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صصد  " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل:"ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الشكر واللناا هلل سبحااه ووتالى اللذ  بمصروه  جل وعج   فكل, الحبيب

وتتصد اللبال وييسل البيتحيل  حبصد  و الترش التعيم على منحه لنا التم ل  

. والبترفة والتبر والموة والتزيبة إلوبام هلا البلسود التلبي

ف الشكر اللزيل للساولة على ررسسم الصدتور قويصر  ن اابص على  

وإلى دل  , مياعصونا في إالاز هلا التبل وومصيم النتح واإلرشاد لنا

من علبني  "وإلى دل من قيل فيسم  , األساولة من اال تصائي إلى اللامتي

 ".ارف ا صرت له عبصا

يوسسي  " والشكر الكبير إلى من ساعصاا في دتا ة هلد البلدرة ولصذ  

 ".عتام الصين  

 .إلى دل من ساعصاا من قريب رو  تيص وإلى دل رفراد روضة طيور اللنة

 .وإلى من ساعصاي متنويا زو ي التزيز رطال اهلل عبرد

 .        وإلى دل هؤالا  بيتا امول شكرا  زيج
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 ي  ررهصذ ثبرة وعناا الصراسة إلى رمي و صوي رابسبا اهلل و

رطال اهلل في عبرد إلى من شاردني فراة الحياة وق اسبني  

.ازاسا إليك يا زو ي التزيز  

: إلى الشبود التي ونير در ي روالدذ األعزاا

فرر رمااي ولينا  , ضياا الصين, عتام الصين, عباد الصين

 . ار س

 اإلدلينيكيإلى إإووي ودل طلبة فرد علم النسس  

وإلى دل من إااته  ادروي  
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 :ملخص البحث

ٌدورالحدٌثالٌومفًأكثرمنمناسبةحولخروجالمرأةالعاملةووضعالطفلفًسن

مبكرةفًالروضةتحتإشرافمربٌةتلعبدورفعالفًتكوٌنشخصٌةوتأخذمكان

صورة المربٌة "ولكنهذاكانموضوعبحثناهو,األمعلىحسبالمعاملةالمقدمةله

ودعمناه,والذيتناولتفٌهالجانبالنظري"البدٌلة عن األم العاملة لدى أبناء الروضة

.لفرضٌاتابجانبمٌدانًللتحققمنصحة

:وتمتبدراسةعٌادٌةلثالثةحاالتعلىالنحوالتالً

,األهدافالمرجوة,وهوٌحتويعلىأسباباختٌارالموضوع :مدخل الدراسة 

.الفرضٌاتوالمفاهٌماإلجرائٌة,اإلشكالٌة

ونعنًبذلكأهمٌةوأهدافالبحثوأسباباختٌارناللموضوعوإشكالٌةالبحثو

.فرضٌاتهثمالتعارٌفاإلجرائٌة

 :الجانب النظري وٌحتوي على

وتناولتفٌهمراحلنمو"الطفولة ومراحل النمو والعالقة األسرٌة":المبحث األول

وعالقةالطفلباألموآثارعملاألم Freud et Erikson  الطفللدىفروٌدوارٌكسون

.علٌهوكذاتعلقالطفلباألموبالمربٌة

 

حٌثتطرقتفٌهلنشأةرٌاض"الروضة فً الحٌاة األولى للطفل":المبحث الثانً

أهمٌتهاوخصائصهاوواقعرٌاضاألطفالفًالجزائر,أهدافها,األطفالوكذامفهومها

.وكذلكإلىالفرقبٌنمدارسالحضانةومدارسالرٌاض

اشتملعلىتكوٌنالمربٌةودورهاوالشروط"المربٌة وعالقتها بالطفل":المبحث الثالث

.الواجبتوفرهافٌهاوالتفاعلبٌنهماوبٌنالطفلوعالقتهابأولٌاءاألطفال
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اشتملهذاالفصلعلىمفهوم"صورة المربٌة واألم العاملة لدى الطفل":المبحث الرابع

.الصورةالهوامٌةونظرٌاتعنهاوالصورةالهوامٌةلألمالعاملةوكذاللمربٌةالبدٌلة

 :الجانب المٌدانً

تناولتفٌهاإلجراءاتالمنهجٌة"منهجٌة الدراسة وأدوات البحث":المبحث الخامس

وبالتحدٌد,والوسائلالمستعملةمنمقابلةومالحظةعٌادٌةواالختباراتاإلسقاطٌة

.اختباررسمالعائلة

حٌثضمعرضالحاالتالثالثة"الدراسة العٌادٌة وتقدٌم الحاالت":المبحث السادس

.وتحلٌلنتائجاالختبارومناقشةالفرضٌاتواستخالصالنتائج,المدروسة

والتوصٌاتالممكنةفًمجالعملاألم,وختمتبحثًبالخاتمةوأهماالقتراحات

.ووضعالطفلداخلالروضةوتكوٌنالمربٌاتواختبارهم
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 : مقدمة

