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 كلمة الشكر: 

 

حمدا جل و عز هلل والحمد وجهه بجالل سلطانهٌلٌك علًوعظٌم انعم الذي

بعدشكرهللاوفٌكإلىطرٌكالعلموالمعرفةومهدلًسبلالعلم،وبالصحةوالت

أعزوجلوحمده ،ٌسعدنًأن وتمدم الشكر بجزٌل الممام إلىفًهذا العرفان

مأستاذتً "غانًزٌنبو وو"شرفتًعلىالمذكرة لًعلىمرافمتها مساعدتها

تبخلبدعمًبشتىطرقالمعرفةوالمعلوماتفًموضوعمذكرتً،والتًلم

التمدٌرألعضاءلجنةو بخالصالشكرو أتمدم ،كما المنالشةالتوجٌهاتالسدٌدة

 األستاذتٌن سامٌة ""دوٌدي لٌلى سلٌمان منالشة"مسعودي بمبول بتفضلهم

هللاخٌرجزاءجزآهممذكرتًوتمٌٌمهاوإبداءتوجٌهاتهم،

داتهمالمبذولةوهوفًهذاالممامأتوجهبشكريإلىجمٌعأساتذةعلمالنفسلمج

مهمهللالماوعسىأنٌوف،تً،إكرامامنهمللعلموالمعرفةطوالسنواتدراس

ٌحبهوٌرضاه
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 :اإلهداء 

 

التي حنانيا و ات حقيا ولن تبمغ إمراة فضميا وحبيا و اىدي ثمرة جيدي إلى التي لن تفييا الكمم

ز الزالت  سندي في ىذه الحياة ومشواري الدراسي أداميا هللا "أمي الغالية "،والى من أعتكانت و 

 حفظو هللا  قدوتي في الحياة "أبي الغالي "أفتخر بو ،إلى مثمي األعمى و و 

خوتي و  و إلى كل جميع أخواتي لى من ،و زوجاتيم و كل العائمة األعزاء وا  منبع إلياما و  كانو ليا 

   "فرح و سرور "ىديل ،فرح ،ناريمان ،سيرين ،دمحم ،سوسن ،حميمة

لى و فاطمة " "ميمونة "زىرة "عائشة "فاطمة" ، سميرةسعادمنيرة، شيرة ، » الغاليات  صدقاتيو إلى  ا 

لى و  ساىم من قريب أو بعيد في ىذا العملبمشواري الدراسي وكل من ساعدي أو كل صديقاتي  ا 

لى األخصائية النفسية بمركز الطفولة و  كل العائمة الكريمة كل مديرة المركز وجميع طاقم العمل و وا 

كما أىدي ثمرة تعبي إلى كل طفل مسعف من ساىم في مساعدتي أثناء فترة التربص الميداني 

لى كل طفل عانى الحرمان الوالدي   وا 



 د
 

 ‘: ملخص الدراسة 

ذلكلآلثارالسلبٌةالجدٌرةبالدراسةفًعلمالنفسوٌعتبرموضوعالحرمانالوالديمنالمواضٌع

دراستًحولالتًٌخلفهاالحرمانعلىالطفلالمسعففًمراحلحٌاتهاألولىلذىفقطتمحورموضوع

منهذاالمنطلقتمطرحاإلشكالٌةالعامةللدراسة:هليوعالقتهبخلقسلوكاتعدوانٌةوالحرمانالوالد

ٌساهمالحرمانالوالديفًخلقاضطراباتعدوانٌةلدىالطفلالمسعف؟وقدكانهدفًمنهذهالدراسة

كذىولدىالطفلالمسعفالعدوانٌةىخلقمدىتأثٌرهعلالعالقةبٌنالحرمانالوالديومعرفةهومحاولة

فعنعدوانٌتهفًحالةطرٌقةالتًٌعبربهاالطفلالمسعل،وتأثٌرالحرمانالوالديفًالبناءالنفسًللطف

،وهذاماتأثٌرمعرفةالوالدٌنمسبقاثماإلنفصالجاهالعدوانٌةفًحالةالتخلًومحاولةتفسٌراتالحرمانو

عدةتساؤالت:دفعبًإلىطرح

هلٌتأثرالطفلالمسعفبالعدوانٌةحسبطبٌعتهاإلسعافٌة"شرعًأوغٌرشرعً"؟-

العٌشمعهمسابقاعامالفًظهورالعدوانٌةعندالطفلالمسعف؟هلٌمثلإدراكهوٌةالوالدٌنو-

؟الحرمانالوالديهلٌوجهالطفلالمسعفالعدوانٌةنحوذاتهفًحالة-

راسةتمصٌاغةالفرضٌاتالتالٌة:خاللهذهالتساؤالتالتًكانتتشملموضوعالدومن-

ٌتأثرالطفلالمسعفبالعدوانٌةحسبطبٌعتهاإلسعافٌة-

ٌمثلإدراكهوٌةالوالدٌنوالعٌشمعهممسبقاعاملفًظهورالعدوانٌة-

عنوالدٌهٌوجهالطفلالمسعفالعدوانٌةنحوذاتهفًحالةاإلنفصال-

بهدفكماقمتبدراسةإستطالعٌةلمٌدانالتربصالمتمثلفًمركزالطفولةالمسعفةلوالٌةمستغانم-

المنهجالعٌاديكأداةمهمةللبحثذلكباإلعتمادعلىوتٌارحاالتالبحثالتعرفعلىمكانالدراسةواخ

عٌةكانهدفًمنالدراسةاالستطالعلىالمالحظةالعٌادٌة،وعتماداالوبواستخدامالمقابلةالنصفموجهة،

لمعرفةالتًتتماشىمعموضوعالدراسة،واختٌارحاالتالدراسةاألساسٌةوالتمهٌدللدراسةاألساسٌةو

فًالدراسةاألساسٌةتماختٌارأربع"،وFATمدىتوافقالحاالتمعاإلختبارأإلسقاطًلتفهمالعائلة"

حالتٌن،حالةواحدةشرعٌةوإناثسنة،ثالث21سنواتالى6لدراسةتراوحتأعمارهممابٌنحاالتل

قمنابعدةمقابالتهذهالحاالتتوفرتفٌهمشروطالبحث،كماشرعٌتٌنوذكرواحدغٌرشرعً،وغٌر

لدراسةالتًتثريموضوعابهدجمعالمعلوماتعنالحاالتواألخصائٌةوذلكمعالحاالتوالمربٌةو

تفهمالعائلة،توصلتإلىتحققالفرضٌةالعامةمعالحاالتالثالثاألولىاختبارومنخاللالمقابالتو

بٌنمالمتحققمعالحالةالرابعةالذكر،أماالفرضٌةالجزئٌةاألولىفقدأضفتإلىنفسالنتائجبحٌث
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الحالةالرابعة،وهذاماجعلنانستنتجأنتحققتمعالحاالتالثالثاألولىاإلناثبٌنمالمتتحققمع

الحرمانالوالديٌساهمبشكلكبٌرفًخلقالعدوانٌةلدىالطفلالمسعف،باإلضافةإلىوضعٌتهاإلسعافٌة

التًتعتبرعاملمؤثرفًظهورالعدوانٌة.

)الحالةاألولىوالحالةوفٌماٌخصالفرضٌةالجزئٌةالثانٌةفقدتحققتمعنفسالحاالتالتًسبقذكرها

العٌشمعهمذاٌبرزأنالتعرفعلىالوالدٌنوولمتتحققمعالحالةالرابعة،وهالثانٌةوالحالةالثالثة(،

التخلً،أمافرضٌةالفرعٌةالثالثةفقدتتحققتمعالحالةًظهورالعدوانٌةبعداإلنفصالومسبقاٌساهمف

استنتجتأنالحالةتوجهالعدوانٌةنحوذاتهاوهذابسبعدمنضجت،وثةولمتتحققمعباقًالحاالالثال

األولىكانتتوجهالعدواننحوالغٌررسنها،بٌنماالحالةالثانٌةوانفعاالتهانتٌجةصغ

األطفالالمسعفٌناستنتجتأنالحرمانالوالدياسةالتًشملتالحرمانالوالديومنخاللهذهالدر-

عدةإضطراباتنفسٌةسلوكٌةعندالطفلالمسعفأبرزهاالعدوانٌةٌساهمفًظهور
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 المقدمة :

في تمبية  المصدر األولالطفل خاصة كما أنيما قيمة جوىرية في حياة اإلنسان و  أىمالوالدين  يعتبر

ألسرة ىي أول افاألساسية في نشأة الطفل منذ المراحل األولى من حياتو ،النفسية الحاجات المطالب و 

حيزا واسعا في  األخيرحيث أخذ ىذا  في إختالل ىذا النظام ينشأ الحرمان الوالدينظام تقمصي لمطفل و 

فالحرمان الوالدي العطف ،مصدر لمرعاية والحب و  أىمالدراسات النفسية و ذلك لكونو يعبر عن فقدان 

ستقرار البناء النفسي لمطفل و يخمف إختالل في توازن  في تكوين شخصيتو التي تبدأ من المراحل األولى وا 

العاطفية في  إشباعاتواحل نموه تحد من نموه الوجداني الحرمان التي تحدث في مر  من حياتو ،فثغرات

تي يعبر عنيا بسموكات غير سوية القادر عمى مجابية ظروف الحرمان و  المراحل التالية ،فالطفل غير

وانية قد أصبحت السموكات العداخمي نتيجة اإلحساس باإلحباط ،و دإنفعال العدوانية التي تعبر عن  أبرزىا،

خاصة بين فئة األطفال المسعفين المحرومين من الوالدين، أن أول  تشارإن من بين اإلضطرابات األكثر

السمبية  اآلثارأساس لصحة النفسية تستمد من دفئ العالقة بين األم و الطفل ،معظم الدراسات تشير إلى 

عالقتو بالعدوانية وقد احتوت و  ت دراستنا حول الحرمان الوالدي،لذى كان عمى خمق العدوانية لمحرمان

  الجانب التطبيقي وتمحور الجانب النظري  في أربعة فصول بحيثفي جانبين الجانب النظري و دراستنا 

   الطفل المسعفلدخول في  الفصل الثاني،وخصصنا اإلطار النظري لمدراسة  الفصل األولضمن تت

الفصل و،موضوع الحرمان الوالدي تناولنا فيو الفصل الثالث أما  ىو الجانب الميم في دراستنا  الوالدي

الفصل و قد عالجنا في ،فصمين التطبيقي احتوى عمى  الجانب أما،العدوانيةتطرقنا فيو  الرابع

 الفصل السادسإلى في ،وقد تطرقنا األساسيةالدراسة اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية و الخامس،

 ومناقشة الفرضية العامة والفرضيات الجزئية  حاالت الدراسة وعرض نتائج اإلختبارالمقابالت مع  إلى

الفرضية  الجزئية لموضوع الدراسة و ختمنا الفصول التي سبق ذكرىا و ىو فصل ميم في الجانب التطبيقي و 
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في إطار موضوع الخروج بتوصيات في وضع خالصة عامة حول الموضوع و أما أخر خطوة تمثمت ،

 و عرض المالحق المستعممة في الدراسة الدراسة 



 

 
 

 

 الجانب النظري



 

 

 الفصل األول 



دراسةمدخل ال                        الفصل األول :                                      
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 إشكالية الدراسة: .1

عن الفئات  أىمية تقلالبدراسة فئة الطفولة التي االجتماعية النفسية و من الدراسات لقد اىتمت العديد 

 إنpeak""بيكيرى حيث الالحقة،فالدور المميز ليذه المرحمة يبقى ميم لمنمو الطبيعي في المراحل  األخرى 

عمى جوانب الفشل ،فموضوع الطفل  الفرد يركزتجعل  إذمفيوم سمبي لمذات  التكوينيؤديان  اإلىمالالرفض و 

عمى  تأثيرهو  لوالدياحول الحرمان  ابحثاهفي  "سهير كامل" أمثالالمسعف شغل اىتمامات عمماء النفس 

مان االمومي لدى الطفل المسعف حول الحر ،"بدرة معتصم ميموني "مختمف نواحي النمو ،وكذا دراسة 

الرابطة  أىميةالرضاعة و  أثناء باألمعالقة الطفل يا عمى الدور االمومي في أكدالتي "sepitz"سيبتز"دراسة ،و 

 إن"بوبا زينحسن "لدى الرضيع  اضطراباتفي غياب ىذه العالقة يالحظ ظيور و التي تنشا بينيما  اإلنسانية

الحرمان العاطفي و  لوالدياالحرمان  يكتسبياالقيمة السيكولوجية التي النفسية و  أىميةحول  االختالفاتتعدد 

النفسي البالغ لمحرمان الوالدي وىذا  األثرنظرة جديدة حول الستفسار و أسس ذلك  إلىما و  األسري االنفصال و 

وفي اختالل ىذا النظام تفرز لنا عدة  لنظام تقمصي صحيح لمطف أول األسرةتعتبر ، اإلشكالية هما ميد ليذ

لدور البالغ في العموم ااالىتمام و  األسرة أخذتلقد اضطرابات خاصة عند الطفل الذي لم يشكل ىويتو بعد ،

وفاة  آوطالق  األسبابسبب من  أليخاصة الوالدين  األسرةخاصة في المجال العيادي ففي غياب النفسية و 

يكون  األولىنفسية لمطفل سمبا ، فما يكتسبو الطفل في مراحل حياتو تخمي تتضرر الصحة ال أوعجز  أو

 أنيانفسية يمكن القول  اضطرابات يساىم في ظيور عدة لوالدياالحرمان  إن إذبناء شخصيتو ، أساس

الداخمي الذي  اإلحباطتعتبر كميكانيزم ضد  إذ، إشكالياخطيرة ابرز ىذه االضطرابات العدوانية بمختمف 

قيمة نفسية كبيرة ،ان  لألسرة إنيحرك الفائض النزوي في الجياز النفسي لدى الطفل المسعف ،يمكننا القول 

الذي تكون لبناء نفسي سميم عمى عكس الطفل المسعف  يؤسس األسرةدخول الطفل في حمقة تفاعمية مع 

لنفسي،مما يعرقل مياراتو وقدراتو بالرغم من ا األلموالتشتت و  باالغتراب اإلحساسلديو بنية نفسية ىشة و 



دراسةمدخل ال                        الفصل األول :                                      

 

3 
 

الذي اليمكن  األثر البالغالبيولوجية لو  األسرةمجيودات المؤسسة في سعييا لتوفير احسن الظروف ،ففقدان 

عبر مختمف  األناتكوين الدوافع الغريزية و  إشباعوالحب في  دور العاطفةفرويد عمى  أكدتعويضو ،كما 

انفصالو الوجداني عن بالتالي فان حرمان الطفل و و   باألمارتباط تام تعمق و  إلى المستويات ،فالطفل يحتاج

ىذا ما شكل حافز في التعمق والدة تظير بشكل جمي عمى الطفل و يخمف عدة اضطرابات نفسية منذ ال األسرة

 إلى ارتأيناد مشكمة الدراسة وصياغتيا بشكل واضح ودقيق ولتحدي ألوالديالتي يخمفيا الحرمان  اآلثارحول 

  التالية : اإلشكاليةطرح 

 ظهور العدوانية لدى الطفل المسعف ؟في  لوالدياهل يساهم الحرمان 

 لفرعية:االتساؤالت 

 ؟)شرعي أو غير شرعي( اإلسعافيةالطفل بالعدوانية حسب وضعيتو  يتأثرىل -(1

 ؟بعد االنفصال عنيم العدوانية  اليوية والعيش معيم سابقا سببا في ظيور إدراكيمثل ىل -(2

 ؟في حالة الحرمان الوالدي  الذات عند الطفل المسعفىل تكون العدوانية موجية نحو -(3

 فرضيات الدراسة:. 2

 .السابقة تمكنا من صياغة الفرضيات التالية  اإلشكاليةبناءا عمى التساؤالت المطروحة في 

 الفرضية العامة: .1.2

 .في ظيور اضطرابات عدوانية لدى الطفل المسعف ألوالدييساىم الحرمان 
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 جزئية:الالفرضيات . 2.2

 .غير شرعي( أو)طفل شرعي اإلسعافيةالطفل المسعف بالعدوانية حسب طبيعتو  يتأثر -1

 يم سابقا سببا في ظيور العدوانية.الوالدين والعيش مع ىوية إدراكيمثل  -2

 .الحرمان من الوالدين في حالة  الذات يوجو الطفل العدوانية نحو  -3

 الدراسة: أهداف .3

  محاولة فيم الدور النفسي الذي يمعبو الوالدين في نفسية الطفل وماذا يخمف غياب الوالدين عمى

 .المعاش النفسي لمطفلو نفسية 

  في محاولة تعويض الغياب الوالدي. اإليواءالدور الذي تقوم بو مؤسسات 

 اإليواءذىني حول خصوصية مؤسسات  إلى يتبادرالغموض الذي كان عن تساؤالت و  اإلجابة 

 .المسعفين األطفال

  وطبيعة التكفل  اإليواءالمسعفين بمؤسسات  األطفالو بالخصوص  األطفالالغوص في عالم

  .الممارسة داخل المؤسسة األنشطةو 

 والدينالطرق تكفل ناجحة مع ىذه الفئة المحرومة من  إيجاد محاولة.  

 الدراسة: أهمية .4

  رعاية الوالدين إلىتتمثل في تسميط الضوء عمى فئة ىشة و ميمشة تحتاج. 

 نظرة عمى االضطرابات و االنحرافات التي تنشا نتيجة الحرمان الوالدي إلقاء. 

 العدوانيةعالقة بين الحرمان من الوالدين و دراسة ال. 

  طبيعتياوى العدوانية لدى الطفل المسعف و معرفة مست.  
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  الدراسةبالتالي فيي جديرة بالبحث و مة و المستفح السموكياتمن بين  األطفالالسموك العدواني لدى.  

  اإليواءمعرفة طبيعة الرعاية التي يتمقاىا الطفل المسعف بمؤسسات.  

  ضرورة االىتمام بيذه الفئة إلىلفت انتباه الجيات المعنية.  

 دوافع اختيار الموضوع: .5

 دوافع ذاتية:. 1.5

  األخرى عن طبقات  أىميةىو االىتمام بيذه الطبقة التي التقل  األساسيالدافع الذاتي.   

 اإلحباطكيفية ترجمة في فيم طبيعة تصورىم لموالدين و  الرغبةىتمام الشخصي الشديد بالموضوع و اال 

 الكبت نتيجة الحرمان.و 

  محاولة فيم المعاش النفسي و  اإليواءالمسعفين داخل مؤسسات  األطفال إياالقتراب من ىذه الفئة

  و المساعدة. بغية الفيم

  :الدوافع الموضوعية . 2.5

 المسعفين األطفالدراسة  محاولة التعمق في. 

  النفس العيادي عمم الجانب التطبيقي في إثراء. 

   النظريةاالستفادة من التربص لتدعيم القواعد. 

  المكتبة العممية في مجال الطفولة إثراء. 

  المسعفين األطفالالتعمق في فئة حافز وفضول الفيم و  إعطاء. 

   قمة دراسات فيو من الجانب السيكولوجي و خاصة في جانب الموضوع و  إلىالحاجة الممحة

 الحرمان الوالدي
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  لمصطمحات الدراسة: اإلجرائيالتحديد . 6  

 الحرمان الوالدي:-

 األسري حيث يترعرع بعيدا عن الجو  أسبابمؤقتة  لعدة  أوطويمة  لفترة األسرة ىو الحرمان من 

في حاالت  إما األم آو األبقد يكون تخمي من  أوتخمي  أوقد يكون حرمان بسبب موت  أسبابنتيجة عدة 

 .الدراسة كان لسبب تخمي الوالدين

 :الطفل

ىو طفل غير بالغ من سنة و 12 إلى 2من العمر منالذي يتراوح عمره  أواألنثى ىو ذلك الذكر

لعاطفية ا إلشباعاتاالرعاية الوالدية  إلىفي معظم احتياجاتو و ىو بحاجة  األخرلسنو يعتمد عمى  بالنسبة

  .الجسميةلتنمية قدراتو النفسية والعقمية و 

 الطفل المسعف:

سواء كان طفل  اإليواءسنة فما فوق القاطن بمؤسسة 12غاية  إلىيبمغ من شير  األنثى أوىو الذكر 

لمبقاء  األسريةاستدعت بو الظروف  أوقوبل بالرفض ، أولديو والديو ، أو األبوينغير شرعي ،يتيم  أوشرعي 

المسعفين غير شرعيين ،الطفل المسعف ىو  األطفالليس جميع  إنفترة معينة داخل المؤسسة ،مع العمم 

  .البقاء بالمؤسسة ضمن شروط فرضت عميو إلىطفل استدعت بو الظروف 
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 :العدوانية

بالغير  أوالضرر بالنفس  أو األذى إلحاقغير لفظية بيدف  أولفظية  أقوال أوعدوانية  أفعالىي 

العدوانية عند الطفل المسعف لتعبير عن  إلى،فالطفل المسعف يمجا  اإلىمال أوبالنقص  إحساسنتيجة 

 واتجاهو االنفعاالت الغير ناضجة تترجم في شكل  عدوان خاصة مع الرفاق في المؤسسة  اإلحباطات

 نحو الذات. أوالبيولوجية  األسرةنحو  أوالمربيات 

 ابقة:الدراسات الس .7

 دراسات عربية:. 1.7

 :"1981كيالني وعباس "دراسة. 1.1.7

عمى الفروق في مفيوم  التعرف إلى الدراسةىدفت  ،األيتامغير و  األيتامالفرق بين مفيوم الذات لدى 

ن الذين يالفمسطيني األطفالالذين يقدم ليم برامج خاصة لمرعاية االجتماعية في عينة من  األيتامالذات بين 

من كال األيتام غير و األيتام ( طفال من 333)بمغت عينة الدراسة 76 الذين نزحوا اثر الحرب عامو  األردنفي 

 الدراسة ما يمي : ئجنتا وأظيرتالجنسين 

 ممتدة وتقدم ليم برامج الرعاية يتمتعون بمستوى جيد من  أسرةالذين يعيشون في كنف  األطفال أن

 والدييم. يفقدواالعاديين الذين لم  األطفالالتكيف ال يقل عن 

  كما كان  اإلناثلصالح  ،اإلناثئية في مستوى التكيف بين الذكور و إحصاوجود فروق ذات داللة

 :إسماعيل ياسر يوسف) .عمرا راألكبلصالح  إحصائيةالواضح وذات داللة  األثر لمتغير العمر

82.2229 )               
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 :"1991عكاشة "دراسة . 2.1.7

شف الكالطفل في تقدير الذات لديو و  يتمقاىاالرعاية التي  أشكال معرفة اثر إلىىدفت  التيفي اليمن 

لطفل لذاتو يختمف كان تقدير ا إذاوما  ،كالىما أوالحرمان من احد الوالدين عن العالقة بين تقدير الذات و 

طفل تراوحت  "  197 "الدراسة عمى عينة مكونة من أجريتقد و  المتوفىالجنس الوالد باختالف السن و 

ان طبقا لحالة الحرم األيتامفي دور  األطفالتم تقسيم عينة من مدينة صنعاء في اليمن و  9إلى5من  أعمارىم

الفئة و  األيتامغير و  األيتام إلى اإلحداثفي مؤسسة الرعاية  األطفالعينة كالىما و  أو األم أو األببفقدان 

بين مجموعتين من  إحصائيايتمقون الرعاية الطبيعية كما بينت الدراسة وجود فروق دالة  األىدافالثالثة من 

فقط كان تقديرىم لذاتيم  األبالذين فقدوا  فاألطفالالذين فقدوا كال الوالدين من الوالدين و  حرمواالذين  األطفال

فقد  االذين فقدو  إماكال الوالدين  امن الذين فقدو  أفضلفقط كان تقديرىم لذاتيم  األبمن الذين فقدوا  أفضل

 ( 2215،26)فنطاسي ظريفة: .كان تقديرىم لذاتيم أفضل من الذين فقدوا كال الوالدين 

اسريا في ضوء  المحرومين لألطفاللمتكوين النفسي  عامميودراسة  :1993"يونس  "دراسة. 3.1.7

المحرومين اسريا سواء  األطفالمختمفة من الحرمان ىدفت الدراسة عمى التعرف عمى سمات شخصية  أنماط

الكشف عن البنية العاممية لمتغيرات التكوين النفسي  إلىالطالق كما ىدفت  أوكان ىذا الحرمان بالوفاة 

المقيمين المحرومين اسريا و  األطفالطفال من  (425يا بمغت عينة الدراسة)تالفمدى اخالمحرومين و  لألطفال

لمدراسة :منيا  أدواتاستخدم الباحث عدة  ،الجتماعية من عدة محافظات من مصربمؤسسات الرعاية ا

بين  إحصائياكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة و  التكيف االجتماعي، مقياسو  مقياس الشخصية،

 إسماعيل)ياسر يوسف .بعد الخامسة في السمات السمبية، االنطواء ،سوء التوافق االجتماعيالمحرومين قبل و 

:82.2229)  
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 دراسات جزائرية:ال. 2.7

 :"بدرة معتصم ميموني  "دراسة-

الذين يعيشون في حصانة  األطفالو الذين يعيشون في محيط عائمي  األطفالىي دراسة مقارنة بين 

، وضعت في الحضانة األولىالحرمان منذ الوالدة من الشيور  إلىتعرضت  األخيرةىذه المجموعة  إن ،وىران

ق اضطرابات في التناسالنمطية، و من بين االضطرابات التي وجدت عندىم ىي اضطرابات النفسية الحركية و 

 ( 2223 :176 )بدرة معتصم: .اآلخريناضطرابات في العالقة مع والعدوانية الموجية نحو الذات، و 

 : "أسماءحميمم  "دراسة بن -

تيدف  ،يتممسان األممن طرف  اإلىمالالمفظية و  باإلساءةعالقتو حول السموك العدواني لدى الطفل و 

كذا معرفة الفروق بين و  اإلىمالو  المفظيةسوء معاممة و  قة بين السموك العدواني لمطفلمعرفة العال إلىالدراسة 

 أعمارىمطفل متمدرس تتراوح  (65تكونت عينة البحث من )نسين في مستوى السموك العدواني و الج

في معاممة الوالدية لمطفل  اإلساءةمقياس و  لألطفال( استخدمت الدراسة مقياس السموك العدواني 13-11بين)

و السموك العدواني،  الو الدية المفظية اإلساءةبين  إحصائيادالة  ارتباطيو: وجود عالقة  إلىتوصمت النتائج و 

 (21.2214:أسماء)بن حميمم .و السموك العدواني لدى المتمدرسين لصالح الذكور اإلىمالبين و 

  :"2114دراسة "دمحم تشواكة  -

معرفة مدى  إلىالطفل بمركز الطفولة المسعفة بوىران ىدفت الدراسة  بعنوان السموك العدواني عند 

 أسباببتقرب من ىذه الشريحة لطفولة المسعفة لتحديد  ،لسموك العدواني عند الطفل المسعفبروز ا

ما ىي البرامج و  السموكياتالحد من ظيور ىذه من اجل  وأساليب أسسكيف يمكن وضع والمسببات لذلك و 

وتكونت الدراسة من فئة  ،موك العدوانيمن قبل المربين لتجاوز ىذا الس إتباعياالناجحة التي يجب  التكافمية
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الت الموجودة بالمركز اذكور من الح أربعوتم اختيار  (12 إلى 28): من المتأخرةعمرية ىي مرحمة الطفولة 

رسم العائمة وقد  شبكة المالحظة، ،شبكة المالحظة، المقابمة ،السجالت، الوثائق ،الدراسة أدوات واستخدم

 :إلىتوصل 

  الذين لم  األطفال عند أكثرتظير العدوانية  أينيختمف السموك العدواني بحسب اختالف الحدث

 .في كنف اسر حقيقية يعيشوا

  (2214،83 )دمحم تشواكة: .يختمف سموك العدوانية عند الطفل المسعف باختالف السن 

 :أجنبيةدراسات -(7-3

 :1962موس: دراسة كاغان و(kagan and moss) الواليات المتحدة دراسة في

من  األولىالعدوان الجسدي اتجاه الرفقاء يتصف بالثبات خالل عشر سنوات  إن إلىنتائجيا  أشارت

ىي من سموك لقمة المرات التي حدث بيا و من العمر بحسب ىذا ال"14-12"خالل الفترة من إما ،العمر

 يتميزواالذين لم  األشخاص أننتائج الدراسة  أظيرتاثر العمر في السموك العدواني و  الدراسات التي بحثت

نتائج الدراسة عدم وجود اختالف في  أظيرتسنة كذلك 32الدراسة في عمره  نيايةفي  أيضابنزعات عدوانية 

 (58، 2212 )خالد عز الدين: .سنة 22خالل األشخاصو  األجيالالنظام العدوانية ما بين 

 ":1986بندورا " ألبرتسة درا

 اإلباءمعرفة نوع العالقة العاطفية بين  إلىىدفت و  األمريكيةالدراسات في الواليات المتحدة  أجريت

سموكا مضادا  اضطربوامراىق منيم طفل و "8"المراىقين ذوي االضطرابات العدوانية و شممت الدراسة  واألبناء

المراىقين العدائيين  إنالنتائج  أظيرت اإلباءالمقابمة لجمع البيانات من  أسموبلممجتمع استخدم الباحثون 

 (25.2217السادة: سمير عبد) .األبناءمن حقوقيم في تعامميم مع  األوالدحرمان  إلىيمجئون 
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 :na kadi et Makallid):2111)دراسة 

في  األيتامالصف لدى عينة من طالب المرحمة المتوسطة في دار و  ضوءا لجنسفي مقارنة  دراسة

الحرمان من والحرمان االمومي ،و ،األبوي الحرمان نمط الرعاية ،ثل الصف ،الجنس،ضوء متغيرات عدة :م

السابع في مدرسة في الصف الخامس والسادس و  اإلناثمن "85من الذكور و"92"االثنين مع بمغت الدراسة 

لمتصور  إبعاد،و الذي يشمل ثمانية األوجوفي احد المدن استخدم استبيان تصور الذات المتعدد  األيتام

)ياسر يوسف .التحصيل الدراسيالحرمان و  متغير إلىيعزى  إحصائياوجود فروق دالة  إلى،وخمصت الدراسة 

   (84،2229: إسماعيل

  عمى الدراسات السابقة : تعقيبال-8

إستخدام إختبارات ‘الحظنا أنيا إعتمدت أساليب إحصائية بدال من من خالل عرض الدراسات السابقة -

اسقاطية خاصة وأنيا تعاممت مع فئة طفولة وىي فئة حساسة التعامل كما أنيا حاالت تعاني الحرمان،كما 

الحرمان عمى توافق النفسي لمطفل،و تجاىمت الدراسات الحرمان األمومي والتأثيرات السمبية التي يخمفيا ىذا 

قد ركزت ىذه الدراسات عمى عالقة الحرمان الوالدي بالتحصيل الدراسي والتوافق اإلجتماعي وأىممت عوامل 

النفسية التي يخمفيا الحرمان الوالدي عمى المدى البعيد ،وقد إستخرجنا من ىذه الدراسات أىم العوامل التي 

تي تجمت في الحرمان الوالدي وغياب الرعاية ،وكذى اآلثار السمبية التي يتركيا تساىم في ظيور العدوانية وال

 الحرمان عمى مختمف جوانب نمو وسموك الطفل .

 

 

                                                                           



 

 

 الفصل الثاني 
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 تمهيد:                                               

الطفل المسعف بصفة خاصة واىم النظريات التي صل لتوضيح نقاط ميمة حول الطفل و خصص ىذا الف

تطرقنا و  أصنافوو  حاجات الطفل المسعفخصائص و  إلى باإلضافةتوسعت في مراحل النمو ومراحل الطفولة 

 إلى وعرجناالتي تقوم برعاية الطفل المسعف  األماكنواىم  اإليواءالمراحل التي يمر بيا داخل مؤسسة  إلى

 .اإليواءدور مؤسسات الطفولة بالجزائر وشروط االلتحاق بمراكز 

 تعريف الطفل: .1

 اليونيسيفالمتحدة لحماية الطفل  األممتعرف اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة 

الطفل ىو الذي  أن أيلم يبمغ سن الرشد  أوعشر  يتجاوز الثامنةلم  إنسانكل  بأنو األولىفي المادة الطفل 

)بن .االجتماعية بمفردهدر عمى تحمل مسؤولياتو المدنية و الوصاية وغير قاالرعاية و  إلىمازال في حاجة 

 (52.أسمىحميمم 

م الكبلم في الطفل ىو الكائن البشري الذي يكتسب بعد استخدا البلتيني األصلوحسب التعريف الفرنسي وفق 

حتى  األولىمعناه الحالي في عمم النفس يدل تعبير الطفولة عمى مرحمة نمو الكائن البشري تميز الطفولة 

 إلىتفضي  األخيرةسنة وىذه  25 إلى 3سبع سنوات ومن  إلى 5سن الثالثة ومن 

  .(795.2004)روالن:المراىقة
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 تعريف الطفولة:. 2

حتى البموغ النمو تعبر عن فترة من الميبلد و حسب المعجم النفسي: مرحمة الطفولة ىي مرحل من لغة:

فترة زمنية المتوسطة بين مرحمة الميد وحتى المراىقة التحديد بالمعنى الثاني  اليلتشير  أحياناوتستخدم 

 (55، 5922: )فرقان مريم.ميد من حياة الطفل وىي مرحمة ال األوليينيستثني فترة عامين 

ويربط بين ىذه المرحمة وبين ، سن2 إلى 5بين تقريبا  الطفولة ىي مرحمة تقع أنSullivanيرى  إصطالحا:

الكبار لمتدريب المقصود من جانب  مييأفالطفل يكون قد تعمم الكبلم ويسير كون الطفل موضوعا لمتربية 

لشخصية الطفل ويكون ليذا اكبر اثر في تكوين  األولىنياية الحادية عشر،حيث توضع البذور  حتى

 (5922،53: )فرقان مريم.شخصية الطفل في المراحل االحقة من مراحل حياتو

فيميب  يشير"بداية المراىقة و  إلىتمتد من الميبلد  اإلنسانيالطفولة مرحمة عمرية من دورة حياة الكائن 

ولم يكن  كالكبار يتصرفوا أنفي القديم كانو عمييم  فاألطفالالطفولة مصطمح حديث نسبيا  أن إلى"أريس

 (72.2004:عودة)دمحم.معب وال وفرصيا كالخيال أعراضيالمطفولة خصائصيا وحاجاتيا و  أنمعروفا 

ىي تختمف من ثقافة من الميبلد حتى الرشد و  تبدأفترة حياة التي  بأنيا" الطفولة فوزي عالوة كما عرفيا"

 الزواج  أوالبموغ  عند،وقد تنتيي الطفولة  ألخرى 

لكن نيايتيا مختمف فييا وذلك باختبلف الثقافات من الميبلد  تبدأفحسب التعريف فان مرحمة الطفولة  إذن

يرى عممية نمو الشخصية  نفسي حيث أساسفي فيميا عمى  اعتمدواالدارسين ليذه المرحمة فمنيم من و 

)فوزي . رحمة الطفولة وترتبط كل مرحمة بمواضيع جسدية عممية نفسية توضح دعامتيا في م

 (  222:5990،عبلوة
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 :النظريات المفسرة لمطفولة   .3

 نظرية التحميل النفسي:..1.1.3

لد الطفل مزود بيا تمر بادوار التي يو الطاقة الغريزية  أن إلى  الفرويديةتذىب نظرية تحميل النفسي 

لكن و  أخرى  إلىمن مرحمة  أواخر  إلىدة في حياتو والنضج البيولوجي ىو الذي ينقل الطفل من دور محد

ذانوع وطبيعة المواقف التي يمر بيا ىي التي تحدد ىذه النتائج ،  أيلم يحدث تثبيت لمطاقة الميبدية في  وا 

،ويستمد الطفل لتي تمييا المرحمة ا إلىوواصمت سيرىا فان الطفل ينتقل من مرحمة سيكولوجية  مرحمة 

جسمو ويسمي فرويد المراحل النفسية  أعضاءلطاقتو الغريزية في كل مرحمة خبلل عضو معين من  إشباعو

الشرجية الفمية و في مرحمة معينة ،ولذا كان لدينا المرحمة  اإلشباعباسم العضو الذي يستمد منو الطفل 

 (5990،43:)عبلء الدين.ىاغيرىا وىذا ما سنعرضو في المراحل التي سيتم ذكر و 

 المرحمة الفمية المبكرة: األولىالمرحمة .2.1.3

من حياة الطفل وتتركز حياة الطفل في ىذه السن حول فمو  األولمن العام  األولوتشمل النصف 

النموذجي  اإلشباعمصو ويتم جزء من يده في فمو و  أو أصبعووضع  إلىمد تحيث يعلذتو من المص  ويأخذ

في فمو كبديل لمثدي ويقول  أصبعوحينما يغيب الثدي عنو يضع و  األمفي ىذه المرحمة حول في مص ثدي 

 .األخذقائمة عمى  لئلدماج أساسيةمرحمة عمماء النفس انيا 

 : المتأخرةالمرحمة الثانية الفمية  3.1.3

ولكن المذة يحصل  أيضاو يرتكز النشاط الغريزي حول الفم  األولوتشمل النصف الثاني من العام  

 أن يعضعمييا من خبلل العض وليس المص وذالك بسبب التوتر الناتج عن عممية التسنين فيحاول الطفل 



  الطفل المسعفالثاني                                                                     لفصلا
 

15 
 

 إلىتحدث لمفرد في حياتو وذلك حينما يعمد الطفل  إحباطعممية  أول اليوىنا يشير فرويد  إليوكل ما يصل  

 (47.5990)عبلء الدين كفافي :.ما يترتب عن ذالك  و األمعض ثدي 

 المرحمة الثالثة المرحمة الشرجية : .4.1.3

التناسمية ويحصل  األعضاء إلىمن الشرج  اإلشباعالخامس وفييا ينتقل مركز وتشمل عامين الرابع و 

الشيير وىو ميل الطفل  األوديبيبالمركب  أيضاالتناسمية ،وتسمى ىذه المرحمة  أعضاءهالطفل عمى لذتو من 

والدىا وشعورىا  أي أبيياحب  إلى األنثى،وميل  األمكمنافس لو في حب  أبيو إلىالنظر و  آمو إلىالذكر 

بتوحد الطفل مع والده من نفس  األوديبيفي الظروف الطبيعية لمنمو ينتيي الموقف ،و  أميابالغيرة من 

تتعطل عممية التوحد مع تظل قوية و  بأموالطفل  قةلظاىرة التثبيت فان عبلالجنس كما يحدث من خبلل ا

ب عن ذالك يترتتضطرب عبلقة الطفل بوالديو معا و  أوولد كما تستمر روابط الطفمة العاطفية بوالدىا ال

 السموك فيما بعد.اضطرابات في الشخصية و 

 المرحمة الخامسة مرحمة الكمون:.5.1.3

 اليالتوحد مع الوالد من نفس الجنس يدخل الطفل في مرحمة ينصرف عن ذاتو و  األوديبيوبتصفية المركب 

التي تمتد نمو العقمي واالنفعالي واالجتماعي في ىذه المرحمة و االنشغال بمن حولو ويحدث تقدم كبير في ال

ا المرحمة حريصيكون الطفل في ىذه و من سن السادسة حتى حدوث البموغ الجنسي في الثانية عشر لمبنين 

عمى رضاىم وتقديرىم ولذا ىذه المرحمة  لحصولراغبا في ونواىييم و  ألوامرىماالمتثال عمى طاعة الكبار و 

 ( 42.5990) عبلء الدين الكفافي :.مرحمة اليدوء االنفعالي
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 المرحمة السادسة المرحمة الجنسية الراشدة:. 6.1.3

الميول الجنسية الشكل النيائي ليا وىو الشكل الذي سيستمر في النضج ويحصل  تأخذوفي ىذا المستوى 

حيث تتكامل في ىذا  األخرالجنس  أفرادالجنسي الطبيعي مع الفرد الراشد من الفرد لذتو من االتصال 

عند  النفسيالسموك الميول الفمية الشرجية وتشارك في البمورة الجنسية الراشدة السوية ،ىذه مراحل النمو 

ميسرة النمو كما يحدث في تعطمت  إذا أمامناسب في كل منيا  إشباعالفرد السوي ىو من يحصل و فرويد 

 إتيانمرحمة معينة يعني  إلىبعض الحاالت فانو قد يترتب عميو ما اسماه فرويد عممية التثميث والنكوص 

 ( 42.5990) عبلء الدين كفافي: .سموكية تتماشى مع ىذه المرحمة أساليب

   مراحل النمو النفسي االجتماعي:  .2.3

الغريزية و  البيولوجيةىو حصيمة تفاعل بين العوامل  اإلنسانيالنمو  أنيرى اريكسون  رأينا كما

ومن خبلل ىذا التفاعل تنمو شخصية الفرد من خبلل ثماني مراحل  األنافاعمية  وأيضاالعوامل االجتماعية و 

جديدة في حين  فعالياتوكسب  األنانمو  إلىحاجة يؤدي حميا  أو أزمةمتتابعة ،يظير في كل مرحمة منيا 

خصائص النمو من  أىموسنعرض  األنااضطراب النمو وتحديدا نمو  إلى األزماتيؤدي الفشل في حل ىذه 

 .الدراسةل لعبلقتيا المباشرة بموضوع اقتصارنا ليذه المراح ويأتيالمراىقة  إلىالميبلد 

 عدم الثقة:الثقة مقابل  .1.2.3

الحماية الثقة والتي تتحقق من خبلل الرعاية و  إلىالنمو(ىي الحاجة  أزمةحيث تكون الحاجة الممحة )

المرحمة الثانية و في المقابل يؤدي  إلىنمو الطفل نموا طبيعيا ونقمو  إلى،مما يؤدي  األمالمناسبة من قبل 

و المجتمع من حول  اآلخرينلتشمل تعم في المستقبل  أنانعدام الثقة التي يمكن  إلىلمطفل  األم إىمال إلى
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درجات الثبات  إلىوربما تصل النتائج السمبية اضطرابات النمو في المراحل التالية  إلىالطفل كما تؤدي 

 .النمو النفسي في ىذه المرحمة المبكرة 

 :االستقالل مقابل الشعور بالخجل  أزمة .2.2.3

االستقبلل ويتحقق ذلك من خبلل تمتع الطفل بقدر من الحرية في  إلىيصبح الطفل في حاجة 

عدم  إنلمنمو في حين ىو الحال فان تحقيق ىذه الحاجة يعني االستمرارية الطبيعية التوازن مع الحماية كما 

 إلىكما يؤدي اضطراب النمو المتمثل في مشاعر الخجل عند التعرض لخبرات جديدة  إلىيؤدي  إشباعيا

الثقة عائقا لحل  أالزمةعدم حل  إلى باإلضافةالمستقبمية حبل ايجابيا ىذا  األزماتلنمو وعدم حل اضطراب ا

 .االستقبلل  أزمة

 المبادرة مقابل الشعور بالذنب: أزمة.3.2.3

بتشجيع الوالدين  األزمةتحل  أنسنوات وتظير حاجة الطفل لممبادرة ويمكن  2 إلى 3وتمتد من 

لعدم تشجيع  أوالسابقة  األزماتحل  إعاقةكنتيجة  األزمةتحل  أنيمكن بالمبادرة و المتسم لمطفل وسموكو 

مرحمة توحد  ألنيا ميمة ذلك  يصبح عرضة لمشاعر الذنب وىذه المرحمة لمطفل في ىذه المرحمة األباء

 .الطفل مع والديو 

 : المتأخرةمرحمة الطفولة المتوسطة و .4.2.3

ور بالقدرة عبالنقص تقابل سن المدرسة االبتدائية تظير حاجة الفرد لمشر الكفاية مقابل الشعو  أزمة

الذي يتطمب د عمى استمرارية النمو الطبيعي و الكفاية يعتم أزمة،حل ويمكن مبلحظتو كما في المراحل السابقة

من ىذه  أليوتكون النتيجة المتوقعة  األسرة أعضاءتشجيع البنية المتمثمة في  وأيضاالسابقة ، األزماتحل 
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           :)سوسن شاكر.عدم الكفايةو  مشاعر النقص إلىمما يؤدي  أالزمةالمعوقات عدم قدرة الطفل عمى حل 

54،5990 ) 

 الدور: اضطرابالهوية مقابل  أزمةمرحمة المراهقة . 5.2.3

 وأىدافوتحديد معنى لوجوده  إلىتشكيل اليوية حيث يسعى المراىق  إلىحيث تظير فييا حاجة الفرد 

ذا لم يتحقفي الحياة وخططو لتحقيق ىذه االىداف من ماذا تريد و كيف يمك ق ذلك ن أن أحقق ما أريده ،وا 

 .وتحدث ىذه النتيجة السالبة في العادة كنتيجة اضطراب في النمو في المراحل السابقة ىوية  إلىفانو يعاني 

 مقابل العزلة : وأللفةمرحمة المودة . 6.2.3

الشريك تربطو بو عبلقة ،يواجو  اليمع تحقيق اليوية وترتبط بحاجتو في مرحمة الشباب و مع الدخول 

شباع األزمةعند تحقيق ىذه  الحميمةالتزاوجية  األلفة بأزمةجديدة تسمى  أزمةالفرد  الحاجة ومواجية  وا 

مية جديدة تتمثل في لفاع األناحبل ايجابيا وىذا يعني  أالزمةالتوقعات االجتماعية يكون الفرد قد حل ىذه 

 .بالعزلة  اإلحساس إلىفشل في حميا فانو يتعرض  إذا أماالحب بمعناه الواسع 

 مقابل الركود: اإلنتاجية .7.2.3

 األسريةو في مجاالت مختمفة العممية  اإلنتاجيةوتعني  اإلنتاجيةفي ىذه المرحمة في  أالزمةتتمثل ىذه 

و فاعمية جديدة تتمثل في الشعور  األنااكتساب قوة  إلىيؤدي  األزمةو التربية ، تحقيق  اإلنجاببما في ذلك 

 .الفشل و الركود  إلىيؤدي  أالزمةالفشل في تحقيق ىذه  أماباالىتمام ، 
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 :اليأسمرحمة تكامل الذات مقابل  .8.2.3

بكل العوامل السابقة  تأثرهالشعور بالتكامل بالرغم من من العمر ب األخيرةفي المرحمة  أالزمةتتمثل 

الفرد  يبدأ إذفي ىذه المرحمة  أىمية أكثر،كما يبدو التاريخ السابق  األزماتىي العوامل الناثرة في حل و 

الشعور  إلىجميمة ،تؤدي لدي بالفرد  أحاسيسالعكس ،وترافقو  أو أىدافبمراجعة تاريخ حياتو وما حققو من 

 األزمةفي حالة الفشل في تحقيق ىذه  أماجديدة ىي الحكمة   ااألنكسب  إلىبالتكامل و الرضا وىذا يؤدي 

)سوسن مرحمة.ورفضو واقع وجميع مشكبلتو في ىذه ال باليأسالشعور  إلىفانو يؤدي بالفرد 

 ( 544.5990شاكر:

 معرفية:ظرية النمراحل النمو حسب ال  3.3

تذىب ،فكل مرحمة تنطوي عمى ثمار الماضي  أينمرحمة والى  تبدأ أيننعرف من  أن إلىبحاجة  إننا

السن المدون مع كل من التفصيل و  بشيءوبذور المستقبل ،وسوف نعرض لرؤية شاممة بمراحل متبوعة 

 مراحل : أربعفي سن اجتياز ىذه المراحل وىنا نميز  األطفالمرحمة يعتبر تقريبا نظرا الختبلف 

 عامين:المرحمة الحس حركية من الميالد حتى .1.3.3

الرضع عمى العالم من خبلل حركاتيم البدنية الظاىرة ،فيم يتحركون وينتقمون من  األطفاليتعرف 

 ( 22.5922)سامح وديع :.مجموعة منظمة من المخططات من خبلل خطوات متعددة  إلىبسيطة  أفكار

 مرحمة ما قبل العمميات من سنتين حتى سبع سنوات: . 2.3.3

دراكيايتكيفون فقط حركيا و  األطفاللم  يستخدمون )الرموز،الصور ا صبحو أولكن  األحداثو  لؤلشياء ا 

 أكثريستخدمون الرموز بطريقة  اصبحو أولكن  األحداثوىذه  األشياء( لتمثيل ىذه  اإلشاراتالعقمية الكممات ،

 تنظيما و منطقية مواكبة ليذا السن
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 :عشر سنة إحدى إلىالمادية من سبع سنوات  اإلجرائيةالمرحمة العممية   .3.3.3

 وأفعاال أشكاالمنطقية تسمح ليم بالقيام بعمميات عقمية متنوعة تتضمن  أشكال األطفاليكتسب 

  إعادتياحركات تصبح جزءا منو يمكن و 

 خمسة عشر سنة : إلىعشر  إحدىالمادية من  اإلجرائيةالمرحمة العممية .4.3.3

الشفوية  حقائق منطقية و  إلىالمادية بل تمتد  األشياءىنا لم تعد العمميات العقمية تقتصر فقط عمى 

 (24.5922)سامح وديع:.مستقبمو و  حاضرهوالى العالم الحقيقي 

بالعمميات الشكمية تتميز بعمميات عقمية عميا وبناء تراكيب عقمية فينطمق المراىق  أيضاوتسمى ىذه المرحمة  

 ( 72.5929كركوش: )فتيحة.مفاىيم التجريد متجاوزا العمميات المحسوسة  إلى

 مراحل الطفولة : .4

 :األولىمرحمة الطفولة   .1.4

 األمعمى  انتقال الجنين من االعتماد الكميىي عممية ; حتى سن ثبلث سنوات بعد الوالدة من الوالدة

في تنفسو وغذاءه  أموكان يعتمد الجنين عمى  أناالنتقال النسبي ،فبعد  اليعن طريق الحبل السري 

 في التنفس وىكذا تعد ىذه الفترة جيادا في سبيل البقاء. يبدأاستقبلل الطفل و  يبدأالمباشرين ،

يعتبر حدث الصدمة في  أن الي المفاجئ لمطفل ، دعت عمماء النفس مثل "اتورانك" سيرورة ىذا التغيير إن

 األولىمراحمو  إلى أخرى الرغبة في العودة مرة  الي اإلنسانوعي ،مما يدفع  أالفي  أثرىاويبقى  اإلنسانحياة 

 .التي كان ينعم بيا 
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 سنوات:6الى 3مرحمة الطفولة المبكرة من   .2.4

وتسمى ىذه المرحمة بمرحمة ما قبل المدرسة ، وتمتد من بداية السنة الثالثة من عمر "عمى ىذه المرحمة اسم 

المبادرة مقابل الشعور  مرحمةاريكسون ":"وأطمق بداية السنة الثالثة إلىالطفل Ferudالمرحمة القضيبية 

يصطمح  األخبلقيوسماىا"اسم مرحمة ما قبل العمميات ،وتبعا لمنمو  Irikson"" بياجيبالذنب ،كما سماىا

البيولوجي  األساساسم مصطمح مرحمة الولد الطيب مقابل البنت الطيبة ،وانطبلقا من  وأ "كمومبرج"عمييا 

 التربوي يمكن تسمية الطفل ىذه المرحمة األساسالنمائي سميت ىذه المرحمة بمرحمة ما قبل التمدرس ،ومن 

 .بطفل ما قبل التمدرس 

 سنوات:9الى 6مرحمة الطفولة الوسطى:من3.4. 

من جية والى ما ىو يدوي من جية  اإليياميالمعب  إلىذاتو ويميل  وبإشباعييتم الطفل بالتعبير عن نفسو 

نتيجة "في تسميتيا فترة كمون مرحمة المراىقة ة ما بين مرحمة ما قبل التمدرس و ،وتقع ىذه المرحم أخرى 

وعدم ظيوره وبسبب عوامل الكبت لفكرة  ا ىذه اليوينظر عمماء  Freud انخفاض النشاط الجنسي بيا

 التنشأةمناسبة لعممية  بأنياالناتجة عن زيادة الوعي االجتماعي لدى الطفل وتوصف ىذه المرحمة 

 ( 20.5923:أروى )صولي .االجتماعية

تحمل المسؤولية ،وتتصف ىذه و  االستقبللية عندهما انيا فترة حرجة لمطفل لمنمو و ،ك األخبلقيةوغرس القيم 

 بالنشاط الزائد لمطفل ،مما يجعل حياتو ممئيا لعب المرحمة 

 سنة:12الى9:من  المتأخرةمرحمة الطفولة 4.4. 

معينة في  أشياءالطفل ييتم ويميل نحو  ويبدأ،موضوعية  أكثرالتخصص،  إلى األطفالميول  تبدأ

 المعرفة أنواعنوع خاص من  آوالعالم الخارجي ،كالمين المختمفة 
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يصطمح عمى ىذه المرحمة ما المكممة لفترة الطفولة الوسطى ،و الكثير من العمماء عمى انيا فترة  إليياوينظر 

البموغ وتمييد  إلىاستعداد لموصول  إالقبل المراىقة ،الن ما تحممو ىذه المرحمة من تقمبات وتغيرات ما ىو 

 (59.5923:أروى )صولي .راىقةيطمق عمييا اسم مرحمة االستعداد لمم األخرالمراىقة والبعض  إلىلموصول 

 :لألطفالالحاجات النفسية . 5

االرتياح لمكائن الحي والرضا و  اإلشباعما وجد حقق  إذا،لمشيء ماافتقار  بأنياتعرف الحاجة 

وتتوقف كثير من خصائص الشخصية عمى مدى  إلشباعياسعيا  اإلنسانالحاجات النفسية توجو سموك و 

مستوى لمنمو  أفضل إلىلموصول ضروري الستقرار الحياة نفسيا و  شيءالحاجة ىذه الحاجات ، و  إشباع

 .الصحة النفسية التوافق و و 

فيو  إلشباعياالطفل التي يسعى  ةالحاجات االنفعالي أىمىي من المحبة :الحب و  اليالحاجة  .1.5

خوتوبين والديو ب والحب المتبادل المعتدل بينو و يحتاج الن يشعر انو محبو  حاجة الزمة لمصحة  واقرأنو وا 

والى بيئة اجتماعية مبلئمة ، وىو يحتاج  يشعر انو مرغوب بو وانو ينتمي الي جماعة إنالنفسية وىو يريد 

ىذه الحاجة فانو يعاني من جوع عاطفي و  لم يشبعالطفل الذي  أماالطفل الذي ،  أماالحنان ،و الصداقة  الي

 ( 22،5923هللا يوسف: ')عبد.يشعر انو غير مرغوب ويصبح مضطرب نفسيا 

 األملدية وخصوصا التوجيو من جانب الرعاية الوا إنالرعاية الوالدية و التوجيه: إلىالحاجة  . 2.5

مستوى من مستويات النمو  أفضل إلىمطالب النمو تحقيقا سميما يضمن الوصول  تحقيقلمطفل ىي  تكفل 

بكونيما والديو يتقببلن وجود طفل ويفتخران بو و الوالدين و  إلىىذه الحاجة  إشباعالنفسي ،ويحتاج و الجسمي 

ظروف العمل خاصة في حالة  أوبسبب االنفصال  األم أوغياب االب  أن،ويحيطانو بحبيما ورعايتيما ،

 .سيئا في نموه النفسي  تأثيرافي مؤسسة ،يؤثر  إيداعو أويعتنون بو  ألشخاصعن الطفل وتركو  إالمانشغال 
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رغبة منو  الكبار إرضاءنشاطو عمى  أوجويحرص الطفل السوي في كل الكبار: إرضاء اليالحاجة .3.5

االجتماعي و في عممية التوافق النفسي الحاجة تساعده في تحسين سموكو و  وىذه عمى الثواب ليحصموافي 

 . إرضاءىميحرص عمى بصفة عامة و  اآلخرينيبلحظ في سموك استجابات الكبار و حيث 

لو السرور ويكسب بما يجمب  إقرانو إرضاءيحرص الطفل في سموكو عمى : األقران إرضاء الي الحاجة.4.5

 بإتاحةعند الطفل  ىذه الحاجة بإشباعترحيبيم بو كعضو في جماعتيم ،ويجب االىتمام حبيم وتقديرىم و 

تاحةفرص التعمم ،  عبد هللا).المعبوالمشاركة في العمل و  أقرانوفرص التفاعل االجتماعي مع  وا 

 .(  25.5923يوسف:

قبول واعتراف الشعور انو موضوع تقدير و  إلىيحتاج الطفل التقدير االجتماعي: إلىالحاجة  .5.4

شباعو  اآلخرينواعتبار من قبل  الذي تماعي سميم الذي يتناسب مع سنو و ىذه الحاجة تمكنو بالقيام بدور اج ا 

 التي تبمور دوره االجتماعيةتحدده المعايير 

نحو  المعايير السموكيةالمساعدة في تعمم  إلىيحتاج الطفل االستقالل:الحرية و  إلىالحاجة  .6.4

االجتماعية  التنشأةوكل مجتمع يحدد ىذه المعايير ،وتقوم المؤسسات القائمة عمى عممية  األشياءو  األشخاص

التوافق المعايير السموكية لمطفل مما يساعده في غيرىا و  اإلعبلمسائل و المدرسة المجتمع و األسرة و مثل 

ىو في الخموة  وما وال يفعمو ،ما يصح و  يفعموما في تعمم حقوقو و  لممساعدةالطفل يحتاج  إناالجتماعي ،

السمطة في ثقافات مختمفة في تعميم المعايير السموكية ،فبعض الثقافات  أنماطىو في جماعة تختمف يصح و 

 ( 23.5923)عبد هللا يوسف:.سموك يختاره الطفل  أيسة تتيح فيما قبل الساد

يشعر باحترام ذاتو ،وانو جدير  أن إلىيحتاج الطفل  :احترام الذاتالمكانة و  إلىالحاجة  .7.4

مكاناتويعبر عن نفسو في حدود قدراتو وانو كفئ يحقق ذاتو و ،باالحترام يصاحب ذلك عادة احترامو و  وا 
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،وىو لذلك يحتاج  أىميتيا وتأكد،وىو يسعى دائما لمحصول عمى المكانة المرموقة التي تعزز ذاتو  لآلخرين

سوي لذات وتنمية النمو ال إناستخدام قدراتو استخداما بناءا . إلىالتي تبرز ذاتو ويحتاج  أشياءعمل  إلى

 .األساسيةىذه الحاجة  إشباع إلىالموجب لمذات يحتاج المفيوم الصحي و 

التحصيل الدراسي وىو يسعى دائما النجاح و  إلىيحتاج الطفل  النجاح:التحصيل و  إلىالحاجة  .8.4

ى يتعرف عمى البيئة المحيطة بو البحث وراء المعرفة الجديدة ،حتو  االستكشافو عن طريق االستطبلع 

لذلك الطفل وتنمية شخصيتو و  إدراكفي توسيع  األساسيةىذه الحاجة بالعالم من حولو و  اإلحاطةينجح في و 

 .غرس روح الشجاعة فيو تشجيع الكبار و  إلىيحتاج 

جماعة في  إلىعن طريق االنتماء  طمأنينةو  باألمنالشعور  إلىيحتاج الطفل :األمن إلىالحاجة . 9.4

العوامل ن كل الرعاية في جو امن يشعر فيو بالحماية م إلىالطفل يحتاج  أنالرفاق في المجتمع و  اآلسرة

يجب مراعاة الوسائل التي تشبع ىذه الحاجة لدى في حاضره ومستقبمو و  باألمنيشعر الخارجية الميددة و 

 .سموكية قد تكون عدوانية أساليب اليالطفل حتى يشعر بتيديد خطير لكيانو مما يؤدي 

 إشباع أىميةىنا  نؤكدنفسية في التعميم والتشخيص والعبلج و  أىميةلمعب  إنالمعب: إلىالحاجة . 4..1

وقت  إتاحةىذه الحاجة  إشباعمن المعب في ىذه النواحي ويتطمب  االستفادةالمعب عند الطفل و  إلىالحاجة 

 ( 22.5923:)عبد هللا يوسف .المعب أثناءنفسيا وتربويا  األطفالتوجيو فراغ لمعب ،ومن ىنا بناء و 
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 الطفل المسعف:. 6

 تعريف الطفل المسعف:. 1.6

 التعريف النفسي :.1.6

ال عائمة لدييم ،ولدييم تفكك في ببل مؤوى و  أطفال أنيمفرويد"عرفت ىذه الفئة عمى  إنحسب "

من االتصال الوجداني بيم  حرمواو  أسرىمعن  إنفصمو أطفالبسبب الظروف القاىرة ،وىم  األسريةحياتيم 

قد الحقوا بدور الرفض العائمي و والذي يكون سبب التكويني الخاص بيم  األثرما من ذلك من فقدان و 

 (52.2044)زىران:.المبلجئ  آومراكز الطفولة  أوالحضانة 

 التعريف القانوني:. 2.6

المحرومين من  األطفال كاألتيالمسعفين  األطفالالقانون الداخمي لممؤسسة يعرف حسب ما جاء في 

 المتمثمين فما يمي :بصفة نيائية و  األسرة

  األحكامبصفة نيائية بقرار قاضي  األبويةالسمطة  أو أبويوالطفل الذي فقد 

)بسكري .أشيرعمدا ولم تطالب بو ضمن اجل ال يتعدى ثبلثة  أمو أىممتوالذي الذي يعرف نسبو و الطفل 

 (  47.5923: أسماء

 التعريف االجتماعي:. 3.6

ىي  اإليوائيةىو كل طفل متواجد بالمؤسسة طفل ليست لديو مكانة اجتماعية و  الطفل المسف ىو

التي ترعاه وتقوم بتربيتو وتوفر لو ما يحتاجو وتعمل عمى تربيتو تربية تقيو من الفشل ،في المستقبل الطفل 

قد يتواجد بيا منذ الطفولة منذ الوالدة كما ىو حال الطفل المتخمى عنو  ألنوالمسعف غير الطفل المنحرف 
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 آلياتمعنويا وذلك بتحسين مستواه وتاطير يحتاجونو ماديا و ولة تقوم كل ما الد إن. الطفل الغير شرعي أي،

عائمة بل يعيشون في مراكز يعيشون في اسر و  ال أطفالالمسعفين ىم  فاألطفالووسائل فاعميتيا ،  أدائيا

 (32.5923)مصطفاوي صميحة: .الطفولة المسعفة

 صناف الطفل المسعف:. أ7

 تصنيف الطفولة المسعفة عمى النحو التالي:

 الطفل الغير شرعي:.1.4

من  األمخوف االب عن مسؤوليتو ،و  تخميذور جاء نتيجة عبلقة غير شرعية و وىو طفل ببل ىوية ببل ج

 .التخمي عنو إلىالفضيحة فتمجا العار و 

 :األحداثالطفل الموجه من طرف قاضي  .2.7

العائبلت الذين لدييم مشكمة عمى عدم  أطفالالصنف يضم  ىذاخطرو وذلك عندما يكون الطفل في وضعية 

 .التكفل بالطفل من جميع النواحي وعدم توفير الجو النفسي المبلئم لو  أوتقبل 

 الطفل الذي يودع من طرف والديه : 3.7

نتيجة مصاعب مادية مؤقتة ،يبقى لمدة طويمة ومن ثم يتم التخمي ىو الطفل الذي يودع لمدة محددة 

 .عدم التفاىم بين الزوجين قد يوضع بحجة  أوعنو ،
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 الطفل اليتيم:. 4.7

تربية اليتيم  اليخاصة تدعو  أىمية اإلسبلم أعطىولم يبمغ سن الرشد ولقد  أبواهىو الطفل الذي فقدا 

 .و العناية بو

 الطفل المتشرد:. 5.7

المتسول ليأخذ صورة وىو طفل ليس معروف نسبو عاش في الشارع منذ الصغر،وىو طفل متشرد قد يتطور 

التي تقمق الطفل  الضغوطاتالتي يوجد فييا الطفل كالفقير وبعض ظروف اقتصادية الصعبة  إلىذا يعود وى

قد يكون فات و وكثرة المشاكل والخبل األولياءيظير لميروب بسبب السيطرة المفروضة عميو من طرف  وىكذا

 (https.//www.psyco .dz.info/2017/04/plog.post .)السبب وفات احد الوالدين

 طفل الزوجين المطمقين:. 6.7

ىذا الطفل يتضرر كثيرا اثر طبلق واليو ويصبح ضحية لمشاكل كثيرة،فالطبلق يحرم الطفل من رعاية 

يؤدي  األوقاتالتسول في اغمب و  التشرد اليلمادية والمعنوية يؤدي ،فحرمانو من الناحية اوتوجيو الوالدين 

 .ة النفسية لمطفل وعمى مسار حياتوبطريقة مباشرة عمى توافق و الصح يؤثراالنحراف فطبلق الوالدين  إلى

(Hpttp:s//www.psyco.dz.info./2017/04/plog.post.) 

