحاجات  تأثراشخصيته 
، فعادة ما يؤدي ريقة التي تواجه بها هذه الحاجاتالط أو باألسلوببصفة عامة  وتتأثر، وعطفهما
تشكل  إنهامجموعة من المشاكل واالضطرابات والتي ليس من السهل التغلب عليها بل  إلىالحرمان 

 .منطلق لتكوين شخصية غير سوية 
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 :الحرمان العاطفي   -1
 :تعريف الحرمان العاطفي  1-1

 .الحرمان من فعل حرم ومعناه عدم الحصول على حق أو ملك :لغة
إن مفهوم الحرمان في التحليل النفسي يعرف بالنسبة للحاجات األساسية هذه الحاجات ال  :اصطالحا 

يمكن أن تكون مقدرة على الحاجات الضرورية للحياة ولكنها تشمل وبنفس األهمية حاجات النمو 
 .http:/ ahlamontada.net)7102، أسماءخماجة) العاطفي

 : إجرائياتعريف الحرمان 
خووووووووووووووة وأمب أسووووووووووووورته الطبيعيوووووووووووووة مووووووووووووون أاب الطفووووووووووووول عووووووووووووون هوووووووووووووو غيووووووووووووو يداعوووووووووووووه فوووووووووووووي أحووووووووووووود  وا  وا 

 المؤسسوووووووووات التوووووووووي تعتنوووووووووي باليتوووووووووامى سوووووووووواء كوووووووووان ذلوووووووووك بمووووووووووت أحووووووووود الوالووووووووودين أو الطووووووووو ق أو
شووووووووووووروط الشووووووووووووؤون االجتماعيووووووووووووة  أي سووووووووووووبب يسوووووووووووومة بسيووووووووووووداع الطفوووووووووووول فووووووووووووي المؤسسووووووووووووة حسووووووووووووب

 ( .64،ص7112،إسماعيلياسر يوسف ) الخاصة  اإليواء ومؤسسات
 :تعريف العاطفة  1-2

 .كعاطفة الحب  لك وذ واإلحساسعاطفة جمعها عواطف وتتضمن الشعور : لغة

    سارة  أم، سواء كانت مؤلمة حالة عاطفية أيتتضمن العاطفة  "Freudفريد " حسب :اصطالحا     
   ، والعاطفة هي التعبير على شكل نبرة عامة أمبينة، سواء بدلت على شكل شحنة كثيفة  أوغامضة    
  http:/ ahlamontada.net )، 7102، أسماء خماجة)  الكيفي عن كمية الطاقة النزوية وتغيراتها   

 تعريف الحرمان العاطفي  1-3
 :عرف كل من 

 : عبد المنعم الحنفي  -
يقاس بزمن غيابها عن طفلها األم، والحرمان من األم، وخاصة األبويننه الحرمان من حنان وعطف أيرى 
االبتسام حرمانه من التغذية والعناق و ، ويعني هذا يقاس بزمن غيابها عن طفلها جسديا،ويعني هذا  جسديا

 .http:/ ahlamontada.net )، 7102، أسماء خماجة)   األمتعطيها  أشياءوالدفء وكل 
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- 1891Rogers : 
 األبويةواالتصال االجتماعي وفقدان الثقة والرعاية  تعرض الفرد لمشاعر الرفض وفقدان الحب والعطف

 .األمانوالشعور بالخوف وعدم 

 :  1899" دسوقي "  -

ن نمو سال يتم، ونتيجة لذلك ف األموحد بوجود تال أوالتقمص  أنلدرجة  أمهعزل الطفل عن والديه والسيما 
 .الشخصية يفسد ويعاني انحرافات مبكرة في نمو الشخصية

 :  1882" ي فجابر وكفا"  -

سنوات الطفولة  أثناءمن يقوم مقامها  األمأونقص في كفاية الدفء والمودة واالهتمام خاصة من جانب 
ساءة، وحال تجاهل الطفل األموهي حالة تحدث عموما عند االنفصال عن  األولى في  أومعاملته  أوا 
 .(61ص،2009ي،البيات محاسن أحمد قيس محمد علي و)  حمأفي مؤسسة الطفل  إيداع

 : إجرائياتعريف الحرمان العاطفي 

حدهما نتيجة لغيابهما الفيزيقي وهو ما يختلف عن أ أونقصد بالحرمان العاطفي فقدان الع قة مع الوالدين 
ال  أنهما  إالالمتصدعة حيث الوالدان موجودان،  األسرالذي يحدث في  اإلهمال أوالتسيب  أوالنبذ 

 (.026،ص 7111مصطفى حجازي،) يقومان بواجب الرعاية بالنوعية المطلوبة 

 أو األمنه نوع من االضطرابات ينتج عن نقص في الع قة والعناية العاطفية والمنشطة من طرف أكما 
 ( . 002،ص7112بدرة معتصم ميموني،) بديلها

الحرمان العاطفي هو نقص وعدم كفاية الرعاية الوالدية  أنمن خ ل هذه التعاريف السابقة نستخلص 
 للطفل من حب، عطف، حنان األساسيةالحاجات النفسية  إشباععدة، ينتج عنه نقص فرص  ألسباب

  .بالغة الخطورة على النمو السوي للطفل أضرارورعاية مخلفة ورائها 
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 :النظريات المفسرة للحرمان العاطفي  -7

 : وآثارههناك ث ث نظريات تتظافر في تفسير الحرمان العاطفي 

طفل والتوظيف الوجداني تعتبر االضطرابات ناتجة عن الحرمان /أمالع قة  أهميةتركز على  : األولى -
 .العاطفي وهي النظرية التحليلية

خاصة في تكوين  اضطرابات إلىيؤدي  إشباعهاالتعلق كحاجة فطرية وعدم  أهميةعلى  تركز : الثانية -
 .الع قة

والتحريض الحس حركي والعقلي ودوره في النضج العصبي وفي اكتساب  اإلثارةتركز على  : لثةاوالث -
 .مهارات عديدة

 :نظرية التحليل النفسي  7-1

بثباتها واستجاباتها المكيفة  األم، تمايز بينه وبين العالم الخارجيفي ال األولى األشهريعيش الطفل خ ل 
 .لحاجيات الطفل وتوظيفها له تعطي للطفل شعورا باالطمئنان

الطفل يدرك شيئا فشيئا العالم الخارجي  يبدأ اإلدراكهذه العناية والنضج العصبي وتطور  تأثيرتحت  -
 (.Piaget-Spitz)يبيديلويكون تدريجيا الموضوع المعرفي وال

 (piaget)ت تزامن بين تكوين الموضوع  المعرفي ظل المفهوم والححو  بدراسةGoin-Decdrieقامت 
بعد ال تمايز يحدث : ث ث مراحل  األخيرلك تكوين هذا يسspitzوالموضوع الليبيدي حسب ما وصفه  

ث كانت ديمومة الموضوع المعرفي تحد إذاوتعرف هذا الموضوع  إدراكجزئي للموضوع ثم تدريجيا  إدراك
كانت  إذامن الحياة وخاصة  األولىمومي تبقى هشة خ ل السنوات شهر فديمومة الموضوع األ 76عند 

 .متينة يسودها القلق والتفريق والحرمان أسسال ترتكز على  أمهع قة الطفل مع 

الليبيدي ال يجعله ثابتا ال يتغير لكن الموضوع ( شكله، لونه، وزنه ) الموضوع المعرفي له سمات ثابتة  -
، وتعطي له صفات يمكنه ستفهاميأساس اسماته الموضوعية بل على  يستثمر حسب

سقاطها( (interojectionاجتيافها فرد ليس له  إلىهي ع قة  أي(  appropriation)تملكها  أو أوا 
 .يحدثها فيها كتصور لنتائجه والتغيرات التي  إالصفات الموضوع الحقيقي وال تعاش 
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بالقيمة والتقدير واالستمرارية وهذا  اإلحساسومحيطه يعطي له  أمهالنفسي للطفل من طرف التوظيف  -
وفي محيطه مما يفتة له المجال ( مع توظيف جسمه وذاتها وحبها ) تكوين ثقة في الذات  إلىيؤدي 

الحرمان  وآثارويقوي رغبته في الحياة وفي النمو، يترك الحرمان تغيرات نرجسية الطفل  واالبتكاربالمبادرة 
 .( 021-024، ص 7100بدرة معتصم ميموني،) لها ع قة لموقف انهياري 

من النوع الفريد وليس له مثيل فاللذة التي يشتقها  بأمهع قة الطفل  أننظرية التحليل النفسي ترى  إن -
مع الموضوع والمادة ما  األوليةالع قة  إطاراالرتقاء والنمو في  يف األساسهي  اإلطعاممن  الطفل

 (.041،ص7112ع ء الدين الكفافي،) األميتمثل هذا الموضوع في شخص 

 :نظرية التعلق   2 -2

وهو ليس نتيجة تعلم بل هو حاجة فطرية لها وظيفة  األماالقتراب من  إلىمن المي د يبدي الطفل ميوال 
عطاءهاالهتمام بصغيرها  إلى باألمهي حفظ النسل وهي تدفع  أساسية الحنان والحماية وتلبي حاجاته،  وا 

صغار  أطفال أمهاتلتكوين الع قة وهو يتطور مع نمو الطفل في دراسة على  أساسيهذا السلوك فطري 
 أوصراخ ) على االهتمام به  األمن الطفل يجبر مما تريد أل أكثر باألطفالتهتم  أنها  األمهاتتقول 
 .( عزاء ا  أو متابعة 

الوخيمة على  واآلثارالتعلق  إلىسلوك التعلق والحاجة  أهميةمدى  أثبتتكذلك التجارب على الحيوان 
 .صحة الصغير وصغيره عندما يحرم من تلبية هذه الحاجة

 (:التعلم)اإلثارة نظرية   2-3

رج امن الخ يأتيمصطلة الحرمان الحس حركي ويقول ما اسميه حسي هنا هو ما  "باقيرا أجير " استعمل 
ونظريا يساعد على تكوين الشخصية سواء بفعاليته ( من الداخل صعب ومرتبط بالنزوات  يأتين ما أل) 

 .التوظيف النفسي الذي يكونه أوالذي يثيره في الفرد  اإلحباط أو واإلشباعالرضا بواسطة  أوفي حد ذاتها 

وليس هناك نشاط منظم يساعده ( ام ، ينطق ، ينيأكل) في بعض المؤسسات يعيش الطفل حياة نباتية 
، هذه عدة تجارب على الحيوانات أقيمتعلى معرفة جسمه ومحيطه والتحكم في العالم الخارجي وقد 

ثارةتجربة  إلىهناك فترة حرجة تحتاج  أن التأكيد إلىدت أ بجار تال  األوساطكي ينمو الوظيفة وتتضة  وا 
ذاالعصبية المكلفة بها،  الجهاز  أنوتجربة تموت العصبونات، وهذا يعني  إثارةتجاوزت هذه الفترة دون  وا 
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 بدرة) من العالم الخارجي كي يتطور شبكة لع قات ما بين العصبونات  تأتيمثيرات  إلىالعصبي يحتاج 

 ( .014-012، ص  7112معتصم ميموني،

نظرية  أماالطفل،  أمالع قة  أهميةالنظرية التحليلية تركز على  أنمن خ ل هذه النظريات نستخلص 
 اإلثارةنظرية  أما، اضطرابات إلىيؤدي  إشباعهاالتعلق كحاجة فطرية وعدم  أهميةالتعلق تركز على 

 .والتحريض الحسي والعقلي ودوره في النضج العصبي للطفل  اإلثارةتركز على 

 :الحرمان العاطفي  أنواع - 3

 :هي ث ث فئات رئيسية  إلىيقسم الحرمان العاطفي 

 ( :التام) الحرمان العاطفي الكلي  1 -3

بالغة الخطورة في نظم الرعاية القديمة، حيث كان  أشكاالكانت حاالت الحرمان العاطفي الكلي تتخذ     
 إلىفي مجموعات كبيرة العدد، وكان يعهد برعايتهم  أساسا أسرهمفي  األوليينخ ل فترة السنتين  األطفال

وفي  الدوام أوقاتخارج  األطفالمربيات موظفات يعملن بدوام رسمي، ويتغيبن عن نفس المجموعة من 
 .العطل 

، ال يتية لها سوى األطفالهذه الع قة غير المنتظمة كان يعهد لكل مربية بعدد كبير من  إلى ضافةإ    
 األطفال، وفيما عدا هذه العناية كان لكافيفة بدون توفر فرص التفاعل االقيام بمهام العناية بالتغذية والنظا

، حفاظا عليهم من التعرض تي تمنع تحركهم في المكان خارجهاذات الجوانب العالية ال أسرتهميتركون في 
 .لألذى

 تأخر، هناك ي ن حظ بسهولة خصائصهم السلوكيةك األطفالتكفي عدة زيارات لهذه المجموعات من    
عود الجسمية والحسية والحركية واللغوية والذهنية واالنفعالية رغم التغذية عام في النمو على جميع الص

مقارنة  األمراضالجيدة والعناية الصحية وهناك على المستوى الصحي والجسمي تدنى لدرجة المناعة ضد 
 إذا ال يبالون أنهم، محياهم يبدو عليه الهزال واالصفرار وقلة الحيوية والنشاط، كما العاديين باألطفال

 .تركهم أوحملهم الراشد 

نوعي انتقائي متين وثابت مع شخص راشد مرجعي، مما  إنسانيرباط  إقامةلقد حرم هؤالء فرصة     
ذاتفتحه على الدنيا  أعاق ن نموهم يتعرض لتعثر جدي قد ال ساستمر وجوده في هذه المؤسسات ف وا 
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الم حظ في نموهم اللغوي  لتأخر ا إلى ضافةإعلى الجانب العاطفي واالجتماعي، اليمكن تعويضه الحقا 
 .تدني تحصيلهم الدراسي عموما  إلىو الذهني ما يؤدي 

 :ئي ز الج الحرمان العاطفي 3-2

عاش فترة متفاوتة في مداها في كنفها، ويظل  أن، بعد كليهما في هذه الحالة أوحد والديه أيفقد الطفل    
 :التالية األربعةعلى النمو والصحة النفسية التي تتوقف على المتغيرات  آثارهلهذا الحرمان 

 .لسابقة للحرمان، الرعاية البديلة، ظروف الحرمان، نوعية الع قة االسن الذي حدث فيه الحرمان

كبر كلما صغر سن الطفل بالطبع، فالحرمان الذي يحدث خ ل أالحرمان  آثاربالنسبة للسن تكون  -
التي يعتمد فيها الطفل كليا على ع قته بوالديه لرعايته وحمايته، وتوفير المرجعية له اشد  األولىالسنوات 

االستق ل النفسي، وبعد  إلىعلى النمو والتوازن النفسي من الحرمان الذي يحدث بعد وصول الطفل  أثرا
 .تكون بنيته النفسية قد تشكلت وتدعمت  أن

ومعانات نفسية كبيرة بآالم من حياته  األولىالثماني  أوسنوات الخمس قد يشعر الطفل الذي تجاوز ال -
الحرمان خ ل سنوات  أماكبيرة  أضرارالحقا بدون  أهذه المعاناة قد تهد أن إالنتيجة لهذا الحرمان، 

 أهميةمن  التأكدومن هنا  يتضة  آثارهنه يعكس بالطبع على بنيته الشخصية ذاتها مما يترك سسيس فأالت
هاما في تقدير  آخرتشكيل ظروف الحرمان متغيرا  أنوظائفهما، كما  والوالدين و باألم األولية قة الع
قل اضطرابا، فقدان أنفسيا، وبالتالي  مهيأهنا  األسرةالحرمان كفقدان احد الوالدين والوفاة يكون جو  آثار

نوعية الع قة السابقة  إلىضافة إوقلق االنفصال يؤثر على توازنه النفسي ال حق  باألمنالطفل للشعور 
بغض النظر عن الجانب العاطفي  األطفالعلى الحرمان والرعاية البديلة التي تقدم جل اهتماماتها لهؤالء 

 .والنفسي

 (:العائلي ) النبذ العاطفي  3 -3

الحرمان العاطفي حيث يكون الطفل في وسط عائلي لكنه يعاني من  سبابأ حدأيعتبر النبذ العاطفي     
نظرا للخ فات الموجودة  سرتهأ بأفرادبطه لتي تر سوء الع قة ا أومن طرف العائلة  إهمالهالحرمان نتيجة 

ضعف الع قات في العائلة والتي تؤثر على شخصية الطفل سلبا بسبب  إلىبين الوالدين مما يؤدي 
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،ص 7116حجازي، مصطفى) عطف والحنان الذي فقده من جراء سوء الع قة الوالدية حرمانه من ال
027-021.) 

، الحرمان الجزئي والنبذ وهي الحرمان الكلي أنواعث ثة  إلىالحرمان العاطفي ينقسم  أنومنه نستنتج 
 .، مما يؤثر على شخصية الطفل سلبا بسبب حرمانه من العطف والحناناألهلالعاطفي من قبل 

 :الحرمان العاطفي  أسباب -6

 : الحرمان العاطفي فيما يلي  أسبابتتمثل 

ا، فينعكس الط ق الحب والحنان من ك  الوالدين مع إلىالنفسي والعاطفي للطفل الذي هو بحاجة ماسة 
 نازي محمد متولي قنديل وصاف) سلبيا على الثبات العاطفي والشخصية السوية للطفل

 (.22،ص7114شلبي،

الذين يعانون من االضطرابات النفسية والجنوح هو في الغالب الذين  األطفالالكثير من  أنكما 
 ( .010،ص7112حسن شتوان،) تعرضوا للحرمان وتفكك في الكيان العائلي 

مومي ثابت ومطمئن ألمدة طويلة من دون توفير وجه  أمهيؤدي تفريق الطفل عن  :التفريق 4-1
 األسباب، ومن (أمه أومرض الطفل ) اضطرابه، ويحدث بشكل خاص في حاالت االستشفاء  إلى

 (.خاصة بالسجن  األم إيداع) قضائية  ألسباب أو، األمالط ق، وفاة :  األخرى
سيئة وعندما  بأمهالحرمان خاصة في الحالة التي يكون فيها ع قة الطفل  إلىال يؤدي التفريق دائما 

 .ئنا مكافئايجد بدي  مطم

 :الطفل بمؤسسة  إيداع 6-2
، حيث نجد بها خاصة ( أخرىمؤسسة اجتماعية  أي أومثل دار الحضانة ) الطفل بمؤسسة  إيداع

حاالت حرمان خطيرة  األطفالغير الشرعيين والحاالت القضائية واليتامى، تحدث لهؤالء  األطفال
و الجسمية  خطورة على الصحة النفسية األكثرواضطرابات وخيمة، حيث تعتبر المؤسسات المحيطة 
 بنييكون قد  أنبعد  أشهروالتخلي عنه بعد ستة للطفل ، و يؤدي ايداع الطفل باحدى المؤسسات  

جعله في حالة حداد حاد يشكل خطرا على صحته النفسية بل  إلىبديلتها  أو أمهع قة تعلق مع 
القوة لمتابعة حياتهم بعد فقدانهم  إلىيموتون بسبب افتقارهم  األطفالبعض  أنحتى على حياته حيث 
 ( .التعلق) لموضوعهم الليبيدي 
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التفريق بل االفتقار  ما يؤثر في الطفل في تلك المؤسسات ليس فقدان الموضوع الليبيدي بسبب إن
 .ثابت يبقى الطفل متعلقا به  يوظف فيه طاقاته الليبيدية والعدوانية موضوع  إلى

، حيث نجد وطفلها األممختلف الع قة بين  إلى" ثينزور أ" يشير : األمالحرمان من وجود  6-3
هذه " دان ج ج ، هارلو" أسمىغير مبالية بطفلها، قاسية عليه، مفرطة الحماية، وقد  األم
ب كونه نوعا ما مخفيا حيث نجد الطفل محاطا جد خطير بسبوهو نمط  "الحرمان الكامن "ظاهرةال

 . أبويةبكامل دفاعات 

بحسب  آثاره، تتباين واألممومي نقصا في العناية والتفاعل الوجداني بين الطفل يعتبر الحرمان األ   
 :العوامل التالية 

 . أواإلحباطفترة التفريق  أوزمن  -
 .مدة الحرمان  -
 .ثابتة أومومية مكافئة أوجوه    أوعدم توفير وجه  أوتوفير  -
 (.حسي، حركي، وجداني) حسب نوع الحرمان  -
النشاط الفكري  إثارة إلىتكوين ع قات تؤدي  إمكانيةالبيولوجية ليست ضرورية فما يهم هو  األم -

 .الخ ...... والحسي والحركي 
، فماهو مهم هو استق ليته عليهان التفريق مهم في نمو الطفل وتنبني ق أليفر تالحرمان ليس مرادفا لل إن

تحضير الطفل لتفريق بمساعدته على تقبله، بدل شعوره بالنبذ ولذلك يتضة كعامل وقائي بتحضير الطفل 
 .لكي يعيش هذا التفريق بوصفه ترقية اجتماعية ال كبند

ل يحضر الطفل قب أنعلى نموه وتوازنه لذلك يجب  اآلثاربعض  إحداث إلىيؤدي استشفاء الطفل 
ليتسنى لهم القيام بزيارات ثابتة ال يغمهم القلق فيؤثرون بقلقهم و شباع وتعطى عناية وسن الوالدين لكي اإل

 (.27-21،ص 7112بن زديرة علي،) خ ل فترة االستشفاء، يطمئنون الطفل على بقاء حبهم له 

الحب  إلىذي هو بحاجة ، اليتمثل في النفسي والعاطفي للطفل العاطفي للطفل ن الحرمانأومنه نستنتج ب
الذين يعانون من االضطرابات النفسية هم الذين تعرضوا  األطفالوالحنان من ك  الوالدين فالكثير من 

 .األسرةللحرمان وتفكك 

 



الحرمان العاطفي:                                                                           الفصل الثاني  
 

 

20 

        :األسريةحاجات المحرومين من البيئة  -2

قد منبع العطف نه فأ أيوالدته،  أولقد فقد الطفل اليتيم والداه :المحبة و الحنان  إلىالحاجة  0- 2
 أن إذن نعامل الطفل بكل لطف، ونداعبه أويجب عليها تلبية حاجاته هذه، ب ،الحقيقي والمحبة الصادقة

، ويمسة على على فخده أوجانبه  إلىيجلسهم  األيتامالرسول صلى اهلل عليه وسلم كان عندما يرى 
 .يدهاهلل يؤجر الفرد بعدما يمسة من الشعر ب أنرؤوسهم ويقول 

من ينادي  إلىالطفل الفاقد لوالدته بحاجة  أنومعنى ذلك : التعليق و التبعية إلىالحاجة  2-2
بالبحث عن  ويبدأالنوم  أثناء أو، كبرأمراقبة وعناية  إلى، وخاصة عندما يكون مريضا ويحتاج أماهبكلمة 
من توفير  يتأكدله لكي  أما أو أبايمتلك من يختاره  أنيجب  إذ، حوائجه إحدىلغرض قضاء  أووالدته 

 .الحماية له من قبلهم
مه ويهتم بشكواه ومعاناته التي تواجهه من يستمع أل إلىالطفل بحاجة :المساواة  إلىالحاجة  2-3

مسالة  إلىيقروا له بذلك لو طلب منهم االستماع  أنهمومه  إحدىعن  أفصة، فلو األحيانفي مختلف 
 إضفاء إلىوالعمل بهذه المسؤولية تجاهه سيؤدي  األسلوبهذا  إلىاللجوء  إنله،  يستجيبوا أنما يجب 

 .السكينة عليهحالة من الهدوء و 
 :السيطرة الحاجة إلى الضبط و 5-4

 األقدامقادر  بأنهن يشعر بالعطف والحنان سببا أل إياهال تصبة معاملتنا  أن، ولكن يجب نه يتيمأصحية 
: قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  إذ، يمنعه في ذلك أوال يراقبه  أحدان أهو و  عمل يريده أيعلى 
 آباؤهم أنفسكمفي ذلك راعوا اهلل فيهم واعتبروا  فاألساس أخرى، وبعبارة " ألبنائكم كتأديبكم األيتام أدبوا"

 .مشاعرهم ففي هذه سوف لن تخدش عواطفهم و 

 أنوبسبب المعضلة الخاصة التي يعانون منها من المحتمل  يتاماأل إنا :التأكيد إلىالحاجة  5-5
صيتهم، بناء شخ ةعادإتهيئة مناخ  إلىن يصادر أ، وضرورة التربية تستوجب ببأنفسهمالثقة يفقدوا العزة و 

، حتى ال يكونوا عرضة ومكانة تليق بهم أهمية ألنفسهم، ويرون أخرىمرة  مهبأنفسلكي يستعيدوا الثقة 
 .ل نحراف 

تربيته، كما هو حالنوا  أثناءكما يجب عدم جرح مشاعره  يجب مداراة اليتيم :المداراة إلىالحاجة  5-6
بكاءه يهز  أن إذنه سريع البكاء أونعلم في حسباننا قلبه الكسير،  نأخذ أنيجب و  اآلخرين أطفالناعادة مع 
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علوووووووي ) "بكىىىىىىىى اليتىىىىىىىيم اهتىىىىىىىز العىىىىىىىر   إذا" : العووووووورش كموووووووا قوووووووال الرسوووووووول صووووووولى اهلل عليوووووووه و سووووووولم 
 (.011-012،ص0226القائمي،

نه مهما وفرت المراكز سمن توفيرها له، لذا ف داب اجات والهذه الح إلىالطفل بحاجة  أنومنه نستنتج 
الحب يبقى مات ورعاية فان احتياجهم للعطف والحنان و من خد لألطفالالخاصة كمركز الطفولة المسعفة 

يعطف ويحب حن عليهم و من ي إلىعندهم وخاصة المتواجدون في هذه المراكز فهم بحاجة ماسة 
 .ويتفهمهم

 :المترتبة على الحرمان  اآلثار -6
عا سواء كان الحرمان باالنفصال م األبوينمن  أو األم أو األبللحرمان من  األطفالقد يتعرض 

جو اجتماعي غير مستقر، ويتميز  إلىالذي يعيش في كنفه  األسريبالموت فيقلب الجو  أو( الط ق)
وتتوتر ع قاته  يتأثرالطفل بمفرده  إن، بل األسرةبالقلق والتوتر واضطراب الع قات االجتماعية داخل 

 .هر ال سويةاسوء التكيف وقد تظهر عنده مظ إلىمما يؤدي 
سب مواقف يدرك فيها الطفل عدم تقبله، تالخبرات المؤلمة في الطفولة تك أنوقد ثبت لدى علماء النفس 

للقلق وتكوين مفهوم سلبي عن  ستعداداالالتعاسة وكلها خبرات تنمي فيه و  الطمأنينةمما يشعره بعدم 
الحرمان من الرعاية  أن إلىالذات مما يؤثر على قواه في مراحل حياته التالية كما يشير فاروق جبريل 

، وتتحدد درجة الضرر من األبناءاالضطراب في شخصية  إلىالمؤدية  األسباب أولالدية هو الو 
ن وبالسن التي يتم عندها قبل الحرما( منهما أي أو) والديه  الحرمان بمدى الع قة بين الطفل و

يطة ، وتختلف باخت ف نوع الرعاية البديلة وحالة الطفل الصحية والظروف والم بسات المحالحرمان
 : نتائج صعبة على الطفل منها  إلىالحرمان من الوالدين يؤدي  أن إلىات سوقت الحرمان وتشير الدرا

 :تعطيل النمو الجسمي والذهني واالجتماعي  6-1
بناء الطفل من النواحي الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكرة تؤثر على  ن أ إلىتشير معظم الدراسات 

مستويات النمو تهبط هبوط كبيرا في  أنالذهنية واالجتماعية، وتكاد كل البحوث تتفق على الجسمية و 
الطفل في  أوخاصة عندما ينش األممن العمر وذلك في حالة الحرمان من رعاية  األولىنهاية السنة 
في ، وكلما طال بقاء الطفل في السنة الثانية حتى الرابعة أيضاي حظ   التأخرن مثل هذا أمؤسسة، و 
 .بعيدا عن البيئة زاد الهبوط في مستويات النمو أيالمؤسسة 

نه عندما يعتني أفي عملية تطبيع ولدها، و  األمدور  أهمية إلى"   بولبي" و  "جولد فارب " كل من  وأشار
ية التي تقوم محل يلقوا ع قة مناسبة مع الشخص أنولكن دون  لألطفال األساسيةبالحاجات الفسيولوجية 
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ن حرمان الطفل الصغير لفترة طويلة أو في نموهم غالبا ما يحدث بصورة عامة،  تأخيران حظ  فسننا، األم
يته وبالتالي على مستقبل حياته خطيرة وعميقة على خصائصه وشخص آثارقد يكون له  األممن عناية 

 (.22،ص 7112،إسماعيلياسر يوسف )

 ( : األعلى ناواأل  األنااضطراب تكوين ) اضطراب النمو النفسي  6-2

، ويشير  أبويهالسليمة التي يحياها الطفل مع  األسريةحد نتائج الحياة أيعتبر النمو النفسي للطفل 
 أمهكانت بينه وبين  أنفبعد  أبيهمه و ور عاطفة الحب ألهالنمو النفسي رهن بظ أن إلى"  المليجي"

مستقلة عن الحاجات الفسيولوجية والمطالب النفعية ، تصبة رابطة عاطفية رابطة فسيولوجية محضة
 (.770، ص0220عبدالمنعم المليجي و حلمي المليجي ،)

نه خ ل العامين الثاني والثالث تتكون الذات الشعورية للطفل، ويرجع الفضل في أ إلى"فهمي " أكدكما 
بع حاجاته شتهتم فتعطف عليه وت األم أن، والذي يحدث األموهي  األولىالمربية  إلىتكوين هذه الذات 
ا ويمر تكوين ذات الطفل في تضمه بين ذراعيهة فهي التي تحمله وتعطيه الثدي و الجسمية والنفسي

 :مراحل

اللذة، فنجد الطفل يقوم بكل سلوك يحقق له اللذة ويبعد  لمبدأوتخضع فيها الذات : األولىالمرحلة  -1
 وجزء من الثاني  األولالذي يسيطر على سلوك الطفل في العام  المبدأ، هذا هو األلمعنه 
تقوم بتوجيهات نتيجة عدم رضاها عن سلوك الطفل الذي يسعى به  األمنجد فيها :المرحلة الثانية  -2

قام بسلوك ال يرضيها، فنجد الطفل يعدل من سلوكه وهذا هو التكوين  إذااللذة فهي تعاقبه  مبدأوراء 
 (.27،ص 0222مصطفى فهمي، ) نا ال شعورية الطبيعي لأل

يؤثر سلبا على حياة الطفل ونموه الجسمي والنفسي مما يشكل خطرا  األبوينالحرمان من  أنمن الم حظ 
من الظواهر  اإلمكانلهم مهمة كبيرة في الحد قدر  أنمها اعلى مستقبله، ويعطي تصورا لدى من يقوم مق

عطائهمالمحرومين،  األطفالالخطيرة على هؤالء  قدرا من الثقة بالنفس والعاطفة الوالدية البديلة عسى  وا 
 .يتغلبوا عل بعض المشك ت الناتجة عن الحرمانبية و يتكيفوا مع الواقع الجديد بشيء من االيجا أن
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بعيدة  ثارآقريبة المدى و  آثار إلىالمترتبة على الحرمان من الوالدين  اآلثارتقسيم  6-3
 :المدى
 :القريبة المدى  اآلثار 6-3-1

 : اآلتيتتمثل في 
 .صال بهاتعند عودة اال أبويهاستجابة عدوانية تجاه  -
 .وبديلتها مرتبط في الرغبة الشديدة بالتملك األمالمتزايد في طلب  اإللحاح -
 . األسرةشخص بالغ في محيط  بأيتعلق سطحي  -
 انسحاب ب  مباالة من جميع الروابط االنفعالية -

 :البعيدة المدى  اآلثار 4-3-2

الذين يمرون  األطفالنكبات على  أحياناتصبة  أنبعيدة المدى يمكن  آثاروجود  إلىفتشير الدراسات 
فرصة لتكون  أيبخبرات مؤلمة نتيجة للحرمان الشديد من الوالدين، وتتلخص هذه الخبرات بعدم وجود 

، وقد األقلعلى  أشهرلمدة ث ث  أمهحرمان الطفل من  أو األولىالسنوات  أثناء األممع صورة  ارتباط
م في الفترة نفسها، لأل وأخرىصورة  االنتقال بين أو األولى األربعالسنوات  أثناءمن سنة  أكثرتمتد 

عاشت  ثا الرعاية من والديهم من قبل، حيالذين لم يتلقو  األيتام األطفالوبالمقارنة بين المجموعتين من 
 ونشأتبديلة  أسرة إلىتنتقل  أنخ ل السنوات الث ث في المؤسسات قبل  األولىت المجموعة أنشأ أو

 :اآلتيتختلف عن المجموعة الثانية في  األولىالمجموعة  أن، وتبين سر بديلةأالثانية منذ البداية في 

 .اآلخرينتكوين ميول مضادة للمجتمع وعدم القدرة على تكوين ع قات اجتماعية سليمة مع  -
 .في النمو اللغوي وظهور مشك ت النطق والك م واستمرارها طوي  تأخر -
 .في النمو العقلي واستمرار ذلك حتى المراهقة تأخر -
 .الحركينمو الجسمي و في ال تأخر -
 .كالضرب وتدمير الممتلكات  اآلخريناتصاف سلوكهم بالعدوانية ضد  -
 .الغضب والرقة والكذب -
 .تكالية واالعتماد على الكبارالميل لإل -
عدم القدرة على التكيف االجتماعي واالنفعالي والميل ل نعزال والبرود االنفعالي واستمرار ذلك  -

 (.42-41،ص0212،وآخرونعزيز سمارة  )حتى المراهقة 
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 :العوامل المؤثرة في نتائج الحرمان  -7
 :العمر الزمني 7-1

اللغوي  التأخيرالحرمان باخت ف سن الطفل الذي يحدث به الحرمان، فمث  قد يحدث  ثارآتختلف 
يختلف باخت ف  الناشئطبيعة القصور  أنمرحلة من مراحل النمو رغم  أيوالعقلي للطفل المحروم في 

صدارالنمو ونقص المناغاة  تأخر م حظةمن الحياة يمكن  األولى، ففي الشهور القليلة مراحل العمر  وا 
نه يبدو كلما تقدم العمر الزمني للطفل عند حدوث أالمحرومين، و  لألطفالوضعف التجارب  األصوات

زيادة في نمو المخ  أقصى أن عتباراالخذ في قل بكثير، وباألأذلك  بعدالنمو الحادث  تأخرالحرمان كان 
 لإلصابةتعرضا  أكثرتكون الكائنات  أنبعد المي د واحتمال  األوليينهي تلك التي تحدث خ ل العامين 

وضوحا في هذه  أكثرالحرمان تبدو  آثار أناعتقدنا  إذامراحل النمو السريع لذا يبدو  أثناءبالضرر 
 .المرحلة 

، الحرمان آثارهناك تناقض واضة في النتائج الخاصة بالفروق بين الجنسين في  :جنس الطفل 7-2
الضارة لخبرات  اآلثارقابلية للمعاناة من  أكثرالذكور  أننه بعض الدراسات وجدت فروقا تؤكد أ إال