لم تعد تنشئة الطفولة عمال تلقائٌا روتٌنٌا ٌمكن أن ٌقوم به الجمٌع دون عون وتوجٌه 

ممن لدٌهم الخبرة فً فن معاملة الطفولة وأساس هذه التنشئة األم وما تقدمه من عطف 

وحنان لطفلها ولكن للزمن أحكامه وللظروف دورها فً الحٌاة ومع ازدٌاد التطور وكبر 

الحاجٌات والمسؤولٌات داخل األسرة فأصبح لألم دور فعال للمشاركة فً حقل العمل 

فانفصاله عن الوسط األسري والتحاقه , وبالتالً ترك الطفل فً أحضان مربٌات الروضة

فبعدما كان ٌقضً كل وقته مع , بمؤسسات تربوٌة ٌعتبر مرحلة انتقائٌة فً مسار حٌاته

فلهذا ٌكون للمربٌة دورا بارزا . أسرته أصبح ٌشاطره مع رفقائه ومربٌته داخل الروضة

فً خلق الشعور باألمن والطمأنٌنة فً نفس الطفل لٌتمكن من الشعور بحرٌته والتعبٌر 

عن نفسه دون خوف فهً تعمل على توفٌر بٌئة مناسبة وتقدٌم  اإلرشاد المناسب للنمو 

السلٌم وباعتبار الطفل قادر على التغٌر نتٌجة لما ٌمر به من مواقف وخبرات فهو نتاج 

فتفاعل الطفل , تربوٌة ونفسٌة تؤثر كل منها فً  سلوكه, تفاعل عدة متغٌرات اجتماعٌة

 .مع األم من جهة وتفاعله مع المربٌة من جهة أخرى ٌجعله ٌشكل نظرة  على كلٌهما

صورة المربٌة البدٌلة عن األم العاملة "ومن هنا استقٌنا محور موضوعنا المتمثل فً 

 ".لدى أبناء الروضة

فتفاعل الطفل مع األم من جهة وتفاعله مع المربٌة من جهة أخرى ٌجعله ٌشكل نضرة 

 .على كلٌهما

صورة المربية البديلة عن األم العاملة "ومن هنا استقٌنا محور موضوعنا المتمثل فً 

 ."لدى أبناء الروضة

 

 

 



 مدخل دراسة
 

~ 12 ~ 
 

  :أهمية وأهداف البحث  -1

 :فتتجلى أهمٌة بحثنا فً , إن لكل بحث أهمٌة ٌتمثل بها :أهمية البحث  -1-1

 .تشجٌع األم على الخروج لمٌدان العمل والحٌاة االجتماعٌة دون خوف  -

 .تظهر أهمٌة البحث فً أنه ٌتناول مرحلة نمو نفسً ذات أهمٌة بالنسبة لمراحل النمو -

 .تبٌان نوع العالقة الثالثٌة داخل األسرة وتأثرها بدخول بدٌل لها -

 .تعلٌم الطفل االستقاللٌة من خالل انفصاله عن األم -

الدور الفعال الذي تلعبه الروضة فً حٌاة الطفل لتغطٌة الفراغ الذي تتركه األم من  -

 .خالل تفاعل الطفل مع رفاقه

  : تتمثل أهداف بحثنا في :أهداف البحث -1-2

 .محاولة اكتساب قدر ممكن من المعلومات النظرٌة التً تؤلهنا للعمل المٌدانً -

 .التعرف على االضطرابات النفسٌة التً ٌتعرض لها الطفل عند غٌاب أمه الحقٌقٌة  -

 .الرغبة فً معرفة ما مدى تأثٌر المربٌة على الطفل وسلوكه -

 .ونظرته إلى أمه العاملة, نظرة الطفل اتجاه وضعه ضمن الروضة -

 د.معرفة على أي مدى ٌتم اختٌار رٌاض األطفال وشخصٌة المربٌات -

توجٌه نداء إلى السلطات المعٌنة والمسؤولة عن رٌاض األطفال بتكوٌن متخصصٌن  -

 .فً علم النفس للعمل فً الروضة

لفت انتباه اآلباء وكل من ٌقوم بتربٌة األطفال إلى خطر مرافقة الوالدٌن خاصة األم  -