 المسعفين: األطفالخصائص . 8

يظير بعض  أويجعمو يتراجع في نموه فيو و  يؤثرفي حياة الطفل ، األموميةالرعاية إن غياب 

 التصرفات التي تؤثر في شتى الجوانب :
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 خصائص جسمية: .1.8

المكروبات أن ارتفاع نسبة المرضية حيث  aubriضد المناعةيمنع الجسم من تطور  اإلحباط"

ضعف  إلىظافة األحيان ،باإلفي مرض ووفاة الطفل في معظم  أساسيكعامل  اإلحباطالعادية وىكذا يظير 

خروج  تأخرالكساح و جسمية ،ونحافة الجسم و ضعف البنية الالفيروسات و  وأمامىشاشة العظام المناعة و 

 .النمو الجسمي عامة وتأخر األسنان

 خصائص نفسية حركية: .2.8

رابات طاض، ، المشيب الوضعيات، مثل الجموس،الحبوشامل حسب الطفل في اكتسا أوجزئي  تأخر

العينين  إغبلق، باأليديالعب ، األصابعمص ،كل الجسم  أو الرأس أرجحة: مثل  إيقاعاتنفسية و حركية و 

الحائط تستعمل ىذه السموكيات من طرف الطفل كميكانيزم  أوعمى السرير  الرأسضرب  األصابعبواسطة 

 ضد القمق و قد يستمر حتى الرشد واضطرابات حركية فيما يخص عدم التحكم و ضعف التنسيق في الحركة 

 خصائص لغوية: .3.8

          النمو يضطرببقاء الطفل بالمؤسسة و حاصل النمو ينخفض بقدر ما ازدادت مدة "”Aupryحسب 

           ضعف الفيم فقيرة ،و  آلية، لغة الجزئي أوالشامل  خمجالتدىور في الت أشكالوتتدىور المغة وتتمثل 

ع من حولو ،فيذه الحالة غالبا رافض لمكبلم مية معقدة يكون فييا الطفل المسعف والتركيز،البكم في حالة نفس

بالتالي ،و لطفل عمى اليروب من واقعو المؤلمالدفاعية التي تساعد ا ميكانزماتما يصنفيا عمماء النفس ضمن 

 من حولو واألفرادالصمت ويعبر غالبا عن عدم رغبتو في االندماج مع الوسط االجتماعي  الييمجا الطفل 

  (52.5923: أروى ) صولي .االنطواء العزلة  و  الرغبة فيو 
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 خصائص اجتماعية: . 4.8

المؤسسة  إلىيتشبثون بكل من يدخل  شيءبعضيم في حركة دائمة ،يممسون كل  األطفالنجد نوعين من 

 أنالغريب يظن  المبلحظاالىتمام بو مما يجعل متصقون بو و يطمبون منيم حممو، و معروف ي أوغريب 

،لكن في الحقيقة ىي عبلقات سطحية تزول بزوال اىتمام  اآلخرينالطفل اجتماعي و لو عبلقة جيدة مع 

يا،الصنف توعدم ثبا األمومة أوجوراجع لتعدد  باألشخاصتعمقيم العابر السطحية و  عبلقتيم إن، األخر

فنطاسي ظريفة ).ينسحب أويخفي وجيو  أوعند االقتران معو يبكى  باألخريبالي  الثاني منطوي ال

:52.5922) 

 خصائص سموكية: . 5.8

    الكبار عدم االنضباط الحركي النفسي والمراىقين و  تتمثل في السموك االنضباطي حيث يصيب الصغار

ضد المتسببين في الترك العدوان الحقد و ، اإلحباطالغضب و  تأثير،تشنجات تحت  باإلضافة  عمى األرض،

 .مستمرة و عناية بديمة مقبولة  وجد إذايا،ثم يعمم ضد كل المحيطين ب

تظير معالم ىذه الحالة خاصة دون سن الثالثة عضوي و  أو:وىي غالبا ما يكون سببيا نفسي  إال إراديتبول 

وجود اضطرابات  إلىيرجع العديد من عمماء النفس ىذه الظاىرة النوم ،و  أثناءالواقع  إلىمن العمر ترجع 

الحماية الحنان و  إلىحاجة  األطفال أكثرالمسعف الذي كان عادة نفسية تمقي بثقميا خاصة عمى الطفل 

 .الرعاية و االىتمام و المعب و 

استغراقو فيو فالطفل الذي يعاني  أثناءوف عند الطفل قبل النوم مباشرة و حاالت الخ تظيرالخوف:وعادة ما 

ل ص الطفئخصا إجمالمن ىذا النوع من االضطرابات غالبا ما يكون بمثابة انعكاس لمحالة النفسية يمكن 

 المسعف في انو:



  الطفل المسعفالثاني                                                                     لفصلا
 

30 
 

خجول ، .انفعالي ،منعزل تقر ،يعاني من اضطرابات سموكية ،غير مسعطوف ،ودود ، أحياناميمل ،حزين ،و 

ىذه السموكات نتيجة غريب التصرف،و ،،مشوش ،فوضوي  إال إرادي،تبرز  إرادي أاليعاني من التبول 

 ( 54.5923:أروى ) صولي  .الحرمان العاطفي

 بها الطفل المسف في المؤسسة:مراحل التي يمر  . 9

 يمر الطفل بعد التحاقو بالمؤسسة بالمراحل التالية: 

 :مرحمة المقاومة  .1.9

مركز الضياع داخل الفيشعر بالحيرة و  األصميين أىمويكون الطفل الزال تحت الصدمة بعد تفريقو عن 

اضطراب نفسي حيث  إلىلم يتعود عمييا من قبل مما يؤدي  مألوفةغير خاصة مع تواجد وجوه جديدة و 

العمال القائمين عمى رعايتو ميا وعدم التجاوب مع المربيات و يرفض وجوده بالمؤسسة من خبلل مقاومة نظا

اعين و االجتمو و قد لوحظ لدى عند الوضع رفضو لمرضاعة ،و بعد التكفل النفسي لممختصين النفسيين 

 .في المرحمة الثانية فانو يدخل مساعدتو عمى تقبل واقعو والتخفيف من معاناتو ،

 : مرحمة التقبل  . 2.9

تجاوب مع المربين  أكثرسبب وجوده في المركز فيصبح  يتفيموضعيتو و  حيث يتقبل الطفل

يتكيف مع  يدخل في المرحمة الثالثة . ىناميو ثم تظير لديو قابمية توجيو ويتخمى عن مقاومتو و المشرفين عو 

 يبدأفي اكتساب الميارات المختمفة لتنمية جانبو المعرفي ثم  يبدأالجديد و اىن ثم يتعود عمى نظامو وضعو الر 

 .بناء جديد لشخصيتو 
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 مرحمة االنتماء:.4.9

مع  أكثريتعود عمى وجوده فييا فيتكيف  أنعند الطفل بعد  أسرةبمثابة  اإليوائيةتصبح المؤسسة 

 .نظام العمل فييا 

 مرحمة التخرج: .5.9

الطفل في انفصال تدريجي عن العبلقات االجتماعية التي قد يكون كونيا في بيئة سابقة  يبدأحيث 

 (77.5925)مصطفاوي صميحة : .التي عاش فييا لفترة من الزمن

 : األطفالمفهوم مؤسسات رعاية . .1

الذين تخمو عنيم  آو المقطاء األطفالىي مؤسسة تستقبل : األطفالمفهوم مؤسسات رعاية 

تشرف عمييا الجيات الحكومية مؤسسة خيرية  أوتكون حكومية  إماو تقوم برعايتيم و ىذه المؤسسة  أباءىم

تحتفظ بو  أن أماالحمقات في برامج الرعاية حيث انيا تتمقى الطفل  إحدىو تعتبر ىذه المؤسسات  المسؤولة

 أوكان كبيرا في السن ،إذا بديمة  أسرة إلىسيمم  أو بإرضاعوتسميمو الم بديمة تقوم  أوتربيتو تقوم برعايتو و و 

تقوم الرعاية داخل  األسريةمن الجنسين المحرومين من الرعاية  لؤلطفال اإليواءيمكن القول انيا دار 

البديمة "في حجرة كبيرة وىم من  األممع المشرفة " األطفال إقامةالمؤسسة عمى رعاية الجماعية من خبلل 

 (44.5924ي نصيرة :)طاىر .المراحل العمرية مختمفة 

 أوبسبب اليتم  األسريةالمحرومين من الرعاية  األطفالمؤسسات اجتماعية لرعاية  بأنيا أيضاو تعرف 

 فإنياكان نوعيا  أيلكن تحمل مسميات عديدة ومختمفة و  سساتذلك ،فيذه المؤ  إلىما و  األسري  التفكك

ال يوجد تعريف متفق عميو المستقبل و  م فيفرص حياتيفي نمائيم الشخصي و  تأثرو  األطفالتحكم حياة 

عمى توفير  أساسا)تعمل  أنىي خصائص معنية متفق عمييا عالميا و لدييا  أن إال األطفاللمؤسسات رعاية 
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 األجرموظفين مدفوع ليم  إشرافتحت و  أسرىمالذين يعيشون بعيدا عن  لؤلطفالالرعاية عمى مدار الساعة 

يدخمون ضمن ىذا  أسرىممؤسسة بعيدين عن  أيدين في الموجو  األطفالكل  أنال يعني ىذا و 

لكن ميما طالت مدة عبلجية و  أوطويمة في مرافق نفسية  أوقاتمن يقضون  األطفالالتعريف(،فيناك من 

ة دون تمقي رعاية من الذين يعيشون في مؤسسات لفترات طويم األطفال أما، أسرىم إلىبقاءىم سيعودون 

الصحية و الخدمات االجتماعية البرامج و و  األنشطةتشمل رعاية الطفولة بمفيوميا الحديث مختمف الوالدين ،و 

تستيدف ىذه المؤسسات تنمية و  أوأىميةالتربوية التي تقدميا المؤسسات سواء كانت حكومية والنفسية و 

ل في متطمبات الطفتعمل عمى توفير جميع العاطفية و من النواحي الفكرية والجسمية و  في المجتمع األطفال

 (42.5924)طاىري نصيرة: .الطبيعية أسرتو

 رعاية الطفولة المسعفة: أماكن . 11

 األسرةاستكمال دور رعاية الطفولة المسعفة وتدعيم و  اليلمؤسسات تسعى  أشكالىناك عدة 

داخل  األطفال أحوالسعي نحو تحسين و  أداءعنيا في حال فشميا في  أواإلنابة ضيفتياو  أداءفي 

 ىذه المؤسسات : أشكال أىمتتمثل خارجيا و  أو أسرىم

حيث تقوم  اإللزامقبل من  األطفالىي مؤسسة اجتماعية تنشا لرعاية دار الحضانة )رعاية النهارية(:.1.11

بسبب  األمالسميم و يعوضو عن غياب  األسري  الجو مييأةلبعض الوقت  األسرةبرعاية الصغير بدال من 

 ا عدادىو  األساسيىي ليست مؤسسة تعميمية تقوم بتمقين التعميم بل الغرض أخر و  سبب لسبب ألي أوعمميا 

كتساب الو الفرصة لبلعتماد عمى النفس و  تتيحو  الطمأنينةالبنية الصالحة لنمو الكامل فيي توفر لمطفل 

  .الصداقة مع األطفال اآلخرينالميارات و التجارب والمعب والعمل في التعاون و 

 أشكالالطبيعية وىي تعد شكل من  أسرتوغير  األسرةوىو رعاية الطفل في  البديمة : األسرمشروع  .2.11

رعايتيم بسبب مرضيم  أبائيمالذين يتعذر عمى  أواألطفالمجيولي الوالدين  أو األيتام األطفالالرعاية وتربية 
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بيذه الميمة  النمط  من الرعاية بديبل عن وضع الطفل في مؤسسة تقوم ىاذفي سجن،وقد ظير  واحتجازىم

 تنشأةىو سمبيات  أبوييمالمحرومين من رعاية  األطفالمن رعاية  األسموب ىاذوقد ساعد عمى وجود 

 (44:5924)طاىري نصيرة: .تنعكس عمى حياة الطفل في المستقبل إيوائيةداخل مؤسسات  األطفال

وىي تعد مؤسسات سرة الطبيعية: المحرومين من رعاية األ لألطفال اإليوائيةالمؤسسات .3.11

والتعميمية والمينية عن  بعد سن السادسة وتوفر ليم خدمات الطبية والصحية والتربوية أطفالتقوم برعاية 

 ائيينوأخصالنفسانيين االجتماعيين  واألخصائيينوالمعممين كاألطباء طريق مجموعة والمينيين المتخصصين 

 لمقطاء والمعرضين لبلنحراف والمشردين والمحرومين. األطفال المؤسسة بخدمةالتدريبيين،وتقوم ىذه 

اليتامى  األطفالالتي تيتم برعاية  اإليوائيةوىي تعد صورة من صور المؤسسات :األطفالقرى . 4.11

 األسرةالبديمة ،وتيتم ىذه القرى بتوفير جو اقرب ما يكون لجو  األسروالميممين ويتم رعايتيم من خبلل 

 لؤلطفالتكون محببة  أن أساسعمى  األميات،ويتم اختيار أطفال بتنشئةالطفل حيث تقوم  لتنشاهالطبيعية 

 األطفالمع  أسرتياتنشر جو من البيجة داخل  أنومعرفة مشاكميم وتستطيع  األطفالولدييا الخبرة في تربية 

 األطفالمن عدد من  أسرةكل  تتكون الطفل انو يعيش في اسري طبيعية و ين ستتولى رعايتيم ،حيث يشعر الذ

حتى  أمياتيممع  فبيقينالبنات  أماعن الرابعة عشر بالنسبة لمبنين  أعمارىمال يزيد  أطفال 4-2تراوح ما بين 

 .ىم يعيشون في منزل لو مواصفات البيت العائميزواجين و 

داخل مدينتيم من الناحية  لؤلطفالوىو نظام حديث يقوم عمى تكامل الرعاية المدن: نظام 4-11-5

يتم العمل فيو وفق و  الفراغ، أوقاتالتعميمية و التثقيفية و الصحية و يضم مبلعب ووسائل لشغل و التربوية 

 ( 44.5924)طاىري نصيرة:.البدائل األمياتبرنامج 
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 أماكنىو نظام المؤسسات الكبيرة التي تقسم فييا المفتوحة : اإليوائيةنظام مؤسسات  4-11-6

لكن و اسر صغيرة يشرف عمييا احد الرواد بالمؤسسة  إلىمؤسسات  إلى األطفالعنابر و يقسم فييا  إلىالنوم 

ال تقوم عمى تكامل الرعاية داخميا ، بمنى ال توجد فييا فصول  ألنيااسم مؤسسات مفتوحة نظرا  يطمق عمييا

يتعممون و الحكومية المجاورة لممؤسسة  اإللزاميةيخرجون في الصباح لممدارس  األطفاللكن ،و  اإللزامييم لتعم

ي ال يفضل بالنسبة لمتدريب المين أيضاالمؤسسة و  إلىيعودون في نياية اليوم و  اآلخرين األطفالوسط بقية 

كميا وسائل تساىم الورش الخارجية و لتعمم الحرف في  األطفاللكن يذىب المؤسسة و  ورشات التعميم داخل 

المحيط حتى ىذا المجتمع  إلى أخرى مرة  إعادتوبفاعمية عمى تعمم الطفل في المجتمع المحيط حتى يسيل 

 مؤقتةفترة انتقالية  بمثابةبالمؤسسة ىي  إقامتو إنعمى اعتبار ىذا المجتمع و  إلى أخرى مرة  إعادتويسيل 

 (40.5924)طاىري نصيرة :

 مؤسسات الطفولة المسعفة بالجزائر :. 12

المتضمن  2.12جانيفي 4.مؤرخ في 4. -12 المرسوم التنفيذي رقمالقانوني : اإلطار . 1.12

 النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة  األساسيالقانون 

المسعفين منذ  باألطفالالتكفل ليبل ونيارا ىذه المؤسسة مكمفة باالستقبال و المهام و الصالحيات :   2.12

تضمن مصالح المكمفة بالنشاط ك في انتظار وضعيم في وسط اسري و الوالدة لسن الثمانية عشر وذل

ما فوق  إلىالتكفل بيذه الشريحة من المجتمع وعند االقتضاء ن خبلل تدابير مناسبة المرافقة و االجتماعي م

 مينيا في ىذا الصدد فان ىذه المؤسسات مكمفة :اجتماعيا و  إ دماجيممبغية  أعبلهالسن المذكور في الفقرة 

 .التمريض من خبلل التكفل بالعبلج و  األمومةضمان  -

 .ضمان الحماية من خبلل المتابعة الطبية النفسية العاطفية االجتماعية  -
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 العبلجي.ليومية وسبلمة الرضيع و الطفل والمرىق عمى الصعيدين الوقائي و ضمان النظافة ا -

 .البيداغوجي امج تكفل تربوي و تنفيذ بر  -

 اجتماعي.مدرسي و  إدماج ألفضلالمراىقين طيمة فترة التكفل و  األطفالمرافقة  -

  .المراىقينو  لؤلطفالالمعنوية ضمان السبلمة الجسدية و  -

  .المراىقينو  األطفاللشخصية  المنسجمةضمان التنمية  -

  .المينيةالمراىقين لمحياة االجتماعية و  إعدادالسير عمى  -

 .في وسط اسري  األطفالالقيام بوضع  -

عمى الصعيد  إعاقتيممن التكفل داخل المؤسسة المتكفمة حسب نوع  اإلعاقةالمسعفين ذوي  األطفال يستفيد -

 (.07:5920) طاىري نصيرة .التربوي و الطبي و  السيكولوجي

 :اإليواءشروط القبول بمؤسسات  .13

 منيا: األسرةبمؤسسات الرعاية متعمقة بالطفل و ىناك عدة شروط لبللتحاق 

كان  إذسنة مع جواز استمرار االبن بعد سن الثامنة عشر 24يزيد عن  السنوات و 2سن الطفل عن  التقل أن

اجتيازه و التحاقو بالمؤسسة  الي أدتبشرط استمرار الظروف التي يتم تخرجو و  أن إلىممتحقا بالتعميم العالي 

 .ح مراحل التعميم بنجا

 حدى الحاالت التالية : تنطبق عمييا أن-

 . إحداىما أو األبوينيكون يتيم  أن -
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مودعا  أوالعقمية  األمراضمودعا بالمستشفى  أو الجسمية  األمراضبمستشفى  األم أويكون االب  أن -

 .بالسجن 

كبلىما بشرط عدم وجود كفيل  آو األم أوالزواج سواء االب  أوالمتصدعة بسب الطبلق  األسر أسباب-

 .لرعايتو 

 . األحداثبمؤسسة رعاية  إيداعوسبق  أوالجناية  أو الترشيدعمى الطفل في ال يكون الحكم  أن -

                                                                ( 52.5923 )صولي أروى. .مرض معدي  أوعصبي  أوال يكون مصاحب بمرض عقمي  أن -

وتعميماتيا وجميع عمى تنفيذ جميع توجياتيا المؤسسة و  إدارة إلىالطفل بطمب االلتحاق  أمريتقدم ولي  -

 التي تثبت الشروط السابقة : األوراق

  .الطفل ألسرةتقوم المؤسسة ببحث اجتماعي شامل -

 .يوقع كشف طبي عمى الطفل المراد التحاقو بالمؤسسة  -

    .من انيا مازالت بكرا التأكدبالنسبة لمبنت يجب و 

                    ( 07.5924: )طاىري نصيرة .ميمن انو غير مصاحب بتخمف عق لتأكدالقيام باختبارات الذكاء  -

 خالصة الفصل:

واجو ش الذي يتيميو  فئة الطفولة المسعفة فئة حساسة نتيجة الظروف القاسية إنيتضح من كل ما سبق  -

والوالدين بصفة عامة  األم،فمعظم الدراسات التي اىتمت بالطفولة ركزت عمى عبلقة مع  األطفالىؤالء 

الذين يعيشون  األطفالمعظم  أنصفاتو ، وقد تبين البالغ عمى تحديد شخصية الطفل و  األثرليم  أنباعتبار 

البناء النفسي لمطفل المسعف  إنسموكية ،ووجدنا صحية و و  واجيون عدة مشاكل نفسيةي األسرةبعيدا عن 
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حاولة توفير جميع في م اإليواءفي مختمف النواحي برغم من جيود مؤسسات  أسرتويختمف عن الطفل في 

البالغ في نفسية  األثرخبرة الحرمان تبقى ليا  إنوجدنا  إذالترفييية ، األنشطةاالىتمام و ظروف الرعاية و 

 الطفل .

ىذه الفئة ميم لفيم  إلىئات التي تدفع ثمن جنوح ىذا العالم ،لذا فااللتفات تبقى فئة الطفولة المسعفة من الف

 . األولىتشخيص معظم االضطرابات الناتجة عن الحرمان الوالدي لدى الطفل المسعف في سنواتو و 



 

 

 الفصل الثالث
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 تمهيد:

لحب وقمق اإلنفصال وتطرقنا إلى أىم اتضمن ىذا الفصل مفيوم الحرمان الوالدي بما فيو فقدان موضوع 

سيامات الوالدين  التي يخمفيا الحرمان األسباب واألنواع واآلثار كما أشرنا في ىذا الفصل إلى دور وا 

كذا النظريات يمعبو الوالدين في حياة الطفل و وتفاعبلت بين األبناء و األميات و األباء و الدور النفسي الذي 

التي فسرت الحرمان الوالدي وذكر أىم الفروق بين الطفل المحروم من األسرة والطفل اليتيم،والدور الفعال 

 .اية الوالدية عمى مختمف النواحيلمرع

 تعريف الحرمان: .1

أي منعو إياه، ومعنى أصبح يعيش في حرمان أي  شيءحرمانا، حرم فبلن مصدر حرم، يحرم، حرما، :لغة

 (6102،206)فاطمة الزىراء:.رمان الذات ومنعيايعيش في بؤس،ح

بيولوجية أو نفسية  )إمدادات(الحرمان أنو غياب أو نقص لؤلغذيةدور "فرانوان فان " تعريف :إصطالحا

 الباحثة أن الحرمان يعني الشعوروترى ، الضرورية لمنمو المتناغم المنسجم لفرد اإلنساني أو الحيواني

والحرمان يعني إنعدام الفرصة لتحقيق الدافع أو إشباع  (.2016،206 :)فاطمة الزىراء.بالنقص والفقدان 

الحاجة أو انتقاءىا بعد وجودىا ومن أمثمة لحرمان الحرمان الحيوي والحرمان النفسي المبكر والحرمان البيئي 

عية سية واالنفعالية والنفسية واإلجتمااسية مثل الحاجات الحشوية والحالعام وعدم إشباع الحاجات األس

)حامد  .الخوالجنسية والحرمان من دافع الوالدية ىو الحرمان من الحب والعطف والحنان ورعاية لوالدين...

 (.202 ،0996 :عبد السبلم زىران

والحرمان ىو اإلنفصال عن الوالدين وما في ذلك من فقدان األثر الخاص الذي سيتبعو الرابط 

العائمي فالحرمان من الوالدين ىو الحرمان من سبل الحياة األسرية الطبيعية بما ينطوي عميو من إنقطاع 
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مان،ويعرف كذلك أنو العبلقات والتبادل الوجداني الدائم بالوالدين ومن ثم إنفصال يصغي إلى خبرة الحر 

حرمان الطفل من األب واألم الطبيعيين قبل أن يوثق بيما عبلقة لما يترتب عميو من إنقطاع اإلشباع الكمي 

سية كالحب والعطف البيولوجيين إلى غياب الوقت المناسب لتقديم المثيرات المادية فوالكيفي لمحاجات الن

اع ومن ثم فإن اإلنفصال يضفي إلى خبرة الحرمان الذي يحدث والنوعية لمطفل واألسموب البلئق لعممية اإلشب

عندما يودع الطفل في مؤسسة إجتماعية وال يتمى رعاية أمومية وأبوية كافية تسمح لو بالتفاعل الحقيقي مع 

 (.   6119،54 :)ياسر يوسف إسماعيل .الصور الوالدية بصورة سميمة

 حاالت الحرمان:  .2

 فقدان موضوع الحب:  1.2

إن فقدان الحب ىو فقدان الموضوع كشخص كمي يحدث بعد تكوين الموضوع الذي ىو مصدر 

إن فقدان الموضوع مرتبط بفقدان ،اإلشباع النزوي وىو في بداية موضوع جزئي من جسم األم أال وىو الثدي

يصبح إدراك ىذا األخير وىو يؤدي إلى قمق يمكن أن يشعر بو الطفل حتى في وجود الموضوع وبالتالي 

 .مصدر قمق 

ومن جية أخرى فإن فقدان موضوع الحب يؤدي إلى شعور بالذنب بالنسبة لمطفل ماىو غير جيد ىو سيئ 

 (6101،44 :)لوشاحي فريدة.ولكن التيديد بفقدان ماىو جيد ىو السيئ أي حب آخر الذي ىو تابع لو

فاألطفال المذين تعرضوا لخبرة الفقدان سواء من األب أو األم كثيرا ما تظير لدييم إضطرابات عدوانية 

ووجد بعض البحوث أن إبتعاد األب يؤثر عمى اإلنفصال  األطفالومشاعر اإلكتئاب أو حتى اإلنتحار لدى 

)سموى .يتعرض لخبرة الفقدان بدرجة أعمى من إنفصالو عنيم فتأثير فقدان مرتبط بالعمر وجنس الطفل حيث 

 (. 0994،95عبد الباقي 
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لقد إىتم فرويد بالبحث في حالة الخطى األولى التي يمر بيا الطفل والتي يمكن أن تثير القمق ألول 

مرة ، فتوصل إلى أن قمق الطفل الصغير كرد فعل عن غياب األم وفقدان الموضوع وربط حاالت القمق أنيا 

ن لم يكن ىناك إحساس بالجوع إذن فقدان  ناشئة من صدمة الميبلد فإنفصال الطفل عن أمو يولد قمق حتى وا 

تفسير القمق بفقدان القدرة ،وىو يعتبر الميبلد  أيضاالموضوع أو مجرد إحتمال الفقدان يحدد القمق وىذا يمكن 

 "هورني "مى كأول وأىم خبرة إنفصال تمر باإلنسان،فالفطام يثير قمق ألنو يتضمن إنفصال عن األم وس

القمق الذي يسبب العصاب بالقمق األساسي وذلك من ناحيتين:أوال ألن أساس العصاب وثانيا ألنو ينشأ في 

مرحمة أولى من الحياة نتيجة إضطراب العبلقة بين الطفل ووالديو وىذا اإلضطراب ىو الذي يسبب لمطفل 

ب واإلحترام في سنواتو األولى يميل إلى الحرمان من الحب والعطف الحقيقين والطفل الذي ال يشعر بالح

الكره والعداء نحو والديو ونحو األشخاص اآلخرين وبما أن الطفل يعتمد عمى والديو في كل شيء فيو  إظيار

 األخرىذا العدوان والقمق فكل منيما يقود ويساعد  إظيارال يستطيع 

 (https//.fashion.azyya.com/401263.html)   

  :قمق اإلنصال-2.2

وىو دائما يؤدي إلى تظاىرات قمقة، نتيجة توقف العبلقة مع األم نفصال غالبا ما يكون إن اإل

متفاوتة الحدة تتجمع فما يسمى قمق اإلنفصال من منظور التمايز النفسي فإن اإلنفصال يتموضع ضمن 

األم ثم تتبعيا تجربة سمسمة تجارب التي يخضع ليا الفرد أثناء نموه فمنذ الوالدة ىناك إنفصال عن الجسم 

الفطام ثم اإلخصاء الرمزي الذي يميز الصراع األوديبي ومن خبلل ما أتى بو "فرويد"في كتابو الكف والعرض 

والقمق فإن القمق ما ىو إال عاطفة إثارة يشعر بيا في موقف أمام خطر ىو خطر اإلخصاء، وبالنسبة لو فإن 

، فتجربة الفقدان واإلكتئاب الذي   ت ىي سيرورة نفسية لمفردالعواطف الناجمة عن اإلنفصال في ىذه الحاال

يصاحبيا ىي بناءة في نمو الفرد فيذا األخير يفقد التوىم النرجسي لموضوع وىذا ما يحرض نشاطو التخيمي 
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ويساعد في تطوير فكره كما يساعده عمى تجاوز قمق اإلخصاء ويعرض بحالة اإلنزعاج التي يتمقاىا سمبا من 

التفرد من منظور آخر فإن اإلنفصال مرتبط بفقدان الموضوع أو  0921فيMohlerوضعت الحقا جيتيا 

 (.6101،064 :)لوشاحي فريدة.فقدان حب الموضوع و التي تكون عواقبو القمق واأللم 

(: قمق اإلنفصال في التحميل النفسي بأنو عبارة عن خوف الطفل الصغير 1988وقد عرف فاخر عقل )-

 و وذىابيا عنو والشعور بالوحدة.من فقدان أم

عمى أنو القمق الذي يعتري الطفل في باكورة ميده  (:1991عباس عوض ومدحت عبد المطيف )وعرفو 

وحتى مراىقتو عند اإلنفصال عن أحد الوالدين أو عن كمييما أو عن القيام برعايتو ومن المظاىر اإلكمينيكية 

وحدة والظبلم والخوف من التغيير والشعور بالقمق من المواقف الرغبة في البقاء في المنزل والخوف من ال

 (. 22 ، 6102:)عبد الفتاح .المفاجئة باإلضافة إلى بعض األعراض اإلكتئابية 

وىو يعني في التحميل النفسي بعامة ذلك الخوف الذي يعتري الطفل من فقدان موضوعو األول أال وىو "األم 

تي ستبدل بالطفل من فقدان موضوعو األول عندما تتركو أمو أو ليفصل " وىو عبارة عن حالة من القمق ال

 عنيا لسبب وآلخر.

بأنو إضطراب يشتمل عمى قمق مفرط في إستجابتو لئلنفصال    Marcellaومارسيبلlee لي "وعرفو كل من 

من الشخص أو الفرد القائم برعايتو وال سيما األم ويظير الطفل الخائف من اإلنفصال سموكيات لتجنب ىذه 

 (.26، 6102: )عبد الفتاح . المواقف المرتبطة بإنفصال عن الفرد القائم برعايتو

بق ليم أن مرو بإحدى خبرات اإلنفصال يصبحون أكثر حصانة بحيث يفترض عموما أن األطفال المذين س

تكون خبرات اإلنفصال اآلحقة أقل صدمة ليم بشكل خاص ،غير أن األدلة المؤيدة لذلك قميمة فقد وجد عند 

صغار الحيوانات ذات خبرة اإلنفصال يستجيبون بنفس الشدة التي إستجاب بيا الصغار من نفس العمر في 

نية لئلنفصال أما في ما يخص اإلنسان فيناك القميل الذي يؤيد الرأي القائل بزيادة الحساسية الخبرة الثا
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لخبرات  استجابتيمبالنسبة لمخبرة األولى لئلنفصال فحين كان األطفال ذوي الخبرة السابقة غير سعيدة كانت 

يسبق ليم أن مرو بخبرة أكثر سوءا من تمك الخبرة األولى ،أما األطفال المذين لم  اآلحقةاإلنفصال 

إنفصال،فإن تكرار اإلنفصال قد ال يصاحبو أثار سيئة والواضح أن إستجابات الطفل بخبرات اإلنفصال تتأثر 

 (.   6102،266 :)فاطمة الزىراء خموين .كثيرا عمى نحو أفضل أو أسوء بطبيعة خبرات اإلنفصال السابقة

 اإلهمال العاطفي: 3.2 

بأنفسيما  منشغميناإلىمال العاطفي ىو عندما  يكون الوالدين غير مييأين نفسيا لمطفل بأن يكونا 

غافمين كميا عن الطفل أو أنيما يفشبلن في التفاعل مع احتياجات الطفل العاطفية يكون اإلىمال العاطفي 

 يريدان ذلك، إىمال الطفل عندما يحتاج الطفل إلى الرعاية ولحنان ويستطيع الوالدين إعطاءه ولكنيما ال

عاطفيا قد ينتج عنو حرمان الطفل القدرة عمى الحصول عمى لتفاعبلت والعواطف األساسية التي يحتاجيا 

 (.6115،21 :)عبد الحكيم أحمد .لكي ينمو نموا سميما عمى المستوى العاطفي والثقافي واإلجتماعي

يشعرون رفض  المذاناتية ويشعر بعدم قيمتو واألطفال عندما يرض أحد األبوين الطفل فإنو يشوه صورتو الذ-

النفس والطفل الذي يتعرض لمرفض في  لطمأنةذويو منذ الدية يعتمدن عمى تنمية أنماط سموكية مضطربة 

 (.6115،51ا: )عبد الحكيم أحمد خزام.صغره فإنو يمتمك فرصة ضئيمة في أن يصبح طبيعيا عندما يكبر

وىي عاطفة مستحبة في شكل حساسية جمدية ولذة "PLAISIR"فقدان المذة اإلىمال لعاطفي يؤدي إلى -

 (.6106،165:)روالن دورون .حسية والحساسية لمعنوية فيي مصدر ضروري لنشاط الطفل 

ل العاطفي الرفض الذي يتمثل في عدم اإلىتمام بإحتياجات الطفل الضرورية لمتنمية ايميز اإلىم أىم ما

بإنعدام ثقتو بنفسو وضعف  يتميزالنفسية السميمة وربط تقبميما لو بقيود وواجبات عديدة فالطفل المرفوض 



الحرمان الوالدي                                                              الفصل الرابع   
 

43 
 

 :روجيس)دمحم .والعزوف عن إشتراك في النشاطات واالنطواءالقدرة عمى التفكير المستقل ويغمب عميو الخجل 

6112،656 .) 

ىمال إحساس اإلنسان بعدم وجوده فضبل عن أىميتو وىذا اإلحساس يدفع مباشرة إلى العدوانية واإلنتقام اإلف

ت الطفل األسرية)حاتم دمحم ابمجريات األمور وتقطع إنتماء مباالةوال  وانطواءوكراىية آلخرين ويكون بؤرة قمق 

واإلىمال عندما يكون إىتمام األولياء بعيدا عن الطفل وحينا ينشغل الوالدين عن الطفل  (،6112،10 :آدم

الوالدين ويظير ذلك من خبلل نمط من  واىتماموىنا يستنتج األطفال بسيولة أنو غير جدير بإعتبار 

 التي تعطي المشاعر السمبية التي تجعل الطفل يفكر في نفسو بأنو غير محبوب وأن ىذه التفاعبلت السمبية

فاألطفال المذين ييممون وينتيكون بشدة غالبا ما  humiliation ريقالطفل شعور بالذنب الشخصي أو تح

يميمون ألن يرو أنفسيم كأفراد سيئين وغالبا ما يفترضون أن سموكيم يستحق المحاسبة مثل ىذا اإلنتياك 

األوصاف السمبية فاألوصاف والنعوت وىناك عامل آخر مكننا أن نظيفو إلى ىذه العوامل السابقة وىو 

السمبية تدمج  في صورة ذات أطفال وتسعد عمى تعزيز النظرة السمبية لمذات وتقود إلى السموك الغير توافقي 

إلى حد كبير فإذا ما ألصقت كممة أو صفة باألطفال لمدة طويمة فإنيم يميمون ألن يصبحوا ىذا النوع من 

 .ك الذي يتبلئم والوصف لموجو إليووىنا يسمك الطفل ىذا السمو الشخص حسب الصفات الموجية ليم 

 (.   0951،10:)أنسى دمحم 
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 تصنيف األطفال المحرومين عاطفيا: .3

 األطفال الغير الشرعيين: 1.3

يمكن ليذه الفئة إذ ما أحسنت تربيتيا داخل األسرة الصالحة التي ترعاىا منذ المولد أن تنشأ طفبل 

وسميم عقميا ليست بو تشوىات وبالتالي يمكن تجنب كثيرا من المشاكل النفسية وخاصة إذ ما أنكرت صحيا 

 الطفل أنو غير شرعي.

ومن المعروف أن الرضاعة ترتبط  بالحب والحنان ومن خبلل الدفئ ودقات قمب األم أو الغناء أو الصوت 

وتقبمو، في حين تحدث مشكبلت نفسية في الحنون الذي يصدر من األم في أثناء الرضاعة وتتعاطف معو 

ذا ما توفرت إقامة الطفل مع أسرة بديمة بعد فترة الرضاعة وتنشأ عبلقة أسرية سميمة  عدم تقبميا لو، وىذا وا 

)سميرة أبو زيد .بناءا عمى تقبل األسرة ليذا الطفل مما يقي الطفل وتجنبو الكثير من المشكبلت النفسية

 (.096، 6110:نجدى

 الضالون:2.3

وغالب ما يكون ىؤالء األطفال في المراحل األولى أكبر من األطفال المقطاء والميجورين وىم أكثر 

تعرضا لممشاكل النفسية من غيرىم ووفقا لخبراتيم السابقة التي عاشوىا مع أسرىم ولتي من الممكن أن تترك 

ان الطفل صغير كان أقل عرضة ليذه آثارىا عمييم وتتوقف سبلمتيم النفسية عل مرحمة عمرية، فكمما ك

المشاكل ىذا إلى جانب مظيره وصحتو ومستواه العقمي وفوق ذلك كمو األم البديمة التي ستقوم برعايتو وتربيو 

 وكذلك األطفال المذين سيتفاعل معيم داخل األسرة البديمة أو المؤسسة اإليوائية.
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 أبناء األسر المتصدعة: 3.3

وىؤالء يمتحقون بالمؤسسات وىم محممين بمشاكل نفسية نتيجة لما عانوه في أثناء تواجدىم مع أسرىم 

وىم تواقين لممحبة فكثيرا عصابي فيم مصابون بعقدة النقص، نزعة متطرفة نحو حب السيطرة ويعانون قمق 

 (.092 ، 2001:)سميرة أبو زيد.منيم طردوا أو ضربوا أو أفسدوا أو أىمموا 

 تعريف الحرمان الوالدي: .4 

نظرا ألن مفيوم الحرمان من الوالدين أو من الرعاية الوالدية من المفاىيم التي إستقرت في عمم النفس 

جماال حول جوىر الحرمان من  فإننا ال نجد ىناك إختبلف حول تعريف ىذا المفيوم حيث نبلحع إتفاقا وا 

ن إختمفت أسباب ىذا الحرمان يعد  الطفل المحروم من ينعدم من وجود األم ألي سبب من الوالدين وا 

األسباب: الوفاة، الطبلق، العمل، السفر وانعدام األم البديمة الدائمة إلى قصور وفشل األم في إشباع حاجات 

الطفل المختمفة إلى عجز الظروف البيئية األسرية،إلى إنعدام وجود الوالدين معا ألي سبب  من األسباب 

موت أو عجز تام عن القيام بأعباء رعاية الطفل مما يؤدي إلى إيداع الطفل ضمن مؤسسات  سواء فقدان أو

األطفال المحرومين من الوالدين أنيم  Anna Ferudآنا فرويد الرعاية أو ضمن األسر البديمة كما ترى 

ني الدائم عن أسرىم بسب ظروف قاىرة وحرموا من اإلتصال الوجدا انفصمواأطفال ببل مأوى ال عائل ليم 

 :)أنسى دمحم قائم.أطفال قد ألحقوا بدور الرعاية أو المبلجئىم بوالدييم ومن ثم إختفاء األثر التكويني الخاص.

0991،004.) 

تكاد كل مستويات النمو تيبط ىبوطا كبيرا في نياية السنة األولى من العمر وذلك في حالة الحرمان من -

ن مثل ىذا التأخر يبلحع أيضا في السنة الثانية حتى  رعاية األم وخاصة عندما ينشأ الطفل في المؤسسة وا 

الرابعة وكمما طال بقاء الطفل في المؤسسة أي بعيدا عن األسرة الطبيعية زاد اليبوط في مستوى النمو،إن 
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حصانة الطفل نوع من السمطة والحكم وتحتاج إلى كثير من الشفقة والرحمة والرأفة والعطف وقسط كبير من 

اية والصبر والتحمل لمقيام بيذا الواجب العظيم ويتولد حب األم لولدىا من حيث تكوينو جنينا فبل يكاد الرع

يتحرك بداخميا حتى تتحرك لو عواطفيا وتفرج لو مباسميا فترسم أمامو آمال ويبمغ نموه ورشده ويكتمل عقمو 

)سيير  .حقيقي يعيشون في كنفو وينضج تفكيره إن األطفال المحرومين من األب واألم يحتاجون إلى حب

 (.6112،22 :كامل

 األسباب التي تؤدي إلى الحرمان الوالدي:. 5

يقصد بيا وفاة الوالدين أو أحدىما أو فقدانيما خاصة في مرحمة الطفولة األولى ويسمى يتيم الوفاة:  1.5

باألطفال المحرومين  مبكر ويترتب عن حرمان ىذا الطفل من الجو األسري بعد إرسالو إلى مؤسسات خاصة

من عائبلتيم وتكثر ىذه الفئة بعد الكوارث الطبيعية كالفيضانات والحروب أين يجد األطفال أنفسيم مشردين 

ال مأوى ليم فغياب األم يحرمو من إشباع حاجاتو الجسمية والنفسية التي من خبلليا يشعر بالرضا العاطفي 

 6.4يل ىويتو وشخصيتو بطريقة سميمة .والثقة، وغياب األب يؤدي إلى حرمانو من تشك

تعتبر األسرة من أىم وسائل التعمم والتنشئة اإلجتماعية فاألب واألم ليما التفكك األسري )الطالق(: 2.5

دور فعال في التربية.ىناك الكثير من اآلباء يحاولون الحفاظ عن الجو األسري المتزن وينتيي األمر بالطبلق 

يما ويبقى الطفل محروم من التواجد في أسرة طبيعية تأويو إلى جانب والديو واإلنفصال الوالدي عن بعض

فكثيرا من األطفال المذين يعانون من الجنوح واإلضطرابات النفسية كالعدوانية. في الغالب قد تعرضوا 

 لمحرمان من الرعاية األسرية وتفكك الكيان العائمي.
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طفميما وينظروا إليو عادة أنو حمل ثقيل فيو غير مفضل  ىو إتجاه أحد الوالدين أو كبلىما نحو كراىية 

المذين ييممون أوالدىم غالبا  فاآلباءبالنسبة ليم مما يؤدي إلى عدم إشباع إحتياجات الطفل لمحنان واإلنتماء 

 لم يكونوا محبوبين في طفولتيم وكانوا يشعرون باألذى والرفض لذلك ال يستطيعون منحيم الحب والرعاية.

وىو عدم قدرة الوالدين لتقديم الرعاية السميمة واإلىتمام بالطفل عجز الجسمي والعقمي لموالدين: ال 3.5

بسبب مرض أو إعاقة،يعتبر عجز الوالدين من األمور التي يكون ليا أثر في حرمان الوالدين من الرعاية 

 الطبيعية بشكل كمي أو جزئي تبعا لنوع العبلقة أو المرض أو العجز.

ىو عجز الوالدين عمى توفير المتطمبات والحاجات األساسية لآلباء إلنخفاض ز اإلقتصادي: العج 4.5

مستوى الدخل والعجز عن تمبية حاجات المأكل والممبس وليس لدييم القدرة عمى توفير ظروف معيشية 

نظرىم في مستقرة ومناسبة بسبب ضعف القدرات المالية المتوفرة فيستعينوا بمؤسسة بديمة تنجح من وجية 

 تربية أبنائيم .

والتي تعتبر أساس حرمان الطفل من الرعاية الوالدية حيث يكون الرفض العالقات الغير شرعية:  5.5

جسمي نحو األطفال الغير شرعيين مما يؤدي إلى التخمي عن الطفل وتركو في مكان ما في الشارع أو أمام 

في تصدع الشخصية واإلطاحة بأمنو النفسي ومن بين  مؤسسة فيذا الحرمان يؤدي إلى أضرار بالغة الخطورة

أسباب الحرمان العاطفي ىو تجاذب وجداني و تذبذب بين العطف والحنان والرفض والعدوانية من جية 

وينتج عن ىذا السموك إضطرابات عديدة تختمف من فرد آلخر حسب البيئة األسرية والمعاممة الوالدية التي 

 ( 260، 6102:)فاطمة خموين  .ءيمارسيا األباء مع األبنا

ومن بين األسباب الشائعة التي تؤدي بالطفل إلى الحرمان من الرعاية الوالدية ىي اإلعاقات الجسدية 

يداعو بمؤسسات تتكفل بو نتيجة عجزىم  والذىنية والتخمف العقمي لمطفل مما يؤدي األباء إلى نكران لطفل وا 
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حجم الرأس أو الشمل الجزئي أو الكمي أو تشوىات خمقية فكثرا من  عن ذلك ومثال ذلك إعاقة العراة أو كبر

األسر تتخمى عن أطفاليا ليذا السبب إذ ال تعترف بو أصبل، نتيجة تخوفات من نظرة المجتمع واألقارب 

 وتفكيرىم السطحي.

خص إلى أن ميدان العبلج النفسي يزخر بعبلجات الحرمان حيث ال يتعرض الش 0926Cooleyيؤكد كولي 

ذات  واجتماعيةفي طفولتو لمعزل ولكنو ال يتمقى قدرا كافيا من العاطفة ولم تتطور عنده أية عبلقات عاطفية 

 أعضائياالطفل ويتفاعل مع  ينشأ فيياصبغة أولية مع اآلخرين واألسرة ىي الوحدة اإلجتماعية األولى التي 

)سيير كامل .شخصيتو وتوجيو سموكو  وىي التي تسيم بقدر كبير من اإلشراف عمى نمو الطفل وتكوين

 (0991،4: أحمد

الحظت أن من خبلل تعدد األسباب التي تؤدي إلى  الحرمان من وفاة وتفكك أسري وا ىمال ورفض وعجز 

وعقمي وعبلقات غير شرعية كميا أسباب غير مباشرة تؤدي إلى حدوث حرمان عاطفي لدى الطفل  اقتصادي

وتدفع بو إلى الترعرع بعيدا عن األسرة وكذلك تساىم في ظيور عديد من اإلضطرابات النفسية أىميا 

 العدوانية. 

 نواع الحرمان الوالدي من حيث األسباب: أ .6

 إحداىما. الحرمان بسبب موت الوالدين أو-

 الحرمان بسبب إنفصال الطفل عن والديو أو نتيجة لطبلق الوالدين.-

 الحرمان من األم نتيجة تغيبيا في الخارج بسبب العمل لفترات طويمة .-

 .الخالحرمان من األب بسبب تغيبو بالسفر إلى الخارج أو السجن أو اليجرة.....-
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 ترات طويمة.الحرمان بسبب اإليداع بالمؤسسات اإليوائية لف-

ويمكن أن يكون الحرمان كمي أو جزئي  وانتياكوالحرمان الناتج عن نبذ الطفل وا ىمالو وعدم االعتراف بو -

 حسب فترة الغياب.

 الحرمان الجزئي:  1.6

ثم حرموا من ،وعمى األقل من ستة أشير من العبلقات مع أمياتيم   استفادوىو يبلحع عند أطفال 

لمطفل لم يرضو وتظير سمسمة من من اإلنفصال فإن البديل الذي قدم ذلك لفترة طويمة، وأثناء ىذه الفترة 

ىذا النوع من الحرمان ىو ما أسماه "اإلكتئاب اإلكمينيكي"  األعراض التي تتطور تدريجيا نحو األسوء، إن

 طفل.ال واسترجاعفي حال عودة األم  لبلنعكاسوالذي ىو قابل 

 الحرمان الكمي: 2.6

يحدث نتيجة الفقدان الدائم لموالدين أو بديميما بالموت ،أو الطبلق دون أن يكون لمطفل أقارب مألوفين 

يقومون برعايتو كما قد يكون نتيجة لسوء التوافق بين والديو أو مرض الوالدين أو سجنيما أو ىجرتيما أو ما 

 كما في الحرمان الجزئي . لبلنعكاس" الذي ىو غير قابل باالستشفاءشابو ىذا النوع ىو ما أسماه "

إن الحرمان الكمي يؤدي إبداع األطفال في مراكز خاصة لرعايتيم وما ينجم عن ذلك ىو أن يكون ىناك -

 حرمان حسي ووجداني لغياب الوالدين.

أن المثيرات الحسية فقيرة بحيث  عمى أطفال كانوا يعيشون في مثل تمك المراكز وجدspitzففي دراسة قام بيا 

والجمدي كان منعدم ونحن نعرف قيمة ذلك في نمو  ألممسيلم يكن يحمل األطفال إال نادرا وبالتالي اإلتصال 

العواطف بالنسبة لمطفل كما أن اإلثارات السمعية كذلك كانت غائبة وىنا نتكمم عن الكبلم الموجو لمطفل فمم 

ع بل تقوم فقط بإطعامو،وتنظيفو ثم يترك لوحده ،كما أن جميع جوانب األسرة تكن المربيات تتكمم مع الرضي
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التي كانوا ينامون فييا مغطاة في أغمب األحيان وبذلك كانت كل خبرة الطفل البصرية ىي مجرد النظر إلى 

 (.6101،061 :)لوشاحي فريدة.سقف الغرفة الفارغ 

 حرمان الوالدي النوعي:ال 3.6

في ىذه الحالة الوالدين موجودون فقط جسديا ولكنيم غير حاضرين نفسيا فاألم أو بديميا )المحيط 

األولي( مصاب أو معرقل في وظيفة األبوة أو األمومة وىذا ما يمكن مبلحظتو عند والدين مكتئبين أو 

وحدة واإلحباط والبكاء أو عند مناداتو ليما فيشعر الطفل بال استجاباتومريضين والطفل ىنا ال يحصل عمى 

 . العاطفية احتياجاتووتكون اإلستجابات لو ضئيمة وغير مبلئمة أي حسب 

ن زمن حدوثو عامل جد ميم فقد يكون بين  إذن فالحرمان قد يكون غياب أو نقص في العاطفة واإلىتمام وا 

 أشير .2و2

 أثارات–نظافة –بمعناىا العام )أكل  البيولوجيةفي الحرمان المبكر يكون الطفل أمام نقص في الحاجات 

 (.الخ....احتضان–لعب –حسية 

الطفل من اإلتصال مع الموضوع ويكون بذلك قواعد نموه  استفادفي الحرمان المتأخر يكون بعدىا قد 

 (.6101،061:)لوشاحي فريدة .ىنا يؤدي إلى إضطرابات نكوصية  فاالنفصال

في نفسية الطفل وتكيفو الطبيعي بالمقارنة مع األطفال ذوي  ميما تعددت أنواع الحرمان فإنو يحدث شرح

األسر سواء كان الحرمان كمي أو جزئي أو نوعي لكن يختمف من حيث الحدة والمدة وما تخمفو خبرة 

 اإلنفصال.
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 اآلثار المترتبة عن لحرمان:.  7

أو  اإلنفصالقد يتعرض األطفال لمحرمان ن األب أو ألم أو من األبوين معا سواء كان الحرمان 

الطبلق أو الموت فينقمب الجو األسري الذي يعيش فيو وفي كنفو  إلى جو إجتماعي غير مستقر ويتميز 

ضطراب العبلقات اإلجتماعية داخل األسرة، بل إن الطفل بمفرده يتأث ر وتتوتر عبلقتيما مما بالقمق والتوتر وا 

يؤدي إلى سوء التكيف وتظير عنده مظاىر ال سوية وقد ثبت لدى عمماء النفس أن الخبرات المؤلمة في 

الطفولة تكسب الطفل مواقف يدرك فييا عدم تقبمو مما يشعره بعدم الطمأنينة والتعاسة وكميا خبرات تنمي فيو 

ذات مما يؤثر عمى توافقو في مراحل حياتو التالية كما يشير إستعدادات القمق وتكوين المفيوم السمبي عن ال

"فاروق جبريل" إلى أن الحرمان من رعاية الوالدين ىو أول األسباب المؤدية إلى إضطراب في شخصية 

األبناء وتعدد درجة الحرمان بمدى العبلقة بين الطفل ووالديو قبل الحرمان وبالسن التي يتم عندىا الحرمان 

تبلف نوع الرعاية البديمة، وحالة الطفل الصحية والظروف ومبلبسات وقت الحرمان وتشير وتختمف بإخ

 (.29 ، 6119 :)سميرة فوتة.الدراسات إلى أن الحرمان من الوالدين يؤدي إلى نتائج صعبة عمى الطفل 

كما أكدت دراسات متعددة قام بيا الباحثون في مختمف البمدان أن الحرمان من الوالدين لو آثار سيئة عمى 

(في دراسة آثار الحرمان من األم أدى 0942واإلجتماعي وحسب بولبي ) واالنفعاليالنمو الجسمي والعقمي 

 إلى أثار عديدة منيا:

 لمحروميندرجات ضعيفة في إختبارات الذكاء لدى األطفال ا 

 .تحصيل دراسي أضعف. 

 .قدرة أقل عمى بناء عبلقات مع اآلخرين 

  (.05، 0991 :)سيير كامل.حدوث مشاكل سموكية عديدة 
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وقد لوحع أن غياب الوالد عن األسرة حتى ولو كان ىذا الغياب جزئيا يؤثر تأثيرا سيئا عمى النمو العقمي 

إلى التأخر العقمي لدى األطفال وقد أثبتت الدراسات أن  لمطفل وأن الفصل والعزل واإليداع بالمؤسسات يؤدي

األطفال يكون ذكائيم أقل من ذكاء زمبلئيم المذين يعيشون مع والدييم وذلك ألن الحرمان من الرعاية الوالدية 

 (.66، 0991 :)سيير كامل .يعطل النمو الذىني

ن تخمف أي من ويؤكد بعض الباحثين عمى ضرورة تفاعل الوالدين مع أطفاليم  أثناء نموىم اإلجتماعي وا 

األب أو األم عن ىذا التفاعل تحت أي ظروف طارئة أو مستديمة يشكل عامبل سمبيا خطيرا في إستقرار 

ن عممنا أن أىم مطالب النمو اإلجتماعي في ىذه  ونمو الشخصية والنمو اإلجتماعي لؤلطفال. خاصة وا 

 :)سيير كامل .و وكيف يعيش في عالم يتفاعل فيو فيسمع غيرهالمرحمة أن يتعمم الطفل كيف يعيش مع نفس

0991،20.) 

وقد أكدت نتائج دراسات عديدة أن أبعاد النمو المختمفة لؤلطفال أن السنوات الست األولى ىي فترة عمرية 

 حاسمة في حياة الطفل والتي ترسي خبلليا دعائم بناء شخصيتو وتتم داخل األسرة ، والتي يتم من خبلليا

عممية التأثر واإلمتصاص لما يحيط بالطفل من خصائص وسمات مما يساعد عمى توجيو وتثبيت نموه 

المعرفي والنفسي واالجتماعي فالحرمان الوالدي يؤثر بشكل كبير عمى تكيف الطفل مع العالم الخارجي 

مى حاضر الطفل بل وخبرتو األليمة تسعى من اتصال العادي مع الغير،إن جو الحرمان لو تأثير ليس فقط ع

 (.52، 0991 :)سيير كامل.أيضا عمى توافقو في المستقبل 

إن أثار الحرمان الوالدي عديدة ومتنوعة تظير ىذه اآلثار عمى مختمف مراحل نموه منذ الشير األول أىميا 

 فقدان موضوع الحب وغياب التقييمات الوالدية وأيضا يخمف أثار عمى المستوى العقمي والجسمي وخاصة

 النفسي وىذا ما أثبتتو الدراسات السيكولوجية لؤلطفال.
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 التفاعل أب طفل:. 8 

 تعريف الحرمان األبوي: 1.8

الحرمان األبوي ىو غياب األب ألي سبب من األسباب حيث يحدث ىذا الحرمان ثغرات في نفسية الطفل 

واألسرة ككل وبالتالي حرمان الطفل من التعمق بأبيو والحب الذي قد يمنحو إياه وفقدان أول جماعة التي تييأ 

ي مجرى تكوينو فدور األب ال يقل إلستعدادات بيولوجية ونفسية فمؤلب دور ميم ومؤثر في عممية التطبيع وف

 عن دور األم. 

فاألبوة ىي الرابط الذي يربط األب بذريتو وتضع األب في مرتبة المسؤول األول عن األسرة ويتخذ مفيوم 

األبوة داللة عاطفية تشد األب إلى أبناءه فيحضنيم ويرعاىم ويسير عمى راحتيم ويعمل جاىدا عمى تأمين 

الصالح والقدوة الحسنة التي يقتدى بيا سعادتيم وال يتنكر ليم أو ينكر أبوتو الشرعية واإلنسانية ويكون األب 

 (.02، 6104 :)جرجس ميشال.

يعتقد أن دور األم أكثر أىمية في حياة الطفل من دور األب بينما الواقع يؤكد دور األب، إذ أن أصول -

التنشئة تقتضي وجود األب أثناء تطور الطفل ونموه ويتضح ىذا الدور عند غياب األب حيث يصبح الطفل 

السيطرة وبالنسبة لؤلب عمى وجو الخصوص فإن وجوده لو عظيم األثر في حياة الطفل إن تعرض  خارج عن

الطفل لئلىمال من طرف األب بشكل دائم فقد يحدث لو إعاقة في نموه الفكري والعقمي والجسمي خصوصا 

غياب األب فإننا نجد  إذا كان ىذا الحرمان من األبوة في السن التي تتراوح مابين الثانية والسادسة وفي حالة

الطفل المحروم من األب أكثر حساسية في مشاعره ويتخمل تصرفاتو نوع من التردد واإللتباس في تحديد دوره 

الحسي كما يساىم في تعميق شعور الفتاة بدورىا األنثوي عن طريق معاممتو المختمفة مع إبنتو.نجد الطفل 

 (. http .s//form.sodty.com) .إلى الشعور بالنقصالذي فقد والده أكثر عدوانية وانفعال ويميل 
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 إسهامات األب ودوره النفسي: .  2.8

لى حد كبير وتمك  عمى مد القرن الحالي والقرن الماضي كمو كانت الصورة التقميدية لؤلب تتفق وا 

م مادي النظرة.فاآلباء ال شأن ليم برعاية األطفال وقد يقتصر دورىم عمى كسب لقمة العيش وىم مصدر دع

وخمقي لكل من الزوجات واألطفال، فالرجل في ثقافتنا ال يشارك أو يقوم بدور المسؤولية في تنشئة أطفالو 

( أن نظرية التحميل النفسي لم تذكر دور األب parchوأن التربية ىي حكر عمى األميات فقط ويرى) بارك 

بينما ركزت في السنوات السابقة عمى ذلك عمى إال في مرحمة النفسجسمية الثالثة عند سن الرابعة أو الخامسة 

العبلقة الثنائية بين األم والطفل مما يوحي أن األم ىي العامل الحاسم والمحدد لمنمو إلى حد كبير إال أن 

 الدراسات الحديثة نفت ذلك.

لفعالة وجون بولبي وقد كانت عبلقة األب بالمشاركة ا–جون ىوايتنخ  -وقد أكد عمى ذلك أيضا روبرت سيزر

في تربية الطفل منذ الوالدة ويتفاوت إىتمام األب بشؤون الصغير من المجتمع إلى آخر حسب الثقافة السائدة 

والعادات والتقاليد وقد أكدت النظريات السيكولوجية عمى الطفل داخل الشبكة اإلجتماعية وأصبح لمباحثين 

 (.0916،10 :)ممدوحة دمحم .نظرة جديدة حول عبلقة الطفل بالراشد

وأظيرت الدالئل أن عبلقات التعمق والحب القوية المبكرة تكون مع األب باإلضافة إلى األم خاصة عندما 

يكون ليم إتصال منتظم ومتكرر منذ ميبلد الطفل وعبلقة التعمق األقوى من األب األكثر تأثيرا في التنشئة 

صيتو كما وجد "تارك" أن إرتباط التعمق المثالية فاألب يصبح نموذجا لمطفل ويقتدي بو ويحاكيو في شخ

الوجداني بين الطفل واألب يمكن أن يبدأ مبكرا جدا في األسبوع األول من الميبلد ويتميز ىذا اإلرتباط كما 

ىو الحال مع األم بشعور األب باإلىتمام بالطفل واإلنشغال بأمور الرعاية والتعمق بكل ما يتعمق بو ويذىب 

لك ويؤكد عمى أن األبوة مثميا مثل األمومة تبدأ مبكرا مع بداية حمل الزوجة بل إن "بارك" إلى أبعد من ذ

بعض األزواج يعانون من بعض التغيرات الفيزيولوجية واإلنفعالية خبلل فترات مختمفة من حمل زوجاتيم 
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راض عمى سبيل المثال تظير لدى بعض األزواج أعراض اإلرىاق والقمق والغثيان وىو مايطمق عميو أع

سياماتو ومدى تأثيره عمى نمو األطفال  إنتضار المولود وبالرغم من كل ىذا التأكيد عمى أىمية ودور األب وا 

وبالرغم من اإلنتباه المتزايد الذي يمنحو الباحثون في مجال التنشئة في العشر سنوات األخيرة لدور األب.إال 

ومسؤول عن رعاية الطفل وتقل الدراسات المتعمقة  أنو ال يزال يعامل كعضو مساند بدال معاممتو كراعي أول

باألبوة عن تمك المتعمقة باألمومة حيث يركز اإلىتمام لدى الباحثين عمى دور األم إذ يقتصر دور األب في 

رأي الكثيرين عمى دعم األم وتعزيز عبلقتيا بالصغار وال تكمن أىمية سموك األب في مشاركتو لؤلم 

فل فقط وفي نظافتو وتغذيتو فقط بل تمتد لتشمل تأثير التغيير اإلنفعالي والنفسي مسؤوليتيا في رعاية الط

واإلجتماعي الذي يعيشو األب في عبلقتو مع أبناءه وتعاممو اليومي مع أطفالو من حب وعطف ويرى بعض 

 تين:الباحثين أن تأثير األب يجب أن يفيم في إطار الوحدة األسرية فاألب يؤثر في تطور الطفل بطريق

وذلك من خبلل عبلقتو باألم فالزوج يمكن أن يوفر لمزوجة األم الدعم العاطفي وذلك طريقة غير مباشرة:

 :)أحمد دمحم  .ينعكس عمى عبلقة األم بالطفل وطبيعة العبلقة بينيما تؤثر في سموك األباء نحو األطفال

0994،50.) 

 طريقة مباشرة:

المميزة مع الطفل حيث يمكنو أن يعزز تطور الطفل خبلل سموكو  وذلك من خبلل التفاعل المباشر والتجربة

نحوه والفترة الزمنية التي يقضييا األب في البيت أىمية كبيرة في رعاية أطفالو ونموىم النفسي كما أن 

مشاركتو في المراحل المختمفة من حياة الطفل ليا تأثير ميم وكبير في تطوره كما يمكن لؤلب أن يقوم بدور 

جيع لمسموك اإليجابي ووقاية الطفل من اإلنحراف والجنوح ويأخذ األب أىمية خاصة في التمايز الجنسي التش

عند أطفالو وفي الواقع إن مجرد شعور الطفل بوجود أبنائو بجانبو ووجوده الدائم الفعال وحبو ليم وحنانو 
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ستقراره النفسي وتكيفو  ومشاركة األب ورعاية األطفال بإيجابية يمثل دورا فعاال لؤلب في تشكيل سموك اإلبن وا 

 تجعميم أكثر قدرة عمى مواجية التوتر الناجم عن المواقف الجديدة.

و اإلنحراف عبلوة عمى  فالوجود الفعمي لؤلباء داخل األسرة ومع أطفاليم يجنبيم الكثير من المشاكل السموكية

 وفعالة.أن عممية التنشئة الوالدية تستحق أىداف ويتم بصورة سميمة 

وتتصف صورة األب في مجتمعنا بالقمع والتسمط وتشجيع الثقافة السائدة عمى التوجو التسمطي لؤلب الذي 

يبالغ في إستخدام العنف والقسوة حتى يممي إرادتو عمى جميع أفراد األسرة وكثيرا ما تيدد األم الطفل باألب 

فيي تترك مسألة فرض النظام واإلنضباط  لضمان طاعة الطفل دون أن تؤثر عمى صورتيا كمصدر لمعاطفة

لؤلب ممثل السمطة في األب في المنزل وتخويف األبناء وىكذا يتضح دور األب دورا ميما في تنشئة ورعاية 

األطفال وبقدر ما تتسع ثقافتو ومعارفو بقدر ما ينعكس ذلك عمى أطفالو وعمى قدرتو عمى مساعدتيم تربويا 

 (.0994،22 :السيد )أحمد.والجسمية ودراسيا عمى صحتيم النفسية 

والوالد النفسي فالوالد البيولوجي  Biological parentويؤكد حامد زىران أن ىناك فرق بين الوالد البيولوجي 

األب أو األم المذان أنجبا، أما الوالد النفسي فيقصد بو من يقوم بعممية األبوة واألمومة والتربية والرعاية 

عمى األب البديل من يقوم بتربية الطفل ورعاية نموه النفسي وأن الوالد النفسي يجب أن النفسية وينطبق ىذا 

يكون قادر عمى القيام بدور الوالدين وأن يحب الطفل ويقدره ويحترمو كشخص ويحب صحبتو وتربيتو ويفيم 

 (.099،06: سموك الطفل ويمده بالدعم والرعاية األزمة )سيير كامل

اء بالطفل ونسج عبلقات معو وعندما ينفصل الطفل عن والديو يقمقون عميو بعيدا فدور األب ىو اإلعتن-

 :)لورانس بيرنو.عنيم وبعد الفراق كثيرا ما يطرح إعادة العبلقة بعض المشاكل النفسية والسموكية 

6106،266.) 