ذا، االنفصال حساسية  أكثرالذكور  أنتتفق مع النتائج التي وجدت  فسنهاهذه النتائج المبدئية  تأكدت وا 
 .في مواجهة الضغوط البيولوجية لإلصابةفاعلية  أكثر تأكيدبكل  أنهم، كما للضغوط النفسية

الجوانب  أهم كأحدالصفات المزاجية  أهميةمدى  إلىتشير الدراسات  :الخصائص المزاجية 7-3
جزءا من الفروق الفردية في االستجابات لخبرات  أنالمسؤولة عن تباين االستجابة للحرمان فقد وجد 

، لمميزة لهم قبل حدوث هذه الخبراتتفسره خصائصهم النفسية وصفاتهم المزاجية ا أناالنفصال يمكن 
 أناضطرابا عقب خبرة االنفصال، هؤالء الذين كانوا قبل هذه الخبرة يمكن  األطفال أكثر أنحيث وجد 

 .وغير اجتماعيين باآلخريناالتصال و التعبير و عدوانيون، قليل أنهمنصفهم على 
 باألمع قة تعلق  أقاميكون الطفل قد  أنينبغي  :والطفل األمنوعية العالقة السابقة بين  7-4

ذلك  أي، منحة االنفصال أن"shafarشافر "وجد ، فقديعاني من خبرات االنفصال عنها أنقبل 
هذه الخبرة ال تحدث قبل بلوغ الطفل ستة شهور من عمره نظرا  أعقاباالضطراب االنفعالي الحاد في 

 أن، وبخ ف هذه النتيجة المؤكدة يبدو قائمة وثابتةفي حوالي هذه السن تقريبا تصبة رابطة التعلق  ألنه
قبل حدوث هذه الخبرة  بأمهكانت ع قة الطفل  إذاخبرات االنفصال تقل  أعقابالمنحة االنفعالية في 

مشوشة  وأمهكانت الع قة بين الطفل  إذا أماطيبة قبل الفراق فانه يزداد سوءا  وأمهعنده  ع قة طيبة
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االضطراب  أننه من المعتقد أخرجا للع قة التي تربطه معها، و مضطربة فانه قد يرى انفصاله عنها م
 .من شخص  أكثركان الطفل يقوم على رعايته  إذايقل حده 

خبرات  بسحدىمروا  أنالذين سبق لهم  األطفال أنيفترض عموما :خبرات االنفصال السابقة  7-5
، ل ال حقة اقل صدمة لهم بشكل خاصحصانة بحيث تكون خبرات االنفصا أكثراالنفصال يصبحون 

من الحيوانات في الخبرة الثانية  "الريزيوس " المؤيدة لذلك قليلة، فقد وجد عند صغار  األدلة أنغير 
، ل نفصال األولىنفس العمر في الخبرة  مناستجاب بها الصغار  ل نفصال تستجيب بنفس الشدة التي

 األولىالقائل بزيادة الحساسية بالنسبة للخبرة  الرأيفهناك القليل الذي يؤيد  اإلنسانفي بني  أما
 أكثرسعيدة كانت استجاباتهم لخبرات االنفصال ال حقة خبرة سابقة غير  لألطفالل نفصال،فحين كان 

مروا بخبرة طيبة، فان تكرار االنفصال قد ال يصاحبه  أنلم يسبق لهم  بأطفالسواء من تلك الخاصة 
بطبيعة  أسوء أو أفضلعلى نحو  تتأثراستجابات الطفل لخبرات االنفصال  أن، والواضة السيئة اآلثار

 .خبرات االنفصال السابقة 
، فقد وجد على االنفصال بزيادة مدة استمرارتزداد المحنة النفسية المترتبة :طول مدة االنفصال  7-6

لمدة  أمهاتهممقارنة بالذين انفصلوا عن  أمهاتهمفي نهاية مدة انفصالهم عن  األطفاللدى  أكثراضطرابا 
 .اقل 
لمدى طويل فقط  آثارتترتب على االنفصال  :للصغير المألوفةالبيئة غير  أواالنفصال  7-7

ما الذي يحدث ، ولدراسة هذه المشكلة يجب تحديدهاحين يصحب هذه الخبرة تغيير في البيئة المعتادة 
 مألوفةوجد الطفل في بيئة  إذا؟ وما الذي يحدث  يألفهافي بيئة ال  األمحين يكون الطفل في صحبة 

 ؟  األمله دون 
البيئات الغريبة عليه تمثل مثيرات دافعة  الطفل و  يألفهمالذين ال  األشخاص أن نستخلص أنيمكن 

قد يزيله  آون يقلل من اضطرابه الصغير أمعه في مثل هذه المواقف من شانه ساألوجود  أنللخوف غير 
 .تماما

 يألفهمالذين  األشخاص أنقد وجدت دراسات عديدة  :األم مع الطفل غير أشخاصوجود  7-9
 في موقف غريب على الطفل األم، يخفق وجودهم من وقع المعاناة عن االنفصال عن األمالطفل غير 

 ( .42-44، ص 7112، إسماعيلياسر يوسف )
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اللغوي والعقلي في  التأخيرالطفل الذي يعاني من الحرمان العاطفي، وقد يعاني من  أنومنه نستخلص 
قابلية للمعاناة من  أكثرالذكور  أنبعض الدراسات وجدت فروقا تؤكد  أنمرحلة من مراحل النمو، كما  أي

قبل  ااضطرابا عقب خبرة االنفصال، هؤالء الذين كانو  األطفال أكثر أنالضارة ل نفصال، وكذلك  اآلثار
 . باآلخرينالتعبير و االتصال  قليلوعدوانيون  أنهمنصفهم على  أنهذه الخبرة يمكن 

 :الحرمان من الوالدين آثارالوقاية من  -9

بديلة قادرة على  أمالمرض يجب رعاية الطفل من قبل  أوالط ق  أوعند فقدان الوالدين بسبب الموت  -
 .تقدم له كل الرعاية واالهتمام والحب أن

الرعاية  األطفال، بل يجب عليهم منة أبنائهمعاناه الوالدين من حرمان في طفولتهم مع  عدم تكرار ما -
 .والحب واالهتمام حتى ال تعود القصة من جديد 

 إذا أقاربهممن الحصول على العطف من  األطفالحتى يتمكن  األقاربمع  األسرةضرورة تفاعل  -
 . األحيانعن تقديم هذا العطف في بعض  األسرةعجزت 

 .عمل إلىمقبول ومرغوب فيه من قبل الوالدين وترجمة هذا التقبل  بأنهالطفل  إشعار -

 إقامةالسوية من خ ل  األسريةالمحرومين من الحياة  لألطفاليجب على المجتمع تقديم الرعاية الكافية  -
 ( . 21، ص0212،وآخرونعزيز سمارة ) المؤسسات االجتماعية 
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 : فصلخالصة ال
الحرمان العاطفي ال يكون نتيجة للبعد عن الوالدين  أننستخلص  إليهامن خ ل النقاط التي تطرقنا 

واحتياجه للحب  األمانبل هو الغياب الوجداني الذي يعيشه الطفل والمتمثل في شعوره بعدم  أواألسرة
 .والعاطفة والحنان ونقصه لحاجيته النفسية

هي الحرمان الجزئي والحرمان الكلي والنبذ العاطفي من  ث ثة أشكال إلىكما يتشكل الحرمان العاطفي 
 .عديدة ومتنوعة حسب الحاالت أسباب، كما له األهلقبل 

الحب  إلىالحاجة : والمتمثلة في األساسيةالحاجات  أهمهامن توفيرها له، ذكرنا  داب وللطفل حاجات ال
 إلى، الحاجة والطمأنينة األمن إلى الذات، الحاجة تأكيد إلىاالنتماء، الحاجة  إلىوالعطف، الحاجة 

 .اللعب
ن احتياجهم سمن خدمات ورعاية ف لألطفالنه مهما وفرت المراكز الخاصة كمركز الطفولة المسعفة سلذا ف

من يحن  إلىللعطف والحنان والحب يبقى عندهم وخاصة المتواجدون في هذه المراكز فهم بحاجة ماسة 
 .عليهم ويعطف ويحب ويتفهم 
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 تمهيد 
أهله ألن يكون أحد  التوافق مصطلح شديد االرتباط بالشخصية في جميع مراحلها و مواقفها وهو ما

وكذا الصحة النفسية وقد تضاعفت أهميته في هذا  المفاهيم األكثر انتشارا و شيوعا في علم النفس،
العصر الذي ازدادت فيه الحاجة إلى األمن و االستقرار النفسي و االجتماعي باعتباره عملية تفاعل 

يسعى من خالله الفرد إلى إشباع حاجاته البيولوجية و السيكولوجية لتحقيق . ديناميكي بين الفرد وبيئته
ومن خالل فصلنا هذا سوف تتطرق . ليل تمتع الفرد بالصحة النفسية الجيدةفالتوافق د. مختلف مطالبه

 . لبعض العناصر التي توضح لنا مصطلح التوافق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التوافق النفسي:                                                             الفصل الثالث   
 

 

30 

 التوافق -1
 :نبذة تاريخية حول مصطلح التوافق  -1-1

والتنافر ومفهوم التوافق مستمد من مصطلح  التوافق مصطلح يعني التآلف والتقارب، فهو نقيض التخالف
للتطور سنة " دارون"التكيف الذي استخدم في علم األحياء والذي ازدادت أهميته بعد ظهور في نظريته 

، إذ يعتبر هذا المصطلح حجز الزاوية في نظريته ويشير مصطلح التكيف في علم األحياء إلى (9581)
هم في بقاء األجناس، فالخواص البيولوجية التي تتوافر في الكائن البناء البيولوجي والعمليات التي تسا

الحي ال يمكن أن تساعد الكائن الحي على البقاء واالستمرار إال إذا توفر ما يساعد على بقائها   
 .واستمرارها

يتضح مما سبق أن التكيف من وجهة نظر علم األحياء يركز على قدرة الكائن الحي على التالؤم مع  
روف البيئية وهذا يتطلب منه مواجهة أي تغير في البيئية بتغيرات ذاتية وأخرى بيئية، واستفاد علماء الظ

النفس من المفهوم البيولوجي للتكيف واستخدموه في المجال النفسي بمصطلح التوافق حيث أنه من 
سر السلوك اإلنساني الطبيعي أن ينصب اهتمام علماء النفس على البقاء االجتماعي والنفسي للفرد إذ يف

بواصفه توافقات مع مطالب الحياة وضغوطها، وهذه المطالب هي نفسية اجتماعية بحد ذاتها ويتضح في 
 .صورة عالقات متبادلة بين الفرد واآلخرين، وتؤثر بدورها في التكوين السيكولوجي للفرد

توافق وأشاروا إلى أن التكيف لقد اهتم الباحثين بهذا الموضوع بغية التمييز بين مصطلحي التكيف وال
يعني السلوك الذي يجعل الكائن الحي في نشاط لممارسة الحياة في محيطه الفيزيقي و االجتماعي، بينما 

 . يشير مصطلح التوافق إلى الجانب النفسي من نشاط اإلنسان وسعيه للتعامل المرن مع مطالب الحياة
اإلنسان، ) التكيف فيشمل تكيف الكائن الحي عامة من هنا فالتوافق مفهوم إنساني بحت أما مفهوم 

إزاء البيئة التي يعيش فيها وال بد للكائن الحي أن يتكيف مع البيئة لكي يتمكن من ( الحيوان، النبات 
 .العيش فيها

يتبين مما سبق أن السلوك الذي يبديه يفهم على أنه التكيف مع الجوانب المختلفة مع متطلبات البيئة 
وأنه توافق للمتطلبات السيكولوجية و كالهما يؤديان وظيفة متشابهة تهدف إلى دراسة وفهم  الطبيعية،

السلوك اإلنساني، فالفرد بإمكانه أن يتالءم مع الظروف البيئية الطبيعية كما بإمكانه التالؤم مع الظروف 
يتميز بها الجنس  االجتماعية والنفسية المحيطة به، وذلك بتغير الظروف وفق ما لديه من إمكانيات

 .(64 -64، ص 1199بلحاج فروجة، ) .  البشري
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 :تعاريف التوافق -1-2
 ع حاجة أو التغلب على صعوبة أو اجتيازالتوافقهو مجموعة من األنشطة التي يقوم بها الفرد إلشبا"

وهذه األنشطة يمكن أن تصبح  معوق أو العودة إلى حالة التوافق والتالؤم واالنسجام مع البيئة المحيطة،
ردود فعل أو استجابات عادية مألوفة في سلوك الفرد في مواقف متشابهة، والتكيف الناجح يؤدي إلى 
التوافق والتكيف غير الناجح يؤدي إلى سوء التوافق ويقصد به سوء التكيف مع البيئة المادية أو الوظيفية 

-994،ص 1118المطيري ،  معمومة سهيل) .ة سلوكيةاالجتماعية وما تبع ذلك من مضاعفات انفعالي
995.) 

فإذا اصطدمت رغبات الفرد مع المجتمع يؤدي ذلك إلى خلق عقبات في سبيل إرضاء دوافعه كما في 
حاالت الصراع النفسي أو المشكالت فالفرد من أجل استعادة االنسجام مع غيره مع األفراد عليه أن يعدل 

 ( .558ص ،9149جي و حلمي المليجي ،عبد المنعم الملي) ".سلوكه

أن التوافق هو االنسجام مع البيئة ويشمل القدرة على إشباع أغلب brune (9155 " ")برنو "وحسب 
 .حاجات الفرد لمواجهة معظم المتطلبات الجسمية واالجتماعية

اإلنسان خاصة و  كل سلوك أو نشاط يقوم به" إلى أن مصطلح التوافق هو ( 9115)ويشير فرج طه 
تحقيق مطالبه ويريد أن يحقق النجاح في مواقف الحياة المختلفة حتى الى الكائن الحي عامة يهدف منه 

خطأ في الواقع و كانت نتيجته عكسية، ويكون التوافق حسنا لو نجح الفرد في تحقيق مطالبه و ألو 
 ".حاجاته دون أن يضر بنفسه أو بمن حوله أو بمجتمعه 

حالة من التالؤم بين الشخص وذاته وبين الشخص وبيئته المحيطة : " التوافق بأنه "دانوف-لندا" وتعرف 
 ".به، ويتضمن قدرة الفرد على تعديل سلوكه واتجاهاته إذا واجه مشكالت معينة 

 (. 15أحمدمحمد حسن وناجي محمد ناجم وآخرون، ب س، ص ) 
وافق عملية وتغيير الفرد لسلوكه وفق متطلبات البيئة وفي األخير نستخلص من التعاريف السابقة أن الت 

 .بحيث يكون هذا الفرد قادرا على تحقيق توافقه الشخصي واالجتماعي وبالتالي الشعور بالرضا

 :المصطلحات المرتبطة بالتوافق -1-3
 :التكيف -1-3-1

إزاء البيئة المادية التي يعيش فيها  (اإلنسان، الحيوان، النبات ) يشتمل التكيف هنا الكائن الحي بعامة 
لكي يتمكن من العيش في بيئة ما البد أن يكيف نفسه لهذه البيئة  the organingالكائن، والكائن الحي 

 .وقد تحدث تحويالت في كيان الكائن الحي ليواجه مشكالت و صعوبات مفروضة عليه من البيئة
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 (. 98، ص 1116محمد جاسم محمد، ) 
نتج أن التوافق يخص علم النفس بحيث يرتبط التي يتميز بها اإلنسان فقط، والتي يسعى من مما سبق نست

خاللها لالتزان واالستقرار والتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه وذلك من أجل تحقيق االستقرار النفسي 
 .واالجتماعي من خالل التوفيق بين ذاته وبين محيطه

 :الصحة النفسية -1-4-2
بأنها التوافق التام بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة األزمات " " القوصي"يعرفها 

 ".النفسية العادية التي تطرأ عادة على اإلنسان مع اإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفاية 
 (. 98، ص 1111سهير كامل أحمد، ) 

تماسك الشخصية ووحدتها وتقبل الفرد لذاته و  بأنها علم التوافق النفسي الذي يهدف إلى" فهمي"وعرفها 
صالح حسن الداهري، ) ".تقبل اآلخرين له بحيث يترتب على هذا كله شعوره بالسعادة والراحة النفسية

 . (51، ص 1115
أن التوافق جوهر الصحة النفسية فهناك ارتباط بين التوافق و الصحة  "فيصل محمد خير الزراد"ويعتبر 

النفسية فقد يصل في بعض األحيان إلى الترادف ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الشخص المتوافق 
 ".جيد المواقف البيئية والعالقات الشخصية يعد دليال على امتالكه وتمتعه بصحة نفسية جيدة

 (. 19، ص 1116محمد جاسم محمد، ) 
نما عبارة عن حالة توازن بين المواد الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية  الصحة النفسية ليست حالة ثابتة وا 
وآليات الحماية والدفاع للعضوية من جهة وبين التأثيرات الكامنة المسببة للمرض للمحيط الفزيائي 

يقوم الفرد دائما ببناء وتحقيق صحته واالجتماعي والبيولوجي من جهة أخرى، وبالتالي يجب أن 
 .(14، ص 1114سامر جميل رضوان، ).النفسية

مما سبق نستنتج أن للصحة النفسية أهمية كبيرة للفرد والمجتمع، ويمكن اعتبارها الحالة التي يكون فيها 
مكاناتهالفرد متوافقا مع نفسه ومع محيطه، كما أنها قدرة الفرد على تحقيق ذاته واستغالل قدراته و   .ا 

 :مؤشرات التوافق -1-4
 :يمكن حصر مؤشرات التوافق فيما يلي

 :النظرة الواقعية للحياة -1-4-1
كثيرا ما نالحظ حاالت تعاني من عدم قدرتها على تقبل الواقع المعايش ونجد أن الفرد الذي يعاني 
متشائما رافضا تعيسا يشير كل ذلك إلى سوء التوافق أو اعتدال الصحة النفسية له وفي المقابل قد نجد 
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عيدا ويشير هذا إلى توافق فرد آخر مقبال على الحياة بكل ما فيها من أفراح واقعيا في تعامله متفائال س
 .هو متوافق مع معطيات واقعية ينبغي أن نالحظ أن هناك درجات من التوافق أو سوء التوافقشخص 

 :مستوى طموح الفرد -1-4-2
لكل فرد مطامح وآمال فبالنسبة للمتوافق تكون طموحاته في مستوى إمكاناته وسعى من خالل دافع 

روعة في ضوء مقدرته على تحقيقها ويشير ذلك إلى توافق هذا الفرد اإلنجاز لتحقيق هذه الطموحات المش
بينما قد نجد فرد آخر يطمع في أن يصل ويلحق ويحقق مطامح وآمال بعيدة تماما عن إمكاناته كمن 
ذا لم يتحقق ما يطمح إليه يحدث انهيار أو  يلجأ إلى المضاربة أو المقامرة ربما بأسرته أو أمله أو ماله وا 

ديه اتجاه عدائي نحو الناس ونحو الحياة ويعلن القدر والحظ ويظل حاقدا كارها غيورا كما أنه قد يتكون ل
وكل ذلك يشير إلى عدم توافقه ( عالم ال واقعي من الخياالت كأحالم اليقظة)يعيش في عالم خاص به 
 .مع المجتمع الذي يعيش فيه

 :االحساس بإشباع الحاجات النفسية للفرد -1-4-3
اس بإشباع حاجات الفرد النفسية يعد مؤشرا مهما للصحة النفسية أو توافق الفرد ومن أهم هذه اإلحس

الحاجات النفسية لإلحساس باألمن وهي حاجة نفسية ضرورية تتمثل في إحساسه بأنه محبوب وأنه قادر 
تمثل ذلك في على حب اآلخرين ثمة حاجة ثالثة مهمة أيضا وهي إحساس الفرد بأنه قادر على اإلنجاز وي

نجاحه في العمل وفي كل ما يؤديه من مهام كذلك في معظم المشروعات التي يكلف فيها أو يتبناها 
 ....بنفسه كذلك يحس المتوافق باالنتماء إلى جماعة مؤسسة حزب وطني ناد

عنه  ويحس بالوالء واالهتمام بتنفيذ برامج هذه المؤسسة أو الجماعة أو الحزب الذي ينخرط فيه ويدافع
ويحميه ويضحي من أجل رفعه ورقيه كذلك يحس المتوافق بحاجاته إلى الحرية بحيث تكون لديه حرية 

 .القبول أو الرفض في ضوء قناعاته، وال يكون مسيرا على الخط أو مغايرا على أطول الخط
 :توافق مجموعة من االتجاهات االيجابية -1-4-4

االتجاهات التي تسير حياة الفرد فالتوافق يتالزم مع  تتمثل في الشخص المتوافق توفر مجموعة من
االتجاهات المختلفة الخاصة و العامة التي تتمثل في احترام العمل بغض النظر عن نوعيته وتقدير 
المسؤولية وأداء الواجب واحترام الزمن والوالء للقيم واالعتراف بالتقاليد السائدة في ثقافته واالتجاه نحو 

ت في كافة مجاالت الحياة وتقدير من ساهم في هذه االنجازات سواء كانت سياسية أو تقدير اإلنجازا
عسكرية أو اقتصادية أو علمية أو فنية وتوافر هذه المجموعة من االتجاهات في الفرد من ضمن ما يشير 

 .إليه توافقه
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 :توافر مجموعة من القيم -1-4-5
حب الناس، التعاطف، )للقيم منها على سبيل المثال القيم االنسانية  نسقتتمثل في الشخص المتوافق 

تثقيف الحواس فالعين المثقفة تستطيع أن تميز )كذلك نسق من القيم الجمالية ( الرحمة، الشجاعة، األمانة
أن ترى جمال اللون وشكل الصورة واألذن المثقفة تستطيع أن تميز جمال الصوت واللحن وكذا الحال مع 

 .ي الحواس، كذلك نسق من القيم الفلسفية وهذه القيم حيث تتوافر لدى الفرد تتشكل لديه ركيزة التوافقباق
 :توافر مجموعة من السمات الشخصية -1-4-6

خالل نمو اإلنسان يتشكل له مجموعة من السمات ذات الثبات النسبي ويمكن أن نالحظ من خالل 
التي تشير الى التوافق التي تعد ومن أهم السمات الشخصية مواقف حياتية كما يمكن قياس هذه السمات 

 :للصحة النفسية للفرد ما يليفي الوقت احد المؤشرات 
 :الثبوت االنفعالي -1-4-6-1

أهم السمات المهمة التي تميز الشخص المتوافق وتتمثل هذه السمة في قدرة الفرد على تناول األمور بأناة 
ص الثابت ال يستنفر أو يستثار من أحداث ومواقف تافهة يتسم حامل وصبر وعدم انفعال كما أن الشخ

السمة بالرزانة يثق به الناس عقالني في مواجهته لألمور و المواقف ال يثور بسرعة أو يغضب أو يخاف 
أو يغار من الغضب أو الخوف أو الغيرة العادية ومن الطبيعي أن الشخص ال يولد معه ومعه هذه 

مو في ظل ظروف بيئية واجتماعية مناسبة كأن تكون العالقات في األسرة متناغمة السمات ولكنها تن
يسود أفردها التعاطف والثقة بالنفس وقد ثبت أن اآلباء العصابين تتكون لدى أبناءهم سمة االنفعال مما 

فعالي أو القلق يشير إلى أن البيئة العصابية المشحونة بالتوتر و االنزعاج تولد في األفراد عدم الثبوت االن
 .االنفعالي

 :اتساع األفق -1-4-6-2
تسهم هذه السمة أيضا في توافق الفرد مع اآلخرين ويتسم الفرد الذي يتجلى بهذه السمة عالية على تحليل 

وتميل إلى القراءة المنوعة ويتابع  األمور وفوز االيجابيات من السلبيات وكذلك يتسم بالمرونة والالنمطية
يوصف بضيق األفق المتعلق على ذاته الذي ال يرى إال ما تحت أنفه و هذا األخير يصعب التعامل معه 

 . و يعاني من سوء التوافق
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 :التفكير العلمي -1-4-6-3
يا قائما على يتسم الشخص الذي يوصف بهذه السمة بقدرته على تفسير الظواهر و األحداث تفسيرا علم 

األسباب الكامنة وراء الظاهرة أو الحدث كذلك يستطيع هذا الشخص أن يكتشف القوانين العلمية التي 
 تحكم هذه الظواهر و األحداث و بهذا فهو يبتعد عن التفكير الخرافي و يبتعد عن التواكلية و القدرية و 

 ميتافيزيقي و كل ذلك يقترب منه التوافق بي أويكذلك ال يؤمن بالصدفة و البخت و كل ما هو غ... الحظ
 (.19-18،ص1116محمد جاسم محمد، )

 :مفهوم الذات -1-4-6-4
يشير إلى توافق الفرد ومن عدم توافقه، فإذا كان مفهوم الذات عنده يتطابق مع واقعه يدركه اآلخرون 

 .يكون متوافق
 :المسؤولية االجتماعية-1-4-6-5

 .فرد بمسؤولية إزاء اآلخرين بقيمه وعاداته ومفاهيمهالمقصود بهذه السمة أن يحس ال

 :المرونة -1-4-6-6
أن يكون الشخص متوازنا في تصرفاته أي بعيدا عن التطرف في اتخاذ قراراته وفي الحكم على األمور 

ايرا حيث يساير اآلخرين في بعض المواقف التي تتطلب عن التطرف يجعل الشخص مسايرا ومغ والبعد
صالح حسين الظاهري، ) يغايرهم إذا رأى وجهة نظر أخرى االبتعاد عن االعتمادية و االستقالليةذلك وأن 
 (.85، ص 1118

من خالل ما سبق نستنتج أن تمتع الفرد بهذه السمات يدل على توافقه االيجابي سواء مع ذاته أو مع 
 .المجتمع الذي يعيش فيه

 :أبعاد التوافق -1-5
وي على مواقف تثير السلوك والتي تبرز على مستويات مختلفة حيث نجد تتعدد مجاالت الحياة حيث تحت

 .......منها المستوى الشخصي، االجتماعي، المهني

 :التوافق الشخصي -1-5-1
يتضمن السعادة مع النفس و إشباع الدوافع والحاجات الداخلية األولية، الفطرية، العضوية، الفيزيولوجية 

حيث يقل الصراع الداخلي ويتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في " داخليسلم "والثانوية ويعبر عن 
 .(15، ص 9141مصطفى فهمي، ) مراحل متتابعة
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 :التوافق االجتماعي -1-5-2
ويتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية واالمتثال لقواعد  

ؤدي إلى ل االجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة، والسعادة الزواجية مما يالضبط االجتماعي، والتفاع
 الصحة االجتماعية"تحقيق 

 :التوافق المهني -1-5-3
ويتضمن االختيار المناسب للمهنة واالستعداد علميا وتدريبيا لها والدخول فيها واالنجاز والكفاءة واالنتاج 

 .مل المناسب في المكان المناسبوالشعور بالرضا والنجاح ويعبر عنه العا
 .(15، ص 1118حامد عبد السالم زهران، )
 :التوافق الزواجي -1-5-4

يشمل السعادة الزوجية والرضا الزواجي الذي يتمثل في االختيار المناسب واالستعداد للحياة الزوجية 
الزوجية والقدرة على حل والدخول فيها والحب المتبادل واإلشباع الجنسي وتحمل المسؤوليات الحياة 

 .المشكالت
 :التوافق العائلي واألسري -1-5-5

تعني السعادة األسرية وتشمل االستقرار األسري والقدرة على تحقيق مطالب األسرة وسالمة العالقات بين 
 (.51،ص 1116محمد جاسم محمد، ).الوالدين والتمتع بفضاء وقت الفراغ وسيادة الحب والثقة بينهم

نستخلص مما سبق أن كل مستوى له أهمية لتحقيق التوافق االيجابي والكامل، وأن كل مستوى يكمل 
اآلخر حيث أن الفرد يولد وهو مزود بأعضاء متخصصة لكل مثير ومجموعة من االستعدادات النفسية 

ل دور األسرة واالجتماعية وما عليه إال االعتماد على نفسه لتوجيهها وتحمل مسؤولياته وذلك بدون إهما
 .والمجتمع في تهذيب هذه السلوكات

 :النظريات المفسرة للتوافق -1-6
يعتبر البعد النظري لتفسير أي ظاهرة عملية األساس في كل البحوث وموضوع التوافق وألهميته الكبيرة 
يعد من المواضيع الحديثة في البحوث النفسية وذلك لما له من عالقة مباشرة بحياة الفرد وخاصته 

 : النظريات التي فسرت التوافق نجد المراهق، ومن أهم
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  المنظور الفرويد -1-6-1
وهو األنا على خلق حالة من االتزان بين الدافعية تؤدي إلى حدوث  " freudفرويد "يعنى التوافق عند 

نوع من التوافق مثل الكبت الذي يعد حيلة هروبية تلجأ إليها األنا لطرد الدوافع والذكريات واألفكار 
كراهها على التراجع إلى الشعور والنكوص هو عبارة عن تراجع الفرد إلى  الشعورية المؤلمة، أو المخزنة وا 

اليب طفيلية أو بدائية في التفكير أو السلوك حيث يعجز عن التغلب بطريقة بناءة على ما يعانيه من أس
حباط أو صراع، غير أن اإلفراط في استخدام تلك اآلليات يولد صورة شاذة عن التوافق المطلوب  .كبت وا 

 : المنظور األدلري -1-6-2
ي والتوافق غير السوي، ويستحل عليها من خالل أن للتوافق مظهرين التوافق السو " Adlerأدلر"يرى 

 : متابعة دافعية المثابرة لدى الفرد من أجل تحقيق التوافق في اتجاهين هما
اتجاه عصبي يتمثل في الرغبة باستخدام القوة والسيطرة، واتجاه معدل يتمثل بالمشاعر االجتماعية  -

ة التعويض الدفاعية أهمية خاصة في سبيل تحقيق والميل إلى التعاون نحو تحقيق الكمال، ولقد أعطى آلي
 .التوافق لدى الفرد وحدد في هذا المنحنى النفسي

ولقد بقي هذا المنظور السلوكي انتقادات كثيرة حيث يرى علماء كثيرون أن السلوك ال يمكن تفسيره   
التفكير والعواطف اعتمادا على مكافآت وعقوبات خارجية، ويرون أنه يجب أخذ األحداث الداخلية مثل 

 ....بعين االعتبار

 :المنظور المعرفي -1-6-3
يرى المعرفيون أن التوافق يتأثر إلى حد بعيد بالطريقة التي يفسر بها األفراد الحوادث البيئية، وأن 
الشخص المتوافق هو الذي يستخدم استراتيجيات معرفية مناسبة في مواجهة الضغط النفسي وفي حل 

ذلك إلى حالة من النوبات تسمى التوازن المعرفي المتمثلة في تجميع مجموعة من المشكالت، ويؤدي 
 .الخبرات والمعارف لدى الفرد تساعده في حل المشكالت التي يواجهها

 :المنظور االنساني-1-6-4
على أن اإلنسان يجاهد لكي يحقق ذاته " Rogersروجرز "يؤكد أنصار االتجاه اإلنساني أمثال 

هدف ذلك بالميل إلى تحقيق الذات من خالل تحقق اإلتساق بين الخبرات والقيم وصورة كاإلنسان، وي
 .الذات، حيث يسمح الناس للمواقف التي تتفق مفهوم الذات بالدخول في الوعي، ومن تم يدركها بدقة
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، سوء التوافق عند أصحاب هذا االتجاه هو شعور الفرد بعدم القدرة على تكوين مفهوم سالب عن الذات
األول منها موجب وقد أطلق عليه بنمط الحياة السليم المنبثق من الخبرة )ونذكر أربعة أنماط توافقية 

 (.العائلية، وأنماط ثالثة غير موجبة وهي نمط السيطرة والحكم، ونمط اآلخر ثم نمط التجنب

 :المنظور السلوكي -1-6-5
بأن التوافق هو بمثابة كفاية وسيطرة على الذات يؤدي  "Pavlovبافلوف"يرى السلوكيون وعلى رأسهم  

إلى قمع التصرفات التي ال تقود إلى معززات إيجابية وتعلم التصرفات الفاعلة في بلوغ األهداف ويتحقق 
هذا المستوى من المتوافق من خالل اكتشاف الفرد للشروط والقوانين الكاملة في الطبيعة وفي المجتمع 

ها سد احتياجاته، وتجنب المخاطر والسلوك المتوافق يشير إلى كيفية اإلستجابة الذي يستطيع بموجب
لتحديات الحياة التي تقابل بالتعزيز أو التدعيم، حين يكتسب الفرد القدرة المناسبة والفعالة التي سبق أن 

ا توافقيا تعلمها أدت إلى خفض توتره وأشبعت دوافعه وحاجاته، وأصبحت فيما بعد نتيجة التدعيم سلوكي
 (.84، ص 1199رشيد خطارة، ).يستدعيه كلما واجهه نفس الموقف

 :التوافق النفسي -2
 :تعاريف التوافق النفسي  -2-1
 توافق الفرد مع ذاته وتوافقه مع الوسط المحيط به،: " يطرح علماء النفس مفهوم التوافق النفسي على أنه 

نما تؤثر فيه ويتأثر به، فالفرد المتوافق ذاتيا هو المتوافق اجتماعيا  وكل المستويين ال ينفصل عن اآلخر وا 
التوافق الذاتي هي قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه وبين أدواره : " ويضيف علماء النفس بقولهم

، 1111جمال أبو دلو، )".لي االجتماعية المتصارعة مع هذه الدوافع بحيث ال يكون هناك صراع داخ
 (.115 ص

كما يقصد بالتوافق النفسي رضى الفرد عن نفسه وتتسم حياته بالخلو من التوترات والصراعات النفسية 
التي تقترن بمشاعر الذنب القلق والنقص فيتمكن من إشباع دوافعه بصورة ترضية وال تغضب 

 .(56، ص 9144مصطفى فهمي، ).الجميع
بأنه عملية ديناميكية مستمرة تتناول السلوك والبيئة الطبيعية : " 9118ويعرفه حامد عبد السالم زهران 

، 9118حامد عبد السالم زهران، ")د وبيئته واالجتماعية بالتعديل و التغيير حيث يحدث توازن بين الفر 
 . (16 ص

مما سبق يمكن القول أن التوافق النفسي عملية مالئمة بين الفرد ونفسه وبيئته في مختلف مواقف الحياة، 
 .من أجل تحقيق الراحة النفسية واالنسجام والصحة النفسية مع الذات ومع اآلخرين
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 :أهمية التوافق النفسي -2-2
 :تتجلى هذه األهمية في مجموعة من الميادين من بينها

 :علم النفسميدان  -2-2-1
يعتبر التوافق النفسي من بين أهم محاور ومواضيع علم النفس حيث يالحظ أن الكثير من الدراسات 
تنصب على هذا الموضوع ويظهر ذلك جليا وبوضوح في الكثير من تعريفات علم النفس في حد ذاته 

لتي تمليها عليها طبيعته دراسة توافق الفرد أو عدم توافقه بمتطلبات مواقف الحياة ا: " فعلم النفس هو
اإلنسانية الشخصية استجابة للمواقف فعلم النفس يدرس مدى توافق الفرد مع متطلباته الذاتية 