 .فً مرحلة الطفولة على تكوٌن الشخصٌة فً الكبر

  : أسباب اختيار الموضوع -2

بل , إن اختٌار موضوع الدراسة فً مجال البحث العلمً ال ٌأتً بطرٌقة عشوائٌة -

تسبقه عوامل متنوعة ٌمكن أن تتعلق بذات الطالب ومٌوله الذي ٌسعى للبحث فً تلك 

إذ هناك أسباب ذاتٌة , المعرفة أو ٌكون ناتج لحساسٌة الموضوع فً الواقع االجتماعً

  :وأخرى موضوعٌة فً اختٌارنا لهذا الموضوع وتتخلص فٌما ٌلً 
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  :األسباب الذاتية  -2-1

 ,محاولة التعرف على تكوٌن الطفل داخل هذه المؤسسات وكونً أم عاملة -

 .مدى محافظة الطفل على استقراره النفسً خارج األسرة -

 .الرغبة فً التعرف على كٌفٌة تعامل الطفل مع موقف انفصاله عن أمه -

  :األسباب الموضوعية  -2-2

 ارتفاع نسبة األمهات العامالت مما ٌؤدي غلى زٌادة وضع الطفل فً الروضة  -

وضع مؤسسات تربوٌة تساعد الطفل فً التأقلم مع رفاقه وإعداده للجو االجتماعً  -

 خارج األسرة

 .الكشف عن خباٌا وأسرار الروضة فً تكوٌنها لرجل المستقبل -

  :إشكالية البحث  -3

لقد اجمع علماء النفس والتربٌة على أن المراحل األولى من عمر اإلنسان تعتبر المراحل 

ومن , ألن تلك السنوات المبكرة بمثابة الدعائم الرئٌسٌة فً بناء الشخصٌة, ذات األهمٌة

بٌن هذه المراحل مرحلة الطفولة المبكرة التً هً ذات أهمٌة قصوى فً البناء النفسً 

لإلنسان وكل ذلك ٌتركز على دور األسرة فً تنمٌة بعض المهارات والقدرات لدى 

الطفل ومن دعائمه األم التً تعد األرضٌة األساسٌة التً تبنً بها شخصٌة الطفل وتنمو 

عن طرٌق عملٌة التفاعل مع الوالدٌن وبواسطتها ٌدرك الطفل شخصٌته المنفصلة عن 

واالنفصال ٌعنً االستقالل عن الوالدٌن وتكوٌن صور واعٌة , باقً الشخصٌات األخرى

والواعٌة بٌن الحقٌقة والخٌال كأسلوب ٌتبعه وٌنتهجه فً بناء شخصٌته ومكن نظرا 

فخروجها للعمل روج فضاء لوضع الطفل داخل , لتعدد أدوار األسرة وخاصة األم

فأصبحت هذه المؤسسات تتحكم فً إعداد الطفل وتهٌئته نفسٌا وكل ذلك , رٌاض األطفال

ٌرتكز على عنصر أساسً فً الروضة وهو المربٌة لما تحمله من صفات فً تحقٌق 

وقد تكون لهذه , مما ٌجعل طهور نوع من العالقة بٌن هذه المربٌة والطفل, األهداف

أثر فً ظهور نوع من اضطراب صورة األم العاملة لدى الطفل خاصة فً  العالقة 

 .مراحله األولى من طفولته المبكرة فٌشكل صورة عن المربٌة
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وفً دراستنا هذه سنحاول تسلٌط الضوء على صورة المربٌة البدٌلة عن األم العاملة لدى 

  :وعلٌه نطرح اإلشكال التالً , أطفال الروضة

 ماذا ٌمثل غٌاب األم للطفل؟

  :التساؤالت الفرعٌة التالٌة , وتتفرع عن هذه اإلشكالٌة العامة

 ما أثر غٌاب األم عن الطفل المودع فً الروضة؟ -1

 غٌاب األم ٌجعل الطفل ٌشعر باالستقاللٌة ؟ -2

  هل تختلف الصورة التً ٌكونها الطفل عن أمه قبل وبعد وضعه فً الروضة؟ -3

   :الفرضية العامة -4

 . دور الروضة فً تنمٌة شخصٌة الطفل -1

 . الروضة فً تنمٌة القدرات المعرفٌة للطفل -2

 .(فضاء للعب والتعلم) الروضة فً تنمٌة االستثمارات النفسٌة  -3

 . تمثل الروضة بالنسبة للطفل -4
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  :التعاريف اإلجرائية  -5