الحرمان الوالدي                                                              الفصل الرابع   
 

57 
 

اتو في شخصية من خبلل ما تقدم ذكره حول التفاعبلت بين األب واإلبن تظير األىمية النفسية لؤلب وبصم

الطفل منذ الصغر وفي تشكيل سموكو السوي لذا ال يمكن إقتصار دور األب في كونو بعيدا عن تنشأة الطفل 

 بل يتقاسم الرعاية الوالدية مع األم وتشكيل ىوية الطفل.      

 أهمية عالقة الطفل باألب: .3.8

عبلقة الطفل بأبيو عادة في السنة األولى إن دور األب في حياة الطفل أىمية ال تقل عن دور األم حيث تبدأ 

 كما أن حرمان الطفل من والده وقتا معينا أوبصفة دائمة يثير إكتئاب وقمق وفقدان الحس  العاطفي العائمي.

بفضل مشاعر الدفئ والعاطفة التي يؤمنيا األب لمطفل وبفضل إشباعو لمحمل حاجاتو المادية والنفسية 

ج النفسي والعقمي فالعاطفة التي تربطو باألب تشكل الركيزة التي تنطمق منيا ليتمكن الطفل من تحقيق النض

( وكذلك يساىم األب في تشكيل 21، 6104:مجمل العبلقات المستقبمية والتأثيرات المتبادلة )سعودي نعيمة 

ولو دور  البناء النفسي فالطفل كثيرا ما يتقمص شخصية األب ويأخذ عنو الكثير من الصفات وأساليب الحياة

 رئيسي في تكوين الذات العميا عن طريق القدوة الحسنة.

نتائج دراستو إلى أن دور األب يمعب دورا ىاما في نمو الطفل حيث وجد أن لدييم أباءىم  "Biller "وقد قسم

تكوين مفيوم إيجابي لمذات أكبر من األطفال الذين يعيشون مع أمياتيم فقط وفي المقابل فإن  يميمون إلى

طفال اليامى أكبرمن األطفال الذين يعيشون مع أمياتيم فقط وفي المقابل فإن األطفال يتامى األب لدييم األ

 (.29، 6104 :سرعة التأثر والحساسية كما يجدون صعوبة في تكوين روابط وعبلقات )سعودي نعيمة

 بية وأخرى سمبية.لؤلب دور ميم جدا في مختمف المراحل العمرية لمطفل من خبلل نقطتين نقطة إيجا-

وتكون باردة في ىذه المرحمة فيو ببساطة  Ident ificationاإليجابية: ىي أن الطفل يمر بمرحمة تقمص 

يبحث عن شخص يقمده ويتقمصو في جميع تصرفاتو وأقوالو وفي ىذه المرحمة الفيزيولوجية التمقائية ضرورية 
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لمطفل أما النقطة السمبية فتكون من خبلل إىمال لبناء النفس السوية، واألب ىو نموذج لمتقمص بالنسبة 

 6112 :األب ليذه الميمة وترك الطفل مما يفقده إكتساب خبرات من أبيو وطريقو في الحياة )حاتم دمحم آدم

،662.) 

 حرمان األطفال من األباء: . 4.8

ور األمومة، ىناك أيضا األب كما أن ىناك األم البيولوجية التي تنجب لطفل واألم البديمة التي تقوم برعاية ود

البيولوجي واألب البديل وكبلىما عميو أن يقوم بدوره وأن يحب الطفل ويتقبمو ويمده بالرعاية واألمان 

 ويستجيب لحاجاتو وبقى معو دوما ويحسسو بوجوده إلى جانبو ف كل وقت.

يابو أيضا تأثير عل األطفال، كما أن لوجود األب وتفاعمو مع أطالو ومع زوجتو تأثير عمى األطفال فإن لغ-

وقد تناولت دراسات عديدة تأثير غياب عمى األطفال وعمى الزوجة في تعامميا مع األطفال وذلك في عدت 

جوانب تمس الشخصية السموك، والتي منيا التمايز الجنسي، التحصيل الدراسي، اإلعتمادية، السموك 

وعمى بعض مفاىيم النمو عند األطفال، وقد أشارت العدواني و عمى بعض المشكبلت األسرية والسموكية 

ولت ىدفت إلى معرفة غياب األب عمى مستوى نضج  ) Layn est surey1959الن وسوي (دراسة 

الطفل وعمى تكيفو إلى أن األطال غائبي األب أظيروا درجة كبيرة في عدم النضج والتكيف الضعيف مع 

 رفقائيم عن أطفال حاضري األب.

ميمي ثاربر كما أشارت د إلى أن السموك العدواني ظير لدى األوالد الذكور  0926راسة لجون ماكورد وا 

كنتيجة لغياب األب كما إرتبط النكوص الفمي لؤلوالد إرتداد إلى المرحمة الفمية بغياب األب )أحمد السيد 

 (.0994،61إسماعيل 
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إعتمادية أكثر عدوانية  أكثر قمقا  وأقل  كما إنتيت مجموعة من الدراسات إلى أن األباء متغيبي األب أكثر

تضح في ىذه الدراسات أيضا أن تأثير غياب األب يتباين بتباين العمر الزمني  ذكاءا وأقل تحصيبل وتكيفا وا 

 لؤلطفال والذي حدث عند غياب في حد ذاتو حيث ال يعتبر ىوالمؤثر الوحيد فيناك عوامل أخرى.

ىدفت إلى بحث أثر غياب األب نتيجة طبلق أو موت عمى أنماط : 1977لجون مانتروك أيضا أشارت 

السموك الجنسي فمثبل الذكورة األنوثة والعدوانية واإلستقبللية عن ىؤالء المذين يعيشون مع أبائيم كما أن 

 األطفال فاقدي األب كنتيجة لمطبلق أكثر عدوانية من المذين فقدوىم بسبب الموت.

عن غياب األب وأثره في تطور شخصية الطفل إنتيى إلى  0612حمدان  وفي دراسة مصرية لدمحم زياد

التحصيل العممي لؤلطفال ذوي األب الغير موجود أكثر إنخفاضا بالنسبة ألقرانيم ذوي األب الموجود 

 والحاضر.

ىدفت إلى لبحث العبلقة بين غياب األب وبين  0991" لبراون كيثام وميشيل التتوني "وفي دراسة أخرى 

م الذات والقمق والتوتر لدى األطفال أشار الباحثون إلى العبلقة بين مفيوم الذات والقمق والتوتر لدى مفيو 

األطفال إلى أن األطفال غائبين األب بصورة إختيارية حققوا درجات مرتفعة من القمق والتوتر، كما كان ىذا 

ب دور وتأثير غبر مباشر ذلك عن التأثير المباشر لغياب األب عمى األطفال وكما سبق أن ذكرت أن لؤل

طريق التأثير عمى الزوجة والذي ينعكس بدوره عمى طبيعة تعامميا ورعايتيا لطفميا إنطبلقا من خبرة سابقة 

وقد إنتيت ىذه الدراسات إلى أن غياب األب يرتبط إرتباطا جوىريا بتعديل سموك األم إتجاه أطفاليا فأشارت 

في األسر الغائبة األب تقدم المودة والعاطفة أكثر ألطفاليا كما أنيا أكثر بعض الدراسات إلى أن األميات 

إعتمادا عمى اآلخرين بمساعدتيا أثناء غياب األب كما إتضح أن األم تستخدم مع أطفاليا أساليب رعايتيا 

عن تمك  ألطفاليا  أثناء غياب األب كما إتضح أن األم تستخدم مع أطفاليا أساليب في رعاية مختمفة نسبيا

تستخدميا معيم في وجود األب، وىكذا تتضح أىمية دور األب في رعاية أطفالو بالرغم أن األباء يقومون 
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بميام رعاية  األطفال بنسبة ليست كبيرة غير أن ىذه المشاركة قد يكون ليا تأثير إيجابي عمى أطفاليم وعمى 

ه األعباء عمى الزوجة كما تتيح ليا الوقت ألن أمياتيم ذلك ألن ىذه المشاركة األبوية قد تخفف من وقع ىذ

تتفاعل بصورة جيدة مع أطفاليا ومن ثم فمشاركة األب في األعمال المنزلية وفي رعاية األطفال وفي التواجد 

معيم بأوقات ليست بقصيرة ومنحيم الحب واإلىتمام ومناقشة مشاكميم واإلىتمام بالزوجة ومشاركتيا أعباءىا 

د في كافة الجوانب ونموىم نموا سميما، واألب الذي ييتم بشؤون أطفالو ومشاغميم ورعايتيم في تربية األوال

في أثناء غيابو عن المنزل وخاصة عندما يكون الغياب كمي وال أعني فراغ والعناية بيم فيو ببل شك يمثل 

أدوار كل من األب واألم  بالضرورة إىتمام األب بأطفالو وقيامو بدوره في التنشئة ورعاية أطفالو تنعكس عمى

بمعنى أن تقوم األميات بإىماليم لدورىم ولكن يجب أن يتفاعل ويتشارك الوالدين في القيام بيذه الميام 

 (56، 0994 :)السيد دمحم إسماعيل.الوالدية ففي ذلك صحة نفسية لؤلطفال واألسرة 

 التفاعل أم طفل:  9

يأخذ ىذا المولود بالتعرف عمى والدتو والعالم المحيط  من خبلل التغذية والعناية بشخص الطفل الصغير

بو،ومن ىذا اإلحتكاك أكبر فينتظر الطفل صورة أمو وفي الوقت نفسو يتوضح ويتضاعف شعوره بالمذة 

 المرتبطة بوجوده وحضوره ككائن حي وتتبين ىذه األمور كاألتي:

عي إذ ترضعو أمو وتضمو مما يعرف فيو من بالنسبة إلى الطفل دعي اإلنتقال عن طريق فمو اإلنتقال الطبي

حالة نصف االوعي وسرعان مايتخذ طابعا نشطا يبدو كينبوع من المذة وأثناء الرضاعة تظير عميو إنكماش 

تام حيث تتمحور مشاعره الباطنية المرتبطة بالغذاء بدون شك في ذلك الحين تخبر أمو أحاسيسو الغامضة 

 كأنوفي اآلن ذاتو بما يحس بو من السائل الحار الذي يتغمغل إلى جوفو،باالرتياح أوال بما يمتصو فمو و 

 يبرز في لحظات التوتر المؤلم ،و ال يمبث أن يريحو شيء كأنومستحب إلى جوفو ، شيء
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يخرج من ذاتو و يصبح قاببل  كأنوالمذة القوية تبمغ ذروتيا فالرضاعات المتعاقبة القصيرة المدى يبدو الطفل 

يتفحص الوجوه البشرية ويتبسم إلى  وخوص بنظره و التطمع و االنتباه ،ريع ما يتحول إلى الشما يحيط بو س

  (02.0995: أنطوان) .ماألعاطفة اتجاه  رويدا يتبدد الغموض وتحل محمو تظاىرات الوجود وتتخذ شكل أمو

لمدة  بأمو،و أن التصاق الطفل  األمانتمنحو الحنان والثقة و  أموقد ثبت عمميا أن رضاعة الطفل من ثدي 

 (16.0991 :)سيير كامل .األمال في زيادة الرابطة بين الطفل و دقيقة لو اثر فع54

 تعريف الحرمان األمومي:  .1.9

يعرفو توليت بأنو عدم وجود شخص واحد مخصص لرعاية الطفل بصفة مستمرة وشخصيا بحيث يشعر 

أنو نقص في  pyriaguenaالطفل باألمن والطمأنينة والثقة وغالبا ما تكون األم في ذلك الشخص ويرى 

فض الحب والعطف والحنان والرعاية من طرف األم نظرا لغيابيا أو إنفصال عنيا بسبب طبلق أو ر 

فالحرمان األمومي يشير إلى مجموعة آثار تنتج عن إنعدام أو قصور في العبلقة والعناية العاطفية الممنوحة 

)خيال .لمطفل من طرف األم أو بديميا وتشمل إضطرابات سموكية ونفسية وعقمية متفاوتة الخطورة

 (.02، 6105:خالد

ى أن إضطراب العبلقة باآلخر يؤدي إلى إىتزاز كما يشير التحميل النفسي الخاص بالعبلقة مع الموضوع إل

العبلقة بالواقع وينتج من إفتقاد الطفل العبلقة األولية المشبعة مع األم وفقدان الطفل القدرة عمى حب األم 

لصورتيا غير مشبعة لديو مما يمثل لو فقدان الحب ومن الممكن أن تؤدي ىذه الحالة إلى موت الطفل 

انية نحو ذاتو. فيو لم يجد المعاممة األمومية التي تحيد تمك الدوافع وتجعمو يسيطر عمى إلرتداء الدوافع العدو 

غرائز الحياة فاألطفال المحرومين من األم يظيرون إضطرابات عنيفة في عبلقاتيم بالموضوع وخاصة 

ى حد إضطرابات العبلقة بالكبار وذلك بداية من الرفض العدائية ليم وكذلك يمل الحرمان األمومي بالطفل إل

شخصية، ىذا وقد يمتد خطر الحرمان من األم عمى اليوية الجنسية والسموك العاطفي لمطفل، فالطفل يفسر 
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غياب األم عمى أنو عدم حب من جانب األم وا ىمال لشأنو األمر الذي يجعمو ينعكس ويتمسك بأنماط سموكية 

أو يكتسب خبرة الحرمان ىذه بداخمو مما يجعمو طفيمية باحثا عن الحب واإلىتمام الذي فقده لدى اآلخرين 

 (.66، 0991 :)أنسى دمحم أحمد قاسم.متعثرا في عبلقاتو 

كما أن الحرمان األمومي يعني نوعا من اإلضطرابات ينتج عن نقص في العبلقة والعناية العاطفية والمنشطة 

نفسية إجتماعية عقمية وحركية ( يعطي إضطرابات سموكية carenceمن طرف األم أو بديميا وىذا النقص )

حسب ضخامة الحرمان تكون ضخامة اإلضطرابات وكمما زادت مدة الحرمان كمما زادت خطورتيا عمى 

 ( 024 ، 6114 :)بدرة معتصم.مصير الطفل

 إسهامات األم ودورها في حياة الطفل:. 2.9

لمنمو العادي لمفرد عمى جميع األصعدة النفسية  البلزمةإن األم ىي المصدر األول لمحب والعاطفة والحنان 

والجسمية والعقمية والمعرفية وىي تمعب دورا أساسيا ونوعيا بالنسبة لمطفل خاصة خبلل السنوات األولى من 

 "النزوية وحسب قول الستثماراتوحياتو فيي الشخص األىم لمنمو النفسي السميم كونيا الموضوع المفضل 

Winnicott"  ة الفطرية لمطفل ال يمكن أن يصبح طفبل إال إذا تراوحت مع اإلعتناءات األمومية فإن القدر

وذلك من أجل ضمان الصحة العقمية لكن األم ليست وحدىا فقط.ضمان لمصحة العقمية الجيدة، حيث أنو 

رويد توجد كذلك ميوالت فطرية نحو اإلندماج والنمو والتي تختمف من فرد آلخر كما يجب اإلشارة إلى أن ف

في بداية أعمالو لم يعطي لؤلم الدور األولي البناء في النمو في النمو النفسي لمطفل ولم يعبر فقدان األم 

حدث صدمي، لكنو في النياية أشار إلى أىمية تمك العبلقة األساسية  والنموذج األولي لكل عبلقة 

من خبلل الدراسات حول غيابيا  Freud (. إن دور األم تطور عند فرويد 06، 0991 :حب.)سيير كامل

 (19، 0991 :)سيير كامل  .عن حياة الطفل وردود الفعل الناجمة عن ذلك
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فاألمومة دور ميم وفعال ويتصرف ىذا المفيوم إلى ثبلث نواحي من العبلقة بين األم وطفميا وىي ما تعطيو 

ما تعطيو لو من إحتضانو  لو من دفئ عاطفي ورعاية شخصية وتنويو لحواسيا وتعتبر جميعيا من ألزم

ظياروتربيتو  اإلعجاب بو وتشجيعو وبث الطمأنينة في نفسو وأن تبذل األم كل مافي وسعيا إلشعاره بأنو  وا 

محبوب ومقبول منيا ومن سواىا، وىذا الدفئ العاطفي عامل أساسي يتغمغل في كل النواحي مما يتضمن 

م عمى الطفل بنفسيا واإلشراف عمى غذائو وممبسو معنى األمومة وأما الرعاية الشخصية ىي وقود األ

 (656 ، 6112 :والحفاظ عميو من البرد وعدة وظائف أخرى. )دمحم سروجي

 

 المراحل التي يمر بها الطفل أثناء اإلنفصال عن األم: .3.9

خطير وقد صنف "بولبي" سموك الطفل بعد  مأساوي فحرمان الطفل من أمو أو إنفصالو عنيا يعتبر حدث 

 إنفصالو عن أمو في مراحل ثبلثة وىي:

  مرحمة اإلحتجاج:. 1.3.9

وتبدأ بعد اإلنفصال مباشرة أو تتأخر بعض الوقت ويمكن أن تدوم من عدة ساعات إلى أسبوع أو 

فيبكي  الستعادتيا أكثر ويظير خبلليا الطفل عبلمات الضيق الشديدة لفقدانو لؤلم ويبحث بكل الوسائل

 ويصرخ ويرفض كل من يقترب منو.

 مرحمة فقدان األمل:. 2.3.9

ويظير خبلليا الطفل عبلمات القمق لغياب األم ويفقد األمل تدريجيا في إيجادىا وينخفض نشاطو 

باليدوء ويبكي برتابة وبشكل متقطع وتغمب عميو اإلنطوائية ويبدو وكأنو في حال حداد وتتميز ىذه المرحمة 

 مما يظن اآلخرين أن حزن الطفل بدأ ينخفض.
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 مرحمة تالشي التعمق:. 3.3.9

حيث يبدأ الطفل في اإلىتمام بمن حولو ويتقبل الطعام ويميل تدريجيا إلى التبادل اإلجتماعي 

مد واإلبتسام والمعب وعند عودة األم يظير غياب سموك التعمق لديو فبل ييتم باألم وكأنو ال يعرفيا. ) أح

 (.22 ، 0994:السيد

 النظريات المفسرة لمحرمان األمومي:. 4.9

األولى تركز عمى أىمية العبلقة أم طفل والتوظيف الوجداني تعتبر اإلضطرابات ناتجة عن الحرمان 

 العاطفي وىي النظرية التحميمية.

 خاصة في تكوين العبلقة.الثانية تركز عمى أىمية التعمق كحاجة فطرية وعدم إشباعيا يؤدي إلى إضطرابات 

والثالثة تركز عمى اإلثارة والتحريض الحس حركي والعقمي ودوره في النضج العصبي وفي إكتساب ميارات 

 (.062، 6114 :جديدة.)بدرة معتصم

 نظرية التحميل النفسي: . 1.4.9

ستجاباتيا يعيش الطفل خبلل األشير األولى في أال تمايز بينو وبين العالم الخارجي، األم  بثباتيا وا 

 المكيفة لحاجات الطفل وتوظيفيا لو تعطي لمطفل شعور باإلطمئنان.

تحت تأثير ىذه العناية والنضج العصبي وتطور اإلدراك يبدأ الطفل يدرك شيأ فشيأ العالم الخارجي ويكون 

 تدريجيا الموضوع المعرفي والميبيدي.

والحظت تزامن بين تكوين الموضوع المعرفي بدراسة حول ىذا المفيوم " T.Gom Decarie"قامت 

(Piaget)  والموضوع الميبيدي حسب ما وصفوSpitz  يسمك تكوين ىذا األخير ثبلث مراحل بعد أال تمايز

يحدث إدراك جزئي لمموضوع ثم تدريجيا إدراك والتعرف عمى الموضوع إذا كانت ديمومة الموضوع المعرفي 
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األمومي تبقى ىشة خبلل السنوات األولى من الحياة وخاصة إذا شير فديمومة الموضوع  65تحدث عند 

 كانت عبلقة الطفل مع أمو ال ترتكز عمى أسس متينة يسودىا القمق والتفريق والحرمان.

الموضوع المعرفي لو سمات ثابتة )شكمو، وزنو، لونو...( يجعمو ثابتا ال يتغير لكن الموضوع الميبيدي ال 

ية بل عمى أساس إستيامي وتعطي لو صفات يمكنو تقمصيا أو إسقاطيا أو يستمر حسب سماتو الموضوع

تممكيا أي ىي عبلقة إلى فرد ليس لو كل صفات الموضوع الحقيقي وال تعاش إال كتصور لنتائجو والتغيرات 

التي يحدثيا فينا عمى أساس العبلقة مع الموضوع الميبيدي األول، تتكون مواضيع داخمية كنماذج لمعبلقات 

 اإلجتماعية فإذا فقد الموضوع أو كان الخمل في العبلقة يؤدي ىنا إلى إختبلل التوازن ومفيوم العبلقات. 

النفسي لمطفل من طرف أمو ومحيطو يعطي لو اإلحساس بالقيمة والتقدير واإلستمرارية وىذا يؤدي  التوظيف

لو المجال بالمبادرة واإلبتكار إلى تكوين ثقة في الذات مع توظيف جسمو وذاتو و في محيطو مما يفتح 

الحرمان ليا عبلقة  ل وأثارويقوي رغبة ه في الحياة وفي النمو، يترك الحرمان ثغرات في نرجسية الطف

يؤدي ضياع الموضوع الميبيدي بعد تكوينو إلى إنييار وخاصة في سابق في حياة الطفل  إنييار فبموق

 ختفاء الموضوع الذي يتكأ عميو. مرحمة قمق الشير الثامن أين يخاف الطفل حين إ

 نظرية التعمق: . 2.4.9

ساىمت الدراسات عمى الحيوان في محيطو الطبيعي  في فيم سموك الصغار اتجاه الكبار إن الطيور 

ن كان إنسانا فتتعمق بو وعند رؤية أميا البيولوجية ال تيتم بيا  بعد تفقيسيا تتبع أي  موضوع متحرك حتى وا 

 تبدي قمق التفريق الخاص. فإذا اختفى فإنيا

سمى"ك.لوتن" ىذا السموك البصمة وىي انسياق من السموك إلستجابات فطرية تضمن تكوين العبلقة بين 

 .ىدفيا ضمان العبلقة والبقاء بقرب الكبار لحفع البقاءالخالصغار والكبار منيا الضم الصراخ الرضاعة.....

 يوانات المفترسة وىكذا الطبع اإلنساني.الحيوان الكبير يحمي الحيوان الصغير من الح،
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منذ الميبلد يبدي الطفل ميوال إلى اإلقتراب من األم وىو ليس نتيجة تعمم بل ىو حاجة فطرية ليا وظيفة 

الحماية والحنان وتمبية حاجاتو.  وا عطائوأساسية ىي حفع النسل وىي تدفع باألم إلى اإلىتمام بصغيرىا 

 فل ىذا السموك فطري أساسي لتكوين العبلقة.يتطور ىنا السموك مع نمو الط

في دراسة أقيمت عمى أميات األطفال الصغار تقول األميات أنيا تيتم باألطفال أكثر مما تريد أن الطفل 

 يحتج ويجبر األم عمى االىتمام بو بالصراخ والمتابعة أو اإلغراء.

تجريبية مثل التي عاشت فييا الحيوانات  النقد الموجو لنظرية التعمق ىو أنو يستحيل وضع الطفل في ظروف

ذ لم يجد الطفل األم كي يتعمق بيا فيو يجد أشخاص آخرين أو أطفاال....ىناك مبالغة في ىذا التفسير  وا 

وتشير إلى أن الدراسات ارتكزت عمى بحوث استعادية من خبلل حاالت مضطربة درس تاريخيم الطفولي 

ت في عبلقاتيم مع أمياتيم فاستنتجوا أن األغراض السموكية ناتجة فوجدوا أنيم عانوا من التفريق وصعوبا

 عن ىذه الظروف.

لكن الدراسات التي قامت بيا" بدرة معتصم ميموني" في حضانة وىران أثبتت مدى خطورة الحرمان بكل 

ن أنواعو)حس حركي، عقمي، نفسي، وجداني( وال تتاح فرصة حقيقية لتكوين عبلقة معمقة رغم عدد كبير م

 (. 010، 6114العمال )بدرة معتصم،

 :(Stimulation)  و التعمم نظرية اإلثارة. 3.4.9

مصطمح الحرمان الحس حركي ويقول" ما أسميو حسي ىنا ىو ما يأتي من  أجور باقيرا"إستعمل "

الخارج " ألن ما يأتي من الداخل صعب ومرتبط بالنزوات ونظريا يساعد عمى تكوين الشخصية سواء بفعاليتو 

واإلشباع أو اإلحباط الذي يثيره في الفرد أو التوظيف النفسي الذي يكونو  الرضىفي حد ذاتيا أو بواسطة 

يعني أن الحرمان العاطفي غير كاف لتفسير الحرمان األمومي بل يضاعف بالحرمان الحسي والحركي في 

بعض المؤسسات يعيش الطفل حياة نباتية ) يأكل، ينظف،ينام( وليس ىناك نشاط منظم يساعده عمى معرفة 
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ي تجارب ودراسات جسمو ومحيطو والتحكم في العالم الخارجي وفي حقيقتو، تعرضت آلثار الحرمان الحس

 عمى الحيوان وعمى اإلنسان وىنا نشير إلى بعض التجارب:

عند الحيوانات التي حرمت من كل مثير حسي أو  اتظيرت إضطرابات في سموك التعمم وسموك اإلستجاب

إجتماعي لمدة طويمة.أغمضت أعين قطط من الميبلد إلى الشير الثالث، بعد ىذه المدة فتحت فبقيت القطط 

مكفوفة نيائيا أما القطط األخرى أغمضت أعينيا مدة قصيرة ثم تعرضت لمضوء فإستعادت بصرىا بعد مدة 

 قصيرة.

ثارة كي تنمو الوظيفة ىذه التجارب أدت إلى  تأويل أن ىناك فترة حرجة تحتاج األعضاء فييا إلى تجربة  وا 

وتنضج األوساط العصبية المكمفة بيا فإذا تجاوزت ىذه الفترة بدون إثارة وتجربة فتموت العصبونات ىذا 

ضمن حدود يعني أن الجياز العصبي يحتاج إلى مثيرات تأتي من العالم الخارجي كي يطور شبكة العبلقات 

ذا عان الطفل من الحرمان الحسي في صغره ىل ىذا يعني أنو يستحيل إنعكاس  ال يمكن تعويض النقص  وا 

وتصميح ىذه النقائص إن كل ىذا أدى إلى مواقف متطرفة تجعل ىذا التفريق ميما كان سبب كل 

دانة األميات العامبلت المواتي تتركن أطفالين في الحضانات أو ا لروضات خبلل وقت اإلضطرابات وا 

عممين لكن الدراسات في ىذا المجال ثبتت أن ىذا الوضع ال يؤدي بالضرورة إلى اإلضطرابات وبالعكس 

عندما تتنوع عبلقات الطفل ىذا يساىم في  تطورات إجتماعية متنوعة  تساعد الطفل عمى التكيف أكثر 

والتكامل مع أولياء األطفال يستحسن في  والتفتح خاصة إذا كانت الحضانة مطمئنة ومنشطة وتعمل بالتعاون 

حاالت وضع الطفل في حضانة خاصة إذا كانت األم تشعر أن بقاءىا في البيت مع طفميا أصبح حاجز 

زعاج يؤثر عمى ميزاجيا ومن ىنا عمى نوعية عبلقتيا بطفميا ىنا يصبح  لطموحاتيا المينية فتشعر بإرغام وا 

ضطرب الطفل ولوحع أن العبلقة بين الطفل وأمو تتحسن عندما وضع الطفل في الحضانة أساسي كي ال ي
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يقضي كل واحد منيم وقتا بعيدا عن اآلخر كل واحد يطور عبلقات مع آخرين مما يجعمو يجد سرور أكبر 

 (.016، 6114: )بدرة معتصم .عند الرجوع 

لقد إىتمت النظريات المفسرة لمحرمان الوالدي بمراحل األولى في حياة الطفل وأىم الوضعيات النفسية التي 

التحريضية إال أن ىذه النظريات ركزت عمى الجانب األمومي دون  و اإلثاراتيقوم بيا الطفل وأىم اإلشاعات 

 التي تمعب دور مقارب لؤلم البيولوجية. ذكر عبلقة األب الغير مباشرة وكذلك يوجد األم الغير البيولوجية

 الحرمان األمومي واالنفصال عن األم:. 5.9

يزخر ميدان العبلج النفسي بحاالت الحرمان األمومي العديدة والحرمان ىنا ال يعني مجرد غياب 

بل األم ألي سبب كوفاة أو طبلق أو عمل ولكن الحرمان يحدث حتى مع وجود األم بين أطفاليا ويكون متمث

في إىماليا ليم وعدم منحيم القدر الكافي من الدفئ والعاطفة والحب وأن تكون األم مبلذ الطفل وقت الخطر 

فالطفل قد يكون محروما حتى ولو عاش في المنزل وكانت األم غير قادرة عمى اإلىتمام بو ومنحو الحب 

 واألمان.

ما يستمد من دفئ العبلقة بين األم والطفل أو ومن األمور المتفق عمييا اآلن أول أساس لمصحة النفسية إن

ن أي حالة تحرم الطفل من ىذه العبلقة  من يقوم مقاميا بصفة دائمة وىي ما يطمق عمييا األم البديمة وا 

والنفسي  واإلجتماعيتسمى بالحرمان األمومي  وتظير آثار ىذا الحرمان في تعطيل النمو الجسمي والعقمي 

ن كان غير مناسب أفضل من أية مؤسسة وقد أشارت دراسات عديدة  إلى أن بيت الطفل األسري حتى وا 

أخرى من المؤسسات رعاية الطفل والتي تتصف فييا رعاية الطفل بالفقدان لدفئ والعبلقة بين الطفل ووالديو 

وفي حالة حرمان الطفل من رعاية أمو وخاصة عندما ينشأ الطفل في مؤسسة ييبط مستوى نموه كثيرا خاصة 

ي نياية السنة األولى والثانية من العمر وقد يمتد التأخر حتى سن الرابعة وكمما طال بقاء الطفل في ف

مؤسسة الرعاية زاد ىبوطو في مستوى النمو وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن الحرمان الوالدي آثار سيئة 
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عن  0916دراسة "بولب"عام  عمى نمو الطفل الجسمي والعقمي واالجتماعي والنفسي من ىذه الدراسات نجد

آثار الحرمان األمومي والتي انتيى منيا إلى أن حرمان الطفل من أمو يؤدي إلى انخفاض ذكائو وتحصيمو 

 المدرسي وقدرتو عمى إقامة عبلقات مؤثرة مع اآلخرين وحدوث أكبر لمشاكل في السموك.

سات الرعاية اإلجتماعية إلى نفس من خبلل أبحاثو عن الطفل في مؤس 0925وتوصل "ليون" "بارو" عام 

 (.    25، 0994)أحمد السيد دمحم إسماعيل  .النتائج التي توصل إلييا "بولب" 

 العوامل التي تؤدي إلى ظهور إضطرابات لدى الطفل المحروم:. 6.9

 عدم إحساس األطفال باإلنتماء الذي ربما توفره ليم األسرة البديمة الفاضمة والمتكاممة.-0

 اإلحساس باألمان الناتج عن نقص الحب والحنان وحسن المعاممة.عدم -6

عدم الثقة ألن القائمين عمى تربيتيم لم يشعروا ىؤالء األطفال لمصالحيا فيم يقومون بالنظافة والطيي -2

مكانات ىؤالء األطفال فبدال من أن  البلزمةوالشراء األشياء  وفي أوقات غير منظمة مع عدم مراعاة القدرات وا 

يعمموىم اإلعتماد عمى النفس والثقة بأنفسيم يشعروىم بالذل والمعاناة وىذا راجع إلى عدم إيمان األم البديمة 

بالطفل وقدراتو واإلشراف الجيد عمى جانب القائمين عمى اإلشراف كذلك تقوم األميات البديبلت بسب وشتم 

 وضحين ليم وضعيم في المجتمع.مذكرين إياىم دائما أنيم )لقطاء( ومتؤذييم   األطفال بألفاظ

عدم إحساس ىؤالء األطفال باإلستقبلل وخاصة في مرحمة المراىقة التي ال يدركون فييا بعض المفاىيم -5

 )الحب، الحرية( واإلختبلط بالشباب مثبل.

 وعدم وعي األم البديمة بأساليب التربية التي تساعد الفتاة عمى الفيم واإلمتناع.
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لى من ينتمي اإلحساس بالقمق ع-4 مى المستقبل والحيرة التي تممك الفتيات )ىل ىن لقطاء أم ظالون( وا 

 وسيتزوجون وما وضعين في المجتمع وتقوم أجيزة اإلعبلم بدور كبير في إثارة ىذه التساؤالت عند الفتيات.

عمى منع  تواجد األطفال في منزل واحد في مؤسسة واحد ثم إنفصال األوالد في منزل الشباب ثم العمل-2

ىؤالء الشباب من اإلندماج مع الفتيات فيل ىؤالء إخوة ليم أم ال ولماذا تربوا معيم وىذا معيم وىذا يخمق ليم 

 مشاكل نفسية نتيجة لئلنفصاالت.

المؤسسات وكيف يعيش باقي أفراد المجتمع  ىذهعدم الرضا عن أوضاعيم لعدم إدراكيم بما يحدث خارج -6

 (.611، 6110)د.سميرة أبوزيد 

 :أهمية الرعاية الوالدية. 11

تعمل األسرة عمى الطفل أنماط الحياة وتكوين عادات وتقاليد وتحقيق التوافق النفسي بين دوافع الطفل 

ومطالب بيئتو وىذا ما يضمن لمطفل تكيفا صحيحا مع العوامل المحيطة بو وعند فشل الطفل في إقامة ىذا 

 اليومية.التكيف ال يقوى عمى مواجية مشكبلتو 

وأكد عدد كبير من عمماء النفس أن الطفل في حاجة ماسة إلى أبويو من أجل إعطائو قدرا من اإلتزان 

أن اإلىتمام بالنمو  "Margaret Ribale 0955"مارغريت ربيل "النفسي الذي يستمده من توازنيما وترى 

أن فقدان الطفل التكيف  "Bolwlby"النفسي لدى الطفل ال يقل أىمية بالغة عمى الشواذ النفسي لمطفل وأشار 

وما يترتب عنو من صحة نفسية نتيجة لفقدان عبلقة الحب والعطف بصورة مستمرة مع الوالدين وبالتالي فإن 

ير عمى نوعية الرعاية التي تحصل عمييا في سنوات حياتو كب حدمستقبل الصحة النفسية لمطفل يتوقف إلى 

األولى فبل شك أن الرعاية تعتبر عامل ميم في النمو وشخصية الذات ، والوالدين ليما دور حاسم في التوازن 

 (.21، 6104:النفسي )سعودي نعيمة 
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ن كانت غير ويؤكد الكثير من الباحثين في مجال رعاية الطفولة عمى أن الرعاية الوالدية دا خل األسرة حتى وا 

مناسبة أفضل من أي رعاية أخرى تتصف بالرتابة واإلفتقار إلى عبلقات الحب بين الطفل والوالدين ألن 

الحب الذي يمنحو األبوين لطفميما لو حاجة نفسية عظيمة وكبرى عمى مستوى النمو والصحة النفسية ألن 

ن ىذا اإلحتجاج يزداد الحاجة إلى الحب والعطف والطمأنينة من الحاجا ت األساسية لمطفل منذ يومو األول وا 

ويقوى يوما بعد يوم، ويذكر أحد الباحثين في ىذا الصدد أي من أىم عواقب حرمان الطفل من العطف 

والحنان والمحبة التي يمنحيا الوالدين في السنين األولى ىو عدم قدرتو عمى محبة اآلخرين أو تمقي المحبة 

حاطتو بالمودة حيث أن الطفل منيما فيما بع د وقد أمر   اإلسبلم الوالدين بمد الطفل بالعطف والحنان وا 

يحتاج ليذه المشاعر الحنونة في بداية حياتو حتى يسعى عميو تمقي و تقبل التوجيو السميم ولقد وجد عمماء 

ستق رار مشاعره االجتماعية فقد النفس والتربية بأن األمن العاطفي شرط أساسي إلنتظام حياة الطفل النفسية وا 

أثبتت دراسات كثيرة بأنو بدون ىذا الحب والعطف والحنان في مرحمة الطفولة يفشل الطفل في النضج 

 (.04، 6112  :)سييل كامل،من الناحية النفسية والجسمية وكذا العقمية  تطوروال

م، وأنو في حاجة مستمرة في جوارى كما أن إعتماد الطفل عمى والديو يجعمو ال يشعر باألمن واإلستقرار إال

إلى جواره وتستمر ىذه الحاجة مع الطفل وتندرج معو في مراحل حياتو المختمفة فإن حاجة  يؤمن لوجود من

الطفل إلى اآلخر ينتمي غمى الجماعة منذ المحظات األولى في كافة متطمبات حياتو ثم عمى أمو وأبيو وكافة 

سموك االجتماعي وأغمب القيم واإلتجاىات التي توجو السموك وتتحكم بو في أفراد أسرتو ومن األسرة يكتسب ال

تصرفاتو وغير ذلك من النواحي التي توجو السموك وتطبعو بطابع معين يبلزمو بقية حياتو فاإلنسان يحتاج 

طفال إلى أسرة طفبل وشابا وراشدا ومسنا وقد بينت الدراسات أن التباين في النمو النفسي واإلجتماعي لؤل

يرتبط إرتباطا وثيقا بنوعية العبلقة أو التفاعل بينيم وبين الوالدين ونوعية الخبرة التي إكتسبوىا في جميع 

 (02، 6112)سييل كامل ،  .نسبة ليمالمؤسسات التي تمارس عممية التنشئة بال
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 وظائف األسرة :. 11  

 .إشباع حاجات اإلبن النفسية:. 1

حتراميا سمطة ضابطة والمحبة والتقبل والتقدير االجتماعي وتأكيد المثل األمن والطمأنينة  ذات وا 

 .ومرشدة

 :الحضانة.2

 من خبلل إمداد الطفل بالطعام والرعاية واألمان والثقة بدون خوف أو إحساس بالخطر. 

 : تعميم السموك اإلجتماعي.3

تمك العبلقة وترشيدىا من خبلل ممارسة العبلقات مع الجماعات األخرى خارج األسرة وضبط 

 المباشر والغير مباشر.

 تعميم الطرق الصحيحة لإلتصال باآلخرين:.4

 من خبلل المغة اإلتصال المغوي والغير لغوي وفيم المعاني.

 تعميم األطفال كيفية التحرر:.5

بمعنى اإلستقبلل واالنفصال التدريجي عن األسرة األم من خبلل النضج النفسي وأخذ وضع مناسب  

ي المجتمع ويتأخر ذلك في المجتمعات الشرقية غير أن الروابط األسرية البد أن تستمر عمى ما ىي عميو ف

 بعد االنفصال.
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 منح اإلسترخاء والهدوء النفسي ألفرادها:.6

 ( .06،  6112:)حاتم دمحم آدم.كغاية ووسيمة في التعامل معا بيسر وسيولة وبتفاىم  

إن أول شيء يكون الطفل في حاجة إليو في المراحل األولى ىو األمن الذي يمثل الشرط األساسي ألي نمو 

عاطفي وليذا فبدون تدخل الوالدين لطمأنتو واألخذ بيده سيصبح فريسة لمخوف والقمق فيذا اإلحساس باألمن 

 (.52، 6111 :افع)بطرس ح.والذي يتكون عند الطفل من إشباع األم لرغباتو األكثر أولية 

إن األسرة ال تشكل فقط ىذا الوسط العاطفي الذي يؤمن التفتح النفسي والتوافق الشخصي لمطفل بل ىي 

أيضا وسط إجتماعي تتفاعل فيو كمية ىادئة من العبلقات واألفعال فضمن ىذا البعد الثاني لموسط األسري 

حدوده وىذا التوازن الذي يكون األساسي يكتشف الطفل قواعد التواصل مع اآلخر ويتعرف عمى حريتو و 

القاعدي لكل تربية والدية تتولد حصيمة نيائية لسموك الطفل ىذا السموك الذي يتحقق معو تكامل الطفل 

االجتماعي كمما وفر لو الوالدان الجو االجتماعي السميم المطبوع باالستقرار والباعث عمى تعميم الطفل حب 

 (  6111،65 :.)بطرس حافعلتعصب لتقاليد والمواقف التي تدل عمى التسامح وااآلخرين وكثيرا من القيم وا

 الفرق بين المحروم من األسرة واليتيم:. 12

أن الحرمان من األسرة أعم وأشمل من اليتم وذلك ألنو يشمل جميع األطفال المذين حرموا من والدييم 

 سواء بالطبلق أو الموت أو التشرد أو التفكك.

 .ىو من فقد األب و اليتيم ما لم يبمغ الحمم  لغة:واليتيم 

 اليتيم ىو الصغير الذي فقد أباه من اإلنسان والذي فقد أباه من الحيوان. وفي معجم الوسيط:
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من مات أبوه فإنفرد عنو، وحق ىذا إن يقع عمى الصغار والكبار لبقاء معنى اإلنفراد  أما اليتيم إصطالحا:

أن يسموا بو قبل أن يبمغوا مبمغ الرجال فإذا مات استغنوا عن كافل وقائم عمييم  عن األباء إال أنو قد غمب

 زال ىذا اإلسم عنيم.

ويرى الباحث أن األطفال المحرومين المذين ييدف الباحث لدراستيم حسب سبب الحرمان وىم محرومون 

بعدىم الدائم عن أىميم وقد جميع الفئات محرومين بحكم  وتعد  األسري باليتم ومحرومين بالطبلق وبالتفكك 

أسيم القرآن الكريم والسنة النبوية بالحديث عن األيتام بحكم أنيم الفئة األكبر من فئات المحرومين ) ياسر 

 (. 56، 6119يوسف إسماعيل 

                 خالصة الفصل:     

والجسمي وحتى العقمي يرتبط إن لؤلسرة دور ىام وفعال في تكوين شخصية الطفل فالتباين في النمو النفسي 

إرتباطا وثيقا بنوعية العبلقة والتفاعل بين الطفل ووالديو ومن ثم فإن الطفل في أمس الحاجة إلى الوالدين 

لى بيئة اجتماع ستقرار نفسي وعائميوا   واإلحاطة بالحماية والحنان الوالدي لتحقيق نمو سميم . ية متكاممة وا 

ذه الوظائف ة طفميا ىي السند األكبر واكتمال وظائفو النفسية حيث تساعده ىإن الرعاية التي تحيط بيا األسر 

أما إذا إنحرم الطفل من ىذه الرعاية ميدت ىذا الحرمان من ىذه الرعاية إلى خمق عمى تكوين مكانة خاصة ،

 إضطرابات عديدة منيا العدوانية. 

 

  

             



 

 

 الفصل الرابع 
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 تمييد9

في ىذا الفصل سوف نتطرق إلى ماىية العدوان وأىم التعريفات وبعض المفاىيم المرتبطة بو و إلى أىم ما 

يميز السموك العدواني والتيارات النفسية التي اىتمت بتفسيره والتعرف عمى أنواعو وأشكالو وأنماطو ومختمف 

 .السموك العدواني لدػ الطفل  مظاىر

ات وىيئات مسولة في مجال الوالدؼ وأىم الطرق المستخدمة لمحاولة ضبطو من قبل مؤسسوعالقتو باإلىمال 

 الطفولة

 تعريف العدوان9 .1

: بأنو السموك الذؼ ييدف إلى إحداث الضرر النفسي والمادؼ باإلنسان أو "William"وليم "يعرفو 

 الكائنات الحية األخرػ أو إحداث الضرر المادؼ باألشياء والموضوعات.

: بأنو السموك الذؼ يصدر عن فرد أو جماعة من األفراد يقصد إيذاء اآلخرين "Bertram برترام "وعرفو

 ويتضمن العدوان البدني والمفضي والعدوانية السمبية.

بأنو حدث يقصد فيو الطفل عمدا إيذاء شخص آخر أو  العدوان"Robert Searn روبرت سيرن " ويعرفو

عبة دون قصد ليس عدوانا لكن كيف يمكن رؤية القصد والغاية أال يمكن أن شيء آخر وليذا يعتبر ضرب الم

يكون ىذا الطفل قد ضرب المعبة عن قصد، إننا ال يمكننا مشاىدة القصد والغاية بطريقة مباشرة ولكننا 

 (.6،91،،1: )خميل قطب.نالحع الموقف الفعمي 

بأنو نشاط ىدام أو تجريبي من أؼ نوع أو أنو نشاط يقوم بو الفرد إللحاق األذػ  "Hillgardىيمغارد " ويعرفو

 بشخص آخر إما عن طريق الجرح المادؼ الحقيقي أو عن طريق سموك اإلستيزاء والسخرية والضحك. 
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بأنو السموك الذؼ يتجو بو صاحبو إلى إيقاع األذػ باألشخاص اآلخرين "Argyleأرجايل "ويعرفو 

 .وممتمكاتيم

العدوان بأنو توقيع العقاب عمى الغير أو العقاب عمى الذات أو رمز ليا والعدوان قد  "عباس محمود"ويعرفو 

بالنقد أو بالتيديد أو بالعصيان بمخالفة التقاليد أو الخروج  أويكون مباشرة أو غير مباشر بالجسم أو المفع 

 عنيا.

" العدوان بأنو أؼ أذػ مقصود يمحقو الفرد بنفسو أو باآلخرين سواء كان ىذا محي الدين حسينويعرف "

أو غاية في حد ذاتو كما يدخل في  وسطياضمنيا  أواألذػ بدنيا أو معنويا مباشرا أو غير مباشر صريحا 

نطاق السموك العدواني أيضا أؼ تعد عمى األشياء أو المقتنيات الشخصية بشكل مقصود سواء كانت ىذه 

 (.6،91،،1 :)خميل قطب.األشياء ممكا لمفرد أو لمغير 

يمثل العدوان ظاىرة سموكية ميمة في حياة األفراد مالحع ومعروف في سموك اإلنسان السوؼ والغير سوؼ 

 ووفي سموك الطفل الصغير والراشد والكبير.

ن العمماء وعمى رأسيم العدوان مفيوم غامض تتعدد معانيو وتتداخل العوامل التي تميد لو حسب العديد م

 يؤكدون أن لمعدوان جانبين: "سيغموند فرويد"

البناء الذؼ يستخدم كميكانيزم دفاعي ضد األخطار التي تيدد  Normal: ىو الجانب السوؼ الجانب األول

 اإلنسان من أجل الحياة والحفاظ عمى الذات وتحقيق الوجود ومقاومة الظمم والتطمع إلى الحرية.

اليدام الذؼ يستخدم من وعي أو غير وعي كسالح  Abnorma: ىو الجانب الغير السوؼ الثانيالجانب 

 (66.9.11: يوسف)عادل  .والتخريب والتدمير والفناءيعمل لصالح اإلعتداء 
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في عمم النفس وحقولو المتعمقة لمداللة عمى إستجابة يرد بيا  AGGRESSIONويستخدم مفيوم العدوان 

 واإلحباط والحرمان وذلك بأن يياجم مصدر الخيبة أو بديال عنو.المرء عمى الغيبة 

العدوان عمى أنو سموك يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماديا صريحا أو ضمنيا " Busse باص "ويعرف 

مباشرا أو غير مباشر ناشطا أو سمبيا ويترتب عمى ىذا السموك إلحاق أذػ بدني أو مادؼ أو نقص لمشخص 

 السموك أو اآلخرين.نفسو صاحب 

 بأنو السموك الذؼ ييدف إلى إلحاق األذػ ببعض األشخاص والموضوعات. " Berkouitrبركوتر "ويعرفو

العدوان بأنو حدث يقصد فيو الطفل عمدا إيذاء شخص آخر وليذا  " Robert Searsروبرتاسيز"ويعرفو 

لقصد والغاية بطريقة مباشرة ولكننا يعبر ضرب المعبة دون قصد ليس عدوانيا ونحن ال يمكننا مشاىدة ا

 (..9.11،0:)عادل يوسف.نالحع الموقف الفعمي ثم نحاول تخمين القصد والغاية وفقا لما شاىدنا

وفي تعريف آخر لمعدوان ىو مجموعة من سموكات اإلنسان تتصف بأنيا سموكات تترجم من خالل السموك 

)كريمان  .باآلخرين والقصد ىو السموك العدواني الحقيقيالمادؼ الجسمي أو السموك المفظي، يمحق الضرر 

 (.66 .0..9:بدير

ىناك أشكال عديدة لمتعبير عن ىذه الرغبات العدوانية فأطفال الثانية والثالثة  "ىدى محمود ناشف"وتعرف 

وبات مثال تكثر نوبات الغضب عندىم، حيث يدفعون اآلخرين ويرفسوىم ويضربونيم بأيدييم في أثناء ىذه الن

أما األطفال األكبر سنا في الرابعة والخامسة من عمرىم فإنيم يستخدمون العدوان البدني والمفضي معا دون 

حادة من الغضب كما كان الحال في الفترة السابقة كذلك فإنيم يميمون إلى الحصول عمى لعب  نوباتوجود 

 ( .0،116..9:)ىدػ محمود الناشف .الخاصة بيم اآلخرين وممتمكاتيم األخرػ 

وتوقف درجة الشدة التي تظير بيا اإلستجابة العدوانية كرد فعل لإلحباط بناءا عمى عوامل ليتصل بعضيا 

العاطفي أو يعاني من  واإلستقرارباآلخر وبالطفل ذاتو فإذا شعر الطفل بأنو مياجم أو أنو في حالة من عدم 

د نسبة مما لو كان ىادئا أو مستقرا عاطفيا قمق فإن رده عمى اإلحباط يظير في صورة أفعال عدوانية أش
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ويبقى السؤال حول طبيعة األطفال اليادئين والبعض اآلخر عدوانيين لم يتعمموا ضبط السموك العدواني 

التمقائي الذؼ يصدر عنيم ال شك أن الظروف األسرية التي تصاحب نشأة الطفل األولى ىي من أىم 

غضبو واإلستجابة العدوانية الفورية دون تفكير وتنمو العدوانية شأنيا العوامل الخارجية لفشل الطفل في كبح 

شأن أؼ سموك عن طريق التدعيم ومن السيل أن نالحع كيف يمعب التدعيم دوره في العدوانية في البيت 

 (.111، 0..9 :)ىدػ محمود الناشف.والروضة وغيرىا

بالغضب واإلستياء ويعبر عنو ظاىريا في صورة أنو شعور داخمي ببالعدوان " ممدوحة دمحم سالمة"وتعرفو 

فعل أو سموك يقصد بو إيقاع األذػ والضرر بشخص أو شيء ما كما يوجو أحيانا إلى الذات ويظير في 

شكل عدوان لفظي أو بدني والعدوانية ترتبط بعدم التجاوب االنفعالي وىو عدم قدرة الطفل عمى التعبير بحرية 

 (.15 ،6،،1:)خميل قطب .اآلخرينوتمقائية عن مشاعره اتجاه 

يعرف العدوان عمى أنو سموك يوجو إلى الغير غالبا ويقصد بو أنو سموك يعانون منو  وعبد المنعم حنفي

نفسيا أو ماديا، وقد يتحول بو الشخص إلى نفسو فيمحقو منو الضرر وقد يصيبو الدمار وألن العدوان ظاىرة 

 Agressive كل الكائنات الحية بتأثير ما يسمى غريزة العدوانعالمية قيل أنو غريزؼ في اإلنسان وفي 

instinct .(.6، ،،،1:)عبد المنعم حنفي 

نما سمات إيجابية أيضا  فالعدوان ال يقصد بو سمات سمبية كالميل لمنزاع والسيطرة والصراخ والقسوة فحسب وا 

 (.161، ،..9:رضوان)سمير جميل .كالثقة والحزم والتوكيد ىما شكالن سمبيان من العدوان 

اإلحباط بالعدوان عمى أنو كنتيجة اإلحباطات عندما يفشل الفرد في تحقيق ىدفو  أديب دمحم خالديوربط 

ن العالقة بين اإلحباط والعدوان  شباع حاجاتو، والعدوان ىو سموك غرضو إلحاق األذػ بالنفس أو الغير وا  وا 

يجة شعور عالقة تالزمية حيث ال عدوان بدون إحباط بمعنى ال يتبع الفرد سموكا عدائيا إذا لم يكن نت

 (.115،،..9)أديب دمحم خالدؼ، .باإلحباط
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معظم التعريفات النفسية لمعدوان اعتبرتو أفعاال تدميرؼ نحو الذات أو الغير لكن يمكن أن يكون العدوان غير 

مباشر مثل العدوان ألمفضي فمعظم التعريفات التي سبقت ذكرىا إتفقت عمى أنو سموك يقصد بو إيذاء الغير 

إلى الصبغة اإليجابية في حماية الذات خاصة عند الطفل المحروم ضد إحباطاتو الداخمية وفي  ويميموا بولم 

 .اعية لحماية نفسو من أؼ خطر خارجغياب الوالدين كآلية دف

 

 :بعض المفاىيم المرتبطة بالعدوان .9

 العدائية والعدوان9 .2.1

يعزػ العدائية )العداوة( إلى العدوانية  "Bussباص  "يفرق البعض بين العدائية والعدوان فمثال

أن كال من العدائية والعدوانية يشتمل عمى الرغبة في إيذاء اآلخرين ويفرق "أدمونس  "المدعمة باألذػ ويرػ 

 بين مصطمحين كما يمي:

 يستخدم مصطمح العدائية لإلشارة إلى الميول العدوانية والمدعمة تدعيما جوىريا أساسيا.1)

أيضا  "زليمات"يستخدم مصطمح العدوانية لإلشارة إلى الميول العدوانية المدعمة تدعيما عرضيا وقام 2)

بالتميز بين العدائية والعدوانية ولكن ركز عمى الحالة الدفاعية ولخص ذلك فيما يمي أؼ نشاط يقصد بو إيذاء 

 (.،1،66.9 :)خميل قطب.اآلخر

 العنف والعدوان9 .1.1

رقة بين العنف والعدوان ويوافق معظم العمماء أنو يوجد إختالف نوعي وموضوعي تختمط عمى الناس التف

بين اإلثنين ويمكن إعتبار العنف ىو نياية المطاف لمسموك العدواني مستمر فنستطيع تعريف العدوان عمى 

امات بالقوة فيو مالحقة ىذه االىتم أما العنفالفرد،  اىتماماتأنو عقد العزم واإلصرار عمى مطاردة ومالحقة 

ذا استطعنا تفسير العنف عمى أنو أحد وسائل التعبير عن النزاعات العدوانية  أو التيديد بإستعمال القوة وا 
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وىدفو  اتجاىاتوفيجب أن نميز بين العنف والقوة فالقوة عبارة عن عدوان مضبوط محكم و محدد في الشدة لو 

غير منطقية )خميل قطب  وأنماطوويتميز بالتطرف بدايتو  الخاص أما العنف فال يمكن التنبؤ بمجرد أو

1،66 .69.) 

  "Frushation and Aggression"اإلحباط والعدوان9  2.1

كممة إحباط تعني معناىا حالة ناتجة عن تعرقل السموك اليادف أؼ أنك تريد الوصول إلى أؼ أنك 

 تريد الوصول إلى شيء ولكنك تجد صعوبة في ذلك.

فاإلحباط ىو حالة التي يشعر بيا الفرد عندما يحول أمر أو آخر بينو وبين تحقيق ما تريد ويحدث ىذا إذ ما 

أعيقت اإلستجابة الموصمة إلى ىدف معين سواءا كانت ىذه اإلعاقة مفروضة عمى الفرد من قبل اآلخرين أو 

 ة اإلحساس. كانت ىذه اإلعاقة داخمية نابعة عن الفرد نفسو مثمما يحدث غير حال

 الحرمان والعدوان9 .3.1

تركز المشاعر العدوانية عن طريق عامل الحرمان الذؼ يعني العجز عن تحقيق وتمبية رغبات معينة 

وكذلك عدم إشباع الحاجات األولية الفيزيولوجية فحينما يحرم الفرد من الطعام فسوف يندفع بقوة نحو 

 .HIERACHY"و اليرمية العدوانية إلشباع ىذا الدافع الفيزيولوجي حتى أن "إبراىام ماصمو" يرػ في نظريت

THEORY"  أن سموك اإلنسان في حياتنا المدنية الحاضرة ليس محكوما بالدوافع عمى اإلطالق ولكنو

محكوم بالدوافع الغير مشبعة بالذات ألنيا دوافع ال زالت تعمل وتوجو السموك فالفرد الذؼ يبحث عن تقدير 

 ع الفيزيولوجية.وتأكيد المكانة اإلجتماعية بين أفراد المجتمع من الطبيعي أن يكون قد أشبع الدواف

والتفوق وأنيا  وعمى ىذا فقد أصبح من المسمم بو بأن الكائنات البشرية بحاجة إلى الحب واإلحساس باإلنتماء

من المشاعر العميقة بالخوف والحرمان والذنب وكذلك الحاجة إلى األمان وعمى  في حاجة إلى التحرر نسبيا
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)عادل .لحاجات التي لم تشبع فيزيولوجية كانت أو سيكولوجيةىذا يتضح أن ىناك عالقة قوية بين العدوانية وا

9.11، 50.) 

  اإلحساس بالنقص والعدوان9. 4.3

قد تخفي العدوانية الشديدة وراءىا إحساسا دفينا بالضعف لدػ الطفل كأن يكون مصابا بعاىة خمقية        

أو بضعف في تكوين البنيان الجسمي أو بمرض من األمراض المزمنة فيعمد الطفل بالتالي إلى إستخدام 

حساس بالنقص يشكل العدوان كأسموب في التعامل مع اآلخرين وذلك كوسيمة تعويضية ويؤكد "أدلر" أن اإل

دعامة أساسية في السموك الشخصي لدػ الطفل والشاب عمى حد سواء فاإلحساس بالنقص يعبر عنو عبر 

منافذ متباينة لعل من أىميا النزعة العدوانية فيكفي أن نعرف أن السموك اإلجرامي أو المنحرف يكونو 

 9.11 :)عادل.ى التصرفات واألفعال ويدعمو شعور عميق بالدونية واإلحساس الشديد بالنقص يؤثر عم

.56.) 

يرتبط العدوان بعدة إنفعاالت داخمية كاإلحباط ، اإلحساس بالنقص، اإلىمال العاطفي، العنف وىذه المفاىيم 

تترجم إلى عدوان نتيجة األلم النفسي الذؼ قد تحدثو في نفسية الطفل المسعف فنياية ىذه المفاىيم تول إلى 

 العدوان ويصرح عنيا بإستجابة عدائية إلحساس داخمي مكبوت. 

 فرق بين العدوان والعنف9ال .2

العنف  اقترانأثار مفيوم العدوان والعنف جدال كبيرا بين الميتمين بدراسة ىاذين المفيومين من حيث 

العنف بالعدوان يذىب  طريف شوقي  اقترانبالعدوان ومن حيث التفرقة بين ىاذين المفيومين من حيث 

ن أكثر عمومية من العنف وأن العنف يعد عدوانا إلى أن العنف شكل من أشكال العدوان وأن العدوا 9،،1

إلى أن العنف شكل من أشكال العدوان وأن العدوان وجيان  5،،1"دمحم خضر "والعكس غير صحيح ويذىب 
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العنف بالعدوان وخاصة أن اآلراء  اقترانلعممة واحدة وبعض األبحاث ترػ أنو ال بد من تحرؼ الدقة في 

سمبي( الذؼ يقترن بو العنف كما أنو ليس من الضرورؼ أن يكون  -)إيجابي السابقة لم توضح نوع العدوان 

 9،،1 "سعد المغربي"كل عنف عدوان حيث أنو قد يكون العنف إيجابيا )كالحب مثال( وىذا ما ذىب إليو 

شديدة قد تنطوؼ عمى إنخفاض في مستوػ البصيرة  انفعاليةبأن العنف إستجابة سموكية تتميز بصبغة 

فنحن نقول فالن يحب بعنف أو يكره بعنف أو يعاقب بعنف وعمى ذلك فميس من الضرورؼ أن  والتفكير

يكون العنف قرينا لمعدوان السمبي وليس من الضرورؼ أن يكون العنف مالزما لمشر والتدمير، حيث قد يكون 

يرا عميقا العنف ضرورة من موقف معين وظروف معينة لمتعبير عن واقع معين أو تغيير واقع معين تغي

 جذريا يقتضي إستخدام العنف في العدوان .

أما بالنسبة لمتفرقة بين مفيومي العنف والعدوان فقد قام بعض الباحثين بالتمييز بين العنف والعدوان لتفادؼ 

ضروب اإللتباس بين المفيومين وقد اعتمدوا في ذلك عمى أن العنف لو طابع مادؼ بحت، في حين أن 

المظاىر المادية والمعنوية معا فممعنف جانب مادؼ مباشر معتمد من العدوان وبذلك  العدوان يشتمل عمى

 (.6،96..9 :)حسين عمي فايد.يصبح العدوان أكثر عمومية من العنف 

بأنو سموك ظاىر يستيدف إلحاق التدمير باألشخاص أو الممتمكات وأن العدوانية لكي  ويعرفو قدرؼ حنفي

 بالخفاء والكمون  فييا شرط الظيور حيث ثمة ىناك أنواع عديدة من العدوان تتميزتكون عنفا ينبغي أن يتوفر 

بأنو إستخدام قوة  "beins et feldman  بينس وفيمدمان"مثل مختمف أنواع المرض السيكوسوماتي ويعرفو 

 بدنية التي ال مبرر ليا أثناء التفاعل مع اآلخرين 

فكونيما ييدفان إلى إلحاق الضرر ، وىناك من يضعو كشكل من ىناك إلتباس بين مفيومي العدوان والعنف 

أشكال العدوان وكل من العدوان والعنف سموك إجتماعي وبالرغم من ىذه التفرقة بين العدوان والعنف إال أنو 

 يؤخذ عمييا اآلتي:
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 إنيا إىتمت بكل ضروب العنف المادؼ وأغفمت كل ضروب العنف النفسي أو المعنوؼ..1

 إىتمت بالعنف الموجو ضد اآلخرين والممتمكات وأغفمت العنف الموجو نحو الذات.إنيا .9

 Destmctienessأثناء تناولو لمفيوم التدميرية  E. Frommوىذا ما تم معالجتو من قبل إريك فروم .9 

حيث يشير ىذا المفيوم إلى السعي نحو إستخدام القوة الفيزيقية إللحاق بالذات أو اآلخرين سواء كان ضررا 

 (.6،،9،،1 :)سميحة نصر.فيزيقيا أو ضررا نفسيا 

ويتضح مما سبق تعدد وجيات النضر حول مفيومي العنف والعدوان في إطار الدراسة الحالية سوف يعتبر 

اية المطاف بالنسبة لمسموك العدواني السمبي سواء كان ىذا العدوان ماديا أو نفسيا الباحث أن العنف ىو ني

 (.90 6..9:)حسين فايد.موجيا ضد الذات أو ضد اآلخرين 

 اإلناث في العدوان-الفرق بين الجنسين9 الذكور-3

فروق بين بدأ من السنة الثانية يتضح أن الصبيان في المتوسط أكثر عدوانا من البنات كما توجد 

الجنسين في طريقة التعبير عن العدوان إذ يميل شكل العدوان عند البنات إلى أخذ الشكل المفضي ويتجو 

العدوان عندىن نحو أنفسين وذلك من خالل ممارسة العقاب الذاتي والتضحية بالذات في حين يتخذ العدوان 

يان اآلخرين بعد بدء سن الثالثة تبدأ عند الصبيان شكل اليجوم الجسمي ويتجو  اليجوم بخاصة نحو الصب

 أكثر أشكال السموك العدواني توترا كالنوبات الغضبية بإنخفاض عند الجنسين ويظير في سن التاسعة.