 .واالجتماعية، والتعبير المستمر للمواقف
موضوع دراسة فرع من علم النفس بل أن الحياة  أن التوافق النفسي ليس فقط": " دسوقيكمال ال"كما يقول 

 .(998ص  ،1198-1196مرباح أحمد تقي الدين، ".)سبة للفرد كهدف ووسيلة للتكيف ظة منها بالنكلها، وكل لح

 :ميدان علوم التربية -2-2-2
هي كل ما يعلمه الفرد لنفسه أو يعمله غيره له بقصد تقربه من درجة الكمال : " فالتربية كما عرفها العلماء

 ."التي تمكنه بيئته واستعداداته من بلوغها
ولذلك فنجاح الفرد في دراسته يستدعى تحقيق توافقه النفسي إذ يعد مؤشرا ايجابيا للتحصيل، ودافعا يدفع 
قباله على التعلم وعلى إقامة طيبة مع الزمالء واألساتذة، أما التالميذ الذين لم  التلميذ إلى زيادة رغبته وا 

من التوتر الضيق النفسي الذي يدفعهم إلى يحققوا التوافق النفسي الجيد أو ذوي التوافق السيئ يعانون 
التعبير باستجابات متعددة كالخوف، التردد، القلق، التلعثم، عدم الثقة بالنفس، الميول إلى االنسحاب، 

 .السلوكات العدوانية، التقوقع حول الذات مما ينعكس عليهم سلبا في حياتهم وفي تحصيلهم الدراسي
 .(85ص  ،1119عبد الحميد محمد الشادلي، )
 :ميدان التوجيه التربوي -2-2-3

زيدان محمد "يعد التوجيه التربوي أحد الوسائل العامة لمساعدة األفراد في حياتهم المدرسية حيث يعرفه 
مجتمع الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن يفهم : " على أنه" مصطفى وبركات لطفي أحمد

وأن يستغل إمكانياته الذاتية وقدراته ومهاراته واستعداده وميوله وأن يستغل إمكانيات  نفسه ويفهم مشاكله،
بيئية ويختار الطرق المحققة لذلك بحكمة وتعقل، فيتمكن من تحقيق توافقه مع نفسه ومجتمعه، فيبلغ 

 .أقصى ما يمكن أن يبلغه من النمو والتكامل في شخصيته
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 :ميدان الصحة النفسية -2-2-4
سوء التوافق يمثل واحدا من األساليب الرئيسية التي تؤدي إلى االضطراب النفسي بأشكاله المختلفة  إن 

 .وهي مجموعة من األسباب التي نطلق عليها األسباب المرسبة
فعال ألهمية دراسة التوافق النفسي أثر كبير سواء في الميدان التربوي، وكذا الصحة النفسية لكون أن الفرد 

التعليمي والتربوي ال يمكنه قط الوصول إلى درجة من التحصيل دون أن يكون متوافقا نفسيا،  في اإلطار
بحيث أن تناسق وظائفه النفسية وثباته الوجداني واالنفعالي يدعوه إلى استشارة دوافعه نحو االنجاز 

ي من الفشل المتكرر والتحصيل وتمت تلبية حاجاته في النجاح والتفوق، أما الفرد غير المتوافق نجده يعان
نسحابيا يدل على أنه حقيقة بحاجة إلى مساعدة نفسية، لذا أكد علماء  إضافة إلى سلوكه سلوكا عنيف وا 
النفس أنه إذا أردنا الوصول إلى معالجة نفسية موضوعية وناجحة يجب الرجوع إلى تاريخ الحالة والتعرف 

يتسنى لنا متابعته  عه قبل المرض لكيرته ومجتمعلى سلوكاته ومدى توافق الفرد مع ذاته وأس
 (.51، ص 1195-1191صالحي سعيدة، ).وعالجه

 :معايير التوافق النفسي -2-3
 :قد تم تحديد معايير التوافق النفسي التالي" شافو"و" الزاروس"لقد أشار 

أن الشخص المتمتع بالتوافق هو الذي يستطيع مواجهة  يقصد بها :الراحة النفسية -2-3-1
 .العقبات وحل المشكالت بطريقة ترضاها نفسه ويقرها المجتمع

 :الكفاية في العمل -2-3-2
تعتبر قدرة الفرد على العمل واإلنتاج والكفاية فيها وفق ما تسمح به قدراته من أهم دالئل الصحة النفسية، 

عمال فنيا تتاح له الفرصة الستغالل كل قدراته وتحقيق أهدافه الحيوية وكل فالفرد الذي يزاول مهنة أو 
 . ذلك يحقق له الرضا والسعادة النفسية

 :مدى استمتاع الفرد بعالقات اجتماعية -2-3-3
 .إن بعض األفراد أقدر من غيرهم على إنشاء عالقات اجتماعية وعلى االحتفاظ بالصداقات والروابط

في بعض األحيان يكون الدليل الوحيد على سوء التوافق هو ما  :الجسميةاألعراض  -2-3-4
 .يظهر في شكل أعراض جسمية مرضية

الشخصية السوية هي التي تعيش في سعادة دائمة وهي خالية من :الشعور بالسعادة -2-3-5
 .الصراع والمشاكل
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لذي يستطيع أن إن الشخص السوي هو ا :القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية -2-3-6
يتحكم في رغباته ويكون قادر على إرجاء إشباع بعض حاجاته وأن يتنازل لذات قريبة عاجلة في سبيل 

 .ثواب أجل أبعد، أكثر دوما فهو لديه قدرة على ضبط ذاته وعلى إدراك عواقب األمور
ة وكذلك إن ثبات اتجاهات الفرد يعتمد على التكامل في الشخصي:ثبات اتجاهات الفرد -2-3-7

 .على االستقرار االنفعالي إلى حد كبير

ضع نفسه أمام أهداف لمتمتع بالصحة النفسية هو الذي يالشخص ا :اتخاذ أهداف واقعية -2-3-8
ومستويات للطموح ويسعى للوصول إليها حتى ولو كانت تبدو له غالب األحيان بعيدة المنال، فالتوافق 

 .بدل الجهد والعمل المستمر في سبيل تحقيق األهداف المتكامل ليس معناه تحقيق الكمال، بل
 (.45 -41، ص 1114مت ومصطفى حسين باهي، حسين أحمد حش)

من خالل كل ما سبق يمكن القول أن معايير التوافق النفسي هي سلوكات وتصرفات يسلكها الفرد من 
 .النفسي وبالتالي االستقرار االجتماعي أجل االستقرار

 :التوافق النفسي أساليب -2-4
 :ويقسم بعض العلماء اآلليات الدفاعية النفسية المرضية إلى خمس أنواع وهي

 :األساليب الدفاعية العمومية -2-4-1
وهي تتخذ شكال مضادا للمجتمع ويكون اتجاهها إلى الخارج وليس نحو الذات وتتضمن الدخول في 

الجماعة، وتسعى إلى الدفاع عن طريقة الهجوم تفاعل مع الجماعة بشكل ال تكاملي في غير مصلحة 
 .على اآلخرين ومنها التعويض الزائد، التبرير، اإلسقاط، االحتواء

 :األساليب الدفاعية االنسحابية -2-4-2
وتتضمن هذه األساليب هروب أو انسحاب الفرد من المواقف التي تثير الصراع وتعيق إشباع الدوافع 

فة المميزة عن اإلحباط والصراع الشديد والص بتعاد عن مصادر التوتر والقلقوالحاجات لديه وهي تعني اال
لهذه األساليب أنها تنطوي على تصور واضح في التفاعل أو النشاط االجتماعي سواء عن طريق االتزان 

للتعاون، وتكون مصحوبة في الغالب بالتعويض عن طريق االنسحاب بعيدا  يالسلبي أو الرفض االيجاب
خرين في شكل عزلة أو وحدة، ويلجأ الكثير من األفراد إلى الهروب من الواقع عندما يعجز عن عن اآل

تحقيق دوافعه عن طريق الحياة الواقعية، وتكون اآلليات االنسحابية في شكل االنعزال، التخيل، أحالم 
 .اليقظة، النكوص، التفكيك، اإلنكار
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 :األساليب الدفاعية اإلبدالية -2-4-3
ليب ال شعورية يلجأ إليها الفرد عندما يفشل في مواجهة الواقع عن طريق إيجاد بدائل إلشباع وهي أسا

ها بالدوافع أو الحاجة تماعيا ببديل يكون في العادة شبيدوافعه وحاجاته أو تحقيق سلوك غير مقبول اج
 .المثالي، اإلعالء التقدير ،الرمزيةالتحويل، غير المشبعة، ومن هذه األساليب نجد اإلبدال، اإلزاحة، 

 :األساليب الدفاعية االستعطافية -2-4-4

يلجأ الفرد إلى هذه األساليب الدفاعية البتزاز عطف الناس ويعتبر من أنواع الحيل النفسية  حيث
الهستيريا، األفكار، : الالشعورية، وتوجد هذه األساليب السلوكية العصابية في شكل أعراض مرضية منها

 .لنسيان، المخاوف المرضيةالقهر، ا
 :األساليب الدفاعية التالزمية -2-4-5

قه جملة من األعراض ومظاهر االضطرابات النفسية في أثناء نوع من اآلليات تالزم الفرد وتسب وهي
محاوالته إلعادة توافقه مع البيئة المحيطة به حيث يتحقق له بشكل مؤقت للتوتر أو القلق ويحاول اللجوء 

 دفاعية أخرى إذا عادت مظاهر االضطراب النفسي للظهور مرة أخرى منها القلق والمرض إلى وسائل
 .(68، ص 1191ناصر الدين زبدي، )

ومنه يمكن القول أن هذه اآلليات يتمتع بها الفرد من أجل إرضاء نفسه والدفاع عنها للتالؤم مع البيئة 
 .المحيطة

 :أبعاد التوافق النفسي -2-5
مجاالت الحياة في مواقف تثير السلوك التي تبرز على مستويات مختلفة، ولقد اختلفت اآلراء حول  تعددت

 .تحديد أبعاد التوافق النفسي تبعا الختالف نظرة العلماء والباحثين
 :التوافق الشخصي -2-5-1

شباع الدوافع والحاجات الداخلية األولية الفطرية والعضوية  ويتضمن السعادة مع النفس والرضا عنها وا 
 .والفيزيولوجية والثانوية المكتسبة ويتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في المرحلة المتتابعة

شمل االعتماد على فالتوافق الشخصي إذا هو التوافق الذي يعبر عن شعور الفرد باألمان الشخصي أو ي
النفس واإلحساس بقيمة الذات وحرية الشخصية والشعور باالنتماء والتحرر من الميول واالنسحابية والخلو 

زالة القلق والتوتر والشعور بالسعادة حامد عبد السالم ) من األمراض العصبية وذلك لتحقيق الرضا نفسه وا 
 .(66 -61، ص 1111زهران، 

 



التوافق النفسي:                                                             الفصل الثالث   
 

 

43 

 :المهني التوافق -2-5-2
رضاه في عمله وحبه له وسعادته به : وهو نجاح الفرد في عمله بحيث يبدو في جانبين أساسيين هما

ورضا المسئولين والمشرفين عليه في العمل بوجود هذا الفرد في هذا العمل وكفاءته في إنجازه وتوافقه مع 
 .(51، ص 1191-1199فاطمة حولي، ) زمالئه

 :التوافق الصحي -2-5-3
الجسمية والعقلية واالنفعالية، مع تقبله للمظهر الخارجي هو تمتع الفرد بصحة جيدة خالية من األمراض 

مكاناته اتجاهوالرضاعة، وخلوه من المشاكل العضوية المختلفة وشعوره باالرتياح النفسي  وتمتعه بحواس  وا 
االتزان والسالمة في التركيز مع سليمة، وميله إلى النشاط والحيوية معظم الوقت وقدراته على الحركة و 

 .(8، ص 1118زينب السفير، ) .االستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعف لمهنته ونشاطه
 

 :التوافق األسري -2-5-4
يتضمن السعادة األسرية التي تتمثل في االستقرار والتماسك األسري والقدرة على تحقيق مطالب األسرة 
وسالمة العالقات بين الوالدين أو كليهما وبينهما وبين األبناء وسالمة العالقة بين اآلباء بعضهم والبعض 

التوافق األسري ليشمل سالمة  اآلخر حيث تسود المحبة والثقة واالحترام المتبادل بين الجميع ويمتد
 . العالقات األسرية من األقارب وحل المشكالت األسرية

 :التوافق الديني -2-5-5
يتحقق التوافق الديني باإليمان الصادق، ذلك أن الدين من حيث هو عقيدة وتنظيم للمعامالت ذو أثر 

، أما إذا فشل اإلنسان في عميق في تكامل الشخصية واتزانها، فهو يشبع حاجة اإلنسان إلى األمن
، ص 1116صبرة محمد علي، ).التمسك بهذا السند سواء توافقه واضطربت نفسه وأصبح نهبا للقلق

911، 951). 
 :العوامل المؤثرة في التوافق النفسي -2-6

 :من بين العوامل التي تؤثر في التوافق النفسي نذكر
 :مطالب النمو -2-6-1

شرة وتحقيق مطالب النمو النفسي السوي في جميع مراحله وبكافة من أهم عوامل إحداث التوافق المبا
 (.جسميا، عقليا، انفعاليا واجتماعيا)مظاهره 
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ومطالب النمو هي األشياء التي يتطلبها النمو النفسي للفرد التي يجب أن يتعلمها حتى يصبح سعيدا 
 .خطوات النمو السوي للفرد حددةوناجحا في حياته، أي أنها عبارة عن المستويات الضرورية التي 

ويؤدي تحقيق مطالب النمو إلى سعادة الفرد، ويسهل تحقيق مطالب النمو األخرى في نفس المرحلة وفي  
شفاء الفرد وفشله وصعوبة تحقيق مطالب النمو  المراحل التالية، ويؤدي إلى عدم تحقيق مطالب النمو إلى

 .يهافي المراحل التي تل األخرى في نفس المرحلة و 

 :دوافع السلوك -2-6-2
من أهم الشروط التي تحقق التوافق النفسي إشباع دوافع السلوك وحاجات الفرد، وهذه من أهم العوامل 
المباشرة إلحداث التوافق النفسي حيث يعتبر موضوع الدوافع أو القوى الدافعة للسلوك بصفة عامة من 

 .عة الحال هي التي تفسر السلوكالموضوعات الهامة في علم النفس ألن الدوافع بطبي
شباعها ضروري  ويعتبر السلوك ناتج عملية التفاعل فيها العوامل الحيوية وأمثلتها الحاجات الحيوية وا 

 .(األمن،)لحاجات النفسية والعوامل النفسية االجتماعية مثل الحياة الفرد 

حامد عبد السالم ) واالجتماعي لتحقيق التوافق النفسي االجتماع وتأكيد الفرد على إتباعها ضروري 
 ( .16، ص 9118زهران، 

فعندما تشبع الدوافع في اإلطار االجتماعي المقبول يتحقق التوافق، ولكن في الكثير من الحاالت ال  
اإلشباع بالقدر المنشود، ويترتب عن ذلك شعور الفرد باإلحباط الذي يتمثل في الكدر والضيق  يتيسر

اإلحباطية وحدتها على عوامل كثيرة منها درجة تحمل الفرد لإلحباط والتي  ويتوقف قدر هذه المشاعر
كما . تتحدد بدورها بعوامل طبيعية جسمية وعوامل تربوية اجتماعية نفسية مرتبطة بتنشئته االجتماعية

، ص 1111عالء الدين كفافي، ).يتوقف قدر هذه المشاعر على عادات الفرد وطريقة مواجهته للمواقف
945). 
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 :خالصة الفصل
يعتبر موضوع التوافق من أهم المواضيع في علم النفس والصحة النفسية، وعن طريقها يحقق الفرد ذاته 

ولقد حاولنا في هذا الفصل تقديم أهم التعريفات التي قدمت مصطلح التوافق والتوافق النفسي مع  النفسية،
تناول أهم المصطلحات المتعلقة بهم على اعتبار التوافق النفسي عملية إرضاء نفسية الفرد وخلو حياته 

بعاده والعوامل ألتربوي من الصراعات النفسية وبالتالي إشباع دوافعه باإلضافة إلى أهميته في المجال ا
 .التي تؤثر فيه
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 تمهيد
إن ما يحدث أثناء نمو الطفل ذو أهمية بالغة، وإليماننا المطلق بأن كل ما يمر به الطفل في أيامه      

 .المبكرة األولى يلعب دورا مؤثرا في شخصيته المقبلة
فإن مرحلة الطفولة تمثل قيمة وأهمية بالغة في أي مجتمع من المجتمعات، نظرا ألنها تنظمها      

مظاهر نمو مختلفة، جسمية، نفسية، عقلية، اجتماعية وحركية تدفع بالطفل إلى التقدم نحو مراحل النمو 
لها في السنوات التالية، ثم إن تلك المرحلة هي مرحلة في غاية الحساسية، ألن ما يختبره الطفل خال

الخمس األولى من نموه من خبرات سارة مشبعة أو أخرى غير سارة و غير مشبعة ال تنسى، و إنما تكبت 
 .و تسهم في تنمية شخصيته و تحديد سلوكه في المراحل التالية للنمو

ه ويشبع ومنه تعد مرحلة الطفولة المرحلة األساسية في بناء الشخصية، وخاللها يلبي الطفل رغبات      
حاجاته الفسيولوجية والنفسية، التي تحقق للطفل نمو طبيعي سواء وصحة نفسية، وبالتالي فإن أي حرمان 
من هاته الحاجيات و نقص في الرعاية األمومية قد يؤدي بالطفل إلى اضطرابات في مراحل النمو 

 .المختلفة التي تلي هاته المرحلة المهمة بالنسبة للنمو
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الطفولة والطفولة المسعفة                                                  :الفصل الرابع   
 

 

48 

 :لطفولةا -1
 :مفهوم الطفولة -1 -1

: قال ابن األمبري الصغير من كل شيء،: مصدر، مفرده طفل، والجمع أطفال، ومعناه في اللغة       
على أو الطفل الذين لم يظهروا « :ومنه قوله تعالى" يكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجملو  "

علي زاوي ) والطفولة هي مرحلة من الميالد حتى البلوغ .ويطلق أيضا على المولود  » .عورات النساء
      (.85، ص 4102أحمد، 

اإلنسان وهو تحت سن الثامنة عشر، وهي كلمة مشتقة من طفيل،  المرحلة التي يعيشها :اصطالحا     
 ،4102 محمد عدنان،)والطفيل هو الذي يعتمد على اآلخرين لذلك يسمى الطفل طفال 

http://mawdoo3.com ). 

أن مصطلح الطفولة حديث نسبيا فاألطفال في القديم كانوا يعيشون بيننا، " وحسب فليب إريس       
الكبار، و لم يكن معروفا أن للطفولة خصائصها من المالبس، وعليهم أن يتصرفوا ك ويرتدون نفس الطراز

: فدورة حياة الكائن اإلنساني كانت تنقسم إلى ثالث مراحل وحاجاتها وأغراضها وفرصها كالخيال واللعب،
الرضاعة، ما قبل البلوغ و في مرحلة البلوغ يعد الفرد للعمل و اإلنتاج، يتحمل المسؤولية، وهذا ما يمارسه 

 (.28، ص 0995محمد عودت الريماوي، )في مرحلة البلوغ 

مرحلة ال يحتمل : تفاقية األمم المتحدة على أنهاوفقا للمادة األولى من مشروع ا كما تعرف الطفولة     
فيها اإلنسان مسؤوليات الحياة معتمدا على األبوين وذوي القربى في إشباع حاجاته العضوية وعلى 
المدرسة في الرعاية للحياة وتمتد زمنيا من الميالد وحتى قرب نهاية العقد الثاني من العمر وهي المرحلة 

 .صية وهي مرحلة للضبط والسيطرة والتوجيه التربوياألولى لتكوين ونمو الشخ

والطفولة أيضا هي الفترة التي يكون ضاللها الوالدان هما األساس في وجود الطفل وفي تكوينه عقليا      
       (.//:www.alvkah.net http، 4102موسى نجيب موسى عوض، )وجسميا وصحيا 

 :اإلجرائيالتعريف 
الطفولة هي المرحلة العمرية التي تبدأ من لحظة الوالدة و تمتد حتى يصبح هذا المخلوق بالغا ناضجا ، 

إلى عائل يكفله ويهتم به و وفقا لهذا التعريف تكون مرحلة  اإلنسانالفترة أطول فترة يحتاج فيها  هوتعد هذ

http://www.alvkah.net/
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الطفولة عند اإلنسان أطول منها عند الكائنات الحية ،فهي تمتد من لحظة الوالدة حتى الثامنة عشر من 
 (. //:mawdo3.com http،4102محمد عدنان القماز ،)العمر 
 :المقاربة النظرية للنمو في مرحلة الطفولة - 2 -1
 :نظرية التحليل النفسي -1 – 2 -1
هو مؤسس نظرية التحليل النفسي حيث ولد هذا العالم النمساوي ( SIGMUND FREUD) سيجموند فرويد 

وكان االبن األكبر في عائلة مكونة من ثمانية أطفال، التحق بكلية الطب في (. 0581)الشهير عام 
عندما بلغ السابعة عشر من عمره، حيث كان طالبا متميزا في علم األعصاب  فييناجامعة 

(neurology )سته في كلية الطب إلى أن يصبح ذو شهرة كبيرة، ويحصل على وقد تطلع خالل درا
 .االستقرار االقتصادي من خالل التوصل إلى اكتشافات مهمة

وقد طور فرويد نظريته النفس جنسية حول مراحل الطفولة معتمدا على اللذة التي يستشعرها الطفل       
في النهاية إلى اإلشباع الجنسي في الحياة  من مناطق جسمه المختلفة في األعمار المختلفة و التي تقود

.                                                                                      ةالبالغ الناضجة
 :وهذه المراحل تتمثل في مراحل النمو النفس جنسي وهي كمايلي      
 :oralstageالمرحلة الفمية  -1-2-1-1

هذه المرحلة السنة األولى من عمر الطفل الرضيع، ويحدث اإلشباع عنده في هذه المرحلة  طيوتغ    
المصدر الرئيسي للذة في حل  هو( sucking)و يكون سلوك الرضاعة . من استثارة الشفاه واللسان والفم

ويوجه األنا الجديد للطفل في هذه المرحلة أنشطة الرضاعة نحو ثدي األم أو زجاجة . هذه المشكلة
ذا يتم اإلشباع الفمي في هذه المرحلة بشكل مناسب، فقد يطور الطفل عادات كمص األصبع . الحليب وا 

، ص 4100صالح محمد أبو جادو، )لطفل أو قضم األظافر أو التدخين في مراحل الحقة من حياة ا
042.) 
 (:Analstage)المرحلة الشرجية  -1-2-1-2

خالل العامين الثاني والثالث من حياة الطفل تصبح المنطقة الشرجية مركز اهتمامات الطفل الجنسية     
إن التدريب .رةفيها تشكل عملية اإلخراج مصدره اللذة، وال تبدأ هذه المرحلة إال بعد نضج العضالت العاص

على التحكم في عمليات اإلخراج تكاد أن تكون المهمة األساسية للرضيع و الوالدين معا، أما متى وكيف 
الريماوي،  محمد عودت)يتم هذا التدريب فمازال موضوعا جدليا وهو متروك لتقدير األم بشكل عام 

 (.28ص  ،4102
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 (:Phallic stage)القضيبية  المرحلة - 1-2-1-3
تغطي هذه المرحلة الفترة الزمنية بين ثالث إلى ست سنوات من عمر الطفل، ويحصل األطفال في     

هذه المرحلة على المتعة واللذة من خالل إثارة األعضاء التناسلية، حيث يعيش األطفال الذكور عقدة 
مفتونا بأمه، فمن  المقتبسة من األسطورة اليونانية التي كان فيها أوديب( oedipuscomplex)أوديب 

تتطور  وجهة نظر فرويد يطور الطفل مشاعر جنسية نحو أمه، ولكن يدرك أن أبيه منافس قوي له، لذا
على يد أبيه، و لحل هذه العقدة يتبنى الطفل مبادئ ومثل أبيه فيتطور لديه عقدة الخوف من الخصي 

حيث تطور ( Electracomplex)لكترا أما عند اإلناث فيعتقد فرويد بوجود عقدة ا. لديه األنا األعلى
اإلناث مشاعر نحو األب ولكنها تخشى العقاب على يد أمها، ويتم حل هذه العقدة من خالل تعاطف 
البنت مع أمها وتبنيها للقيم والمثل التي تحترمها األم فيتطور لدى األطفال من اإلناث األنا األعلى 

 (.045، ص 4112محمدعلي أبو جادو، صالح )
 (:Latency stage)مرحلة الكمون  -1-2-1-4

تغطي هذه المرحلة الفترة ما بين السنة السادسة وسن البلوغ االهتمامات الجنسية موجودة لكن ال      
وهي العملية التي تغير ( Sublimation" )السمو"و" اإلعالء"يوجد نظام جديد للجنس، تطغى آلية 

دون قمع النزوة وهذا بتوجيه الطفل نحو المجال المعرفي ( ةمن الجنس إلى العلم والثقاف)موضوع النزوة 
عن طريق البحث عن أهداف جديدة  المدرسية وعالقاته االجتماعية أيواالجتماعي و توسيع معلوماته 

تناسب هذه المرحلة دخول الطفل إلى المدرسة مما يفتح له المجال لعالقات جديدة ومتنوعة مع الزمالء  
 .إلخ.......والمعلمين

، العقلنة (Sublimation)تشهد هذه المرحلة بروز ونضج آليات دفاعية راقية مثل اإلعالء أو السمو      
(Rationalisation)اإلنكار ،(Négation.....)إلخ                                                . 

ل إشباع الرغبات، وتبديل ما يدل على مستوى تطور عالي لألنا الذي أصبح قادرا على تأجي     
وهنا األنا األعلى يخفف من عبء األنا . األهداف اللبيدية بأهداف معرفية وتنويع استثماراته ومواضيعه

 (.020، ص 4101بدرة معتصم ميموني و مصطفى ميموني، ) .ويساعده في تسيير الحاجات والنزوات

 (:stage  Genital)المرحلة التناسلية  -1-2-1-5
يبحث الطفل في هذه المرحلة عن اإلشباع عن طريق تكوين عالقات و صالت مع أفراد الجنس     

وتتوقف طريقة إشباع نزعاته الجنسية على ظروف بيئته المباشرة من ناحية وعلى نموه و خبراته .   اآلخر
 .من ناحية أخرى
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د تؤدي محاولة إشباع الدوافع أو قطة في حياته تدفع به إلى النكوص فقد تواجه المراهق ظروف محب     
 .الجنسية بأية طريقة إلى تصادم مع معايير السلوك عند األنا العليا مؤدية إلى صراع داخلي شديد

ومن هنا فإننا نجد من وجهة نظر مدرسة التحليل النفسي وسيكولوجية فرويد أن عملية التنشئة      
 .له لمعايير والديه وتكوين األنا العليا لديهاستدخا هو االجتماعية تتضمن اكتساب الطفل واستدماج

ويعتقد فرويد أن هذا يتم عن طريق أساليب عقلية وانفعالية واجتماعية أهمها التعزيز واالنطفاء القائم على 
 .الثواب والعقاب

وعلى  أنماط السلوك المقبولة اجتماعيا، ضفعملية التنشئة االجتماعية تعمل على تعزيز وتدعيم بع     
انطفاء بعضها اآلخر غير المقبول اجتماعيا، وقد تعزز بعض أنماط السلوك عند جنس الذكور، وتطفئتها 

كما أن التقليد والتوحد القائم على الشعور بالقيمة والحب يعتبران من أبرز أساليب . عند جنس اإلناث
 (.29، ص 4100ميشيل دبابنة و نبيل محفوظ، )التنشئة االجتماعية 

 :نظرية النمو النفسي االجتماعي -1-2-2
من بين من ثاروا على أفكار فرويد، وحاول تقديم نظرية ( 0992 -0914)إريكسون  اريكيعتبر      

التحليل النفسي في ثوب جديد يعكس تغيرات عميقة إن في مفاهيم النظرية أو طروحاتها، وتعرف نظرية 
باسم نظرية النمو النفسي االجتماعي التي بناها على نتائج أبحاثه مع األطفال واألسر عبر  إريكسون

 .الثقافات المختلفة وبمنهج أنثربولوجي
 (Trustv smistrust): مرحلة الثقة في مقابل عدم الثقة -1 -1-2-2

أن المشاكل التي يتعرض لها الطفل في السنة األولى من عمره هي عبارة عن  إريكسونحيث يرى      
أزمة  أو عدم ثقة في أمه، فموقف الرضاعة هو موقف إشباع للجوع وموقف يتضمن شعور بالحب وثقة 

 .الطفل بأمه هي التي تعطيه ثقة بنفسه وهذا يعني أن ثقته في نفسه تأتي من إحساس بأنه كائن محبا
في أمه وبذلك يعني الفطام  بعالقة الحب فإنه سيفقد ثقتها كان اإلطعام غير منتظم وغير مشبع إذ و     

ذا تمت هذه المرحلة بنجاح وأصبح الطفل لديه اطمئنان وبالتالي يكون اآلخر  ( األم)انسحاب ثقته بأمه، وا 
 (.15، 12، ص 4112أمل محمد حسونة، )جدير باالطمئنان إليه 

: االستقاللية في مقابل الشعور بالخجل و الشك مرحلة -2- 1-2-2
Autonomyvsshame and doubt 

تمتد هذه المرحلة من نهاية السنة األولى وحتى نهاية السنة الثالثة من عمر الطفل وتسمى بمرحلة      
يبدأ الطفل في اكتشاف ذاته وسلوكه الصادر عنه على أنه أمر خاص به ويحس . الطفولة المبكرة
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ه إلى االستقالل الذاتي فيبدأ في السيطرة على أنشطته الجسمية ولكن إحساسه باالعتماد المستمر بحاجات
على اآلخرين يخلق له الشك في قدرته وحريته في تأكيد استقالله الذاتي وبوجود هذا الصراع يشعر الطفل 

ل فيها دائما ه والتي يفضبدافع إلثبات إرادته الخاصة وقدراته العضلية على الحركة ويبدأ بإظهار سلبيت
ما أنه يحاول جاهدا أن ينشئ استقالله الذاتي في بعض الجوانب فيحاول القيام بكل ك" ال"استخدام كلمة 

يطعم نفسه، يمشي لوحده، يرتدي مالبسه ويفتح بعض األشياء ويغلقها بنفسه وتساعده : شيء بنفسه، مثال
 .في ذلك عضالته التي أخذت بالنمو

يحتاج إلى اتفاقية ترشده بعطف وعناية وتشجيع وعدم التشكيك في قدراته على القيام بالمراقبة فالطفل      
كما يجب عدم إحاطة الطفل بالحماية . الذاتية حتى ال يتولد لديه شعور بالخجل أو عدم الثقة في النفس

نما تزوده بالعناية واالهتمام المعقولي ن لينمو متأكدا من ذاته المفرطة فيتعلم الخجل والشك في قدرته وا 
 .بها فخورو سعيدا 

 (Initivative vs Guilt ):مرحلة المبادرة في مقابل الشعور بالذنب -1-2-2-3
تمتد هذه المرحلة من سن الثالثة إلى الخمس سنوات فهي تمثل حياة الطفل عند بداية سن اللعب في      

يتمتع األطفال في هذه المرحلة بالحيوية والنشاط والفضول ويؤدون مهارات معينة  فترة ما قبل المدرسة،
جديدة ويتخيلون ويلعبون بنشاط ويعملون ويكتشفون إما لوحدهم أو بالتعاون مع اآلخرين ويبادرون بأنشطة 

قبل التشجيع من  حركية مختلفة ألنه صار بإمكانهم التحكم بأعضاء جسمهم، يحتاج األطفال هنا إلى
، وتحدد االستجابات األبوية ألنشطة األطفال ومبادرتهم المحصلة الناجحة أو القائمين على رعايتهم 

 .         الفاشلة لهذه المرحلة فإذا عززت المبادرة فسلوك الطفل يتم توجيه نحو تحقيق الهدف
االستسالم واالعتقاد بأنه أما استخدام العقبات لمبادرات الطفل فيمكن أن يؤدي إلى الشعور بالذنب و     

من الخطأ أن يكون فضوليا عندما يفشل في أن يكون حيويا في عالمه الذي يعيش فيه ويصبح مترددا 
يعتمد على الكبار لتلبية حاجاته، عند األطفال خياالت صغيرة ومدهشة تحرك فيهم مشاعر وأحاسيس 

 (.25-22، ص 4112زين الدين الطفيلي،  امتثال) تقود إلى تطور ونمو الضمير

 (Industry vs Inferity): مرحلة االنجاز في مقابل الشعور بالنقص -1-2-2-4
طفال طور مشاعر  ن السادسة إلى سن الثانية عشر، إماتستغرق هذه المرحلة سنوات أطول تمتد م     

أن يحسم أزمة  الثقة، والشعور باالستقاللية والقدرة على المبادرة مرشح إن سار كل شيء على ما يرام،
في البيت أو في المدرسة فما يكلف به من وجبات  إما. ح الشعور بالقدرة على االنجازهذه المرحلة لصال

مدرسية أو أسرية وما تفرضه عليه جماعة الرفاق من مهمات يؤديها ويحرص على أن يكون هذا األداء 
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رات الحياتية والدراسية خاصة مهارات جيدا وبالسرعة الممكنة بتعبير آخر فإنه يسعى إلى اكتساب المها
كذلك التمكن من إتقان العمليات المعرفية الدنيا من معرفة . القراءة والكتابة والتحدث واالستمتاع والحساب

ع إلى التعلم بحماسة لم فو فهم وتطبيق لما يقدم له من معلومات أو لما يقع بين يديه من معلومات، يند
 .تشهدها مراحل نموه السابقة

أما إن اتخذ لنفسه المسار السلبي بدءا بعدم الثقة، والشعور بالخجل والشك واإلحساس بالذنب فإن     
سنوات المدرسة الست األولى ترشحه لتطوير مشاعر النقص معها يقتنع أنه غير قادر على اإلنتاج أو 

طوير مثل هذه المشاعر أو المنافسة مع أقرانه، وال شك أن خبرات الطفل مع معلميه تلعب دورا قويا في ت
 (.52 -58، ص 4102محمد عودة الريماوي، )تطوير مشاعر إيجابية معاكسة 

 Identity vs:مرحلة تحديد الهوية في مقابل اضطراب الهوية -1-2-2-5
Identityconsusion 

ففي هذه المرحلة يمر األفراد  تمتد هذه المرحلة من السنة الثالثة عشر وحتى سن العشرين من العمر،     
  في مرحلة المراهقة ويسعون جاهدين إلى تأكيد هويتهم، يحاول األفراد تحديد أدوارهم وطاقاتهم           

مكانياتهم حاجات ورغبات األفراد ومطالب المجتمع، فالمراهقة تمتاز بتغيرات جسدية  وتنشأ األزمة بين. وا 
ة المعالم ربما تنتج عنها أنماط سلوكية تأخذ شكل التمرد والعصيان       وعقلية وانفعالية واجتماعية واضح