 هً الصورة التً ٌسقطها الطفل ال شعورٌا لوالدٌه فً مقٌاس اختبار :الصورة الهوامية 

 .رسم العائلة لٌكتشف عن نوعٌة العالقة بٌن والدٌه والمربٌة

 .هً الصورة التً ٌكونها الفرد عن ذاته وعن اآلخرٌن :صورة الذات 

 .هً الصورة التً ٌبنٌها الطفل فً مخٌلته خالل مراحله األولى :صورة األم 

 .هً الصورة التً ٌشكلها الطفل عن المربٌة :صورة المربية 

وتمارس عملها خارج البٌت مع ,هً األم التً تغٌب عن ابنها طوال النهار :األم العاملة 

 .التفرٌط فً رعاٌة طفلها طوال ساعات النهار

هم األطفال الذٌن ٌتداولون على مؤسسات تربوٌة أو ٌتواجدون داخلها  :أبناء الروضة 

تدعى برٌاض األطفال على التعاون فً اللعب مع الجماعة ومساعدته لنفسه وتساهم فً 

 .نمو سلوكه الشخصً واالجتماعً والتأثٌر على شخصٌته فً المستقبل

 



 

 

         المبحث األول

األولى                    الروضة في الحياة 

 للطفل
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  :تمهيد

إن رٌاض األطفال قد نشأت نتٌجة لجهود بعض المربٌن والفالسفة والمهتمٌن بتربٌة 

جوها "وصحة األطفال ومن الرواد الذٌن اهتموا بالطفل فً القرن السابع عشر الفٌلسوف 

بحٌث كان ٌفضل أن تتم تربٌة طفل ما قبل المدرسة على أٌدي "ناموس كومينوس

ونتٌجة لهذه , األمهات فً البٌوت بدال من مدرسة الروضة وسماها بمدرسة األم

جان جاك "الدراسات توالت دراسات جدٌدة فً القرن الثامن عشر على ٌد الفٌلسوف

بحٌث طالب فً كتاباته بضرورة ترك الحرٌة للطفل فً النمو بشكل طبٌعً من " روسو

إننا ال نعلم شيئا  ":فهو ٌعتبر من حماة الطفولة حٌث ٌقول , خالل التعلم والتعلٌم بالخبرة

عن الطفولة وكلما مضينا في تربية األطفال ونحن على جهل بطبيعتهم ازددنا تورطا 

 » .66ص,2008,فتٌحة كركوش « "في األمر وضالال في الطريق وبعدا عن الصواب

وقد أصبح الرٌاض فً دول أوروبا الغربٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على وجه 

الخصوص جزءا من التعلٌم العام بحٌث تعمل الدولة على توفٌره إٌمانا منها بأهمٌة هذه 

 .المرحة فً التربٌة واالكتساب

وقد كان االهتمام برٌاض األطفال فً الوطن العربً دون المستوى المطلوب مقرنة 

" 1986معروف المثناني "فلقد أكد , بالدول المتقدمة بسبب نقص اإلمكانٌات واألجهزة

 خارج السلم التعلٌمً 1986فً هذا الصدد أن التعلٌم فً هذه المرحلة الزال حتى عام 

ولكن على الرغم من ذلك فقد عملت البلدان العربٌة , الرسمً فً أغلب الدول العربٌة

على تجسٌد الكثٌر مما جاء فً توصٌات المؤتمرات الدولٌة للتربٌة التً من مهامها 

 . »  74-73-72ص,2008,فتٌحة كركاش « ترقٌة التربٌة ما قبل المدرسً

 :تعريف الروضة  -1

على  (1998)إذ أكد الرٌماوي عودة , لقد تعددت تعارف العلماء الخاصة بهذه المؤسسة

ضرورة عدم إغفال بعض الحقائق بخصوص هذه الرٌاض كً ال تنحرف عن سبل 

 :أهدافها ومسارها التربوي وخص بالذكر ما ٌلً 
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والحدٌقة تمثل المتعة والجمال واللعب فال ٌجوز بأي , إن كلمة روضة تعنً الحدٌقة -

 .   حال أن ٌطلق اسم الروضة على شقة فً بناٌة ٌحجز فً داخل عرفتها لألطفال

إن التربٌة فً رٌاض األطفال هً التهٌئة للتربٌة المدرسٌة ولٌست حلقة من حلقاتها  -

 .لذلك فإنه ال ٌجوز أن تتحول الروضة إلى المدرسة

فال ٌمكن لهذه , الروضة مطالبة بتنمٌة شاملة للطفل جسمٌا وعقالنٌا ووجدانٌا وعالئقٌا -