خمسين بالمئة من الصبيان وثالثون بالمئة من البنات إنفجارات غضبية قد تعود بعض الفروق بين الجنسين 

لسائدة في مجتمعنا والتي تجعل الوالدين الميالين إلى عدم قبول السموك من حيث العدوان إلى طبيعة الثقافة ا

العدواني من العدوان الصادر من البنات ألن اإلناث يجب أن يؤدين دور مخموقات تتصف بالسمبية والوداعة 

 لة.والرعاية وتتوقع ىذه الثقافة عممية تأكيد الذات عند الصبيان من أطفاليم ويعتبرونيا نوعا من الرجو 

يصعب اإلعتقاد بأن البيئة مسؤولة عن الفروق رغم أن التربية عامل ىام ولكن ىناك فروقا داخمية 

عضوية وحيوية بين الجنسين يؤدؼ إلى اختالفات نسبية في الطبيعة والمزاج إذ يبدو أن الصبيان أكثر قدرة 
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 الواجبات المنزلية والمدرسية عمييم ونشاطا من البنات كما  أنيم أكثر توترا و شعورا باإلحباط عندما تفرض 

العدوانية ظاىرة عامة يمارسيا األفراد بأساليب متعددة ومتنوعة وتأخذ صورا مثل التنافس في العمل أو 

الدراسة وفي المعب ويتخذ العدوان صورا ممثمة في التعبير المفضي أو العدوان البدني وقد يتخذ صورة الحرق 

 (.1.)دمحم عمي عثمانأو اإلتالف لما يحب اآلخرين 

 مفيوم السموك العدواني عند األطفال4-9

يعتبر الباحث "مصطفى قمش" أن السموك العدواني أحد الخصائص التي يتصف بيا الكثير من 

األطفال ومع أن العدوانية سموك مألوف في كل المجتمعات تقريبا إال أن ىناك درجات من العدوانية بعضيا 

النفس مثال والبعض اآلخر غير مقبول ويعتبر سموكا مزعجا في كثير من  مقبول ومرغوب كالدفاع عن

األحيان حيث يعرف الباحث "أحمد بدوؼ" السموك العدواني حسب الباحث "حسين عمي فايد" عمى أنو سموك 

يرمي إلى إيذاء الغير أو الذات أو ما يحل محميا من الرموز ويعتبر السموك العدواني تعويضا عن الحرمان 

ذؼ يشعر بو الشخص المعتدؼ وعدوانا يكون إما مباشرا موجو نحو المصدر المولد لإلحباط سواء كان ال

 شخصا أو شيئا أو يكون عدوانا متحوال وىو موجو إلى غير مصدر اإلحباط.

" أن السموك العدواني يعد من أكثر أنماط السموك المضطرب لدػ قمشوليذا يقول الباحث "مصطفى 

شكالت السموكية ويصنف ىذا السموك ضمن السموكات الموجية نحو اآلخر وضمن الم األطفال ذوؼ 

 (.11 .9.19:)عبد االوؼ سعدية.إضطرابات التصرف
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 تعريف العدوانية9. 2.6

تعتبر العدوانية إستجابة غير مسبوقة وتعني إلحاق األذػ باآلخرين سواء كان األذػ جسديا فالعض 

 بالكالم البذؼء أو المادؼ كإتالف المستيمكات. كاإلىانةأو الضرب أو األذػ النفسي 

وتعتبر العدوانية رد فعل طبيعي لدػ الطفل لحماية نفسو وسعادتو وفرديتو فيو إستجابة طبيعية لمواقف 

 :)خالد عزالدين.اإلحباط ويعد شرطا لمنمو إن العدوانية سموك متعمم مكتسب من خالل المالحظة والتقميد

9.1.، 1.) 

 تعريف السموك العدواني9 1.6

كممة سموك بمعناىا العام تتضمن كل حركة تصدر عن األشياء فبحث الحيوان عن الطعام نوع من 

 السموك.

أؼ أن مدػ طول كممة سموك يتضمن كل ما يقوم بو اإلنسان من أعمال ونشاط تكون صادرة عن بواعث أو 

 وأخرػ باطنية ذاتية. دوافع داخمية وىكذا يشمل السموك ناحية موضوعية خارجية

إن لكل سموك إنساني أىدافا يسعى إلى تحقيقيا والسموك العدواني ىو مظير سموكي لمتنفيس أو اإلسقاط لما 

حادة حيث يميل بعض األطفال إلى السموك التجريبي أو العدواني نحو  انفعاليةيعنيو الطفل من أزمات 

 اآلخرين في إستخداميم أو أمتعتيم في المنزل أو المدرسة أو المجتمع.

فإن السموك العدواني ىو تصرف سمبي يصدر عن الطفل إتجاه اآلخرين ويظير عمى صورة عنف جسدؼ أو 

عمد إيذاء قبل اآلخرين ويعرف  السموك العدواني أيضا بأنو تلغوؼ بشكل إيماءات وتعابير غير مقبولة من 

 (.115، ،..9)أحس بوبازين، .مباشر عمى غير رضا منوشخص آخر بشكل مباشر أو غير 

يمكننا القول أن السموك العدواني ىي أفعال وحركات تجسد في شكل عنف وضمن إضطرابات السموك 

 مية. ألسباب ظاىرة أو غير ظاىرة تعبر عن قوػ داخ
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 النظريات العامة المفسرة لمعدوان9 .7

 التفسيرات التحميمية لمعدوان9   .7.2

تبدو واضحة بشكل صريح أو  Destructivenessالتدمير أو Aggressionإن مناقشة العدوان

الخاصة بالدافع العدواني وسوف يعرض الباحث الحالي تمك " Freudفرويد  "ضمني وفاء أو رفضا لنظرية

 .التحميمية في السياق التالياآلراء 

فقد نسب فرويد العدوان إلى تمك الدوافع الغريزية األولية األساسية فالعدوان مظير لغريزة الموت في مقابل 

الميبيدو وكمظير لغريزة الحياة، وقد ألحق "فرويد" العدوان بالميبيدو كأحد الغرائز والدوافع التي تضمنت نظام 

فرويد أن العدوان يكون موجيا إلى حد كبير  كان يرػ والتي أطمق عمييا "اليو" وفي بداية األمر  أالشعور

لمخارج ثم أدرك فرويد أن العدوان يكون موجيا عمى نحو متزايد لمداخل منتييا عند أقصى مدػ إلى الموت 

غ )التنفيس( حتى إذا لم وقد نظر فرويد إلى العدوان بإعتباره ذا منشأ داخمي وضغط مستمر يتطمب التفري

توجد إحباطات وىنا نجد أن الحاجة إلى تنفيس العدوان قد تتغمب عمى الضوابط الدفاعية التي تكبحو عادة 

ويبرز العدوان تمقائيا كما يرػ فرويد أن العدوان قد يوجو من خالل اإلزاحة نحو ىدف بديل بسبب صور 

يقي لمعدوان ومنذ أن قدم فرويد تفسيرا لمعدوان القائم عمى الكف التي تعرف توجيو العدوان نحو المصدر الحق

 أساس الدافع الغريزؼ وقد تعودت اآلراء المؤيدة أو الرافضة لتمك النظرة الفرويدية لمعدوان.

بالرغم من إتفاقيم مع فرويد في نظرتو  "Kris " وكريس "Hartmanىارتمان  "مثل األنافعمماء نفس 

بداية الحياة إال أنيم إختمفوا معو في أن العدوان يبدأ كونو موجيا لمداخل في غريزة لمعدوان كقوة دافعية منذ 

أخر الموت حيث أنيم ينظرون لمعدوان بإعتباره موجيا إلى الخارج نحو اآلخرين منذ البداية كما قدموا مفيوم 

الذؼ عن طريقو يصبح الدافع عدواني مجرد من صفاتو الدافعية  Drive neutralisation الدافع وىو
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مع فرويد في كون أن  M.kleinوتستخدمو األنا لعممياتو الخالية من الصراع وقد إتفقت ميالني كالين 

العدوان يمثل شقا مركزيا في الحياة والذؼ يستمر إلى األبد وترػ أن التعامل مع مضمونات وسياقات عدوان 

فيرػ أن العدوان إنما ىو رد فعل لمحرمان ونقص اإلشباع لإلعتمادية  اآلخرين "أما فيربيرن" الشخص عمى 

 (..6،11،،1:)خميل قطب.الشديدة لمطفل والبحث عن الموضوع 

 نظريات التعمم اإلجتماعي في العدوان9  .1.7

ستمرار العديد من سموكياتنا أن  ترػ نظرية التعمم اإلجتماعي أن المبدأ األساسي الذؼ يحكم نشأة وا 

كل سموك يتم تدعيمو في الماضي أو الحاضر سيستمر إلى المستقبل وخاصة في المواقف المشابية والتدعيم 

االجتماعي وعمى رأسيم ألبرت قد يكون ذاتيا أو اجتماعيا ووفقا لممبدأ السابق يشير أنصار نظرية التعمم 

الذؼ وضع نظرية العدوان إلى أن العدوان سموك إجتماعي متعمم مثل غيره من أنواع   A.Banduraباندورا

السموكيات يتم بناءه لدػ اإلنسان نتيجة الخبرة السابقة التي يكتسب فييا الشخص االستجابات العدوانية 

مكافئات غير مادية كالمركز االجتماعي واالستحسان والتخمص وتوقعو أشكاال متنوعة من التدعيم وتمقي ال

حدػ طرق التعمم )االكتساب( العنف ىي المالحظة خاصة في المواقف التي  من األسر أو العدالة العقابية وا 

)القدوة( ذا مغزػ لمشخص أو حيث يؤدؼ إلى العنف إلى النجاح والعممية أعقد Modelيكون فييا النموذج 

إلجرائي البسيط بالمكافأة أو العقاب حيث تشمل ىذه العممية كال من التعمم بالتقميد والتسييل من التشريط ا

( وقد أوضح بندورا أىمية العوامل المعرفية أفكار 6،99..9:)حسين فايد.Social Facilitationاالجتماعي 

الناس ومعتقداتيا في تنظيم السموك العدواني فقد يميل بعض األفراد أو القائمين بالعدوان إلى تبرير 

إستخداميم لمعنف وأنيا ىي التي دفعت إلتخاذ السموك العدواني )لوم الضحية( ومن ثم قد ال يشعر القائم 

 (.90، 6..9:)حسين فايد.مشاعر ذنب نتيجة سموكو كما يجعمو ال يحد من عدوانيتو  بالعدوان بأؼ
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 Behanorism9 النظرية السموكية أو االتجاه السموكي المفسرة لمعدوان . 2.7

النظرية السموكية أن العدوان ال يورث فيو إذن سموك مكتسب يتعممو الفرد أو يعايشو خالل حياتو  

وبخاصة مرحمة الطفولة فإن تعرض لخبرة العنف في المراحل األولى من حياتو، فيو في الغالب سيمارسو 

ية ويقض مضاجعيا الحقا مع غيره من الناس وحتى مع عناصر الطبيعة فالعنف إذا أسوء يالزم اإلنسان

المسالمة واإلخاء ويقول  ل البشرية في حياة تسودىا قيم ومازال العنف يطرح نفسو بظمو الثقيل ويبدد كل آما

ألبرت بندورا يحث الكثير من التعمم خالل المحاكاة فالسموك العدواني والعنف واليياج اإلجتماعي يتأثر من 

اإلطار التي تحدده الفروق الفطرية ويعتقده أنو كمما كان  الناس المحيطين بو ضمن imatiationالمحاكاة 

النموذج ذا مركز أو مقام أىم كمما زاد إحتمال إقدام الفرد عمى المحاكاة سموكو فعمى سبيل المثال فإن احتمال 

 انتشار العنف الصادر من الفرد يحدث بمعزل عن العقوبة )مثال العنف( فيذا يعني أن الفرد قد يتعمم الكثير

من األشياء من نموذج معتبر ويرػ السموكيون أن العدوان شأنو شأن أؼ سموك يمكن إكتشافو ويمكن تعديمو 

وفقا لقوانين التعمم ولذلك ركزت بحوث ودراسات السموكيين في دراستيم لمعدوان عمى حقيقة يؤمنون بيا وىي 

تسب منيا شخص ما السموك العدواني قد أن السموك بكاممو من البيئة ومن ثم فإن الخبرات المختمفة التي إك

نطمق السموكيون  تم تدعيميا بما يعزز لدػ الشخص ظيور اإلستجابة العدوانية كمما تعرض لموقف محبط وا 

إلى مجموعة من التجارب التي أجريت بداية عمى يد رائد السموكية "جون واطسن" وأكد عمى أن السموك 

ة وأنو كمما زادت المثيرات التي تؤدؼ إلى إستجابات عدوانية كمما العدواني عند الفرد محكوم بمثيرات بيئي

تمت صفة العدوان رىينة تكرار المثيرات وتدعيميا وقد رفض تأثير الفرد في شخصية الفرد وسموكو وأبرز 

دور البيئة االجتماعية في تشكيل الشخصية أؼ أن الفرد العدواني قد يستجيب لمعديد من المثيرات التي 

ذا قبمت بالدعم من اآلخرين فإنيا تصبح مكررة ويؤكد تساعد  أن  Sknnerصفة العدوان عمى الظيور وا 
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 :)خالد عز الدين .سموك الناس متعمم وأنو محكوم في أؼ وقت بالكثير من العوامل المستقمة في أساسيا

9.1.،66  . ) 

 Biological theory9النظرية البيولوجية9 . 3.7

تركز ىذه النظرية عمى أن سبب العدوان بيولوجي في تكوين الشخص أساسا حيث تركز عمى بعض 

العوامل البيولوجية في الكائن الحي التي تحث عمى العدوان كالصبغيات والجينات الجنسية واليرمونات 

لكيربائية في المخ والجياز العصبي المركزؼ وأالمركزؼ والغدد الصماء والتأشيرات البيوكميائية واألنشطة ا

عامال بيولوجيا آخر في التأثير عمى العدوان وبمعنى أخر فإن النظرية البيولوجية ترػ أن و كما تشكل القوة 

 أسباب العدوان ىي:

 ( السموك الغريزؼ: منظم وراثيا يتشكل من خالل عممية النشوء وتتحكم فيو مؤثرات معينة ظاىرة.1

 .الحيوية لمجسم والكيمياء تالعدوان إستجابة لفعل اليرمونا (9

 (.190، 6،،1،:)خميل قطب .( النشاط الكيربائي في الجياز العصبي المركزؼ 9

ىناك العديد من النظريات في عمم النفس التي إىتمت بتفسير العدوان حسب إتجاىات الرواد سواء كان التيار 

يد أقوػ في إعطاء تحميالت لمسموك تحميمي أو سموكي أو معرفي أو بيولوجي أو إجتماعي وكان تفسير فرو 

العدواني وىذا ما وجدتو في دراستي الميدانية وكذلك نظرية اإلحباط فيذه النظريات أعطت تغيرات سيكولوجية 

 ذات قيمة موضوعية وذاتية
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 Frustration-Aggression theory  9العدوان9–نظريات اإلحباط  . 4.7

حيث أكدوا أن العدوان أمر ناجم عن  "Millerوميممر"و "Dollardدوالرد  "ومن أنصار ىذه النظرية

اإلحباط بمعنى أن اإلحباط يؤدؼ إلى وجود دافع لمعدوان وىذا قد يقود إلى سموك عدواني مباشر ويرػ 

أنصار ىذه النظرية أن العدوان عبارة عن رد فعل طبيعي لما يواجيو الفرد من إحباطات حيث أن اإلحباط 

أن تحقق أو تصرف بأسموب ما حتى يشعر الفرد بالراحة منيا ومن  ي النفس من الضرورؼ يولد طاقات ف

أساليب التحقق أو اإلستيالك ليذه الطاقات السموك العدواني وا عتبروا العدوان إستجابة فطرية لإلحباط تزداد 

رورؼ لو شعر شدتو وتقوػ حدتو كمما زاد اإلحباط وتكرر حدوثو فإذا منع اإلنسان من تحقيق اليدف ض

ن وجد في نفسو الشجاعة عمى مياجمتو  باإلحباط خبرة مؤلمة وا عتدػ بطريقة مباشرة عمى مصدر إحباطي وا 

ومعاقبتو أو بطريقة غير مباشرة )عدوان غير صريح( إن خاف من اإلنتقام وىناك مصادر محتممة كثيرة 

تكون العراقيل داخمية فربما يكون تتعارض مع تحقيق ىدف من األىداف فقد تكون العراقيل خارجية وقد 

موضوع اليدف من الممنوعات والمحظورات ولذا يعاق اإلتجاه نحو اليدف بالخوف من العتاب أو أن الفرد 

تعوزه القدرة عمى الوصول إلى ىدفو وبالتالي يواجو إحباطا مستمرا في سعيو وجيده لبموغ ىدفو، كذلك ذىب 

ما يتم تعرضو لإلحباط وتكون كل المخارج الممكنة لمعدوان مسدودة أصحاب ىذه النظرية إلى أن الفرد عند

سدا منيعا تاما فإن العدوان قد يستدير ليتجو نحو الذات في صورة كراىية لمذات أو نقد لمذات أو 

وعندما أجرػ بعض الباحثين دراسات عمى أنواع كثيرة من اإلحباط وجدوا أن اإلنسان يعتدؼ إذا اإلنتحار.

ط متعمدا وحدثت بطريقة تعسفية وال يعتدؼ إذا كان إحباطو غير متعمد وحدث بطريقة عضوية كان اإلحبا

 6،،1:)خميل قطب .فيعتدؼ إذا أدرك أن إحباطو متعمد وال يعتدؼ إذا أدرك أن إحباطو غير مقصود

119.) 
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 األسباب الرئيسية لمعدوانية عند األطفال9  .8

األسباب التي تدفع األطفال في عصرنا الحاضر إلى التصرف البد في البداية من التعرف عمى أىم 

بعدوانية من أجل الوقاية من حدوث ىذا السموك عند األطفال ومن أىم ىذه األسباب حسب الدكتور عبد هللا 

 يوسف أبوزعيزع تتمثل في:

 التعرض لخبرات سيئة سابقة9. 2.8

ارب أو من والديو أو الرفض اإلجتماعي كأن يكون الطفل قد تعرض لكراىية شديدة من قبل أحد األق

 من قبل زمالئو الطالب أو رفض إجتماعي عام، مما يدفع بو إلى العدوانية في السموك.

 :الكبت المستمر. 1.8

فقد يعاني الطفل ذو السموك من الكبت الشديد والمستمر في البيت من قبل والديو أو إخوتو الكبار أو 

فراغ من المدرسة من قبل المعممين  واإلدارة فيؤدؼ ىذا الكبت إلى دفع الطفل لمتخفيف والترويح عن نفسو وا 

 الطاقة الكامنة في جسمو والتي تظير عمى شكل عدوانية وانتقاما من مواقف الكبت المفروضة عميو.

 التقميد9. 2.8

يتعامل معيا وىذا سبب ميم في كثير من األحيان السموك العدواني بدافع التقميد لمنماذج السيئة التي 

الطفل كاألصدقاء كما أن صغار األطفال يتعممون الكثير من العادات العدوانية عن طريق مالحظة نماذج 

من سموك اآلباء واإلخوة والرفاق وغيرىم وفي النياية نجد أن الطفل يقمد ىذه المصادر ويحاول إظيار قدراتو 
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نماذج عدوانية من خالل الوالدين أو الكبار  ومياراتو الفعالية في البيت والمدرسة لذػ يجب عدم عرض

 المحيطين بيم أو من خالل وسائل اإلعالم المختمفة التي تعرض أفالم العنف والرياضة العنيفة.

 الشعور بالنقص9 . 3.8

يدفع شعور الطفل بنقصو من الناحية الجسمية أو العقمية أو النفسية كأن يفقد أحد أعضائو أو عدم  

ير عما بداخمو من أحاسيس وعجزه من التواصل ألسباب قد تكون نفسية كاالنطوائية أو مقدرتو عن التعب

لغوية كأن يتحدث الطفل بمغة مختمفة عن من يتعامل معيم خالل وجوده في المدرسة فشعوره بأنو مرفوض 

)عبد  .دفيناإجتماعيا من قبل أسرتو أو أصدقائو أو أقربائو نتيجة سموكيات سمبية صادرة منو يسبب لو حقدا 

 (. 1،، 9.19:هللا يوسف

 اإلدمان9 . 4.8

من المعروف أن زيادة إستخدام العقاقير أو الكحول تستثير تصرفات العدوان العشوائي لدػ األطفال 

 أو تجعميا أسوأ إذ أن التسمم الكحولي يخفض سيطرة األنا ويولد القيرية.

 الفشل واإلحباط المستمر9 . 5.8

اليومية تستثير الدافع إلى العدوان لدػ األطفال ويكون عامل الفشل كالرسوب إن إحباطات الحياة 

المتكرر أو الفشل في شؤون الحياة األخرػ كاليزيمة في المسابقات أو الصراعات يؤدؼ إلى التصرف 

 بعدوانية كرد فعل تجاه ىذا اإلحباط أو الفشل.
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 :تشجيع األسرة عمى العدوان. 6.8

العنف والقسوة والعدوانية في التعامل مع الحياة ومع الناس بإعتباره دفاعا  تشجيع بعض األسر عمى

عن النفس وذلك عندما يحصمون ما يريدون أو يجذبون إنتباه الوالدين أو المربيين فيظير ذلك جميا حين 

 تظير عندىم آثار العدوانية في ألعابيم وتعامميم مع أقرانيم.

 غياب السمطة األبوية7.8.9

فقد لوحع أن األوالد الذين يأتون من بيوت يكون فييا األب غائبا عنيا لفترة طويمة يظيرون تمردا           

عمى التأثير األنثوؼ لألميات المواتي يحممن أعباء إضافية وذلك بأن يصبحوا شديدؼ العدوان وأكثر، ىؤالء 

 ه اآلخرين ىي دليل الرجولة.األوالد يتصرفون كما لو أنيم يعتقدون بأن التصرفاةت العدوانية تجا

 القسوة الزائدة من الوالدين أو أحدىما9 .8.8

مما يؤدؼ إلى الرغبة واإلنتقام خصوصا عندما يحدث ذلك من زوج األم أو زوجة األب بعد وقوع  

الطالق أو وفاة أحد الوالدين وقد تؤدؼ العائمة دورا رئيسيا في تطوير العدوانية عند الطفل والشك أن كبت 

ه الطاقة بصورة عدوانية عمى  الطاقة الكامنة في جسم الطفل من قبل األسرة أو المدرسة يدفعو إلى تفريغ ىذ

 غيره بسبب عدم إشباع رغباتو مما يؤدؼ إلى العدوانية كحل لتفريغ ما لديو من كبت.

 حب السيطرة8.9..2

ستالئو عمى ممتمكاتو مما  ويشمل ذلك في محاولة الطفل األكبر فرض سيطرتو عمى األصغر وا 

ستالئو عمى ممتمكاتيا يؤدؼ يؤدؼ بالصغير إلى العدوانية  كذلك محاولة الولد فرض سيط رتو عمى البنت وا 

 (.9، ،9.19:)عبد هللا يوسف .إلى نفس النتيجة ولألسف نجد بعض األباء يشجعون عمى ىذا التصرف
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إضافة إلى األسباب الوراثية لمسموك العدواني والمكتسبة، فالمكتسب يأخذ دوره المتزايد بين الطالب في 

ات العنف الناتجة من األصدقاء فتبدأ المشكمة باإلزدياد عند التعامل مع المدارس وذلك يتأثر السموك بتصرف

الزوجين إذ يأخذ الطفل تصرفات األب في كل أشكال اإلساءة ويبدأ بإستعراضو بين أصدقائو وسبب آخر ىو 

نعدام الوالدين وبالتالي التوا صل وتفقد تفضيل المربيين سواء كانوا من المعممين أو األبوين بين المتفوقين وا 

 .ألبنائيم لسموكاتيم مما يتيح لألطفال بالتصرف بكل أشكال العنف لثقتيم لعدم وجود مراقب أو موجو

 (.56، 5..9:)محسن عمي طو

 وتصنف أسباب السموك العدواني بشكل عام إلى مايمي:

  بأنو ولد تشجيع بعض أولياء األمور ألبنائيم عمى السموك العدواني فيبدؤون بالتكمم والفخر بيم

قوؼ اليياب أحد، الجميع يخاف منو، الجميع يشتكي منو وىم فرحون بأفعالو وىذا يشجع أكثر 

 وأكثر سموكو العنيف.

 .ما يمقاه الطفل من تسمط أو تيديد من المدرسة أو البيت 

 .عدم توفر العدل في معاممة األبناء في البيت 

 .الكراىية من قبل الوالدين 

 في نظرتيم لسموك الطفل. الصورة السمبية لألبوية 

 .فشل الطفل في الحياة األسرية 

 9.1 :غياب الوالد لفترة طويمة يجعل الطفل يتمرد وبالتالي يصبح عدواني.)خالد عز الدين. ،

90) 

 :الفراغ العاطفي عند األطفال 
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 وحسب محسن عمي عطية تتمثل األسباب في9

  والرفاق وغيرىم.تقميد الطفل لعدوانية الكبار اآلباء المعممات 

 .يمجأ الطفل إلى العدوانية ليحصل عمى ما يريد من األب أو األم أو الغير 

 .قد يحاول من خالل تصرفاتو العدائية جمب اإلىتمام 

  يمجأ الطفل لمعدوانية عندما يشعر أنو غير مرغوب في البيت أو الروضة ومن أسباب العدوانية قد يكون

 (.90، 9.15 :محسن عمي طو) .تعرض الطفل لمضغط أو الحرمان

 9"بن حميم أسماء"باإلضافة إلى أسباب أخرى كما أوضحتيا 

كالحرمان، اإلحباط، واإلنفعاالت الشديدة كالغضب،الخوف الصدمات النفسية،  األسباب النفسية1-9

 السادية، التعصب والدافع لمقتال.

أساليب المعاممة الوالدية الغير سوية كاإلىمال، التنشئة اإلجتماعية الخاطئة منيا 9 األسباب اإلجتماعية-1

 القسوة، العقاب غياب األب عن األسرة، البيئة العدوانية، الرفض اإلجتماعي، والشعور بالتيديد.

إرتفاع اليرمونات الذكورية ، القوة العقمية العاىات ، التشوىات ،إضطراب نظام األسباب البيولوجية9 -2

 (.95، 9.16:حميم أسماء )بن.السيادة الييميسفيرية 

إضافة إلى تربية األطفال عمى مبدأ التنافس والصراع واإلنتصار عمى اآلخرين ميما كانت النتائج واألسباب 

تؤدؼ إلى زيادة العدوان إضافة إلى ما تبنتو وسائل اإلعالم "التمفاز والفيديو" من أفالم تشجع العدوان وكذلك 

 (.9ن ،)دمحم عمي عثما.األلعاب في الحاسوب المتضمنة برامج عنيفة 

ضطراب صورة  أسباب السموك العدواني عديدة حسب ظروف المساعدة وأبرز ىذه الظروف غياب الوالدين وا 

الذات والفراغ العاطفي فيذه األسباب وأخرػ تميد إلضطرابات عدوانية نتيجة إحساس بالنقص واإلىمال وىذه 
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لذؼ يجب اإلنتباه إليو أن نظرة الوالدين العوامل قد تحفز عمى مساعدة األسباب البيولوجية بالظيور واألمر ا

 إلى طفميما سواء رفض أو تخمي تساىم بنسبة أكبر في ظيور العدوان

 

 أنواع العدوان 9..2

 إلى ثالثة أصناف: "Rosenٌ  توجد عدة أنواع لمعدوان فقد قسميا "

 الطفل.توجيو العدوان ضد الشيء أو الشخص المتسبب لإلحباط أو أؼ شيء آخر في بيئة -1

 توجيو العدوان نحو الذات أؼ أن الطفل يوجو العدوان نحو نفسو.-9

محاولة تجنب حالة اإلحباط بأؼ تصرف آخر ففي حالة فشل الفرد في الدراسة فإنو يركز عمى الرياضة -9

 (.5.، ص.9.1)خالد عز الدين، .أو أؼ شيء يكون ماىو فيو 

جاه الذات أو نحو الغير حسب العدوان فإما يكون بسموكات من أبرز األنواع الشائعة لمعدوان ىو عدوان إت

 عدائية نحو الذات أو محاولة إلحاق الضرر بالغير. 

 أشكال العدوان22.9

 يقسم العدوان من الناحية الشرعية إلى ثالثة أقسام ىي:

 ANTI , SOCIAL, AGGRESSIONالعدوان اإلجتماعي9. 1.11

اإلنسان ذاتو أو غيره وتؤدؼ إلى فساد المجتمع،وىي األفعال التي فييا وتشمل األفعال العدوانية التي يظمم 

 تعد عمى الكميات الخمس، وىي النفس المال والعرض والعقل والدين.

 PRO SCIALAGGRESSIONعدوان اإللتزام1.22.9

 والدين.وتشمل األفعال العدوانية التي يجب عمى الشخص القيام بيا لرد الظمم والدفاع عن النفس والوطن 

 



العدوانية                                                                        رابع الفصل ال  
 

97 
 

 SANCTIONED ,AGGRESSIONالعدوان المباح9 .2.22

ويشمل األفعال التي يحق لإلنسان اإلتيان بيا كالقصاص ممن إعتدػ عميو في نفسو أو مالو أو عرضو أو 

 دينو أو وطنو.

كما يقسم أشكال العدوان أيضا إلى عدوان كرىي والعدوان الوسيمي فالعدوان الكرىي ىو الذؼ يوجو نحو 

 (.9.19،06:)يوسف عبد هللا.اآلخر وتصبح مشاعر الغضب

 أشكال العدوان عند األطفال21.9  

العدوان المفظي: يتمثل في الصراع يتمثل في الصراخ، الكالم البدؼء، اإلغاضة، الصياح، الشتم،إستخدام .1

ظيار العيوب.  كممات وجمل التيديد، وصف اآلخرين بالصفات السيئة وا 

 التغييرؼ: إدالع المسان من الفم، إظيار حركة قبضة اليد، أحيانا البصاق.العدوان .9

 العدوان الجسدؼ: إستخدام القوة الجسدية، الركل، الضرب باأليدؼ، إستخدام األضافر، واألسنان..9

لقاءىا، رمييا ،الكتابة.6  العدوان العشوائي: عدوان مباشر ضد األشياء، إشعال الحرائق، تكسير األشياء وا 

 عمى الجدران.

العدوان نحو الذات:كأن يمزق الطفل مالبسو أو كتبو أو يشد شعره أو يضرب رأسو بالحائط وىذا يدل عمى .1

 إضطراب في السموك.

تالف الممتمكات الخاصة باآلخرين مثل األلعاب، األثاث، .6 عدوان التخريب: رغبة الطفل في التدمير وا 

 نحو التدمير. كتب، مالبس ويتفاوت األطفال في ميميم

عدوان الخالف والمنافسة: ىو بصورة عابرة ووقايتة نتيجة خالف ينشأ أثناء المعب أو المنافسة مثل ىذا .0

 (.9 ،ينتيي بإنياء الحديث أو باليجر بين األطفال لعدة أيام )دمحم عمي عثمان
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أو سرقة الممتمكات عدوان نحو الممتمكات: يقصد بو تخريب ممتمكات اآلخرين مثل التكسير والحرق .5

 (.96واإلستحواذ عمييا )بن حميم أسماء، ص

تختمف أشكال التعبير عن العدوان بإختالف الثقافة والوضع اإلقتصادؼ واإلجتماعي فضال عن أسموب 

 التربية.

تختمف أشكال التعبير عن العدوان حسب طبيعة الفعل واليدف المرجو الموصول إليو ويصل العدوان عند 

النقطة التي يتوقف عمييا إحساسو باإلحباط كأن يحاول تخريب شيء لطفل لديو والديو ومحاولة الشخص إلى 

نما تمميح إذا لم تكن لديو القدرة فقط بإيماءات بغية إزعاجو.  إيذائو ونبذه وال يقتصر عمى ىذا فقط وا 

 مظاىر السموك العدواني9. 22

ات متغايرة ولعل من أىم مظاىرىا مايمي: بعض معظم األطفال يظيرون عدوانية بشكل أو بآخر وفي أوق

األطفال يكشفون من العدوانية في لغتيم كالتمفع بالسباب أو الصراخ أو الكالم أو اإلستياء مثل أنا ال أحبك 

 وأنا أكرىك فيو تعبير يدل عمى رفض اآلخرين وعدم قبوليم.

ال باإلعتداء عمى الغير بالضرب أو الدفع أو كذلك تظير العدوانية في األفعال العمنية التي يقوم بيا األطف-

الطعن أو الشجار أو التخريب أو بأؼ نوع من أنواع اإليذاء التي يستخدميا األطفال مع بعضيم كتمزيق 

 الكتب أو الكراسات أو إخفاءىا أو تحطيم األشياء وتبديميا .

ة عمييا أو الكتابة عمى الجدران وفي ىذا والعدوانية كثيرا ما تتجو نحو الممتمكات مثل خدش األدراج أو الكتاب

يبدوا أن األطفال العدوانيين ينفذون ما يشبو خطة موضوعية إلتالف ممتمكات المدرسة أو ممتمكاتيم الخاصة 

 أو ممتمكات غيرىم.

وبعض األطفال يمطخون مالبسيم أو مالبس اآلخرين أو أشياء تخصيم مثل المعب واألدوات إن حركات 

لعدوانيين يمكن أن توصف بأنيا سريعة حاسمة ميتزة وأحيانا بغير سبب واضح ينتزعون من بعض األطفال ا

 (606،، 9.11)عادل:.األطفال اآلخرين أشياءىم 



العدوانية                                                                        رابع الفصل ال  
 

99 
 

 من أكثر األنماط إنتشار9 :أنماط السموك العدواني.23

وتتجمى لدػ الطفل في رفض الطمبات واألوامر والتوجييات من قبل أىمو وذويو وىي أبسط  المعاناة9 2.23

 مظاىر النزاعات العدوانية وتتالشى المعاناة بصورة طبيعية بتأثير النمو اإلجتماعي.

 المشاجرة9 .1.23

ما يكون ىذا وتتمثل بضرب الطفل ألخوتو وأقرانو أو دفعيم أو شدىم من شعرىم أو أخذ حاجاتيم وكثيرا 

 إغتصابا ظاىر عمنيا.

 الكيد واإليذاء2.239

يذائيم وتعذيبيم وتنغيص حياتيم والتدخل في  ويبدو ذلك واضحا في إغاضة األطفال اآلخرين والكيد ليم، وا 

 (.9.19،56:)عبد هللا يوسف .ألعابيم

 مميزات الطفل العدواني9 .24

 وىي أفعال تكرارية  مسيطرة عمى الفرد غالبا ما تكون خارجة عن إرادتو  القيرية

 ج وىو إنفعال داخمي يكون نتيجة إحباطات ونوبات قمق داخمية التيي

 غير ناضج وضعيف التعبير عن مشاعره.

 وعدم مشاركة الغير والميل إلى العزلة  التمركز حول الذات

  صعوبة تقبل النقد واإلحباط

 يفتقر إلى الطرق المنظمة في حل الصراع.أقل ذكاء و 

 (50، 9.19:)عبد هللا يوسف.يتصرف الذكور بعدوانية أكثر من اإلناث 
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 وعالقتو باإلىمال الوالدي9 لعدوانيالسموك ا .25

إن البيئة األسرية ىي الوسط األول الذؼ يوفر لمطفل المحيط المناسب لنمو جيد وأفضل ، ففييا يتعمم تناول 

المشي، الكالم، الضبط، التمييز بين الجنسين، التييؤ لتعمم الميارات األساسية، التمييز بين الخطأ األطعمة ، 

والصواب وفييا يقوم أفراد األسرة بأدوارىم نحو الوليد الجديد خاصة األم وتسود بينيم عالقات المودة فالبيئة 

في معاناة الطفل من مشكالت كثيرة من  األسرية تحقق لمطفل النمو السميم، والبيئة الغير متماسكة تتسبب

أىميا المشكالت السموكية كما أن توفير الخبرات الحسية الكثيرة يساعد الطفل عمى تحقيق السواء في سموكو 

أما البيئة المحرومة من ىذه الخبرات الحسية الكثيرة فإنيا تتسبب في شرود سموك الطفل ومعاناتو من 

في دراستو إلى وجود  1..9"أشرف دمحم عبد الغني شريت  "حيث يشيرالتخمف في نموه الحسي المعرفي 

عالقة دالة إحصائيا بين أساليب معاممة األطفال من قبل الوالدين وبعض المشكالت النفسية لدػ أفراد 

ضطرابات العدوانية.  مجموعة الدراسة ووجود عالقة بين إساءة المعاممة واإلىمال وا 

ليا األثر الفعال في تربية الطفل إذ أن معاممة األباء لألبناء تؤثر في نمو قدراتيم  إن أساليب المعاممة الوالدية

العقمية فاألساليب التسمطية تؤثر في نقص عاطفة الحب مع إستخدام العقوبة والخوف من األباء وينمي 

 السموك العدواني.

قبمية ضعف الثقة في النفس، من بين النتائج المترتبة عن إساءة معاممة األطفال عمى شخصياتيم المست

الشعور باإلحباط، العدوان، القمق، مشكالت سموكية فإتجاىات الوالدين نحو الطفل قد تؤدؼ إلى ظيور 

السموك العدواني بمعنى أن السموك العدواني يتأثر بطريقة تعامل الوالدين مع طفميما أؼ يكون نتيجة نمط 

لعقاب تؤثر عمى ظيور السموك العدواني إن فيم األسباب التي التنشئة األسرية فاألسرة التي تتبع أسموب ا

تؤدؼ إلى ظيور السموك العدواني لدػ الطفل أمر أساسي ليذا من الضرورؼ معرفة ما إذا كان اإلىمال 

واإلساءة الوالدية التي يتمقاىا الطفل أثر فيظير السموك العدواني لدػ الطفل المسعف )بن حميم 
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الطفل بعدم الكفاءة أو نتيجة إحساس بالقمق وكالىما اإلحساس بعدم الكفاءة  ويشعر (9.16،99:أسماء

 والقمق يحوالن أحيانا دون تحقيق أىداف الفرد.

اإلحباط بأنو موقف تيديدؼ حيث تواجو عممية اإلشباع الدافع إعاقة بسبب  "chaufferشافير "ويعرف 

 معوقات خارجية أو أنشطة من أشخاص آخرين.

عندما تنشأ عقبة تمنع الناس من الوصول إلى ىدفيم أو حاجة لدييم أو رغبة أو توقع أو عمل  ويقع اإلحباط

 شيء والعدوان ىو أحد ردود الفعل الشائعة لإلحباط والشعور بالضيق قد يكون من أسباب الشعور باإلحباط 

كما أن اإلحباط ىو مواجية الفرد لما يعوقو ويمنعو من إشباع دوافعو وىو أيضا تمك الحالة اإلنفعالية  

والدافعية التي يشعر بيا الفرد أنو يواجو ما يحول بينو وبين إشباع دوافعو وينقسم مفيوم اإلحباط إلى ثالثة 

بة اإلحباط وىي نوع سموكك راعي إستجا،أوجو: الموقف المحبط حالة إحباط ىي صفتك في ذلك الموقف

الموقف المحيط. ويرجع اإلحباط الذؼ قد يعاني منو فرد من األفراد إلى العديد من العوامل التي يمكن 

 (..1، 6،،1 :)خميل قطب .تقسيميا إلى عوامل داخمية 

وظروف خارجية قد يرجع اإلحباط إلى عدم قدرة الفرد الجسمية أو العقمية أو كمييما عمى تحقي أىدافو 

شباع دوافعو وقد ينشأ ىذا الخوف نتيجة إشباع دوافعو ولقد توصل"  "من دراساتيم إلى بعض األسس دونردوا 

 العامة عن العالقة بين اإلحباط والعدوان.

موك العدواني بإختالف كمية اإلحباط الذؼ يواجيو الفرد، ويعتبر اإلختالف في تختمف شدة الرغبة في السأوال9

اإلحباط داللة عمى عدة عوامل كالشدة والرغبة في اإلستجابة المحبطة عدد المرات التي أحبطت فييا 

 اإلستجابة.
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ال ميل الفرد تزداد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما يدركو الفرد عمى أنو مصدر إحباطو ويق ثانيا9

لألعمال الغير عدائية حيال ما يدركو الفرد عمى أنو مصدر إلحباطو أن يزداد ميل الفرد إلى السموك العدائي 

 ضد مصدر إحباطو ويقل ميمو نحو السموكات الغير عدائية األخرػ في الموقف.

ذلك إلى إزدياد ميل الفرد  يعتبر كف السموك العدائي في المواقف اإلحباطية بمثابة إحباط آخر ويؤدؼ ثالثا9

لمسموك العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسي وكذلك ضد عوامل الكف التي تحول دونو والسموك العدواني. 

 ويؤدؼ ىذا إلى تنوع السموك العدائي وتنوع الموضوعات التي يوجو إلييا السموك العدائي.

ذات إال أن العدوان الموجو نحو الذات ال عمى الرغم من أن الموقف اإلحباطي ينطوؼ عمى عقاب الرابعا9 

يظير إال إذا تغمب عمى ما يكف توجييو وظيوره ضد الذات وال يحث ىذا إال إذا واجيت أساليب السموك 

 العدائية األخرػ الموجية ضد مصدر اإلحباط األصمي عوامل كف قوية.

و بمثابة تفريغ لطاقتو النفسية وىكذا تعتبر إستجابة العداء التي يستجيب بيا الفرد ضد مصدر إحباط خامسا9

ط )خميل فحدوث ىذه اإلستجابة يقمل من إحتمال حدوث إستجابات عدائية أخرفي الموقف المثير لإلحبا

 (10ص 6،،1قطب، 

 (   Aggression in relation to social rejectالرفض اإلجتماعي والعدوان26.9 

لقد تناولت العديد من الدراسات الخصائص النفسية والسموكية لألطفال المرفوضين وأكدت تمك الدراسات عمى 

عالقة إيجابية بين رفض الرفاق والسموك العدواني فأكدت الدراسات  المقامة عمى األطفال المرفوضين أن 

ن وبصفة خاصة فإن الكثير من السموك العدواني يعزػ إلى الرفض ويعد مشكمة مميزة لألطفال المرفوضي

السموك البغيض أو العدائي لألطفال المرفوضين يعد لفظيا باإلضافة إلى العدوان البدني ويأتي ذلك من 

إندماج كبير لألطفال المرفوضين من المعب ومن ثم يبدوا لنا أن ىناك عالقة متبادلة بين الرفض اإلجتماعي 
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السموك العدواني لدػ الفرد وقد يؤدؼ السموك العدواني الزائد إلى  والعدوان فقد يؤدؼ الرفض اإلجتماعي إلى

زيادة مشاعر الرفض نحو األفراد المذين يظيرون مثل ىذه السموكيات العدوانية مما يحول دون إقامات 

 (..6،0،،1 :)خميل قطب.عالقات سوية مع الغير 

مخطئين إذا قمنا أن كفة األسرة ترجح  فعمى الرغم من تعدد مؤسسات التنشأة اإلجتماعية إال أننا نكون 

المؤسسات األخرػ كميا مجتمعة فييا تغرس في الطفل بإعتباره الجماعة اإلنسانية األولى التي يتعامل معيا 

الطفل ويعيش فييا السنوات التشكيمية األولى من عمره ، فاألسرة ىي الجماعة المرجعية أؼ الجماعة األولى 

يميا ومعاييرىا وطرق عمميا عند تقييمو لسموكو كما أنيا المدرسة األساسية لكل التي يعتمد عمييا الطفل ق

طفل ألن ما يتعممو فييا يبقى معو طول حياتو وعن طريقو يكتسب قيمو اإلجتماعية ومعايير سموكو ويكتسب  

سرة بال منازع ضميره األمر الناىي الذؼ يرشده عمى خير ما يقوم بو ويعاقبو عمى شر ما يقترفو وليذا تعد األ

الجماعة األولية التي تكسب النشئ الجديد خصائص إجتماعية أساسية أؼ أنيا الوسيمة الرئيسية لمتنشئة 

اإلجتماعية ومازالت األسرة في عالقتيا بمتغيرات شخصية األباء تحتل مركز الصدارة في األبحاث النفسية 

ن األلم والطفل ومحصالت ىذه العالقة كما أوضح حيث تتنوع بؤرة اإلىتمام من دراسة العالقة الثنائية م

المستفيض لمدراسات في ىذا المجال إلى دراسة العالقة الثنائية بين األب  » Martinمارتن  « عرض

والطفل ومحصالتيا إلى التركيز عمى الفترة األخيرة عمى الفروق الفردية في متغيرات شخصية األباء وفقا 

لجو النفسي لألسرة والشبكة اإلجتماعية التي ينمو الطفل في إطارىا والتي تمثل لتنوع الخبرات التي يييئيا ا

 واقعا إجتماعيا متغيرا بالنسبة لكل طفل.

فاألسرة ىي الوحدة اإلجتماعية األولى التي ينشأ فييا الطفل ويتعامل مع أعضائيا وىي الحضن اإلجتماعي 

أصول التطبع اإلجتماعي بل وتنمو فيو بحق كما ذىب الذؼ تنمو فيو بذور الشخصية اإلنسانية وتوضح فيو 

الطبيعة اإلنسانية لإلنسان وكما تشكل الوجود البيولوجي لمجنين في الرحم األم فذلك يشكل KOLLY“" "كولي
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الوجود اإلجتماعي لمطفل في رحم األسرة ويؤكد كثير من الباحثين في مجال رعاية الطفولة أن طبيعة العالقة 

تحدد طريقة إنتقال الطفل السوؼ من إعتماده المطمق عمى غيره إلى اإلستقالل المتزايد والقدرة بين الوالدين 

 (.،1،66،11:عمى إقامة عالقات سوية )خميل قطب

من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن إىمال الوالدين لو إسيامات كبرػ في ظيور عدة إضطرابات نفسية من 

ومفيوم العائمة يحد من إشباعاتو النفسية وىذا ما ينتج لو إحباطات نتيجة بينيا العدوانية فغياب الجو األسرؼ 

 إحساس بالتخمي والنفور والشعور بالوحدة، فالرعاية الوالدية أثر فعال عمى شخصية الطفل.

 دور الوالدين في تدعيم نزعة العدوان لدى الطفل279

 :يكتسب الطفل الميل لمعدوان من األسرة بفعل العوامل التالية

شعور الطفل منذ صغره بأنو غير مرغوب فيو من طرف والديو وأنو يعيش في جو أسرؼ عدائي بالنسبة -

 لمعاممة والديو لو.

 الحياة المنزلية التي يسودىا شجار دائم بين األبوين عمى مرأػ ومسمع من الطفل.-

 (Imitation)يمعب األباء دورا كبيرا في إكتساب األطفال السموك العدواني من خالل المحاكاة أو التقميد -

األبناء إلستجابات العدوانية التي تصدر عن األباء، فالطفل الذؼ يشاىده آباءه يحطم األشياء من حولو 

" أن الطفل يقمد نماذج السموك   Bandouraعندما  ينتابو الغضب يقوم بتقميد ىذا السموك ويرػ بندورا"

العدواني الصادرة عن أشخاص ذوؼ المراكز اإلجتماعية المؤثرة فيناك أشخاص عمى درجة كبيرة من األىمية 

بالنسبة لمطفل مثل الوالدين والمعممين والرفاق يمكن إعتبارىم نماذج يستقي منيم الطفل سموكو العدواني بصفة 

 خاصة.
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إلى  " Konardكوناردو  "Carl smithل سميث ر و "كا"  Searsسة" سيزروفي ىذا الصدد تشير درا

وجود إرتباط موجب بين العدواني عند األبناء ودرجة عنف الوالدين فاألطفال المذين يتعرضون لرفض الوالدين 

 ويعيشون عالقات فاترة وغير مشبعة وجدانيا يميمون فيما بعد إلى الظيور بمظير عدواني.

"من أن الطفل الذؼ يتمقى القميل من التقبل والرفض بصفة خاصة JO et Robert" روبرت"جو و ويشير 

 داخل األسرة يميمون إلى القيام بسموكات عدوانية.

أن العدوانية لدػ األطفال ترتبط إيجابيا بشدة القسوة في العقاب والرفض  Suchienسوشاين  أكدت دراسة

 (.1،،9.11:)عادل.وعدم التقبل من جانب األم 

 

لموالدين دور في تدعيم نزعة العدوان عند طفميما سواء من خالل الرفض أو النزاعات الدائمة في األسرة مما 

دخالو في مشاكل أسرية بصفة غير مباشرة  ستقراره وتعممو نماذج خاطئة وا  يغيم عمى تناغمو النفسي وا 

 بإعتبار الوالدين أول نموذج لتقمصات الطفل.

 دور المؤسسات والييئات في ضبط السموك العدواني في مجال الطفولة9 . 28

 حصر األطفال ذوؼ السموك العدواني ووضعيم تحت المراقبة والتوجيو.-

 دراسة األسباب الحقيقية لمسموك العدواني في كل حالة.-

 مواجية السموك العدواني من أساسو بالعالج وليس اإلقتصار عمى عالج مظاىره فقط.-

 عيم الربط بين أسرة الطفل والمؤسسة لكي يكون العالج مفيدا.تد

 العمل عمى تتبع األطفال مع ذوييم بعد معالجتيم لمتخمص من أنماط السموك العدواني نيائيا.-

 توفير فرص لشغل أوقات الفراغ لألطفال بما سمح شحناتيم اإلنفعالية.
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ورا لغرفة العزل حيث يتم إجراء تعديالت عمى إحدػ كمما يتصرف الطفل بعدوانية )لفضيا و جسديا( يؤخذ ف-

 الغرف لتكون مناسبة لذلك )إخراج األلعاب واألدوات الحادة ( قبل أخذه لمغرفة.

ذا بكى أو أظير  6يوضع في غرفة العزل وال يسمح لو بالخروج منيا حتى إنتياء مدة العزل )- دقائق( وا 

 لوقت من البداية.نوبة غضب وصراخ بعد دقيقة أو دقيقتين يحسب ا

بعد إخراجو من غرفة العزل يعاوده نشاطو الروتيني فإذا رغب األىل بتفسير أسباب العزل عميو مناقشتو في -

 وقت الحق في نفس اليوم بعدما ييدغ الجميع.

 بعد إنقضاء فترة المعب بدون أن يصدر أؼ  سموك عدواني يتم مكافئتو.-

بعد إستعمال ىذه اإلجراءات وىذا البرنامج عمى مدار اليوم بعد أقل من أسبوع يقل السموك العدواني وال يعود 

)دمحم عمي .إستخدام السموك العدواني إال في حاالت نادرة عندما يكون في موقف الدفاع عن النفس 

 (.11،عثمان

الطفل دور ميم وفعال في ضبط سموكو من  إن الدور الذؼ تمعبو مؤسسات اإليواء والييئات المسؤولة عن

 خالل البرامج المخصصة وكذلك عدة إجراءات مفيدة لمتخفيف من حدة الفعل العدواني.     

 خالصة الفصل9

تطرقنا في ىذا الفصل إلى العدوان حيث إتضح لنا أن مفاىيمو عديدة، فإختمفت تعاريفو حسب 

أشكالو منو البدني والمفضي المباشر والغير مباشر تتعدد إتجاىات كل باحث وتخصصات إضافة إلى تعدد 

أشكالو إلى أن النتيجة واحدة وىي إلحاق األذػ البدني والنفسي سواءا عمى الذات أو الغير ووراء كل ىذا 

ىناك أسباب كامنة فقد تكون ناتجة عن عوامل نفسية، بيولوجية والتي تعود إلى الوراثة وعوامل فيزيولوجية 

يئية تختمف بإختالف وجود العدواني والتنشأة التي يتمقاىا من محيطو وكما أن العدوان يختمف من وعوامل ب

 الذكر إلى األنثى.
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أما بالنسبة لنظريات تفسير السموك العدواني فقد إختمفت في تفسيره ما بين النظرية السموكية كل من 

ؼ مجال العدوانية إن الحرمان الوالد النظريات أعطت لمسموك العدواني توجو حيث أوضحت الدراسات في

 يؤدؼ بصفة مباشرة إلى س   



 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبيقي  



 

 

 الفصل الخامس
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 حًهيد:

ئْ اٌغبٔت ا١ٌّذأٟ ِف١ذ فٟ ئػطبء فٛسح ٚامؾخ ٚ دل١مخ ػٓ ِٛمٛع اٌذساعخ ٚرٌه ٌىْٛ اٌجٕبء إٌّٙغٟ 

ٌٍجؾش ِغأٌخ أعبع١خ فٟ ع١ّغ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ ِٓ اعً اٌّغبػذح فٟ ِؼشفخ عضئ١بد ػٕبفش ِٛمٛع اٌذساعخ 

اٌطشق ٚ األعب١ٌت اٌزٟ رغًٙ ٌٕب اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚ وزٌه رؾذ٠ذ ِؼبٌُ ِغزّغ  ئٌٝاٌٍغٛء  ئٌٝ.ٚ٘زا ٠ؾزبط 

اٌجؾش ٚاٌّغبي اٌّىبٟٔ لقذ االلزشاة أوضش ِٓ ِٛمٛع اٌذساعخ ، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ؽمبئك اٌّغزّغ 

فٟ إٌّٙغ١خ اٌزٟ عٛف ٠زُ رٛم١ؾٙب أوضش   اإلعشاءادوزٌه عٛف ٠زُ االػزّبد ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ ٚ اٌّذسٚط

 ا اٌفقً٘ز

  اندراست االسخطالعيت :  (1

رؼذ اٌذساعخ االعزطالػ١خ دساعخ أ١ٌٚخ ثٙذف اٌٛفٛي ئٌٝ دساعخ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ِؾذدح ثاؽىب١ٌخ ِؼ١ٕخ 

اٌّزغ١شاد وّب رغبُ٘ فٟ اٌزأوذ ِٓ إٌّٙظ اٌّخزبس ٌٍذساعخ ِغ اٌّزغ١شاد ٚ اٌؼ١ٕبد وّب  ثاؽذٜسثطٙب ٚ

رٛفش اٌؼ١ٕبد  ئِىب١ٔخِٓ ٚاٌزأوذ  ثب١ٌّذاْ االؽزىبنثؾش ػٍّٟ ٚ  أٞرؼزجش خطٛح ٘بِخ لجً اٌؾشٚع فٟ 

 .اٌّزٛافمخ ِغ ِٛمٛع اٌذساعخ

:د انزيانيت نهدراست  االسخطالعيتانحدو-1  

ؽ١ش رّذ فٟ ٘زٖ اٌّذح  0217110117غب٠خ  ئٌٝ 0217111101لّٕب ثذساعخ اعزطالػ١خ ١ٌّذاْ اٌذساعخ ثزبس٠خ

 .اٌذساعخ ؽبالد اخز ِؼط١بد أ١ٌٚخ ػٓ ِىبْ ٚ 

 نهدراست االسخطالعيت:  ًكانيت انحدود ان -0

 انخعريف بانًؤسست انطفىنت انًسعفت:

ٚ لذ رأعغذ ِإعغخ اٌطفٌٛخ  رؼزجش ِإعغخ اٌطفٌٛخ اٌّغؼفخ ِٓ اٌّإعغبد اٌزٟ رمَٛ ثبٌزىفً ٚ سػب٠خ األهفبي

اٌّؾش١ِٚٓ ثّضبثخ ػبئٍخ راد هبثغ ٚرؼزجش ٘زٖ اٌّإعغخ ثبٌٕغجخ ٌألهفبي  :600ِبٞ 59ٌٛال٠خ ِغزغبُٔ فٟ 

 .>5اعزمجبي األهفبي اٌّغؼف١ٓ ِٕز اٌٛالدح ئٌٝ غب٠خ عٓ  ئٌٝرٙذف  اعزّبػٟ، رشثٛٞ،

 :داري نهًؤسستانخنظيى اإل-

 .ِقٍؾخ االعزمجبي ٚ اإل٠ٛاء -

 .ِقٍؾخ إٌؾبهبد اٌطج١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ -
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 ِقٍؾخ اإلداسح ٚاٌٛعبئً -

 اإلدارة:  -

 اٌّذ٠ش ،اٌّمزقذ، اٌؼْٛ اٌّؾبعت، أ١ِٓ اٌّخبصْ، اٌىبرجخ ،-

 <انخأطير انخربىي

 أخقبئ١زبْ ٔفغ١زبْ -

 ِشالت ػبَ  -

 ِغبػذح اعزّبػ١خ  -

 ِشث١خ ٠ؼٍّْٛ ثؾىً ِزٕبٚة :5 -

 ِغبػذح ؽبمٕخ ٚ ِغبػذح أ١ِِٛخ دائّخ :5 -

 ِشث١بد رنّٓ اٌّذاِٚخ ا١ٍ١ٌٍخ  > -

 هج١ت ثؾىً ِغزّش 5 -

 ِّشك ثؾىً ِغزّش 5 -

 ِخزقبْ فٟ ئػبدح اٌزشث١خ اٌؾشو١خ ٚ اٌزى١١ف إٌفغٟ اٌؾشوٟ ثؾىً غ١ش ِغزّش  6 -

 شروط االسخقبال بانًؤسست:-

 رزّضً ؽشٚه  االعزمجبي ػٍٝ ِغزٜٛ ِإعغخ اٌطفٌٛخ وّب ٠ٍٟ <: 12حسب انًادة

  أث٠ٛٗػبئٍخ ،ٚ لذ فمذ  أ٠ٞىْٛ لذ رٛفٝ ٚاٌذ٠ٗ ٚ ١ٌظ ٌذ٠ٗ   ئر<انطفم انًحروو ين انعائهت بشكم نهائي 

ٚوزٌه اٌطفً اٌّزخٍٝ ػٕٗ ٚػذَ اػزشاف ٚاٌذ٠ٗ ثٗ لنبئٟ، ثأِشٚمؼٗ ثبٌّإعغخ  أِش ف١أرٟثؾىً ٔٙبئٟ 

 ،اٌطفً اٌّؼضٛس ػ١ٍٗ فٟ ِىبْ ِب ثبٌؾبسع

 :أ٠ٚىْٛ ٚاٌذ٠ٗ فٟ ظشٚف الزقبد٠خ ٚ اعزّبػ١خ فؼجخ، أْٟٚ٘ انطفم انًحروو ين انعائهت بشكم يؤقج 

ِغ١ٌٛٙٓ ا٠ٌٛٙخ  أٚػغض ػمٍٟ ،وّب ٠ّىٓ ٌزاد اٌّإعغخ أْ رغزمجً أ٠نب األهفبي االعئ١١ٓ األ٠زبَ اٌّؼشٚف١ٓ 

 لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ   أؽٙش :ٌّذح 58ػٓ  أػّبسُ٘ٚ إٌغت ،ٚاٌز٠ٓ رمً 
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 :االسخطالعيت أهداف اندراست -3

  ٚ اٌزؼشف ػٍٝ ِىبْ اٌذساعخاالعزطالع 

  االؽزىبن ثب١ٌّذاْ ثغ١خ اٌزؾن١ش ٌٍذساعخ األعبع١خ 

 ِٓؼبٔبح األهفبي اٌّؾش١ِٚٓ ٚ هج١ؼخ اٌّؼبػ ا١ٌِٟٛ فٟ اٌّشوض  وؾف ػ 

  ِؾبٌٚخ وغت اٌضمخ ٚ رٛه١ذ اٌؼاللخ ِغ األهفبي 

  إٌّبعجخ ٚ اٌّزٛافمخ ِغ هج١ؼخ اٌّٛمٛع  األداحاٌجؾش ٌّؼشفخ  اخزجبسادٚ  األدٚادِؾبٌٚخ رغش٠ت اؽذ

 ِٛمٛع اٌذساعخ 

 اخز١بس ؽبالد ٌٍذساعخ 

 نخائج اندراست االسخطالعيت : -4

ِٓ خالي اٌذساعخ االعزطالػ١خ رُ اٌزؼشف ػٍٝ ِإعغخ اٌطفٌٛخ اٌّغؼفخ ٚ ع١ّغ ١٘بوٍٙب ٚ أُ٘ األٔؾطخ 

 اٌّّبسعخ داخٍٙب 

رُ اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾبالد اٌّزٛاعذح ثبٌّإعغخ ِٓ ِخزٍف األػّبس ٚ األعٕبط ئر ِىٕزٕب اٌذساعخ االعزطالػ١خ  -

 ١ٌٍّذاْ ثبالؽزىبن ثبٌؾبالد اٌّزٛاعذح 

رؼشف ػٍٝ اٌؾبالد اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ اٌؾشِبْ اٌؼبهفٟ ٔز١غخ االثزؼبد ػٓ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚ أصبس اٌؾشِبْ اٌزٞ ٠زغغذ  -

 ٔفغ١خ فٟ ػذح امطشاثبد 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾبالد اٌزٟ عٛف رىْٛ ِؾً اٌذساعخ األعبع١خ ٚ ِؾبٌٚخ اٌزمشة ٚ وغت صمزٙب  -

ٌىً اٌّشوض ٚ هبلُ اٌؼًّ وّب أربؽذ اٌذساعخ االعزطالػ١خ فشفخ اٌزمشة أوضش ِٓ ا١ٌّذاْ ٚ ِالؽظخ ػبِخ  -

. 