والخجل لتأكيد الهوية لدى المراهقين وعليه فالمراهق في هذه المرحلة بحاجة إلى اإلشراف والتوجيه من 
      الوالدين والمعلمين لمساعدته على تبني االتجاهات واألدوار السليمة ومساعدته على تنظيم هواياته  

إذ أن فشل المراهق في التوفيق بين الخيارات المتعددة . وقدراته ومعتقداته واالختيار والمفاضلة فيما بينها
 .يؤدي به إلى الشعور بغموض الهوية

 (Intimacy vs Isolation ):مرحلة األلفة في مقابل العزلة -2-6- 1-2
تستمر حتى سن الخامسة والثالثين، وتتطلب هذه تبدأ هذه المرحلة تقريبا من العقد الثاني للعمر و      

المرحلة تحقيق الشعور باالستقرار العائلي والمهني من خالل إيجاد شريك الحياة المناسب والحصول على 
مهنة أو وظيفة مناسبة، كما يسعى األفراد إلى إقامة العالقات االجتماعية وتكوين الصداقات المتوازنة     

ي تحقيق االستقرار العائلي أو المهني أو تكوين الصداقات قد يؤدي إلى الشعور والمستديمة، فالفشل ف
 (.410، ص 4104عماد عبد الرحيم الزغول، )بالعزلة والوحدة 
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 (Generative vs Stagnation):مرحلة اإلنتاج في مقابل الركود -1-2-2-7
، 48) سنوات المتوسطة من حياة الفرد والتي تقع ما بين الكهولة تتضمن الو هي مرحلة النضج       
تتميز المرحلة بصراع العطاء والركود حيث تتضمن اإلنتاج والعطاء أكثر من مجرد األبوة . سنة( 80

والفشل في عمل ذلك أي عدم القدرة . فهي تعني القدرة على اإلنتاج واإلبداع في عدد من مجاالت الحياة
اركة الفعالة تجعله يشعر بمشاعر من الركود والملل و الجمود واالفتقار إلى على المساهمة أو المش

 .العالقات الشخصية التبادلية

 Ego Integrity vs: مرحلة تكامل األنا في مقابل اإلحساس باليأس -1-2-2-8
despair 

الوفاة، ويتضمن تكامل يمثل النضج المرحلة النهائية من الحياة والتي تمتد من الخمسين عاما وحتى      
األنا رضا الفرد عن حياته وممارساتها فإذا مرت األزمات السبع المذكورة سابقا بسالم يصل الفرد إلى قمة 
التكيف المتمثل بالنمو والمتكامل فهو يتقبل نفسه ويحترمها و يتصالح مع العالم ويعمل بجدية ويحدد 

ها حتى الموت ليس مخيفا بل مقبول كجانب من بين عدد لنفسه دورا في الحياة ويتقبل الحياة بكل ما في
أما اليأس فيعزى إلى أسف الفرد وندمه على الفرص الضائعة في وقت . من الجوانب في وجود الفرد

فالحكمة تتيح للفرد الفرصة . وميزة هذه المرحلة هي الحكمة. أصبح البدء ثانية أو التعويض أمرا متأخرا
 (. 81، ص 4112امتثال زين الدين الطفيلي، ) اسبأن يعيد حياته إلى وضع من

 :النظرية المعرفية -1-2-3
أن النمو المعرفي لدى األفراد يسير وفق أربع مراحل متسلسلة ومترابطة، بحيث تمتاز  بياجيهيرى      

كل مرحلة بمجموعة من الخصائص المعرفية المميزة والتي تتضمن نوعية الخبرات التي يمكن لألفراد 
سابها في هذه المرحلة، إضافة إلى العمليات المعرفية التي يستخدمونها في التعامل مع البيئة ويرى أن اكت

هذه المراحل مرتبطة بأعمار زمنية معينة، إال أن العمر ال يشكل حدا فاصال لهذه المراحل، إنما هو 
                                .                                                         للتقريب فقط

.......(     اإلحساس، االنتباه، اإلدراك، التفكير)ولقد ركز في نظريته على العمليات المعرفية الشعورية     
 .و تأتي هذه النظرية على رأس النظريات المعرفية
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 (Psychomotor Stage): المرحلة الحسية حركية -1-2-3-1
هذه المرحلة عمر الطفل منذ لحظة الوالدة وحتى نهاية السنة الثانية ويحدث التعلم والتطور  وتشمل     

المعرفي بشكل رئيسي في هذه المرحلة من خالل الحواس والنشاطات الحركية، ويبدأ الرضيع حياته 
تشكيل والسكيمات أو المخططات التي يتم تطويرها وتعديلها ودمجها ل. بالحركات الفطرية المنعكسة

في  للتفكير. سلوكات أكثر تعقيدا، وفي نهاية هذه المرحلة يبدأ األطفال باكتساب نظام رمزي بدائي كاللغة
حيث . األحداث الموجودة في بيئتهم وتمثيلها وال يدرك األطفال في بداية هذه المرحلة مفهوم ثبات األشياء

غير أنهم يدركون هذا المفهوم في نهاية  .يفشل األطفال في البحث عن األشياء التي تختفي من أمامهم
 (.011، ص 4100صالح محمد أبو جادو، )ون عن هذه األشياء بعد اختفائها ثهذه المرحلة فيبح

 (Preoperrational Stage ):مرحلة ما قبل العمليات -1-2-3-2
قدرة الطفل على استخدام الرموز  سنوات في هذه المرحلة تتنامى( 2-4) تمتد هذه المرحلة من     

، وتعدد (مة في المتوسط العاممن كلمتين إلى أربع ونصف كل)اللغوية بتزايد مفرداته واستطالته جملة 
وز الطفل االرتباطات بالتفكير الرمزي يتجا(. إلخ.....االستفهام، النداء، التعجب، اإلخبار)اللغوية  صيغه

 .ها في المرحلة األولىالحس والحركة التي شكل البسيطة بين
و يقصد بها تشرب . بالعملياتبياجيه ومع ذلك يظل الطفل في هذه المرحلة غير قادر على أداء ما سماه 

الطفل لألفعال العقلية التي تسمح له أن يمارس عقليا ما كان يمارسه بجسمه إذ يواصل  أو استدخال
، ص 4102محمد عودت الريماوي، )اعتماده على جسمه أكثر من اعتماده على عقله في أداء أفعاله 

010.) 
 (Concreteoperationalstage) :مرحلة تفكير العمليات المادية -1-2-3-3
وهذه المرحلة تعتبر  (سنة 00 -2)هي مرحلة العمليات المادية أو المحسوسة من حلة و تمتد هذه المر      

إذ يتعلم بداية التفكير الحقيقي وتتميز بالقدرة على استخدام االستنتاجات لحل المشكالت المحسوسة، 
ويتمكن من تصنيف األشياء  يتمكن من استخدام مفاهيم مثل الحجم والوزن والطول،التقديرات والتقريبات، و 

( أ)ومن األمثلة على النشاط العقلي للطفل في هذه المرحلة أنه لو عرف الطفل أن العصا . تبعا لحجمها
( أ)فإنه قد يستنتج من ذلك أن العصا ( ج)أغلظ من العصا ( ب)فإن العصا (. ب)أغلظ من العصا 
عزيز سمارة و آخران، )( ج)مع العصا مجتمعة ( أ)مع أنه لم يشاهد العصا ( ج)أغلظ من العصا 

 (.22ص  ،0999
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 (Formaloperations stage): مرحلة تفكير العمليات المجردة -1-2-3-4
، في هذه المرحلة لم تعد العمليات العقلية منصبة على (سنة 08 -00)تمتد هذه المرحلة من       

لى. األشياء فقط بل تمتد إلى الخصائص المنطقية والشفوية  .  و مستقبلهه ر اضحالعالم الحقيقي ب وا 

ويكون األطفال في هذه المرحلة قد دخلوا إلى مرحلة جديدة، وهي المراهقة وتتميز هذه المرحلة باالستقالل 
المتزايد نحو التفكير في المشكالت والمواقف، إذ يكون األطفال قادرون على فهم التجريد مثل المفاهيم 

 .           والمفاهيم الرياضية العليا المتمثلة بالمعدالت الرياضية واإلحصائية الفلسفية،
ويكون األطفال قادرين أثناء هذا العمر على تعلم وتطبيق المعلومات العامة الالزمة للتكيف مع المواقف 

علي ) ع الزبائنجارة والبيع والتعامل مالخاصة، والمهارات الضرورية بالنسبة لمهنة أو وظيفة معينة كالت
  . (22، ص 4108الرحيم صالح،  عبد

 :مراحل الطفولة -1-3
 :مرحلة المهد -1-3-1

يرتكز نشاط الطفل في هذا السن حول ذاته، ويتطلب الكثير من الرفق في معاملته، إذ أنه ال       
ويبدأ الطفل في تمييز ذاته  يستطيع االستماع إلى األوامر الصارمة والنهي، فالكلمات ال معنى لها عنده،

ويتعلم الطفل وسائل االستجابة لغيره من . في السنة الثانية ويتمثل ذلك في استخدامه لكلمتي أنا وأنت
حو البالغين والصغار، د خمسة أشهر يبدي ميال اجتماعيا ناألفراد خالل إشباعه لحاجاته الحيوية وبع

 .ألطفال خالل عامه الثانيويؤلف عالقات تقوم على التعاون مع غيره من ا
ويتأثر السلوك االجتماعي للطفل بعمره ومزاجه الخاص، كما يتأثر بالجو االجتماعي الذي يعيش فيه       

 آية حبوش)وبعالقته بوالديه وبترتيبه بين إخوته وبمدى الرعاية والتوجيه اللذان يحظى بهما من والديه 
 (.81، ص 4108-4104 سعاد،
 من ثالث سنوات إلى سن السادسة: الطفولة المبكرة مرحلة -1-3-2

إن بداية هذه المرحلة تكون في العام الثالث حيث يتجه الطفل نحو اكتمال قدراته الجسمية والعقلية      
التي تكسبه قوة لم يعهدها من قبل فيسلك على أساسها أنواعا مختلفة من السلوك، كما أن مع هذا السن 

في حياة الطفل فبعد أن كانت الرابطة بينه وبين أمه رابطة فسيولوجية أصبحت أمه يبدأ أول صراع نفسي 
وينتقل النمو . موضوعا لحبه وهذا الحب يصبح مثارا لعديد من االنفعاالت منها الخوف من فقدانه ألمه

 (. 02، ص 4119مصطفى محمد عبد العزيز، )االنفعالي من البساطة إلى التعقيد والتناقض 
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يبدأ الطفل في هذه المرحلة في بناء تنظيمات بسيطة من الرموز لتمثيل العالم في صور أجمل،    كما     
ن كان يفتقد النظرة الكلية الشاملة لألمور واألحداث فالطفل في هذه المرحلة يبدأ باستخدام الذاكرة . وا 

اة المؤجلة، واللعب الرمزي، التخيلية المتمثلة في بالخياالت أو الكلمات، ويصبح لديه القدرة على المحاك
 .ورسم األشكال، من دون الرجوع إلى مفاتيح حسية مباشرة

كما يتميز التفكير في هذه المرحلة بعدم التفرقة بين األفكار واألفعال و بين وضع الواقع واألحالم           
تنمو لديه قدرة وضع والخياالت، وغياب السببية والمنطق، وعدم القدرة على وضع احتماالت بديلة، كما 

األشياء في مجموعات بسيطة، فهو غالبا ما يدرك جانبا واحدا من الموضوع أو الموقف، فينسب كل 
وهو ما ( أي إرجاع ناتج العمليات إلى أصولها) المالحظات إلى نفسه وال يستطيع إدراك أصول األشياء 

ها يمكن تنمية القدرات العامة وبعض بعدم القدرة على فهم ثبات المادة التي من خالل بياجيهأسماه 
 أديب عبد اهلل النوايسه و إيمان طه)القدرات الخاصة مثل اللغة وحل المشكلة وتنمية اإلدراك والتذكر 

 (.081-029، ص 4119، القطاونه

 من سن السادسة إلى سن التاسعة: مرحلة الطفولة الوسطى -1-3-3
حتى نهاية الصفوف ( سن السادسة)هذه المرحلة على نحو أساس فترة دخول المدرسة  تغطي      

، ويدخل الطفل هذه المرحلة إما قادما من المنزل مباشرة أو منتقال إليها (سن التاسعة)األولى األساسية 
 (.012، ص 4108عمر أحمد همشري، ) .من رياض األطفال

العب مع أقرانهم من نفس الجنس، وتكون المدرسة مركز  يميل األطفال في هذه المرحلة إلى      
للعالقات االجتماعية، فتعمل على تطبيع الطفل وفق إطار عام بالنظم والتقاليد والقواعد، ففيها يتعلم 
الطفل طريقة التصرف السليم فعليه أن يلتزم الصمت حينا، وأن ال يضحك على أخطاء اآلخرين، وأن 

، ص 4108-4104سعاد،  آية حبوش)لقسم، وأن يشترك في نشاطات التالميذ ينتبه إذا تكلم أحد في ا
80.) 
 من سن التاسعة إلى سن الثانية عشر: مرحلة الطفولة المتأخرة -1-3-4

ينظر إليها الكثير من العلماء على أنها الفترة المكملة لفترة الطفولة الوسطى، ويصطلح على هذه      
المراهقة، ألن ما تحمله هذه المرحلة من تغيرات ما هو إال استعداد للوصول المرحلة أيضا مرحلة ما قبل 

 علي) لة االستعداد للمراهقةإلى البلوغ وتمهيد للوصول إلى المراهقة، والبعض اآلخر يطلق عليها اسم مرح

 . (022، ص 4114فاتح الهنداوي، 
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الوالء للمجموعة والتعاون معهم، وتتميز  يميل الطفل إلى االندماج في مجموعة أقرانه، كما يميل إلى     
 : هذه المرحلة بالخصائص التالية

 .تنمو لديه روح المنافسة المنظمة بين الجماعات -
 .مقاومته لتدخل الكبار شؤونه الخاصة و في انتقائه ألقرانه -
 .ميله إلى وضع دستور خاص به و تنظيمات و قواعد محددة -
بع الولد ما يجري في وسط الرجال، وتتبع البنت ما يجري احتكاك وسط الطفل بوسط الكبار، ويتت -

 .وسط النساء
  بفرديةظهور قابلية لإليحاء لدى الطفل مما يسهل التعامل معه، مما نلمس شعوره في هذه السن  -

 .غيره من الناس

 ن اللعب عند األطفال يختلف في نفس المرحلة من سنة ألخرى،فيما يخص هذه المرحلة يمكن القول إ   
فتجد طفل تسع سنوات يلعب مع كل األطفال المتواجدين معه سواء في الشارع، أو الحي أو المدرسة أو 

خرى وتكون لديها وفي سن العاشرة ينظم إلى جماعة معينة تكون متميزة عن الجماعات األ. العائلة
 (.002-001، ص 0999سهير كامل أحمد، ) أسرارها الخاصة

 :حاجات الطفولة -4 - 1
 :الحاجة إلى المحبة -1- 1-4

والدته األولى، وذلك من خالل حب الطفل للبقاء في حجر أو   الحاجة للمحبة عند الطفل تظهر منذ     
حساسه بدفء جسم  حضن والدته، وتتطور إحساسات الطفل بالمحبة من خالل رضاعته أي من ثديها وا 

عام وهي عبارة عن اتجاهات نفسية تتكون  والدته ومداعبتها له أثناء الرضاعة، وبعدها والعواطف بشكل
 .عندما تتركز انفعاالت معينة حول شخص أو موضوع معين فهي اتجاهات وجدانية

وللمحبة دور . المحبة عند الطفل من خالل اهتمامه بمن يحبه ويداعبه ويشاركه أفراحه وآالمه وتميز     
فعال في تطور الطفل النفسي وذلك أن الطفل الذي ال يشعر بالمحبة من والديه قد يخلق لديه شعور سلبيا 

المنزل لعدم  لتعويض ما ينقصه وذلك بأن يصاب بانحراف نفسي في سلوكه مثل السرقة أو الهروب من
شعوره بالدفء والمحبة فيه، وقد يسرق الطفل أبويه أو أحدهما أكثر وذلك حسب شعوره، أو يسرق من 
خارج المنزل أيضا أما الهروب من خارج المنزل فهو لشعور الطفل بعدم المحبة والعطف في المنزل، 

نحراف السلوكي يه الطفل نحو االيذهب ألقرانه أو أصدقاء السوء الذين عرفوا نواقصهم فيشغلونها في توج
 . (22 -21، ص 0992عبد المجيد الخليدي و كمال حسن وهبي، ) والممارسات الشاذة
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 :الحاجة إلى األمن -1-4-2
يحتاج الطفل إلى الرعاية واالهتمام في أجواء آمنة يشعر فيها بالطمأنينة والحماية من كل العوامل      

ي للطفل إال إذا عاش في أسرة مترابطة ومتماسكة ألن التفكك المادي أو المهددة، فاإلحساس باألمن ال يأت
يولد لديه اإلحساس بالقلق ( انفصال الوالدين أو غياب أحدهما لفترة طويلة أو الشجارات المستمرة)المعنوي 
 (.44، ص 4115فتيحة كركوش، ). والخوف

ال شك أن الشعور باألمن من ألزم مهما كان مصدره و  كما أن األمن هو تحرر الفرد من الخوف     
لكثير من العلل بمثابة تأكيد لما تجده القردة عند هذه األم  شروط الصحة النفسية ذلك أن الخوف مصدر

من األمن والحماية، وكان يصدر عنها مثل هذا السلوك إذا ما وضعت في موقف غريب عنها غامض 
ذا بدلت عليها، وبعد أن تستمد منها الدف ء والطمأنينة تأخذ في التجول محاولة استكشاف ما حولها، وا 

واتجه . أصيبت القردة بحالة هستيرية من الخوف والذعره األم باألم األخرى المصنوعة من األسالك هذ
البعض منها إلى المكان الذي كانت تجلس فيه األم الدافئة ناعمة الملمس فال تجدها فتنزوي في ذعر 

 .نوهلع ظاهري
وتشير هذه التجربة إلى أن الصغير قردا كان أم إنسانا يدفعه إلى التعلق بأمه ما يحصل عليه منها      

كامل محمد محمد عويضة، )إشباع حاجته لألمن النفسي وألنها مصدر إشباع حاجاته الفسيولوجية 
 (.89ص ،0991

 :الحاجة إلى اإلخراج -3- 1-4
، إذ أنهما عمليتي عضويتين هامتين، وربما أدى عدم التبرزال يمكن االستهانة بعمليتي التبول و      

 .لذلك فإن اإلخراج المنظم هو أحد الحاجات الفسيولوجية الرئيسية. إخراج الفضالت إلى عواقب وخيمة
تكون استثارتهم  ويشير أحد علماء النفس إلى أن األشخاص الذين يعانون من اإلمساك المزمن غالبا ما

 -خاصة في سنوات الطفولة األولى-لذلك يجب على األسرة . سهلة، وهذا يؤدي إلى تقصيرهم الدراسي
 .المحافظة على عملية اإلخراج في مواعيد محددة

ويجب على المعلمين أال يمنعوا الطالب من قضاء الحاجة عندما يطلبون ذلك، إذ أن الحرص على      
 .  كثر أهمية من قضاء الحاجةمتابعة الدرس ليس أ

 :الحاجة إلى اللعب -1-4-4
، ويجب أن نلفت نظر األهل الذين ينظرون بتخوف اللعب هو أحد الحاجات الهامة بالنسبة لألطفال      

 .إلى أطفالهم وهم يحطمون لعبهم، أنهم يجدون متعة في فك وتركيب وتكسير اللعب
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االجتماعي، لذلك يجب على األهل عدم التوقف عند الخسارة المادية ألن إذ أن هذه أولى مراحل التفاعل 
 .الطفل يحقق فائدة أهم بكثير من ثمن السلعة التي يكسرها

 :وتشجيع الطفل على أن يلعب له فوائد كثيرة منها     
 يتعرف على أشياء جديدة عليه -
 تعتبر األلعاب رياضية ذهنية -
 (.088 -084، ص 4112طارق كمال، ) يتعلم الطفل الترابط بين األشياء -

حيث إن للعب أهميته النفسية في التعليم والتشخيص والعالج ونؤكد هنا أهمية إشباع الحاجة إلى       
الحاجة إتاحة وقت الفراغ  اللعب عند الطفل واالستفادة من اللعب في هذه النواحي، ويتطلب إشباع هذه

فساح مكان للعب واختيار اللعب الللعب  طفال نفسيا متنوعة المشوقة وأوجه النشاط البناء وتوجيه األوا 
   (.49، ص 4102عبد اهلل أبو زعيزع، ) وتربويا أثناء اللعب

 :الحاجة إلى الحرية -1-4-5
عند الوالدة اتجاها فعاال ينظم تطوره مارا بمرحلة إدراكية حيث يدرك الطفل تجربته  يملك الشخص     

مفهومية حيث تظهر معرفة األنا وتكامل التجارب بعملية ترميز شخصي ينظم كأنها الواقع إلى مرحلة 
بار اإليجابي دون العودة الشخص حقله التجريبي وتولد األنا نفسها في مرحلة ثالثة بتنمية حاجاتها لالعت

والحرية حاجة فطرية، والشعور بالحرية عند الطفل يمكن مالحظته . ويصبح الفرد معيار نفسه لآلخر
 .ما يتعرض الطفل للقيد للحد من حركته فيظهر لديه عدم الرضا واالنفعال والغضبعند

وتزداد ميول الطفل . ويدفعه شعوره هذا للتخلص من تلك القيد المحيط بجسمه والمقيد له من الحركة      
ارات فإنه حيث يبدأ في تكوين الكلمات والجمل والعب. نحو الحركة والنقل وعدم االستقرار كلما كبر ونما

يظهر رغيته في الكالم وتنمو مشاعر الطفل في ممارسة حرياته في الحركة والكالم والتعبير عن نفسه 
 لو كما عبد المجيد الخليدي). ألنها فطرية، فالحركة من سمات الجسم والكالم من سمات العقل والتفكير

 (.25، ص 0992 حسن وهبي،
   تأكيدها من بين أهم العوامل التي تمكن الطفل من النجاح في حياته، تعد الحاجة إلى تقدير الذات و     
ي لدى أن هذه الحاجة تنم 4110قد أكدت األحمد أمل ، و تنشط لديه الدافع إلى القيام باألفعال المنتجةو 

    القدرة على تحمل أعباء المهام التي توكل إليه في األسرة أو في الروضة، الطفل الشعور بالمسؤولية و 
 .تكون بذلك نواة ألداء دوره في المجتمع بشكل جيد في المستقبلو 
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بالحاجة إلى الحرية واالستقاللية إذ من خالل قيام الطفل بدوره االجتماعي  يرتبط هذا المطلبو      
السليم الذي يتناسب مع سنه وفق ما تحدده المعايير اآلخرين خاصة من طرف والديه بفضل تشجيعهما له 

عمال وأتقنه، وكلما نشأ الطفل على تعزيز الجوانب االيجابية في سلوكه كلما عمل على  كلما أنجز
 . (44 -40، ص 4115فتيحة كركوش، ) أكثر وحافظ عليهاتجسيدها 

 :الحاجة إلى االنتماء -1-4-6
لديه،   إن شعور الطفل بأنه مهمل أو منبوذ وغير مرغوب فيه، من أقوى عوامل القلق والتوتر النفسي      

وتنبع هذه المشاعر لدى الطفل من إحساسه بإهمالنا وشعوره بعدم سهرنا على راحته والعناية به،         
وانفصالنا عنه وتبرز حاجة الطفل إلى االنتماء أكثر منها عند الحيوان، ذلك أن اإلنسان يولد بعدد من 

ذا لم تقم عملية التنشئة االستعدادات والقدرات محدود ال يمكنه من الحياة معتمدا على  نفسه في طفولته، وا 
ن تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة المراقبة أو الشباب، كما أن  االجتماعية بدورها فإنه يظل كذلك حتى وا 

من شروط إشباع الحاجة لالنتماء أن يتقبل الفرد جماعته التي ينتمي إليها، وأن تتقبله هذه الجماعة،     
قد يدفع إلى المسايرة والتوافق معها أو قبول الشعور باالنتماء إلى الجو العائلي      والدافع إلى االنتماء 

 . (11، ص 0991كامل محمد محمد عويضة و محمد رجب البيومي، )واالجتماعي
فإن الطفل يحتاج في مرحلة الطفولة إلى المحبة واألمن حتى يشعر بالطمأنينة والحماية من  ومنه     

المهددة، وكذلك إلى اللعب حتى يتعرف على األشياء الجديدة عليه، والحرية واالستقالل وذلك كل العوامل 
 تماعي السليم الذي يتناسب مع سنهمن خالل قيام الطفل بدوره االج

 :مشكالت الطفولة -1-5
 :مشكالت الطفولة قبل الوالدة -1-5-1

في النمو من حيث الصفات والمظاهر والنضج يشمل عامل الوراثة كل العوامل الداخلية التي تؤثر      
 .أو عدم النضج

يتم انتقال الخصائص الوراثية للفرد من الوالدين عن طريق المورثات التي تحملها الصبغيات التي     
تحتويها البويضة األنثوية المخصبة من الحيوان المنوي الذكري وتساعد الوراثة في التنبؤ بالخصائص 

 .الل الصفات الوراثية الخاصة بالوالدينالجسمية للطفل من خ
يختلف التأثير في الصفات الوراثية باختالف الجنس فمثال عمى األلوان صفة تتصل بالذكور ويقل       

من الذكور يصابون بهذا المرض الوراثي    011ظهورها عند االناث وفي هذا المجال دلت الدراسات أن 
ا هذه اإلحصائيات أن هذه الصفة تظهر في األحفاد وال تظهر من اإلناث يصبن به، و دلت أيض 0وأن 
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في اآلباء إال نادرا جدا، وينتقل عمى األلوان إلى البيت وال تصاب به االبنة بل يظل كامنا لديها حتى 
 .وهنا يظهر عمى األلوان عند الحفيد. تنقله هي بدورها إلى ابنها

 .سبب في نقلها الجيناتكما تظهر بعض األمراض عن طريق الوراثة وتت    
عامل البيئة يؤثر بشكل كبير على الجنين ويعتبر كذلك من المشكالت التي يواجهها الطفل في هذه  -

 .المرحلة كما تتأثر حياة الفرد بالعامل الجغرافي والظروف الطبيعية واالقتصادية
العقل السليم في "، كما يقال عامل التغذية حيث يساعد الغداء المتزن في النمو الجسمي والعقلي للطفل -

إذ يمكن اعتباره المصدر األساسي للطاقة الحركية ولتنمية القدرات العقلية المختلفة، كما ". الجسم السليم
يعتمد عليه الفرد في نمو وبناء الخاليا الجديدة والتي تحل محل الخاليا التالفة وكذا تجديد الطاقة التي 

 .مية وتوظيف القدرات المختلفة المكونة لشخصيتهيحتاجها الجسم والتي تسهم في تن
لى العجز الجسمي والنفسي والتأخير       وغالبا ما يؤدي سوء التغذية من طرف األم إلى تأخير النمو وا 

لى إضراب النمو لى نقص في النشاط واإلنجاز العام وا  حيث يكون الجسم أكثر عرضة . في النمو وا 
 ظهر النقص الملحوظ على المستوى الحركي والذهني للطفل  لألمراض جراء سوء التغذية مما ي

 (. 49-45، ص 4112سعيد زيان، ) 
 :الوالدة بعدمشكالت الطفولة  -1-5-2
فالطفل  هو انفعال مركب من حب التملك والغضب والشعور بالنقص، : مشكلة الغيرة -1-5-2-1

ما وغضبه على ذلك العائق          ءالغيور يتصور أن عائقا من حال دون تحقيق رغبته في التملك شي
لعدوان البدني، واللفظي     ا ومن مظاهر الغيرة عند األطفال. قوشعوره بالنقص من عدم إزالة ذلك العائ

 :     ومن أسباب مشكلة الغيرة والنقد وينتج عن تلك المظاهر الثورة واالمتناع عن األكل و الشرب
 .بين األبناء و تفضيل طفل عن آخر المقارنة -
 .والدة طفل جديد في األسرة -
 .(022، ص 4111بدر إبراهيم الشيباني، ) القسوة أو االهتمام في المعامل -
اق في إحساس الطفل باإلخفاق في الحب أيا كان نوع هذا الحب كاإلخفاق في حب الوالدين أو اإلخف -

 (.01، ص 0999و وهيب مجيد الكبيسي، صالح حسن أحمد الداهري ) التفوق الدراسي أو الرياضي
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عاما  01-2هو تبول الإرادي يحدث أثناء النوم من عمر : مشكلة التبول الالإرادي -1-5-2-2
وهذه العادة منتشرة ما بين الذكور أكثر من  أطفال يتبولون، 2وتقول اإلحصاءات أن طفال من بين 

 :الالإرادي لالبنات وعادة ما يكون اآلباء مصابين بهذه العادة وهم صغار من أسباب مشكلة التبو 
 .النكوص أي ينقطع الطفل فترة ثم يعود للتبول عند والدة طفل صغير -
 .وجود أزمة نفسية عند الطفل بسبب خالفات الوالدين -
 .آلخر أو من بيت آلخر من بلد االنتقال -
        0999كامل الفرخ شعبان و عبد الجابر تيم، ( القسوة في المعاملة وعدم العدالة بين األبناء -

                                                     (.051ص 

أصبعه في فمه ويبدأ بالمص     يضع الطفل :مشكلة مص األصابع و قضم األظافر -1-5-2-3
ويقضم أظافره، إن األطفال يلجؤون إلى مص األصبع ألنهم يجدون في ذلك سعادة ممتعة وعادة يعطيهم 

مص األصبع وقضم األظافر بتخفيض التوتر والقلق لديهم، فهم يشعرون بالسعادة والراحة الداخلية       
 (. 019، ص 0999يم، كامل الفرخ شعبان و عبد الجابر ت) واالسترخاء

سلوك التغذية المتبع في " أن " عبد المؤمن محمد" يقول الباحث :مشكلة التغذية -1-5-2-4
الطفولة التي تواجه الوالدين وتحتاج إلى مواجهة حكيمة، وتظهر هذه المشكلة شعور الطفل بالخوف، أو 

وفرض الطعام على الطفل بالقوة أو اإلسراف في  إصابته بالغمض، واضطرابات الهضم، وفقدان الشهية،
الرعاية والقلق عليه، أو إتباع عادات غير سليمة في تناول الطعام تجعل الطفل ال يقبل عليه إلى غير 
ذلك من المشكالت كالقيء، وليس وفق مواعيد ثابتة لئال يشعر الطفل بالقلق لعدم اطمئنان من حوله في 

                                            ".              سد حاجاته
وبذلك نقول أن مشكالت التغذية تتجلى في السلوكات التي يظهرها الطفل اتجاه الطعام أو األكل     

 (.88، ص 4104 -4100عبد الالوي سعدية، ) كفقدان الشهية
 : مشكالت طفل المدرسة -1-5-3
تعتبر مشكلة الخوف من المشاكل االنفعالية الشائعة عند األطفال  : مشكلة الخوف -1-5-3-1

حين تتضمن المخاوف الشائعة لدى األطفال الخوف من الظالم واألصوات المرتفعة والحيوانات المتوحشة     
يتنبه هنا إلى مصدر الخطر   . والعواطف والمواقف غير المألوفة، ويساعد الخوف في الحفاظ على البقاء

عداد له بحماية أنفسنا حيث يعمل هرمون األدرينالين على إعداد الجسم للقيام بالعمل المناسب من واالست
 :حيث الهرب وهذه التعبئة النفسية والجسمية تساعد مواجهة الخطر وتفاديه، ومن أسباب مشكلة الخوف
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ظم مخاوف يلعب اآلباء دورا هاما في نشوء مخاوف األطفال، فهناك من األدلة ما يتبين أن مع -
حيث وجد أن مخاوف األطفال . األطفال ينتج عن التدريب والتعليم أكثر مما ينتج عن الخبرة المباشرة

ما قبل المدرسة تقابل المخاوف التي عبرت عنها أمهاتهم لهذا يجب على الوالدين أن يكونوا قادرين 
 .على توجيه ومساعدة الطفل عندما يتعلم مخاوف معينة مع أقرانه

شأ مخاوف الطفل بسبب ألم أو إصابة مر بها الطفل أو نتيجة عدم الشعور باألمان والقلق  وهذا قد تن -
نوع من أنواع الخوف المرضي لذلك نجد الطفل يخاف من األشياء التي ال تخيف مثل الخوف من 

 .األماكن المغلقة أو األماكن المرتفعة والرعد والماء والظالم وغيرها
عام من  بالضبط أو السيطرة الزائدة قد يؤدي باألطفال إلى الخوف بشكلجو األسرة الذي يتسم  -

 (.85 -82، ص 4111عصام نور سرية، ) المدرسين أو رجال الشرطة

العدوان هو االستجابة التي تكمن وراء رغبة في إلحاق األذى و  :مشكلة العدوان -1-5-3-2
و يعتبر العدوان سلوك يهدف إلى التعويض عن الحنية و الفشل الدفين، كما أنه رغبة أو . الضرر بالغير

 :ميل نحو التدمير و التخريب و يتخذ العدوان عند األطفال الشكلين التاليين
 و ل الثانية والثالثة من العمر في دفع اآلخرين، وضربهم باأليدييتمثل السلوك العدواني عند أطفا -أ

 . الصراخ، والعض والهجوم اللفظي إذا كانت اللغة ميسورة
أما أطفال الرابعة والخامسة فيستخدمون العدوان البدني واللفظي أو يلجؤون إلى أخذ لعب اآلخرين    -ب

، 0999عزيز سمارة و آخرون،) ليهم من طلبات وأوامرة ما يوجه إوممتلكاتهم األخرى أو تدميرها، ومقاوم
 (. 052ص 

يعرف الكذب على أنه سلوك اجتماعي سوي يؤدي إلى العديد من :مشكلة الكذب -5-3-3
المشكالت االجتماعية، مثل عدم احترام الصدق، والخيانة، وغالبا ما يقوم به الطفل من أجل تغطية سلوك 

 ،4115سامي محمد ملحم،  ) أو ذنب ارتكبه أو جريمة قام بها بهدف التخلص من العقاب خاطئ قام به
 . (21 -28ص 

أن الكذب عند أطفال المدرسة االبتدائية هو يكون من نوع الكذب " أحمد الزغبي" يضيف الباحث
أو للحصول  الالاجتماعي عند قصد لينفي الطفل عن نفسه تهمة، أو ليدفع عن نفسه عقوبة أو ضرر ما،

-4100عبد الالوي سعدية، ) و لالنتقام نتيجة الشعور بالغيرةعلى مكاسب أو ليحط من قدر اآلخرين، أ
 (.11ص  ،4104
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هو تعمد التغيب دون علم أو  الهروب من المدرسة : مشكلة الهروب من المدرسة -1-5-3-4
إذن من المدرسة أو من الوالدين و ينزع الطفل الهارب أن يتغيب عن البيت أيضا فترة هروبه حتى ال 

 :ومن أسباب مشكلة الهروب من المدرسة. تالحظ األسرة هذا الهروب
 .مصابا بمرض نفسي أو عقلي ونتيجة لهذا االضطراب يهرب من المدرسة قد يكون الطفل -
ف في األسرة أيا كان السبب، مثل خالف الوالدين أو اإلخوة أو بين أحد الوالدين والطفل في خال -

 .الخالفات الشديدة التي يصعب حلها
 .شعور الطفل بعدم مباالة والديه بنجاحه في صفه الدراسي أو إخفائه فيه -
للشعور بعدم القدرة قد يرجع السبب في الهروب إلى عدم وجود دافع للتحصيل على الكفاءة والتفوق  -

، 041،ص 0999عباس محمود عوض، ) ى جانب عدم تحقيق دافعية اإلنجازعلى هذا اإلنجاز إل
042.) 