المهمة الشاقة أن تقوم بها معلمة تحمل شهادة ثانوٌة بل تحتاج إلى مربٌة مؤهلة لمثل 

 .هذه المهمة

رٌاض األطفال بمثابة مؤسسات وسطى بٌن البٌت  (1985)وقد اعتبرت سنٌة النقاش  -

والمدرسة الرسمٌة فهً تساعد على تنمٌة القدرات وخصائص الشخصٌة التً تسهل 

 .على الطفل فً المستقبل استٌعاب التعلٌم المنظم فً المدرسة

أن الروضة تساعد على نمو مختلف ملكات  (1973)وأضاف محمد آدم وتوفٌق حداد  -

بل أن تجعله ٌشعر بمتعة العمل والنشاط , الطفل بدون أن ترهقه أو تضغط علٌه

وتؤدي به إلى أن ٌحب األطفال غٌرهم من خالل ألعابهم وأعمالهم برغم اختالف 

 .(75-74-73-72،ص2008فتٌحة كركاش،)أمزجتهم واستعداداتهم 

مما سبق ٌمكن القول أن الروضة بٌئٌة تربوٌة تتكون من األطفال فً الفئة العمرٌة من 

 .تهدف إلى تحقٌق رقٌا فً نموه النفسً من خالل نقله من حالة إلى أخرى,  سنوات3-6

 :األهداف العامة لرياض األطفال -2

لقد تعددت أهداف الروضة نضرا لتغٌر الظروف المحٌطٌة بالطفل والتً تؤثر بطرٌقة 

 :لذا جاءت األهداف على النحو التالً, ما فً تكوٌن المفاهٌم لدٌه

إن اللعب فً رٌاض األطفال ٌؤدي إلى تطوٌر مهارات : تطوٌر مهارات التفكٌر -

 محمد كامل عبد « الطفل المتعلقة بالتفكٌر والمالحظة والتركٌز

 .»17ص ,1997,الصمد

تنمٌة العالقات وتوثٌقها بٌن الروضة والبٌت وبٌنها وبٌن المجتمع المحلً وذلك بإقامة  -

جسور التعامل والتفاعل اإلٌجابً بٌن الروضة والبٌت حتى ال تكون التربٌة بمعزل 



 المبحث األول                                                     الروضت في الحياة األولى للطفل
 

~ 19 ~ 
 

وحتى ٌتسنى للطفل أن ٌشارك فً خدمة المجتمع , عن حركة الحٌاة ومطالب المجتمع

 .ومشاركة فعالة

تنمٌة روح المبادرة والمثابرة والشعور بالمسؤولٌة واالعتماد على النفس واحترام  -

 .القواعد وااللتزام بالنظام

مساعدة الطفل على تكوٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو المناخ المدرسً وتنمٌة الدوافع  -

الضرورٌة لعملٌة التعلم مثل الرغبة فً النجاح واكتساب المعرفة لكً ٌتعود الطفل 

على المناخ المدرسً قبل االلتحاق بالمدرسة االبتدائٌة وحتى ٌتعرف على مفهوم 

 .المدرسة وما ٌتضمنه من عملٌات التكٌف والتطبٌع االجتماعً

وفً مقدمتها تنمٌة قدرة الطفل على التعبٌر اللغوي , تنمٌة المهارات اللغوٌة األساسٌة -

وذلك فً حدود ما تسمح به قدرات الطفل , والمهارات التمهٌدٌة لعملٌة القراءة والكتابة

 .وإمكاناته واستعداداته

اكتساب األطفال العادات واالتجاهات والمفاهٌم الصحٌة والغذائٌة السلٌمة وتعوٌدهم  -

 .(18ص, 2001,فهٌم مصطفى محمد)على المحافظة على سالمتهم ونظافتهم العامة 

تعد الموسٌقى واألناشٌد مجاال ٌفرغ فٌه الطفل : التعبٌر عن األحاسٌس والمشاعر -

فالروضة تنمً فً الطفل حب العطاء , مشاعره وفٌها ٌجد منطلقا له للتعبٌر والتواصل

وتثٌر من حوله المناسبات التً تجعله ٌقر وٌألف مبدأ األخذ والعطاء , من تلقاء نفسه

, فتٌحة كركوش)فً الحٌاة كما تجعله قادرا على أن ٌحسن هذا المبدأ وأن ٌعٌشه 

 .(82ص, 2008

 :أهمية الروضة   -3

 :فً بعض األبحاث أجرٌت مقابلة مع السٌدة نادٌة جمال فكانت تقول عن أهمٌة الروضة 

إن الطفل ٌتعلم فً الروضة ما ٌعده لحٌاة المدرسة من حٌث تعوٌده على الجرأة "