 .١ٓ ػبهف١باٌزؼبًِ ِغ األهفبي ٚ خبفخ اٌّؾشِٚ أعٍٛةو١ف١خ ٚ  ئٌٝرٛفٍذ وزٌه  -

 .اٌجؾش  رغبؤالدرُ ؽقش ػ١ٕخ اٌذساعخ االعزطالػ١خ ٌٍذساعخ األعبع١خ ٚ رٌه ٌزٛافمٙب ِغ  -

 .ِذٜ اعزغبثخ اٌطفً اٌّغؼف ٌالخزجبس  -

ِزٛاعذ٠ٓ ثقفخ دائّخ  56 ئٌٝ :ث١ٓ  أػّبسُ٘روش رزشاٚػ  5ثٕبد ٚ  7ؽبالد ِٓ اٌّإعغخ  أسثغرُ اخز١بس  -

 .ٔز١غخ اٌزخٍٟ 
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 األساسيت:اندراست  (0

ؽبالد  أسثغاٌذساعخ األعبع١خ وبٔذ ِؾذدح ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ اٌّشاد اٌم١بَ ثٙب ؽ١ش رُ ؽقش اٌؼ١ٕخ فٟ   

 انحدود انزيانيت نهدراست األساسيت: -1

افش٠ً ؽ١ش رّذ فٟ ٘زٖ اٌّذح اٌم١بَ ثبٌذساعخ 70غب٠خ  ئٌٝف١فشٞ :6اِزذد اٌذساعخ األعبع١خ ِٕز ربس٠خ 

.ا١ٌّذا١ٔخ اٌزطج١م١خ ،ٚلذ رُ رمغ١ُ اٌٛلذ ٚفك اٌّغبي اٌضِٕٟ اٌّزبػ ؽغت اٌّإعغخ ٚ اٌؾبالد  

: انحدود انًكانيت -0  

.ػ١خرّذ اٌذساعخ األعبع١خ ثّشوض اٌطفٌٛخ اٌّغؼفخ ٌٛال٠خ ِغزغبُٔ وّب عجك روش رؼش٠فٙب فٟ اٌذساعخ االعزطال  

 ينهج اندراست:-3

 حعريف انًنهج انعيادي:

 رؼٕٟ اٌؼ١بدح ٚ اٌجؼل ٠غ١ّٗ ػٍُ )إٌفظ اٌغش٠شٞ (  cliniqueإٌّٙظ اإلو١ٕ١ٍىٟ ٘ٛ إٌّٙظ اٌؼ١بدٞ ؽ١ش أْ 

  اٌزٞ ٠زخز ِٓ اٌفشاػ ِٛمٛع ٌٍذساعخ ٚ اٌجؼل ٠خٍو ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ ػٍُ إٌفظ اٌّشمٟ ٌىٓ اٌقؾ١ؼ أْ 

)خبٌذ  .٠مبي ٌٗ اٌؼ١بدٞ ثّؼٕٝ أٗ ٠ؾًّ اٌؾبالد اٌزٟ ال رشربد اٌؼ١بداد أ٠نباألع٠ٛبء فمو ،١ٕ١ٍىٟ ٠ؾًّ اإلو

 (>600.=5ػجذ اٌشصاق

دساعخ االمطشاثبد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب األفشاد ٚ ػالعٙب ٚ ِٓ ظ اإلو١ٕ١ٍىٟ ٠ٙذف ئٌٝ اٌزؾخ١ـ ٚٚإٌّٙ

بء ٚٚعٛد ؽخـ أخش ِزخقـ خبف١خ اٌّٛلف اٌؼالعٟ ٚعٛد ؽخـ ِنطشة ٠شغت فٟ اٌؼالط ٚ اٌؾف

٘ٛ اٌّؼبٌظ ؽ١ش ٠الؽع امطشاة اٌّش٠ل ٚ ؽبعبرٗ ئٌٝ اٌؼالط ٚ رؾغ١ٓ ؽبٌزٗ ٚ ٠ؼزّذ إٌّٙظ اٌؼ١بدٞ ٚ

ػٍٝ ػذح ٚعبئً ٚ رم١ٕبد سئ١غ١خ أّ٘ٙب دساعخ اٌؾبٌخ ،ٚ أدٚاد اٌجؾش اٌّزّضٍخ فٟ <اٌّمبثٍخ اٌؼ١بد٠خ ،اٌّالؽظخ 

  (>==598.5فٝ ػجذ اٌّؼطٟ.)ِقط.االو١ٍٕى١خ،ٚ اخزجبساد إٌفغ١خ 

فٙٛ إٌّٙظ اٌزٞ ٠مَٛ  ؽذٜاػزّذٔب فٟ دساعزٕب ػٍٝ إٌّٙظ اٌؼ١بدٞ اٌزٞ ٠غّؼ ثذساعخ ِفقٍخ ٌىً ؽبٌخ ػٍٝ 

 أِٚٓ اعً اعزخالؿ ِجبدب ػبِخ رٛؽٟ ثٙب اٌّالؽظخ وفب٠زٙب  ػٍٝ ٔزبئظ فؾـ ِشمٝ ػذ٠ذ٠ٓ ٚ دساعزُٙ

 .لقٛس٘ب فٟ رٌه 

 

 



اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ ٌٍذساعخ           اٌفقً اٌخبِظ<                                             
 

112 
 

 دراست انحانت : - 

 ٚع١ٍخ ؽبئؼخ االعزخذاَ ٌزٍخ١ـ اوجش ػذد ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌفشد ٟ٘ أوضش اٌٛعبئً ؽّٛال ٚرؾ١ٍال .ٟٚ٘ 

االخزجبساد ٚٚ دساعخ اٌؾبٌخ ٟ٘ أعٍٛة رغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ثٛعبئً ِخزٍفخ ِضً اٌّمبثٍخ اٌزؾخ١ق١خ اٌّالؽظخ 

اٌزطٛس ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ اٌزغ١١ش إٌفغ١خ ،أْ ِٕٙظ دساعخ اٌؾبٌخ ٘ٛ ٚع١ٍخ ٌفُٙ اٌزفبػً اٌزٞ ٠ؾذس ث١ٓ 

ػٍٝ ِذٜ ٘زٖ اٌفزشح ِٓ اٌضِٓ ٚ ٟ٘ ػ١ٍّخ خذِخ اٌفشد اٌزٟ رٙذف ئٌٝ اٌؼالط اػزّبدا ػٍٝ ِب لذِزٗ ٌٕب دساعخ 

                                                                                     (                                                                                        578.6000<)ئثشا١ُ٘ .اٌؾبٌخ  

ئٌٝ اعزخذاِٙب او١ٍٕى١ب اٌج١بٔبد ٚئٌٝ اٌج١بٔبد ٔفغٙب ٚأْ ِقطٍؼ دساعخ اٌؾبٌخ ٠غزخذَ ٌإلؽبسح ئٌٝ ػ١ٍّخ عّغ 

هش٠مخ دساعخ اٌؾبٌخ ،رزؾىً ِٓ ٚصبئك ،رفنً اعزخذاَ ِقطٍؼ دساعخ اٌؾبٌخ ئٌٝ اإلؽبسح ئٌٝ اٌج١بٔبد اٌخبَ ٚ 

 اٌؼالع١خ  ٚاٌّمبثالد اٌزؾخ١ق١خ د ٚؽخق١خ ٚ ثشٚرٛوٛالد ٚ اخزجبساد ٚ اٌزغغ١الد اٌطج١خ ٚ اٌغغال

ئّٔب ٠ّزذ ئٌٝ األع٠ٛبء أ٠نب ،ٔغذ أٗ ال ٠مزقش ػٍٝ اٌّشمٝ ٚ دساعخ اٌؾبٌخ ٟ٘ دساعخ ػ١ّمخ ٌؾبٌخ اٌفشد

ؽبٌخ ِشم١خ أٚ ع٠ٛخ ،ؽبٌخ فشد٠خ أٚ عّبػ١خ ؽبٌخ هفً أٚ سعً أٚ ئِشاح ،ؽ١ش أْ اٌؾبٌخ اٌفشد٠خ لذ رؼٕٟ 

 .فبٌزؼش٠ف ال٠زنّٓ عٜٛ ِٕٙغ١خ رٕبٚي ٚ ١ٌظ خقبئـ اٌؾبٌخ ٚ ِٛاففبد اٌؾبٌخ فٟ ؽذ رارٙب

 أدواث اندراست :-5-

 انًقابهت انعياديت:

ٟ٘ ِؾبدصخ ِٛعٙخ رزُ ث١ٓ اٌفبؽـ ٚ اٌّفؾٛؿ فٟ ِٛلف ِٛاعٙخ ،غب٠زٙب اٌؾقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد 

فٟ ٚالؼ١خ ػٓ ؽخق١خ اٌّش٠ل ٚ اٌؼًّ ػٍٝ ؽً اٌّؾىالد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ٟٚ٘ أوضش األدٚاد اعزؼّبال 

زفبُ٘ ٚ اٌضمخ اٌجؾٛس إٌفغ١خ رؼزّذ ػٍٝ ثٕبء ػاللخ ؽخق١خ رزغغذ فٟ ؽٛاس ِٕزظُ ٚ ٘بدف ػاللخ ِفؼّخ ثبٌ

ِٓ اعزخذاَ اٌّمبثٍخ ٘ٛ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ػٓ اٌؾبٌخ اٌّذسٚعخ  األعبعٟاٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ،ٚ اٌٙذف 

 (;==5.;:< ٠ٛعف )اعؼذ.

ٚفك  أوضش رزُ اٌّمبثٍخ ػجبسح ػٓ ِٛلف رفبػٍٟ ٚػاللخ ث١ٓ ؽخق١ٓ ٚ ػاللخ د٠ٕب١ِخ ٚ رفبػً ث١ٓ ؽخق١ٓ أٚ 

 (>97.600<خبٌذ ػجذ اٌشصاق).ذاف ِؾذدح ٘ذف ِؾذد ٌٚزؾم١ك أ٘

لجً أْ ٔجذأ فٟ اٌؾذ٠ش ػٓ أٔٛاع اٌّمبثٍخ اٌزٟ رؼزجش أداح ِّٙخ ِٓ أدٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ،الثذ ِٓ ٚمغ 

  اٌٍّؾمبد، ،اٌٙذف،اٌزؾن١ش،األداء ٟ٘ أسثؼخ  ٚ نخ اٌزٟ رشرىض ػ١ٍٙب اٌّمبثالداٌخطٛه اٌؼش٠

 (>==5.=0<ِٛؽبث١شٚ)
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 انًقابهت: أنىاع -

ٟ٘ رخذَ اٌجؾش نغٛهبد اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب اٌؾبٌخ ٚاٌػٓ اٌّؾبوً ٚ ٠غزؼبْ ثٙب ٌٍىؾفانًقابهت انًىجهت: -

ٚرٛع١ٙ١ٙب  األعئٍخػذد  اٌزٟ رىْٛ ِؾذدح رؾذ٠ذا دل١مب ِٓ ؽ١شٟٚ٘ ،(=:=5.=7)ػطٛف دمحم ٠بع١ٓ .اٌؼٍّٟ

  األعٍٛةٚئٌٝ ع١ّغ اٌّجؾٛص١ٓ ثٕفظ اٌطش٠مخ ٚٔفظ اٌزشر١ت  األعئٍخػٍٝ اٌمبئُ ثبٌّمبثٍخ االٌزضاَ ثزٛؽ١ذ ٚ

ػٓ ٔفغٙب ثؾش٠خ  رارٙب ٚاٌزؾذسٚاٌزٟ رؼطٟ فشفخ ٌٍؾبالد ثبٌزؼج١ش ػٓ انًقابهت انحرة )انغير يىجهت(: -

فٟ ؽش٠خ ،٠ٚؼطٟ ٌٍفشد لذسا ٚاعؼب ِٓ اٌؾش٠خ فٟ اٌىالَ  ؽٟءدْٚ رٛع١ٙبد ٚ ال ل١ٛد ِّب ٠غؼٍٗ ٠قشػ ثىً 

رغّؼ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  ثأٔٙباٌّخزـ رؾغ١غ اٌفشد ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغٗ ٚ رز١ّض ٘زٖ اٌّمبثٍخ  ػٍٝ،٠ٚغت 

 (  69.6059، اؽّذ ػجذ اٌط١ف).ثؾىً اوجش ٚرز١ّض ثبٌّشٚٔخ اٌّطٍمخ  

فٟ ِٛمٛع دساعزٟ اعزخذِذ إٌٛع اٌضبٟٔ ٌٍّمبثٍخ ،ٟٚ٘ اٌّمبثٍخ اٌغ١ش ِٛعٙخ اٌؾشح ٚرٌه الْ اٌزؼبًِ ِغ 

 .رم١١ذ ٌٍّمبثالد أٞبي ٠غزذػٟ ؽش٠خ األداء ٚ رشن اٌفشفخ ٌٍزؼج١ش دْٚ األهف

ِؾب٘ذح اٌظب٘شح وّب  ٟٚ٘ أداح ِٓ أدٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ اٌزٟ ٠زُ ثٛاعطزٙب ِشالجخ انًالحظت انعياديت: -

ٟ٘ أداح ٘بِخ ٠غزخذِٙب وبًِ اٌجبؽضْٛ ٌٍٛلٛف ػٍٝ اٌظب٘شح فٟ ٚمؼٙب ٚو١فب فٟ اٌٛالغ ٚاٌزؼج١ش ػٕٙب وّب ٚ

اٌطج١ؼٟ اٌزٍمبئٟ دْٚ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رذخً ِٓ لجً اٌجبؽش فٟ ِؼبدٌخ اٌظب٘شح أٚ ِفشدارٙب أٚ هج١ؼخ اٌؼاللبد 

عٛأت  إٌبؽئخ ،أْ اٌّالؽظخ رؼزّذ ثؾىً وج١ش ػٍٝ اٌؾٛاط ٚ خبفخ ؽبعخ إٌظش،ٚرزٕبٚي اٌّالؽظخ اٌؼ١بد٠خ

االعزغبثبد اٌؾشو١خ ٚاالٔفؼب١ٌخ ٚؽزٝ اٌغغّٟ ،اٌٍّجظ ،أعٍٛة اٌىالَ ،ٚػذح ِٓ اٌؾخق١خ ِٕٙب اٌّظٙش 

  (;==5.:=)عٛدح ِؾفٛظ..رزقف ثبٌّٛمٛػ١خرىْٛ اٌّالؽظخ أوضش ػ١ٍّخ ٠غت أْ 

   أنىاع انًالحظت: -

 اٌّالؽظخ اٌغ١ش ِٛعٙخ  5-

 اٌّالؽظخ اٌّٛعٙخ  6-

ثبٌؼذٚا١ٔخ وبٔذ اٌّالؽظخ اٌّٛعٙخ ِشافمخ ٛع دساعزٟ ؽٛي اٌؾشِبْ اٌٛاٌذٞ ٚػاللزٗ فٟ ِٛم

ٌغ١ّغ اٌّمبثالد ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ لّذ ثٙب ؽ١ش لّذ ثّالؽظخ عٍٛن األهفبي ثقفخ دائّخ ؽ١ش ِىٕزٕٟ ِٓ عّغ 

 اٌّؼٍِٛبد ثقفخ ِجبؽشح ِٓ خالي اٌغٍٛن اٌّالؽع ِٚإؽشاد ع١ّبئ١خ اٌؾبالد 
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   االخخباراث اننفسيت : -

ِىبٔخ ٘بِخ فٟ اٌّّبسعخ اٌؼ١بد٠خ أٚ اٌزشث٠ٛخ فٟٙ رؾىً أدٚاد أعبع١خ   testsٌالخزجبس أٚ اٌشائض أٚ 

أصٕبء ِّبسعخ األخقبئٟ إٌفغبٟٔ ٌٍفؾـ إٌفغٟ،ٚلذ رغزخذَ االخزجبساد ثؾىً ِمٕٓ أٚ ؽش أصٕبء اٌفؾـ ،فٟ 

ي ػٍٝ ؽبٌخ االعزخذاَ اٌّمٕٓ فبْ األخقبئٟ ٠ٍزضَ ثؾشٚه اٌم١بط ػِّٛب،٠ٚٙذف اعزخذاَ االخزجبس ئٌٝ اٌؾقٛ

،ٚرؼزجش اٌج١بٔبد أٚ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽخق١خ اٌّفؾٛؿ ،لذسارٙب ،ئِىب١ٔبرٙب،اعزؼذادارٙب ،ارغب٘برٙب،ٚد٠ٕبِى١زٙب 

 ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّؼط١بد األعبع١خ الٞ ِّبسعخ رم١ّ٠ٛخ ٔفغ١خ أٚ رشث٠ٛخ .

 .اٌشائض إٌفغٟ ٘ٛ ِم١بط فٟ ػٍُ إٌفظ ٚ ٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٕظّخ ِٓ اٌّض١شاد 

ٚعبئً ِمٕٕخ رض١ش ٌذٜ اٌفشد سدٚد فؼً أٚ اعزغبثبد ٠ّىٓ ٌٍغ١ىٌٛٛعٟ  ثأٔٙب"االخزجبساد RAY" ٠ؼشف ساٞ

 (:==5.=0< )ف١قً ػجبط.أْ ٠غغٍٙب 

ِٓ خالٌٙب ٠غمو اٌطفً اٌّغؼف فشاػبرٗ إٌفغ١خ اٌزٟ رزٕبعت ِغ ِٛمٛع اٌجؾش ٚاٌزٟ  االخزجبسادِٚٓ ث١ٓ 

ٚوٛٔٗ ٠ؼطٟ فٛسح ػٓ ؽخق١خ اٌطفً "fatاخزجبس اٌزفُٙ أٚ اإلدسان األعشٞ "اٌذاخ١ٍخ اسرأ٠ٕب ئٌٝ اعزخذاَ 

ٚ٘زا ِب ٠زٕبعت ِغ اٌؾبالد اٌّذسٚعخ فٟ اٌجؾش اٌّشاد اٌم١بَ >5عٕٛاد ئٌٝ :وّب أٗ ِٛعٗ ئٌٝ فئخ ػّش٠خ ِٓ

 .ثٗ 

 ": FATحعريف اخخبار اإلدراك األسري " -

،فُّ  األعش٠خ"االرغبٖ ٔؾٛ اٌؼبئٍخ رم١ٕخ اعمبه١خ رغّؼ ثبٌزٕبٚي إٌظّٟ ٌٍؼاللبد fatاخزجبس"

فٟ رٛع١ٙبد  fat،٠مزشػ اخزجبس اٌز٠ٓ ٠زمْٕٛ اعزخذاَ االخزجبساد  األخقبئ١١ٓخق١قب ١ٌغزؼًّ ِٓ هشف 

رفغ١ش٠خ اٌؼ١ّمخ ٚ ِخزٍفخ ثؾ١ش ٠غغذ فٟ ٚمؼ١بد ِشئ١خ ِخزٍفخ ٠ٚزىْٛ اخزجبس اإلدسان األعشٞ ِٓ 

ٌٛؽخ ،د١ًٌ االعزؼّبي ،ٚسلخ اٌزٕم١و اٌٍٛؽبد رظٙش ٚمؼ١بد ٚٔؾبهبد أعش٠خ ١ِٛ٠خ ِٚٛالف ػذ٠ذح 65

وج١ش ِٓ اٌزذاػ١بد االعمبه١خ ػٍٝ  ٠ؼ١ؾٙب اٌفشد داخً آعشرٗ رذفغ ٘زٖ اٌٍٛؽبد اٌّفؾٛؿ ػٍٝ اعزذػبء لذس

 .،١٘ٚىً األعشٞ وّب رىؾف عبٔجب ِٓ اٌزفبػالد اٌؼبهف١خ  األعشٞع١شٚسح اٌؼًّ 

 وصف االخخبار: -

ٌٛؽخ ٍِٛٔخ ثبألعٛد ٚ األث١ل ،ٚد١ًٌ ٚسلخ اٌزش١ِض ؽ١ش ٠ٛعذ فٟ وً ٌٛؽخ ٠65زىْٛ االخزجبس ِٓ 

عش٠خ ١ِٛ٠خ رؼىظ ثقٛسح ػب١ٌخ رذاػ١بد اعمبه١خ سعِٛبد رق٠ٛش٠خ رظٙش ٚمؼ١بد ٚ ػاللبد ٚ ٔؾبهبد أ

ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد األعش٠خ ٚوزٌه سدٚد فؼً أفؼب١ٌخ فٟ ػاللزٙب ِغ اٌزفبػالد األعش٠خ خبفخ ،٠ٚطجك ٘زا 
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عٕٛاد (ٚرؼزّذ ٘زٖ اٌزم١ٕخ ِٓ  :االخزجبس االعمبهٟ ػٍٝ األهفبي ٚ اٌّشا٘م١ٓ ٚ اٌشاؽذ٠ٓ )أطاللب ِٓ 

 .١ً اٌزٞ ٠غبػذ ػٍٝ فُٙ اٌؼاللبد ٚ اٌغ١شٚساد األعش٠خ االخزجبس ػٍٝ ٔظبَ اٌزغغ

 <هدف االخخبار -

ث١ٓ اٌزمذ٠ُ اٌؼبئٍٟ فٟ  اإلو١ٕ١ٍىِٟٓ اعً اٌغّغ فٟ اٌزطج١ك  "fat"فُّ اخزجبس اإلدسان األعشٞ 

ػ١ٓ االػزجبس ١ِّضاد إٌغك األعشٞ  ثأخزعبي اٌقؾخ اٌؼم١ٍخ ٚ خبفخ ِٓ اعً ٚمغ ثشاِظ ػالع١خ ٚرٌه 

 .ٚ األهفبي ٚ اٌّشا٘م١ٓ  األعشثبٌزبٌٟ اٌىؾف ػٓ د٠ٕبِى١خ ٚ

 حعهيًت االخخبار: -

أْ رؼ١ٍّخ اخزجبس اإلدسان األعشٞ رخزٍف ثبخزالف عٓ اٌّفؾٛؿ ،فٙزٖ اٌزؼ١ٍّخ ٠طجمٙب اٌفبؽـ 

 .>5ِفؾٛؿ ٠مً ػٓ  أِبِٗػٕذِب ٠ىْٛ 

 األخشٜح رٍٜٛ ذٚاؽ ٌه أس٠ٙبِغ ػبئالرُٙ عٛف  أهفبي"ٌذٞ ِغّٛػخ ِٓ اٌقٛس اٌزٟ رظٙش سعِٛبد 

ػ١ٍه أْ رخجشٟٔ ِب اٌزٞ فٟ اٌقٛسح ٚ ِب اٌزٞ ٠فىش أٚ ٠ؾؼش ثٗ األفشاد فٟ اٌقٛس ٚ أ٠نب و١ف عزٕزٟٙ ٚ

 .خبهئخ  ا٠غبث١بدالرٛعذ  ثأٔٗاٌمقخ ،اعزخذَ خ١بٌه ٚرزوش 

عٛف رمٌٛٗ  ِباٌززوش ثزغغ١ً ِب رمٌٛٗ ٌّغبػذرٟ ػٍٝ  ألَٛفؾ١ؾخ ف١ّب لٌٛٗ ػٓ اٌقٛس ،ٚعٛف  أخشٜٚ 

 .اٌّزٛاعذ٠ٓ فٟ اٌقٛسح " األؽخبؿؽٛي 

  يحخىي انهىحاث: -

 LE DINERاٌؼؾبء(:1انهىحت )-

 LE stéréoاٌّغغً(:0انهىحت) -

 LA punitionاٌؼمٛثخ(:3انهىحت) -

 LA magasin de vêtementِزغش اٌض١بة (:4انهىحت')-

 LE SALONلبػخ اٌن١ٛف(:5انهىحت) -

 LE rangementاٌزٕظ١ُ (:6انهىحت ) -

 LE HAET DESESCALIERSفٛق اٌغالٌُ(:7انهىحت) -

 galeries marchandeاٌزغٛق أسٚلخ(:8انهىحت ) -



اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ ٌٍذساعخ           اٌفقً اٌخبِظ<                                             
 

116 
 

 LA cuisineاٌّطجخ (:(9انهىحت -

  LE  train de j’eus  ١ِذاْ اٌٍؼت(:10انهىحت) -

 LA  sortie traduire اٌّزأخشاٌخشٚط (:11انهىحت) -

  LES devoirs< اٌٛاعجبد (12انهىحت ) -

   L heur du coucherٚلذ إٌَٛ (:13انهىحت) -

  jeux de balleٌؼت اٌىشح (:14انهىحت) -

 le jeuxاٌٍؼت (:15انهىحت ) -

 les Cletاٌّفبر١ؼ (:16انهىحت ) -

 le maquillageاٌزغ١ًّ (:17انهىحت ) -

 L excursionإٌض٘خ  (:18انهىحت) -

 LE bureauاٌّىزت  (:19انهىحت ) -

     LE miroir  اٌّشآح (:20انهىحت) -

 L étreinteاٌٛداع (:21انهىحت ) -

فٟ ؽبٌخ ِب ئرا وبٔذ اإلعبثخ ٔبلقخ ٠غت اٌزؾمك ٌىٟ ٔزّىٓ ِٓ اٌزٕم١و اٌغ١ذ ٔمَٛ ثبٌزؾم١ك :انخحقيق  - 

 أعئٍخ < 9أطاللب ِٓ 

 ِبرا ٠ؾذس ؟ -5

 ِبرا رؾؼش؟ -6

 ِبرا ٠ؾذس ؟  -7

 ػّب ٠زؾذس ؟  8-

 و١ف ٠ّىٓ أْ رٕزٟٙ اٌمقخ؟  -9
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 نىحت انخرقيى: -

اٌّج١ٕخ ػٍٝ إٌّٛرط اٌؼبَ ٌٍزٛظ١ف أٌزغّؼٟ رؾزٛٞ ٌٛؽخ اٌزشل١ُ ػٍٝ رق١ٕفبد ٚمؼذ رجؼب ٌألعئٍخ إٌّطم١خ 

 ٟ٘< 8ؽغت ِٕظّبد  األعئٍخرخزبس ٘زٖ  "LA fonctionnement systémique familialاٌؼبئٍٟ "

 اٌقشاع اٌظب٘ش 

  ؽً اٌقشاع 

 رؾذ٠ذ إٌٙب٠بد 

 ٔٛػ١خ اٌؼاللخ 

 يىاصفاث حاالث اندراست :-

 - : عٕخ 56هفٍخ ؽشػ١خ رخٍذ ػٕٙب األَ رؼ١ؼ ثبٌّشوض ِٕز عٕز١ٓ رجٍغ ِٓ اٌؼّش انحانت األوني

 رذسط ثبٌغٕخ اٌضبٌضخ ٌذ٠ٙب األَ  أة ٌُ رزؼشف ػ١ٍٗ .

 - : أخزٙب اٌقغشٜ ِٕز  عٕٛاد أرذ ئٌٝ اٌّشوض سفمخ;هفٍخ غ١ش ؽشػ١خ ،رجٍغ انحانت انثانيت

 ؽٛاٌٟ ػب١ِٓ ثؼذ رغٛي فٟ اٌؾبسع رذسط فٟ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ،١ٌظ ٌذ٠ٙب ػبئٍخ .

 - :عٕٛاد )أخذ ؽبٌخ اٌذساعخ اٌضب١ٔخ (رذسط فٟ اٌغٕخ :هفٍخ غ١ش ؽشػ١خ رجٍغ انحانت انثانثت

 األٌٚٝ، ١ٌظ ٌذ٠ٙب ػبئٍخ .

 - عٕٛاد ٠ذسط فٟ اٌغٕخ 50ٍغ ٚالدرٗ،٠جرٛ ثٗ ئٌٝ اٌّشوض ِٕز هفً غ١ش ؽشػٟ ،أ< انحانت انرابعت

 األٌٚٝ

 خاحًت انفصم:

رٌه ِٓ خالي رؾذ٠ذ ِغبي اٌذساعخ اٌضِبٟٔ ٚ اٌّىبٟٔ اد إٌّٙغ١خ ٌٍذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٚمذ رُ رؾذ٠ذ اإلعشاء

ؾش اٌؼ١بدٞ أدٚاد اٌجٌه ثبالعزؼبٔخ ثبٌّٕٙظ اٌؼ١بدٞ ٚدساعخ اٌؾبٌخ ٚرؾشٞ ٚ اخز١بس أداح ؽبالد اٌجؾش ٚاٌجٚ

اٌّؼط١بد ٚ ٘زا ِٓ اعً عّغ اٌج١بٔبداألعشٞ ( ٚ اخزجبساد ٔفغ١خ )اخزجبس اإلدسانٓ ِالؽظخ ِٚمبثٍخ ِٚ

.صِخ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ دساعخ اٌؾبالداٌال  



 

 

 الفصل السادس 
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 ر١ّٙع :

ٍ٘زطوم ك٢ ٛنا اُلَٖ ا٠ُ ػوٗ اُؾبالد أُلهٍٝخ ٖٓ فالٍ اُزوثٔ ا٤ُٔلا٢ٗ ثٔوًي اُطلُٞخ أَُؼلخ 

"ٝٗزبئظ اُجوٝرًٍٞٞ ٌَُ Fatٗزبئظ افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ" قٔ أُوبثالد ٓغ ؽبالد اُلهاٍخ ًٝٔب ٍ٘ؼوٗ ِٓ

 .ِٓقٔ اُؾبالد ث٘بءا ػ٠ِ ٗزبئظ اُجؾشؽبُخ ٝ

  

 ف"ة" :"األٌٚٝاٌسبٌخ 

 :األ١ٌٚخاٌج١بٔبد  -1

 اُِوت "ة"-

 ..ف":االٍْ  -

 .اُغٌ٘:أٗض٠  -

 .ٍ٘خ 12اَُٖ: -

 .ٌٓبٕ اٌَُٖ :َٓزـبْٗ  -

 .2016.أًزٞثو 25ربه٣ـ كفٍٞ ا٠ُ أُوًي: -

 .ٍ٘ٞاد 3ٓلح اإلهبٓخ: -

 .اُٞٙؼ٤خ اإلٍؼبك٤خ :ٛلِخ ّوػ٤خ رقِذ ػٜ٘ب األّ

 .أَُزٟٞ اُلها٢ٍ:اَُ٘خ اُضبُضخ اثزلائ٢ -

 .ػلك األفٞح :أفذ ٝاؽلح ٖٓ األّ كوٜ   -

 إٌفكٟ ٌٍسبٌخ :اٌزبؼ٠ص اٌؼبئٍٟ ٚ-2

هبّ األة ثٜغوإ بٓذ ثزوث٤زٜب ثَجت ظوٝف ػبئ٤ِخ ٝثؼل ٝالكح اُؾبُخ "ف"هبٓذ أٜٓب ثبػبئطٜب الّ ثل٣ِخ ه

ا٥ٕ رؾذ ٢ٛ ٝاُج٤ُٞٞع٤خ رؼب٢ٗ ا٤ٜٗبه ػٖج٢  األًّبٗذ ،ٝ ا٥ٕىٝعزٚ ٖٓ كٕٝ ٓؼوكخ ٝعٜزٚ ا٠ُ ؽل 

اُغلح ًبٗذ  كبحكح اث٘زٜب"ف"ثؼل ىٝاط أُوث٤خ ٝك٢ اُلزوح اُز٢ هبٓذ األّ ثبٍزؼباُؼٖج٤خ ،ٝ ٓلؼٍٞ األك٣ٝخ
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اُن١ ًبٕ ٣ٚوثٜب ثبٍزٔواه ؽَت هٍٞ اُطلِخ كِغؤد ا٢ُ ٍِٞى اُلواه ك٢ ًَ ٓوح ٖٓ ٙؾ٤خ ىٝط األّ ٝ

 .٤خ أُ٘يٍ ُِجؾش ػٖ االٍزوواه اُ٘ل٢َ،ًٝبٗذ روّٞ ثي٣بهح  أُوث

 :اٌزبؼ٠ص اٌطجٟ   3-

ٗؤ  ا٢ُ ثبإلٙبكخ مُي اإلػز٘بء أُوث٤خ ثٜبفُٜٞب ُِٔوًي ٖٓ أ١ ْٓبًَ ٕؾ٤خ ُْٝ رٌٖ رؼب٢ٗ اُؾبُخ ؽ٤ٖ ك

 . ًضوح اإلٕبثخ ثبُِٞىر٤ٖاُٞىٕ ٝ

 :اٌَٛؼ١خ اٌسب١ٌخ ثؼع ظضٌٛٙب إٌٝ اٌّؤقكخ -4

جؼ ُل٣ٜب هبث٤ِخ ُج٘بء االٗلٓبط ٓغ األٛلبٍ ٝ إٔؾبُخ ثبُٔئٍَخ اٍزطبػذ اُزؤهِْ ٝثؼل ٓوٝه كزوح ػ٠ِ رٞاعل اُ

 ؽبُٝٞآَبػلرٜب ػ٠ِ رقط٢ رِي أُوؽِخ اُٖؼجخ ،ًٔب عٜب ُٔزبثؼخ كهاٍزٜب ٝرؾل٤يٛب ٝاػبكح اكٓبػالهبد ،ٝ

ٝرؼ٤ِٜب ًجؼ ًٍِٞبد اُـ٤و ٣ٍٞخ ثؤفوٟ ٣زوجِٜب أُغزٔغ ٝاُزقل٤ق ٖٓ ؽلح اُوِن اُن١ ًبٗذ رؼب٤ٗٚ اُؾبُخ 

 .ظبكخ اُ٘آكاة اٌَُ ٝ

اكٓبعٜب ٖٓ عل٣ل  اػبكحٛنا ُزؾو٤ن اٍزوال٤ُخ مار٤خ ٝرؾ٤ََٜب ثلٝه اُؼبئِخ ٝٛنا ثٜلف رؾ٤ٚوٛب ٗل٤َب هجَ ٝ

 .ٖٙٔ اُؼبئِخ اُؾو٤و٤خ أٝ ٖٙٔ ػبئِخ االٍزوجبٍ 

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ األَ : -5

ٝ ر٤َٔ  ٓؼٜب ٝمُي ُزق٤ِٜب ػٜ٘باُؼٞكح ُج٤ُٞٞع٤خ ٝال روؿت ك٢ ُوبءٛب ٝاُؾبُخ ُل٣ٜب ًوا٤ٛخ ّل٣لح ارغبٙ األّ ا

روؿت ك٢  اُز٢ هبٓذ ثزوث٤زٜب ٓ٘ن اُٞالكح ٝ ال رو٣ل اُوعٞع ػ٘ل األّ اُؾو٤و٤خ ٝ الثٌَْ ًج٤و ا٠ُ أُوث٤خ 

  هرٜب ال  ى٣باُوعٞع ػ٘لٛب ٝ

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ اٌؿِالء فٟ اٌّؽوؿ: -6

اؽزوبهْٛ ثبإلٙبكخ ا٠ُ ه٤بٜٓب ثٚوثْٜ ٜٝب رٔضِذ ػالهخ اُؾبُخ"ف" ٓغ اُيٓالء ك٢ ؽت اُزَِٜ ٝكوٗ ٗلَ

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ اٌّؽث١بد:-.رق٣ٞلْٜ فن أ٤ّبءْٛ ٝاَُقو٣خ ْٜٓ٘ ٝاٝ

ًض٤وا ٓب روّٞ ثبَُقو٣خ ا٤َُِ ٤َُذ هو٣جخ ٖٓ أُوث٤بد ٝ ر٤َٔ ا٠ُ ٓوث٤بد اُلٝهح أَُبئ٤خ أًضو ٖٓ ٓوث٤بد

 .اؽَٖ ٖٓ ىٓالءٛب ٤ْٗطخ ٝ ثؤٜٗبرؾبٍٝ كائٔب إٔ رظٜو ّ ثبُؼ٘بك ٝال رزو٤ل ثبألٝآو ْٜٝٓ٘ ٝ روٞ
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 :األٌٚٝػؽٌ اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ  -8

 اُٜلف ٖٓ أُوبثِخ  ٓلح أُوبثِخ ربه٣ـ أُوبثِخ

ٓؾبُٝخ ًَت رؼوف ػ٠ِ اُؾبُخ ٝ كه٤وخ  20 2018ك٤لو١ 27

 صوزٜب ٝرؾ٤ٚوٛب ُِٔوبثالد 

اُؾبُخ عٔغ اُج٤بد األ٤ُٝخ ػٖ  كه٤وخ 20 2018ٓبهً 3

أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثٜب ٓغ ٝ

 االٍزٔواه ك٢ ٓؾبُٝخ ًَت صوزٜب 

ٓوبثِخ ٓغ أُوث٤خ ؽٍٞ اُؾبُخ  كه٤وخ35 2018ٓبه06ً

 ٝػٖ ًٍِٜٞب 

 

ٓغ  ٓالؽظخ ٍِٞى اُؾبُخ كه٤وخ30 2018ٓبه10ً

  األٕلهبء

اُ٘ل٤َخ ػٖ  األفٖبئ٤خٓوبثِخ ٓغ  كه٤وخ35 2018ٓبه11ً

ربه٣قٜب ٝٙغ اُؾبُخ اُ٘ل٢َ ٝ

 األٍو١ 

 

ٓزبثؼخ أُوبثِخ ٓغ االفٖب٣خ ؽٍٞ  كه٤وخ20 2018ٓبهً 12

 أص٘بء كفٍٞ اُؾبُخ  اُٞٙغ اُ٘ل٢َ

 ُِؾبُخ 

ًبٗذ أُوبثِخ ٓغ اُؾبُخ ؽٍٞ  كه٤وخ20 2018ٓبه13ً

ػالهزٜب ٓغ األٕلهبء ٝاُؼبئِخ 

 اُيٓالء ٝ

ٓزبثؼخ أُوبثِخ ٓغ اُؾبُخ ؽٍٞ  كه٤وخ35 2018ٓبه17ً

ٓؼبّٜب اُ٘ل٢َ اُواٖٛ كافَ 

 أُئٍَخ 

 ""Fatرطج٤ن افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ  كه٤وخ35 2018ٓبهً 20
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 رٞك٣غ اُؾبُخ  كه٤وخ20  2018ٓبه27ً

 

 :٠َٛر ق١ؽ اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ األ1ٌٝٚخعٚي ؼلُ 

 ٍِطى اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ األٌٚٝ "ف": -9

٣ِٞٛخ اُوبٓخ ٍٔواء اُجْوح ،ماد  ٍ٘خ رؼ٤ِ ك٢ ٓوًي اُطلُٞخ ٓ٘ن ٍ٘ز٤ٖ 12ٖٓ اُؼٔو  اُؾبُخ "ف"رجِؾ

ٗظبكزٜب ٘لاّ ٓ٘ظْ ٝٗظ٤ق رٜزْ ثٔظٜوٛب ٝ،ماد ٛػ٤٘٤ٖ ٍٞكا٣ٝز٤ٖ ،ٝث٤٘خ ع٤َٔخ ه٣ٞخ ،ٝىٕ ٓزٍٜٞ 

ٛو٣وخ رق٢ِ األّ زٔؾٞه ؽٍٞ اٗلٖبُٜب ػٖ أُوث٤خ ٝ،٤ْٗطخ رؾت اُؾوًخ ُـزٜب ٓلٜٞٓخ ٝٝاٙؾخ ،أكٌبهٛب ر

 ػٜ٘ب ،ك٢ اُجلا٣خ ًبٕ االرٖبٍ ٕؼت ٓغ اُؾبُخ ًبٗذ روك٘ اٌُالّ ٝ ٌُٖ ٓغ رولّ اُؾٖٔ رغبٝثذ ٓؼ٢ 

ّ ثبػطبءٛب ُٔوث٤خ ٓ٘ن ٝالكرٜب ث٘ذ ّوػ٤خ ُل٣ٜب ٝاُل٣ٖ ٝثَجت ٛغوإ األة ُِؼبئِخ هبٓذ األاُؾبُخ"ف" 

ثؼل ىٝاط أُوث٤خ اٍزوعؼزٜب ي٣بهرٜب ثٖلخ كائٔخ ٝاألّ روّٞ ثهبٓذ أُوث٤خ ثوػب٣زٜب ٓ٘ن اُطلُٞخ ًٝبٗذ ٝ

ّ إل٣لاػٜب ثٔوًي اُوك٘ ٓٔب أكٟ ثبألرؼوٙذ ُِوَٞح ٖٓ ٛوف ىٝط األّ ٝ ٌُٖ اُؾبُخ٤ُٞٞع٤خ ٝاألّ اُج

،اّ اُؾبُخ إٔ اُؾبُخ ًبٗذ روّٞ ثبُلواه ٖٓ أُ٘يٍ ٗز٤غخ رؼوٜٙب ٤ُٚٔوبد ٖٓ ىٝط األّ اُطلُٞخ فبٕخ ٝ

ب رؿٚؼٟٔ ٚلبٌزٍٟ ِب ِبِب وبٔذ رد١ع ٢ّ٠ أُوًي ًَ أٍجٞع ًٝٔب ٝهك ك٢ هٍٞ اُؾبُخ:"ًبٗذ روّٞ ثي٣بهرٜب ك

 ٌُٖٝ ثؼل رغبٝى أُلح اُوب٤ٗٞٗخ ُجوبئٜب ثبُٔوًي إله أٓو ٖٓ أُؾٌٔخ  ٔع٠ه ِؼب٠ب ٌٍعاؼ "ثمبل ثؿاف ٚ

"ِبِب ؾبُخ ٌُٖ األّ هكٚذ اٍزوعبع اث٘زٜب ًٔب عبء ك٢ هٍٞ اُٖٞٓ ٝٙغ اُؾبُخ ٝاُلَٖ اُٜ٘بئ٢ ٝثق

ٛنا ٓب اصو ػِٜب ٍِجب ،اُؾبُخ ك٢ ٓؼظْ أُوبثالد ًبٕ ٝلبٌذ لعاَ اٌدٛخخ أب "ف" ِبػٕعٞ ِب ٔع٠ؽ ث١ٙب "

األٓو ثؤٜٓب روك٘ اٌُالّ ػٜ٘ب  ك٢ ثؼ٘ اُلزواد رِزيّ أُٖذ فبٕخ ػ٘لٓب ٣زؼِن،٣ٝظٜو ػ٤ِٜب اُؾيٕ 

ُٝل٣ٜب ػلٝا٤ٗخ ّل٣لح ارغبٜٛب ًٝٔب عبء ك٢ ؽَت ٓب ٕوؽذ ثٚ أُوث٤بد إٔ اُؾبُخ ًبٗذ روك٘ ُوبء أٜٓب ٝ

"أب ِبِب ِب ٔسجٙبل قّسذ فٟ ثًر ثٕزٙب اٌؿاٚخخ ِمٍهزٙب ِب قّسزم ف١ٙب وْٛ ردٟ هٍٞ اُؾبُخ 

ٙوة إٔلهبءٛب ث٤بد إٔ اُؾبُخ روّٞ ثبالػزلاء ٝٝمًود أُو"رؿٚؼٟٔ ِب ٍٔمب٘بل قٟ وؽ٘زٙب ١ٌهبْ 

ؾبُخ روّٞ ثبُز٣ِٖٞ ك٢ ،ًٔب الؽظذ ٖٓ فالٍ أُوبثالد إٔ اُ فبٕخ ػ٘لٓب ٣نًوٕٝ أٓبٜٓب رق٢ِ األّ ػٜ٘ب

 ا٥فو٣ٖربعب ُزلو٣ؾ اُـٚت اُلاف٢ِ ٖٓ فالٍ ّغبه ٓغ ػ٘ل اُؾل٣ش ػٖ ػبئِزٜب ٝ هأٍٜبح ٓالثَٜب ٝٛؤٛؤ

خ عؼِٜب رؾٌ ثؾوٓبٕ ىٝاط أُوث٤ح ٤ْٗطخ ٝٛبكئخ ،إٔ رق٢ِ األّ ٝكزب ثؤٜٗباٜٗب ظٜٞه  الؽظذاُؼ٘بك ،ًٔب ٝ

ثٜب ُِزواعغ ك٢ َٓزٞاٛب اُلها٢ٍ ،ٖٝٓ فالٍ ؽٞاهار٢ ٓغ اُؾبُخ ٕوؽذ اٜٗب  أكٟٛنا ٓب ل٣ل ٝػبٛل٢ ّ

ِب وبٔم اٌؿػبلخ أب وٟ ٠ٕبؼفٟٛٔ اٌٙؽاٚح ٚر٘لؼَ ًض٤وا ػ٘لٓب ٣ٚب٣وٜٞٗب ًٔب عبء ك٢ هُٜٞب "

هزٍٛ ،اٌزجهبل،اًٌفؼخ ،اٌؽوٍخ ،اٌمج١م ،اٌؼٍ ،ضطؽح ٔبؼفبٟٔ ؼف١ك ِب ض١ٍزم ف١ٗ ؼٚزٟ نٛف١ٗ ضؽث
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ثؼل اُٚـٞٛبد اُز٢ رؼوٙذ ُٜب اُؾبُخ ك٢ ٍٖ ًبٗذ ٚخٙٛا وْٛ خبٚ ػٕعٞ اٌٛالظ ٔىزٍُٙ ثبٌٙؽاٚح "

"زٕب ِب ركّؼٕبل ضالو ٚ رست  ٝؽَت أُوث٤خػلٝا٤ٗخ ٝهِوِخ ٝ خإجؼ اٗلؼب٤ُ الىاُذ رؾزبط اُوػب٣خ

ؼثبرٙب رٙعؼ غ١ؽ ػ١ٍٙب ؼاٟ٘ ثبغٟ رؼبٚظ ردٟ رع٠ٙب ثًر ٟ٘ رؿٚخذ ،رُؽة ايعلبء٘ب  إٌٟاٌّؽث١خ 

رطٛفُٙ فب١ًٌٍ ػبلجٕب٘ب نسبي ِٓ ِؽح ػٍٝ ٘بظ اٌكٍٛن ثًر وبع ِبظ٠ؽٌٕبل ٚثؿاف غ١ؽ ِٓ رسذ ٌزسذ 

ك٢ ٕٞهح مارٜب ٝارٚؼ ٛنا ٖٓ فالٍ  اٙطواةُؾبُخ ُِزق٢ِ عؼِٜب رؾٌ ثبُ٘ؤ ٝإٔ رؼوٗ ازكبة " ،

 أب ِهٟ نبثخ ؾؼلخ "ُٜب "هٞ

إٔ ال رزلن ٓغ إٔلهبءٛب ًٔب الؽظذ ُلوك١ ٝ مُي ألٜٗب رَجت اُل٠ٙٞ ٝٝالؽظذ إٔ اُؾبُخ رلَٚ اُِؼت ا

 .ٛنا ٗبرظ ػٖ اؽَبٛب ثبُؾوٓبٕ اُؼبٛل٢ ُل٣ٜب ّواٛخ ًج٤وح ك٢ األًَ ٝ

 : "Fatػؽٌ ٔزبئح اضزجبؼ رفُٙ اٌؼبئٍخ"  -10

 ظل١مخ35ِعح االضزجبؼ                                          ": FATرمع٠ُ ثؽٚرٛوٛي"  -

ٛبك اُطلِخ هاٙ ٛبك ٛلَ هاٙ ٣ْٞف ك٤ٜب ٝك١ اّ ها٢ٛ ربًَ ٝٓب كٜٔزِ هاْٛ ٣لاثي ثٌَبد ٛب:1اٌٍٛزخ  -

 هاْٛ ٣بًِٞ روٍٞ ثَْ هللا ٝ

 ٌِت ف٤ِٖ ٝؽل١ ػالٙ هاى هبػل كبٌُٞى٣٘خ هِٜب هإ هبػل ٓغ اُ هبُذ ُٞٛبك١ ٓبٓبٙ :2اٌٍٛزخ  -

 –ػالٙ كهد ٤ًٔب ٛبى هِٜب ٛبؽز٢ِ  هبُذ ُٞٓبٓبٙ ٝ كبألٍٝبؿٛبك ٛلَ ٣ِْ :3اٌٍٛزخ  -

ٕ رب٢ُ هاى رْٞف  أفطبه١ هبُزبٛبال ُئ هاٙ هبػلح رْٞف ك٤ٚ رْو١ ٛبك اُِجبً ٝ هبُذ ُٜبٛبك :4اٌٍٛزخ  -

 ٗل١ ٛبك  هبُذ ُٜبك٤ٚ 

 ػ٤ٌِْ هاْٛ هبػل٣ٖ ٣ؾٌٞ اَُالّ ٝ ِِْٜه األةكفَ ٛ٘ب عبد اُغلح ٝ اُغل ٝ:5اٌٍٛزخ  -

 ًَ ٢ّ هؼلد ريؿ٢ ػ٤ِٚ ٍبثزٞ ؽبٛ ٕٞاُؾٞ ٝ آٓٞٛ٘ب ٛلَ كفِذ :6اٌٍٛزخ  -

 ال ٣ج٢ٌ ٣َزبَٛ ٛٞ ٓب هاِٛ ٣ْٞف هلاّ ٛ٘ب اُطلَ ع٠ ٣غو١ ٕلّ كبُؾ٤ٜ ٝ :7اٌٍٛزخ  -

 ٍجوزْٜ ٓؼ٘ن اُج٘ذ ٝاألّ كاد فٞٛب ٝ األةا٠ُ اَُٞم  مٛجٞا األفذٝ األؿٝ األةاألّ ٝ:8اٌٍٛزخ  -

اُُٞل هاٙ فب٣ق ٣طَ ٖٓ اٙ ٣وِن ك٤ٜب ٝه األةٝ األًَكفَ اُطلَ كجلا ٛ٘ب األّ هاٙ رطجـ كبُوٜٞح ٝ:9اٌٍٛزخ  -

 ثؼ٤ل 

 ثلا ثبُجٌبء ٤ٖ ٝٛبم ١ّٞ ٕؼ٤جخ كقَو اُطلَ ًٝبٕ اُطلَ ٣ِؼت ك٢ ًوح أُٚوة ًبع ٍبِٛ:10اٌٍٛزخ  -
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ٛٞ ًبٕ ٣ٜله ػ٤ِٚ هاْٛ ٣طَ ػ٤ِٚ ًبع ٣طَ ٕجبػ اُق٤و ٝ كِْٜعلرٚ ٝ أًٓٚبٕ اُطلَ ٣زٌِْ ٓغ :11اٌٍٛزخ  -

 ػ٤ِٚ ٓب ٤ِٗ ػبهف ٝاُ كاه 

 إٔجؼً ًزت ثقٜ ؿ٤و ٝاٙؼ كٚوثٚ األة ٝاألّ ٝأُؼِٔخ ًٝبٕ اُطلَ ٣ٌزت ػ٠ِ اٌُوا: 12اٌٍٛزخ  -

 ٣0ج٢ٌ كبػطزٚ ك٢ االفزجبه 

 ٓبٓبٙ ٓب هِٜبُ  ٣ٖؼرٖجؼ ػ٠ِ ف٤و ثبثب  ألث٤ٚكوبٍ  ًبٕ اُطلَ ٣٘بّ كغٌِ :13اٌٍٛزخ -

 ثآ١هؼلد رْٞف ك٤ْٜ ػ٠ِ ؽبكخ اَُبؽخ ٝ أفزًٚبٕ اُطلَ ٣ِؼت ٓغ ىٓالءٙ ك٢ اَُبؽخ كغَِذ  :14اٌٍٛزخ -

 ْٗٞف ٌّٕٞ ٣ـِت 

٣ِؼت ٓغ ٓ٘به ٍٝؾبه  األةٝ ا٤ُْٜاألّ ر٘ظو ٖٓ اُزِلي٣ٕٞ ٝ ٛبمًٝبَٓ ًبٗذ ٓ٘به ٍٝؾبه ٝ: 15اٌٍٛزخ  -

  األةٓغ  ٓلا ثيحاألّ ر٘ظو كوٜ ًبٗذ ٝ

 ًبٕ األة ٣ـََ ك٢ ٤ٍبهرٚ كغبء اث٘ٚ كوبٍ االث٤ٚ آٙ ٓب أعَٔ ٛنٙ ا٤َُبهح  :16اٌٍٛزخ  -

 ًبٗذ ث٘ذ هاٙ رٔب٢ً ك٣و كبُؾ٤ٔو كغبءد أفزٜب كوبُذ ُٜب ُٔبما أٗذ ٛ٘ب اٗؤ ماٛجخ ُِؼوً  :17اٌٍٛزخ  -

 ٤ٛب ث٘ب ِٗؼت ٛ٘ب  ٓؼْٜ  ا٠ُ أُؼوٗ كجلاٝ أث٢ ٛ٘ب  اٛجٞما٤َُبهح ٕٝ األة ٓغ األٝالك ك٢ ًب :18اٌٍٛزخ  -

لهاْٛ ٝٗؼط٤ي هِٜب ّٞف ٛ٘ب كبُٖٞهح ثبٙ ٗؼط٤ي اُأٌُزت ثبٙ رقِٔ كهاْٛ ٝ كفِذ األّ ػ٘ل :19اٌٍٛزخ  -

 هبهػ٢ رْ اُز٤ي ثبٙ رق٢ِٖ ٝ

 ٞ ٓٚجت عٜٝٚ ك٢ أُواح ك٘ظو ا٠ُ ٝعٜٚ كَبه ًبٕ األة ٣٘ظو ا٠ُ عَٔ :20اٌٍٛزخ  -

 ٛبمٝ ىٝط هاْٛ ٓقِٞػ٤ٖ ك٤ْٜ هاْٛ كبُؼوً ٝهاْٛ ٓلاثي٣ٖ ٝ :21اٌٍٛزخ  -

 

 اُ٘وبٛ أَُغِخ  إٔ٘بف اُزو٤ٓي

 

 

 اُٖواع اُظبٛو 

 8 ٕواع األٍو١ 

 4 ٕواع اُيٝاع٢ 

 5 ٗٞع أفو ٖٓ اُٖواع 
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 3 ؿ٤بة اُٖواع

 3 ؽَ ا٣غبث٢  ؽَ اُٖواع 

 10 ؽَ ٍِج٢ 

 5 ٓالئٔخ / ْٓبهًخ  ٙجٜ اُٜ٘ب٣بد 

 9 ٓالئٔخ / ؿ٤و ْٓبهًخ 

 7 ؿ٤و ٓالئٔخ / ؿ٤و ْٓبهًخ 

 

 

 

 ٗٞػ٤خ اُؼالهخ

 1 أّ/رؾبُق

 6 أة / رؾبُق 

 0 أؿ /أفذ =رؾبُق

 0 ىٝط =رؾبُق

 0 أفو=رؾبُق 

 4 أّ = ػبَٓ ٙجٜ 

 2 أة= ػبَٓ ٙجٜ

 2 أؿ/ أفذ= ػبَٓ ٙجٜ  

 0 ىٝط=ػبَٓ ٙجٜ 

 1 أفو ػبَٓ ٙجٜ 

 4 اٗلٓبط      ٙجٜ اُؾلٝك  

 14 رجبػل      

 1 رؾبُق اّ / ٛلَ  
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 4 رؾبُق أة / ٛلَ 

 0 رؾبُق هاّل /ٛلَ 

 5 َٗن ٓلزٞػ 

 8 َٗن ٓـِن

 6  كائوح اُٞظ٤ل٤خ أُقزِخ 

 5 ٓؼبِٓخ ٤ٍئخ ٓؼبِٓخ هب٤ٍخ 

 0 اٍزـالٍ ع٢َ٘ 

 7 اٛٔبٍ / رق٢ِ 

 0 ر٘بٍٝ األك٣ٝخ 

 0  اعبثبد ؿ٤و اػز٤بك٣خ 

 0  هك٘     

  



ػؽٌ اٌسبالد ِٕٚبلهخ اٌفؽ١َبد  اٌفًً اٌكبظـ                                       
  

126 
 

 5 ؽيٕ / اًزئبة  اُْؾ٘خ االٗلؼب٤ُخ     

 8 ؿٚت / ػلٝا٤ٗخ 

 5 فٞف/ هِن 

 2 ٍؼبكح/ هٙب

 0 ٗٞع أفو ٖٓ االٗلؼبالد 

 144  أُئّو اُؼبّ َُٞء اُزٞظ٤ق 

 

 ٠َٛر إٌمبِ اٌّكدٍخ ٌٛؼلخ اٌزٕم١ّ ٌٍسبٌخ "ف" ":2ؼلُ " اٌزٕم١ّ خعٚي

 ": FATٚ ِٕبلهخ ثؽٚرٛوٛي " رس١ًٍ -11

 ً٘ اٌجؽٚرٛوٛي ٠ًِٛ ثّب ف١ٗ وفب٠خ ززٝ ٠كّر ثئػعاظ فؽ١َبد ػًّ ِٕبقجخ؟: -(1-

ثبُز٘و٤ٜ ك٢ ًَ إٔ٘بف اُغلٍٝ ٝٝاٙؼ ٣َٔؼ ُ٘ب ثزؾ٤َِ اُ٘زبئظ ٝٗزبئظ اُجوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ "ف" ٣َٞٛ 

 . ٓوكٞٙخٗٚ الرٞعل اعبثبد ؿ٤و اػز٤بك٣خ ٝا االثبإلٙبكخ 

 ًؽاع:اٌ ٚخٛظ -(2-

ٝ ٛنا ك٤َُ ػ٠ِ ٝعٞك ٕواػبد (N=144:) ةاهرلبع ًج٤و هله  اُزٞظ٤ق ُول اظٜو أُئّو اُؼبّ َُٞء

 ..اٌص 9..1.2.3.6ِثال)اُز٢ ًبٗذ ك٢ ٓؼظْ ُٞؽبد االفزجبه أٍو٣خ ُْ رزٌٖٔ األٍوح ٖٓ ؽِٜب ٝ

 ٠ظٙؽ اًٌؽاع:اٌػٞ  ّدبياٌ -(3-

ع اُظبٛو ٢ٛ َٗجخ ٓورلؼخ ك٢ ٕ٘ق اُٖواٝ ,(٣N=08ظٜو ُ٘ب اُز٘و٤ٜ ثبهرلبع اُٖواع األٍو١ ثَ٘جخ) -

عاثؿ ثبٌكىبد ٘بظ األَ ؼاٖ ِب فّٙزم ؼاُ٘ ٠" األ٠ُٖٝٓ ث٤ٖ اٍزغبثبرٜب ك٢ ُٞؽخ ؽ٤ش ثوى ك٢ ػلح ُٞؽبد ٝ

"٘بغٞ ِبِبٖ لبٌزٍٛ ػالٖ ؼان لبػع فبٌىٛؾ٠ٕخ  اُِٞؽخ اُضب٤ٗخ ٝأ٣ٚب ك٢٘بظ اٌطفً ؼاٖ ٠هٛف ف١ٙب  " ٚربوً 
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ًٔب أٝٙؼ اُجوٝرًٍٞٞ َٗجخ اُٖواع اُيٝاع٢ ِغ اٌىٍت ض١ٍٕٟ ٚزعٞ "لٍٙب ؼاْ لبػعع اٌىٍت 

 .(16.5.4(ك٢ اُِٞؽبد )N=03(ٝؿ٤بة اُٖواع ثَ٘جخ)N=05(ٝ ٗٞع افوٖٓ اُٖواع ثَ٘جخ)n=04ة)

ٛنٙ اَُ٘ت رلٍ ػ٠ِ اهرلبع اُٖواػبد األٍو٣خ ٝٛنا ٓب كػٔٚ رؾ٤َِ أُوبثالد ٓغ اُؾبُخ ،كول أٝٙؾذ ٝ

ب ٛنا ٣ؼٞك ُزؼوٗ اُؾبُخ ُْٔبًَ أٍو٣خ هجَ هلٜٝٓواع اٍو١ ٓؼِٖ ك٢ اؿِت اُِٞؽبد ٝاالٍزغبثبد ٕ

  .األفذُِٔوًي ٝٓغ ىٝط األّ ٝ

 إٌّّ اٌٛظ١فٟ اٌػٞ رز١ّؿ ثٗ األقؽح: -(4-

ٜب ا٠ُ ؽِٜب ،ؽ٤ش هله ث ٛنا ٓب ككغي ًبٕ ك٤ٜب اُؼل٣ل ٖٓ اُٖواػبد ّٝجٌخ اُزو٤ٓ اٍزغبثبد اُؾبُخ ك٢ثٔب إٔ 

ٍٞء اُز٤ٌق ٓغ ٤ٔخ ٢ٛٝ َٗجخ ٓ٘قلٚخ رلٍ ػ٠ِ ؿ٤بة اُؾٍِٞ اَُِٝ(N=03)اُؾَ اال٣غبث٢ ُِٖواع ثَ٘جخ

فجورٜب اَُِج٤خ ك٢ ؽَ أُٞاهق ٛنا ٣ؼٌٌ ٝ(N=10ة)أُٞاهق اُٚبؿطخ ث٤٘ٔب هلهد َٗجخ اُؾَ اَُِج٢ 

اُز٢ ًبٗذ ك٢ ُٞؽبد ػل٣لح ٜٓ٘ب فل٤خ ٓٞعٞكح ثجوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ ٝ ٢ٛٝ كاُخ ػ٠ِ ٝعٞك ٕواػبد

"وبْ ك٢ هُٜٞب  "12فٟ اٌٍٛزخ"ٖٓ ث٤ٖ اٍزغبثبد اُؾبُخ اَُِج٤خ ًبٗذ ٝ.(6.9.16.11.13.21..4..1.2)

اٌّؼٍّخ فأيجر ٠جىٟ فبػطزٗ اٌّؼٍّخ ٚاألة ٚ ّ غ١ؽ ٚاَر فُؽثزٗ األَاٌطفً ٠ىزت ػٍٝ اٌىؽاـ ٠ىزت ثط

ِٚالئّخ غ١ؽ  (n=5)أٓب ٓئّو ٙجٜ اُٜ٘ب٣بد ُؾَ اُٖواػبد ٍغِ٘ب ك٢ فبٗخ ٓالئٔخ /ْٓبهًخ "0

مُي ٣ؼٞك ُؼلّ رؼِْ اُوٞا٤ٖٗ ألٍوح ٝػلّ اُقٚٞع ُِوٞا٤ٖٗ ٝا٤ٜٗبه ك٢ هٞاػل اٛنا ك٤َُ ػ٠ِ ٝ(n=9ِهبؼوخ)

اُج٤ُٞٞع٢  ٝألةٛنٙ ثَجت  اُظوٝف اُز٢ رٔضِذ ك٢ اُزق٢ِ ٖٓ ٛوف األّ اُج٤ُٞٞع٤خ ٝاألقؽح  اُٚجٜ كافَ

 كافَ األٍوحلبئّخ ٝ ٛنا األف٤و كاٍ ػ٠ِ ٕواػبد (n=6) هل ٍغِ٘ب ك٢ َٗجخ اُلائوح أُقزِخ اُٞظ٤ل٤خٝ

 ........(1.10.12اٌٍٛزبد )ٝاٙؾخ ك٢ اٍزغبثخ اُؾبُخ ك٢ وبٔذ 

 اٌؼاللخ اٌظب٘ؽح فٟ ٘ػٖ األقؽح:اٌفؽ١َبد اٌّّىٕخ ٌٛيف  -(5-

هلهد  ام اٍز٘زغذ ٖٓ فالٍ علٍٝ ر٘و٤ٜ اُؾبُخ األ٠ُٝ إٔ ٗٞػ٤خ ػالهزٜب ًبٗذ رجوى ؿ٤بة اُزؾبُق ٓغ األّ

ٛنا ٓب ظٜو ك٢ ػلح ٝ ػلّ اُزؾبُق ٓؼٜبغبث٢ ٓغ األّ ٝٝٛنا ٣جوى ؿ٤بة اُزٞإَ اال٣(n=1) ٗز٤غزٚ ثَ٘جخ

األَ رٕظؽ فمّ ٚاألة ٠ٍؼت ِغ ِٕبؼ ٚقسبؼ ٚ إ١ٌُٙ)األَ رٕظؽ " 15"اٍزغبثبد اُؾبُخ ٜٓ٘ب اُِٞؽخ 

( n=6إٌٝ ػعح اقزدبثبد اٌزٟ وبٔذ رًّٙ ظٚؼ األَ ث١ّٕب قدٍٕب ٔكجخ رسبٌف ِغ األة ثٕكجخ) ثبإلَبفخ(

أٙب رٍّه  إال،ٟ٘ ٔكجخ ره١ؽ إٌٝ اٌزسبٌف ِغ األة ثبٌؽغُ ِٓ ػعَ رؼؽف اٌسبٌخ ػٍٝ األة اٌج١ٌٛٛخٟ ٚ

ِٕؼعِخ ،وّب َٚر اٌجؽٚرٛوٛي األَ وؼبًِ  األضذٚ األشِغ  رسبٌفبد١ِٛي ا٠دبث١خ ٔسٛ األة ،ث١ّٕب وبٔذ 

 ( n=2األة ػبًِ َجّ ثٕكجخ )١ًِ قٍجٟ فٟ نىً ركٍّ ٚ لكٛح ،ٚ (ٚ ٌىٓ َجّ غادn=4َجّ ثٕكجخ)

ٜب إٔ اُؾبُخ ال ىاُذ رزنًو ٕواػبر٢ٛ َٗجخ ٓ٘قلٚخ ثبُٔوبهٗخ ٓغ ػبَٓ ٙجٜ األّ ،ٛنٙ اُ٘زبئظ رلٍ ػ٠ِ ٝ

األة اُج٤ُٞٞع٢ اُن١ ُْ رزؼوف ػ٤ِٚ ،ًٔب إٔ اُؾبُخ ُْ رزؼِْ رو٤َْ ٝ األفذاألٍو٣خ ٓغ األّ اُج٤ُٞٞع٤خ ٝ
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")ظضٍذ األَ ٌمبرٗ 6"ًٔضبٍ ػ٠ِ مُي ٓبعبء ك٢ اٍزغبثزٜب ك٢ اُِٞؽخٗز٤غخ افزالٍ َٗوٜب األٍو١ ،ٝ األكٝاه

 ٠أوًظضً اٌطفً ثبغٟ ")ٕ٘ب األَ ؼاٖ ١ِت فبٌمٙٛح 9ٚأ٣ٚب ك٢ اُِٞؽخ"ٝ (الد رؿغٟ ػ١ٍٗزبِ اًٌٛاٌر ٚ

(،رج٤ٖ إٔ اُؾبُخ ُْ رؼط٢ ٕٞهح ا٣غبث٤خ األّ ك٢  األة ؼاٖ ٠مٍك ف١ٙب ٌٚع٘ب ؼاٖ ضب٠ف ؼاٖ ٠طً ِٓ ثؼ١عٚ

و٤خ ك٤ٔب ٣قٔ ٓئّواد اُؼالئ أٓبا٠ُ ر٤ِٜٔ كٝهٛب ، ثبإلٙبكخٕٞهح اُزَِٜ  ا٤ُٜبع٤ٔغ اُِٞؽبد ًٔب َٗجذ 

 ا٠ُٛنا ٣ؼٞك ٝ(n=5ك٢ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ ؽ٤ش ٍغِ٘ب َٗجخ اُْؾ٘بد االٗلؼب٤ُخ ك٢ فبٗخ ؽيٕ /اًزئبة)

 ا٣غبثبرٜبثبُؾيٕ اُن١ ٛـ٠ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ  ٓياعٜبٝاعٜزٜب اُؾبُخ ٓٔب اصو ػ٠ِ  اُظوٝف اُوب٤ٍخ اُز٢

ىٝاط األّ اُؾبٙ٘خ اُز٢ هبٓذ كبح ٛب اُ٘ل٢َ فبٕخ ثؼل ٝ(ٝ ٛنا ُِزٞرو ك٢ اٍزوواهn=5َٗجخ فٞف هِن )،ٝ

اُوٙب ٍٞ اُؾبُخ اٗقلبٗ َٗجخ اَُؼبكح ٝثوػب٣زٜب ٓ٘ن ٝالكرٜب ،ًٔب الؽظ٘ب ٖٓ فالٍ رؾ٤ِِ٘ب ُجوٝرًٞ

(n=2ٝ ٕٝٛنا ُْؼٞهٛب ثبُؾي)هأ٣زٜبهك٘ ُج٤ُٞٞع٤خ ػٜ٘ب ٜٗبئ٤ب ٝػلّ اُواؽخ فبٕخ ثؼل رق٢ِ األّ ا 

ٌطفً ٠ٕبَ فدٍف فمبي االث١ٗ رًجر ػٍٝ ض١ؽ ثبثب ثًر ")وبْ ا13اٌٍٛزخ "روعْ ك٢ اٍزغبثخ اُؾبُخ ك٢ ٝ

 ,(n=8)ثبٌُوٙ ارغبٛب الّ ؽ٤ش ٍغِ٘ب َٗجخ ؿٚت ػلٝا٤ٗخ اؽَبًٝ ٛنا كاٍ ػ٠ِ ِبِبٖ ِب ؼازم ٠مٍٙب(