االستحواذ على ما يملكه اآلخرون دون وجه حق، عادة يكتسبها  : مشكلة السرقة -1-5-3-5
وهي في الوقت نفسه ليست حدثا منفصال قائما بذاته،  األطفال ومعنى ذلك أنها ليست وراثية أو فطرية،

نما هي سلوك يعبر عن حاجة نفسية، ويمكن فهم السلوك في ضوء دراسة شخصية الطفل ومعرفة  وا 
 (.098، ص 4100ميشيل دبابنة و نبيل محفوظ، ) فع وراءها  والوظيفة التي يؤديهاالدا

 : ومن أسباب مشكلة السرقة
 .الجهل بمعنى الملكية إذ إن غريزة االقتناء أو االمتالك قوية في كثير من األطفال -
الحرمان والحاجة لسد الرمق فقد يسرق الطفل لسد الرمق ويشبع دافع الجوع لديه وتكون السرقة هنا  -

ة منصبة إما على نوع من أنواع الطعام أو على النقود التي ينفقها لشرائه، وهكذا تكاد تكون مشكل
 .اجتماعية أكثر من مشكلة سيكولوجية

فقد يسرق الطفل والديه إذا وجد أنهما انصرفا عنه وأهمال شؤونه والسرقة هنا  :الغيرة و االنتقام -
 له يشعر تجاهه بالضيق أو الغيرة انتقامية كرد فعل لتجاهل الوالدين وقد يلجأ الطفل إلى سرقة زميل

 . (022، ص 0999وفيق صفوت مختار، )
ومنه نستخلص أن الطفل في مرحلة الطفولة يعاني الكثير من المشاكل، فقيل الوالدة يشمل عامل الوراثة 
كل العوامل الداخلية التي تؤثر في النمو وكذلك عامل البيئة يؤثر بشكل كبير على الجنين في هذه 

دية وسوء التغذية تؤدي إلى المرحلة، كما تتأثر حياة الطفل بالعامل الجغرافي والظروف الطبيعية واالقتصا
 .                                                                               تأخير النمو
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أما بعد الوالدة يعاني من الكثير من المشاكل كالتبول الالإرادي والغيرة ومص األظافر، أما أثناء دخوله 
ل العدوان أي إلحاق األذى والضرر بالغير وكذلك الهروب المدرسة من بين المشاكل التي يمارسها الطف

من المدرسة وقد يرجع السبب في الهروب إلى عدم وجود دافع للتحصيل على الكفاءة والتفوق للشعور 
 .بعدم القدرة على هذا االنجاز

 ةالمسعف الطفولة -2
 : تعريف الطفل المسعف -2-1

هم أطفال بال مأوى وال عائلة لهم، لديهم : عرفت هذه الفئة قائلة "أنا فرويد"حسب : التعريف النفسي
تفكك في حياتهم األسرية بسبب ظروف قاهرة ومن ثم انفصلوا عن أسرهم وحرموا من االتصال الوجداني 
بهم وما إلى ذلك من فقدان لألثر التكويني الخاص والذي يكون بسبب الرفض العائلي، وقد ألحقوا بدور 

مراكز الطفولة والمالجئ ويمكن أن نفهم من مصطلح المسعف هو ذلك الطفل الذي تتكفل الحضانة أو 
الدولة لتربيته عند لحظة والدته أو لحظة والديه أو أهله عنه، فتقوم المؤسسة اإليوائية المتخصصة بتربيته 

 . ة أو صبيورعايته وتعمل على توفير كل الحاجات المادية والتعليمية واالجتماعية سواء كانت فتا
 (. //:www.startimes.com http، 4101طلحة، )

حسب قانون الصحة العمومية في  "أيتام الدولة"أو  "الطفولة المسعفة"تعرف  : التعريف القانوني
أن يوضح الوضعية المادية  0929-01-48بتاريخ  421في المادة  21/29الجريدة الرسمية في األمر 

 : لألطفال وأين يتم استقبالهم تحت وصاية مصلحة اإلسعاف العمومي وهم
وال أم له وال أصل    المولود من أب وأم مجهولة ووجد في مكان ما وهو الوليد اللقيط، الذي ال أب له -

ويمكن الرجوع إليه وليس له أي وسيلة للمعيشة وهو اليتيم والفقير الذي سقط من سلطة الوالدين بموجب 
في  21/29الجريدة الرسمية، من األمر رقم )ية إلى اإلسعاف العمومي للطفل تدبير قضائي وعهد بالوصا

 . (0929-01-48بتاريخ  421 المادة
طفل المسعف هو كل طفل متواجد بمؤسسة إيوائية، فهي التي ترعاه وتربيه فالطفل المسعف غير فال     

الطفل المنحرف ألنه قد يتواجد بها منذ الوالدة أحيانا، كما هو الشأن في حالة األطفال المتخلى عنهم أو 
ون في مراكز الطفولة غير الشرعيين فاألطفال المسعفين هم أطفال ال يعيشون في أسرة أو عائلة بل يعيش

المسعفة وهذا راجع إلى عدة مشاكل اجتماعية أو اقتصادية مثل النبذ العائلي أو الفقر، أو وفاة أحد 
غير "الوالدين أو كالهما أو بالشجن، أو إصابة أحدهما بمرض عقلي أو نفسي، ومن بينهم األطفال 

http://www.startimes.com/
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، 4101طلحة، ) شرعياوهم الذين يولدون من والدان غير متزوجان زواجا " الشرعيين
www.startimes.com http:// .) 

 :أصناف الطفل المسعف  -2-2
بما أن المسعف هو ذلك الطفل الذي يبحث عن من يقدم له الرعاية الجسمية والنفسية التي يحتاج      

 :في مراكز خاصة ويمكن تصنيف هؤالء المسعفين إلى ثالث حاالت إليها  وهذا
أطفال موجهين من المستشفيات إلى المصالح المعنية بتربيتهم واإلشراف عليهم وينتمي إليها األطفال  -

التي تعتبر األساس والمصدر  الدين ليس لدهم عالقة تربطهم بعائالتهم الطبيعية، خاصة العالقة الوالدية
األول والرئيسي في نمو الطفل وبناء شخصيته السوية وتضم هذه الفئة الطفل غير الشرعي والذي تم 
إنجابه خارج الزواج الشرعي، وقد يكون مجهول الوالدين فتتكفل به مصالح الشؤون االجتماعية أو يكون 

 .مجهول األب وأمه معروفة فيحمل اسم أمه
شاكل أسرية أو معاناة عائلية قد يوضع األطفال بالمؤسسة وذلك بقرار من قاضي األحداث نظرا لم -

لمدو مؤقتة، أو يتم إعادتهم إلى وسط عائلتهم بمجرد تحسن األمور وتبقى عالقتهم بذويهم عن طريق 
والديه      الزيارات وقد يبقى هؤالء األطفال بصورة نهائية في حالة التخلي الكامل تسقط بذلك كفالته من

 .ويبقى بقوة القانون
وهي الفئة التي تودع من طرف أوليائهم لمدة محددة وهذا نتيجة مصاعب مادية مؤقتة بحجة عدم  -

التفاهم بين الزوجين، أو نتيجة لعامل الجنس أو اإلعاقة أو المرض، وقد يودع الطفل بالمؤسسة بعد عدة 
وهو في هذه الحالة يحتاج إلى الرعاية والحماية واألمن،  أشهر فقط و قد كون عالقة مع أمه أو بديل لها

قد تجعل الطفل يدخل في حالة حداد ورفض وبكاء شديد ومتواصل نتيجة الظرف الجديد وهذا يشكل 
 (. //:www.startimes.com http، 4101طلحة، ) خطرا على صحته النفسية وحتى الجسدية

 :خصائص الطفل المسعف -2-3
الرعاية األمومية في حياة الطفل يؤثر فيه، أو يجعله يتراجع في نموه أو يظهر بعض  إن غياب    

 :التصرفات التي تؤثر في شتى الجوانب وهي

 :خصائص جسمية-2-3-1
االحباط كعامل أساسي في  : "AUBRYمرضية األطفال في اضطرابات متنوعة حيث تقول  ارتفاع -

 "مرضية ووفيات األطفال
 .وفيات خطرا لكثرة األمراض وضعف المناعة باإلضافة إلى الهشاشة أمام الفيروسات -

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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 .ضعف البنية الجسمية ونحافتها وكساح، وتأخر التسنين -
 :حركية -خصائص نفس -2-3-2

 :في تتمثل     
 .الجلوس، الحبو والمشي: تأخر جزئي أو شامل حسب الطفل في اكتساب الوضعيات مثل -
يقاعات مثل - أرجحه الرأس أو كل الجسم، مص األصابع، اللعب باأليدي، : اضطرابات نفس حركية وا 

إغالق العينين بواسطة األصابع، ضرب الرأس على السرير أو الحائط، تستعمل هذه السلوكات من طرف 
 .لتهدئة القلق و قد تستمر حتى الرشد الطفل

 .اضطرابات حركية فيما يخص القبض، عدم التحكم في اليد، ضعف التنسيق بين الحركة والعين -
 :خصائص لغوية-2-3-3

ينخفض بقدر ما ازدادت مدة بقاء الطفل بالمؤسسة والنمو ( q.b)حاصل النمو  AUBRYحسب      
شامل أو جزئي، لغة آلية فقيرة، وضعف الفهم  وتتمثل أشكال التدهور في تأخر يضطرب ويدهور اللغة،

كما نجد نوعين من األطفال بعضهم في حركة دائمة يلمسون كل شيء، يتشبثون بكل من يدخل . والتركيز
يلتصقون به ويطلبون منه حملهم واالهتمام بهم، مما يجعل المالحظ ( غريب أو معروف ) بالمؤسسة 
يظن أن الطفل اجتماعي وله عالقة جيدة سطحية، وتعلقهم عابر مدى عبور األشخاص وهذا الغريب 

التعدد أوجه األمومة وعدم ثباتها، والصنف الثاني منطوي ال يبالي باآلخر عند االقتراب منه يبكي أو 
 .يخفي وجهه أو ينسحب

 :  خصائص إدراك الذات -2-3-4
ى جسمه من خالل عناية ومعاملة األم له، وتنظيفها لجسمه ضعف معرفة الجسم ألن الطفل يتعرف عل -

ومالطفته ولمسه وتقبيله لكن الطفل في المؤسسة ال يحظى بهذه العناية الوجدانية، فهو يعيش في فراغ 
 .واإلدراك بجسمه وخصائصه بدون مثيرات تساعد على اإلحساس

 :خصائص سلوكية -2-3-5
الصغار والمراهقين والكبار وعدم االنضباط الحركي والنفسي        اضطراب يصيب:االنضباطية -
 (.ضعف االنتباه والتركيز، وتبقى االنضباطية حتى سن الرشد في العالقات وفي العمل والتكوين)
، عض يديه، لطم وجهه أو نتف شعره، ارتماء على األرض، تشنجات كضرب الرأس :عدوان ذاتي -

 .تحت تأثير الغضب واإلحباط
 (.022 -024، ص 4118بدرة معتصم ميموني، ) حقد وعدوان، تبول ال إرادي وخوف -
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 :التعريف بالمؤسسات االيوائية -4 -2
 : تعريف المؤسسة اإليوائية -2-4-1

هيي مؤسسية اجتماعيية تربويية تابعيية ليوزارة النشياط االجتمياعي غايتهيا رعاييية الطفيل فيي حالية عجييز  "     
األسرة الطبيعية عن توفير ذليك ليه، بحييث ييتم فيهيا تهيئية الجيو األسيري ليه، للتعيويض عين الحرميان اليذي 

نميوه مين الناحيية  يعاني منه، كما توفر هذه المؤسسية للطفيل المسيعف حيياة الجماعية التيي تعتبير سيندا فيي
االنفعالية والنفسية والمعرفية له، وتساعده في إعادة تكيفه وتوافقه االجتماعي، كميا أنهيا تعميل عليى إشيباع 

ي تكيفيه وتنميية الحاجات األولية للطفل المسعف، وتوفير الرعايية الصيحية والنفسيية والماديية التيي تسياهم في
                                             ( .5، ص 4108بقال اسمي، ) "شخصيته

فيعيييييرف المؤسسييييية اإليوائيييييية بأنهيييييا عبيييييارة عييييين مبنيييييى واحيييييد أو أكثييييير مجهيييييز " جماااااال شااااافي "أميييييا      
لإلقامييييييية الداخليييييييية ييييييييودع بهيييييييا األطفيييييييال ذو الظيييييييروف األسيييييييرية الصيييييييعبة والتيييييييي تحيييييييول بيييييييينهم وبيييييييين 

جهييييييياز إداري مكيييييييون فيييييييي بعيييييييض  اسيييييييتمرار معيشيييييييتهم داخيييييييل نطييييييياق أسيييييييرهم الطبيعيييييييية، ويوجيييييييد بهيييييييا
األحييييييان مييييين الميييييدير وعيييييدد مييييين األخصيييييائيين النفسييييييين واالجتمييييياعيين والمشيييييرفين الليلييييييين ومدرسيييييين 

انييييييت مختصييييييين لألنشييييييطة المختلفيييييية، وتنفييييييق عليهييييييا كمييييييا يطلييييييق عليهييييييا دار أو جمعييييييية أو ملجييييييأ إذا ك
  .(21ص ، 4111محمد عبد العزيز عبد ربه سليمان، )تتبع إدارة أهلية أو خيرية

ومنه نستنتج أن المؤسسة اإليوائية هي عبارة عن دار رعاية خيرية تهتم برعاية األطفال المحرومين      
أو حتى سن االستقرار بالعمل أو الزواج لإلناث  05من بيئتهم األسرية من الجنسين منذ الوالدة حتى سن 

 .يعيشون مع المشرفة
 :شروط القبول بالمؤسسات اإليوائية -2-4-2
 :بالنسبة للطفل المراد إيداعه -2-4-2-1
أال يكون مصدر على الطفل حكما بالتشرد أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات  -

 .رعاية األحداث
 .أال يكون مصاب بأحد األمراض العقلية أو العصبية أو األمراض المعدية -
 .اختبارات الذكاء على الطفل للتأكد على أنه ال يعاني من أي ضعف عقلي تجرى -
توقع الكشف الطبي على الطفل أما بالنسبة للبنت فإنه يتعين للتأكد من أنها مازالت بكرا وذلك من  -

 . خالل الصحيفة الصحية لها
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 :بالنسبة ألسباب طلب اإليداع -2-4-2-2
أن يثبت ذلك بالبحث االجتماعي حالة األسرة الملحة إلى أن يكون يتيم األبوين أو أحدهما على  -

 .الرعاية أبنائها لهذه المؤسسة
أن يكون األب واألم نزيل مستشفى األمراض العقلية أو الصدرية أو مودع بأحد السجون ذلك إذا ثبت  -

 .من البحث االجتماعي عدم توفر التنشئة االجتماعية الالزمة
لطالق أو زواج األب أو األم أو كليهما بشرط عدم وجود كفيل لرعاية أبناء األسرة المتصدعة بسبب ا -

 .الطفل
 :بالنسبة للسن -2-4-2-3
سنة على أنه يجوز استمرار بقاء المودع في  05سنوات و ال يزيد عن  1ال يقل سن الطفل عن  -

شترط استمرار المؤسسة بعد هذه السن إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي وذلك إلى أن يتم تخرجه، كما ي
 .الظروف التي أدت إلى إيداعه بالمؤسسة

 :النظام القائم داخل المؤسسات اإليوائية -2-4-3
 :تتضح مالمح الحياة داخل المؤسسة اإليوائية كما يلي     

وهي تقوم باإلشراف على األطفال داخل المؤسسة وتختص كل مشرفة :  ة المشرف -2-4-3-1
جادتها القراءة والكتابة والقليل منهن بمجموعة من األطفال ويتم  اختيارها على أساس سالمتها الصحية وا 

 .من ذوي المؤهالت المتوسطة في معظم المؤسسات
أخصائيات اجتماعيات  اإليوائية يوجد في معظم المؤسسات :  األخصائي االجتماعي -2-4-3-2

أو أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي يتناوبان متابعة العمل االجتماعي داخل المؤسسة واإلشراف على 
 .تقديم الوجبات الغذائية اليومية لألطفال وأحيانا حل مشاكل األطفال ومشاجراتهم الكثيرة

ي مواعيدها لألطفال وال يوجد بالمؤسسة مطبخ عام يقدم الوجبات الغذائية ف :الغذاء -2-4-3-3
يسمح لهم تناولها داخل أماكنهم الخاصة بهم والغذاء موحد وأحيانا يقول األطفال بإعداد الطعام بأنفسهم 

 . تحت إشراف عاملة المطبخ

يوجد بالمؤسسة طبيب يزورها مرة كل أسبوع لعالج الحاالت داخل  :الرعاية الصحية -2-4-3-4
 .يصعب عالجها فيتم تحويلها للمستشفيات العامةالمؤسسة أما الحاالت التي 
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تقدم المؤسسة أنشطة مختلفة ألطفالها مثل ممارسة األنشطة الرياضية : األنشطة -2-4-3-5
 .والترفيهية واالحتفال بالمناسبات الدينية

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بتقديم الدعم لهذه المؤسسات باإلضافة إلى  :التمويل -2-4-3-6
هذه التبرعات تحت إشراف الشؤون وتتم  برعات والهبات التي ترد من األفراد والهيئاتالت

 .(81 -29ص  ، 4111عبد العزيز عبد ربه سليمان،  محمد).االجتماعية

 :مزايا الرعاية داخل المؤسسات اإليوائية -2-4-4
 :و مزايا متعددة نذكر منها فلها فوائد تقوم المؤسسة برعاية األطفال رعاية اجتماعية، ولهذا     

تقدم عالقة شبيهة بالعالقة الطبيعية األبوية، فالطفل داخل هذه المؤسسة يقوم بعالقات مع بديل  -
األبوين، فيستطيع أن يشعر بنوع من الجو األسري وبعالقات األمومة واألبوة، ودور األخصائيين 

نشاء مثل ه  .ذه العالقات داخل المؤسسةالنفسانيين هو التحكم في هذا الدور الفعال وا 
 تعلم المؤسسة األطفال الضبط واالنسجام من القوانين وذلك من خالل القوانين التي تسنها المؤسسة  -

 .و المربي له الدور الفعال في ذلك
 . يستطيع الطفل داخل المؤسسة أن يتعلم كل أنواع السلوك ليتماشى مع الجماعة التي يعيش فيها -
 :عيوب الرعاية الداخلية -2-4-5

 :ال بد من اإلشارة إلى أن أسوء أسرة كافلة أحسن من المركز ألف مرة ألن     
إن العالقات داخل المؤسسة تتخذ أشكاال رسمية وقد ينشأ عالقات غير رسمية بحاجة إلى مجموعة  -

 .كبيرة وعالقات متعددة ليستطيع التكيف مع المجتمع الخارجي
جموعة واحدة وهذا ال يتيح له فرصة النمو الطبيعي فهو بحاجة إلى مجموعة يتعامل الطفل مع م -

 .كبيرة وعالقات متعددة ليستطيع التكيف مع المجتمع الخارجي
إذا خرج الطفل من المؤسسة فإن نظرة المجتمع له قاسية جدا باعتباره طفال غي شرعي، فيالحقه  -

 .عيازدراء المجتمع ألنه غير شرعي و بالتالي غير طبي
الطفل إذا عاش بالمؤسسة هذا ال يعني أنه سيتعلم فقط ما هو إيجابي بل مصاحبته ألطفال كثيرين  -

 .دون رقابة أو رعاية يجعلهم عرضة لتعلم سلوكات غي اجتماعية مع إمكانية انحرافه
غالبا ما تكون المربية أنثى وبالتالي غياب الرجل في حياة الطفل المسعف سيخلق لديه إشكاليات  -

 .إلخ........عديدة على الصعيد النفسي و الجنسي و الهوية
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 .عدم توفر الوسائل الكافية و الالزمة لتنقل األطفال والتكفل بهم خاصة في الرحالت االستجمامية -
 .عدم وجود مختصين يهتمون باألطفال الذين يولدون معوقين ويتواجدون على مستوى المؤسسة -
بالسلب لعدم وجود ثبات في التفاعل خاصة على الصعيد  تعدد األوجه على الطفل يؤثر عليه -

 .االنفعالي العاطفي
كبيرة بالنسبة للطفل  ةأو الحارس يخلق إشكالية عالئقي....... ارتداء الزي الرسمي للمربية أو  -

 (.https://manifest.mhiv.ouargla.dz .4102بوخميس،  وبوفولة بركو مزوز) المسعف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://manifest.mhiv.ouargla.dz/
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 :خالصة الفصل
والزال الطفل محل اهتمام الكثير من العلماء في شتى المجاالت حيث اهتم به من حيث النمو  كان     

فإن  "طفل"مهما كانت هويته، فهو  الحياة هذهومنع  هووالحاجات والمشاكل التي يعاني منها ألن الطفل 
 .أهمل فقد أهمل شيء هام في الوجود

وذلك بالعمل جاهدا على رعايتهم " الطفولة المسعفة"ومن المهم جدا االهتمام بفئة الطفولة، ومن بينها 
وحمايتهم من أجل أن ينمو نموا سليما، كي يصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع خالين من االنحرافات 

 .إلضرار بالبيئة االجتماعيةواألمراض النفسية التي من شأنها ا
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 :التذكير بفرضيات الدراسة -1

  :الفرضية العامة

 .يؤثر الحرمان العاطفي على التوافق النفسي لدى الطفل المسعف

 :الفرضيات الجزئية

 .الحرمان العاطفي يؤثر على التوافق الشخصي لدى الطفل المسعف -
 .العاطفي يؤثر على التوافق االجتماعي لدى الطفل المسعفالحرمان  -
 .الحرمان العاطفي يؤثر على التوافق المدرسي لدى الطفل المسعف -
 :المنهج المستخدم -2

عمننننننار شوحننننننو  ) المنننننننال رننننننو الطريهننننننح التنننننني يتشعاننننننا الشاحنننننن  فنننننني دراسننننننح للمشنننننن لح  ل  تشنننننناف
 (.99 ص 7002محمود 

يهوم شوصنف الاناررأ أو المشن لح منن خن ل تحديند الانروف  أما المنال الوصفي فيعرف شأنه منال
الع قات شيناا شادف االنتااء إلى وصف علمي دقينق ومت امنل للاناررأ أو المشن لح  و أشعادرا و لتوايف

 (.15  ص7007أحمد عشد اهلل اللحلح ومصطفى محمود أشو ش ر  )

لع قات واالتجارات التي تسير في ولما  ان المنال الوصفي ماتما شتصور الوضع الرارن وتحديد ا
مصنطفى )فإنه يم ن الشاحثين من وضنع تنشنؤات عنن ااوضنام المهشلنح طريق النمو أو التطور أو التفسير 

 (.505  ص7050رجب وحسين طه  

 :عينة الدراسة -3

شمعنننى أنننه تؤخنننة مجموعننح مننن أفننراد المجتمننع علننى أن ت ننون ممثلنننح  تعتشننر العينننح جنناء مننن ال ننل 
 أنجرس). للمجتمع لتجرى علياا الدراسح  فالعينح إةن جاء معين أو نسشح معينح من أفراد المجتمع ااصلي

 (.204  ص7002موريس  

طفولح فهد أجرينا مهاشلح على عينح تت ون من تسعح مرشيات تعملن في الناار على مستوى مر اي ال
 .المسعفح واليح جيجل
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 :مجال الدراسة -4
 :المجال المكاني -

تهع دار الطفولح المسعفح ششلدينح الميلينح شنرق والينح جيجنل وسنط مجمنع سن ني منن الشنرق المؤسسنح 
العهاشيننننح والشلديننننح ومننننن الاننننرب الحمايننننح المدنيننننح  ومننننن الشننننمال المدرسننننح الهر نيننننح ومننننن الجنننننوب المح مننننح 

 .والشرطح

وشنننناءا علنننى المرسنننوم رقننننم  04/01/5964المننننؤر  فننني  64/571أنشنننأت شمهتضنننى المرسنننوم رقنننم 
والمتضنننمن إحننندا  دور ااطفنننال المسنننعفين  تنايمانننا وتسنننييررا إة  51/01/5960المنننؤر  فننني  60/61

 .سط عائليو تعتشر رةه ااخيرأ م ان يعي  فيه ااطفال على الدوام إلى غايح وضعام في 

 :المجال الزماني -

رو المدأ التي استارقتاا في إنجاا الدراسنح الميدانينح  حين  قمننا شاينارأ المر نا علنى فتنرات ومراحنل 
 :ري

ورنني عشننارأ عننن جولننح اسننتط عيح للمر ننا مننن أجننل الموافهننح علننى إجننراء دراسننتنا فيننه (: 5)المرحلننح 
رينننح النشننناط   حيننن  قاشلننننا مننندير المر نننا وطلنننب منانننا إحضنننار تعاننند منننن مدي7052أفرينننل  72وةلنننو ينننوم 
 .االجتماعي

 انت الاينارأ الثانينح لننا للمر نا وفيانا قاشلننا المرشينات العناملين  7052أفريل  79وفي (: 7)المرحلح 
في المر ا وممرضح وااخصائيح النفسانيح وقمنا شإجراء المهاش ت مع المرشيات حول الحالح النفسيح للطفل 

 .المسعف

 :الدراسة اإلستطالعية -5

تعد الدراسح االستط عيح من المراحل ااولى ل ل دراسح علميح محددأ شإش اليح معيننح حين  تسناعد 
في ال شنف عنن التاينرات التني يم نن أن ت نون لانا ع قنح شأخنة متاينرات الشحن  وشنأ ثر منن متاينر شنسنشح 

لهيناس  قمننا شاينارأ ارتشاط معينح  شاإلضافح إلى أنانا تسنال للشاحن  عملينح التأ ند منن صنحح توافنق أدوات ا
استط عيح لم ان الشح  وةلو من أجل جمع أ شر قدر مم ن من المعلومات حول الموضوم  ةلو للتأ ند 

  ولما  ان ميدان شحثنا في منطهح جيجل توجانا إلى مر ا الطفولح المسعفح المتواجدأ في من وجود العينح
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. يتعلق ششحثنا شحضور  ل منن أخصنائيح نفسنانيح واليح جيجل  أثناء المهاشلح ثم إلى االستفسار عن  ل ما
ومرشيات ومساعدأ اجتماعيح الةين قدموا معلومات عنن ااطفنال المتواجندين شنالمر ا وانطلهنت الدراسنح منن 

 :أردنا من خ لاا 7052إلى أواخر شار ماي  7052أواخر شار مارس 

منننال الننةي يننتم فيننه إسننعاف والالشيننت التعننرف علننى مؤسسننح الطفولننح المسننعفح  حينن  أناننا شمثاشننح  -
واحتضان الطفل الةي تنم التخلني عننه منن قشنل الوالندين أو العثنور علينه أو الفئنات التني جناءت منن طنرف 

 . قاضي ااحدا  المتواجدأ مهاشل ثانويح  عولح تونس شواليح جيجل

تادف إلى توفير الرعايح النفسيح والصحيح واالجتماعيح والترشويح   7002سشتمشر  9تم إنشاءرا يوم 
داخنننل وخنننارن النننوطن  يحتنننوي المر نننا علنننى ( ال فالنننح)لألطفنننال المسنننعفين  ووضنننعام فننني الوسنننط العنننائلي 

 .الجانب اإلداري والجانب الشيداغوجي  شاإلضافح إلى الموارد الششريح: جانشين

 .أطفال من مختلف الفئات 50االستعاب  انت قدرأ : التعرف على عدد ااطفال -
التعننرف علنننى الجاننننب النفسننني والتعليمننني واالجتمننناعي للطفنننل حيننن  أن الطفنننل النننةي يعننناني منننن  -

دماجنننه اجتماعيننا حتنننى يت يننف منننع الوسنننط  حرمننان عننناطفي شالتأ ينند لدينننه اضننطراب فننني صنننحته النفسننيح واي
 .أقرانه  أي طفل عاديالمحيط شه  شاإلضافح إلى إدماجه في الوسط الدراسي يتعلم مع 

عننند الهيننام شالدراسننح االسننتط عيح قمنننا شطننر  شعننر ااسننئلح تتمحننور حننول موضننوم الدراسننح والتنني 
شنأن الحرمنان العناطفي ينؤثر علنى التوافنق النفسني أمنا ااخصنائيح النفسنانيح  تمثلت فني أن مرشيتنان صنرحتا

ل وأن حالتنه تنؤثر ششن ل واضنح فني مسناره أ دت على تأثير الحرمنان العناطفي علنى النتنائل الدراسنيح للطفن
 .الدراسي واالجتماعي

 :وشناءا على رةه الم حاات نتوصل إلى شعر النتائل المتمثلح في

 .يؤثر الحرمان العاطفي على النتائل الدراسيح للطفل وصحته النفسيح -
 .إحساس الطفل شالحرمان يؤثر على ام ئه في المر ا -
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 :أدوات جمع البيانات -6

 :المقابلة

رنني نننوم الحنندي  الاننادف مننع شعننر ااشننخاص الننةين لننديام المعلومننات  غرضنناا الحصننول علننى  
المعلومننات لنندى ااشنننخاص الننةين لنننديام رننةه المعلومنننات والتنني رشمننا ال ت نننون موجننودأ فننني أمننا ن أخنننرى 

 يد التنننل سنننع)وتنندور أسنننئلح المهاشلننح حنننول  راء أو حهنننائق  أو سننلوو أو معتهننندات أو اتجارنننات ااشننخاص 

 .(591  ص7002

 :تحليل المحتوى-

أي أسننننلوب شحثننني يرمنننني للخننننرون شاسننننتدالالت عننننن طريننننق " يعنننرف رولسننننتي المحتننننوى علننننى أن ننننه  
 "تشخيص صفات محددأ للرسائل تشخيصا موضوعيا مناما

ومننن أدوات التعريفننات التنني قنندمت لتحليننل المحتننوى تعريننف شنناردين  نهنن  عننن سننام عمننار  وينننص  
جملننح مننن تهنيننات تحليننل اإليصنناالت ترمنني عشننر أسنناليب مناجيننح وموضننوعيح لوصننف محتننوى  :علننى أن ننه

تتنيح تفسنير المعنارف المتعلهنح ششنروط انتنان وتلهني ( أدلح  مينح أو غينر  مينح)الرسائل إلى الحصول على 
 .(,https://www.slideshare.net,2017 ميمونح الادجالي ) رةه الرسائل

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net,2017/
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 :عرض المقابلة األولى مع المربية وتحليلها العام -1

 :تقديم المربية األولى

 .سنة 82: السن -
 .مساعدة حاضنة: الوظيفة -
 .ليسانس: المؤهل العلمي -
 .أشهر 6: الخبرة -

 :ملخص المقابلة مع المربية األولى

تمت المقابلة مع مربية في ظروف جيدة وهادئة تمحورت األسئلة حول تأثير الحرمان العاطفي على 
التوافق النفسيي  ليت تواجهنيا أع بيعوبة ألن المربيية مانيت متجاوبية معنيا  حييا أن ليديها خبيرة معتبيرة فيي 

ن يعيشييون فييي المجييال عيين مختلييف الحيياتت التييي تعيييح فييي المرمييع حيييا االييت بييأن معظييت األطفييال اليي ي
المرمييييع هييييت أطفييييال كييييير شييييرعيين  مييييان دورهييييا تييييوفير الرعاييييية البيولوجييييية ميييين جميييييع النييييواحي مال سييييل 

 .والرضاعة  اللعب وكيرها

وأمدت أن أهت المشمالت السلومية التي يعاني منها األطفيال هيي ال ييرة بيين بعضيهت اليبع   ميثال 
ما أن كياب الوالدين يؤثر عليه خابة ال ع تت تفريقيه   م"نعيط لطفل يأتي الثاني ويقول لي هعني أنا ابل

الطفيل ت يحيس ب يياب الواليدين ونعوضيلوا "عن والديه لظروف معينة تت تحويله إليى دار الطفولية المسيعفة 
  أميا عين سيلومه ميع رفقيائهت داخيل المرميع فهيي تختليف "الحنان والعطف مي ماشي ميما والديه الحقيانيين

  أمييا "مييع بعضييهت الييبع  واألنانييية مييل واحييد يحييب يمليين هادييين الحاجيية لنفسييوا يلعبييون"ميين طفييل  خيير  
بالنسييبة لبنيياق عالاييات مييع ا خييرين أمييدت علييى أنييه ت توجييد بييعوبة فييي التعامييل مييع ا خييرين سييواق فييي 

مياين واحيد يبيوس وواحيد يضيمن "المرمع وعالاته مع المربية في حالة الرضا فهي تختلف من طفيل  خير 
 ". يلعب ويضحن وواحد يحب

ماين لي يعبر بالبماق ميما واحدة تبمي فترة معينية تسيمت ومبعيد ترجيع تبميي "أما في حالة ال ضب 
طواق و لن لفترات ابيرة  مما أنه يشارن فيي المناسيبات اتجتماعيية نوماين لي يعبر بال ضب وماين بات
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عائلية معينية وهنيان مين تمين  ليه مأع طفل عادع  مبيرهت عند خروجهت من المرمع هنان من تتمفل به 
 .الدولة منعت وهنان من يبقى داخل المرمع

مما برحت بأن أكلبية األطفال يحبون اترتباط بالجو المدرسي  وأحيانا تأتينا شماوع من المدرسة 
  ونحن نلعب دور الوالدين في حالة "يم ب على المربية بلي المعلمة دارتلوا حاجة"عنه مالتشويح والم ب 

 ".تعت نتحملوا المسؤولية. "ا إ ا ادمت شماوع من المدرسة عن الطفل م

 :األولىليل محتوى المقابلة مع المربية تح

ميين خييالل المقابليية مييع المربييية تبييين أن معظييت األطفييال اليي ين يعيشييون فييي المرمييع هييت أطفييال كييير 
فاألطفيال فيي هي   . مميا يجعلهيت يعيانون مين حرميان عياطفي شرعيين ه ا ما ينعمس على حالتهت النفسيية 

 . الحالة يعانون من مشمالت سلومية اتجا  بعضهت البع 

فمل ما يحتاجه الطفل في مراحله األولى هيو حاجتيه إليى الحيب والرعايية واتهتميات  ف يياب الواليدين 
الحنييان والعطييف لميين ماشييي ميمييا والديييه  الطفييل ت يحييس ب ييياب الوالييدين ونعوضييولو:"يييؤثر عليييه  لقولهييا

  وبالتييالي فهييو يعيياني ميين نقييا عيياطفي هيي ا مييا يجعلييه يبحييا عيين إشييبا  حاجاتييه العاطفييية "الحقييانيين"
لمشييياعر اليييرف  وفقيييدان الحيييب والعطيييف واتتبيييال تعييير  الفيييرد ":والوجدانيييية مييين المربيييية لقيييول روجيييرس