وتذكر خبرتها فً األمر , وممارسة سلوكٌات تنمً حس المؤسسات لدٌه من سن مبكرة

حٌث الحظت تطور مستوى ابنها األول بٌنما لمتكن الظروف تسمح بتسجٌل ابنها الثانً 

استعدادا االبن األول كان واضحا وأسرع لتقبل المدرسة : للدخول فً الروضة وتقول 
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كذلك تقبله للمنهج الدراسً واجتماعٌاته كانا عالٌٌن بٌنما رفض ابنً الثانً الذهاب 

 طارق عبد « للمدرسة واضطر والده ألخذه كل ٌوم للمدرسة ومرافقته للصف الدراسً 

مما سبق ٌتضح لنا أهمٌة الروضة فٌما  »413ص, 2008, ربٌع محمد, الرؤوف عامر

 :ٌلً 

 .تنمٌة حس المسؤولٌة لدى الطفل فً سن مبكرة - أ

 .تسمح للطفل باالنفصال عن أمه مبكرا - ب

 .اكتشاف الطفل للحٌاة االجتماعٌة من خالل مخالطته للمربٌة وأصدقائه الصغار- ج

 . سهولة االنتقال الطفل إلى المدرسة االبتدائٌة فٌتأقلم بسرعة مع الجو الدراسً- د

 . تسمح بالنمو السلٌم للطفل فً جو مالئم خال من كل العقد والمشاكل- ه

 . تطوٌر ذكاء الطفل ومهاراته من خالل األلعاب والبرامج واألنشطة التً تقوم بها–و 

 : خصائص الروضة  -4

ولكً تترجم هذه المهام على أحسن وجه وجب أن تتوفر , تقوم رٌاض األطفال بعدة مهام

 .....حجم وإدارة, الروضة على شروط وخصائص من موقع

قرٌبا من مسكن , ٌجب أن ٌكون الموقع مناسبا إلقامة روضة فٌه: حجم الروضة - 5-1

بعٌدة عن مصادر التلوث والضوضاء , األطفال حتى ال ٌرهقهم الوصول إلٌها

 .واالزدحام

الروضة تتمٌز بحجمها الصغٌر مقارنة بالمدرسة بحٌث ٌفضل : حجم الروضة - 5-2

القائمون على تربٌة طفل قبل المدرسة أقرب إلى البٌت من حٌث التجهٌزات والمناخ 

 .كما وجب أن تحاط باألشجار والساحات الخضراء, العام
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 : مرافق الروضة - 5-3

على الروضة أن تكون مجهزة بكل المستلزمات التً توفر الراحة للطفل من ساحات 

كما ال ٌجب أن ننسى توفر الروضة على اإلدارة التً تشمل عادة , للعب ومرافق للتعلٌم

والمربٌات وغرف لالستقبال أولٌاء األطفال ووجود خدمات , غرفة المدٌر ومساعدٌه

 .(81-80-79ص , 2008, فتٌحة كركاش)صحٌة مثل غرف اإلسعافات األولٌة 

 :واقع رياض األطفال بالجزائر  -5

, واقع رٌاض األطفال بالجزائر له مراحل تطور سابقة حاله حال كل رٌاض فً العالم

 .فلقد شهدت رٌاض األطفال عدة تغٌرات منذ االحتالل الفرنسً حتى الوقت الراهن

فقد عملت الروضة فً ظل االستعمار الفرنسً كغٌرها من مؤسسات اإلنتاج والخدمات 

العامة ومؤسسات التربٌة والتعلٌم الخاص على خدمة المستعمرٌن وتحقٌق أهدافهم 

وعلى الرغم من قلة عددها وصغر حجمها فإنها كانت تقتصر خدماتها على , ومطامحهم

أبناء المستعمرٌن فً حٌن لم ٌكن بمقدور األطفال الجزائرٌٌن االستفادة من هذه 

النشاطات باستثناء نسبة قلٌلة منهم مثل أبناء الفئة الموالٌة لالستعمار الفرنسً على غرار 

وكانت تطبق فً فرنسا وذلك لكً تجسد , ما كان قائما آنذاك فً مختلف مراحل التعلٌم

مضامٌن النشاط التربوي التعلٌمً فٌها ألهداف المستعمر فً تنشئة وإعداد األجٌال 

الصاعدة للعٌش ضمن المجتمع الفرنسً تجسٌدا لمضمون وأهداف الثورة التحرٌرٌة فقد 

بدأت الثورة الجزائرٌة بعد االستقالل على محو كافة آثار االستعمار فً مختلف مجاالت 

وحرصت على أن ٌكون التعلٌم فً متناول وخدمة كافة , الحٌاة ومن بٌنها التربٌة والتعلٌم