خ فدٍكذ األضذ ػٍٝ ")وبْ اٌطفً ٠ٍؼت ِغ ؾِالئٗ فٟ اٌكبز14اٌٍٛزخ "ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُِٞؽبد ٜٓ٘ب ٝ

")ظضٍذ األَ ػٕع اٌّىزت 19اٌٍٛزخ "أ٣ٚب ك٢ ٝا١ٌّٙب ثبٞ رهٛف نىْٛ ٠غٍت (،ٟ٘ رٕظؽ زبفخ اٌكبزخ ٚ

 .نٛف ٕ٘ب فبًٌٛؼح ثبٖ ٔؼط١ه اٌعؼاُ٘ رطًٍٟ اٌز١ه اثمبٞ رمبؼػٟ رُ( ثبٖ رطٍى ظؼاُ٘ ٚ لٍٙب 

 اٌفؽ١َبد اٌّزؼٍمخ ثبٌدٛأت اٌؼالئم١خ إٌكم١خ ظاضً األقؽح: -(6-

 الٍ ك٢ اُ٘ظبّ األٍو١ زاأل٠ُٝ رج٤ٖ إٔ ُل٣ٜب اف ٖٓ فالٍ ّجٌخ رؾ٤َِ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ -

ك٢  مُي ٌُٕٞ اُؾبُخ رؼ٤ِبُخ ٝأُٔزلح فبهط اَُ٘ن ٝؾٝمُي ٖٓ فالٍ اُٖواػبد أُنًٞهح ك٢ اٍزغبثبد اُ

خ ٢ٛٚ َٗجخ ٓ٘قلٝ (n=4)أُلزٞػ ة:ٍؼبك٤خ ،ؽ٤ش هلهد َٗجخ اَُ٘ن ٓئٍَخ اإل٣ٞاء ٓغ ػلح ؽبالد اإل

اهبٓخ ػالهبد اعزٔبػ٤خ ٤َٔ ا٠ُ اُؾبُخ ال ر ،ًٔب إٔ(n=08أُـِن اُن١ هله ثَ٘جخ)ثبُٔوبهٗخ ٓغ َٗجخ اَُ٘ن 

)ٛبك اُطلَ هاٙ ٣ِْ  03ظٜو مُي ك٢ ػلح ُٞؽبد ٖٓ ث٤ٜ٘ب اُِٞؽخ :ٝ ا٤َُئخت فجورٜب اُؼالئو٤خ عل٣لح ثَج

عل٣لح ٖٙٔ ٠ُ كٓظ ّق٤ٖبد ٓبٓبٙ هبُزِٞ ػالُ كهد ٤ًٔب ٛبى (،الؽظذ إٔ اُؾبُخ ال ر٤َٔ اٝ كبألٍٝبؿ

 .ػبّذ ٓ٘ن ٝالكرٜب ٓغ أُوث٤خ كوٜ  ألٜٗبمُي اَُ٘ن ٝ

 ِؤنؽاد ٌؼعَ اٌزى١ف: -(7-

ٛوف األّ  فبٕخ ٖٓجوٝرًٍٞٞ رؼوٜٙب ُٔؼبِٓخ هب٤ٍخ ٝفالٍ رؾ٤َِ ُ رٞؽ٢ اٍزغبثبد اُؾبُخ ٖٓ

 (n=5) ثَٔجخأُؼبِٓخ اُوب٤ٍخ  اُج٤ُٞٞع٤خ اُز٢ هبٓذ ثبُزق٢ِ ػٜ٘ب أص٘بء ىٝاط األّ اُؾبٙ٘خ ،هلهد َٗجخ

 اإلٛٔبٍٕؼجخ ٓغ ىٝاط أُوث٤خ ،ًٔب هلهد َٗجخ  أٍو٣خما كاٍ ػ٠ِ إٔ اُؾبُخ ػبّذ ك٢ فْٚ ظوٝف ٝٝ

ّؼٞهٛب ٝ اإلٛٔب٢ٍِ ٝاُوك٘ ٝثبُزق اؽَبًإٔ اُؾبُخ ُل٣ٜب  أٝٙؾذ ٝ ٛنٙ اَُ٘ت(n=07)اُزق٢ِ ةٝ
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ظبٛو  ًبٕ ٛنا ٓبٝ أُوث٤بدػلٝا٤ٗخ ارغبٙ إلهبءٛب ٝ إٔجؾذثبُ٘ؤ ٓٔب اٗؼٌٌ ػ٠ِ ًٍِٞبرٜب ٍِجب ؽ٤ش 

لبي ٌجبثبٖ  أث١ٗ")وبْ اٌطفً خبٌف ِغ 13"اٌٍٛزخ  ك٢ ػلح اٍزغبثبد رٞؽ٢ ّؼٞهٛب ثبُ٘جن ٜٓ٘ب اٍزغبثخ

 االًزئبة اُن١ ًبٕ ٓورلغثبُؾيٕ ٝ ثبؽَبٍٜباٗؼٌٌ ٛنا اُْؼٞه ِبِبّ٘ب ؼازم ٠مٍٙب(، ثًررًجر ثط١ؽ 

 .(n=07لعؼ:ة )

 :رعفغ ٌَٛغ فؽ١َبد ػ١بظ٠خ ِٕبقجخ رٛخع فٟ اٌجؽٚرٛوٛي ِٛا١َغ -(8-

األّ زؼِوخ ثؼالهخ اُؾبُخ ٓغ األٍوح ٖٝٓ فالٍ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ األ٠ُٝ رٌٔ٘ب ٖٓ ٤ٕبؿخ ػلح كو٤ٙب ٓ

اُؾبٙ٘خ عؼِٜب رٌٕٞ ْٓبػو  اُزق٢ِ اُن١ رؼوٙذ ُٚ اُؾبُخ ثؼل األّ ثؼل ىٝاط األّٝ كبإلٛٔبٍ اُج٤ُٞٞع٤خ

ٖٓ فالٍ رؾ٤َِ ُالفزجبه خ ٖٓ فالٍ أُوبثالد ٓغ اُؾبُخ ًٝوا٤ٛخ ّل٣لح ارغبٙ األّ ًبٗذ ٓالؽظؽيٕ ٝ

 اثزٜ٘بإٔ األّ ُْ رزق٠ِ ػٖ ؼ٤خ أُؾجطخ  اُز٢ ػبّزٜب فبٕخ ٝ،اُؾبُخ رؼ٤ِ ٝٙؼ٤خ ٕواػ٤خ ثؼل اُٞٙ

نٙ اُٞٙؼ٤خ اُز٢ ٛ،ٝ أٜٓبٖٓ ىٝط   ٓب عؼِٜب رٌٖ ْٓبػو ًوٙ ارغبٙ أفزٜب ٛناٝٙؾذ ثبُؾبُخ ٝ األفوٟ

 ػبّزٜب عؼِزٜب ػلٝا٤ٗخ ارغبٙ إلهبءٛب 

 . ػٜ٘ب ًٔب أٝٙؼ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ ػلّ ر٣ٌٜٞ٘ب ٕٞهح ٍِج٤خ األة اُج٤ُٞٞع٢ ثبُوؿْ ٖٓ رق٤ِٚ

 ٍِطى ػبَ زٛي اٌسبٌخ األٌٚٝ: -12

"اٍز٘غذ  fat" ك٢ ٙٞء ٗزبئظ افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ د اُز٢ أه٤ٔذ ٓغ اُؾبُخ األ٠ُٝ ٝثبالػزٔبك ػ٠ِ أُوبثال

بْٛ ك٢ رلػ٤ْ ًٍِٜٞب اُؼلٝا٢ٗ ٛنا ٓب ٍٝالكرٜب ػلح ْٓبًَ أٍو٣خ ٓ٘ن ٝٝف هب٤ٍخ ٝإٔ اُؾبُخ ٝاعٜذ ظو

ٓالؽظبد ٖٓ فالٍ أُوبثالد ؽ٤ش ًبٗذ اُؾبُخ روّٞ ثبُْغبه ٓغ ٗزبئظ االفزجبه ٝ أٝٙؾزٚٛنا ٓب ،ٝ

رق٢ِ األّ اُج٤ُٞٞع٤خ ػٜ٘ب عؼِٜب رؼ٤ِ ٙؼ٤خ ،كؾوٓبٕ اُؾبُخ ٖٓ اُٞاُل٣ٖ ٝجت ٍ أل١ٙوثْٜ األٕلهبء ٝٝ

 لٌٛٙب )ِبِب لعاَػ٠ِ رٞاكوٜب اُ٘ل٢َ فبٕخ ثؼل ٍٔبع اُؾبُخ ّق٤ٖب ٌُالّ األّ ًٔب عبء ك٢  أصودٕواػ٤خ 

األّ اًزئبة فبٕخ ٓغ ىٝاط ٝٛنا ٓب عؼِٜب رؼ٤ِ ؽبُخ ؽيٕ ٝاٌدٛخخ لبٌذ أْ "ف" ِب ػٕعٞ ِب ٔع٠ؽ ث١ٙب(

اُؼطق كبُؾبُخ ُْ رٌٖ رٜزْ ثبألّ ٤و اُوػب٣خ ٝاُؾت ٝكرٞز٢ ًبٗذ روّٞ ثزؼ٣ٜٞٚب اُؾوٓبٕ ٝاُؾبٙ٘خ اُ

 اؽَبٍٜبثؼل ىٝاط أُوث٤خ رٚبػق ُٔوث٤خ ٓٔب عؼِٜب رْؼو ثبُٞؽلح ٝك٢ ؽبُخ ىٝاط ا االاُج٤ُٞٞع٤خ 

٣لح ًبٗذ رجوى هؿجزٜب اُْل ؼوٝف اُـ٤و ٓ ٗؾٞ األة اإل٣غبث٢ا٤َُٔ  ،ًٔب أٙبكذ ٗزبئظ االفزجبهثبُؾوٓبٕ 

)أب ربٟٔ ِب ٔسجٙبل رىفؽ ه٤بٜٓب ثز٤ِٜٔ كٝه أٜٓب ؽ٤ش عبء ك٢ هٍٞ اُؾبُخك٢ ُوبء ٝ اُزؼوف ػ٠ِ األة ٝ

ٜب رْؼو ثبُوػب٣خ ٖٓ ٛوف أٜٓب اُج٤ُٞٞع٤خ ٓ٘ن اُٞالكح ٝ ٛنا ٓب عؼِ رؾ٢ٚاُؾبُخ ُْ رمٛي اٌىالَ اٌه١ٓ(ٚ

ٖٓ فالٍ أُوبثالد إٔ اُؾبُخ ُل٣ٜب  ًٔب اٍز٘غذؽبعبرٜب اُ٘ل٤َخ ، اّجبعٗؤ ك٢ ثبٗغناة ٝرؼطِ ٝعلا٢ٗ ٝ

ُْ رزق٠ِ ػٜ٘ب كٜنٙ اُٞٙؼ٤بد ا٤َُئخ ُي األّ الٕ األّ كِٚزٜب ػ٤ِٜب ٝموا٤ٛخ ارغبٙ أفزٜب ٖٓ ىٝط أٜٓب ًٝ

ب لٌٛٙب أب ِبنٟ نبثخ ثٕذ ِبِ مُي ٖٓ فالٍك٢ ر٤ٌَْ ٕٞهح ٍِج٤خ ػٖ مارٜب ٝ اُز٢ ٍجن مًوٛب ٍبْٛ
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ا٤َُئخ اُز٢ ػبِٓزٜب ثٜب األّ  اٍز٘زغذ إٔ اُؾبُخ ُل٣ٜب ٗؤ رول٣و اُناد فبٕخ ثؼل أُؼبِٓخ نبثخ ػٍٟ ( 

اُن١ اصو ػ٠ِ ٗزبئظ كهاٍزٜب ٍِجب ًٔب ٤ِ ٝٙغ ٤ٍئ ٓ٘ن ٍٔبع ًالّ أٜٓب ٝاُؾبُخ رؼ األفٖبئ٤خؽَت ٝ

ٙؾخ ثٜنٙ اُلهعخ هجَ ه٤بّ األّ اُ٘ل٤َخ إٔ اُؾبُخ ُْ رٌٖ ُل٣ٜب ًٍِٞبد ػلٝا٤ٗخ ٝا األفٖبئ٤خ أٝٙؾذ

:) أب ،كٌَ ٛبم عؼِٜب رٌٕٞ ٓلّٜٞ ٍِج٢ ػٖ األٍوح رٔضَ ك٢ هُٜٞبثبُزق٢ِ ػٜ٘ب ثؼل ىٝاط أُوث٤خ  اُج٤ُٞٞع٤خ

،إٔ اكزوبه اُؾبُخ ُألٖٓ اُؼبٛل٢ عؼِٜب رؼ٤ِ اإلؽجبٛ  ِب ٔزؿٚج ِبٔع٠ؽ ظؼاؼٞ،ٚال خجذ ٔمزٍُٙ ثبٌٙؽاٚح (

افن أؿواْٜٙ ،ًالّ اُؾبُخ إجؼ ٕلهبءٛب ثبُٔوًي ٝاَُقو٣خ ْٜٓ٘ ٤ٗٝخ ارغبٙ آٔب ُٝل ُل٣ٜب ًٍِٞبد ػلٝا

هل ٕوؽذ األفٖبئ٤خ إٔ كخ اال أٜٗب ًبٗذ روّٞ ثزق٣ٞلْٜ ،ٝثٌَْ ٍِج٢ ػ٠ِ ثبه٢ اُؾبالد ثبإلٙب ٣ئصو

٢ٛ ها٤ٙخ ثٞعٞكٛب ٝاػ٤خ ثبٕ األّ هل رقِذ ػٜ٘ب ،ٝ ،اُؾبُخ أفوٟاُؾبُخ ال روؿت ك٢ ُوبء أٜٓب ٓوح 

ؾبٝالرْٜ ك٢ ٓأُوث٤بد ٝٝٝال رو٣ل روجَ كٌوح اُزج٢٘ ٖٓ ٛوف أ١ ػبئِخ ٝٛنا ُزؼٞكٛب ػ٠ِ أُوًي ثبُٔوًي 

 ..رؼ٣ٞ٘ اُؾوٓبٕ اُؼبٛل٢الٛزٔبّ ٝارٞك٤و اُغٞ األٍو١ ٝ

 ":شاٌسبٌخ اٌثب١ٔخ"

 :اٌثب١ٔخاٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ٌٍسبٌخ  -1

 اٌٍمت :"ة" -

 .ؿ":االقُ -

 .أٗض٠ اٌدٕف: -

 .ٍ٘ٞاد 7:اٌكٓ -

 .2016ٗٞكٞٓجو 24ربؼ٠ص اٌعضٛي ٌٍّؽوؿ: -

 .ٍ٘ز٤ٖ ِعح اإللبِخ: -

 .ٛلِخ ؿ٤و ّوػ٤خ اٌَٛؼ١خ اإلقؼبف١خ : -

 .اَُ٘خ اُضب٤ٗخ اثزلائ٢اٌّكزٜٛ اٌعؼاقٟ : -

 .ث٘ذ ٝاؽلح رو٤ْ ٓؼٜب ك٢ أُوًي ػعظ اإلضٛح : -
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 ٌزبؼ٠ص اٌؼبئٍٟ ٌٍسبٌخ: -2

ٍ٘ٞاد ٤ٌُ ُلٛب ػبئِخ أرذ ا٠ُ أُوًي ثؼل ٝكبح األّ صْ اُغلح ٓغ 7ث٘ذ ؿ٤و ّوػ٤خ ماد اُؾبُخ اُضب٤ٗخ  -

أفزٜب اُٖـوٟ ،كفِذ أُوًي ثؤٓو ٖٓ هب٢ٙ األؽٌبّ ،ؽ٤ش ػبّٞ ك٢ ّبهع ُٔلح ٍ٘خ ،صْ أرذ ثْٜ اُْوٛخ 

  .ا٠ُ أُوًي

 اٌزبؼ٠ص اٌطجٟ: -3

ٔ ٝاٙؼ ك٢ ٗو ٖٓ اُؤَ ثبإلٙبكخ ا٠ُعِل٣خ ٝٛب ا٠ُ أُوًي ٖٓ ؽَب٤ٍخ ًبٗذ رؼب٢ٗ اُؾبُخ ؽ٤ٖ اؽٚبه

 .عَٜٔب ثَجت ظوٝف اُزٍَٞ

 اٌسبٌخ إٌفك١خ ثؼع اٌعضٛي إٌٝ اٌّؽوؿ : -4

ُزٞك٤و  ػ٠ِ اُزٍَٞ رؼٞكُْٛزؼٞكٛب ػ٠ِ اُؾو٣خ ك٢ اُْبهع ٝ مُيفُٜٞب ُِٔوًي هكٚذ كٌوح اُجوبء ٝأص٘بء ك

 ٛبهْ اُؼَٔٝأُوث٤بد ثلَٚ ٓغٜٞكاد  مُيٝ ثبُٔوًيثؼل ٓوٝه كزوح ٖٓ اُيٖٓ روجِذ رٞاعلٛب ٝ  ؽبعبرْٜ

 .ك٢ ٓؾبٝالد كٓغٜب ك٢ اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ األيعلبء : -5

اُِؼت ٓغ ٖٓ ٗلٌ اُؼٔو ٝالرؾت اُزؼبَٓ ٝ اُؾبُخ ال رزؼبَٓ ٓغ ع٤ٔغ األٛلبٍ ك٢ أُوًي ثبٍزض٘بء ٕل٣وبرٜب

ٍؼبك٤خ اُغل٣لح ؽ٤ٖ كفُٜٞب ُِٔوًي روّٞ ثٚوة اُؾبالد   اإل ًْ)اٌسبٌخ اإلقؼبف١خ اٌثبٌثخ ( أفزٜب اُٖـوٟ

 .ػالهزٜب ٓغ إلهبءٛب ك٢ أُلهٍخ ٓغ كئخ ه٤ِِخ اؽزوبهْٛ ،ٝٝ

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ اٌّؽث١بد : -6

برٜب ا١ رؼي٣ياد ٓبك٣خ ؽبع رزووة ْٜٓ٘ كوٜ ُزِج٤خبٙ أُوث٤بد ؽ٤ش  رزٔوك ػ٤ِٜٖ ،ٝؽبُخ ًٍِٞبرٜب ٤ٍئخ ارغ

 .٤ٍطوح ػ٤ِْٜ ،ًٔب أٜٗب رؾبٍٝ كوٗ هائٜب ٝ أُله٤ٍخ األكٝادًبُؾِٟٞ ٝ

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ األَ : -7

روًزْٜ ؽ٤ش رٞكذ ٝ أؽ٤بٗب روّٞ ثِٜٞٓب ألٜٗبأؽ٤بٗب رْزبم ا٤ُٜب ٝاُزلب٤َٕ ك٤ٔب ٣قٔ األّ  أكماُؾبُخ رزنًو 

ٛلُٞزٜب ٓغ اُغلح ثؼل ٝكبح األّ اُج٤ُٞٞع٤خ ًٔب  رزنًو أ٣ٚبٝ، روٟ اُؾبُخ ثؤٜٗب ًبٗذ هبكهح ػ٠ِ ٓؼبُغخ ٗلَٜب

 .أٜٗب رؾت علرٜب ثٌَْ ًج٤و 
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 ػؽٌ اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ : -8

 اٌٙعف ِٓ اٌّمبثٍخ ِعح اٌّمبثٍخ  ربؼ٠ص اٌّمبثٍخ 

ًبٗذ ثٜلف اُزؼوف ػ٠ِ اُؾبُخ  كه٤وخ 25 1018ك٤لو١ 27

 ًَٝت اُضوخ 

ًبٗذ ثٜلف عٔغ أُؼِٞٓبد ٓغ  كه٤وخ 25 2018ٓبهً 03

 االٍزٔواه ك٢ ٓؾبُٝخ ًَت اُضوخ 

ًبٗذ أُوبثِخ ٓغ أُوث٤خ ك٢  كه٤وخ 35 2018ٓبه06ً

 أُوًي ؽٍٞ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ 

ك٢ ٛنٙ أُوبثِخ اػزٔلد ػ٠ِ  كه٤وخ30 218ٓبهً 10

 ٓالؽظخ ٍِٞى اُؾبُخ 

ٓوبثِخ ٓغ افٖبئ٤خ أُوًي ؽٍٞ  كه٤وخ35 2018ٓبه11ً

 اُٞٙغ اُؼبئ٢ِ 

ٓزبثؼخ أُوبثِخ ٓغ األفٖبئ٤خ ؽٍٞ  كه٤وخ 30 2018ٓبه12ً

 اُٞٙغ اُ٘ل٢َ ُِؾبُخ 

ؼوكخ ػالهخ فٖٖذ أُوبثِخ ُٔ كه٤وخ 30 2018ٓبه13ً

 أُوث٤بد اُؾبُخ ٓغ األٕلهبء ٝ
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ؽٍٞ أُؼبُ اُ٘ل٢َ ُِؾبُخ أص٘بء  كه٤وخ 35 2018ٓبه17ً

 رٞاعلٛب ثبُٔوًي 

 رطج٤ن افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ  كه٤وخ 35 2018ٓبه20ً

 رٞك٣غ اُؾبُخ  كه٤وخ 20 2018ٓبه27ً

 

 ":٠َٛر ق١ؽ اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ04اٌدعٚي ؼلُ " -

 اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ:ٍِطى 9 -

ٛلِخ ؿ٤و ّوػ٤خ رق٠ِ ٍ٘ٞاد رؼ٤ِ ثٔوًي اُطلُٞخ ُٔلح ٍ٘ز٤ٖ ،٢ٛٝ  7اُؾبُخ اُضب٤ٗخ اُجبُـخ ٖٓ اُؼٔو 

هبٓذ كوخ األفذ اُٖـوٟ صْ رٞكذ األّ ٍٝ٘ٞاد ه3ُٔلح  بُْ ٣ؼزوف ثٜب ٝهبٓذ أٜٓب ثزوث٤زٜػٜ٘ب األة ٝ

٠ُ أُوًي رْ اُؾبُخ ا ءٓغ٢ثؼل رٞكذ ثَجت رلٛٞه ٝٙؼٜب اُٖؾ٢ ،ٝ صْ أّٜوعلرْٜ ثبُزٌلَ ثْٜ ُؼلح 

رؼوٙذ اُؾبُخ ُؼلح ٙـٞٛبد ك٢ اُْبهع ؽ٤ش رلهً ك٢ اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ، ا٢ٕٛ٥ كٓغٜب ك٢ أُلهٍخ ٝ

ٔوًي اُطلُٞخ ًٔب األفٖبئ٤خ ػٖ ٝٙغ اُؾبُخ ثؼل اُلفٍٞ ُُزٍَٞ ،ٝٛنا ٓب أٝٙؾزٚ أُوث٤خ ٝاٙطود 

ا٤َُئخ ،اُؾبُخ ماد ث٤٘خ ع٤َٔخ ٓزٍٞطخ ٝٝىٕ  األُلبظٝٓقِخ ثبُؾ٤بء ،ٝ ؿ٤و أفاله٤خٍ أكؼبعبءد ثًَِٞبد ٝ

اُؼ٤٘٤ٖ ّؼو ٓزغؼل اٍٞك ،ًٔب ُل٣ٜب ٍٞاك رؾذ ْوح ٝػ٤٘٤ٖ ٍٞكا٣ٝز٤ٖ ٕـ٤وربٕ ٝٓ٘قل٘ ه٤ِال ،ٍٔواء اُج

هل الؽظذ ٖٓ فالٍ اُلزواد اُز٢ ًبٗذ رجزَْ ك٤ٜب ،ٝثبٍزض٘بء ثؼ٘   ا٤ُؤًُٝٔؾذ ك٢ ٗظورٜب اُؾيٕ ٝ

ٓلِٚخ ال رجب٢ُ ك٢ ر٘بٍن األُٞإ ،ماد ْٗبٛ  أُٞا٤ٌُٕ ُل٣ٜب ث٘ظبكزٜب ٝثٔظٜوٛب ُٝؾبُخ رٜزْ أُوبثالد إٔ ا

غ اُِؼت اُلوك١ ًٔب الؽظذ أٜٗب رٜزْ ثلهاٍزٜب ثلال ٖٓ اُِؼت ٓح اإلٗؼياٍ ٝ اإلٗطٞاءؽو٢ً ػبك١ ر٤َٔ 

ك٢ ثلا٣خ  رٖبٍاإلؽٞاهار٢ ٓغ اُؾبُخ ًبٕ ُز٣ِٖٞ ٝأص٘بء اُزجبكٍ اُِلظ٢ ٝاثبه٢ أٛلبٍ أُوًي،رؾت اُوٍْ ٝ

ًٔب اٍز٘زغذ ٖٓ فالٍ  رغبٝة، أثلدٌُٖ ٓغ رولّ اُؾٖٔ ٓؼ٢ ٝام أثلد هك٘ ك٢ اٌُالّ أُوبثِخ ٕؼجب 

ٕٞد َٓٔٞع ًٔب ُل٣ٜب هلهاد ػو٤ِخ ػب٤ُخ زٜب ٝاٙؾخ ٝٓلٜٞٓخ ٝ ٗطن ٤ٍِْ ٝٓوبثالر٢ ٓغ اُؾبُخ إٔ ُـ

ظوٝف اُز٢ ٤َ ٝألؽلاس ٓ٘ن ٝكبح األّ ٝلبٕفبٕخ ك٢ ٓغبٍ اُزنًو ام إٔ اُؾبُخ رزنًو ٛلُٞزٜب ثؤكم اُز

ٛنا ٖٓ فالٍ رؾِٖٜب ؾبُخ م٤ًخ ُٝل٣ٜب هلهاد اُؾَبة ٝاُزو٤ًي ٝؽَت هٍٞ األفٖبئ٤خ كبُٝ ػبّذ ك٤ٜب

 أٞ)رؼؽف رمؽٜ ثؿاف ٚربٟٔ ١ِؽ فبٌسكبة رؼط١ٙب  ػ٠ِ ٗزبئظ كها٤ٍخ ع٤لح ٝٛنا ٓبعبء ك٢ هٍٞ األفٖبئ٤خ

األفٖبئ٤خ ٍبْٛ ك٢ رط٣ٞو ٤ٖ ًٕٞ اُؾبُخ ٣ز٤ٔخ ٝكٝه أُوث٤خ ٝكػْ أُؼِٔإٔ  رّؽ٠ٓ رسً رفُٙ غب٠خ (



ػؽٌ اٌسبالد ِٕٚبلهخ اٌفؽ١َبد  اٌفًً اٌكبظـ                                       
  

134 
 

ًٔب الؽظذ أٜٗب رؾزلع  ٛلُٞزٜبٝه ؽٍٞ ٓب٤ٜٙب ٜٝٓبهارٜب اُؼو٤ِخ ًٔب إٔ أكٌبه اُؾبُخ ٓ٘ظٔخ ٝٝاهؼ٤خ رل

اٛزٔب٢ٓ ٗوطخ ٜٓٔخ  أصبه( ًٔب  فبرذ ٚال لزٍه أب ؼأٟ ػبلٍخ أٌٟػبلً اٌّؽح  )ؼاوٟ:ٛنا ٓبهبُزٚثؤكٌبهٛب ٝ

 اٍؤُٜباُزْزذ كؼ٘لٓب ً٘ذ ٝكائٔب ٣جلٝ ػ٤ِٜب اُؾيٕ ٤ياعٜب ٤ٍئ ٢ٛٝ إٔ اُؾبُخ ك٢ ٓؼظْ أُوبثالد ًبٕ ٓٝ

بئِخ رظٜو ػ٤ِٜب اُلوؽخ ػ٘لٓب رزولّ ػ٤ِٜب اال إٔ اُؾبُخ رٌٕٞ ٍؼ٤لح ٝهع أهعؾخروّٞ ثُِٞجخ ّؼوٛب ٝ أؽ٤بٗب

ب اُ٘ل٤َخ إٔ رٌٕٞ ٖٙٔ أٍوح رٞكو ُٜب ؽبعزٜاإلٍوواه اُؼبئ٢ِ ٝ نا ٣جوى رو٣لٛٝرَئَ ػٖ ٝٙؼ٤زٜب ُزج٢٘ ،ٝ

 .رؼٞٗ ؽوٓبٜٗب ثبأل٤ّبء أُبك٣خ ٝ

ٔٙعؼ  أٞقطب٠ف ٟٔ ١ِٓ رد١ج١ٍٟ اًٌٛاٌر ن١ىٌٛخ ٚ)ٌٟ ٠د١جٍٟ اًٌٛاٌر ٔجغ١ٗ ٔذ ربؽ٤ش روٍٞ اُؾبُخ 

اُٞىٕ ًٔب  ػ٤ِٜب ى٣بكح ك٢ٌُٖ ال ٣ظٜو خ اُؾبُخ ُل٣ٜب ّواٛخ ك٢ األًَ ٝؽَت ٓب أٝٙؾزٚ أُوث٤ِٝؼبن ( 

 أٜٗبأُوث٤بد ًٔب  أٝآوهأ٣ٜب ؽ٤ش الؽظذ أص٘بء ه٤ب٢ٓ ثبُٔوبثالد أٜٗب الرطغ  اصجبدأٜٗب رؾت كوٗ ٗلَٜب ٝ

 .ػلٝا٤ٗخ ارغبٙ أفزٜب اُٖـوٟ 

ك٢ أفن األ٤ّبء اُز٢ رغِت اٗزجبٛب  اإلُؾبػٓغ األٕلهبء ك٢ أُئٍَخ ٝرْؼو ثِنح ػ٘ل افن أ٤ّبء اُـ٤وٝ ٝ

ٕ ٜٗٞٓب ٓزوطغ ال ٝ أٝٙؾذ أُوث٤خ إٔ ثؼل ٓغ٤ئٜب ُِٔوًي ًبٛنا ٗبرظ ػٖ ًٍِٞبد رؼِٔزٜب ٖٓ اُْبهع ٝ

ٛنا هاعغ ُظوٝف ا٤َُئخ اُز٢ ٍجن مًوٛب هكوخ األفذ اُٖـوٟ )اُؾبُخ اُضبُضخ (،اُؾبُخ رْؼو ثبألٓبٕ ٝ

ل ٝكبح األّ كبُؾبُخ رغز٘ت ٖٓ األّ ثبُوؿْ ٖٓ ػلّ ٌٓٞصٜب ٓغ اُغلح ُٞهذ ٣َٞٛ ثؼ أًضورؾ٢ٌ ػٖ اُغلح 

ٛنا ٓب اصو أُوًي ٝ ٝ اُغلحٓؼظْ كزواد ٛلُٞزٜب ث٤ٖ اُْبهع ٝ أٓٚذاُؾل٣ش ػٖ األّ اُج٤ُٞٞع٤خ ،اُؾبُخ 

ألفٖبئ٤خ ٝرِو٢ اُلػْ أُؼ١ٞ٘ اٝأُوث٤بد صٜب ثبُٔئٍَخ ٝٓغٜٞكاد اُؼٔبٍ ٝػال اٍزوواهٛب ،ثؼل ٌٓٞ

اُؾبُخ  ٖٓ فالٍ أُوبثالد الؽظذ إٔ،ٝزض٘بء اُؼلٝا٤ٗخ ٓبك١،رؼلٍ اَُِٞى اُن١ عبءد ثٚ اُْبهع ثبٍٝ

األّ رٞكذ ثؼل ٓلح ه٤ٖوح ٝ ٖ اُٞاُل٣ٖ كبألة ُْ ٣ؼزوف ثٜب ٝٛنا ُؾوٓبٜٗب ُٓل٣ٜب كواؽ ػبٛل٢ ًج٤و ٝ

ٛنا ٓب اٍز٘زغزٚ إجؼ ػلٝا٤ٗخ ٓغ األفذ اُٖـوٟ ٝاألٕلهبء ٝثبُزب٢ُ اٗؼٌٌ ٛنا اُؾوٓبٕ ػ٠ِ ًٍِٜٞب ٝ

ٜب ٓب كػْ اٍز٘زبعبر٢ هٍٞ األفٖبئ٤خ إٔ اُؾبُخ ُل٣ٝ  ٠ٕبؼفٟٛٔ ٔجهُٙ ِٓ اٌهؼؽ( ٟ)وٖٓ فالٍ هُٜٞب 

 .األٕلهبء ثبُٔوًي ػلٝا٤ٗخ ارغبٙ األفذ اُٖـوٟ ٝ

 :"FATػؽٌ ٔزبئح اضزجبؼ رفُٙ اٌؼبئٍخ"  -10

 ":ٌٍسبٌخ اٌثب١ٔخ FATرمع٠ُ ثؽٚرٛوٛي"  -

ٖٓ ٝ ٣لاثي ُْ رؼغج٢٘ اُٖٞهح ًبٗٞ ٣ط٤ت ٛج٢َ هإْٛ ْٗٞف ٗظبهاد ٝٛنا ٛلَ ًٝبً ٝها":(1اٌٍٛزخ)-

 .ثؼل ػبٝك كاثيٝ هاْٛ ٣لاثيٝ 
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اٌُِت ٝاُطلَ هاْٛ ٣لاثي أُوٟ ٝ اُزِلبى ػغج٢٘هكلد اُٞههخ هاٙ هاًي ػ٤ِٜب هاًت كٞهٜب (":2اٌٍٛزخ") -

 .ًب٣ٖ ٝاؽل هاٙ عب١ ٤ُْٜ ٝ

عبد هكلرٜب ربػٜب اُطلِخ ٛبؽذ ٍُٜٝٞب اُٞهك اُٞهك ،ٛلِخ،ٓيٛو٣خ ،ًزبة ها٢ٛ رج٢ٌ هب(":3اٌٍٛزخ") -

 .ٛبؽذ ٝ اُواعَ هاٙ هاكل ٓطوم ثب١ ٣ٚوثْٜ  أ١

 .ٛنا ٓطوم هاكل اُؾٞا٣ظ ٝهاٙ رْٞف ك٤ٜب  ٓو١ٛبك ٝ ا٤ُٚٛنا اُِجبً هاٙ ر٤ْو (":4اٌٍٛزخ ") -

ٛبك١ هاٙ رزلوط ٓب ؿبك١ ،ٝٛنا هاعَ كفَ ٝٛنا هاٙ هبػل ٝٛبكٝ هاْٛ هبػل٣ٖ اُزِلبى ٝ(":5اٌٍٛزخ") -

 .٣َوٟ ٝاُٞ ،ثٖؼ هاٙ ثب١ ٣طل٢ رِلي٣ٕٞ ثال ٓب ٣قجوْٛ 

ٛبم ْٓطخ ٓب هاِٛٔ ٣ٜلهٝ ٓب هاْٛ ٣ل٣وٝ ٝاُٞ ،ثوى هبُزِٞ أُوٟ هاٙ كافَ ٝٛبم ًوح ٝ(":6اٌٍٛزخ") -

 .ٝاُ هاى ك٣و 

 .اٙ ؽبة ٣طِغ ُلههٝط ٛبم رِلبى ٛبم ٗب٤ٍٞٓخ هبهط ٝٛبم اَُبػخ ٝٛبم اُلهٝط ٝهاٙ ف  (":7اٌٍٛزخ") -

ٛبمٝ ىٝط هآٚ فبهع٤ٖ ٖٓ اُؾبٗٞد ػغج٢٘ ،ٖٓ م ىٝط اُِٞا٠ُ ٝهاْٛ فبهع٤ٖ ثوٟ ٛب(":8اٌٍٛزخ") -

 .ثؼل ٣قيٗٞ ٕٞاُؾْٜ 

ٝ ٓب  ٛبم هوػخٙ ٤ٛت ٝٛبم ًٞه٢ٍ ٝٛبم ٛبُٝخ ٝأُوٟ هاٛبم ٛلِخ هاٙ َٛ ػ٤ِْٜ ٝ(":9اٌٍٛزخ") -

 .ٙٞٛب ثٖؼ ٌٍذ هاِٛٔ ٣ٜلهٝ ٓب هاِٛٔ ٓزلب٤ٖٔٛ ثـبٝ ٣٘ٞ

٢ُ فِلْٜ هاٙ عب١ ػ٘لْٛ ٝ ٛبمٝ هاْٛ ٣ِؼت كبٌُوح ،هاٙ هاكل ٓٚوة ثب١ رِؼت ث٤ٚ اٌُوح(":10اٌٍٛزخ") -

 .ثب١ ٣ِؼت ٓؼبْٛ ثٖؼ ٢ْٓ ٕبؽجْٜ ؿبك١ ٣ٚوثٞٙ 

  .ٛبك ًوح ك٢ ٣ل ٛبى ٝ ٣ْٞف كبَُبػخ ٝ كا٣و ُْٜٝاهق ٝ ٛبم هاٙهاْٛ هبػل٣ٖ ٝ(":11اٌٍٛزخ") -

ٓب هاْٛ ٣ٜلهٝ  ٛبم هاعَ هاٙ ٣ْٞف كبٌُزبة ٝٛنا هاٙ ٣ْٞف ك٤ٜبهاٙ رٌزت هاٙ رج٢ٌ ٝ(":12اٌٍٛزخ") -

 .ٛبم ٓطبهم ٝاُٞ ٛبم ٛبثِخ ٝ

 .ٛٞ هاٙ ثـط٢ ك٤ٜب فب٣لٜب رٔٞد ٤ٌَٓ٘خ ٛبم هاٙ ك٢ ٗب٤ٍٞٓزٜب هاهلح ٝ(":13اٌٍٛزخ") -

 .لاثي ٣ٚوة ك٢ ٕؾبثْٜ ٛبم هاٙ ٣زلوط ك٤ْٜ ،هاْٛ ٣ٛبم ثب١ ٣لاثي ٝ(":14اٌٍٛزخ") -

ٛبم ًبكه ،ًبٗٞ هاٙ ٣ِؼت ٝٛبم ًبكٝ ٝ ٝأُوث٤خ ٛبك كفِذ ػ٘لْٛ ٛبم هاٙ هاهل ٓزٌََ ٝ(":15اٌٍٛزخ") -

 .٣ِؼت ٖٓ ثؼل كاثيٝ هِْٜ ٗوؼل ٝؽل١ ٝ ٗزٌََ 
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  .أُلزبػ ثب١ ٗوٝػ ٗؾًٞ أػط٤ٖٛبم هاْٛ ها٣ؾ٤ٖ كبُِٞٛ ٝ هبُٜب ٛبم ا٤َُبهح ٝ(":16اٌٍٛزخ") -

،هبُزِٜب ّز٠ ٛبم هاٙ عب٣خ هاٙ رٜله ٓغ ٛبم ٛبم ْٓطخ ٝٛبم ٓـَِخ ٝٝهاٙ ك٣و كبُؾ٤ٔو (":17اٌٍٛزخ") -

 .هاى ك٣و هبُزِٜب هإ ٗل٣و كبُؾ٤ٔو ٝاُ كفِي 

هاٙ ٣ْٞف ك٢ ٛبمٝ هآٚ ٛبم م هاٙ ٣َٞم ٝٛبكٝ هاْٛ ٣لاثيٝ ٝهاْٛ ها٣ؾ٤ٖ كب٤َُبهح ٛب(:18اٌٍٛزخ ") -

 .ٛٞ هاٙ ٣ْٞف ثوٟ ٣لاثيٝ ٝ

  .أُوٟ ؽطذ ٣لٛب كٞم اُطبثِخ ،هبُزِٞ اٗب هإ ها٣ؼٛبم هاٙ ٣ٌزت ٝ(":19اٌٍٛزخ ") -

 .أّبهد ث٤لٛب ا٠ُ عَٜٔب بف هٝػ كبُٔوا٣خ كا٣و ٤ًٔب ٛبى ٝهاٙ ٝاهق ّ(":20اٌٍٛزخ ") -

 .ٛبم ثبة ٝٛبك ٍبًٜب ٓؾطٞٛخ ٝٛبك ثبة ٝ ٛبمٝ ىٝط هاْٛ ٣ْٞف ك٤ْٜهاْٛ ٣وهٖٞا ٝ(":21اٌٍٛزخ ") -

 اُ٘وبٛ أَُغِخ  ُٞؽخ اُزوه٤ْ  إٔ٘بف

 

 اُٖواع اُظبٛو

 5 أٍو١  ٕواع

 0 ٕواع ىٝاع٢ 

 5 ٗٞع أفو ٖٓ اُٖواع 

 12 ؿ٤بة اُٖواع 

 

 ؽَ اُٖواع 

 0 اُؾَ اإل٣غبث٢ 

 8 اُؾَ اَُِج٢ 

 

 ٙجٜ اُٜ٘ب٣بد 

 12 ٓالئٔخ / ْٓبهًخ 

 3 ٓالئٔخ / ؿ٤و ْٓبهًخ 

 1 ؿ٤و ٓالئٔخ / ؿ٤و ْٓبهًخ 

 

 

 ٗٞػ٤خ اُؼالهخ 

 

 2 اّ /رؾبُق

 1 أة/ رؾبُق 

 0 أؿ/أفذ= رؾبُق 

 0 ىٝط / رؾبُق 

  أفو / ٓزؾبُق 

 0 أّ /ػبَٓ ٙجٜ 
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 0 أة / ػبَٓ ٙجٜ 

 2 أؿ /أفذ = ػبَٓ ٙجٜ 

 1 اُيٝط / ػبَٓ ٙجٜ 

 2 افو /ػبَٓ ٙجٜ

 

 ٙجٜ اُؾلٝك

 0 اٗلٓبط 

 1 رجبػل 

 

 

 

 

 0 رؾبُق أّ / ٛلَ 

 0 رؾبُق أة / ٛلَ 

 0 رؾبُق هاّل / ٛلَ 

 3 َٗن ٓلزٞػ 

 2 َٗن  ٓـِٞم 

 9  كائوح أُقزِخ اُٞظ٤ل٤خ 

 

 

 ٓؼبِٓخ ٤ٍئخ 

 5 ٓؼبِٓخ هب٤ٍخ 

 0 اٍزـالٍ ع٢َ٘ 

 4 اٛٔبٍ / رق٢ِ 

 0 ر٘بٍٝ األك٣ٝخ 

 0  ؿ٤و اػز٤بك٣خ  اعبثبد

 0  هك٘ 

 6 ؽيٕ / اًزئبة  اُْؾ٘خ اإلٗلؼب٤ُخ 

 9 ؿٚت /ػلٝا٤ٗخ 

 0 فٞف / هِن 

 1 ٍؼبكح / هٙب 

 3 ٗٞع افو ٖٓ اإلٗلؼبالد 

أُئّو اُؼبّ َُٞء 

 اُزٞظ٤ق 

 111 

 

 "٠َٛر ٔمبِ اٌزؽ١ِؿ ٌجؽٚرٛوٛي اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ :04اٌدعٚي "ؼلُ  -              
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 "ٌٍسبٌخ األٌٚٝ :FATرس١ًٍ ٔزبئح ثؽٚرٛوٛي"  -11

ػوٗ اُِٞؽبد ػ٠ِ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ٝٝٙغ اُز٘و٤ٜ ك٢ إٔ٘بف ٓقزِلخ ٗغل إٔ ثؼل اعواء االفزجبه ٝ

 اُجوٝرًٍٞٞ ٣َٔؼ ُ٘ب ثزل٤َو اُ٘زبئظ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

 ززٝ ٠كّر ٌٕب ثئػعاظ فؽ١َبد ػًّ ِٕبقجخ؟: اٌُلب٣خً٘ اٌجؽٚرٛوٛي ٠ًِٛ ثّب ف١ٗ -(1-

كبُجوٝرًٍٞٞ ٣َٔؼ ُ٘ب ثبُز٘و٤ٜ ٝ مُي ألٜٗب رغبٝثذ ٓغ ًَ ٖٓ فالٍ ٓب رؾِٖ٘ب ػ٤ِخ ك٢ علٍٝ ر٘و٤ٜ اُؾبُخ 

  .الرٞعل اعبثبد ؿ٤و اػز٤بك٣خ ب ،ًٔب الرٞعل ا٣غبث٤بد ٓوكٞٙخ ٝاُِٞؽبد اُز٢ ػوٙزٜب ػ٤ِٜ

 ً٘ ٠ٛخع يؽاع ؟:-(2 -

ك٢ اُؾ٤بح  كٍ ػ٠ِ ٝعٞك ٕواػبد ػل٣لح(N =114:)اُن١ هله ةلبع أُئّو اُؼبّ َُٞء اُزٞظ٤ق ٝإٔ اهر

األٍو٣خ اَُبثوخ ُِؾبُخ ثوؿْ ٖٓ اٌٗبه اُؾبُخ ُِٞٙغ األٍو١ ك٢ اُِٞؽبد ٝاإلٛزٔبّ ثبألعياء ًٔب عبء ك٢ 

)ؼاْ ٔهٛف أ٣ٚب ك٢ اُِٞؽخ األ٠ُٝ ٝ")٘بغ ؼاٖ ٠ٍؼت ثبٌىؽح ثًر ثبٞ ٠ُؽثٖٛ (10اٌٍٛزخ " هُٜٞب ك٢

ٌُٕٞ اُؾبُخ ال ٌٖ ٛنٙ اُٖواػبد ٤َُذ أٍو٣خ ثَ رؼٌٌ عبٗت أفو ُوبـ ِٚجكٟ(ٔظبؼاد ٚ٘بظ ِفً ٚ

 .ٓبًضخ ثٔوًي اُطلُٞخرؼ٤ِ ٓغ األٍوح ٝ

 ِدبي ٠ظٙؽ اًٌؽاع ؟:أ١  فٟ -(3 -

ؽ٤ش هلهد  ٖٓ فالٍ علٍٝ اُز٘و٤ٜ ٜٗٔ اُٖواع اُن١ ٣ظٜو ثٌَْ ٝاٙؼ ٛٞ اُٖواع ٖٓ ٗٞع أفو -

" 14اٌٍٛزخ " ُِٞؽبد،ؽ٤ش ُْ رؾلك ٗٞع اُٖواع ٓضالٛنا ٓب ثيه ك٢ ٓقزِق اعبثبرٜب ٝ(N=5)ٗز٤غزٚ ة:

 ،ًٔب ٍغِ٘ب ؿ٤بة اُٖواع ثَ٘جخ٠ُؽثٛ فٟ يسبثُٙ (ٚ٘بغ ٠زفؽج ف١ُٙ ؼاُ٘ ٠عاثؿٚ ٚ )ؼاُ٘ ٠عاثؿٚ

(:N=08) اُِٞؽبد اُز٢ ر٤ْو ا٠ُ اُٖواع ٓضال اُِٞؽخ األ٠ُٝ رض٤و ٕواع  ك٢ أٍوحكبُؾبُخ رٌ٘و ٝعٞك

ؼاُ٘ ٠عاثؿ(،وّب ٌُ ؼاْ ٔهٛف ٔظبؼاد ٚوبـ ٚ ِجكٟ ٚ:)ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ اعبثزٜبػبئ٢ِ ٌُٖ اُؾبُخ ًبٗذ 

 .رسعظ ٔٛع اًٌؽاع 

 إٌّّ اٌٛظ١فٟ اٌػٞ رز١ّؿ ثٗ األقؽح: -(4 -

ارٚؼ ٖٓ فالٍ علٍٝ اُز٘و٤ٜ ك٢ ؽَ اُٖواع إٔ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ٤ٌُ ُل٣ٜب ٓوٝٗخ ك٢ ؽَ اُٖواػبد 

")اٌّؽٜ ؼاٟ٘ خب٠خ 17"ٝ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ اُِٞؽخ (٤ٓN=08ِٜب ُؾَ اَُِج٢ ثَ٘جخ:)اُز٤ٌق ٓؼٜب،ٝٝ

اٗؼلاّ ُِؾَ اإل٣غبث٢ ٝٛنا ٣ضجذ افزالٍ اَُ٘ن  ،ًٔب الؽظذ ٝعللبٌزٍٙب ٚال ؼان ظ٠ؽ لبٌزٍٙب ٚال ظضٍه(

اُٜ٘ب٣بد ًبٗذ َٗجخ ٓالئٔخ/ْٓبهًخ  ٙجٜك٢  أٓب،أٝٙبع ػبئ٤ِخ ؿ٤و َٓزووح األٍو١ اُٞظ٤ل٢ ٝ

(، N=03ِالئّخ /غ١ؽ ِهبؼوخ ثٕكجخ) َٗجخٝ ٓؾبٝالرٜب اُظٜٞه ثٌَْ ا٣غبث٢ ٛنا ك٤َُ ػ٠ِٝ(=5N:)ة
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ٖٓ ث٤ٖ َ ػ٠ِ ا٤ٜٗبه ػالهبرٜب األٍو٣خ ٝٛنا ك٤ُٝ(N=03َٗجخ اُلائوح أُقزِخ اُٞظ٤ل٤خ ة) ًٔب ٍغِ٘ب

٘بغ ِبٌٚخ ِب ؼاّ٘م ٘بغ وؽقٟ ٚؼاٖ ًِ ػ١ٍُٙ ٚ اٌّؽٜ ؼاٖ ١ِت ٚ ٘بغ ِفٍخاٍزغبثبرٜب اُز٢ رظٜو مُي )

 .عؼ ِب ؼاّ٘م ِزفب١ّ٘ٓ ثًر قىذ(٠ٙ

 اٌفؽ١َبد اٌّّىٕخ ٌٛيف اٌؼاللخ اٌظب٘ؽح ظاضً األقؽح: -(7 -

هل رج٤ٖ ٢ُ ٖٓ فالٍ اٍزغبثبد اُؾبُخ اُضب٤ٗخ إٔ ػالهبرٜب ٓغ األٍوح ّجٚ ٓ٘ؼلٓخ ؽ٤ش هلهد اُزؾبُلبد ٓغ 

ٝاألفٞح ٝرَٜٔ كٝه  ثٞعٞك أٍوحال رؼزوف ٝر٤َٔ ا٠ُ اُزؾبُلبد ٓغ األٍوح  (،اُؾبُخ الN=02األّ ثَ٘جخ )

الؽظذ إٔ اُؾبُخ ٖٓ فالٍ ٍوكٛب جورٜب اُؼبئ٤ِخ ٝمُي إلٗلٖبُٜب أُجٌو ػٖ أٍورٜب ٓٔب اصو ػ٠ِ فاُٞاُل٣ٖ ٝ

اُغٞ األٍو١ أُٞعٞكح ك٢ اُِٞؽبد ثبإلٙبكخ ا٠ُ ؿ٤بة اُؾٌ اُؼبٛل٢ ؽبد ال رؼزوف ثبُزوبهة اُؼبئ٢ِ ُِٝٞ

ٛبم ىٝط هاْٛ فبهع٤ٖ ٓب ٍوٟ ٛبم هاٙ ٣ِؼت ٝٛبم هاٙ ٣ْٞف ك٤ٚ ٝ") 5"ٝ مُي ٖٓ فالٍ هُٜٞب ك٢ اُِٞؽخ 

ٝاُٞ(،الؽظذ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبألٍوح ٕ اُؾبُخ رؼج٤وٛب ٍطؾ٢ فبٕخ ػٖ ٓٞا٤ٙغ اُؼبئِخ ،ًٔب أٝٙؾذ ٗزبئظ 

اُجوٝرًٍٞٞ إٔ اُؾبُخ ٤ٌُ ُل٣ٜب ػبَٓ ٙجٜ اال إٔ اُجوٝرًٍٞٞ اظٜو ػبَٓ ٙجٜ ؿ٤و ٓؼوف هله 

ًٔب أّبهد اُ٘ٔبمط  اُطلَ ٝٝاؽل هاٙ عب١ ٤ُْٜ (ك٢ هُٜٞب )هاْٛ ٣لاثيٝ أُوٟ ٝو ،ظٜ (N=02)ة

(ٝ مُي ك٢ ػلح ُٞؽبد ٜٓ٘ب N=06ث٤ٜٔ٘خ اُْؾ٘خ اإلٗلؼب٤ُخ ؽيٕ /اًزئبة )اُؼالئو٤خ ُجوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ 

بٕ ٝاٙؼ ٛٞ هاٙ ٣ـط٢ ك٤ٜب هاٙ فب٣لٜب رٔٞد ٤ٌَٓ٘خ (ث٤٘ٔب ًهاهل ٝ")ٛبك ها٢ٛ ك٢ ٗب٤ٍٞٓزٜب 13اُِٞؽخ "

")هاٙ 05ٜٓ٘ب اٍزغبثخ اُِٞؽخ" إلٍزغبثبداُز٢ ًبٗذ ظبٛوح ك٢ ٓقزِق ٝ (N=09اهرلبع َٗجخ اُؼلٝا٤ٗخ ة)

اَُؼبكح ئِخ ،ًٔب اٗؼلّ اؽَبٍٜب اُوٙب  ٝٛنا ثؼلٝا٤ٗخ ٓٞعٜخ ٗقٞ اُؼب١ ٣طل٢ رِلي٣ٕٞ ثال ٓب ٣قجوْٛ (ٝثب

٤ٓياعٜب اُؼبٛل٢ (ٝ مُي ك٤َُ ػ٠ِ إٔ اُؾبُخ ػبّذ ٓوؽِخ ٕؼجخ ٍبٛٔذ ك٢ رلٛٞه N=01ؽ٤ش هله ة)

 .فبٕخ ثؼل ٝكبح األّ صْ اُغلح ٓٔب ٍجت ُٜب كواؽ ػبٛل٢ 

 اٌفؽ١َبد اٌّزؼٍمخ ثبٌدٛأت اٌؼالئم١خ إٌكم١خ ظاضً األقؽح: -(6-

ًٔب أظٜود رغ٘ت  َ٘و٤خ كافَ األٍوحاُجوٝرًٍٞٞ ٣جوى اُٖواػبد ثَ٘جخ ه٤ِِخ ال رزؼِن ثبُغٞاٗت اُؼالئو٤خ اُ

ٓلّٜٞ ْٓٞٙ ُِؼبئِخ ُلٟ ٝ ٓغ اُؼبئِخ ٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ ؿ٤بة اُواثُِٜؼبئِخ ٝمُي ٖٓ فالٍ اُِٞؽبد ٝهك٘ ٝ

ٓؼظْ ،ٝ اإل٣غبث٤خرزوجَ اُزؾبُلبد  اُؾبُخ ،ثبإلٙبكخ ا٠ُ ًٍِٞبد ػلٝا٤ٗخ ارغبٙ األٕلهبء ًٔب أٜٗب ال

ٝٛنا ٖٓ فالٍ هُٜٞب ك٢  رؼ٤ْٚ اُؾبُخ كافَ أُئٍَخ اإل٣ٞائ٤خ ٕواػبد اُؾبُخ ٗبرظ ػٖ ٕواع كاف٢ِ

هاْٛ ٣ِؼت ٖٝٓ ثؼل كاثيٝ هِْٜ ٗوؼل ٝؽل١ ٛبم كفِذ ػ٘لْٛ أُوث٤خ ٝ)ٛبم هاٙ ٓزٌََ ٝ"13اُِٞؽخ"

 . اإلٗياٍٝا ػ٠ِ ٤َٓ اُؾبُخ ا٠ُ االٗطٞاء ،ًٔب كٍ ٛن ٗزٌََ ٝؽل١(ٝ
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 ِؤنؽاد ٌؼعَ اٌزى١ف: -(7-

ٛنا ٓب ٍبْٛ ثلٝهٙ ك٢ ظٜٞه اٙطواثبد ِخ افزالٍ اَُ٘ن األٍو١ ُِؾبُخ ٝرلْٜ اُؼبئأٝٙؼ رؾ٤َِ افزجبه 

ٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ ؽوٓبٜٗب اُٞاُل١ بٗذ ظبٛوح ك٢ اٍزغبثبد اُؾبُخ ،ٝاُز٢ ٤ًٗخ ُلٟ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ،٤ًٍِٞٝخ ػلٝا

الّؼٞه٣خ ٓٔب عؼِٜب رؼ٤ِ ٝٙؼ٤خ ٕواػ٤خ ؿ٤و ٓؼِ٘خ ًٔب ارٚؼ إٔ اُؾبُخ رَزقلّ ػلح ٤ٌٓبٗيٓبد 

ٛنٙ اُظوٝف ككؼذ ثبُؾبُخ ا٠ُ ر٣ٌٖٞ ٕواع كاف٢ِ ثوى "فبٕخ ك٢ ٓغبٍ األٍوح ٝاألّ ،ٝ "اُزغ٘ت "اٌُجذ

ٝاُٞؽلح ٓٔب اٗؼٌٌ ػ٠ِ اُؾبُخ ك٢ كزواد ّؼٞهٛب ثبإلؽجبٛ  ا٤ُٜبػٖ ٛو٣ن ًٍِٞبد ػلٝا٤ٗخ رؼج٤و٣خ رِغؤ 

 رؼبِٜٓب ٓغ األٕلهبء ػ٠ِ َٓبه ٍِج٢ ًٍِٜٞب ٝ

 ٌجؽٚرٛوٛي ِٛا١َغ رعفغ ٌَٛغ فؽ١َبد ػ١بظ٠خ ِٕبقجخ:رٛخع فٟ ا -(8 -

كو٤ٙبد اُز٢ ٌٔ٘ب ٖٓ اُقوٝط ثؼلح اٍز٘زبعبد ٝرػ٠ِ اُؾبُخ « FAT »ٖٓ فالٍ رطج٤ن افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ 

ُل ُل٣ٜب ٕواع كاف٢ِ ٓغ رٞٙؼ إٔ اُؾبُخ ٤ٌُ ُل٣ٜب اٍزوواه ٗل٢َ ٗز٤غخ اُظوٝف اُز٢ ػبّذ ك٤ٜب ٓٔب ٝ

اُؾبُخ ال رؼجو ػٖ ْٓبػوٛب اُلاف٤ِخ ارغبٙ األٍوح روعٔذ ٛنا اُٖواع اُن١ ًبٕ ٍججٚ ثٔب إٔ األٍوح ٝ

 .ٓغ األفذ اُٖـوٟبءٛب ثبُٔوًي ٝاٗلٖبُٜب ػٖ أٍورٜب ،اًَُِٞبد ػلائ٤خ ارغبٙ إله

 ٍِطى ػبَ زٛي اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ: -12

ثؼل اُز٢ ًبٗذ ػجو ػلح ؽٖٔ ٝفٖبئ٤خ  األٓغ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ٝأُوث٤بد ٝ اٍز٘زغذ ك٢ ٜٗب٣خ أُوبثالد

ٓالؽظبد ػٖ اُؾبُخ أٜٛٔب ٓؼبٗبح اُؾبُخ ٖٓ لح ٗزبئظ ٝػوٗ افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ ػ٠ِ اُؾبُخ رِٕٞذ ا٠ُ ػ

ثٌَْ ٍِج٢ ػ٠ِ  ٛنا ٓب اصوّ اػزواف األة ثٜب ٓ٘ن ٝالكرٜب ٝػلصْ اُغلح ٝ اُؾوٓبٕ اُؼبٛل٢ ٗز٤غخ رٞك٢ األّ

٣ٖٞ ٗيػبد ػلٝا٤ٗخ ارغبٙ اُـ٤و ٝثبألفٔ األٕلهبء ثبُٔوًي ٜب ا٠ُ رٌث أكًٍِٟٜٞب ٓٔب ٓؼبّٜب اُ٘ل٢َ  ٝ

اُضبُضخ ( ،ًٔب  اإلٍؼبك٤خاُٖـوٟ )اُؾبُخ  األفذارغبٙ  أُوًياُغل٣لح اُز٢ رؤر٢ ا٠ُ  اإلٍؼبك٤خاُؾبالد ٝ

ٛنا ٓب ٝ اإلٗياٍٝؽ٤ش إٔجؾذ ر٤َٔ ا٠ُ االٗطٞاء  اإلعزٔبػ٤خاٗؼٌٌ ٛنا اُؾوٓبٕ ٍِجب ػ٠ِ ًٍِٞبرٜب 

اإلٗطٞاء ٝالرؾت ْٓبهًخ إٔ اُؾبُخ ًبٗذ ر٤َٔ ا٠ُ  امٓغ اُؾبُخ ، أعو٣زٜبالؽظزٚ ٖٓ فالٍ أُوبثالد اُز٢ 

ٗزبئظ  أظٜورٚٛنا ٓب ٍبْٛ ك٢ ًجزٜب ُِؾوٓبٕ اُن١ ٝاُزق٢ِ ثبُ٘ؤ ٝاإلٛٔبٍ ٝ اؽَبٍٜبٛنا ٗبرظ ػٖ اُـ٤و ٝ

 أكٟٞاهق األٍو٣خ ،إٔ كولإ اُؾبُخ ُألٍوح أُاُؼبئِخ ٝاإلفزجبه ،ًٔب أٝٙؼ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ هكٜٚب ُنًو 

ٛنا ٓبعبء ك٢ هُٜٞب هاى رٚؾ٢ٌ ػ٠ِ ّؼو١ ػ٠ِ ثب٢ُ اٗب ٓب٢ّ ب ا٠ُ اإلؽَبً ثبُ٘ؤ اُ٘وع٢َ "ٝثٜ

ب ػلح اٗلؼبالد ٓضَ ٍوػخ ّبثخ "ٝٛنا اثوى اٙطواة ٕٞهح اُناد ُلٟ اُؾبُخ ٝٛنا اُْؼٞه فِق ُل٣ٜ

ٗؾجِ ٣و٢ُُٞٞ ٓبٓبى و األّ فبٕخ ًٔب عبء ك٢ هُٜٞب )ٓب ػ٘ل مً رظٜو ٛنٙ االٗلؼبالدٝ هحاالٍزضبٝاُـٚت 

ُخ ثبُوؿْ ٖٓ ٓؾبٝالد فالري ٢ٛ ٓبرذ ٣جـٞ ٣يػغ٢ٗٞ(، كبُؾوٓبٕ اُؼبٛل٢ اُن١ رؼ٤ْٚ اُؾبهاؽذ ٝ

ر٤ٌَْ اُغٞ األٍو١ ك٢ أُوًي اال إٔ اُؾبُخ ؼبكٛب ٝرٞك٤و ع٤ٔغ اإلؽز٤بعبد ٝاألفٖبئ٤خ ك٢ اٍأُوث٤بد ٝ
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اُلاف٢ِ كٌَْ ًٍِٞبد  اؽجبٜٛبؽبعبرٜب األ٤ُٝخ عؼِٜب رؼجو ػٖ  اّجبعكؼلّ َ ا٣غبث٢ ٓغ اٌَُ ُْ ر٘لٓظ ثٌْ

اُزٔوك ٝ ٙوة أفزٜب اُٖـوٟ ٝاُوك٘ ٢ أُْبعوح ٝاَُقو٣خ ٝاُؼ٘بك ٝػلائ٤خ ارغبٙ األٕلهبء رٔضِذ ك

ُٜب ّوؿ  ؽلصذأ،إٔ فجوح اُؾوٓبٕ  إلهبءٛب أؿواٗاُو٤بّ ثَوهخ ٝػ٠ِ أُوث٤بد هٞا٤ٖٗ أُوًي ٝ ػ٠ِ

ٞ اُ٘ظبّ اُؼبئ٢ِ ُِٞاُل٣ٖ اصو ػَ ٓلٜٔ اُ٘ل٢َكـ٤بة اُلٝه  ٝمُي إلؽَبٍٜب ثبُ٘جن األث١ٞ ًج٤و ك٢ ٗل٤َزٜب ،

ٝٙغ ػبئ٢ِ  هل الؽظذ ٖٓ فالٍ أُوبثالد األف٤وح ٓغ اُؾبُخ أٜٗب رو٣ل اإلٍزوالٍ ك٢ُلٟ اُؾبُخ ، ٝ

 .ّ ٓبٕ اُٞاُل١ اُن١ هاكوٜب ٓ٘ن ٝكبح األثبُؾو اؽَبٍٜبمُي ثٜلف رؼ٣ٜٞٚب ٝاُقوٝط ٖٓ أُوًي ٝ

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ "َ":

 اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ ٌٍسبٌخ اٌثبٌثخ : -1

 اُِوت :"ة" -

 ."ّ" :اإلقُ -

 .أٗض٠ اٌدٕف: -

 . ٍ٘ٞاد6:اٌكٓ-

 .َٓزـبْٗ ِىبْ اٌكىٓ اٌكبثك :  -

 .2016ٗٞكٞٓجو 20ربؼ٠ص اٌعضٛي ٌٍّؽوؿ: -

 .ٍ٘ز٤ٖ ِعح اإللبِخ:

 .ٛلِخ ؿ٤و ّوػ٤خ اإلقؼبف١خ :اٌَٛؼ١خ 

 .أفذ ٝاؽلح ٓو٤ٔخ ٓؼٜب ك٢ أُوًي ػعظ اإلضٛح :