ييؤدع إليى عيدت اسيتقرار   عيدت األميانو ة والشعور بالخوف الجماعي وفقدان الثقة والرعاية األبوية واألمومي
  مما أنه يعاني من اضطراب في السلون مع رفقائه ما يجعله يتبرف بعدوانية وأنانية وحيب الي ات "نفسيا

مياين واحيد يعبير "وامتالن مل شيق لنفسه  أما عن عالاته مع المربية فيي حالية ال ضيب فهيي مضيطربة  
  مما تأتينيا شيماوع مين المدرسية عنيه "بمي وماين واحد يعبر باتنطواقنة ثت يرجع يبالبماق يسمت فترة معي

  فهيو يحياول جي ب اهتميات "يمي ب عليى المربيية ويقيول لهيا المعلمية دارتليي حاجية"مالتشويح والمي ب ميثال 
شيييبا  جوانيييب الييينقا لديييه  مييين خيييالل لجوئييه للمييي ب   فإييييدا  الطفيييل  األعضيياق المتواجيييدة فيييي المرمييع واب

بمؤسسة تؤدع به إلى حاتت حرمان خطيرة واضطرابات وخيمة  حيا تعتبر المؤسسات المحيطية األمثير 
خطيورة علييى البييحة النفسييية والجسييمية للطفييل  وأنل مييا ييؤثر علييى الطفييل فييي تليين المؤسسييات ليييس فقييدان 

طااات الظف فيه بسبب التفريق بل اتفتقار إلى موضو  ثابت يبقي الطفل متعلق به يو  الليبيدعالموضو  
 .والعدوانية اللبيدية
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 :عرض المقابلة الثانية مع المربية وتحليلها العام -2

 :تقديم المربية الثانية

 .سنة93: السن

 .مساعدة أمومة: الوظيفة

 .ليسانس: المؤهل العلمي

 .أشهر 6: الخبرة

 :ملخص المقابلة مع المربية الثانية

حيا سارت بشمل جيد فقد مانت متجاوبة مع األسيئلة   تمت المقابلة مع المربية في ظروف هادئة 
والتييي تمحييورت حييول تييأثير الحرمييان العيياطفي علييى التوافييق النفسييي لييدو الطفييل المسييعف  لييت تواجهنييا أع 
بييعوبة ألن المربييية مانييت متجاوبيية معنييا  حيييا االييت بييأن معظييت األطفييال اليي ين يعيشييون فييي المرمييع هييت 

  (تلبييية الحاجييات ال  ائييية)  مييان دورهييا تييوفير الرعاييية البيولوجييية (بمجهييولي النسيي)أطفييال كييير شييرعيين 
  وأميدت عليى أنهيا ليت تالحيظ أع (ضمان النظافة الجسمية والممانية  ضمان بحة الطفل الواائية واللعب

مشمالت سلومية لحد ا ن ألن الحاتت التي فيي المرميع هيت أطفيال بي ار  مميا أن كيياب الواليدين ييؤثر 
المبر فيي سين المراهقية خبوبيا أميا عين سيلومهت ميع رفقيائهت داخيل المرميع فهيي تختليف مين خابة في 
  وبالنسيبة لبنياق عالايات ميع ا خيرين مياين "يلعبون مع بعضهت البع  واألنانيية وحيب الي ات"طفل  خر 

وعالاتيه ماين ليتعلق بياألفراد ومياين ليعنيدهت ععلية وانطيواق "فروق فردية بين األطفال مل طفل وشخبيته 
 :مع المربية في حالة الرضا يتبف بالمرونة في اولها

ماين لي ما يحبح يهدر "  أما في حالة ال ضب فهي مضطربة "يلعب معايا ويضحن وتلقا  فرحان"
 ".معايا لفترة وماين لي تلقا  منطوع

مميييا أنيييه يشيييارن فيييي المناسيييبات اتجتماعيييية ميييأع طفيييل عيييادع  وعييين مبييييرهت عنيييد خيييروجهت مييين 
هنييان ميين يبقييون أشييخاا أسييوياق بييالحين إت أبييحاب اتنفبييال المتعييدد رايحييين "رمييع فهييو يختلييف الم

 ".يمونوا كير أسوياق
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مميا بيرحت بيأن أكلبيية األطفيال يحبيون اترتبياط بيالجو المدرسيي  وتعياملهت ميع اليعمالق واألسييات ة 
اييدمت شييماوع ميين المدرسيية عيين   واب ا "عنييدما يمييون عنييد  شييعور بييالنقا راا يتعامييل بالميي ب والعدوانييية"

 .الطفل فسنلعب دور الوالدين بالتأميد

 :الثانية تحليل محتوى المقابلة مع المربية

من خالل المقابلة مع المربية تبين أن معظت األطفال ال ين يعيشون في المرمع هيت أطفيال مجهيولي 
فييأع طفييل أمثيير ميين مييا يحتاجييه هييو  حيييا حرمييوا ميين حاجيياتهت الضييرورية خابيية النفسييية منهييا . النسييب

التجاوب العاطفي ميع المحيطيين بيه خابية الواليدين  و دور المرميع هيو محاولية تيوفير الرعايية مين جمييع 
الجوانب ب   النظر عن الجانيب النفسيي  ف يياب الواليدين ييؤثر عليى شخبيية الطفيل و خابية فيي سين 

حيييا يقييول " األنانييية و حييب اليي ات"المرمييع المراهقيية هيي ا مييا يجعييل سييلومهت مضييطرب مييع رفقييائهت داخييل 
نقيا فيي مفايية اليدفق و الميودة و اتهتميات خابية مين جانيب األت أو مين يقيوت مقامهميا "جابر و مفيافي 

أثنيياق سيينوات الطفوليية األولييى هييي حاليية تحييدا عمومييا عنييد اتنفبييال عيين األت  و حاليية تجاهييل الطفييل أو 
ماين "حيا أنه يتلقى بعوبة في بناق عالاة مع ا خرين ". سةإساقة معاملته أو في إيدا  الطفل في مؤس

و هيي ا " فييروق فردييية بييين األطفييال مييل طفييل و شخبيييته ميياين اللييي متعلييق بيياألفراد و ميياين اللييي منطييوع
بسبب فقدانه لهويتيه و بالتيالي ييؤدع إليى عيدت توافقيه اجتماعييا  أميا عالاتيه ميع المربيية فيي حالية ال ضيب 

أع عييدت توافقييه نفسيييا مييع الوسييط " لميحييبح يهييدر معايييا و ميياين اللييي تلقييا  منطييوع ميياين"فهييي مضييطربة 
بيأن التوافيق النفسيي عمليية ديناميميية مسيتمرة تتنياول السيلون و "المحيط به  حيا يقول عبد السيالت عهيران 

ه فعيدت توافيق و مني". البيئة الطبيعية و اتجتماعية بالتعديل و الت يير حيا يحدا تواعن بين الفرد و بيئتيه
الطفل نفسيا يؤدع إلى عدت التواعن بين الفرد و بيئته  و إلى مجموعية مين التيوترات و البيراعات النفسيية 

ضيييب  إشيييبا  دوافعيييه ببيييورة ت ترضييييه و تالتيييي تقتيييرن بمشييياعر الييينقا و الييي نب و القليييق معنيييا  عيييدت 
عنييدما يمييون عنييد  "المحيييط المدرسييي الجميييع  هميي ا األميير بالنسييبة لتعاملييه مييع الييعمالق و األسييات ة داخييل 

و هيي ا يرجييع إلييى وجييود حرمييان عيياطفي لديييه و  شييبا  " شييعور بييالنقا راييي  يتعامييل بالميي ب و العدوانييية
 لييين الحرميييان يلجيييأ الطفيييل لتقمبيييه شخبيييية الطفيييل العيييدواني و بالتيييالي تيييؤثر عليييى تحبييييله و نتائجيييه 

 .الدراسية أع يبب  كير متوافق دراسيا
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 :   المقابلة الثالثة مع المربية و تحليلها العامعرض -3

 :تقديم المربية الثالثة

 .93: السن -
 .مربية: الوظيفة -
 .ليسانس: المؤهل العلمي -
 .سنة 1: الخبرة -

 :ملخص المقابلة مع المربية الثالثة

تمت المقابلة في ظروف جيدة تمحورت األسئلة حول تأثير الحرمان العاطفي على التوافق النفسي 
لدو الطفل المسعف  لت تواجهنا أية بعوبة ألن المربية مانت متجاوبة معنا  حيا أن لديها خبرة معتبرة 

ين يعيشون في في المجال عن مختلف الحاتت التي تعيح في المرمع حيا االت أن معظت األطفال ال 
ال سل  األمل  النظافة  اللباس  النوت  )المرمع هت أطفال كير شرعيين  مان دورها الرعاية البيولوجية 

يأتي طفل :"  وأمدت على أن أهت المشمالت السلومية التي يعاني منها األطفال هي ال يرة مثال(اللعب
يأثر عليهت بشمل مبير ألنهت ت يرون وجه مما أن كياب الوالدين ".عندع ا خر يقولي أرفدني أنا تاني

يلعبوا مع بعضاهت  "واحد ماألت للطفل في البيت  أما عن سلوماتهت مع رفااهت داخل المرمع فهي عادية 
 ".يتبادلون األدوار في اللعب  لمن عندما تمون اللعب مثيرة مل واحد يحب يلعب  بنفس اللعبة

ميييدت عليييى أنيييه يوجيييد بيييعوبة فيييي التعاميييل ميييع ا خيييرين أميييا بالنسيييبة لبنييياق عالايييات ميييع ا خيييرين أ
نتعامييل معييه "ميياتنطواق  الخجييل  وعالاتهييا معهييا فييي حاليية الرضييا تمييون عادييية  أمييا فييي حاليية ال ضييب 

  مما أنه يشارن في المناسبات اتجتماعية مأع طفل عادع  ومبييرهت عنيد خيروجهت "بطريقة تجعله يهدأ
مميا بيرحت بيأن ".ومياين الليي يحيب يقيرا ويخيدت ويينج  فيي حيياتوا. "من المرمع اد يمون شيئا ماتنحراف

  أمييا بالنسييبة لتعيياملهت مييع "وميياين اللييي ميحييبح يييروا يقييرا"أكلبييية األطفييال يحبييون اليي هاب إلييى المدرسيية 
وماين اللي عياالين ومياين الليي يمي ب  ".ماين اللي يضارب مع العمالق نتاعوا واألسات ة"العمالق واألسات ة 

  وأحيانا تأتينا شيماوع مين المدرسية عين الطفيل "خيالي مامنح منو  مثال يقول باحبي دالي مراسيم ب 
ميييثال مثيييير الحرمييية  التشيييويح عليييى اليييعمالق  ونلعيييب دور الواليييدين فيييي حالييية ميييا إ ا ايييدمت شيييماوع مييين 

 .المدرسة
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 :الثالثةليل محتوى المقابلة مع المربية تح

أن معظت األطفال هت أطفال كير شيرعيين  مميا يجعلهيت يعيانون  من خالل المقابلة مع المربية تبين
ميين حرمييان عيياطفي  حيييا االييت بييأن معظييت هييؤتق األطفييال يعييانون ميين مشييمالت سييلومية  فعييدت إشييبا  
الطفيل لحاجاتيه النفسيية ميين حيب وعطيف وأميين وحنيان يجعليه يقيوت بمختلييف السيلوميات الالسيوية  ممييا أن 

ر مبيير عليى بيحة الطفيل النفسيية ألنيه يوجيد مجموعية مين المربييات ولييس تأثير كياب الواليدين يلعيب دو 
ميومي أ ميه لميدة طويلية مين دون تيوفير وجيهالطفيل عين أفتفرييق  .مربية مخببية ببيفة شخبيية للطفيل

 و مين (مير  الطفيل أو أميه (إضيطرابه  و يحيدا دلين فيي حياتت ا ستشيفاق ليىو مطميئن ييؤدو إ ثابت
وبالتيالي فحرميان الطفيل مين الواليدين ييؤثر عليى    أو ألسباب اضيائية  وفاة األتاألسباب األخرو الطالق 

توافقه الشخبي وت يمون ايادرا عليى تحقييق  اتيه ومواجهية ا خيرين  فتميون شخبيية كيير سيوية وهي ا ميا 
أميييا عالاتيييه ميييع المربيييية فيييي حالييية ال ضيييب فهيييي .ييييؤثر عليييى عالاتيييه معهيييت فيمييييل إليييى اتنطيييواق والخجيييل

وهي ا دلييل عليى ".نيا نتعياملوا معيا  بطريقية تجعليه يهيدأحعدواني ومتهيدر معيا  يبيدا يعييط و  يمون" مضطربة
عدت توافقه نفسيا نتيجة حرمانه من الحب والرعاية واتهتمات والشعور باألمن من طرف والدييه  مميا ييؤدع 

بيأن عيعل الطفيل : "دسوايإلى انحرافه مستقبال وعدت ادرته على التوافق والتميف في المجتمع  حيا يقول 
عيين والديييه وت سييييما ميين أمييه لدرجييية أن الييتقما أو التوحييد بوجيييود ا خيير ت يييتت ونتيجييية ليي لن فييإن نميييو 

أما بالنسبة لتعاملهت مع العمالق واألسات ة فهي تتست ". الشخبية يعاني انحرافات مبمرة في نمو الشخبية
إلييى حاجتييه إلييى الحييب والرعاييية واتهتمييات ميين ابييل   هيي ا دليييل "يقييول بيياحبي دالييي مراسييي"بالميي ب مييثال 

المربية  وأحيانا تأتينا شماوع من المدرسة عن الطفل مثال التشويح على اليعمالق ومثيرة الحرمية والعدوانيية 
اتجيييا  عمالئيييه   لييين أن الشخبيييية العدوانيييية تفتقييير إليييى الطمأنينييية واألمييين والحرميييان العييياطفي خابييية فيييي 

 .يؤدع إلى عدت توافقه دراسياالطفولة المبمرة  مما 
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 :عرض المقابلة الرابعة مع المربية وتحليلها العام-4

 :تقديم المربية الرابعة

 .سنة 83: السن

 .مربية مختبة: الوظيفة

 .ليسانس: المؤهل العلمي

 .سنة1: الخبرة

 :ملخص المقابلة مع المربية الرابعة

حيا سارت بشمل جيد فقد مانت متجاوبة ميع األسيئلة  أجريت المقابلة مع مربية في ظروف هادئة 
 .بمل موضوعية  والتي تمحورت حول الحرمان العاطفي وتأثير  على التوافق النفسي لدو الطفل المسعف

فهييي تقييول بييأن األطفييال اليي ين يعيشييون فييي المرمييع هييت أطفييال مجهييولي النسييب  وأطفييال فييي خطيير 
تيت إلحيااهت بيالمرمع  مميا أنهيا تتمفيل بالطفيل نفسييا  اجتماعييا   معنوع أع عندهت عائلة وألنهيت دون رعايية

وأن أكلب المشمالت لديه هي ال يرة  حب ال ات  األنانية وبعضهت يعانون من حاتت هسيتيرية  .بيولوجيا
 عنيدما تميون الحالية النفسيية طبيعيية عيادع"تبين م لن أن سلومهت ميع رفقيائهت داخيل المرميع يميون عيادع 

  مميا أن كيياب "اربوا بمدا عالايتهت ماشيي ميميا ا خيوة ميع بعضيهتضن نفسيتهت مضطرا به يوعندما تمو 
تميون عالايات كيير والديية ببي  اريبية للواليدين شيوية "الوالدين يؤثر على الطفل فهي عالاات كير والدية 

اليينقا  فالطفييل لييس بإممييان المربييية تعييوي ".تبيانلهت أنييت تحييامي عليييهت ميجييي واحيد مييا يروحييوح لعنييدو
ماشييي كييير مربييية وماشييي كييير إثنييان وتتعامييل معييا  ماشييي كييير بالعاطفيية ألنييه يبييب  مييا "العيياطفي لديييه 

وبييرحت بييأن الطفييل ت يجييد بييعوبة فييي ".يسييمعح إلييين تعت تتعامييل معييا  ميمييا األت فييالمنعل مييع أوتدهييا
الايات ميع ا خيرين ألنيه وبرحت بأن الطفل ت يجد بعوبة فيي بنياق ع". بناق عالاات المنعل مع أوتدها

ت يعلت بحالته عندما يمون ب ير حتى يمبر  أما عالاته مع المربية في حالة الرضيا فهيي عاديية أميا فيي 
  أميا المشيارمة بالمناسيبات "ماين لي يعبر عليها بالبماق والبراخ والضرب مل واحيد وميفيا "حالة ال ضب 

( المشييامل العائلييية)أبييحاب الخطيير المعنييوع  فهييي عادييية عنييد الطفييل مجهييول النسييب وبعيي  النظيير عيين



 النتائج تحليلعرض و                                                   :الفصل السادس
 

 
88 

  ومبييرهت أبييحاب الخطير المعنييوع "هيا و يحسييوا ويقوليو ليو مييان أنيا رانييي ميع بابيا ومامييا خيير"فيالعمس 
يرجعوا عند العائلة تاعهت ومجهولي النسب يقعدوا حتى يمبروا ويدخلوهت إلى دار الشخوخة بالنسبة للبنات "

وبالنسيبة للمنياخ المدرسيي فميل ".جهت فيي المجتميع ومياين ليي يعطييوهت منيعلوال مور يخيدموا ويحياولوا إدميا
أميا " ماين لي عادع ماين ليي يضيرب  مياين ليي تيأثر علييه النفسيية التياعوا ميا يقيدرح يقيرا"واحد ورد فعله 

 وماين ليطمعوا يخرجوهت من المدرسة ألنهت"لمن مع نفس األطفال .  عن شماوع المدرسة فأحيانا ما تأتينا
يبي  تعت ونيديروا جمعيية أوليياق التالميي  يحضير "مما أننا ت نلعب دور الوالدين في ه ا المجال ".واعرين

 ".واحد فينا معاهت لمعرفة سلون الطفل داخل المؤسسة

 :الرابعةليل محتوى المقابلة مع المربية تح

النسيييب وأطفيييال فيييي خطييير  مييين خيييالل المقابلييية ميييع المربيييية  االيييت أن معظيييت األطفيييال هيييت مجهيييولي
معنوع  ألنهت دون تمفل ثت إلحااهت بالمرمع  تظهر لديهت عيدة مشيمالت سيلومية تتمثيل فيي األنانيية  حيب 
الييي ات  وبعضيييهت يعييياني حييياتت هسيييتيرية  هييي ا دلييييل عليييى فقدانيييه لموضيييو  الحيييب والرعايييية واألمييين مييين 

ببي  اريبية شيوية للواليدين "ايات كيير والديية فهيي عال.خييرة لهيا تيأثير عليى نفسيية الطفيلالوالدين  وه   األ
معنييا  أن الطفييل يبحييا عيين مبييدر األميين ". تبييانلهت أنييت تحييامي عليييهت ميجييي واحييد مييا يروحييوح لعنييدوا

وهي ا األخيير ت يعيو  إت مين .والحب من ابل المربيية  وبالتيالي فهيو يعياني مين نقيا عياطفي( الحماية)
كييير بالعاطفيية ألنييه يبييب  مييا يسييمعح لييين تعت تتعامييل معييا  نتعامييل معييا  ماشييي "طييرف األت البيولوجييية 

ممييا أن عالاتييه مييع المربييية فييي حاليية ال ضييب فيعبيير بالبميياق والبييراخ ". ميمييا األت فييي المنييعل مييع أبنائهييا
والضرب  وه ا يدل على عدت توافقه النفسي  فالطفل مجهول النسب يشارن في مختلف المناسبات عياديي 

يقولوا لو مان أنا راني مع "الخطر المعنوع ال ين يعانون من اضطرابات نفسية ب   النظر عن أبحاب 
هماله وعدت اتهتمات به وبالتيالي ييؤدع إليى عيدت "بابا وماما خير   أع انفباله عن والديه يدل على نبد  واب
آثيار   حيا أن حرميان الطفيل البي ير لفتيرة طويلية مين عنايية اتت خبوبيا ايد يميون ليه توافقه اجتماعيا

فمبيير  بعيد خروجيه مين المرميع  .خطيرة وعميقة على خبائبه وشخبيته وبالتالي عليى مسيتقبل حياتيه
يختلف من حالة ألخرو  هنان من تتمفل به عائلة معينة وهنان من يبقى في المرمع  أما عن تعامليه ميع 

ألن نفسييته المضيطربة " مياين الليي يضيارب ميع عمالئيه واألسيات ة"األسات ة واليعمالق فيي محيطيه المدرسيي 
تييؤثر عليييه  و ليين لعييدت ااتناعييه بسييبب وجييود  فييي المرمييع وحرمانييه ميين الوالييدين ممييا يجعلييه كييير متوافييق 

ماين الليي ميطمعيوا خرجيوهت مين المدرسية "نفسيا  مما تأتينا شماوع من المدرسة وأحيانا مع نفس األطفال 
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ط فييي الحرميية  وبالتييالي فالحرمييان العيياطفي   ألنهييت عنييدهت إفييرا"ألنهييت واعييرين ويحطييوهت فييي اسييت خيياا
للطفييل ميين ابييل الوالييدين يييؤدع إلييى إبييابته بمختلييف اتضييطرابات تجعلييه يقييوت بسييلومات كييير سييوية ممييا 

 .يجعله كير متوافق نفسيا وم لن عدت توافقه دراسيا

الدييه التوظيف النفسي للطفل من طرف و "وحسب نظرية فرويد فإن نظرية التحليل النفسي تقول بأن 
وخابة أمه ومحيطه يعطي له ا حساس بالقيمة والتقدير واتستمرارية  وه ا ما ييؤدع إليى تميوين ثقية فيي 

وفي محيطه مما يفت  له المجال بالمبيادرة واتبتميار ويقيوع ركبتيه ( مع توظيف جسمه و اته وحبها)ال ات 
 ".حرمان لها عالاة بمواف إنهيارعفي الحياة وفي النمو يترن الحرمان ت يرات نرجسية الطفل وآثار ال
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 :عرض المقابلة الخامسة مع المربية وتحليلها العام-5

 :تقديم المربية الخامسة
 .سنة 93: السن

 .مربية مختبة رئيسية: الوظيفة
 .ماستر: المؤهل العلمي

 .عامين: الخبرة
 :ملخص المقابلة مع المربية الخامسة

مانت المربية متجاوبية ميع األسيئلة التيي تمحيورت حيول الحرميان العياطفي  تمت المقابلة بشمل جيد 
وتأثير  على التوافق النفسي لدو الطفل المسعف  برحت بأن الحاتت التي تعيح في المرميع هيو أطفيال 

أطفييال مجهييولي النسييب ميياين ليعييرف والديييه "مسييعفين مجهييولي النسييب واللقطيياق وأطفييال  و خطيير معنييوع 
مميا أنهيا تقيوت برعايية الطفيل (".شيدة اجتماعيية)يعنيي ميا يعيرفح والدييه وأطفيال خطير معنيوع وماين اللقيط 

الرعاية من جميع الجوانب للب ار والنب  وا رشاد والمسياعدة عليى الدراسية  ومي لن "من جميع الجوانب 
ت األسيرية مميا أن سيلومهت ت يميون عيادع فهيت أبيال محيرومين مين بييته".الخياطة والطيرع والرسيت والمبيار

واالييت بييأن ". ال يييرة بمثييرة واألنانييية والشييجارات والمناوشييات  العبييبية ونييدخل الحيياتت الهسييتيرية والقلييق"
كياب الوالدين له تيأثير إيجيابي وسيلبي  تيأثير إيجيابي عنيدما يميون عياح منيد الطفولية فيي المرميع وسيلبي 

مييع وأن المربيييات ليييس باسييتطاعتهن عنييدما يمييون عيياح بعيي  الواييت مييع أسييرته ثييت يييتت تحويلييه إلييى المر 
ت وأبدا ماشي ميما المنعل فهو تقليل من حدة التوتر : "تعوي  النقا العاطفي لدو هؤتق األطفال لقولها

 .فالطفل ت يجد بعوبة في بناق عالاات مع ا خرين وت مع المربية". النفسي واتضطرابات النفسية

  مميا أنيه "ونحين نقيوت بتهيدئتهت عنيد البيراخ والبمياق"اق أما فيي حالية ال ضيب فيعبير بالبيراخ والبمي
يشيييارن فيييي األعيييياد والمناسيييبات مشيييارمة جييييدة ت يخوضيييها أع مشيييمل بعييي  النظييير عييين الحالييية النفسيييية 

با ضافة إليى أن الطفيل وارتباطيه ".اتحتفال مثل في المنعل كاية وال ع عند  حالة نفسية يتجاوعها"للطفل 
عييادع ميياين ليحييب يقييرا ميياين لييي مييا "ردة فعلييه إيجابييية وهييو مثييل الطفييل العييادع بييالجو المدرسييي فتمييون 

أما عن الشماوع من المدرسة فهي مثيرة خابة العنف و السراة و المي ب و العدوانيية  مميا يلعيب " يحبح
يوا نحن الوالدين تاعوا نروحيوا للقرايية و نسقسي:" دور الوالدين إ ا ادمت شماوع لهت من المدرسة عن الطفل
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ن طييرف مييل واحييد و ميفييا  ميياين المفاليية ميي"ممييا أن مبييير تليين األطفييال فمييل طفييل وحالتييه لقولهييا . عليييهت
 ".جتماعية يرجع لحياته مع العائلة و ا خرين يقعدوا عندنااهائلة و ماين لي عند  شدة 

 :الخامسةليل محتوى المقابلة مع المربية تح

معظت األطفال ال ين يعيشون في المرميع هيت أطفيال مسيعفين من خالل المقابلة مع المربية تبين أن 
و اللقطاق و أطفال في خطر معنيوع  حييا أن سيلومهت مضيطرب ألنهيت محيرومين مين ( مجهولي النسب)

يضيياربوا "بيئييتهت األسييرية  ممييا يجعلهييت يعييانون ميين مختلييف المشييمالت السييلومية ماألنانييية و الشييجار مييثال 
له تأثير سلبي على الطفل خابة عندما يمون عاح ليبع  الوايت ميع أسيرته   ف ياب الوالدين "على لعبة

ثت يتت تحويله إلى المرمع  و أن المربيات ليس باستطاعتهت تعوي  النقا العياطفي ليدو هيؤتق األطفيال 
ت وأبيييدا ماشيييي ميميييا فيييي المنيييعل فهيييو تقلييييل مييين حيييدة التيييوتر النفسيييي و اتضيييطرابات :" و هييي ا فيييي اولهيييا

و هيي ا يييدل علييى أن الطفييل ت يسييتطيع أن يمييون متوافقييا نفسيييا ممييا مييع أسييرته  حيييا أنييه ت يجييد " النفسييية
بعوبة في بناق عالاات مع ا خيرين وميع المربيية فيي حالية ال ضيب فيعبير بالبيراخ و البمياق و هي ا فيي 

رفقائيه ميا  مميا أنيه يعياني مين اضيطراب فيي السيلون ميع" نحين نقيوت بتهيدئتهت عنيد البيراخ و البمياق"اولها 
أنهت أحيانا يضاربوا مع بعضهت البع  نتيجة لخالف :" يجعله يتبرف بعدوانية مع و لن مت خالل اولها

و هي ا نتيجية " العنيف  السيراة  المي ب و العدوانيية"  أما عن الشماوع من المدرسة فهت مثيرة خابية "بينهت
السلومات  بالنسبة لمبيرهت فمل طفل و شعور بالنقا العاطفي و عدت توافقه نفسيا تجعله يقوت بمختلف 

مل واحد و ميفا  ماين التي تتمفل به عائلة معينه و ماين التي في خطر معنيوع " مبير  و  لن في اولها
و تبت علماق النفس أن الخبيرات المؤلمية فيي , "يرجع هو يعيح نورمال مع عائلته و ا خرين يقعدوا عندنا

لطفيل عيدت تقبليه  مميا يشيعر  بعيدت الطمأنينية و التعاسية و ملهيا خبيرات الطفولة تمتسب موااف يدرن فيها ا
تنمي فيه اتستعداد للقلق و تموين مفهوت سلبي عن ال ات مميا ييؤثر عليى توافقيه فيي مراحيل حياتيه التاليية 

أن الحرميان مين الرعايية الواليدين هيو أول األسيباب المؤديية إليى اتضيطراب فيي :" مما يشير فاروق جبريل
ية األبنيياق  و تتحييد درجيية الضييرر ميين الحرمييان بمييدو العالايية بييين الطفييل ووالديييه ابييل الحرمييان  و شخبيي

بالسن التي يتت عندها الحرمان و تختلف باختالف نو  الرعاية البديلة و حالية الطفيل البيحية و الظيروف 
 .في النمو النفسيالمحيطة باعتبار  يؤدع إلى تعطيل النمو الجسمي و ال هني و اتجتماعي و اضطراب 
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 :   عرض المقابلة السادسة مع المربية و تحليلها العام-6

 :تقديم المربية السادسة

 .سنة 33: السن

 .مربي مختا: الوظيفة

 .التموين+ البمالوريا : المؤهل العلمي

 .سنة 16: الخبرة

 :ملخص المقابلة مع المربية السادسة

من خالل المقابلة مع المربي و التي سيارت بشيمل جييد  فقيد ميان متجاوبيا ميع األسيئلة بميل بيرامة 
أطفييال مجهييولي النسييب و أطفييال فييي "تبيين أن معظييت الحيياتت التييي تييأتي إلييى المرمييع هيت أطفييال مسييعفين 

و إدمياجهت  دور  هنيا حمايية األطفيال  تيربيتهت". خطر معنيوع مياين ليي عنيد  والدييه و مياين ليي ماعنيدوح
العدوانييية  ميمانيعمييات الييدفا  عيين "فييي الحييياة ممييا أن الطفييل يعيياني ميين مشييمالت فييي السييلون تتمثييل فييي

و أن سلومهت مع رفقيائهت فهيو مضيطرب أحيانيا عيادع " النفس مالم ب  التملن لمي يبب  خير من عميله
لييه تييأثير مبييير علييى نفسييية    بييرا ميي لن بييأن كييياب الوالييدين"ميمييا ا خييوة فييي المنييعل"و أحيانييا العمييس 

  منيا ييرو بأنيه "و عنيدما ميا يميون ماشيي أميه %8المربية و المربي يلعب دور الوالدين لمين نسيبة "الطفل 
ت تستطيع تعوي  الينقا و هيو الي ع ييؤثر عليى " ت يممن تعوي  النقا العاطفي لدو هؤتق األطفال

أميييا عييين بنييياق عالايييات ميييع ا خيييرين فيوجيييد األطفيييال اتجتمييياعيين و يوجيييد  "الطفيييل نعوضيييوا شيييوية بيييرن
ينطوع و يهرب خابة األطفال كير الشرعيين ت عائلة لهت ت يستطيعون التملت عن الوالدين "ا نطوائيين 

مع ا خرين على عمس عالاته مع المربية فهي عادية في حالة الرضا أما في حالة ال ضب فهيو ي ضيب 
لمين نحين مفراية "امل معه بطريقة عادية  و فيي فيميا يتعليق بمشيارمته فيي المناسيبات فهيي عاديية و ت يتع

  مبير اطفل هنا "بيداكوجية نفرحوا معا  و نخدموا و نشارموهت ما نخليوح الوات با  يخمموا في حالتهت
جييود طفليية عنييدنا التمفييل فييي أسيير بديليية و األطفييال كييير الشييرعيين يقعييدوا فييي المرمييع و مثييال  ليين و " هييو

سنة ت هي تقرأ في الجامعة أما الطفل في هب يحيوس عليى خدمية  و بالنسيبة للجيو المدرسيي و  12فاتت 
يفرحييوا للقراييية  األطفييال عنييدما يمونييوا يقييراو تعجييبهت يقييراو ألن هييا ان التقيييد يييروا و "توافقييه فيييه فهييت جيييد 
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مالق و األسيييات ة عييادع  حييييا يتعيير  المرميييع و يميييون نتعامييل ميييع الييع " يييولي يتالاييا األطفيييال و الييعمالق
لييبع  الشييماوع ميين ابييل المدرسيية أحيانييا و يلعييب المييوظفين ملهييت الييدور فييي معالجيية و حييل تليين المشييامل 

 ".الموظفين مامل يروحوا  أحيانا ي هب واحد فينا و يعالج المشمل تاعوا"

 :السادسةليل محتوى المقابلة مع المربية تح

المربي تبين أن معظت األطفال ال ين يعيشون في المرمع هيت أطفيال مجهيولي  من خالل المقابلة مع
 نالنفسييية و يجعلهييت يعييانون ميين حرميياالنسييب و أطفييال فييي خطيير معنييوع  هيي ا مييا ييينعمس علييى حييالتهت 

حاليية يعييانون ميين مشييمالت سييلومية تتمثييل فييي العدوانييية و ميمانيعمييات الييدفا  لعياطفي فاألطفييال فييي هيي   ا
لم ب و عب التملن و ه ا دليل على حاجتيه إليى الحيب و الرعايية و اتهتميات  فحرمانيه مين عن النفس ما

هيي   األشييياق يييؤدع إلييى ايامييه بهيي ا  السييلوميات  ممييا أن كييياب الولييدين لييه تييأثير مبييير علييى نفسييية الطفييل 
منيييه  و  حيييا يبقييى هنيييان نقييا عيياطفي يعيياني" المربييية أو المربييي يلعييب دو الوالييدين لمييين بنسييبة اليليية"

أميا عين " ميما ا خوة فيي المنيعل"بالنسبة لسلومهت مع رفقائهت اخل المرمع فهو مضطرب و أحيانا العمس 
ينطييوع و يهييرب خابيية األطفييال "بنيياق عالاييات نييع ا خييرين فيوجييد أطفييال اجتميياعيين و يوجييد انطييوائيين 

 خيرين و اليتملت عين والدييه  هي ا ألنهيت مجهيولي النسيب فهيت ت يسيتطيعون التوابيل ميع ا" كيير الشيرعيين
يعيط "مما أن عالاته مع المربية في حالة ال ضب فهي مضطربة  ت يتعامل معها بطريقة عادية في اوله 

  ه ا ييدل عليى أن الطفيل يخيرب ممبوتاتيه عين طرييق البيراخ بسيبب اضيطراباته "عليها  و أحيانا يضربها
تتمفل بيه أسيرة معينية و هنيان مين يبقيى فيي المرميع النفسية و مبيرهت بعد خروجه من المرمع فهنان من 

  مميا تأتينيا شيماوع أحيانيا مين المدرسية "سنة راهي تقرا فيي الجامعية 12عندنا حالة فتاة عمرها " مثال اوله
طفل مالتشويح  له ا يجب من  األطفال الرعاية و اتهتمات و الحب لألطفال المحرومين من بيئتهت لعن ا

النمو النفسي للطفل أحيد نتيائج الحيياة األسيرية السيليمة التيي يحياهيا الطفيل ميع أبوييه   حيا يعتبر األسرية
إلى أنل النمو النفسي رهن بظهور عاطفة الحيب ألميه وأبييه فبعيد أن مانيت بينيه وبيين أميه "ويشير المليجي 