 .األطفال الجزائرٌٌن الذٌن هم فً سن الدراسة

وتطبٌقا أالمركزٌة أصبحت مؤسسات رٌاض األطفال تحت وصاٌة بلدٌة الجزائر 

الكبرى بالنسبة لوالٌة الجزائر كما أصبحت لوالٌة الجزائر كما أصبحت كل بلدٌة من 

والٌات القطر الجزائري تشرف على رٌاض األطفال الموجود ضمن حدودها اإلدارٌة 

 .وتتبع مصلحة الشؤون االجتماعٌة فٌها
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 للشركات 16/04/1976 الصادرة بتارٌخ 76/35 من األمر رقم 21تحول المادة 

الوطنٌة واإلدارات والهٌئات العمومٌة والتعاونٌات الزراعٌة والمنضمات الجماهٌرٌة 

أنه ٌجوز لإلدارات "باستثناء رٌاض األطفال للعاملٌن فٌها حٌث تنص هذه المادة على 

والهٌئات العمومٌة والجماعات المحلٌة والمؤسسات االشتراكٌة وتعاونٌات الثورة 

ولجان التسٌٌر والتعاضدٌات ومنظمات الجماهٌر أن تفتح مؤسسات التعلٌم , الزراعٌة 

وأسند أمر مهمة اإلشراف التربوي من " بعد الحصول على رخصة من وزراء التربٌة

وشروط قبول األطفال والتوقٌت وإعداد المربٌٌن , حٌث البرامج والقواعد التربوٌة

 .المختصٌن إلى الوزٌر المكلف بالتربٌة

 من هذا األمر األهداف والغاٌات التً ٌجب أن تسعى رٌاض 19كما حددت المادة رقم

 .األطفال أٌنما وجدت داخل التراب الوطنً لتحقٌقها

 :الفرق بين مدارس الحضانة ومدارس الرياض  -6

فمدرسة الحضانة هً مجتمع , مناط فرق بٌن مدارس الحضانة ومدارس رٌاض األطفال

, ٌحٌى فٌه الطفل حٌاة أقرب غلى المنزل منها إلى المدرسة إي حٌاة طبٌعٌة, صغٌر

لذلك تختص , تتخلله فترات األكل والراحة والنوم, ٌقضً فٌها معظم الٌوم فً نشاط حر

كما تهتم بتكوٌن اتجاهات اجتماعٌة سلٌمة , هذه المدارس فً مٌادٌن رعاٌة الطفل صحٌا

وتربٌة الذوق السلٌم لدٌه نو بهذا , لدٌه عن طرٌق القدوة الحسنة والعناٌة بالنظافة العامة

فإن مدرسة الحضانة تمثل فً الواقع البٌت الهادئ المنظم الذي ترفرف علٌه البهجة 

وٌوجد هذا النوع من المدارس بقلة فً الوقت الحاضر فً الجزائر . والسعادة والمرح

غٌر " CRECHE"وٌطلق علٌها اسم , وبعض المؤسسات الوطنٌة, تشرف علٌه البلدٌات

أنها فً معظمها ال تتوفر فٌها الشروط المطلوبة من ناحٌة المربٌات والمبانً الصالحة 

 .الخ.... وأدوات اللعب ووسائل التسلٌة والراحة

أما مدرسة رٌاض األطفال فإنها بخالف مدرسة الحضانة تقبل األطفال من سن ثالث 

وٌوجد بها زٌادة عما ٌوجد بمدارس الحضانة من مرافق نوع , سنوات إلى ست سنوات
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وتعرف المصادر التربوٌة السوفٌاتٌة مدارس رٌاض األطفال , من التعلٌم ٌباشره األطفال

 :على النحو التالً 

لتربٌة األطفال بٌن سن , روضة األطفال هً مؤسسة حكومٌة من مؤسسات التعلٌم العام"

, وهدفها ضمان تربٌة األطفال فً هذه المرحلة وتنمٌتهم نموا متكامال, الثالثة والسابعة

وفً الوقت نفسه فإن هذه المؤسسة تٌسر اشتراك األمهات فً اإلنتاج الصناعً والثقافً 

 ".وفً الخدمات العامة وفً شؤون الدولة السٌاسٌة

وتتمٌز رٌاض األطفال عن مدارس الحضانة بأن لها برنامجا دراسٌا فً حدود قدرات 

 :ومدركاتهم فً هذه المرحلة المبكرة من عمرهم على ما ٌلً , األطفال

 د.األلعاب المنظمة البسٌطة والتمرٌنات التً على شكل ألعاب وحركات إٌقاعٌة -

 .األناشٌد والموسٌقى -

 .القصص القصٌرة -

 .آداب السلوك الشخصً والجماعً -

 .المحادثات والحوار والتمثٌلٌات البسٌطة -

 .مشاهد المناظر الطبٌعٌة الجمٌلة -

 .(90-89ص , 1990, تركً رابح)التربٌة الفنٌة من أشغال ٌدوٌة ورسم وتلوٌن  -

 .فالتعلٌم التحضٌري تعلٌم متخصص
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 :خالصة 