 . ٍ٘خ أ٠ُٝاٌّكزٜٛ اٌعؼاقٟ :

 اٌزبؼ٠ص اٌؼبئٍٟ ٚ إٌفكٟ ٌٍسبٌخ: -2

كفِذ ٓئٍَخ اُطلُٞخ أَُؼلخ ثزبه٣ـ  ٍ٘ٞاد ٖٓ كٕٝ ػبئِخ ًبكِخ6اُؾبُخ اُضبُضخ اُجبُـخ ٖٓ اُؼٔو 

رٞكذ  ا٣ُٜٞخ ُْ رزؼوف ػ٤ِٚ اُؾبُخ  ،ٝهبٓذ األّ ثوػب٣زٜب ٓغ أفزٜب ،صْ أة ٓغٍٜٖٞٓ ، 2016ٗٞكٞٓجو 24
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ك٢ ؿ٤بة اُؼبئِخ ٝ ،ثؼل ٓلح ه٤ٖوح ٖٓ ٝكبح اُغلحٓذ اُغلح ثزٌلَ ثٜب هكوخ أفزٜب ٝهبٝ األّ إلٕبثزٜب ثبُٔوٗ

 .يبّ صْ عبءد ثْٜ اُْوٛخ ا٠ُ أُوًاألهوثبء ُغئٞا  ا٠ُ اُْبهع ؽ٤ش رَُٞٞا ُٔلح ػٝ

 

 بؼ٠ص اٌطجٟ: اٌز -3

عٜب ٤ٔ٤ًبئ٤ب ثؼل رؼوٛب ٖٓبثخ ثبُؤَ ؽ٤ش رْ ػالُٔوًي ًبٗذ رؼب٢ٗ ؽَب٤ٍخ عِل٣خ ٝأص٘بء كفٍٞ ُِؾبُخ ا٠ُ ا

 .ًبٗذ ٙؼ٤لخ اُغَْ ٗز٤غخ ظوٝف اُْبهع ُِطج٤ت ًٝبٗذ اُؾبُخ رٖبة ثبُؾ٠ٔ ًض٤وا ٝ

 اٌسبٌخ إٌفك١خ ثؼع اٌعضٛي ٌٍّؽوؿ: -4

اُٜوٝة ٖٓ أُوًي ًٝبٗذ رؾبٍٝ اُلواه ٝٓوبٝٓخ كفُٜٞب ا٠ُ أُوًي هك٘ ٝأص٘بء أثلد اُؾبُخ ك٢ اُجلا٣خ 

ثؼل ٓوٝه كزوح ى٤٘ٓخ ي ُزؼٞكٛب ػ٠ِ اُؼ٤ِ ك٢ اُْبهع ٝٝمُٜب ًبٗذ ّل٣لح اُجٌبء ٝاُٖواؿ ،ثبإلٙبكخ اال أٗ

 .اٗلٓغذ ٓغ ثبه٢ األٛلبٍ  رٞاعلٛب ثبُٔوًي روجِذ ٝٙؼٜب  ٝ رؼٞكد اُؾبُخ ػ٠ِ

 اٌّؽث١بد : ػاللخ اٌسبٌخ ِغ-5

ًنُي ٣ؾبُٕٝٞ رؼ٤ِٜٔب ش ٣ؼبِٜٓٞٗب ثِطق ٣ٜٝزٕٔٞ ثٜب ٝٛنا ٣ؼٞك ُٖـو ٍٜ٘ب،ؽ٤اُؾبُخ ٓزؼِوخ ثبُٔوث٤بد ٝ

 .أُل٣وح ٔزقٖٖخ ك٢ أُوًي ٝثبألفٖبئ٤خ ٝا٥كاة ٝاألفالم ،اُؾبُخ ٓزؼِوخ ثبُٔوث٤خ اُ

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ األيعلبء : -6

ؽظذ أٜٗب رؾت اُِؼت ُٞؽلٛب ثبإلٙبكخ اال أٜٗب رزْبعو ٓغ اُؾبُخ ٤َُذ هو٣جخ ٖٓ إلهبءٛب ؽ٤ش ال

خ ُل٣ٜب ػلح ال رظٜو ُٜب اٛزٔبّ ، أٓب ك٢ أُلهٍأفزٜب ٤ٍئخ ؽ٤ش ال رزْبهى ٓؼٜب ٝػالهزٜب ٓغ ٝإلهبءٛب 

 .مُي الٕ اُؾبالد األفوٟ ٣َقو ٕٝ ٜٓ٘ب ٕل٣وبد هو٣جخ ْٜٓ٘،ٝ

 ػاللخ اٌسبٌخ ِغ األَ : -7

ٛلُٞزٜب ٓغ  ًبٕ ػٔوٛب ٍ٘ز٤ٖ اال أٜٗب رزنًولزوح ٣ِٞٛخ ؽ٤ش اٗلِٖذ ػٖ أٜٓب ٝاألّ ُثٔب أٜٗب ُْ رؼِ ٓغ 

 . اُغلحٝاُغلح ك٢ٜ رؾت األّ 

 خ:ٌثػؽٌ اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ اٌثب -8

 اٌٙعف ِٓ اٌّمبثٍخ     ِعح اٌّمبثٍخ    ربؼ٠ص اٌّمبثٍخ  
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وة ٖٓ اُؾبُخ ًبٗذ ثٜلف اُزو كه٤وخ 20 2018ك٤لو27١

 ٓؾبُٝخ ًَت صوزٜب ٝ

ؽبُٝذ عٔغ أُؼِٞٓبد األ٤ُٝخ  كه٤وخ20 2018ٓبهً 03

 ػٖ اُؾبُخ

ًبٗذ أُوبثِخ ٓغ أُوث٤خ ؽٍٞ  كه٤وخ 30 2018ٓبه06ً

ٝٙغ اُؾبُخ ًٍِٞبرٜب ا٤ٓٞ٤ُخ ك٢ 

 أُوًي 

اػزٔلد ػ٠ِ ٓالؽظخ ٍِٞى  كه٤وخ 30 2018ٓبه10ً

 اُؾبُخ 

ًبٗذ أُوبثِخ ٓغ األفٖبئ٤خ ػٖ   كه٤وخ 35 2018ٓبهً 11

 ربه٣قٜب األٍو١ 

ٓزبثؼخ أُوبثِخ ٓغ األفٖبئ٤خ ػٖ  كه٤وخ 20  2018ٓبه12ً

ٞٙغ اُ٘ل٢َ ُِؾبُخ أص٘بء اُ

 ك٢ اُٞهذ اُؾب٢ُ ٝ اُلفٍٞ 

فٖٖذ ٛنٙ أُوبثِخ ُٔؼوكخ  كه٤وخ 20 2018ٓبه13ً

ػالهزٜب ٓغ األٕلهبء ك٢ أُوًي 

ػٖ ػالهزٜب ٓغ هٍخ ٝك٢ أُلٝ

 أُوث٤بد 

ؽٍٞ أُؼبُ اُ٘ل٢َ ُِؾبُخ أص٘بء  كه٤وخ 35 2018ٓبه17ً

 رٞاعلٛب ثبُٔوًي 

رطج٤ن افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ ٓغ افن  كه٤وخ 35 2018ٓبهً 25

 أُالؽظبد 

 اُؾبُخ رٞك٣غ  كه٤وخ20 2018ٓبه27ً

 

 "٠َٛر ق١ؽ اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ اٌثبٌثخ :05اٌدعٚي ؼلُ " -

 ٍِطى اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ اٌثبٌثخ: -9
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ثَجت  ٍ٘ٞاد أرذ ٓغ أفزٜب ٓ٘ن ٍ٘ز٤ٖ ا٠ُ ٓوًي اُطلُٞخ ثوبء ألًضو ٖٓ ٍ٘خ ك٢ اُْبهع 6اُؾبُخ اُضبُضخ ماد 

ٝٝىٕ ٓالئْ  ٍٞكا٣ٝز٤ٖػ٤٘٤ٖ ٝ ٝكبح األّ صْ اُغلح اُز٢ ًبٗذ روّٞ ثوػب٣زْٜ ثؼل األّ ،اُؾبُخ ماد ّؼو اٍٞك

اُؾيٕ  آبءادهبٓخ ٣ِٞٛخ ،ًبٕ ٣ظٜو ػ٠ِ اُؾبُخ ك٢ ٓؼظْ أُوبثالد بء ٝماد ثْوح ث٤ٚؽَت اَُٖ 

ػ٘لٓب ٣ؾٚوٕٝ ُٜب ٤لح ػ٘لٓب رزووة ٜٓ٘ب أُوث٤بد ٝرٌٕٞ ٍؼ أؽ٤بٗبفبٕخ ػ٘لٓب رزْبعو ٓغ إلهبءٛب ٝ،

د ؽ٣ٞ٤خ رؾت اُِؼت ،ًٔب ظٜو ٢ُ ٖٓ فالٍ أُوبثالٛب ٝٗظبكزٜب ،ُل٣ٜب ْٗبٛ ؽو٢ً ٝاُٜلا٣ب ،ال رٜزْ ثٔظٜو

ًٔب ُْ رجوى أ١ قٟ ( )ِبِب ِبرذ خبثٟٛٔ ٕ٘ب ٚأٜٗب رغ٤ت ثطو٣وخ ٍطؾ٤خ ػ٠ِ األٍئِخ ًٔب عبء ك٢ هُٜٞب 

ػٖ أٜٓب اُؾبُخ ُل٣ٜب هلهاد ػو٤ِخ ع٤لح الؽظذ مُي ٖٓ  اإلٗلٖبٍٝ مُي ثَجت ٍٛٞ ٓلح  ػٞاٛق ارغبٙ األّ

ًالٜٓب ٝاٙؼ ٝ ٓلّٜٞ ٍوػخ اُلْٜ ،ًنُي ك٢ ٢ ػبّذ ك٤ٜب هجَ ٓغ٤ئٜب ُِٔوًي ٝفالٍ رنًوٛب ُِظوٝف اُز

ؽَت ٓب ،ٝ،ُلذ اٗزجب٢ٛ أص٘بء ٓوبثالر٢ ٓغ اُؾبُخ أٜٗب رزغ٘ت اُؾل٣ش ػٖ اُٞٙؼ٤خ اُز٢ ػبّزٜب ك٢ اُْبهع 

ٛنا ٗز٤غخ رؼوٜٙب ٓب رَز٤وع ٓليٝػخ ٝ ًض٤واٝ ا٢ِ٤ُِ اُّ٘ٞٝٙؾزٚ األفٖبئ٤خ إٔ اُؾبُخ ُل٣ٚ اٙطواة ك٢ أ

وٓبٕ اٌَُ ٝٛنا ٍِٞى رؼ٢ٚ٣ٞ ارغبٙ اُؾخ اال إٔ ُل٣ٜب ّواٛخ ًج٤و ك٢ ُظوٝف ٤ٍئخ ك٢ اُْبهع  ثبإلٙبك

 اُن١ رؼب٤ٗٚ 

 طكؽ٠ٌٟٚ)٠عؼثٟٛٔ ثؿاف  رٔضَ مُي ك٢ هُٜٞبءٛب ٝاُؾبُخ رلٝه ؽٍٞ االٙطٜبك ٖٓ ٛوف إلهب أكٌبه

ْٓبثٜخ د  أ٣ٚب ؽٍٞ كٌوح ٓٞد األّ ٝ ٓٞد اُغلح ،ٝ هل أٝٙؾذ أُوث٤خ إٔ اُؾبُخ ُل٣ٜب ًٍِٞبٝفؽانٟ(،

ٖٓ فالٍ ٓب اٍزْٜل ثٚ األفٖبئ٤خ ٗلؼبٍ ٝاُـٚت ،ُٝل٣ٜب ٍوػخ اإلرو٣ل كوٗ ٗلَٜب ٝ ًَُِٞبد أفزٜب ثؾش

اُْل٣ل٣ٖ ًٔب روّٞ ث٘لة  اُٖواؿٝثٌبء ٝ  األهٗهرٔبء ػ٠ِ د َٛز٤و٣خ ٖٓ فالٍ اإلإٔ اُؾبُخ روّٞ ثؾوًب

ٝالد أُوث٤بد ك٢ رؼل٣َ ًٍِٜٞب ْ ٖٓ ٓؾباُٜ٘به ثبُوؿ فالٍاُضب١ٞٗ  اإلهاك١ثبإلٙبكخ ا٠ُ اُزجٍٞ ٝعٜٜب ٝ

خ أٜٗب رو٣ل اٍز٘زغذ ٖٓ ٓوبثالد ٓغ اُؾبُروّٞ ثٜب ُٔؾبُٝخ عِت اإلٛزٔبّ ٝاُؾبُخ  روّٞ ٛنٙ اًَُِٞبد اُز٢ ،

 .اُغلح ز٢ اكزولد ا٤ُٜب ثؼل ٝكبح األّ ٝمُي ثٜلف رٞك٤و ؽبعبد ٗل٤َخ اُإٔ رٌٕٞ ٖٙٔ ػبئِخ ٝ

 ":FATاٌؼبئٍخ"ػؽٌ ٔزبئح اضزجبؼ رفُٙ  -10

 ٌخ اٌثبٌثخ:بسٌا" FATؽٚرٛوٛي" ث1رمع٠ُ  -

 .٣ٜله هاْٛ ٝاهل٤ٖ ٣ْوة ٝٛلِخ هاْٛ اُطلِخ ٝٛلَ ٝ(: 1اٌٍٛزخ ) -

 أُٞهاه٢ٓبٓبٛب ها٢ٛ هاكلح ٤ٛبٍ ٣ٖٝ ها٢ٛ رِؼت كبٌُٞى٣٘خ ٝ أٜٓبٝؽلح هاٙ هاًت كبٌُِت ٝ (:2اٌٍٛزخ) -

 .ٓطجـث٘زٜب ٝػ٘لْٛ رِلي٣ٕٞ ٝ ٗبع

هاْٛ ٣وُُٜٞٞب اهكل١ ثبٛب ها٢ٛ رج٢ٌ ٝٓبٛبهزِ روكل ٝٛبك ثبٝؽلح هاٙ روكل كٜبك اُؾٞا٣ظ ٝ(:3اٌٍٛزخ) -

 .٢ٍ ٛبمٝ ػ٘لْٛ ًزت ٝٝ
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 .ّز٠ هاى اُل٣و هبُزِٜب هإ ٗـََ كبُؾٞا٣ظ  هبُزٜبٜٓب ًبٗذ رـََ كبُؾٞا٣ظ ٝ(:4اٌٍٛزخ) -

ٛبك ٛلَ ٝؽل اُطلِخ عبد روهت ػ٤ِٚ هاْٛ ٣زلوعٞ ٓب ٛٞا٢ُ ٝ أثًْٞٛبٗٞ هبػل٣ٖ ٣زلوعٞ ٝ(:5اٌٍٛزخ ) -

 .ؽجٞٛبُ رلفَ ك٣و اُؾٌ 

 ٗٚذ أ١ أّجبػٗبٗ ٢ً ٗبٙذ اُٖجبػ هبُزِٞ ػالٙ ٗٚذ ،هِٜب ً٘ذ ّٗٞ  أ١ٛلَ ًبٕ هبػل  (:6اٌٍٛزخ ) -

 .ال ٣ج٢ٌ ٝٛلَ ٗبٗ ٖٓ اُوهبك 

 .هاػ ٣ْٞف اُؾ٤ٜ هاٙ ٣وِت ك٤ٚ ٛلَ ٗبٗ ٖٓ ثالٍخ ٝ(:7اٌٍٛزخ ) -

هاكل اَُبى أْٜٓ هاٙ رؼ٘ن ك٢ ٝؽل اُطلِخ ٢ْٓ ث٘زٜب ٝ األّ هاٙاُطلِخ ها٢ٛ رؼ٘ن ك٢ ثبثبٛب ٝ(:8اٌٍٛزخ) -

 .ٓب ؽجزِ رل٣ْٜ ٓؼبٛب ٓ٘ؼود ٣ٖٝ ثب١ روٝػ ٝ

ُٝلْٛ ٣طَ ػ٤ِْٜ ٝٓبٓبٙ هاٙ كبُٔطجـ ٢ٛٝ ها٢ٛ رؾٜ كبُٔبًِخ  اُطلَ هاٙ اُواعَ هاٙ هبػل ٝ(:9اٌٍٛزخ ) -

 .ٓؼبهج٤٘ٚ هاٙ ٣طَ ػ٤ِْٜ هاْٛ 

هِٚ ثب١ ٗو٢ٚ ٓؼبى هبُٚ ٕؼ األٍٝ ٝع٢ اُقلاّ ربػٞ ٕبؽجٚ ٝ ٝؽل اُقلاّ ًبٕ ٣قلّ ٛٞ(:10اٌٍٛزخ ) -

 .اه٢ٚ ٓؼب١ 

 .األّ هاْٛ هبػل٣ٖ ؽَجٞٙ ٛٞ ٍوم ٛلَ هبٍ ثبثب ٛبهاٙ ٝاألة ٝ (:11اٌٍٛزخ) - 

 ث٢َ٤ُٞ ًبٕ ٣ْٞف ٢ً رووٟ ّبكٜب ٝ ٢ٍ  أثبٛبًٝبٕ ٣ْٞف ك٢ ٝؽل أُوٟ ٢ً رٌزت ٛلَ (: 12اٌٍٛزخ) -

 ٢ٛ رجبٕ ٓو٣ٚخ ثياف ؽل اُواعَ ٓب٤ِٗ ػبهف ٝاُ هِٜب ٝٝؽلح ًبٗذ ٓو٣ٚخ ع٠ ػ٘لٛب ٝ(:13اٌٍٛزخ) -

ٛبمٝ ىٝط هاْٛ ٝاهل٤ٖ ٣طَ ػ٤ِْٜ ٝ هاٙ ٣ٜله خ ًبٗذ ٓوِٞثخ ٝ ٛلَ ٣طَ ػ٤ِٜب ٝٝؽل اُطلِ (:14اٌٍٛزخ) -

 .ٓغ ٛبم١ ا٢ُ ها٢ٛ ٝاهلخ  هبُٞ فالٓ ثوى ٖٓ أُلاثياد 

ٝؽل أُوٟ ًبٗذ رِؼت ها٢ٛ رٚؾي ٝؽل اُطلِخ الثَخ اُغ٤ٖ ٝؽل اُطلِخ ٝاهق ٝؽلٛب (:15اٌٍٛزخ ) -

 .ٝهاٙ َٛ ػ٤ِْٜ ٝؽلح ٓزٌَِخ ك٢ ثالٍزٜب رْٞف ك٤ْٜ ثب١ رٚوثْٜ 

ٝؽل اُواعَ هاٙ ٣قجِ ك٢ هاٍْٜ ٝ ٛبكاى  ع٢ٝاُطلَ ًبٕ ٓ٘ؼود ٝه٤َ ك٢ ث٤زْٜ ٝؽل :(16اٌٍٛزخ )-

 .ؽز٠ أُوح اُغب٣خ ا١ هاٙ ٣قيه ك٤ٚ اُواعَ هِٚ ٤َٗذ ٓب هكلرِ ٓؼب٣ب  بماىٛاُطلَ هِٚ أػط٤ٖ اُلهاْٛ 

ك٣و كبُؾ٤ٔو ٝٝؽل أُوٟ ها٢ٛ َٛ ػ٤ِٜب ٓب هبُزِٜب هٝؽٜب كبُٔوا٣خ ٝٝؽلح ًبٗذ رْٞف ك٢ (:17اٌٍٛزخ ) -

 .ٝاُٞ ؿ٤و ها٢ٛ رْٞف ك٤ٜب 
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اُطلَ ٝاُطلِخ ًبٗٞ ٣ٜلهٝ األة اُياٝط ٝاألٍٝ ًبٕ ٣َوم ٝ ٝؽل األة ًبٕ هبػل ؽل١ (:18اٌٍٛزخ) -

 .ٛبك ًبٕ ٣َومْ اُجؼ٘ ٝاُطلَ ًبٕ ٣ْٞف ك٤ْٜ ٝثؼٜٚ

 .عبد اُطلِخ َٛ ػ٤ِٚ هبُزِٞ ٝاُ هاى ك٣و هِٜب هإ ٌٗزت زت ٝاألة ًبٕ ٣ٌ(:19اٌٍٛزخ ) -

 .أُوا٣خ ًج٤وح ػ٤ِٚ هاٙ الثٌ ٍوٝاٍ ع٤ٖ ًج٤و ػ٤ِٚ ٝهاٙ ٣ْٞف كبُٔوا٣خ ٝ ٝؽل اُطلَ (:20اٌٍٛزخ) -

 .ٝؽل األة ٝٝؽل أُوٟ ًبٗٞ ٝاهل٤ٖ ٣ؾٌٞ هاٙ عب١ ٝاؽل ثب١ ٣ٚوثْٜ(:21اٌٍٛزخ)-

 اُ٘وبٛ أَُغِخ   اُزو٤ٓي  إٔ٘بف

  

 

 اُٖواع اُظبٛو 

 2 ٕواع أٍو١ 

 0 ٕواع ىٝاع٢ 

 3 ٗٞع افو ٖٓ اُٖواع 

 15 ؿ٤بة اُٖواع 

 6 ؽَ ا٣غبث٢  ؽَ اُٖواع 

 8 ؽَ ٍِج٢ 

 

 

 ٙجٜ اُٜ٘ب٣بد 

 6 ٓالئٔخ /ْٓبهًخ

 3 ٓالئٔخ ؿ٤و ْٓبهًخ 

 7 ؿ٤و ٓالئٔخ /ؿ٤و ْٓبهًخ

 2 اّ =رؾبُق ٗٞػ٤خ اُؼالهخ 

 1 أة=رؾبُق

 1 =رؾبُق /أفذ   أؿ

 1 ىٝط =رؾبُق
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 5 افو=رؾبُق

 3 اّ = ػبَٓ ٙجٜ

 3 األة=ػبَٓ ٙجٜ

 0 اؿ /أفذ =ػبَٓ ٙجٜ

 1 ىٝط=ػبَٓ ٙجٜ

 4 افو =ػبَٓ ٙجٜ

 

 ٙجٜ اُؾلٝك 

 3 اٗلٓبط 

 14 رجبػل

 1 رؾبُق اّ =ٛلَ  

 1 رؾبُق أة=ٛلَ 

 3 رؾبُق هاّل=ٛلَ 

 11 َٗن ٓلزٞػ

 4 َٗن ٓـِن 

 

 كائوح ٓقزِخ اُٞظ٤ل٤خ 

 8 

 6 أُؼبِٓخ اُوب٤ٍخ  

 0 اٍزـالٍ ع٢َ٘ 

 8 /رق٢ِ  اٛٔبٍ

 0 ر٘بٍٝ األك٣ٝخ

 2  ؿ٤و اػز٤بك٣خ  اثبد5اط

 0  هك٘

 7 ؽيٕ/اًزئبة  

 6 ؿٚت/ ػلٝا٤ٗخ 



ػؽٌ اٌسبالد ِٕٚبلهخ اٌفؽ١َبد  اٌفًً اٌكبظـ                                       
  

148 
 

 5 فٞف / هِن 

 0 ٍؼبكح/هٙب

 0 ٖٓ اإلٗلؼبالد أفوٗٞع 

 

 اُزٞظ٤ق أُئّو اُؼبّ َُٞء

 147 

 "٠َٛر إٌمبِ اٌّكدٍخ ٌٛؼلخ اٌزٕم١ّ ٌٍسبٌخ اٌثبٌثخ :3اٌدعٚي ؼلُ " -

 رس١ًٍ ثؽٚرٛوٛي اٌسبٌخ اٌثبٌثخ: -11

 .رل٤َو اُ٘زبئظ ًٔب ٢ِ٣ اُؾبُخ اُضبُضخ رٌٔ٘ب ٖٓ رؾ٤َِ ٖٝٓ فالٍ ثوٝرًٍٞٞ ر٘و٤ٜ 

 فؽ١َبد ػًّ ِٕبقجخ:اٌجؽٚرٛوٛي ٠ًِٛ ثّب ف١ٗ اٌىفب٠خ ززٝ ٠كّر ٌٕب ثأػعاظ  -(1 -

ٛنا ٓب ٍٔؼ ثبهرلبع ٗوبٛ أُئّو اُؼبّ َُٞء اُزٞظ٤ق ُخ ُإلفزجبه ًبٗذ ٣ِٞٛخ ٝٝاٙؾخ ٝاُؾب اعبثبد -

 .7ٝ8 ك٢ اُِٞؽز٤ٖؿ٤و اػز٤بك٣خ  اعبثبدٍغِذ  ٓوكٞٙخ ث٤٘ٔبثبإلٙبكخ ا٠ُ ػلّ ٝعٞك ُٞؽبد 

 يؽاع: ٚخٛظ -(2-

ٝ اُن١ كٍ ػ٠ِ ٝعٞك ػلح ٕواػبد أٍو٣خ (N=147:)هلهإٔ اهرلبع أُئّو اُؼبّ َُٞء اُزٞظ٤ق ٝ اُن١ 

ًٔب ظٜو ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اٍزغبثبرٜب ٖٓ ث٤ٜ٘ب  ٓٚطوثخُِؾبُخ ك٢ َٗوٜب اُؼبئ٢ِ ًٔب أٝٙؼ إٔ ػالهبد اُؾبُخ 

فٟ ٚزعح ِبنٟ ثٕزٙب ؼاُ٘ ؼا٠س١ٓ ِبزجزم رع٠ٙب رؼ٘ن األَ ؼاٟ٘ ")ؼاٟ٘ رؼٕك فٟ ثبثب٘ب 8ٚ"اُِٞؽخ

 .ٛنا ٣ؼٌٌ ٕواػبد ك٢ ػالهزٜب ٓغ األّ ِٝؼب٘ب(

 ٠ظٙؽ اًٌؽاع: اٌػٞ ّدبياٌ (3-

ٝٛنا ألٕ اُؾبُخ ُْ رؼل رؼ٤ِ (N=02)ٖٓ فالٍ رؾ٤َِ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ ٍغِ٘ب َٗجخ اُٖواػبد األٍو٣خ ة-

ٓغ األٍوح ٓلح صالس ٍ٘ٞاد رؼ٤ِ كوٜ ٓغ أفزٜب ك٢ أُوًي ،ؽ٤ش الؽظذ اهرلبع ٗٞع أفو ٖٓ اُٖواع 

ٛنا ٖٓ فالٍ اٍزغبثزٜب ك٢ ل٣ٜب ٕواػبد ٓغ أٛواف أفوٟ ؿ٤و ٝٛنا ٣ٞٙؼ إٔ اُؾبُخ ُ(N=03ٝ)ثَ٘جخ

ًٔب ٝعلد ")ٚازع ؼاٖ ث١ٙعؼ ِغ ٘بغ أٌٟ ؼاٖ ٚالف ؼاٖ ٠مً ضالو ثؽن ِٓ اٌّعاثؿاد (،14اٌٍٛزخ ِ

 .(N=15:)هله ٛنا اإلهرلبع ةة اُٖواع ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُِٞؽبد ٝؿ٤ب

 رز١ّؿ ثٗ األقؽح:إٌّ اٌٛظ١فٟ اٌػٞ  -(4 -
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ٜٓ٘ب اٍزغبثخ  ذ اُؾبُخ اهزواؽبد ٍِج٤خؾٝٙأ(،N=8) ٓٞا٤ٙغ اُؤٖ ثبهرلبع اُؾَ اَُِج٢ أّبهد-

 ")ٚزع اٌطفٍخ خبد رؽلت ػ١ٍُٙ ِب زجٛ٘بل رعضً ظ٠ؽ اٌسف(5"اُِٞؽخ

٤ٍِٔخ طوهخ ر٤ٌل٤خ ،ٝمُي الٕ اُؾبُخ ُْ رٌزَت ٛ ,(N=06:)لعؼة إغ اإل٠دبثٟث١ّٕب أطفُذ ٔكجخ اٌسً 

 َٗجخ ؿ٤و ٓالئٔخ /ؿ٤و ْٓبهًخٌسً اًٌؽاػبد ثئؼرفبع  إٌٙب٠بدِؤنؽ َجّ  أنبؼلع ٚٓغ أُٞاهق ،

ا٠س١ٓ ٚ ِب زجزم رع٠ٙب ")األَ ؼاٖ رؼٕك ِفٍخ ِهٟ ثٕزٙب ؼاُ٘ ؼ8اٌٍٛزخ"ٓضال ك٢ اٍزغبثخ (N=7:)ة

٘بغان ثبثبٖ ٘بؼاٖ  ")اٌطفً ظض11ًاٌٍٛزخ" ٖٓ ث٤ٜ٘ب(N=3ٔكجخ ِالئّخ غ١ؽ ِهبؼوخ لعؼد ة:)ِؼب٘ب (،ٚ

لعؼ  (أٓب ك٢ ٓغبٍ افزالٍ أَُبه اُٞظ٤ل٢ اُؼبئ٢ِاألة ٚ األَ ؼاُ٘ لبػع٠ٓ ؼاُ٘ زبقج١ٕٗ ٘ٛ قؽقٚ

")ٚزع 3ٌٍٛزخ"ِثال فٟ ا ػلّ ر٘بٍوٜبػ٠ِ اُٖواػبد ٝافزالٍ األكٝاه ٢ٛٝ َٗجخ ٓورلؼخ رلٍ ٝ(N=8ة)

 .اُ٘ ٠مٌٌٛٛٙب اؼفعٞ(ِب ِبلزم رؽفع ٚ ؼاٌطفٍخ ؼاٟ٘ رجىٟ ٚ

 اُؾبُخ اُؼبئ٤ِخ  أٝٙبعٍزغبثبد رؼٌٌ رلٛٞه ك٢ ٛنٙ اإل")ٚزع اٌطفٍخ ٚالف ٚزع٘ب(،15ٚوػٌه فٟ اٌٍٛزخ"

 :اٌفؽ١َبد اٌّّىٕخ ٌٛيف اٌؼاللخ اٌظب٘ؽح فٟ األقؽح  -(5-

ٝرؾبُق ٓغ األة  (N=2ٍغِ٘ب رؾبُق ٓغ األّ ثَ٘جخ ) امّجٌخ اُز٘و٤ٜ ٙؼق اُزؾبُلبد ٓغ اُؼبئِخ  أظٜود -

مُي ألٜٗب ٜٗٔ ٖٓ اُزؾبُلبد ٝ أ١(ٝ ٛنا ٣ؼٞك ُوك٘ اُؾبُخ N=1(ٝ اُزؾبُق ٓغ األفذ ثَ٘جخ )N=1ثَ٘جخ )

ٛنا ٓب عؼَ اهرلبع ك٢ فبٗخ اُزؾبُق ٓغ األفو ٝ ا٣ٞائ٤خرؼ٤ِ ثؼ٤لا ػٖ األٍوح ك٢ ٓئٍَخ 

اٌٍٛزخ ٠ِ مُي هُٜٞب ك٢ "ٝ ًٔضبٍ ػ8.1013.11ٜٓ٘ب" اُِٞؽبدظٜو مُي ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ (N=5ٝثَ٘جخ)

(  أؼٚاذخٝ اٌطعاَ ربػٗ يبزجٗ ٚ لٍٗ ثبٞ ٔمُٟ ِؼبن لبٌٗ ير ")ٚزع اٌطعاَ وبْ ٠طعَ األٚي 10ٚ"

اٗلٖبُٜب ٝمُي ثؼل ا٤ٜٗبه ػالهزٜب ٓغ اُؼبئِخ ح ػٖ األٍوح ٝلٛنا أُضبٍ ٣جوى رؾبُق اُؾبُخ ٓغ ّق٤ٖبد ثؼ٤ٝ

اًزَبثٜب هٞا٤ٖٗ اُٚجٜ األٍو١ ؽ٤ش ٍغِذ األّ ًؼبَٓ ٙجٜ ػْٜ٘ ك٢ ٍٖ ٓجٌوح ٝ ٛنا ثلٝهٙ أكٟ ا٠ُ ػلّ 

ة:  هلهأفو (ث٤٘ٔب ًبٕ اهرلبع ك٢ فبٗخ ػبَٓ اُٚجٜ ّقٔ N=3(ٝ ًنُي ٓغ األة ثَ٘جخ )N=3ثَ٘جخ)

(N=4ٝ) ًٔب ٍغِ٘ب َٗجخ "14اٌٍٛزخ"ٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ رؼِٜٔب هٞا٤ٖٗ اُٚجٜ كافَ أُئٍَخ ًٔب ظٜو ك٢،

ِب ")ؼاٟ٘ رجىٟ 3ٚ"اُؾبُخ ٜٓ٘ب اُِٞؽخ اعبثبد(ؽ٤ش اٍزؾٞم اُؾيٕ ػ٠ِ ٓؼظْ N=7ًزئبة ة)اإلٝاُؾيٕ 

اهرلبع َٗجخ اُوِن اُؾبُخ ثبإلٙبكخ ا٠ُ  اٙطٜبكٝٛنا ٣ؼٌٌ ؽيٕ ٝ ( ِبلزم رؽفع ٚ ؼاُ٘ ٠مٌٌٛٛٙب اؼفعٞ

(ٝ ٛنا اُقٞف ٣وعغ ُظوٝف اُزٍَٞ اُز٢ رؼوٙذ ُٚ ك٢ اُْبهع ٓٔب ٍجت ُٜب ػلح N=5اُقٞف ثَ٘جخ)ٝ

ٖٓ ث٤ٖ ٝ(N=6ثٜب ا٠ُ ر٣ٌٖٞ ًٍِٞبد ػلاء٣خ  ٝؿٚت هلهد ة) أكدبد ك٢ ٍٖ ٓجٌوح ٙـٞٛ

ؼلاّ اٍزغبثبد ،ًٔب الؽظذ ٖٓ فال رؾ٤َِ اُجوٝرًٍٞٞ اٗا) ٌٚعُ٘ ؼاٖ ٠طً ػ١ٍُٙ ؼاُ٘ ِؼبلج١ٗ(اٍزغبثبرٚ

 ثبإلؽزوبهأ٣ٚب ّؼٞهٛب ٝؽيٕ ٗز٤غخ اٗلٖبُٜب ػٖ األّ ٝ ٛبم ألٕ اُؾبُخ رؼ٤ِ ؽبُخ ٣ؤًاَُؼبكح ٝاُوٙب ٝ

 .ٗجن أفزٜب ُٜب ٝاألٙطٜبك ٖٓ ٛوف إلهبءٛب ٝ
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 اٌفؽ١َبد اٌّزؼٍمخ ثبٌدٛأت اٌؼالئم١خ إٌكم١خ ظاضً األقؽح: -(6 -

مُي رظٜو اُزٞرو ٝ األٍو١ ً٘ذ ًبٗذ اٍزغبثبرٜب اُؼالئو٤خاُؾبُخ افزالٍ اُ٘ظبّ اُؼالئو٢ ٝ اعبثبدأٝٙؾذ 

رظٜو ر٘ل٢ ٕٞهح اُؼبئِخ ك٢ اُِٞؽبد ٝ ًبٗذ اُؾبُخؽ٤ش إٔ  (N=14) ٖٓ فالٍ اهرلبع َٗجخ اُزجبػل ثَ٘جخ

(ٝ رؾبُق أة N=1مُي ٖٓ فالٍ ٗزبئظ َٗت اُزؾبُلبد ،ؽ٤ش هله اُزؾبُق اّ /ٛلَ ة)ٝرجبػل ػالئو٢ ث٤ْٜ٘ 

مُي ٝ( N=11(،ًْ ٍغِ٘ب اهرلبع ك٢ َٗجخ اَُ٘ن أُلزٞػ ثوله)N=3رؾبُق هاّل /ٛلَ ) ًنا (N=1/ٛلَ )

(ٝ ٛ٘ب ًبٗذ رنًو األة ك٢ N=4هلهد َٗجخ اَُ٘ن أُـِن ة)ٓقزِل٤ٖ ،ٝ أّقبٓٓغ  ألٕ اُؾبُخ رؼ٤ِ

 .األَ ؼاُ٘ لبػع٠ٓ(")ِفً لبي ٌجبثبٖ ٘بؼاٖ ٚ األة 9ٚاٌٍٛزخ"اَُ٘ن أُـِن ٓضال 

  :ِؤنؽاد ٌؼعَ اٌزى١ف  -(7-

ك٤ٜب ُٔؼبٓالد ٛ٘بى ػلح ٓئّواد ُؼلّ ر٤ٌق اُؾبُخ ك٢ٜ الىاُذ رزنًو ٕواػبد اُؼل٣لح اُز٢ رؼوٙذ -

ٖٓ ٛوف  ُالٙطٜبكرؼوٜٙب (ٝ مُي ثَجت رَُٞٚ ك٢ اُْبهع N=8ٝهب٤ٍخ ظٜود ك٢ اُجوٝرًٍٞٞ ثَ٘جخ)

٘بغ ) ٘بغ اٌطفً لٍٗ اػط١ٓ اٌعؼاُ٘ ٚ"16اٌٍٛزخ"ٛنا ظٜو ك٢ ٕلهبء ٝاُؼلٝا٢ٗ ٖٓ عٜخ أفزٜب ٝاأل

ٓجبّو  اٍوبٛٛنا ػجبهح ػٖ (  ،ٝ اٌؽاخً لٍٗ ٔك١ذ ِب خجزم ِؼبٞ اٌعؼاُ٘ اٌّؽح اٌدب٠خ إٞ ؼاٖ ٠طؿؼ ف١ٗ

ٝ ٛنا اُْؼٞه (N=8)اُزق٢ِ هله ة:اُْبهع ،ٝأ٣ٚب رؼوٜٙب ُإلٛٔبٍ ُٝٞٙؼ٤خ ٤ٍئخ ػبّزٜب اُؾبُخ ك٢ 

٢ْ ث٘زٜب أٜٓب ها٢ٛ هاكل ")رؼ٘ن ك٢ ٝؽلح 8ًٓبٕ ٓواكن ُٜب ك٢ ػلح اٍزغبثبد ٜٓ٘ب ٓب ٗج٤ٖ ك٢ اُِٞؽخ"

ٛنا ٓب عؼِ٘ب َٗز٘زظ إٔ اُؾبُخ رؼب٢ٗ ل٣ٜب ٓؼبٛب ( ،ٝٓب ها٤ِٛ ؽبة رٓ٘ؼود ٣ٖٝ ثب١ روٝػ ٝاَُبى ٝ

  .اُؾوٓبٕ ٝ اُٞؽلح ثؼل ؿ٤بة األّ ٝ ّؼٞهٛب ثبُٞؽلح

 :عفغ ٌَٛغ فؽ١َبد ػ١بظ٠خ ِٕبقجخ رٛخع فٟ ثؽٚرٛوٛي اٌسبٌخ ِٛا١َغ ر  -(8 -

اُن١ هله ٝ اُؼبّ َُٞء اُزٞظ٤قٖٓ فالٍ ّجٌخ ر٘و٤ٜ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ اُضبُضخ ،ظٜو ُ٘ب اهرلبع أُئّو 

ًنُي ؿ٤بة ُ٘ظبّ اُؼبئ٢ِ ٝاألٛو اُزؾز٤خ ٝاألف٣ٞخ ٝٝ رِٕٞ٘ب ا٠ُ إٔ اُؾبُخ رؼ٤ِ ٕواػبد ا(N=147ة)

ثَجت رؼوٜٙب ُإلٛٔبٍ  ٛنابة اُزؾبُلبد ٓغ اكواك اُؼبئِخ ٝٛنا ٖٓ فالٍ ؿ٤اُزؼج٤واد اُؼبٛل٤خ ٗؾٞ األٍوح ٝ

 .باُؼ٤ِ ٖٙٔ ظوٝف كوٙذ ػ٤ِٜٝأُؼبِٓخ اُوب٤ٍخ ٝ اُزق٢ِ ٝ

   

 :ٍِطى ػبَ زٛي اٌسبٌخ  12
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ك٢ ٙٞء ٗزبئظ اإلفزجبه رج٤ٖ إٔ اُؾبُخ اُضبُضخ اُجبُـخ ٖٓ اُؼٔو ٓغ اُؾبُخ  ،ٝ أهٔزٜبث٘بءا ػ٠ِ أُوبثالد اُز٢  -

مُي ثَجت اٗلٖبُٜب أُجٌو ػٖ األّ ؽ٤ش ُْ رزٌٖٔ ـو ٍٜ٘ب ال ىاُذ رؼ٤ِ اُؾوٓبٕ ،ٍٝ٘ٞاد ٗز٤غخ ٕ" 6"

اٌسبٌخ ) ؽبعبرٜب األ٤ُٝخ ػجو ٓواؽَ ٛلُٞزٜب األٍب٤ٍخ ،ثبإلٙبكخ اال رْوكٛب ك٢ اُْبهع ٓغ أفزٜب  اّجبعٖٓ 

ا٠ُ ّؼٞهٛب  ػْٜ٘ ،ٓٔب عؼَ اُؾبُخ رؼ٤ِ كواؽ ػبٛل٢ ثبإلٙبكخ األهبهةرق٢ِ ثؼل ٝكبح اُغلح ٝ  اٌثب١ٔخ(

ثبُوك٘ ٖٓ هجَ  اؽَبٍٜب٤غخ ٛنا ٓب عؼِٜب رؼ٤ِ ؽبُخ اُؾيٕ ٗزاُ٘جن ٖٓ أُغزٔغ ٝثبُؾوٓبٕ ٝاُزق٢ِ ٝ

ُٖواؿ ٜٓ٘ب اروّٞ ثؾوًبد َٛز٤و٣خ فٖبئ٤خ إٔ اُؾبُخ ًض٤وح اُجٌبء ٝؽَت ٓب ٕوؽذ ثٚ األ"ٝ األفو٤٣ٖ

فبٕخ ػ٘لٓب رزؼوٗ َُقو٣خ ٖٓ األفو٤٣ٖ ،اٙبكخ ا٤ّبء 1ٝمُي ثَجت اثَٜ اٍ،ٝػ٠ِ األهٗ ٝاالهرٔبء

ؾبُخ إٔ اُؾبُخ روّٞ ثنُي ُزٔوك ػ٠ِ أُوث٤بد ،كبُ اإلهاك١ ؽ٤شاُزجٍٞ  ا٠ُ مُي ٝعلٗب ػ٘ل اُؾبُخ اٙطواة

 ٛنا ٣جوى ػلّ ٗٚظ اٗلؼبالرٜب ، ًٔب ث٤٘ذ أُوبثالد ٓغ اُؾبُخ ؿ٤وح ّل٣لح ارغبٙرٞعٚ اُؼلٝا٤ٗخ ٗؾٞ مارٜب ٝ

،ًٔب الؽظذ ٖٓ األفذال ّؼٞه١ ُألّ ك٢ ٕٞهح  اٍوبٛٛنا ػجبهح ػٖ أفزٜب ًٝض٤وا ٓب رزْبعو ٓؼٜب ٝ

ظائّب )ِب ٠سج١ٔٛم ٚغ اُؾبُخ إٔ ُل٣ٜب اؽَبً ثبإلٙطٜبك ٖٓ ثبه٢ اُيٓالء ٖٓ فالٍ هُٜٞبفالٍ أُوبثالد ٓ

 اإلٛزٔبّؽوٓذ ٖٓ ٝاُؾبُخ اٗلِٖذ ػٖ األّ ثطوهخ ٓلبعئخ  (ُٕٔؽة ػٍٝ خبٌُٙ ٚأٔبسٟ ٠طكؽٌٟٚ يٛاٌ

اُٞاُل١ ٛنا ٓب ظٜو ٖٓ فالٍ افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ ؽ٤ش ُْ رٞٙؼ ٕٞهح اُؼبئِخ ك٢ اُِٞؽبد ،اُؾبُخ ُل٣ٜب 

إٔجؾذ رزؼِن ثبُٔوث٤بد اُِٞار٢ ٝٔز١دخ فمعاْ َِٛٛع اٌست "األَ "اإلًزئبة اُٞؽلح ٝاُؾيٕ ٝ اؽَبً

ٗزبئظ اإلفزجبه  أظٜورٚٛنا ٓب ب ك٢ اُْبهع رؤىّ ٝٙؼٜب اُ٘ل٢َ ٝروٟ ك٤ٜٖ ٕٞهح األّ ،اُؾبُخ ثؼل رْوكٛ

زم ِؼبٞ ٘بغ اٌؽاخً لٍٗ ٔك١ذ ِب خجاػط١ٓ اٌعؼاُ٘ ٚ لٍٗ)٘بغ اٌطفً اُِٞؽبد اؽلٟؽ٤ش ًبٕ رؼج٤وٛب ك٢ 

ٓلح ثوبءٛب ك٢ اُْبهع ًٔب اٍز٘زغذ  ،ثبُوؿْ إٔ اُؾبُخ ُْ رنًو ك٢ أُوبثالد اٖ ٠طؿ ف١ٗؼ إٞاٌّؽح اٌدب٠خ 

:)األَ ًنُي ك٢ هُٜٞب ٝ  )ٌٚعُ٘ ٌؽاٖ ٠طً ػ١ٍُٙ ؼاُ٘ ِؼبلج١ٕٗ (أٜٗب رْؼو ثبُ٘جن األٍو١ ٖٓ فالٍ هُٜٞب 

اإلٍزغبثبد اٝؽذ ٢ُ ثبٕ  ٛنٙٝ، ؼاٖ رؼٕك فٟ ِفٍخ ِهٟ ثٕزٙب ،ؼاٟ٘ ؼافعح اٌكبن ٚ زجزم رع٠ٙب ِؼب٘ب (

ثؼل ٝكبح أٜٓب ،اُؾبُخ ثؼل األة ُْ ٣َئَ ػٜ٘ب ٓ٘ن ٝالكرٜب ٝإٔ اُل٣ٖ فبٕخ ٝثبُزق٠ِ ٖٓ ٛوف اُٞ اُؾِخ رْؼو

ٝاٌُٞاث٤ٌ ٝاُليع ٗز٤غخ  األؽالّرؼوٜٙب ُظوٝف اُْبهع اُٖؼجخ إجؼ ُل٣ٜب اٙطواة ك٢ اُّ٘ٞ ثَجت 

)ثبثب ِب ٖٓ فالٍ هُٜٞب اُؾبُخ ثبُوؿْ ٖٓ ػلّ رؼوكٜب ػ٠ِ األة اال أٜٗب رؾجٚ مُيرؼوٜٙب ُِؼ٘ق ٝاُزْوك ،

اؽلس ُٜب فَِ  اُؾبُخ ال رَزط٤غ ر٣ٌٖٞ ٕٞهح صبثزخ ػٖ ٝاُل٣ٜب كؾوٓبٜٗب ٖٓ اُٞاُل٣ٖ،نفزٛل ثًر ٔست ( 

ٛنا ٓبعؼَ اُؾبُخ ػلٝا٤ٗخ ارغبٙ مارٜب ٖٓ فالٍ ًٍِٞبرٜب ا٤َُٜز٤وثخ ثبإلٙبكخ ا٠ُ ٛب اُ٘ل٢َ ، ٝك٢ ث٘بء

         . اُزٔوك ػ٠ِ أُوث٤بد

 :"ؼ"اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ 

 اٌؽاثؼخ : ٌٍسبٌخاٌج١بٔبد األ١ٌٚخ  -1
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 ٖٓ كٕٝ ُوت اٌٍمت : -

 .اإلقُ: "ؼ" -

  .:مًواٌدٕف  -

  .ٍ٘ٞاد10اٌكٓ : -

 .َٓزـبْٗ ِىبْ اٌكىٓ اٌكبثك : -

 . هفوٝط ٓزٌو ٍٝ٘ٞاد ٓغ كفٍٞ  7ِعح اإللبِخ ظاضً اٌّؽوؿ : -

 .ٛلَ ؿ٤و ّوػ٢ رق٠ِ ػ٘ٚ ٝاُل٣ٚ اٌَٛؼ١خ اإلقؼبف١خ  -

 .ال ٣ٞعل ػعظ اإلضٛح : -

 . َُ٘خ األ٠ُٝاٌّكزٜٛ اٌعؼاقٟ :ا -

 إٌفكٟ اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ :اٌزبؼ٠ص اٌؼبئٍٟ ٚ-2

بٓ  ٛٞ ٛلَ ؿ٤و ّوػ٢ رْ ٝٙؼٚ ك٢ اُْبهع ثؼل ٝالرٚ ٖٓ ٛوف أّقاُؾبُخ اُواثؼخ ٤ٌُ ُل٣ٚ ػبئِخ ٝ-

هل كِْذ ًلبُزٚ ُضالس ُْ رَئَ ػ٤ِٚ ػبئِزٚ اُؾو٤و٤خ ،ٝعبءد ثٚ ا٠ُ أُوًي ،ٓغ٤ُٜٖٞ ،ػضود ػ٤ِٚ اُْوٛخ ٝ

 ٛنا ٓب أصو ػ٠ِ اٍزوواهٙ ززب٤ُخ ٝرْ اهعبػٚ ا٠ُ أُوًي ٝٓواد ٓ

 اٌزبؼ٠ص اٌطجٟ ٌٍسبٌخ اٌؽاثؼخ: -3

أص٘بء اُؼضٞه ػ٠ِ اُؾبُخ ًبٕ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ أٓواٗ عِل٣خ ثبإلٙبكخ ا٠ُ ؽَب٤ٍخ ٕله٣خ "ٓوٗ اُوثٞ 

  .ؽناء ٛج٢ "ثبإلٙبكخ ا٠ُ اهرلبع اُؾ٠ٔ ،اُؾبُخ ُل٣ٚ هعَ ٓؼبهخ ٣ورل١

 :األيعلبء ػاللزٗ ِغ  -4

ُل٣ٚ رووة ٖٓ اُؾبالد ك٢ أُوًي ثبُوؿْ ٚ هؿجخ ك٢ ر٣ٌٖٞ ٕلاهخ ٓغ اٌَُ ُٝل٣ٝ إٔلهبء٣ٙؾت اُِؼت ٓغ 

 .كائٔب ًبٗٞ ٓؾٞه ؽل٣ضٚ  إٔلهبءُل٣ٚ ك٢ أُلهٍخ  أٓبٝ ٙوثٚ أُزٌوه  اثؼبكٙك٢  إٔلهبءٖٙٓ ٓؾبٝالد 
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 ػاللزٗ ِغ اٌّؽث١بد : -5

٣طِت ْٜٓ٘ روج٤ِٚ ٝٛنا ٣زوعْ  ٝ اُغًِٞ ٓؼْٜ ٝ ،٣ٝ٘بك٣ْٜ "ٓبٓب"ًٔب ٣ؾت اُِؼتٓزؼِن ثغ٤ٔغ أُوث٤بد  -

 .اُؾوٓبٕ اُْل٣ل ،ًٔب ال ٣ؾت اىػبعٜٖ،ٝ ٣ؾبٍٝ عِت اٛزٔبْٜٓ ّؼٞهٙ ثبُ٘ؤ ٝ

                     :                                                                                        ػاللزٗ ِغ األَ  -6

اُل٣ٚ اُج٤ُٞٞع٤٤ٖ ٓ٘ن ٝالكرٚ ،ٝاؿِت ؽل٣ضخ ٣زٌِْ ػٖ األٍو اُز٢ هبٓذ أٓٚ ٝ ٝاُؾبُخ ُْ ٣زؼوف ػ٠ِ  -

 .أُؼبِٓخ اُز٢ ًبٗٞ ٣ؼبِٓٞٗٚ ثٚ ثٌلبُزٚ ٝ ػٖ

  ػؽٌ اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ : -7

 اُٜلف ٖٓ أُوبثِخ      أُلح أُوبثِخ          ربه٣ـ أُوبثِخ      

ًبٗذ ثٜلف اُزؼوف ٝ اُزووة ٖٓ اُؾبُخ  كه٤وخ 20 2018ك٤لو١  27

 ٝ ٓؾبُٝخ ًَت صوزٜب 

ٓؾبُٝخ عٔغ ث٤بٗبد أ٤ُٝخ ػٖ اُؾبُخ ٓغ  كه٤وخ 25 2018ٓبهً   3

 اإلٍزٔواه ك٢ ٓؾبُٝخ ًَت اُضوخ 

ٓوبثِخ ٓغ أُوث٤خ أُزقٖٖخ ك٢ أُوًي  كه٤وخ 35 2018ٓبه6ً 

 ؽٍٞ اُؾبُخ ٝ ًٍِٞٚ ا٢ٓٞ٤ُ 

اػزٔبك ػ٠ِ ٓالؽظخ ٍِٞى اُؾبُخ ٓغ  كه٤وخ 30 2018ٓبه10ً  

 إٔلهبءٙ ٝ أُوث٤بد 

ؽٍٞ ٝٙغ اُؾبُخ  األفٖبئ٤خٓوبثِخ ٓغ  كه٤وخ30 2018ٓبه11ً 

 اُ٘ل٢َ 

ٓوبثِخ ٓغ اُؾبُخ ؽٍٞ ٓؼبّٚ اُ٘ل٢َ ك٢  كه٤وخ35 2018ٓبه17ً  

 أُوًي 

 رطج٤ن افزجبه رلْٜ اُؼبئِخ  كه٤وخ35 2018ٓبهً 25

 فزْ أُوبثالد ٝرول٣ْ اٌُْو رٞك٣غ اُؾبُخ ٝ كه٤وخ20 2018ٓبه27ً

 

 ِغ اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ: "٠َٛر ق١ؽ اٌّمبثالد7اٌدعٚي ؼلُ " -
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 ٍِطى اٌّمبثالد ِغ اٌسبٌخ : -8

ٓغٍٜٞ ا٣ُٜٞخ ٝؽلٙ ٍ٘ٞاد رْ اؽٚبهٙ ا٠ُ أُوًي ٓ٘ن ٝالكرٚ ،٤ٌُ ُل٣ٚ ٝاُل٣ٖ 10اُؾبُخ اُواثؼخ ٣جِؾ  -

هل أػبك اَُ٘خ ُؼلح ٓواد  ط َٓزٔو ،٣لهً ك٢ اَُ٘خ األ٠ُٝ ٝفوٝ"ٓغ كفٍٞ ٝ 7أهبّ ثبُٔوًي ُٔلح "،

ػ٤٘٤ٖ ٍٞكا٣ٝزبٕ ،ُل٣ٚ ٗؤ ك٢ ث٤٘خ ع٤َٔخ ٙؼ٤لخ ٝثْوح ث٤ٚبء ٝ،اُؾبُخ ٣َٞٛ اُوبٓخ ،ٛي٣َ اُغَْ ماد 

 بمإٕٛؼٞثخ ك٢ اُز٘لٌ"ٓوٗ اُوثٞ  " ًٔب ُل٣ٚ رْٞٙ فِو٢ ك٢ األٍ٘بٕ ٝاُ٘ظو ٣ورل١ ٗظبهاد ٛج٤خ،

ي اُؾبُخ إٔ اُؾبُخ ُل٣ٚ  هعَ ٓؼبهخ  ٣ورل١ ؽناء ٛج٣،٢ز٤ٔ ا٠ُاُؼبٓالٕ ٍججب ُٚ رِؼضْ ك٢ اٌُالّ، ثبإلٙبكخ 

اُٚؾي ، ٓ٘جَٜ ك٢ ٓؼظْ األؽ٤بٕ ،ٛ٘لآٚ ٗظ٤ق ٌُٖ ؿ٤و ، ٝاُؾت اُِؼت ، كائْ االثزَبٓخثْ٘بٛ ؽو٢ً ٝ

ٓ٘ظْ ال ٣جب٢ُ ثٔظٜوٙ ، ٝ ال ٣ٜزْ ثبألُٞإ ثبإلٙبكخ اال اٗٚ ال ٣ؾَٖ اهرلاء ٓالثَٚ ٝ ؽناءٙ اػزٔبك١ ك٢ ًَ 

)أب ٔجغ١ه ٔذ رؼِن ث٢ ٖٓ فالٍ هُٞٚ  أثلٟٓؼ٢ ٝػ٠ِ أُوث٤بد ، اُؾبُخ ُْ ٣جل١ هك٘ ك٢ اإلرٖبٍ ٢ّء 

،الؽظذ إٔ اُؾبُخ ُل٣ٜب ٕؼٞثخ ك٢ اٌُالّ ٗز٤غخ رْٞٙ أٍ٘بٗٚ ٝ ٕؼٞثخ اُز٘لٌ،ُـزٚ ؿ٤و ٝاٙؾخ  ِبِب (

مًو ٓٞٙٞع اٌُلبُخ  ثبٍزض٘بءٓؼ٤٘خ ٣وًي ػ٤ِٜب  أكٌبه،٤ٌُ ُل٣ٚ  أكٌبهٙثٌَْ ع٤ل ،ًالّ ٓزوطغ ٗز٤غخ كوو 

٣قطو ك٢ مٛ٘ٚ ،ْٗبٛبد اُؼو٤ِخ  ٢ّء أ١رؼِوٚ اٌُج٤و ثبُٔوث٤بد ،ًالٓٚ ػل١ٞ رِوبئ٢ ٣زٌِْ ػٖ األف٤وح ٝ

ًٔب عبء ك٢ هٍٞ األفٖبئ٤خ ٝمُي ألٕ ُل٣ٚ ٕؼٞثخ ك٢ اُلْٜ ٝاُؾبُخ ٓ٘قلٚخ ثبُٔوبهٗخ ٓغ اُؾبالد األفوٟ ،

ٔمً ٠ع٠ؽ زبخخ ٠مؼع ٠هٛف فٟ نسبي ٚ  االقز١ؼبة٠ط١ً اٌفُٙ ٚ  )اٌسبٌخ ال ٠سكٓ اٌىزجخ ٚ اٌسكبة ٚ: 

ٝ ٖٓ فالٍ ؽٞاه١ ٓغ أُوث٤خ أٝٙؾذ إٔ اُؾبُخ ٤ٌُ ُل٣ٚ اٍزوالٍ ٠ع٠ؽ٘ب ( ٠ٌٕٛ نسبي ٚ أب ٔؼبٚظ ثبٖ

)ِب٠ؼؽف ٠ع٠ؽ ٚاٌٛ ٚزعٚ ػ١ٓ ٔؼٍُ ف١ٗ ثًر ٠زىً فٟ وً نٟ ػ١ٍٕب ٚ ٘ػا ػٍٝ ضبِؽ مار٢ عبء ك٢ هُٜٞب 

٠ؼبٚظٚ ٠د١جٖٛ وْٛ ضالٖٚ َٚ٘ٛ ٠زىفٍٛ ث١ٗ ٚؽثٖٛ ثًر ِب ٠ؼٍٛ٘م ثٍطف ٠د١جٖٛ ،ثالس ِؽاد وبٔٛ ٠عٖٚ ٠

  اُوػب٣خٝاُوؿجخ ك٢ اُؾٔب٣خ ٝ َٓبْٛ ك٢ اؽَبً اُؾبُخ ك٢ اُ٘ؤ ،كَْ اٌُلبُخ ًبٕ ػبَٓوْٛ ؼاٖ رؼٍُ(

اُؾبُخ أص٘بء رج٤٘ٚ ًبٕ اُؾبُخ ك٢  ا٤ُٚٛٔبٍ اُن١ رؼوٗ اإل٤بد ٝثَجت اُوَٞح ٝٛنا ٓب عؼِٚ ٣زؼِن ثبُٔوثٝ

ل٣ْ ٓقزِق ٍجَ رو ٝكٓغٚ ٓغلكا ٓغ ثبه٢ األٛلبٍ  أػبكد ؽبُٝٞاإٔ أُوث٤بد  االٝٙغ ٢ٍء ثؼل اؽٚبهٙ 

مُي ُزؼِوٚ ٣ؾت ٌٓٞصٚ ثبُٔوًي ٝ ٝإٔجؼكرٚ ػٖ عٞ األٍوح اُن١ اكزولٙ ٓ٘ن ٝال رؼ٣ٞٚٚٝاُوػب٣خ ٝاُؼطق 

ٛنا ٣وعغ ُلواؽ ػبٛل٢ ٝؽوٓبٗٚ اُ٘ل٢َ ٣وّٞ ثؤكؼبٍ ٕج٤ب٤ٗخ ٝاٗٚ  األفٖبئ٤خثبُٔوث٤بد ًٔب أٝٙؾذ 

ثبإلٙبكخ ا٠ُ إٔ ُل٣ٚ اٙطواة ك٢ اُّ٘ٞ ا٢ِ٤ُِ ،ُل٣ٚ اهم ،ًض٤وا ٓب ٣َز٤وع ٖٓ ٗٞٓٚ فبئلب ٣ج٢ٌ ُل٣ٚ رقٞف 

ؾبُخال ٣وّٞ ثبُلكبع ػٖ ٗلَٚ ًج٤و فبٕخ ٖٓ إلهبءٙ ثبُٔوًي ٝ مُي ٗز٤غخ رؼوٙٚ ُِٚوة اال إٔ اُ

)ٔؼٍّٖٛ ٠ٕظف ؼٚذ ٚلهٛ رك١ج١ٕب غ١ؽ ِؼبٖ ٚ ٌٟ خبد ٠مٍٙب ِبِب ثًر ِهٟ ػ١ٕف أُوث٤خ  ؽَت هٍٞ،ٝ

اٍز٘زغذ ٖٓ ًالّ أُوث٤خ إٔ ٌطؽ٠ٓ ٠كّغ اٌىالَ ٠ست ٠ؼٕمٖٛ ٚ ٠كٍّٛا ػ١ٍٗ ٚ ٠د١جٌٛٛا اًٌٛاٌر (، و١ّب

ٝ ظٜٞه ثٖٞهح ع٤لح مُي ٌَُت اُؾت ٝاُؼطق ،ٛنا  اهٙبءْٛٝ  ا٥فو٣ٖاُؾبُخ ٣ؾبٍٝ كائٔب اُزووة ٖٓ 
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اٗٚ ػبُ  زِق اُطوم ُزؼ٣ٞ٘ ؽوٓبٗٚ فٖٕٞب ٝاُْل٣ل ثبُؾوٓبٕ كبُؾبُخ ٣ِغؤ ا٠ُ ٓق اؽَبٍٚٗز٤غخ 

 .ٕٞهح ٝاٙؾخ ػٖ اُؼبئِخ  اًزَبةٝٙؼ٤خ رق٢ِ ٓٔب اصو ػ٠ِ 

 ":FATػؽٌ ٔزبئح اضزجبؼ رفُٙ اٌؼبئٍخ " -9

 "ٌٍسبٌخ اٌؽاثؼخ : FATرمع٠ُ ثؽٚرٛوٛي " -

  .األّ ٝ األة ٛبك ٓبًبٕ (:1اٌٍٛزخ ) -

 .ك٣و ٝاُ هزِي  هبُزِٞٓبٓبٙ ها٢ٛ رٜله ٓؼبٙ اُطلَ هاٙ هبػل ٝ(:2اٌٍٛزخ) -

 .ٛبك هِٜب ػالٙ ٤ٛؾذ اُٞهك األّ ٤ٛؾذ اُٞهك ٝ(:3اٌٍٛزخ ) -

 .ٛبك٣ي اُطلِخ هبُزٜب اػط٤ٖ ؽٞا٣ظ ِٗجَْٜ ّ هاٙ رج٤غ ٝ ال رـََ كبُؾٞا٣ظ ٝاأل(:4اٌٍٛزخ) -

 .ٛبمٝ ًبٗٞ هبػل٣ٖ كبُلٞرب١ ٣زلوط ٝٛبك اُطلِخ ًبٗذ رزلوط ٝكفَ ػ٘لْٛ (:ٛبك ؽَ اُجبة 5ٝاُِٞؽخ) -

  .ٛبك ًبٕ ٣لزِ كبُوغو هبُزِٞ ػالٙ هاى رلزِ ،هبُزِٞ الُخ ٓب رقوثِ اهٝاػ رلطو(:6اٌٍٛزخ) -

هبُزِٞ ٓبىاٍ اُؾبٍ اههل  أٓٚهاػ ػ٘ل ٤ٖٓ ّبف ثبثبٙ هًي ػ٠ِ اُؾ٤ٜ ٝخ ٛبم اُطلَ ّبف ٍبػ(:7اٌٍٛزخ ) -

 .ثبٙ ٗؼط٤ي اُوٜٞح 

 .عوٛب بٓب ٝهِٜب هإ ع٤ؼبٕ ثب١ ٗلطو ٝؿٚجٜب ٖٓ ٣لٛب ٝٛبم اُطلَ هاٙ ثِؾل٠ ٓغ ٓ(:8اٌٍٛزخ ) -