 ."عيةرابطة فسيولوجية محضة تبب  رابطة عاطفة مستقلة عن الحاجات الفيعيولوجية والمطالب النف

 

 

 



 النتائج تحليلعرض و                                                   :الفصل السادس
 

 
94 

 :عرض المقابلة السابعة مع المربية و تحليلها العام-7

 :تقديم المربية السابعة

 . 39: السن

 .مربية متخببة في النفسي حرمي: الوظيفة

 ليسانس :المؤهل العلمي

 .سنة 81: الخبرة

 :ملخص المقابلة مع المربية السابعة

تمييت المقابليية مييع مربييية فييي ظييروف جيييدة و هادئيية تمحييورت األسييئلة حييول تييأثير الحرمييان العيياطفي 
علييى التوافييق النفسييي  لييت تواجهنييا أع بييعوبة ألن المربييية مانييت متجاوبيية معنييا  حيييا أن لييديها خبييرة فييي 

ون فييي المجييال عيين مختلييف الحيياتت التييي تعيييح فييي المرمييع  حيييا االييت أن معظييت األطفييال اليي ين يعيشيي
المرمييع هييت أطفييال مجهييولي النسييب  وأطفييال فييي خطيير معنييوع  مييان دورهييا التمفييل ببييفة عاميية سييواق ميين 
الجانيييب العيييياطفي  النفسييييي  التربيييوع  العالئقييييي  وأمييييدت أن أهيييت المشييييمالت السييييلومية التيييي يعيييياني منهييييا 

ميييا أن كيييياب األطفيييال هيييي العدوانيييية  عبييييان األوامييير  الشيييجار ميييع المربييييات وميييع بعضيييهت اليييبع   م
الواليدين لييه تييأثير سيلبي ت يعييو  كيابهمييا  أميا عيين سييلومهت ميع رفقييائهت داخييل المرميع تتمثييل فييي ال يييرة  
الشجار  حب اتمتالن  األنانية  أما بالنسبة لبناق عالاات مع ا خرين أمدت على أنه يلقى بعوبات في 

يمون اتحتيرات  تبيادل المشياعر  "الة الرضا التعامل مع ا خرين ألنه ليس لديه هوية  وعالاته معها في ح
مما أنه يشارن في ".يحس ب يابها ممتجيح ويظل يسأل عليها  المربية التي يميل إليها وليس مل المربيات

مبييرهت ". يفرحيوا  يلعبيوا ميع بعضياهت خابية األطفيال البي ار"المناسبات اتجتماعية ميأع طفيل عيادع 
سينة  ومياين الليي ينجحيوا  12مياين الليي ييديوهت لسيونطر فميا فيوق "عند خروجهت من المرمع هو مجهيول 

يحبون ال هاب إلى المدرسة وماين اللي "مما برحت بأن أكلبية األطفال ".في حياتهت  وماين اللي ينحرفوا
الليي يحيب يقيرا يتعاميل نورميال ميع " وتعاملهت مع العمالق واألسات ة يختلف من طفل  خير". ميحبح يروا

وأحيانييا تأتينييا شييماوع ميين ". والييعمالق واللييي ميحييبح يقييرا ت يتقبييل الييعمالق واألسييات ة وت الييدروساألسييات ة 
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مثال يضارب مع العمالق نتاعوا أو مع األسات ة  مما أننا نلعب دور الوالدين في حالة "المدرسة عن الطفل 
 .ما إ ا ادمت شماوع من المدرسة

 :ةتحليل محتوى المقابلة مع المربية السابع

ميين خييالل المقابليية مييع المربييية فييالمرمع يحتييوع علييى مختلييف الحيياتت ميين بييينهت أطفييال مجهييولي 
مييين جميييع الجوانيييب  النسييب  وأطفييال فيييي خطيير معنيييوع  فالطفييل المحيييروت عاطفيييا يحتييياب إلييى التمفيييل بييه

 شبا  حاجاته للحب واألمن والعطف مما يجعله يعاني من مشمالت سلومية مالعدوانية وعبيان األوامر 
والشييجار داخييل المرمييع فهييو يطييول البحييا عيين ميمانيعمييات يفيير  فيهييا رأيييه ويبييرع  اتييه  ف ييياب الوالييدين 

 .ستقرار  نفسيايؤثر سلبا عليه ألن الحرمان العاطفي الشديد يؤدع إلى عدت ا

نقييا فييي مفاييية » :ابر ومفييافي إلييى  ليين فييي تعريفييه للحرمييان العيياطفي  حيييا يقييول بأنييهجييوأشييار 
الييدفق والمييودة واتهتمييات خابيية ميين جانييب األت وميين يقييوت مقامهييا أثنيياق سيينوات الطفوليية األولييى  ممييا أن 

ضيطراب فيي إا خيرين  وبالتيالي رته على محبة األولى هو عدت اد واتهحرمانه من العطف والحنان في سن
  مي لن بالنسيبة لعالايتهت ميع «هت فاألنانية والعدوانية دليل على نقا الحيب والحنيان مينهتااسلومهت مع رف

فعيدت التمييف معهيت ييدل عليى عيدت اسيتقرار  نفسييا أميا .ا خرين فهو يجد بعوبة مبيرة بسبب فقدانه لهويته
ومشيارمته فيي المناسيبات واألعيياد فهيي " يضيارب معاييا: "سييةعالاته ميع المربيية فيي حالية كضيبه فهيي اا

ماين لي يدوهت لمرامع "  ومبيرهت بعد خروجهت من المرمع فهو متعدد "يفرحوا  يلعبوا مع بعضاهت"عادية 
وبالنسبة لتعامل الطفل مع عمالئه واألسات ة ".سنة وماين ليتديهت عائلة تتمفل بيهت 12خابة بالعمل فوق 

فهو عادع بع  النظر عن المشمالت التي يقوت بها في المحيط المدرسي فهو يحاول إشبا   في المدرسة
 .حاجاته لالهتمات والحب بالم ب والمشاجرات في المدرسة
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 :عرض المقابلة الثامنة مع المربية وتحليلها العام-8

 :تقديم المربية الثامنة

 .سنة 82: السن -
 .مربية مختبة: الوظيفة -
 .ليسانس: العلميالمؤهل  -
 .سنوات 9: الخبرة -

 :ملخص المقابلة مع المربية الثامنة

تمت المقابلة مع مربية في ظروف جيدة وهادئة تمحورت األسئلة حول تأثير الحرمان العاطفي على 
التوافييق النفسييي لييدو الطفييل المسييعف  لييت تواجهنييا أع بييعوبة ألن المربييية مانييت متجاوبيية معنييا  حيييا أن 

حيا االت بأن معظت األطفيال . معتبرة في المجال عن مختلف الحاتت التي تعيح في المرمعلديها خبرة 
ال ين يعيشون فيي المرميع هيت أطفيال مجهيولي النسيب وفيي خطير معنيوع  ميان دورهيا التمفيل ببيفة عامية 

هيا   وأميدت عليى أن أهيت المشيمالت السيلومية التيي يعياني من(ال سل  الرضاعة  اللعيب  مراجعية دروسيهت)
ميدابيهت لوميان راهيوت "مميا أن كيياب الواليدين ييؤثر علييهت .األطفال هي ال ييرة  الشيجار  اتنطيواق  الخجيل

فيي بعي  األحييان يتفياهموا "أما عن سلومهت مع رفقائهت داخل المرميع فهيي مختلفية ". عايشين مع والديهت
ا بالنسييبة لبنياق عالاييات مييع أمي". ميع بعضيياهت وفيي بعيي  األحيييان تلقياهت مختلفييين يتشياجروا مييع بعضيياهت

يلعب  يضحن "ا خرين أحيانا يلقى بعوبة في التعامل مع ا خرين  عالاته معها في حالة الرضا عادية 
ممييا أنييه ". يعيطييوا و يبميييو و بالشييوية نهييدأو  و يحمييي عييالح راهييوا ععفييان"أمييا فييي حاليية ال ضييب " معايييا

و هنان من يبقى في المرمع  مما برحت بأن أكلبية  يشارن في المناسبات اتجتماعية مأع عائلة معينة
األطفال يحبون اترتباط بالجو المدرسي  و تعاملهت مع العمالق و األسات ة عيادع  و أحيانيا تأتينيا شيماوع 
مين المدرسيية عين الطفييل ميثال مثييير الحرمية  التشييويح عليى الييعمالق  يضيارب مييع عمالئيه  ممييا أننيا نلعييب 

 .ما إ ا ادمت شماوع من المدرسةدور الوالدين في حالة 
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 :الثامنةليل محتوى المقابلة مع المربية تح

من خالل المقابلة مع المربية تبت أن الحاتت التيي تعييح فيي المؤسسية كيير شيرعيين وحياتت  و 
األنانيية  خطر معنوع  حيا أمدت على أن مختليف المشيمالت السيلومية التيي يعيانون منهيا هيي اتنطيواق 

و الحجل ه ا ما ييدل عليى أنهيت يعيانون مين جوانيب نقيا ف يياب الواليدين ييؤثر عليى نفسييتهت بشيمل عيات 
مضطربون نفسيا فالتوافق الشخبيي إ ا هيو التوافيق الي ع فعدت توفير الرعاية النفسية و البيولوجية يجعلهت 

واتحسيياس بقيميية اليي ات وحرييية  يعبيير عيين شييعور الفييرد باألمييان الشخبييي أو يشييمل اتعتميياد علييى اليينفس
الشخبية والشعور باتنتماق والتحرر من الميول واتنسيحاب والخليو مين األميرا  العبيبية و لين لتحقييق 

عاليية القلييق والتييوتر والشييعور بالسييعادة   ممييا أنهييت يعييانون ميين اضييطراب و مشييمالت سييلومية الرلضييا نفسييه واب
ضيطرابات ترجيع إليى عيدت تيوافقهت الشخبيي مميا أنيه ي ضيب و هي   ات" أحيانا يتفاهموا وأحيانا يتشاجروا"

في بع  األحيان اتجا  المربية و األعضاق المتواجدة في المرمع فيفرغ كضبه نحو السلون العدواني هي ا 
و " أحيانا يجد بعوبة في بناق عالاات ميع ا خيرين"ما يجعله يقوت ببناق عالاات مع ا خرين كير سوية 

مبير في دمج الطفل اجتماعيا ما يؤثر على حالته النفسية أما عن دراسته فهو أحيانا  أن األسرة تلعب دور
 .ما يقوت ببع  المشامل داخل المدرسة و تقوت ه   األخيرة بتقديت الشماوع للمرمع

اليي ع هييو بحاجيية إلييى  نقييول بييأن الحرمييان العيياطفي للطفييل يتمثييل فييي الحرمييان النفسييي و العييافي لييه 
الحييب و الحنييان ميين مييال الوالييدين فييالمثير ميين األطفييال اليي ين يعييانون ميين اتضييطرابات النفسييية هييت اليي ين 

 . تعرضوا للحرمان و التفمن األسرع
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 :عرض المقابلة التاسعة مع المربية و تحليلها العم-9

 :تقديم المربية التاسعة

 .سنة 82: السن

 .لة أولىمربية طفو : الوظيفة

 .شهادة بمالوريا: المؤهل العلمي

 .سنوات 3: الخبرة

 :ملخص المقابلة مع المربية التاسعة

أجريت المقابلة مع مربية في ظروف جيدة  حيا سارت بشمل جيد تمحورت األسئلة حول الحرميان 
لحياتت التيي العاطفي و تأثير  على التوافق النفسي لدو الطفل المسعف  مانت بداية السؤال عن مختلف ا

تعيح في المرمع حيا االت بأن معظمهت أطفال مجهولي الهوية وأطفال متخلى عنهت من طيرف الواليدين 
وأن المربييية تقييوت برعاييية ". ميياين متخلييى عيينهت لظييروف مادييية ومعنوييية وميياين األطفييال المجهييول الهوييية"

مية التييييي تعتيييير  هييييؤتق الطفييييل وتلعييييب معييييه دور األت ودور األب  حيييييا أن مختلييييف المشييييمالت السييييلو 
األطفال هي ال يرة والعنف أكلبية  وأن سلومهت فيمون مثل ا خوة في المنعل  أميا بالنسيبة ل يياب الواليدين 

وت يممين للمربيية " يؤثر بشمل مبير ألن حنان األت ليس مثل المربيية"فهو ت يؤثر على الطفل بشمل مبير 
مميييا أن ".%03ا ت يممييين تعويضيييه بدرجييية مبييييرة بنسيييبة نوعيييا مييي"تعيييوي  الييينقا العييياطفي للطفيييل لقولهيييا 

يجيدون بيعوبة ميروحيوا يقيروا "الطفل يجد بعوبة في بناق عالايات ميع ا خير خابية فيي الجيو الدراسيي 
العنييياد  "فييي التيييأالت ميييع الييعمالق واألسيييات ة أميييا عالاتييه ميييع المربيييية فييي حالييية ال ضيييب فهييي كيييير مرضيييية 

فييي مختلييف المناسييبات مثييل أع طفييل عييادع بعيي  النظيير عيين توافقييه وأنييه يشييارن ". اتنطييواق  السييموت
فهييي نييادرا مييا .النفسييي  وتييرتبط بييالجو الدراسييي ارتبيياط الطفييل العييادع بمدرسييته أمييا عيين الشييماوع المدرسييية

تمون وعندما تمون فالمرمع واألعضاق المتواجدة به تلعب دور الوالدين في معالجة ه   المشامل والشماوع 
ميياين لييي مييا يخرجييوح ميين المرمييع "ى أن الطفييل يتوضيي  مبييير  بالنهاييية فمييل واحييد وحالتييه با ضييافة إليي

 ".وماين لي تتبناهت أسرة
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 :التاسعةليل محتوى المقابلة مع المربية تح

من خيالل المقابلية ميع المربيية تبيين أن معظيت الحياتت التيي تعييح فيي المرميع هيت أطفيال مجهيولي 
 -ألنهييت متخلييى عيينهت ميين طييرف الوالييدين تظهيير لييديهت عييدة مشييمالت سييلوميين تتمثييل فييي العنييف النسييب 
الشجار  وه ا نتيجية حرميانهت وفقيدانهت لموضيو  الحيب والرعايية واألمين مين طيرف الواليدين ييؤدع  -العناد

 .إلى حدوا عدة اضطرابات سلومية مثال يتشاجر كياب الوالدين يمون سلبي وت يممن تعويضهما

ممييا أن تييأثير كييياب الوالييدين يمييون سييلبي وت يمميين تعويضييهما  ممييا يييؤثر علييى توافقييه الشخبييي 
عنييد "وتمييون نفسييية ومضييطربة كييير سييوية  وميي لن يجييد بييعوبة فييي بنيياق عالاييات مييع ا خييرين خابيية 

و ليين بسييبب وجييودهت فييي المرمييع فقييط وت ". دخييولهت إلييى المدرسيية يجييدون بييعوبة فييي التييأالت مييع عمالئهييت
يقيمون أع عالاة ميع أفيراد خيارب المرميع وبالتيالي يجيد بيعوبة فيي التعاميل ميع ا خيرين  أميا عالاتيه ميع 

ماين اللي ينطوع وماين اللي يسيمت ميحيبح يهيدر معاييا ومياين "المربية في حالة ال ضب فهي مضطربة 
يقيوت بهي   السيلومات وه ا يدل على أن نفسيته مضطربة كير متوافيق نفسييا مميا يجعليه ".اللي يبمي ويعيط

عييعل الطفييل عيين والديييه وتسيييما أمييه لدرجيية أن : "وبالتييالي تمييون شخبيييته مضييطربة حيييا يقييول دسييواي
التقما أو التوحد بوجيود األت ت ييتت  ونتيجية لي لن فيإن نميو الشخبيية يفسيد ويعياني انحرافيات مبميرة فيي 

دية  لمن هنان من يعانون من بيعوبات فيي أما بالنسبة لتعاملهت مع العمالق واألسات ة عا" نمو الشخبية
المدرسة يضعونهت في است خاا نتيجة حبولهت على نتائج سيئة وضعف تحبيلهت الدراسي حيا يقول 

أن الحرمان من األت يؤدع إلى انخفا  في ال ماق وضعف في التحبيل الدراسي ومشامل : "بولبي ويارو
مدرسة عن الطفل حييا يقوميون بيبع  السيلومات العدوانيية وأحيانا تأتينا شماوع من ال". سلومية وعالئقية

مالشييجار مييع رفقائييه أو أخيي  لييواعت بييديقه و ليين نتيجيية فقدانييه لرعاييية والحييب والشييعور بيياألمن ميين طييرف 
 .والديه مما يؤدع إلى عدت توافقه دراسيا

 

 

 

 



 النتائج تحليلعرض و                                                   :الفصل السادس
 

 
100 

 :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات-11

انطالايييا مييين فرضييييات دراسيييتنا ومييين خيييالل اتباعنيييا للمييينهج الوبيييفي وباتعتمييياد عليييى المقابلييية ميييع 
المربييييات  و لييين بهيييدف امتشييياف ميييا إ ا ميييان الحرميييان العييياطفي ييييؤثر عليييى التوافيييق النفسيييي ليييدو الطفيييل 

 .المسعف

ول توبيييلنا إليييى نتيييائج عامييية سيييوف ننااشيييها عليييى عليييى ضيييوق الفرضييييات التيييي تيييت ااتراحهيييا فيييي أ
الدراسة  واد تحققت الفرضية العامة التي تنا على أن الحرمان العاطفي يؤثر على التوافيق النفسيي ليدو 
الطفيل المسييعف  فمييل الحيياتت عييانوا ميين الحرمييان العيياطفي الملييي ألن وجييود الوالييدين فييي حييياة الطفييل لييه 

شيييبا  الحاجيييات األساسيييية دور مبيييير وفقيييال فيييي توافيييق الطفيييل نفسييييا وبنييياق شخبييييته المسيييتقبلية  وعيييدت إ
التيييي تربطيييه سيييواق مييين األت أو األب ييييؤدع إليييى (. الحيييب  العطيييف  الحنيييان  األمييين)العاطفيييية والوجدانيييية 

 .مجموعة من اتضطرابات النفسية ماتنطواق الععلة  الشعور  بالنقا  العدوان  األنانية وحب ال ات

ألنهيت تعرضيوا للحرميان العياطفي مين  واد ظهر عدت اتبيا  هي   الحاجيات عنيد جمييع األطفيال و لين
تطرايت " سيهير ماميل"الوالدين والتي تمون لها آثار شديد على نفسيية الطفيل  وهيو ميا توبيلت إلييه دراسية 

الحرمييييان ميييين الوالييييدين فييييي مرحليييية الطفوليييية وعالاييييتهت بمفهييييوت اليييي ات واتضييييطرابات السييييلومية "لموضييييو  
رة اترتباط بالواليدين عليى حيياة الطفيل ألن وجودهميا يميون   وفيها تؤمد الباحثة على أهمية ضرو "لألطفال

  8330عيادل عبيد ام محميد  )وجودا نفسيا أمثر من مونه تواجدا بيولوجيا ومن ثيت إشيبا  تلين الحاجيات 
 (.03ا

وبالنسييبة لهييؤتق األطفييال المسييعفين توبييلنا إلييى أنهييت يشييترمون فييي بعيي  الخبييائا التييي وجييدت 
دين لهييت المتمثليية فييي النبييد العيياطفي والركبيية فييي إيجيياد اتسييتقرار النفسييي والشييعور فيييهت بسييبب إهمييال الواليي

 .باألمان  مما أنهت في محاولة دائمة لتعوي  الحرمان العاطفي مع المربيات

وهيي ا مييا وجييدنا  خييالل دراسييتنا مييع  ونتيجيية ليي لن تتولييد لييديهت مجموعيية ميين اتضييطرابات النفسييية 
المربيييات عيين مختلييف الحيياتت التييي تعيييح فييي المرمييع  واليي ع أثيير علييى تييوافقهت النفسييي  فتوبييلنا إلييى 

 :نتيجة مفادها تأميد أو نفي الفرضية
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لقييد تحققييت الفرضييية األولييى مييع جميييع الحيياتت التييي تعيييح فييي المرمييع  التييي مفادهييا أن الحرمييان 
ى التوافييق الشخبيي لييدو الطفييل المسيعف  ف ييياب الواليدين يييؤثر عليى شخبييية الطفييل  العياطفي يييؤثر علي

حيا يعبرون عن انعدات األمن العاطفي والحاجة إلى الحب والعطف من خيالل توجييه مختليف المشيمالت 
السيلومية نحيو ا خيرين سييواق لليعمالق أو مختليف األعضيياق الي ين يعيشيون معهيت فييي المرميع والمتمثلية فييي 

وانية واألنانية وحب ال ات واتنطواق  مميا أن أكلبيية المربييات بيرحت بأنيه ت يممين تعيوي  الينقا العد
العاطفي عند هؤتق األطفال وعدت إشبا  حاجاته األساسية يؤدع إلى الم ب وال يرة وحب التملين واألنانيية 

 .ه ا ظهر مرد فعل وتعبير عن حرمانه العاطفي ال ع عاشه

الجعئيييية الثانيييية  التيييي تييينا عليييى أن الحرميييان العييياطفي ييييؤثر عليييى التوافيييق  مميييا تحققيييت الفرضيييية
اتجتميياعي لييدو الطفييل المسييعف  توبييلنا إلييى أن معظييت األطفييال يجييدون بييعوبة فييي بنيياق وعالاييات مييع 
ا خرين لن يستطيعوا الدخول في بناق عالاة وجدانية مع المربية ركت ما تيوفر  مين رعايية وحيب وأمين هي ا 

منطييوع  يبييرخ  يتشيياجر ويبمييي فييي حاليية كضييبه ألن الحرمييان العيياطفي يقييود إلييى حاليية ميين  مييا يجعلييه
 .الحعن والبراخ ويأخ  التعبير عن ه ا لدو الطفل في بورة البماق والحعن المستمر واتنطواق

أما الفرضية الثالثة فقد تحققت  والتي مفادها أن الحرمان العاطفي يؤثر على التوافق المدرسيي ليدو 
لطفل المسعف  فالحرمان الي ع عاشيه يجعليه يتعاميل ميع عمالئيه وأسيات ته بعدوانيية وأحيانيا يلجيأ لالنطيواق ا

والم ب ه ا راجع إلى البحا عن ميمانيعمات للدفا  عن النفس وج ب اهتمات أعضاق المرميع ليه باعتبيار  
من أن األكلبية منضبطون  يعاني من نقا عاطفي أع فقدانه لموضو  الحب والرعاية واتهتمات  وبالركت

فييييي أداق واجبيييياتهت المدرسييييية إت أن معظمهييييت تأتينييييا شييييماوو ميييين المدرسيييية عيييينهت مييييا فراط فييييي الحرميييية 
 .والتشويح

وايد توبيلنا مين خيالل هي   التجربية  إليى أن النظييات الي ع تقيوت علييه مراميع الرعايية ت تسياعد علييى 
و ليين عنييد التحااييه بالمدرسيية اليي ع سييتنقله عييدة مفيياهيت توافقييه وت تهيييط الطفييل إلييى اندماجييه فييي المجتمييع  

تتمون لت لديه الخامة األساس تمتسابها والتي تتمثل في األسرة والواليدين  فالحرميان العياطفي الي ع يعياني 
منه الطفيل المسيعف ييؤثر بشيمل مبيير عليى حياتيه وييؤدع الحرميان إليى عيدت نميو شخبييته الطفيل بشيمل 

 .سليت

 



. 

 
 

 ةــــخاتم



 خاتمة
 

ةدحساةةن لةد ةةنوت ل تةةعليسالترةةقلةدت ةيةةدلةدنت ةة لدةةا لةدوتةة ل"كنتيجةةللدراسة ةةللةدتةة لهانةةنلانةةنلا نةة ة ل
 ةتانتننلدراقنارللاعلةداساينت،لت صرننلإدقلأ لةدحسان لةد ةنوت ليةرلسلترةقلةدت ةيةدلةدنت ة لتنةال"لةدا  ف

يندغيةن لةدكرة لدر ةدةاي لتناة لاةرلسلترةقلصةحللةدوتة لاة للةدوت لةدا  فليقالتحققتليسضينتلةداسة ل،
ةدننحيللةدنت يللا لخال ليقاة لإشانعلحنجنتهلةأل ن ةيللاة لةدحة ل ةد وةفل ةدستنيةللينجةسلتنةهل ةر كنتل
اضةةوساللدةةا لةدوتةة لاةةعلتجةةةالتةةة لإهناةةللتالهةةنتلاةةعلايةةسا،ليي اةةةسلتةة لترةة لةدحنجةةنتلإدةةقلةد ا ةنيةةةلل

ل.نليرلسلترقلة تقسةسالنت ين ةالنو ةءل ةدكذ ل ح لةدذةتلا
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:توصيات  

بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها الباحث يظهر جليا الدور الهام الذي يلعبه الحرمان العاطفي كعامل 
النفسي عند الطفل المسعف، لذلك أصبح الحرمان العاطفي يشغل العديد من الباحثين  مؤثر على التوفق

 .عند الطفل المسعف الذين يلحون على ضرورة توفير الرعاية التامة عند هذه الفئة المسعفة

 :ومن هذا المنطلق فإن الباحث يقترح جملة من التوصيات التي يراها كفيلة باإلهتمام

 .إرشادية لتخفيف من اثر الحرمان العاطفي على الطفل اليتيمضرورة بناء برامج  -

إقامة محاضرات من قبل اإلخصائيين  النفسانيين واإلجتماعيين لتوعية المجتمع لما تحتاجه فئة  -
 .هتماممسعفين من رعاية ومساندة نفسية وا  األطفال ال

 .ي يخلقه اإلهمال من الوالدينضطرابات سلوكية الناتجة عن الحرمان العاطفي الذمحاولة إكتشاف إ -

ضرورة توعية الوالدين والمربيين الذي يلعب التوافق النفسي في تكوين شخصية أبنائهم وتأثيراتهم  -
 .المستقبلية على سلوكهم

 . شباع حاجاتهم النفسيةعدد مناسب من المربيات لرعاية األطفال من جميع الجوانب وا  توفير  -
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 .عل بلحث افةب:مص ب.2ىب.لصحة الية  ة ل  المور ة  األ رلا .(1267).بمصى مبفهموب -56
 .م ت ةبلح ا جوب:مص ب.1ىب.الت ال  الية    االجتما  ب.(1272).مصى مبفهموب -57
ب:مصدد ب1ىب. ثث ك ل ج ة التمب ثثر الةيثث   يثثو األ ةثثا ب.(2002).مصددى مبمحمددعبد ددعبلحعزيددزب -51

 .م ت ةبلأل جوبلحمص ية
ب.أل عحلب.1ىب.الصثثثحة الية ثثث ة مةه مهثثثا  اضثثث راباتها .(2005).معمومدددةبجدددهيلبلحمىيددد يب -52

 .م ت ةبلح الحبح  ش بولحتوزيع
عل بلحمجت  لبح  ش بب:لأل عحب.1ىب.ال ة لة   ك ل ج ةب.(2011).ميشيلبذ ا  ةبو  يلبمح و ب -60

 .ولحتوزيع
عيددددولحبب:لحجزلئدددد ب.1ىب.مبثثثثاو  الصثثثثحة الية ثثثث ة  ا رشثثثثاوب.(2012). اصدددد بلحددددذيحبلحز ددددعيب -61

 .لحمى ودا بلحجامعية

 :الر ائ  الجامم ة/ 2

بالمثثثال  األ ثثثرل الية ثثث  ل  ةثثثا  المحثثثر م ي مثثثي األبب(.2013-2012ب.) يدددةبح دددو بجدددعاع -1
 .جامعةبوا لحب.ب سح يلبشهاعمبع تو لهبفوبد  بلح بأى وحةب.با  ما

بالت الث  الية ث   االجتما  ثة   القتثه بالوالم ثة ليثتمي  لثوأل المرا ث ب(.2011.)  حاجبف وجدة -2
 .جامعةبتيزيبوزوب.فوبد  بلح  سبلحمع جومذ  مبح يلبشهاعمبلحماججتي بب.لالمتمور  ل  التمي   الثاي  

مددذ  مبح يددلبشددهاعمبب.الحرمثثاي المثثا ة   أثثثرج  يثثن جيثث   األحثثوااب(.2002)ب. ددحبزعيدد مبد ددو -3
 .جامعةب اجوبم تا ب:بد ا ةب.لحماججتي 

 جددداحةبح يدددلبشدددهاعمبب.كاء ال جثثثواي    القتثثثه بثثثالت ال  الورا ثثث ذالثثث (.2011)ب.ب شددديعبفىدددا م -4
 .جامعةبلحجزلئ ب.لحماججتي 

تحصثث    الت الثث  الية ثث   يثثن التثثيث ر  ثثماا الشلصثث ة ب(.2013-2012ب.)صداححوبجددعيعم -5
هبلحع ددددو بفددددوبد دددد بلحدددد  سب،بع لجددددةبلألى وحددددةبم عمددددةبح يددددلبشددددهاعمبع تددددو ل.األكثثثثاو م  لي يبثثثثة الجثثثثامم 

 .2جامعةبلحجزلئ ب.لالجتمادو
بالمشثثكالا الية ثث ة  ال ثثي ك ة لثثوأل أ ةثثا  ال ثثي ااب(.2012-2011)ب.د ددعبلحددالويبجددععية -6

 .جامعةبموحوعبمعم يب:تيزيبوزوب.األ لن ابتوائ  ل   ي  الية  المور  
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بالت الثث  الية ثث  لي الثثو ي  ايمكا ثثه  يثثن تك ثث  األبيثثاء لثث ب(.2012-2011)ب.فاىمددةبحددوحو -7
 .جامعةبوا لحب.مبلحماججتي بفوبد  بلح  سبلألج يم عمةبح يلبشهاعب.المور ة

الثذاا بتصثم   بريثامب عرشثاول لتح ث ي مةهث  ب(.2000ب.)محمعبد عبلحعزيزبد عب   بجد يماح -1
ب. جددةبلحماججددتي بفددوبع لجددا بلحى وحددة جدداحةبم عمددةبح حصددولبد ددمبعب. يثثو أ ةثثا  المت  ثثاا ا   ائ ثثة

 .جامعةبديحبلحشمس
  ر ال راءل   القتثه بثالت ال  الية ث  لثوأل   يثة ب(.2015-2014)ب.م  احبأحمعبت وبلحعيح -2

جامعدةبتيدزيبب.د دو بلحت  يدةشدهاعمبلحماججدتي بفدوبمدذ  مبم  مدةبح يدلبب.مي تالم ذ ال ية اللام ثة ابتثوائ 
 .وزو

ب ئثثته  بالمشثثكالا ال ثثي ك ة لثثوأل األ ةثثا  المحثثر م ي مثثيب.(2002ب).ياجدد بيوجددفبرجددماديل -10
 . زمب.لحجامعةبلإلجالميةب.هاعمبلحماججتي بفوبلحصحةبلح  جية جاحةبم عمةبح يلبشب.األ ر ة

 :المجالا/ 3

  يثة بالتثور ب التحصث ي  لثوأللا ي ة بريامب  الجث  قثائ   يثن لي ثة ب.(2015).  البرجموب -1
 (.2لحععع)ب.1لحمج عبب. عل بلحح ا ةب.ميو األ ةا  الم مة ي

ب  القتثثثه .الحرمثثثاي مثثثي  ا ةثثثة األبثثث  ي.(2002).قددديسبمحمدددعبد دددوبومحاجدددحبأحمدددعبلح يددداتوب -2
 (.3لحععع)ب.2لحمج عبب.بال ي ك الموائ  لوأل المرا   ي

 :الم اقع ا لكتر ي ة/ 4

 .تمر   الحرمايب.(2016)ب. ماجةبأجماء -1

http//: www.ykadri.ahlamontada.net  

 .ال ة لة الم مةة ل  الجظائرب.(2015)ب.ى حة -2
http//: www.startimes.com  

 .تمر   ال ة لةب.(2017)ب.محمعبدع احبلح ماز -3

http//: www.mawdoo3.com  

http://www.ykadri.ahlamontada.net/
http://www.startimes.com/
http://www.mawdoo3.com/
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ب اقثثثثع ا رشثثثاو الية ثثث  لثثثث  مت  ثثثاا الكةالثثثثةب.(2017)ب.مدددزوزب  و دددوبو وفوحدددةب دددو ميس -4

 .االجتما  ة مي لال   مي ت  ا وما   ا  اول ا وما 
//manifest.univ.ouargla.dz:httpب

ب.ال ة لة  تمر    لصائصب.(2017)ب.موجمب جيببموجمبدو  -5

http//: www.alvkah.net  

ب.تمر   تحي   المحت أل(.ب2017.)ميمو ةبلحزعجاحو -6

http//: www.slideshare.net 

http://manifest.univ.ouargla.dz/
http://www.alvkah.net/


 

 
 

 ق ائمة المالحق



 :10ملحق رقم 

 :10المقابلة كما وردت مع المربية 

 .سنة82:السن -أ
 .مساعدةحاضنة:الوظيفة -ب

.ليسانس:المؤهلالعلمي-ج

.أشهر6:الخبرة-د

ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

.همأطفالغيرشرعيين:ج

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

اللعةةب -الرضةةاعة-لةةبسالمسبةةس-التكفةةلباألطفةةالمةةنناحيةةةال سةةل–الرعايةةةالبيولوةيةةة:ج
.ومختلفالنشاطاتوالنشاطالضروريفيهذهالسنالمبكرةهواللعب

ماهيمختلفالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟:س

.ويقوليهزينيأناقبلاآلخرالمشكستهيال يرةمثسنعيطالطفليأتيالثاني:ج

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

.الأستطيعأنأقولأنالطفليواةهمشكستألنالطفلص ير:ج

كيفهوسلوكهممعرفقائهمداخلالمركز؟:س

فهةةو.سةةوااللعةةبمةةعبعضةةهمالةةبعةوال يةةرةاألنانيةةةكةةلواحةةديحةةبيملةة الحاةةةةهاذيةة لنف:ج
 .يختلفمنطفلألخر

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س



كيمااألطفالالعاديينليسلديهمأيمشكلفيالنموأضعهأنانوضةعهفةيالسةريرحتةقنلقةاه:ج
.نام

ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س
 يةةابالوالةةدينمةياألطفةةالعنةةدناالطفةلمةةازالةةواصة يروعةةاشهنةةافةيالمركةةز ومةةايحسةشب:ج

.نعوضوهمبالحنانوالحب
فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س
.ليسلديهماضطراباتنفسيةفيسنمبكرة:ج
.هلترينأنالمربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال:س
نقول بلينعوةالحنانميالعائلةالكفيلةخيةر قةدمانعطةيهمماشةيكمةاوالةديهم مانقدرش:ج

أنابنفسينحبهمونوفرلهمبصحكيكونماشيغيرمربيةويكونوابزافيأثرعلقنفسيةالطفل كمةاأحنةا
.وقفيالمعاملةالبيولوةيةكاملالمربياتعندنانفساألسلوبمثسواحدةماتضربواحدةماتع

هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟:س
.التوةدصعوبةفيبناءعسقات:ج
كيفهيعسقتهمعالمربياتفيحالةالرضاوفيحالةال ضب؟:س
فيحالةالرضاتختلفالعسقةمنطفلآلخرواحةديبةوسوواحةديضةم وواحةديحةبيضةح :ج

يعبربالبكاءكيماواحدةتبكيفترةمعينةتسكتومبعدترةعتبكةيويلعب أمافيحالةال ضبكاينلي
وكةةانلةةيتعبةةرعةةنالعصةةببةةاالنطواءكيتكةةونالحالةةةالنفسةةيةتاعهةةاماشةةينورمةةالوذلةة لفتةةراتقصةةيرة

.والص ارفيحالةال ضبيضرببيداهويهربيعنيعندهحركةمفرطة
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
ار ملةةيحويفةةريكةةأيطفةةلعةةاديوفةةيعيةةدالمولةةدالنبةةويالشةةريفدينةةاهمللمركةةزالثقةةافييشةة:ج

.وشاركوامليحفيمختلفاألعيادبعةالنظرفيالحالةالنفسيةتاعهم
ماهومصيرهمبعدخروةهممنالمركز؟:س
.فيالمركزالمصيركلواحدكيفاش كاينالليعائلةتتكفلبهوكاينالذيكيقدوا:ج
كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س
.يحبوايقراوويتعلمواكأيطفلعادينديوهميقراوومايروحوشوحداهممامتكونالقرايةقريبة:ج
كيفيتعاملمعاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟:س



.عاديكأيطفلعادييقراوويلعبوامعالزمسءتاعهم:ج
هليعانياألطفالبالمركزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟:س
.ال:ج
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س
.نعموهمتحتمراقبتنامنخسلالتوةيهواإلنةازمعهمتل الواةبات:ج
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
صةةةاحبوادارلةةةوحاةةةةةويكةةةذبعلةةةقالمربيةةةةبلةةةيأحيانةةةاكالتشةةةويش الكةةةذبعلةةةقالمعلمةةةةيلةةةي:ج

.المعلمةهيليدارتلوهذي 
هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرسة؟:س
.نعم أحنادائمانروحوانرافقوهمللمدرسةكيمايكونشكاويالزمنتحملواالمسؤولية:ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :10ملحق رقم 
 :10وردت مع المربية المقابلة كما 

 .سنة93:السن -أ
 .مساعدةأمومة:الوظيفة -ب

(.التكوين-تسييراإلنتاجوالمخزون)تقنيسامي:المؤهلالعلمي-ج

.أشهر6:الخبرة-د

ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

.أطفالمسعفينمتخلقعنهمأيأطفالغيرشرعيينمةهوليالنسب:ج

المربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟ماهودور:س

الدورتاعيتلبيةالحاةياتاالةماليةللطفل تلبيةالحاةاتال ذائيةة ضةمانالنظافةةالةسةمية:ج
والهنداميةوالمكانية ضمانصحةالطفلالوقائيةوالعسةيةفتقديمالدواءللطفل القيامبةميعالمهةامذات

.كذل وأهمنشاطهوالتنبيهكالحضنواإليقاطالتكلممعهوهويستةيبالصلةبهذهاألشياء للعب

ماهيمختلفالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟:س

لحداآلنوحسةبالخبةرةتةاعيمةازالبةشتظهةرمشةكستالسةلوكيةعنةدالحةاالتتاعنةاألنهةم:ج
.يةص ارومازالبشنطيحفيهذهالمشكستالسلوك

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

.بصعوبةألنهاليستطيعالتعبيرعنالمشكستفيسنمبكرة:ج

كيفهوسلوكهممعرفقائهمداخلالمركز؟:س

فيسنمبكرةت لبعليهماألنانيةأماعندمايبدأيكبريولييمشياألنانيةوحبالةذاتوال يةرة:ج
 .مازالوبشيوصلواللعبالةماعيويكونوا

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س



كلواحدوكيفش كةاينكةيمصاألصةبعبةشيرقةدوكةاينليبكةي وكةاينلةييلعةب ولةيتلعبلةو:ج
.بشعرهيرقد
ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س
.ةأوالطفولةوالطفليؤثرغيابالوالدينفيالكبرأيفيسنالمراهق:ج
فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س
الطفةةلعنةةدمايبكةةينقةةولعليةة يتقلةةقومةةانحطةةوشبلةةيالسةةببهةةونفسةةيونعطيةةهاالهتمةةام:ج

.وال ضبوالحقدونهزوهنلعبوامعاهواالضطراباتالنفسيةتبانفيسنالمراهقةيعبرعليهابالعدوانية
هلترينأنالمربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال؟:س
مستحيليتعوةدوراألمأنامساعدةأمومةلوكةانةيةتنعةوةاألملوكةانسةماونيأم أنةا:ج

طفةةلنعطيةةهالحنةةان العطةةف وبسةةحاناومةةنعنةةدوماكةةانشكيمةةااألمالبيولوةيةةةكةةلشةةيءطبيعةةيوال
يميزالرائحةتاعأمهوهذهغريزةحيوانيةةلكةنهةذهاألشةياءغةايبينفةيهةذهالمؤسسةةوالتنسةقالرضةاعة
الطبيعيةلهادوركبيرفلهادورعاطفي كاينليةابوهموتأقلموامعالرضاعةتةاعاألمومةاقةدروشعلةق

.التأقلممعالرضاعةاالصطناعيةوهذاأكثرحرمان
صعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟هليةدالطفل:س
كةةاينفةةروقفرديةةةبةةيناألطفةةالكةةلطفةةلوكيفيةةةبنةةاءالشخصةةيةالتةةاعواوكةةلواحةةدعنةةدهميةةزة:ج

.كاينليتعلقباألفرادوكاينليعندهمعزلةوانطواء
كيفهيعسقتهمعالمربياتفيحالةالرضاوفيحالةال ضب؟:س
فةةيحالةةةالرضةةاعنةةدمايكةةونيلعةةبتلقةةاهفرحةةانوعنةةدماالتلعةةبمعةةهي ضةةبوينطةةويويحةةب:ج

.كيتحر معاهومايحبشالحبس
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
.كأيطفلعاديأحنانوفرولهمةوةيد:ج
ماهومصيرهمبعدخروةهممنالمركز؟:س
.الرعايةمنةميعالةوانبكيمايقولواأحنانوفرولهم:ج

لكةةنالمصةةيروحسةةباألشةةخاصلةةينعرفةةوهمأشةةخاصأسةةوياءصةةالحينإالاألشةةخاصأصةةحاب
.االنفصالالمتعددرايحينيكونواغيرأسوياء

كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س



ذونفسةةيةيقةةراوكةةأيطفةةلعةةاديبصةةحلةةوكةةانيتعةةرةلكلمةةةبطفةةلغيةةرالشةةرعيراييكةةون:ج
.مضطربةوهذامايؤثرعلقمسارهالدراسي

كيفيتعاملمعاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟:س
تبةةانليكيتعةةودعنةةدهالثقةةةبةةالنفسالمشةةاكليقةةدريواةههةةاوبالتةةالييتعامةةلمعهةةمملةةيحوكيكةةون:ج

.عندهشعورالنقصراييتعاملبالكذبوالعدوانية
لبالمركزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟هليعانياألطفا:س
تبانلياليؤثرالحرمانالعاطفيعلقالتحكموصةعوباتهواليكةونعنةدهصةعوباتويكةونكةأي:ج

.طفلعاديالذييعانيمنصعوباتفيأيحالة
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س
عادي:ج
ل؟هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطف:س
.تأتيكأيطفلعادي:ج
هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
.هذهوظيفةالمساعدةاالةتماعية:ج

 

 

 

 











 :10ملحق رقم 

 :10المقابلة كما وردت مع المربية 

 .سنة93:السن -أ
 .مربية:الوظيفة -ب

.ليسانس:المؤهلالعلمي-ج

.سنة1:الخبرة-د

ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

.أطفالغيرشرعيينفقط:ج

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

.التكفلبصفةعامة ال سل األكل النظافة اللباس النوم اللعب:ج

ماهيمختلفالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟:س

.ال يرة مثسيأتيطفلعندياآلخريقوليأرفدنيأناثاني:ج

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

كايناللييرويعندالمربيةويحكيلهاعلقالمشكلالليراهويعانيمنووكايناللييةرويعنةد:ج
.المديرة وكايناللييحلوبنفسه

ائهمداخلالمركز؟كيفهوسلوكهممعرفق:س

يلعبةوامةةعبعضةةهم يتبةةادلوناألدوارفةياللعةةب لكةةنعنةةدماتكةةوناللعةبكثيةةرةكةةلواحةةديحةةب:ج
 .يلعبباللعبةالتييرغبفياللعببها

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س



كةاينلةةيعنةةدوااضةةطراباتفةةيالنةةوم وكةةايناللةييرقةةدوقةةتمخصةةصللنةةومكةةلواحةةدكيفةةاش:ج
.يرقد

ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س
.يوةدتأثيركبيرألنهماليرونوةهواحدكاألمالطفلفيالبيتوكثرةالوةوديؤثرعليهم:ج
فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س
ةاتفيشهرينومنبعةدأعطيناهةاالحنةان واالهتمةام مثسكانتحالةعندناتمةاألصابعكي:ج

.الحضن نهدروامعاهاثمقلاالضطراب
هلترينأنالمربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال؟:س
نستطيعتعويةالنقصلدىهؤالءاألطفةالرغةمتةوفرالحنةانوالرعايةةواالهتمةام مةثسكيكةون:ج

يللةةدارويكةةونمةةريةمةةاتقةةدرشتتصةةلبيةةهوتسقسةةيعليةةهوتداويةةهحتةةقتةةرويلفتةةرةماشةةيمعةةا وتةةرو
.العمل

.إيهنعطيهمالحنانميماشيكيمايماهفيكلدقيقةمعاهكيمرةواليوسخأويةوع
هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟:س
.الخةل واالنحرافالكذبيةدصعوبةفيبناءعسقاتهمعاآلخرينكاالنطواء :ج
كيفهيعسقاتهمعالمربيات؟:س
.تكونعسقتهمعالمربياتعادية:فيحالةالرضا:ج

.نتعاملمعهبطريقةتةعلهيهدأبالعقل:فيحالةال ضب
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
.يشار كأيطفلعادييفريويلعب:ج
منالمركز؟ماهومصيرهمبعدخروةهم:س
قديكونالمصيرسةيءوهةاذيمنطقيةاوقةديكةونكةذل االنحةرافإذاكةانالطفةلينظةربنفسةية:ج

.سلبية وكايناللييحبيقرأويخدموينةحفيحياتوا
كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س
.ايناللييحبيروييقراوكاينالليميحبشيروييقرا:ج
معاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟كيفيتعامل:س



كةةايناللةةييضةةاربمةةعالةةزمسءنتةةاعواواألسةةاتذةوكةةايناللةةيعةةاقلينوكةةايناللةةييكةةذبكةةذب:ج
.خياليماكانشمنومثسيقولصاحبيداليكراسي

هليعانياألطفالبالمركزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟:س
.منصعوباتالقراءةوكذل قلةالتركيزأحياناكايناللييعانيو:ج
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س
.نعممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسيةلكنبتعاونالمربية:ج
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
.المعلمةنعمتأتيناشكاويمثسكثيرالحركة التشويشعلقالزمسء اليسمعكسم:ج
هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرسة؟:س
نعةةمنلعةةبدورالوالةةدينفةةيحالةةةمةةاإذاقةةدمتشةةكاويمةةنالمدرسةةةمةةثسيكةةونعنةةدوفةةرطفةةي:ج

.الحركةأنانتعاملمعاهونعلمواكيفاشيقعدمريح

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 :10ملحق رقم 

 :10ة رقم المقابلة كما وردت مع المربي

 .سنة83:السن -أ
 .مربيةمختصة:الوظيفة -ب

.ليسانس:المؤهلالعلمي-ج

.سنة1:الخبرة-د

ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

.كاينأطفالمةهوليالنسبوكاينفيخطرمعنوي:ج

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

.......االةتماعي النفسي البيولوةيالتكفلبصفةعامة :ج

ماهيمختلفالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟:س

.إفراطفيالحركة حبالذات األنانية العصبية:ج

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

.طفلعندمايكونمشكلالمربيةليتقراالمشكلاللييعترةال:ج

كيفهوسلوكهممعرفقائهمداخلالمركز؟:س

عاديعندماتكونحالةالنفسيةنتاعهمطبيعية لكنعنةدماتكةوننفسةيتهممضةطربةيضةاربو :ج
 .بصحعسقاتهمماشيكيمااألطفالالعاديي

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س
ةالنفسةيةتلعةبدور كيمةاالكبةةاركةايناللةيالنةومنتةاعومتقطةعوكةاينلةيعةاديوكةذل الحالة:ج

.يقعدوايخمموافيالليل



ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س
تكوينعسقةاتغيةروالديةةبصةحقريبةةشةويةللوالةدينتبةانلهمأنةتتحةاميعلةيهم كيةةيواحةد:ج

.غريبعليهممايروحوشلعندوا
يمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟فيحالماإذاكانالطفليعان:س
نروحواعندالمختصالنفسانيعلقحسابالتوةيهالذييعطيهالمختصالنفسةانينسةيرعليةه:ج

.أنا عندماتكونالحالةالنفسيةخطيرة
هلترينأنالمربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال؟:س
لةيسبإمكةانالمربيةاتتعةويةالةنقصوالحرمةانالعةاطفيلةدىالطفةلألنةهماشةيغيةرمربيةة :ج

والزمنتعةةاملومعةةاهماشةةيغيةةربالعاطفةةةألنةةهيصةةبحمةةايسةةمعوشليةة الزمتمشةةيمعةةاهمكيمةةااألمفةةي
.الدارمعأوالدها

هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟:س
يراليةةدصةعوبةألنةهاليعلةمبحالتةهلكةنعنةدمايكبةركةايناللةييتةأقلممةععندمايكونصة :ج

.اآلخرين وكاينالليميتأقلمش تةدهممنعزلينوهنا مننةدهماةتماعيين
كيفهيعسقاتهمعالمربيات؟:س
.عادية يسمعوالهدرتي:فيحالةالرضا:ج

معايةاوكةايناللةييعبةربالصةراذ وكةذل كةايناللةييهةربمنةيميحةبشيحكةي:فيحالةال ضب
.الضربكلواحدكيفاه

كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
كأيطفلعادييفرحةوانةوفرلهمكةلالحاةةاتبعةةالنظةرعةنأطفةالفةيخطةرمعنةويهةذوا:ج

.يحسوايقولوالوكانأنارانيمعباباوماماخير
مركز؟ماهومصيرهمبعدخروةهممنال:س
أطفالالخطرالمعنوي يروحواعندالعائلةتاعهم لبنةاتكةايناللةييتزوةةوا والةذكوريخةدموا :ج

المهةةميحةةاولوايةةدمةوهمفةةيالمةتمةةعكةةايناللةةيمعنةةدهومشوالةةديهميعطيةةوهمدارويزوةةةوهموكةةايناللةةي
.كيدخلوهمإلقدارالشيخوخة

ي؟كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرس:س
.كايناللييحبتروييقراوكاينالليميحبشيروييقرا:ج



كيفيتعاملوامعاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟:س
كلواحةدكيفةاشكةايناللةيعةاديوكةايناللةييصةاربمةعالةزمسءواألسةاتذة كةايناللةيتةأثر:ج

.عليهمالنفسيةنتاعهمومايقدروشيقراو
البالمركزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟هليعانياألطف:س
كأيطفلعاديكاينالليراسةوخفيةففةيالقرايةةوكةايناللةيثقيةلكةاينلةيعنةدوصةعوبات:ج

.فيالقراءة
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س
ت المهةمكةأيكلواحدكيفاه األغلبيةمايحلوشالتمارين مايحبوشيقولوبليعندهمواةبا:ج

.طفلعاديبالنسبةليا
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟ماهي؟:س
.نعمتأتيناشكاويأحيانامنالمدرسةعنالطفل مثسيضاربمعزمسئهأومعاألساتذة:ج
هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرسة؟:س
.نوواحدفينايحضرةمعيةأولياءالتسميذنعم نلعبدورالوالدي:ج

 
 
 
 











 :10ملحق رقم 
 :المقابلة كما وردت مع المربية الخامسة

 .سنة93:السن -أ
 .مربيةمتخصصةرئيسية:الوظيفة -ب

.ماستر:المؤهلالعلمي-ج

.عامين:الخبرة-د

ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

مةهةةوليالنسةةبكةةايناللةةييعرفةةووالةةديهموكةةايناللقةةيطيعنةةيميعةةرفشوالديةةهأطفةةالمسةةعفين:ج
(.شدةاةتماعية)وأطفالذوخطرمعنوي

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

.الرعايةمنةميعالةوانبوالمرافقةوالمتابعة النصحواإلرشاد المساعدةعلقالدراسة:ج

فالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟ماهيمختل:س

.األنانية ال يرة المناوشاتوالشةاراتبزاف القلق:ج

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

.بمساعدةالفرقةالبيداغوةيةبالنصحواإلرشاد التوةيهوكذل بمساعدةالمختصةالنفسانية:ج

لوكهممعرفقائهمداخلالمركز؟كيفهوس:س

 .أحياناكاإلخواةوأحياناالصراعبينبعضهمالبعة:ج

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س
.كأيطفلعاديوبالكاءإذاكانيعانيمنألمشديد:ج
ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س



كةزنورمةال أمةااللةيعاشةوفةيأسةرةثةمووضةعهمفةياألطفالاللةيعاشةوامنةذالةوالدةفةيالمر:ج
.المركزيتأثرونب يابالوالدينويةدونصعوبةفيالتأقلم

فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س
.التهدئةومحاولةإرضائهموتعليماتتعطيهناالمختصةالنفسانية:ج
ربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال؟هلترينأنالم:س
.الوأبداماشيءكيماوالديه حنانحاولوانقللوامنالتوترالنفسيواالضطراباتالنفسية:ج
هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟:س
.اليواةهصعوبات:ج
كيفهيعسقتهمعالمربيات؟:س
.الرضايتعاململيحمعاناواالحترامفيحالة:ج

.فيحالةال ضبالبكاء الصراذونحننقومبتهدئتهم
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
.عاديكيمافيالمنزلوالحالةالنفسيةالذيعندويتةاوزوها:ج
ماهومصيرهمبعدخروةهممنالمركز؟:س
عائلةةةمعينةةوكةايناللةةيفةيخطةرمعنةةويبروحةوعنةةدكةلواحةدكيفةةاهكةاينالكفالةةمةةنطةرف:ج

.عائلتهمواآلخرينيقعدواعندنا
كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س
.كلواحدوالحالةالنفسيةنتاعواكايناللييحبيقراووكاينالليميحبشيقرا:ج
كيفيتعاملمعاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟:س
.لواحدوالحالةالنفسيةنتاعواكايناللييحبيقراووكاينالليميحبشيقراك:ج
كيفيتعاملونمعاألساتذةوالزمسءفيمحيطهالمدرسي؟:س
ذلةة الفةةرانالنفسةةيوالةةنقصالعةةاطفييسةةقطهالطفةةلعلةةقشةةيءشخةةركالعدوانيةةةوالشةةةارمةةع:ج

.الزمسءأواألساتذة
كزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟هليعانياألطفالبالمر:س
.نعميعانونمنصعوباتخاصةعدمالتركيزوالفهمألنهممضطربيننفسيا:ج
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س



.عاديكأيطفلعادي:ج
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
.نعم خاصةالعدوانيةوالعنفوالسرقةوالكذب:ج
هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
.نعمنلعبدورالوالدين حنانروحواللمدرسةونسقسواعليه:ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 




 :10مقابلة رقم 
 :10المقابلة كما وردت مع المربية 

 .سنة33:السن -أ
 .مربيمختص:الوظيفة -ب

.التكوين+البكالوريا:المؤهلالعلمي-ج

.سنة16:الخبرة-د



ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

. أطفالفيخطرمعنوي(مةهوليالنسب)أطفالمسعفين:ج

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

.الحياةالرعايةمنكلالةوانبالبيولوةية الحماية التربية إدماةهمفي:ج

ماهيمختلفالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟:س

.العدوانية ميكانيزماتالدفاععنالنفس الكذب:ج

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

.كلواحدوطريقةردالفعلنتاعواكاينليحبيواةهاوحدوا:ج

.يناللييمارسالعدوانيةمعزمسئهكاينلييحكيللمربية كا

كيفهوسلوكهممعرفقائهمداخلالمركز؟:س

 .أحياناعاديوأحياناالعكسكيمااإلخوةفيالمنزل:ج

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س



تةةةابعللنظةةةامداخةةةلالمؤسسةةةةيرقةةةدواعلةةةقسةةةاعةمعينةةةة ماشةةةيكيمةةةافةةةيالمنةةةزليرقةةةدواوقةةةت:ج
.ميحبوا

تأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟ماهو:س
.%8تأثيرسلبي حيثالمربيةوالمربييلعباندورالوالديننسبة:ج
فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س
.المربيةتلققصعوبات لكنيةبتدخلاألخصائيالنفساني:ج
المربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال؟هلترينأن:س
.النستطيعتعويةالنقصالعاطفيلدىالطفل نستطيعنعوضواشويةبر :ج
هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟:س
حسةةباألطفةةال كةةاينأطفةةالاةتمةةاعيينوكةةاينأطفةةالانطةةوائيينيةةوليينطةةويويهةةربخاصةةة:ج

.ألطفالغيرالشرعيينألنهمميقدروشيدرواعلقوالديهمكيسقسيوهما
كيفهيعسقتهمعالمربيات؟:س
.فيحالةالرضايكونهنا تواصلوترابطمعالمربيات:ج

فيحالةال ضبيصرذويبكيوميحبشيهدرمعانا
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
معةةاهمونشةةاركوهم مةانخليةةوهمشالوقةةتبةةاشيخممةةوافةةيالحالةةةحنةاكفرقةةةبيداغوةيةةةنفرحةةوا:ج

.نتاعهمألنهميتأثروابزاف
ماهومصيرهمبعدخروةهممنالمركز؟:س
كاينالليتتكفلبهمأسربديلة وكاينالليماعندهمشوالةديهميعقةدوافةيالمركةزكيمةاطفلةة:ج

.حوسعلقخدمةعندناراهيتقرافيالةامعة أماالطفليخرجي
كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س
.يفرحوابزافكيروحوابزافباسكوكيخرةومنالمركز:ج
كيفيتعاملمعاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟:س
يتعاملونمعهمعادي:ج
هليعانياألطفالبالمركزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟:س
.يفهمواعاديوكاينالليعندهمصعوبةمثسعندهإفراطحركيكايناللي:ج



هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س
.نعممنضبطون يقولوابليعندناواةباتويحلوهم:ج
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
.أحيانا:ج
المدرسة؟هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمن:س
.نعم احيانايرويواحدفينايعالجالمشكلنتاعوا:ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 :10ملحق رقم 
 :10المقابلة كما وردت مع المربية 

 .سنة39:السن -أ
 .مربيةمتخصصةفيالنفسحركي:الوظيفة -ب

.ليسانس:المؤهلالعلمي-ج

.سنة81:الخبرة-د

مختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟ماهي:س

. وأطفالفيخطرمعنوي(الطفلالمسف)أطفالمةهوليالنسب:ج

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

.التكفلبصفةعامةسواءامنالةانبالعاطفي النفسي التربوي العسئقي:ج

مختلفالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟ماهي:س

. الشةارمعالمربياتومعبعضهم(عصياناألوامر)العدوانية عدماالنصيانلألوامر:ج

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

نفسةةةةيةيسةةةةتعملذلةةةة كةةةةاينالةةةةييلةةةةةأإلةةةةقالمربيةةةةةأوالممرضةةةةةأوالمةةةةدير يفةةةةرنالشةةةةحناتال:ج
.الشخصكحاميلهعندالبعةفقط والبعةيكبتاليحكيوكايناللييحلالمشكلبنفسه

كيفهوسلوكهممعرفقائهمداخلالمركز؟:س

 .ال يرةبينهم الشةار حباالمتس  األنانية:ج

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س
.يشربوامهدئاتباسكونفسيتهمماشيمليحاكايماللييرقدوعاديوكايناللييكونوا:ج
ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س
.تأثيرسلبياليعوةفرانالوالدين:ج



فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س
إذاالحظنااضطرابمتكررنستعملدراسةحالةللخةروجبحةلإذاكةانيحتةاجمتابعةةنفسةيةأو:ج

.تشخيصأواضطراباتصحيةنعالةوه
هلترينأنالمربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال؟:س
.إلقحدضئيلةدا:ج
؟هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين:س
أكيديلققصعوباتفيبناءعسقاتمعاآلخةرين ألنةهلةيسلديةههويةةوبالتةالييلقةقصةعوبة:ج

.فيالتعاملمعاآلخرين
كيفهيعسقتهمعالمربيات؟:س
فيحالةالرضايكوناالحترام تبادلالمشاعر يحسب يابهاويظةليسةألعليهةا المربيةةالتةي:ج

.تيميلإليهاوليسكلالمربيا
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
يحتفلوامثلاألطفالالعاديين يفرحوا يلعبوامعبعضاهمسورتواألطفالالصة ار لكةنالكبةار:ج

.همصحيفرحوافيتل اللحظةميلعشيامثستلقاهميخمموامدابيهملكانراهوممعوالديهم
ماهومصيرهمبعدخروةهممنالمركز؟:س
.سنة12مةهول كاينالييديوهمليسونطرالليفمافوق:ج

.وكاينالليينةحوافيحياتهم وكانيالليينحرفوا
كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س
.كايناللييحبيروييقراوكاينالليميحبش:ج
كيفيتعاملمعاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟:س
حةةبيقةةرايتعامةةلنورمةةالمةةعاألسةةاتذةوالةةزمسءواللةةيميحةةبسيقةةرااليتقبةةلالةةزمسءوالاللةةيي:ج

.األساتذةوالالدروس
هليعانياألطفالبالمركزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟:س
الةبعةيعةةانونمةنصةةعوباتفةةيالمدرسةةمةةثسقلةةالتركيةةزوفةةيبعةةاألحيةةاناالضةةطرابات:ج

.قتحصيلهمالدراسيالنفسيةتؤثرعل
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س



.بمتابعةالمربية:ج
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟ماهي؟:س
.نعمتأتينامشاكلمثسيضاربمعالزمسءنتاعواأومعاألساتذة:ج
ةعنالطفل؟هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرس:س
.نعمنلعبدورالوالدين:ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 :10ملحق رقم 
 :10المقابلة كما وردت مع المربية

 .سنة82:السن -أ
 .مربيةمختصة:الوظيفة -ب

.ليسانس:المؤهلالعلمي-ج

.سنوات9:الخبرة-د

ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

.وأطفالفيخطرمعنويأطفالمسعفين:ج

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

.التكفل الرعايةسواءنفسية النظافة الدراسة االحتياةاتاليومية:ج

ماهيمختلفالمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟:س

.ال يرة العنف الشةار االنطواء الخةل:ج

يواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟كيف:س

.يلةأإلقالمربيينإذاكانملقاوشحل يلةؤونإلقاألخصائيةالنفسائيةأوالمراقبةالعامة:ج

كيفهوسلوكهممعرفقائهمداخلالمركز؟:س

 .مختلفكاينساعاتويتفاهموامعبعضهموساعاتمختلفينوتشارةوا:ج

تالنمولديهم؟كيفهيعادا:س
.عاديعندهمالقيلولة الليل:ج
ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س
.الليعندهموالدهمممتقبلينشمدابيهملوكانراهمعايشينمعوالديهم:ج
فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س



.نعرفواسببذل االضطرابومعاألخصائيةالنفسانيةنحاوالنتوصلواإلقحلنحاولوا:ج
هلترينأنالمربياتبإمكانهمتعويةالنقصالعاطفيلدىهؤالءاألطفال؟:س
.النستطيعتعويةالنقصالعاطفيلديهمماشيكيماالوالدين:ج
هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟:س
.انايلقاوصعوبةألنليسلديهمهويةأحي:ج
كيفهيعسقتهمعالمربيات؟:س
.فيحالةالرضاعادية:ج

.فيحالةال ضبيعيطواوبكيوونحاولوانهدؤوهمويحكيوناعسشراهمزعفانين
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
مميحسةةوشبفةةراننتيةةةةغيةةابكةةأيطفةةلعةةادينةةوفرلهمكلةةشنفرحةةوامعةةاهمونحةةاولونخليةةوه:ج
.الوالدين

ماهومصيرهمبعدخروةهممنالمركز؟:س
.مةهول كاينعائلةمعينةتتكفلبهوكايناللييقعدوافيالمركز:ج
كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س
.كأيطفلعادييفريعندذهابهإلقالمدرسة:ج
مسءوفيمحيطهالمدرسي؟كيفيتعاملمعاألساتذةوالز:س
.عادي:ج
هليعانياألطفالبالمركزمنصعوباتفيالمدرسة؟وماهي؟:س
الةةبعةيعةةانونمةةنصةةعوباتمةةثسصةةعوباتفةةيلقةةراءةوذلةة ألناالضةةطراباتالنفسةةيةتةةؤثر:ج

.علقتحصيلهمالدراسي
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س
.بمتابعةالمربية:ج
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
.أحيانامثسيضاربمعزمسئهفيالقسم:ج
هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟:س
.نعمنلعبدورالوالدين:ج



 :10ملحق رقم 
 :10المقابلة كما وردت مع المربية 

 .سنة82:السن -أ
 .طفولقأولقمربية:الوظيفة -ب

.شهادةباكالوريا:المؤهلالعلمي-ج

.سنوات3:الخبرة-د

ماهيمختلفالحاالتالتيتعيشفيالمركز؟:س

.أطفالمةهوليالنسب:ج

ماهودورالمربياتداخلالمركزمعهؤالءاألطفال؟:س

.الرعايةالبيولوةية نقريهم نديوهميقراوونةيبوهم:ج

لمشكستالسلوكيةالتييعانونمنهاداخلالمركز؟ماهيمختلفا:س

.الشةار-ال يرة-العناد-العنف:ج

كيفيواةهالطفلالمشكستالتيتعترضهداخلالمركز؟:س

ذامحلتةةوشيهةةدروامةةعاألخصةةائيةاالةتماعيةةةأو:ج كيصةةرالواكةةانشمشةةكليهةةدروامةةعالمربيةةةواه
.النفسانيةأوالمديرة

هممعرفقائهمداخلالمركز؟كيفهوسلوك:س

 .عادي كيمافالدار ساعاتيضاربواوساعاتتلقاهممتفاهمين:ج

كيفهيعاداتالنمولديهم؟:س
عاديةعندهمالقيلولةوالنومفيالليلعلقساعةمحددةماشيكيمافالداريرقدوقتميحب:ج
ماهوتأثيرغيابالوالدينعلقعسقتهممعالمربيات؟:س
.تأثيرسلبي اليمكنتعويةالوالدين:ج



فيحالماإذاكانالطفليعانيمناضطراباتنفسيةكيفتتعاملونمعالموقف؟:س
األخصائيةالنفسانيةهيالتيتقومبدراسةذل االضطرابمثساالنطواءوذل منخسلالقيام:ج
.بةلسات
العاطفيلدىهؤالءاألطفال؟هلترينأنالمربياتبإمكانهمتعويةالنقص:س
.نوعاماليسبدرةةكبيرة:ج
هليةدالطفلصعوبةفيبناءعسقاتمعاآلخرين؟:س
.يةدصعوبةخاصةعندذهابهمإلقالمدرسةيةدونصعوبةفيالتأقلممعزمسئه:ج
كيفهيعسقتهمعالمربيات؟:س
.فيحالةالرضاعاديةالتواصلواالحترامبينهم:ج

.فيحالةال ضبكاينالليينطويوكايناللييسكتميحبشيهدروكاينالذييبكيويعيط
كيفيشار فيالمناسباتاالةتماعية؟:س
.عادييفرحواويلعبوامعبعضاهم:ج
ماهومصيرهمبعدخروةهممنالمركز؟:س
.ةكاينالليميكيخرةوشمنالمركزوكاينالليتتكفلبيهمعائلةمعين:ج
كيفكانتردودفعلهمعنددخولهمالمدرسي؟:س
.األغلبيةيفرحواويحبوايروحوايقراو وكاينالليميحبوشيروحوا:ج
كيفيتعاملمعاألساتذةوالزمسءوفيمحيطهالمدرسي؟:س
.عاديكبقيةالتسميذ يكنيحبوايكسبواالمعلم:ج
يالمدرسة؟وماهي؟هليعانوناألطفالبالمركزمنصعوباتف:س
.نعمكاينواحديقرافيقسمخاص وكايناللييقراونورمالويةيبوانتائجةيدة:ج
هلهممنضبطونفيأداءواةباتهمالمدرسية؟:س
.بمراقبةالمربية:ج
هلتأتيكمشكاويمنالمدرسةعنالطفل؟ماهي؟:س
.لوازمصديقه الشةارمعزمسئهأحيانامثسأخذ:ج
هلتلعبوندورالوالدينفيحالةماإذاقدمتشكاويمنالمدرسة؟:س
 .نعمنلعبدورالوالدين:ج



 ملخص الدراسة
 

اهحرمةةة  لاه ةةة أثيل  ةةة ادرولف ةةةنلاه  اىةةة لاهاثسةةةيلهةةةد ل"دراسةةةكلمة مةةةكلهادةةةلليةةةس دعلاه دسةةة ا ل  اةةة ا ل
،لهدىتلاهدراسكلإهنلاهةيفلف ل  ادرلاهحرم  لاه  أثيلف ةنلاه  اىة لاهاثسةيلهةد لاهأثةلل"اهأثللاهمس ف

ل:اإلية هدكلاه  هدكتله  ص للإهنلهذالاهسدفلصدغ.لمس فاه
ف نلاه  اىة لاهاثسةيلهةد لاهأثةللاهمسة فجل ه ع  ةكلف ةنلهةذالاه سة ؤلللهللاهحرم  لاه  أثيلدؤار

ل: ض تلاهثرضد تلاه  هدك
 .اهحرم  لاه  أثيلدؤارلف نلاه  اى لاهيخصيلهد لاهأثللاهمس ف -
 .اهحرم  لاه  أثيلدؤارلف نلاه  اى لاالع م فيلهد لاهأثللاهمس ف -
 .اهمس فاهحرم  لاه  أثيلدؤارلف نلاه  اى لاهمدرسيلهد لاهأثلل -

ه  حق لم لهذولاهثرضد تلاف مدتلاهدراسكلف نلاهماسجلاه صةثي،ل  ما ةتلفداةكلاهدراسةكلىةيل سة كل
ل.مر د تلم لمرةزيلاهأث هكلاهمس ثك

ةمة لاف مةدتلف ةةنلاهمق   ةكلاهم عسةكلمةةالاهمر دة تلاهمة ةث تل  تأثةة لل  ةدل ةللاه  صةةللإهةنلاها ةة  جل
ل:اه  هدك

 .اهيخصيلهد لاهأثللاهمس فلاهحرم  لاه  أثيلدؤارلف نلاه  اى  -
 .اهحرم  لاه  أثيلدؤارلف نلاه  اى لاالع م فدكلهد لاهأثللاهمس ف -
ل.اهحرم  لاه  أثيلدؤارلف نلاه  اى لاهمدرسيلهد لاهأثللاهمس ف -
ل
ل
ل
ل

ل

ل

 