 .ٛبم ًبٕ ٣وهت ػ٤ِْٜ ُزِٞ ٙوٝى ٗط٤ت اُؾ٤ِت هٝػ ثوٟ ٝٛبم١ هاٙ ٤ٛت هبٝ(:9اٌٍٛزخ) -

 .٤ٖٓ فوط ٍبة ٝؽِ ثـبٝ ٣وزِٞٙ ٣َِؼ كبُزواة ٝ أثْٞٛٛبم (:10اٌٍٛزخ ) -

 .ٛبم ؽَ اُجبة ٤ٖٓ ٍبثْٜ ثبؿ٢ ٣وؼل ٓغ األة (:11اٌٍٛزخ ) -

 .ٛبم اُطب٣وح ٣ٚوثٞٛب ًبٗذ رووٟ ٣ْٞف كبٌُزبة ٝعب ٛبم اُطب٣و ٝ ٛبم اُواعَ ًبٕ(:12اٌٍٛزخ ) -

  .ٖٓ ثؼل اههل١ٝعٜي ّوة هٜٞري ٝهٝػ رووا١ ٝ ََٛبم ع٠ ػ٘ل أُوٟ هِٜب ٗٞٗ  ؿ(:13اٌٍٛزخ) -

  .الفو هاٙ هاهل ٤ٌَٖٓٛن ك٢ ٣ل٣ٚ ٝٛبم هاٙ ٣ل٣و ٤ًٔب ٛبى ك٢ ٣لٙ ٣طو(: 14اٌٍٛزخ ) -

ثب١ ِٗؼت  هبُذ ُْٜعبد ٝؽلافو ي ههلد ٝٛبك٣بٗٞ ٣ِؼت كبُٞههخ ٝعبثذ ٛلا٣ب ٝٛبم األّ ً(:15اٌٍٛزخ ) -

 .ٗٚوثٌْ  هبُزْٜ أ١
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 ٣٘يٍ ٖٓ ا٤َُبهح ا١ ٤ٖٓ ٗيٍ ٍبة هاعَ ٛبم ٝ ٛبم األة ًبٕ ٣ؾَ كبُجبة ٝٛبم األة ٝ (:16اٌٍٛزخ) -

 .ٛبم األّ ًبٗذ ك٣و كب٤ٌُٔبط ٝ هاٙ رْٞف ك٤ٜب (:17اٌٍٛزخ ) -

 .ؽبٝىْٛ  أ١ٛبم ٝ ٛبم ًبٗٞ ٣ل٣و كبُٜجبٍ م األة ًبٕ ٣َٞم ٝٛبم ٓب ٍبهِ ٝٛب(:18اٌٍٛزخ ) -

  .اُج٘ذ ٣ٌزت كبُٞههخ ٛجطجذ ػ٤ِْٜ هبُزْٜ ٝاُ هاًْ ك٣و ٛبمًبٕ ٛبم األة ٝ(: 19اٌٍٛزخ ) -

 .ػبهَ كبُٔوا٣خ هِغ ؽٞا٣غٞ ٣جبٕ ٓوث٢ ٝٛبم هاعَ ًج٤و هاٙ ٣ْٞف (:20اٌٍٛزخ ) -

  .اَُبى ٝ ٛبم ُجَذ  اُطبًُٞبٕ ٣وكل كبٌُزبة ٝألة ٝ األّ ٝٛبم ا(:21اٌٍٛزخ ) -

 اُ٘وبٛ أَُغِخ   ُٞؽخ اُزو٤ٓي  إٔ٘بف

 

 

 اُٖواع اُظبٛو 

 5 ٕواع اٍو١ 

 0 ٕواع ىٝاع٢ 

 1 ٗٞع افو ٖٓ اُٖواع 

 14 ؿ٤بة اُٖواع 

 7 ؽَ ا٣غبث٢  ؽَ اُٖواع 

 6 ؽَ ٍِج٢ 

 8 ؿ٤بة اُؾَ 

 

 ٙجٜ اُٜ٘ب٣بد 

 9 ٓالئٔخ /ْٓبهًخ 

 4 ٓالئٔخ / ؿ٤و ْٓبهًخ 

 4 ؿ٤و ٓالئٔخ/ ؿ٤و ْٓبهًخ

 

 

 

 

 

 ٗٞػ٤خ اُؼالهخ 

 7 اّ =رؾبُق 

 1 أة = رؾبُق 

 0 أؿ = رؾبُق 

 0 ىٝط = رؾبُق 

 0 أفو = رؾبُق

 5 األّ / ػبَٓ ٙجٜ 

 2 األة / ػبَٓ ٙجٜ 

 0 / األفذ = ػبَٓ ٙجٜ  أؿ

 0 ىٝط = ػبَٓ ٙجٜ 
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 7 اٗلٓبط  ٙجٜ اُؾلٝك 

 4 رجبػل 

 2 رؾبُق اّ / ٛلَ  

 2 رؾبُق اة /ٛلَ 

 00 رؾبُق هاّل/ ٛلَ 

 12 َٗن ٓلزٞػ 

 9 َٗن ٓـِٞم 

 11  كائوح اُٞظ٤ل٤خ أُقزِخ 

 10 ٓؼبِٓخ هب٤ٍخ  

 0 اٍزـالٍ ع٢َ٘ 

 2 اٛٔبٍ / رق٢ِ 

 0 ر٘بٍٝ األك٣ٝخ 

 1  ؿ٤و اػز٤بك٣خ  اعبثبد

 0  هك٘

 

 

 اُْؾ٘خ اإلٗلؼب٤ُخ 

 4 ؽيٕ / اًزئبة 

 3 ؿٚت / ػلٝا٤ٗخ 

 7 فٞف / هِن 

 0 ٍؼبكح / هٙب 

 0 ٗٞع أفو ٖٓ اإلٗلؼبالد

 150  أُئّو اُؼبّ

           

 ٠َٛر إٌمبِ اٌّكدٍخ ٌٛؼلخ اٌزٕم١ّ ٌٍسبٌخ اٌؽاثؼخ :"8اٌدعٚي ؼلُ " -  

 ثؼخ :ارس١ًٍ ثؽٚرٛوٛي اٌسبٌخ اٌؽ -10

 ً٘ اٌجؽٚرٛوٛي ٠ًِٛ ثّب ف١ٗ اٌىفب٠خ ززٝ ٠كّر ٌٕب ثئػعاظ فؽ١َبد ػًّ ِٕبقجخ ؟:-(1
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ٛنا ٓب ٣َٔؼ ثزؾ٤َِ فزجبهإ ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ ٣َٞٛ ٝٓٞىع ػجو ًَ إٔ٘بف اُز٘و٤ٜ ٝأظٜود ٗزبئظ اإل

 "،ث٤٘ٔب الرٞعل ُٞؽبد ٓوكٞٙخ  10ٗزبئظ ػجو ػلح ٓغٔٞػبد ، رٞعل اعبثخ ٝاؽلح ؿ٤و اػز٤بك٣خ  ك٢ اُِٞؽخ "

 

 يؽاع: ٚخٛظ-(2

د ؽ٤ش هله اٙطواثباٍ ػ٠ِ ٝعٞك ػلح ٕواػبد ٝإٔ اهرلبع أُئّو اُؼبّ َُٞء اُزٞظ٤ق ك

ظٜو مُي ك٢ ػبّٜب اُؾبُخ ٓغ ػبئالد اُزج٢٘ ٝٝ ٢ٛ َٗجخ ٓورلؼخ ،ٝ ٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ ٕواػبد (N=150ة")

 .خؽ٘ب(ٚ" )ؼاذ ثٍسفٝ ِغ ِبِبٖ ٚ لٍٙب ؼاْ خ١ؼبْ ثبٞ ٔفطؽ ٚ غُجٙب ِٓ ٠ع٘ب 8اٌٍٛزخ" اٍزغبثزٚ ك٢ 

 ٠ظٙؽ اًٌؽاع: اٌػٞ ِدبي -(3-

 بٗذ َٗجخ اُٖواع اُيٝاع٢ ٓ٘ؼلٓخ ث٤٘ٔب ً(N=5)ة:هُل٣ٚ ٕواع ػبئ٢ِ هل٣ظٜو ثوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ إٔ -

")األِفبي 2اٌٍٛزخ "ٝ ًبٕ ظبٛو ك٢ اٍزغبثخ اُؾبُخ ك٢ (N=1ة:)هلهد َٗجخ اُٖواػبد فبهط األٍوح ٝ

ًٔب ٍغِ٘ب ؿ٤بة اُٖواػبد ك٢ ٓؼظْ اُِٞؽبد ؽ٤ش هله ؼاُ٘ لبػع٠ٓ ٚ ِبِبٖ لبٌزٍٛ ظ٠ؽ ٚال لٍزٍه (،

 .اُؾبُخ ٍطؾ٤خ روزٖو ػ٠ِ األ٤ّبء أُالؽظخ ك٢ اُِٞؽبد كوٜ  اعبثخٝ مُي ألٕ (N=14ة:) اُٖواعؿ٤بة 

 إٌّّ اٌٛظ١فٟ اٌػٞ رز١ّؿ ثٗ األقؽح: -(4

 ؽ٤ش هله اإل٣غبث٢هل أّبهد ثبهرلبع اُؾَ ؾخ ك٢ ثؼ٘ اُِٞؽبد ًٔب ،ٍٝٙو٣خ ٝاًبٗذ اُؼالهبد األ-

 اٌسً َٗجخؽَٖ اَُِٞى ،ث٤٘ٔب اٗقلٚذ  اظٜبهرووة ٖٓ اُـ٤و ٝبٝالد اُؾبُخ ك٢ ًل ٓؾٝ ٛنا ٣ئ(N=7ة")

 أّبهٝ ٍججذ ُٚ ٍٞء اُز٤ٌق ٓغ أُٞاهق ،ًٔب  ا٤ُٜبٝ ٛنا ثَجت اُٖواػبد اُز٢ رؼوٗ (N=6اٌكٍجٟ ة:)

ح رجوى ٓؾبُٝخ ٝ ٛنٙ األف٤و (N=6ِالئّخ /ِهبؼوخ ثٕكجخ )ٙجٜ اُٜ٘ب٣بد ُؾَ اُٖواػبد ك٢ فبٗخ ٓئّو 

لٍُٙ وْٛ ٚ")٘بظ األة وبْ ٠كٛق 17فٟ اٌٍٛزخ " رؼِْ اُوٞا٤ٖٗ ًٔب ظٜو ك٢ اٍزغبثزٚٝاُؾبُخ ُإلٗظجبٛ 

 .(ظ٠ؽ اٌٙجبي ٔسبٚؾوُ 

ٓؾبُٝزٚ ؽ٢ ثزنثنة اُوٞا٤ٖٗ ػ٘ل اُؾبُخ ٝٝ ٛنٙ أُئّواد رٞ(N=4) ٔكجخ ِالئّخ /ِهبؼوخ أّبهد،ًٔب 

لعؼ  ِٓؾٞظك٢ فبٗخ اُلائوح أُقزِخ اُٞظ٤ل٤خ ٍغِ٘ب اهرلبع  أٓبرؼِْ أُؼب٤٣و اإلعزٔبػ٤خ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُٖؾ٤ؼ ،

ٝ ٛنا ٣لٍ ػ٠ِ اُٖواػبد اُوبئٔخ كافَ األٍو اُز٢ ػبُ ٜٙٔ٘ب اُؾبُخ ٝ ظٜود ٛنٙ (N=11ة:)

 ......."3.6.7.8.9.11.12" اإلٍزغبثبد ك٢ ػلح ُٞؽبد ٜٓ٘ب

 اٌفؽ١َبد اٌّّىٕخ ٌٛيف اٌؼاللخ اٌظب٘ؽح فٟ األقؽح: -(5-
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:)٘بظ ٝ ٛنا ٣ظٜو ك٢ هٍٞ اُؾبُخ (N=7) رؾبُق ٓغ األّ ثَ٘جخب ٗٞػ٤خ اُؼالهخ اُظبٛوح ك٢ األٍوح رجوى ُ٘-

لبٌزٍٗ اؼلع ِبؾاي  أِٗػٕع  ")ؼاذ7اٌٍٛزخ"ٝ ًنُي ك٢ اٌطفً ؼاذ ػٕع ِبِبٖ ثٍسفٝ ٚ لٍٙب ؼاْ خ١ؼبْ( 

ٝ مُي ألٕ اُؾبُخ ػبُ ٓغ (N=1:)ث٤٘ٔب اٗقلٚذ َٗجخ اُزؾبُق ٓغ األة ثلهعخاٌسبي ثبٖ ٔؼط١ه اٌمٙٛح (

،ٝهل ًبٗذ رؾبُلبد ٓغ األؿ ٝاألفذ  أٓٚأُوث٤بد ٓ٘ن ٛلُٞزٚ ٝ ُْ ٣زؼبَٓ ٓغ األة ٝ ًبٕ ٣ؼزجو أُوث٤بد 

ظٜو ٖٓ فالٍ ّجٌخ اُز٘و٤ٜ األّ ًؼبَٓ ٙجٜ ثَ٘جخ ٕ ُْ ٣َزوو ك٢ عٞ اٍو١ ٓ٘بٍت ،ٝمُي ألٓ٘ؼلٓخ ٝ

(:N=5)،هة:ػبَٓ ٙجٜ األة كول أٓبٝ ٢ٛ َٗجخ ٓورلؼخ(N=2)خ ٓ٘قلٚخ ثٔوبهٗخ ٓغ َٗجخ األّ ٝ ٛنٙ َٗج

ضًٛيب ِغ فهً مُي ألٕ اُؾبُخ ٣ؼ٤ِ ثٔوًي اإل٣ٞاء ٓ٘ن ٛلُٞزٚ ٓٔب عؼِٚ ال ٣لهى ٛج٤ؼخ اَُ٘ن األٍو١  ،

ؼاذ ػٕع اَ لبٌزٍٛ اؼلع ِب ؾاي ")7وفبٌزٗ ٚ لع وبٔذ اقزدبثزٗ ٚاَسخ ِٓ ضالي اقزدبثزٗ فٟ اٌٍٛزخ"

 .ح (اٌسبي ثبٖ ٔؼط١ه اٌمٙٛ

اٌسؿْ  ك٢ ّجٌخ أُئّواد اُؼالئو٤خ ُجوٝرًٍٞٞ اُؾبُخ أٝٙؾذ اٗقلبٗ اُْؾ٘بد اَُِج٤خ هلهد َٗجخ أٓب-

)٘بظ "14اٌٍٛزخ"ٝ ًبٗذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓ٘قلٚخ ثبُٔوبهٗخ ٓغ اُؾبالد األفوٟ ،ظٜود ك٢ (N=4/اإلوزئبة )

َٗجخ اُـٚت ٝ اُؼلٝا٤ٗخ هلهد  أٓب ٚ الضؽ ؼاٖ ؼالع ِكى١ٓ( ٠ٗعؼاٖ ٠ع٠ؽ و١ّب ٘بن ٠طؽِك ف١

")غُجٙب ِٓ ٠ع٘ب 8اٌٍٛزخ "٢ٛ ٓ٘قلٚخ ثبُٔوبهٗخ ٓغ ٗزبئظ اُؾبالد، ظٜود ك٢ اٍزغبثزٚ ك٢ ٝ(N=3ة)

ٛنا ٗبرظ ػٖ ػلٝا٤ٗخ رؼوٗ ُٜب اُؾبُخ ٍٝٔؼت ِؼبوُ َؽثٖٛ ( خٝ ٚازع لٍُٙ ثبٞك٢ هُٞٚ) ٚوػٌه خؽ٘ب (

 .٤ٚ ٖٓ ٛوف إلهبءٙ ٝ ٖٓ ٛوف األٍو اُز٢ هبٗذ ثزج٘

 اٌفؽ١َبد اٌّزؼٍمخ ثبٌدٛأت اٌؼالئم١خ إٌكم١خ ظاضً األقؽح: -(6-

مُي إلٗؼلاّ اُزؾبُق ٓغ األٍوح ،ًٔب ٍغِ٘ب ؽظ٘ب ا٤ٜٗبه اُؼالهبد األٍو٣خ ٝاُؾبُخ الٖٓ فالٍ ثوٝرًٍٞٞ 

اإلٗلٓبط ك٢ كبُؾبُخ ُل٣ٚ هؿجخ (N=4)ٝ اٗقلبٗ َٗجخ اُزجبػل ثوله (N=7:) اهرلبع ك٢ َٗجخ اإلٗلٓبط ثَ٘جخ

")ِفً ؼاٖ لبػع ٚ ِبِبٖ ؼاٟ٘ رٙعؼ ِؼبٖ 2اٌٍٛزخ"ك٢  اٍزغبثزٚإٔ ٣ٌٕٞ ٖٙٔ أٍوح ٝ ٛنا ٓب ظٜو ك٢ ٝ

ٛنٙ ٝ")ِٓ ظضً فبٌجبة ٌمبُ٘ ثغٝ ٠مؼع ِغ األة (11اٌٍٛزخ"ٝ أ٣ٚب ك٢ لبٌزٍٛ ظ٠ؽ ٚال لٍزٍه (

 .اٗلٓبعٚ ك٢ عٞ اٍو١  اػبكحرجوى هؿجخ اُؾبُخ ك٢  اإلٍزغبثبد

 ٌؼعَ رى١ف:( ِؤنؽاد -7

ُٔؼبِٓخ هب٤ٍخ ٖٓ ٛوف ٛنٙ اُؼبئالد ؽ٤ش  اُؾبُخ  رؼوٗفالٍ اٍزغبثبرٚ ك٢ اُجوٝرًٍٞٞ أٝٙؼ اُؾبُخ ٖٓ 

)ؼاذ ثٍسفٝ ػٕع ِبِبٖ ٚ لٍٙب ؼاْ خ١ؼبْ  ":8" ٝ اُز٢ ًبٗذ ظبٛوح ك٢ هُٞٚ ك٢ اُِٞؽخ(N=10)هلهد ة

أٓب َٗجخ اإلٛٔبٍ ٝ اُزق٢ِ ًبٗذ ٓ٘قلٚخ اٌٛؼظح(، ":)األَ ؼاٟ٘ رؿلٟ ػ١ٍٙب ١ِسذ3اٌٍٛزخ "ٝ ًنُي ك٢ (

":)٘بغ٠ه ؼلعد ٚخبد ٚزعاضؽ لبٌزٍٙب ثبٞ ٍٔؼت إٞ لبٌزٍٙب 15اٌٍٛزخ"،ظٜود ك٢ (N=2)هلهد ة

 .اُز٤ِٜٔ ٝ ٢ٛ ٣جوى ّؼٞه اُؾبُخ ثبُزق٢ِ ُٝٔؽثٛن (
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 ِٛا١َغ رعفغ ٌَٛغ فؽ١َبد ػ١بظ٠خ ِٕبقجخ: -(8 -

ك٢ أُوبثالد ؽ٤ش رج٤ٖ إٔ اُؾبُخ ال ٣ؼ٤ِ  ا٤ُٜبأٝٙؼ رؾ٤َِ اإلفزجبه ٖٓلاه٤خ اُ٘وبٛ اُز٢ رِٕٞذ  -

ا٠ُ اُوَٞح ٝ اُؼلٝا٤ٗخ ،ثبُوؿْ ٖٓ مُي ال ىاٍ  ُزؼوًٙٚنُي ٢ ثَجت كَْ ًلبُزٚ ُؼلح ٓواد ، ٝاٍزوواه ٗلَ

 . اإلٍوواههؿجزٚ ك٢ اٛزٔبٓٚ ثبٕ ٣ٌٕٞ ٖٙٔ عٞ أٍو١ ٝ ٣ظٜو

 اٌسبٌخ اٌؽاثؼخ: ٍِطى -11

ٗلٖبُٚ ،ٝمُي ال ثؼل رؾ٤ِ٘ب ُِٔوبثالد ٝ ُ٘زبئظ اإلفزجبه ، رٞٙؾبٕ اُؾبُخ ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ؽوٓبٕ ػبٛل٢  

ؽوٓبٗٚ ٜٓ٘ٔب ك٢ ٍٖ ٓجٌوح ثبُوؿْ  ٖٓ إٔ اُؾبُخ ٣ؾ٠ٚ ثوػب٣خ أُوث٤بد ػٖ اُٞاُل٣ٖ ٓ٘ن ٝالكرٚ ٝ

اُن١ أٙل٠ ػ٠ِ اؽَبٍٚ ثبُؾوٓبٕ ٛٞ كَْ اُؼبَٓ اٗٚ ك٢ ؽبعخ ا٠ُ اٍزوواه أٍو١ ،ٝثٚ اال اٛزٔبٜٖٓ ٝ

ُْ ٣ٌزَت ٜٗٔ ٓٞؽل ُطو٣وخ ػ٤ْٚ ٗز٤غخ ػلّ اٍزوواهٙ األٍو١ لح ٓواد ٓٔب عؼِٚ ؿ٤و اٍزوال٢ُ ًٝلبُزٚ ُؼ

بٙ أ١ ّقٔ ٣ظٜو ُٚ اإلٛزٔبّ ٛنا ٓب عؼِٚ ٣َوٜ اٗلؼبالرٚ ارغٌٔ٘ٚ ر٣ٌٖٞ ٕٞهح صبثزخ ُٞاُل٣ٚ ٝ، كبُؾبُخ ال ٣

اٍزضٔبه ك٢ اُؼالهخ األ٤ُٝخ ٓغ اُٞاُل٣ٖ ل ثبُٔوث٤بد ٝمُي ألٗٚ ُْ ٣ؾ٠ٚ ثبّجبػبد ٝؾبُخ ُل٣ٚ رؼِن ّل٣اُ،

ؽز٠ اُغ٤َٔخ كبُؾبُخ ٣ؼب٢ٗ ػلح بَٓ عٞاٗت ؽ٤برٚ فبٕخ اُؼبٛل٤خ ٝ،كٞٙؼ٤خ رق٢ِ اُز٢ ػبّٜب أصود ػ٠ِ ً

اُؾبُخ ال رزٞاكن رؼج٤واد لهبء ك٢ أُلهٍخ ٝٓغ أُوث٤بد ،أٓواٗ ٓ٘ن ٝالكرٚ ،اُؾبُخ ُل٣ٚ ػالهبد ٓغ األٕ

،ًٔب اٗٚ ٣وّٞ ثًَِٞبد ٕج٤ب٤ٗخ ٝمُي ثٜلف عِت اإلٗزجبٙ ، ٓغ ٍ٘ٚ ٝ ٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ ػلّ ٗٚغٚ اإلٗلؼب٢ُ 

ٖ اُٞاُل٣ٖ ثٜلف رؼ٣ٞ٘ ؽوٓبٗٚ ٓٛنا ٣ؼٞك ُطج٤ؼخ اُزؼبَٓ اُز٢ رِوبٛب ك٢ أُوًي ٖٓ رل٤َُ ٖٓ أُوث٤بد ٝ

٤خ إٔ  اُؾبُخ ُل٣ٚ"فٞه ارٌبه١ "كْٜ ٣ؼزٔل ػ٠ِ ٛنا ٓب اصو ػ٠ِ ًٍِٞٚ ٍِجب ٝ ؽَت هٍٞ األفٖبئ،ٝ

ا٥فو٣ٖ ك٢ ًَ ؽبعبرٚ ،ًٔب إٔ كَْ ًلبُزٚ ُْ ٣غؼِٚ ٣َزوو اعزٔبػ٤ب ٝ اؽلس ُٚ اٗزٌبً ك٢ ًٍِٞٚ ،ٗز٤غخ 

ٛنا ٓب عؼَ ّق٤ٖزٚ ْٛخ ؽَت لح ٓواد ٝرؼٞك ػ٠ِ األٍوح صْ اإلٗلٖبٍ ٓٔب عؼِٚ ٣ؼ٤ِ فجوح اُؾوٓبٕ ُؼ

 ز٣ٞبداإلفزجبه ، إٔ كولإ اُؾبُخ ُألٖٓ اُؼبٛل٢ عؼِٚ ٣ؼ٤ِ اُؾوٓبٕ ػ٠ِ ٓقزِق أَُٓب أٝٙؾزٚ ٗزبئظ 
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اقزٕزبج- ػبَ زٛي زبالد اٌعؼاقخ :  5 

أُو٤ٔخ ٍٝ٘خ 12ٍ٘ٞاد ٝ 6رواٝؽذ أػٔبهْٛ ٓبث٤ٖ اُز٢ د أُوبٓخ ٓغ اُؾبالد األهثؼخ ٖٝٓ فالٍ أُوبثال -

ُٜب رق٢ِ ُزؼلك األٍجبة اإلٗلٖبٍ ػٖ األٍوح ،اُؾبُخ ًبٕ ٍجت اٗلٖبمُي ثبُٔوًي ُٔلح رزغبٝى اَُ٘ز٤ٖ ،ٝ

ىٝاط األّ اُؾبٙ٘خ اُز٢ ًبٗذ روػبٛب ٓ٘ن اُطلُٞخ ،أٓب اُؾبُخ اُضب٤ٗخ عبءد ُِٔوًي ثؼل األّ اُج٤ُٞٞع٤خ ػٜ٘ب ٝ

 غبٝى اَُ٘خػبّذ ك٢ اُْبهع هكوخ أفزٜب اُٖـوٟ ُٔلح رزبهع ٝٝكبح األّ صْ اُغلح ٓٔب عؼِْٜ ٣ِغئإٕ ا٠ُ اُْ

اُؾبُخ اُضبُضخ أرذ ٓغ أفزٜب اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ٝرؼوٙذ ُ٘لٌ ظوٝف ؽ٤ش رْ اؽٚبهْٛ ٖٓ ٛوف اُْوٛخ ٝ

اُز٢ ػبٗذ ٜٓ٘ب اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ،أٓب اُؾبُخ اُواثؼخ،رْ ٝٙؼٚ ك٢ اُْبهع ثؼل ٝالكرٚ ؽ٤ش أؽٚورٚ اُْوٛخ ك٢ 

ُضالس بُزٚ ٖٓ ػبئالد ٌُٖ كِْذ ًلبُزٚ ٝٙؼ٤خ ٕؾ٤خ ٤ٍئخ ٝػبُ ك٢ أُوًي ٓ٘ن ٛلُٞزٚ ٓغ اُو٤بّ ثٌل

ٖٓ فالٍ ٓوبثالد ٝاُل٣ْٜ ،ٝٝاُؾبالد األهثؼخ ك٢ اٗلٖبٍ ٜٗبئ٢ ػٖ أٍوْٛ ٓواد ٝ رْ اهعبػٚ ُِٔوًي ،

األفٖبئ٤خ ث٤بد ،ٝٓغ اُؾبالد أُلهٍٝخ الؽظذ أْٜٗ ٣ؾٕٚٞ ثبُوػب٣خ أُبك٣خ ٝ أُؼ٣ٞ٘خ ٖٓ ٛوف أُو

ٝاإلٛٔبٍ و ًبَٓ اإلؽز٤بعبد اال إٔ اُؾبالد ُل٣ْٜ اؽَبً ثبُ٘ؤ اُؼٔبٍ ثبإلٙبكخ ا٠ُ رٞكٝأُل٣وح ٝ

ّ ٝاألة ٓٔب ٍبْٛ ٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ ػلّ ُؼلّ رٔزؼْٜ ثبُؼالهخ اُٞعلا٤ٗخ أُْجؼخ  ٓغ األٝاُوك٘ اإلعزٔبػ٢ ، ٝ

ٗؾٞ اُـ٤و رٔضِذ ك٢ ٝ رٚقْ ّؼٞهْٛ ثبإلؽجبٛ ،اُن١ روعْ ا٠ُ ًٍِٞبد ػلٝا٤ٗخ ٗؾٞ مارْٜك٢ اٍزلؾبٍ ٝ

اُؾبالد ُل٣ْٜ ّواٛخ ك٢  هل ٕوؽذ األفٖبئ٤خ إٜٔياء ٝ رقو٣ت أؿواٗ إٔلهبءْٛ  ،ٝاالٍزَقو٣خ ٝاُ

رْٜ اؽَبً ثبُؾيٕ ٝاإلًزئبة ٢ٛ ٍِٞى رؼ٢ٚ٣ٞ ٗز٤غخ ؽوٓبْٜٗ ٖٓ اُٞاُل٣ٖ ،ًٔب اُزَٔذ ك٢ ٗظواألًَ ٝ

بد اُؼلائ٤خ ًٝٔب ٍجن ٝاُْؾ٘ اهرلبع ك٢ َٗجخ اُٖواػبدٝهل أٝٙؼ اإلفزجبه رغ٘ت اُؾبالد ُنًو اُؼبئِخ ،ٝ

مًوٗب ك٢ اُغبٗت اُ٘ظو١ ك٢ كَٖ اُؾوٓبٕ اُٞاك١ كبٕ اُلٝه اُ٘ل٢َ اُن١ ٣ِؼجٚ اُٞاُل٣ٖ ْٜٓ ك٢ ر٣ٌٖٞ ٝ

مًوٗب ك٢ اُغبٗت اُ٘ظو١ ك٢ كَٖ اُْؾ٘بد اُؼلائ٤خ ًٝٔب ٍجن ٝ; ث٘بء ٣ٞٛزٚ اُنار٢ق٤ٖخ اُطلَ ّٝ

 .اُٞاُل٣ٖ ْٜٓ ك٢ ر٣ٌٖٞ ّق٤ٖزٚاُؾوٓبٕ اُٞاك١ كبٕ اُلٝه اُ٘ل٢َ اُن١ ٣ِؼجٚ 

 

 

 

 

 



ػؽٌ اٌسبالد ِٕٚبلهخ اٌفؽ١َبد  اٌفًً اٌكبظـ                                       
  

162 
 

 

 :مناقشة الفرضٌات  -6

مناقشة الفرضٌة العامة :"ٌساهم الحرمان الوالدي فً ظهور اضطرابات عدوانٌة عند  -6-1

 الطفل المسعف "

لم و ()األولى، الثانٌة ،الثالثة الفرضٌة العامة التً سبك ذكرها لد تحممت مع الحاالت الثالث المدروسة  -

هذا بناءا على ما سبك ذكره من تمنٌات مستخدمة إضافة إلى تطبٌك اختبار تفهم ، وتتحمك مع الحالة الرابعة

لد و ،ألولى تعٌش اإلنفصال عن األسرة وعن األم البٌولوجٌة منذ والدتهالد تبٌن أن الحالة او ،" العائلة"

لة للمركز وكانت تعانً حرمان جاءت الحا ،لامت األم الحاضنة برعاٌتها وبعد زواج هذه األخٌرة

لد و وهذا ما جعلها تعٌش صراع داخلً كون لها إحباط ،خاصة بعد تخلً األم البٌولوجٌة عنها نهائٌاعاطفً

بناءا على ما اتجاه اصدلاءها وهذا ما صرحت به المربٌات و ترجم هذا اإلحباط فً سلوكات عداءٌة،

سخرٌة منهم دائم مع اصدلاءها باإلضافة إلى ضربهم و فالحالة كانت فً شجار ،فً الممابالت استنتجته

من خالل تحلٌل نتائج اإلختبار وجدنا ارتفاع المؤشر العام لسوء التوظٌف الذي والمٌام بتخوٌفهم و

من خالل تحلٌل بروتوكول  (N=144) سلوكات العدوانٌة بنسبةوارتفاع نسبة الصراعات و (N=8)لدر

كما جاء فً لولها ")هنا الطفل جى ٌجري صدم فالحٌط عدائٌة نحو الغٌر و الحالة الذي كان ٌوحً باتجاهات

من خالل عدة استجابات أخرى نستنتج أن الحالة األولى لدٌها ، وأي ولى ٌبكً ٌستاهل ما ٌشوفش لدام ("

وفاة  هذا ما وجدناه مع الحالة الثانً التً فمدت األم فً سن مبكرة  ثمو ،اتجاه اصدلاءها فً المركزعدوانٌة 

هذا و (،ها الصغرى )حالة الدراسة الثالثةجدتهم التً كانت تموم برعاٌتهم حٌث لجأت إلى الشارع رفمة أخت

األخصائٌة كما صرحت المربٌة و ،ٌجة تممصها نماذج سٌئة من الشارعما جعلها تعلمها سلوكات عدوانٌة نت

حٌث تموم بالسخرٌة منها  ،حاالت الدراسة هً إحدىالماكثة معها بالمركز وأن الحالة تموم بضرب أختها 

ٌة التمرد عدم احترام المربٌات والتمرد كما صاحب سلون السخر ،وأخذ أغراضها وأغراض بالً الزمالء

نفً للعائلة فالحالة كانت تهتم بروتوكول أن الحالة لدٌها تجنب ولد أوضحت نتائج تحلٌل العلٌهن، و

الكلب : )راهم ٌدابز المرى و"2سطحٌة لمدلول اللوحات مثال اللوحة"باألجزاء فمط باإلضافة إلى تعبٌرات 

 ،مدلول اخر للوحة وضع عائلً لكن  الحالة أعطت هذه اللوحة كانت تبرز كاٌن واحد راه جاي لٌهم (،و

األصغر سنا تعرضت لنفس  الحالة الثالثةأما  .كما الحظت أن لدٌها لصور فً التعبٌر عن انفعاالتها

كما جاء فً  ،ها المبكر أصبحت تعٌش حالة حزن وغضبونظرا إلنفصال الحالة الثانٌة(،)ظروف أختها

وعدم  ،ا فً سن ٌستدعً الرعاٌة األمومٌةأنهوفاة األم خاصة ولول األخصائٌة أن الحالة تعٌش الحزن منذ 

من خالل فً غٌاب هذه الحاجات النفسٌة أصبحت عدوانٌة اتجاه ذاتها حٌث استنتجت إحساسها باألمان و
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اإلرتماء على  ،ار باإلضافة إلى سلوكات هستٌرٌةفً النه الحالة تموم بالتبول إرادي ثانويالممابالت أن 

ها هذا ألنشدٌدٌن كما ال تلتزم باألوامر والتتمرد على المربٌات و الصراخضرب نفسها والبكاء واألرض و

مما جعلها تكتسب سلوكات غٌر  ،أختها ضت سنة فً الشارع تتسول معل ،عاشت طفولتها بعٌدا عن األسرة

لد الحظنا من خالل نتائج اإلختبار ارتفاع مؤشرات سوء التكٌف كما و التلفظ بمصطلحات السٌئة،أخاللٌة و

لد توصلت و ،مته الممابالت مع الحالة الثالثةهذا ما دعوأظهرت مٌوالت عدوانٌة من خالل عدة استجابات 

رضٌة العامة بهذا تتحمك الفوهذا بناءا على نتائج اإلختبار والممابالت ووانٌة لدٌها عدالحاالت الثالث  إلى أن

خاصة الة كان ٌظهر تعلك شدٌد بالغٌر وو ذلن ألن الح الحالة الرابعةلم تتحمك مع مع الحاالت الثالث و

فً ظهور لد استنتجت أن الحرمان الوالدي عامل مساهم و المربٌات على عكس الحاالت التً لدٌها عدوانٌة

نظرا إلحتواءها بعض متغٌرات "2002بدرة معتصم مٌمونً " هذا ما توصلت إلٌه دراسةو ،عدوانٌةال

دراستنا حل الحرمان الوالدي وأثاره السلبٌة على المستوى السلوكً عند األطفال الذٌن ٌعٌشون بالحضانة 

سهٌر كامل وكذلن دراسة"  ،ةعدة اضطرابات من بٌنه العدوانٌ اإلٌوائٌة بوهران حٌث توصلت إلى وجود

أثاره على مختلف الجوانب حٌث توصل أن من بٌن الل دراسته حول الحرمان الوادي ومن خ"1991"

العدوانٌة كأحد عوامل "1992دراسة عبد هللا أٌضا فً "عن الحرمان الوالدي العدوانٌة و اآلثار المترتبة

ى عٌنة من األٌتام بالممارنة مع الموجوٌن مع أباءهم غٌاب األب هدفت الدراسة إلى معرفة توفر العدوانٌة لد

الحاضري األب لصاح غائبً لة بٌن العداء عند متغٌبً األب وحٌث توصل إلى وجود عاللة ارتباطٌة دا

ة نستنتج أن بناءا على هذه الدراسمومً وأهملت  الدور األذه الدراسة ركزت على غٌاب األب واألب لكن ه

  .عدوانٌة عند الطفل المسعف الحرمان الوالدي ٌؤدي

 مناقشة الفرضٌات الجزئٌة: 6-2

 مناقشة الفرضٌة الجزئٌة األولى :-6-2-1

 شرعً " الفرضٌة الثانٌة القائلة :"ٌتأثر الطفل المسعف بالعدوانٌة فً كال الحالتٌن شرعً أو غٌر -

،الحظت بنت شرعٌة األولى الحالة ،ٌنما لم تتحمك مع الحالة الرابعةلد تحممت مع حاالت الدراسة الثالثة ب

وتدهور ذلن بعد التخلً عنها وهذا ما أسهم فً زٌادة و ،مابالت أن لدٌها  سلوكات عدوانٌةمن خالل الم

ة ثم األم عاشت مع األم الحاضنة منذ الطفولبما وأنها كانت تدرن األسرة مسسلوكها نحو األسوء خاصة و

وهذا ما أوضحته  ،األم جعلها تعٌش حزن وألم داخلً ن طرفبعد تعرضها لرفض مالبٌولوجٌة لمدة سنة و

خاصة ومن خالل بروتوكول الحالة الذي أوضح ارتفاع الشحنات السلبٌة و نتائج اإلختبارالممابالت و

ل عدوانٌة الحالة اتجاه األخصائٌة حووكذلن من خالل تصرٌحات المربٌة و (N=8العدوانً التً لدرت ب:)

سلوكات عدوانٌة اتجاه اصدلاءها وأختها المتواجدة معها بنت غٌر شرعٌة لدٌها ثانٌة ""الحالة ال، اصدلاءها
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لد أوضحت نتائج البروتوكول وتحلٌل اإلختبار الذي أوضح مٌوالتها و ،كما تموم بضربها ،بالمركز

لة الحا تشترن مع الحالة الثالثةأما  ،سٌئة فً الشارع خلفت لها عدوانٌةالعدوانٌة وكذلن تعرضها لظروف 

 ،واألخصائٌةهذا بدعم من لول المربٌة و الحالة الثالثة لدٌها عدوانٌة موجهة نحو ذاتها، ،نفس الظروف

وكما سبك  ،لرغم من اختالف حالتهم اإلسعافٌةتمٌزت الحاالت العدوانٌة با ،وباالعتماد على المالحظة

سلوكات  شرعً لكن لم ٌالحظ عنده أيوهو طفل غٌر  ،لة الرابعة لم تتحمك معه الفرضٌةالحاأن ذكرنا و

نه كان ذلن ألستنتجت أن لدٌه تعلك بالمربٌات وا الرابعة الحالة ومن خالل الممابالت الممٌمة مع ،عدوانٌة

ذلن ألن الحالة كان ٌواجه صعوبة فً لرغم من فشل كفالته لثالث مرات وو با ،ٌعٌش بالمركز منذ طفولته

   .ٌجة تعلمه بالمربٌاتاإلندماج مع عائالته الجدٌدة نت

 استنتجت فً األخٌر أن معظم األطفال المسعفٌن سواء شرعٌٌن أو غٌر شرعٌٌن بعد انفصالهم عن أسرهم-

  .ما ٌوفرانه هاذان األخٌران من احتٌاجات نفسٌةن عدائٌٌن نتٌجة غٌاب الوالدٌن وتخلٌهم عنهم ٌصبحوو

 مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة :-2-2 -6

 ""ٌمثل إدراك الوالدٌن و العٌش معهم سابقا عامال فً ظهور  العدوانٌة  الفرضٌة الثانٌة: -  

مع الحالة لم تتحمك و (الثالثة)الحالة األولى والثانٌة والدراسة الثالثةمع حاالت تحممت هذه الفرضٌة 

ما ومن خالل الممابالت وبما ذلن ألن الحالة لم ٌدرن والدٌه مسالذي لم ٌتصف سلوكه بالعدوانٌة و ،الرابعة

لن راجع ذمٌوالت عاطفٌة إٌجابٌة وحبه لتعلك بالغٌر والمربٌات و أظهرت أسفرت علٌه نتائج اإلختبار،

مع األم عاشت  فالحالة األولى ،بٌنما الحاالت الثالث لد تعرفوا على أسرهم ،لعٌشه مدة طوٌلة بالمركز

سنوات عاشت مع األم البٌولوجٌة 8بعد زواج األم الحاضنة كان فً عمر الحالة و ،الحاضنة منذ والدتها

أما  ،أمها إلى المركز وكانت تموم بزٌارتها ثم تخلت عنها ذلن بعد زواج المربٌة ثم أحضرتهاولمدة سنة 

و بعد وفاة  سنوات و بعد وفاة األم عاشت رفمة أختها مع الجدة لمدة سنة3عاشت مع األم لمدة  الحالة الثانٌة

سلوكات العنف، عدائٌة  حٌن احضرها للمركز أظهرتالجدة عاشت فً الشارع لمدة سنة وكانت تتسول، و

غٌاب العائلة باإلضافة إلى سنتٌن و2صلت عن األم و كان سنها انف لحالة الثالثة، أما ااكتسبتها من الشارع

باط والحرمان خاصة وأنها صغٌرة فً ه ذاتها نتٌجة شعورها باإلحظروف الشارع أصبحت عدوانٌة اتجا

جابهتها هذا بسبب مو ،مما جعلها عدوانٌة اتجاه ذاتهافمدت موضوع الحب حٌث انفصلت عن األم و ،السن

العٌش معهم هوٌة الوالدٌن و من خالل دراستً للحاالت استنتجت أن إدران ،ظروف صعبة فً السن مبكرة

 .الذي هو موضوع دراستًت سلوكٌة من بٌنها العدوان ورابامسبما ثم تعرضه لإلنفصال ٌخلف عدة اضط
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"ٌوجه الطفل المسعف العدوانٌة نحو ذاته فً حالة مناقشة الفرضٌة الفرعٌة الثالثة:-6-2-3

 اإلنفصال عن الوالدٌن "

 الرابعة(و")الحالة األولى و الثانٌة مع الحالة الثالثة ولم تتحمك مع بالً "الحاالتتحققت الفرضٌة الثالثة  -

توجه العدوانٌة نحو لحالة الثالثة وبناءا على نتائج الممابالت مع الحالة ،وحسب ما أوضحته المربٌة أن ا

سلوكات هستٌرٌة ،البكاء ،الصراخ ،اإلرتماء على األرض أرادي ثانوي أثناء النهار فمط و ذاتها من تبول

الرعاٌة خاصة وأنها تعرضت لكسب العطف وتباه المربٌات وذلن الصراخ الشدٌد و ذلن لمحاولة جلب انو

وهذا  بسبب عدم نضج انفعاالتها العاطفٌة ،بٌنما لم تتحمك الفرضٌة مع  ،لخبرة الحرمان فً سن مبكرة

تخرٌب اتجاه اصدلاءها تمثلت فً الضرب والسخرٌة والحاالت المتبمٌة ،فالحالة األولى لدٌها عدوانٌة 

"كانت تموم بضرب أختها الصغرى بحكم غٌرتها الشدٌدة  لة الثانٌةالحا أغراض اصدلاءها بالمركز ،أما"

 ،ا وذلن نتٌجة تعلمها سلوكات سٌئةتحاول فرض نفسهبالتمرد والعناد نحو المربٌات واتجاهها كما تموم 

لم ٌظهر سلوكات  الحالة الرابعةالجدة ،أما الشارع بعد وفاة األم و جاءت بها من خالل مدة تسوله فً

من خالل تحلٌل بروتوكول الحالة تبٌن انعدام وجود ،و واإلخبارت نتائج الممابالت ٌث أوضحعدوانٌة ح

وكات حسنة ،كما انه سهل التعلك وٌحب مشاركة سلوكات عدوانٌة بل على عكس ذلن  كان ٌظهر سل

مندمج مع بالً األطفال فً المركز،كما أن المربٌات حاولوا تعوٌضه بمختلف الطرق  اصدلاءه فً اللعب و

 لم ٌترن له فرصة تولد سلوكات عدوانٌة . هذا ماو
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نتٌجة الدراسة التً قمنا بها حول الحرمان الوالدي توصلنا إلى دور هذا األخٌر فً خلق  -

من خالل تجربتنا المٌدانٌة المتواضعة التً كان هدفنا من رابات عدٌدة على الطفل المسعف ،واضط

محاولة تفسٌر معاشها الٌومً فً ظل الحرمان الوالدي لتوسع فً مجال هذه الفئة الهشة وخاللها هو ا

ٌة العوامل البٌئ،معنى ذلك أن الحرمان الوالدي و ألن اإلهتمام باألطفال هو اهتمام بالمستقبل،نظرا 

،الصحٌحة أو النماذج كبٌر فً اكتساب الطفل السلوكات ولها دور التً تسهاهم فً تنشأة الطفل ،

طرب أن حرمان األطفال من الرعاٌة سلٌمة تحدد السلوك السوي أو المضالخاطئة،فاألسس التربوٌة ال

ه التأثٌرات قد ال تتراجع هذتهم و طباعهم و نموه اإلنفعالً والوالدٌة ٌؤثر تأثٌرا  كبٌرا على شخصٌ

هزة عاطفٌة لها تأثٌرات على الصحة قدان الوالدٌن ٌمثل خبرة ألٌمة وتستمر مدى الحٌاة ،فإن فأبدا و

كثٌرا ما تظهر فً شكل ة األطفال مدى الحٌاة وغرس فً نفسٌة للطفل ،فخبرة الحرمان تالنفسٌ

لمحاولة عالج إضطرابات نفسٌة ظاهرة ،لذى فالتشخٌص المبكر لهذه اإلضطرابات أول نقطة 

والتً عرفت العدوانٌة  سعف،ابرز هذه اإلضطرابات السلوكٌة اإلضطرابات السلوكٌة لدى الطفل الم

  ع بً فئة األطفال المحرومٌن من الوالدٌن إنتشار واس
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 :التوصيات 

 

ىمسؼفح تمنىا مه َظغ اىتُصٍاخ تىاءا ػيى ما َصيىا إىًٍ مه خاله تشتصىا اىمٍذاوً ىمشمز اىطفُىح ا

 :اىتاىٍح  االقتشاحاخَ

 َ اإلسشادٌح اىىاجؼح ىمحاَىح تؼذٌو اىسيُك اىمعطش ىألغفاه اىمسؼفٍه تنثٍف اىثشامج اىسيُمٍح 

  إحساسٍم أسثابمؼشفح اىمالئمح، َاىمؤسسح ألجو تُفٍش اىظشَف  إمناوٍاخاىمساٌمح فً تطٌُش  

 اىحشمان ت

 َسٌم اىفؼاه فً مجاه تىشأج اىطفو مىز مشاحو األَىى مه حٍاتً ذتُػٍح اىمشتٍاخ ت 

  داخو اىمشمز  تاإلغتشابتنثٍف اىثشامج اىتشفٍٍٍح فً مشمز اإلٌُاء تٍذف مُاجٍح شؼُسٌم 

  تٍذف  االسقاغٍح إلختثاساخا َ طثٍق مقاٌٍس اىزماءتتُػٍح األخصائٍٍه فً اىمشمز ػيى ظشَسج

 تؼذٌا يُك اىحاالخ قثو تطثٍق اىثشامج َػمو مقاسواخ ػيى س،َإلظطشاتاخاىنشف اىمثنش 

 رىل تٍذف تؼٌُط اىحشمان ج تقذٌم اىذػم اىمؼىُي ىألغفاه َظشَس 

 حيٍا اىؼمو ػيى ٍَُمٍح ً اىتمؼاٌشح اىطفو اىمسؼف مشنال 

  ىذمجٍم  َرىل وفسٍحما تُفشي مه حاجاخ األغفاه تأٌمٍح األسش اىنفٍيح َ إقىاعاىؼمو ػيى محاَىح

 ظمان استقشاسٌم اىؼائيً  أسش َظمه 

  دػم مُاٌثٍمَتحسٍه  مستُاٌم اىذساسً  أغشضتحفٍز َ تؼزٌز قذساخ األغفاه اىمسؼفٍه اىزاتٍح 

 دمجٍم مغ األغفاه فً اىمشمز ىغشف َتجىة اوؼزاه األغفاه فً ا 

 ىمؼاىجح اقتشاح تشامج جذٌذج ىيتخفٍف حذج اىشؼُس تاىحشمان ،َ مشاجؼح اىثشامج اىتشتٌُح اىمقتشحح

  ظاٌشج اىسيُك اىؼذَاوً 
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 لائمة المراجع :

 المراجع العربٌة: -    

  ( سٌكولوجٌة النمو عند األطفال:600إبراهٌم عثمان ،)التوزٌع  ،دار أسامة للنشر و

  6عمان ، األردن ، ط،،

 و أسالٌب معاملة الوالدٌن  مشكالت الطفل السلوكٌة(، 9==5حمد السٌد دمحم إسماعٌل )ا

 .6دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر، ط،

 ( 6059أحمد عبد اللطٌف أبو سعد ،)ًدار المسٌرة للنشر الممابلة فً اإلرشاد النفس ،    

 5التوزٌع، عمان، طو

 ( 600أدٌب دمحم خالدي= ،) 7دار وائل للنشر و التوزٌع ،األردن ،ط،النفسٌةالصحة 

 ( 5أسعد ٌوسف=;;،)ًدار الغرب للنشر و التوزٌع ،ب.بلد،ب.ط علم النفس التطبٌم، 

 ( ،6059إسماعٌل عبد الفتاح) ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب، الماهرة، ب.طححموق الطفل ، 

 ( 5انسً دمحم أحمد لاسم==<)5، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، الماهرة، طأطفال بال أسر 

 (، ً5أنطوان رزق هللا مشاط==;،)دار األعجانً  أوالدنا من الطفولة حتى المراهمة،

 5ان،طشردل للنشر و التوزٌع ،لبن

 ب.ط 

 ( ً6009بدرة معتصم مٌمون،)اإلضطرابات النفسٌة و العملٌة عند الطفل و المراهك 

 6،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،بن عكنون ،الجزائر ، ط

 ( 6007حاتم دمحم أدم)5، مؤسسة إلراء للنشر و التوزٌع ،الماهرة طالصحة النفسٌة للطفل 

 ( 6009حامد عبد السالم زهران،)ٌدار الغرٌب للنشر  ة و العالج النفسًالصحة النفس،

 5التوزٌع ، الماهرة ،طو

 ( 600حسن بوبازٌن=،)درا المعرفة ،ب ط سٌكولوجٌة الطفل و المراهك ، 

 ( ً6007حسن مصطفى عبد المعط،)دار  علم النفس النمو و األسس و النظرٌات،

 البٌضاء للطباعة ،الماهرة ،ب.ط

 ( 6008حسٌن فاٌد،)مؤسسة حورس الدولٌة للنشر و التوزٌع  العدوان و اإلكتئاب، 

 ( 600خالد عبد الرزاق النجار<،)جمعٌة البر فً اإلحصاء ،مركز التنمٌة  دراسة الحالة،

 األسرٌة ،سعودٌة ،ب.ط
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 ( 6050خالد عز الدٌن ،)دار أسامة للنشر و التوزٌع، السلون العدوانً عند األطفال ،

 5األردن، عمان، ط

 ( 600سامر جمٌل رضوان= )ًنماذج من اإلضطرابات  علم النفس األطفال اإلكلٌنٌك ،

  6النفسٌة فً سن الطفولة و المراهمة  ،دار الكتاب الجامعً ،غزة ،فلسطٌن ، ط

 ( ،ً600سلوى دمحم عبد البال;) ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب، الماهرة، فن التعامل مع الطفل ،

 مصر، ب.ط

 مكتبة زهراء  برامج و طرق تربٌة الطفل لبل المدرسة(،6005دى )سمٌرة أبو زٌد نج،

 5الشرق ،الماهرة ط

 ( 6007سهٌر كامل أحمد،)مركز  أسالٌب تربٌة الطفل بٌن النظرٌة و التطبٌك ،

 اإلسكندرٌة للكتاب ،الماهرة ،مصر ، ب.ط 

 (5سهٌر كامل أحمد==<،)اب ،مركز اإلسكندرٌة للكت دراسات فً سٌكولوجٌة الطفولة

 ،الماهرة ،ب.ط

 ( ،600سهٌر كامل أحمد:،)مركز  نشأة الطفل و حاجاته بٌن النظرٌة و التطبٌك،

 اإلسكندرٌة للكتاب ،الماهرة ،ب.ط

 ( 600سوسن شاكر مجٌد=،)دار الصفاء للنشر و التوزٌع  علم النفس النمو للطفل،

 5طباعة،طو

 ( 6055عادل ٌوسف أبو غنٌمة، )دار الفجر للنشر  طفالاإلضطرابات السلوكٌة عند األ ،

 5التوزٌع ، الماهرة ، مصر ، ط و

 ( 6008عبد الحكٌم أحمد خزامى،)دار النشر إبن سٌنا  مرجع شامل فً حموق الطفل،

 6للنشر و التوزٌع ،مصر ،الماهرة ، ط

 ( 6057عبد هللا ٌوسف أبو زعٌزع،)اإلضطرابات السلوكٌة اإلنفعالٌة فً مرحلة الطفولة 

 5التوزٌع ،األردن ،عمان ،ط،زمزم للنشر و 

 ( 5عطوف دمحم ٌاسٌن=:=،) 6،دار المالٌٌن ،بٌروت،لبنان ،طعلم النفس العٌادي 

 (،ً600عالء الدٌن الكفاف=، )دار  علم النفس اإلرتمائًٌ سٌكولوجٌة الطفولة و المراهمة،

 5الفكر عمان ،ط

 (،6050فتٌحة كركوش،)الجزائر،ب.طعلم النفس الطفل ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 

 ( ً5فؤاد دمحم البه==< ) دار الفكر األسس النفسٌة للنمو من الطفولة إلى الشٌخوخة،

 العربً للنشر و التوزٌع ،ب.ط
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 (، 600محسن علً عطٌة<)دار المناهج ،عمان المشكالت السلوكٌة ألطفال الروضة،

 ،ب.ط

 (، 600دمحم عودة الرٌماوي<،)5للتسوٌك ،الماهرة ،ط ،الشركة العربٌة نمو الطفل و رعاٌته 

 ( 600هدى محمود ناشف;) ،دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و تربٌة الطفل األسرة،

 5الطباعة ،لبنان ،طو

 ( 6057هند إبراهٌم، )دار الجامعة الجدٌدة اإلسكندرٌة  طفل-إضطراب للك اإلنفصال أم،

 ،ب.ط
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 - الرسائل الجامعٌة:

 ( تصور اإلكتئاب لدى المراهق المسعف المحاول 2013-2012بسكري أسماء،)

 ل نتحار،مذكرة لنٌل شهادة ماستار فً علم النفس العٌادي ،جامعة باتنة ،منشورة 

 (، السلون العدوانً عند الفتاة الٌتٌمة المحرومة عاطفٌا 2015-2014سعودي نعٌمة ،)

 ،مذكرة لنٌل شهادة ماستار فً علم النفس العٌادي 

 ( ،المشكالت السلوكٌة لدى األطفال المحرومٌن من بٌئتهم 2009-2008سمٌر لوتة ،)

 األسرٌة ،الجامعة اإلسالمٌة ،غزة ،متطلب كمٌلً لنٌل شهادة ماجستار فً الصحة النفسٌة 

 ( صورة األم لدى الطفل المسعف ،مذكرة لنٌل ماستار فً 2013-2012صولً أروى،)

 علم النفس العٌادي، جامعة محمد الخٌضر ،بسكرة 

 (، المشكالت النفسٌة و السلوكٌة لدى أطفال السنوات 2012-2011عبد ا وي سعدٌة،)

الثال  األولى إبتدائً و عاللت  بالتحصٌل الدراسً ،مذكرة لنٌل شهادة ماستار فً علم 

 النفس العٌادي ،جامعة مولود معمري ،تٌزي وزو ،منشورة 

 (، الحرمان العاطفً و ت ثٌر  فً تكوٌن صورة العائلة لدى 2016-2015فرلان مرٌم،)

 الطفل المسعف ،مذكرة لنٌل شهادة ماستار علم النفس العٌادي ، جامعة مستغانم 

 (، دراسة أحالم الطفل فً  ل الحرمان الوالدي ،مذكرة 2010-2009لوشاحً فرٌدة، )

 لنٌل شهادة دكتورا  فً علم النفس العٌادي ،جامعة منتوري ،لسنطٌنة 

 (تصور الفتاة المراهمة المسعفة للعائلة ،مذكرة تخرج لنٌل 2013-2012مصفاوي صلٌحة)

 شهادة ماستار علم النفس العٌادي ،جامعة عبد الحمٌد إبن بادٌس

 

 المعاجم و الموامٌس :-

 ( 6055جان البالنش و جان براتراند بونتالٌس ،ترجمة مصطفى حجازي ،)معجم مصطلحات 

 5،المن مة العربٌة للترجمة ،بٌروت ط التحلٌل النفسً

 ( ،6009جرجس مٌشال ،)دار النهضة العربٌة ،بٌروت ،لبنان  معجم مصطلحات التربٌة و التعلٌم،

 5،ط
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 (، 6056روالن دورون ،فرانسواز ٌارو،)عوٌدات للنشر و التوزٌع  علم النفس موسوعة،

 6الطباعة ،بٌروت ،لبنان،طو

 ( ً5==5عبد المنعم حنف ،)ً5، مكتبة المد بولً ، الماهرة ،طموسوعة الطب النفس 

 (، ً8==5عبد المنعم حنف،)ً6،مكتبة المدبولً الماهرة ط موسوعة علم النفس و التحلٌل النفس 

 ( ،600كرٌمان بدٌر; ،)5،عالم الكتب ،الماهرة ،طلنمومصطلحات إعالة ا 

 (، 6055لورانس بٌرنو،)عوٌدات للنشر و الطباعة ،بٌروت ،لبنان  موسوعة دلٌل أمهات و األباء،

 6،ط

 ( 600مجدى عزٌز إبراهٌم=) عالم الكتب ، معجم مصطلحات و مفاهٌم التعلٌم و التعلم،

 5،الماهرة،ط

 ( ً600محمود سروج: ،)5الكتب، الماهرة، ط، عالم موسوعة أم و الطفل 

 المجالت: -

 ، السلون العدوانً لدى الطفل و عاللته باإلساءةبن حلٌلم أسماء ،جامعة أبو بكر بلماٌد ،تلمسان 

 .6058،العدد السابع جوٌلٌة  اللفظٌة و اإلهمال من طرف األم

 ، عاٌةمؤسسة الطفولة المسعفة و دو رها فً ر،  مجلة تطوٌر العلوم اإلجتماعٌةطاهري نصٌرة 

 ;605، ;،العدد و التكفل باألطفال مجهولً النسب

 ، لحرمان العاطفً عند الطفل الٌتٌم،ا مجلة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌةفاطمة الزهراء خموٌن 

 .:605دٌسمبر  ;6،المركز الجامعً ،تمنراست،العدد 

  ،مجلة بالطفولةإشكالٌة جمع المعطٌات فً الدراسات المتصلة فوزي عالوة، جامعة المسٌلة ،

 (.=600")8الواحات للبحو  الدراسات العدد" 

رنٌت:تموالع اإلن -  

(https//. Fashion-azyya.com/(401263.html)          la Dat  -16.2.2018      

12.25 

-(https//. w.w.w.msnfcf.gov.dz/or/ammuaire         la Dat    18.2.2018      

10.25 
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 شبكة المقببلة : -

جشاء ٍقبثالد ٍغ حبالد اىذساسخ ٗاىزٜ رخذً ٍ٘ض٘ع اىجحث ٗاسزخذاً إلثشاء اىجبّت اىزطجٞقٜ ىجئْب إل -

ىَ٘ض٘ع ٍِ طشف اىحبالد اىذساسخ ٗاىَشثٞبد اىزٜ رٌ فٖٞب طشح أسئيخ اىزٜ ريٌ ػِ ا،اىَقبثيخ اىْصف ٍ٘جٖخ ٗ

 األخصبئٞخ اىْفسٞخ ٗ

 على الحبلة:األسئلة التي طرحث  (1 -

شَيذ األسئيخ اىزٜ طشحذ ػيٚ اىحبىخ "اىجٞبّبد األٗىٞخ ،اإلسٌ ،اىسِ ،ربسٝخ اىذخ٘ه ىيَشمز ، اىَسز٘ٙ  -

ّظشرٌٖ ّح٘ اىزجْٜ ،اىَؼبش اىٍٜٞ٘ فٜ اىَشمز ، ٍؼشفخ سغجزٌٖ اإلخ٘ح ،سٜ ،طجٞؼخ اىؼالقبد ٍغ اىؼبئيخ ٗاىذسا

ّظشرٌٖ اىحبىٞخ ّح٘ أسشٌٕ ،طجٞؼخ ٗإحسبسٌٖ ػْذ اإلّفصبه ٗؼ٘سٌٕ فٜ اىَشمز أٗ اىزٕبة ػْذ ػبئيخ ىيزجْٜ،ش

ػِ  سأىزٌٖ،ػالقزٌٖ ٍغ اىَشثٞبد ،شؼ٘سٌٕ ّح٘ اىَشثٞبد ،طَ٘حٌٖ اىَسزقجيٜ ، مَب  أصذقبءٌٕػالقبرٌٖ ٍغ 

 أّفسٌٖمٞف ٝقٍُ٘٘ ثبىذفبع ػِ غضجٌٖ مٞف ٝزصشفُ٘ ػْذ اىغضت ، ٗاىَ٘اقف اىَحجطخ ،ٗاألشٞبء اىزٜ ر

  اّفؼبالرٌٖػْذ  اٟخشِٝٗ أُ مبّ٘ ٝقٍُ٘٘ ثإراء  أّفسٌٖٝقٍُ٘٘ ثبىذفبع ثٖب ػِ  طشٝقخ اىزٜ،ٗ

 األسئلة التي طرحث على األخصبئية : (2 -

ى٘قذ فٜ ااىْفسٜ ىيحبالد ،أثْبء اىذخ٘ه ٗ ػِ اى٘ضغ ىالسزفسبسخصصذ ػذح ٍقبثالد ٍغ األخصبئٞخ  -

إٌٔ اإلضطشاثبد اىزٜ ى٘حظذ ػيٌٖٞ األٗىٞخ ح٘ه اىحبالد ّٗبد بثٞطجٜ ٗربسٝخ اىاىشإِ ٗ ربسٝخٌٖ األسشٛ ،ٗ

أُ ٗد،ٗطجٞؼخ اىَؼبش اىْفسٜ اىشإِ اىزٜ طجقذ ػيٌٖٞ ٗ ّزبئج ٕزٓ اإلخزجبسا االسقبطٞخٗ ٍب ٕٜ اإلخزجبساد  

ؼذٝو سي٘مٌٖ اىجشاٍج اىسي٘مٞخ اىَؼذح ىز إٌٔػِ اىحبالد اىَذسٗسخ ،ٗ ٝسأىُ٘ػِ ثؼذ  أقشثبءمبُ ىيحبالد 

 فٜ اىَشمز  األطفبهاىسِ ٗػِ اىؼالقخ ثِٞ اىحبالد ٗاىزؼبٍو ٍغ اىحبالد حست  طشق،ٗ

 األسئلة التي طرحث على المربيبت : (3 -

زٜ مزٙ اإلضطشاثبد اىك اىحبالد اىَذسٗسخ فٜ اىَشمز ،ٗرَح٘سد األسئيخ اىَ٘جٔ ىيَشثٞبد ح٘ه سي٘ -

اىَالحظبد اىزٜ اسزسقٕ٘ب ٍِ خاله رؼبٍيٌٖ اىٍٜٞ٘ ٍغ ى٘حظذ فٜ ٍجبه األمو ٗاىًْ٘ ٗحبجبد اىجٞ٘ى٘جٞخ ٗ

أُ ٗرىل  أسجبةّح٘ األس٘ء ،ٗ  ٍزاجٌٖاىزٜ ٝزغٞش فٖٞب  اىفزشاداىحبالد ٗ طشق اىزنفو ثٌٖ ٍْز اى٘الدح ،ٗ ػِ 

ٌٖ ٍغ اىَشثٞبد سي٘مبد ػذٗاّٞخ ٗمزىل فٜ ىؼجٌٖ ،ٍٗب ٕٜ األىؼبة اىَفضيخ ٗاألّشطخ اىََبسسخ مبُ فٜ رؼبٍي

أٗ اىحفبظ ػيٚ ّظبفزٌٖ إضبفخ إىٚ اىززاٌٍٖ ثبألٗاٍش ٗحبجبرٌٖ  إػذادفٜ  أّفسٌٍٖذٙ اػزَبدٌٕ ػيٚ  أٝضبٗ

اىزَشد ػيٚ اىق٘اِّٞ ،ٗإٌ ٍحبٗالد اىَشثٞبد فٜ ر٘فٞش اىج٘ األسشٛ ىألطفبه اىَسؼفِٞ،ٗإٌ األػَبه اىَنيفخ 

 ثٖب ٍشثٞبد اىذٗسح اىَسبئٞخ ٗمزىل اىيٞيٞخ