فخلق , ٌعتبر بناء حس المسؤولٌة لدى الطفل نتٌجة انفصاله عن األم من أولٌات الروضة

الطمأنٌنة لدٌه ٌتم من خالل مربٌة ذات كفاءة عالٌة وحس مفعم بالحٌوٌة والتً لها دارٌة 

إذا سنتطرق فً الفصل الموالً إلى , بحاجات نمو الطفولة وبخصوصٌات هذه المرحلة

المربٌة وعالقتها بالطفل والذي تناولنا فٌه تكوٌن المربٌة وصفاتها والشروط الواجب 

 . توفرها فٌها

 



 

 المبحث الثاني

المربية وعالقتها 

 بالطفل
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 :تمهيد 

ٌعتبر هدف الروضة هو مساعدة الطفل على تكوٌن شخصٌته ونمو سلوكه فهذه العملٌة 

فهً تقوم برعاٌة , تتركز على المربٌة التً على المربٌة التً تعوض فترة غٌاب األم

الطفل وتهٌئته وكل ذلك ٌتمحور على تكوٌنها وأدوارها والصفات والشروط التً ٌجب 

 .أن تتوفر فٌها ألعداد جٌل مفكر ومستقل بذاته

 :تكوين المربية  -1

فهً , اهتمت المعاهد التربوٌة بإعداد المربٌة إعدادا ٌتالءم ورسالة الروضة التربوٌة

تعطً للمربٌة شهادة خاصة فً موضوع التربٌة لمرحلة ما قبل المدرسة على أن تتوفر 

 .فٌها الرغبة والصفات والمطلوبة من حنان وعطف على األطفال

ففً انجلترا نجد معلمات الروضة ٌتأهلن بكلٌات إعداد المعلمٌن قسم رٌاض األطفال لمدة 

 9-3)ثالث سنوات وتنهً بحصولهن على درجة البكالورٌا فً التربٌة تخص مرحلة 

 .(سنوات

فٌتجه إعداد مربٌات رٌاض األطفال فً كلٌات المعلمٌن , أما فً الوالٌات المتحدة

الجامعٌة بحٌث تقصى الطالبة أربع سنوات دراسٌة بعد حصولها على شهادة الثانوٌة 

وبعضها األخر , فترى أن بعض الدول عملت على الجامعً لمربٌة الروضة, العامة

ٌكتفً بإعدادها لمدة سنتٌن فً معاهدة البلد الواحد كما هو الحال فً الكوٌت بحٌث ٌتم 

فتٌحة )تكوٌن بمعهد المعلمات لمدة سنتٌن بعد الثانوٌة العامة أو بشعبة رٌاض األطفال 

 (.120-119ص, كركاش

وتكوٌن , فالمربٌة هً تلك المرأة التً تعوض األم فترة غٌابها وانشغالها عن طفلها

 . متحصلة على تكوٌن خاص ٌتمحور عملها على رعاٌة الطفل وإعداده وتهٌئته

 :دور المربية  -2

إن العمل الذي تقوم به المربٌة هو نتاج مفتاح النجاح فً العملٌة التربوٌة لألطفال لذا 

 :تعددت األدوار التً قامت بها ومن بٌنها 
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 :العمل على تنمٌة الشعور باألمن من خالل  - أ

 .تعزٌزها لممارسة األمان الشائعة أثناء كل نشاط -

 .المتابعة والتوجٌه خاصة لدى األطفال ذوي السلوك المنحرف -

 :تراعً الجوانب الصحٌحة لألطفال  - ب

 .توفر وتستخدم المواد واألدوات الضرورٌة لصحة ونظافة األطفال -

تحاول أن تتعرف على السلوك غٌر الطبٌعً أو األعراض التً تظهر على األطفال  -

 .المحتمل إصابتهم بمرض من خالل المتابعة

 :تجهٌز البٌئة التعلٌمٌة من خالل - ج

إعداد وترتٌب المواد الالزمة للنشاطات لٌتمكن األطفال من االختٌار بسهولة  -

 . واستقاللٌة

 :مراعاة الجوانب الجسمٌة عن طرٌق - د

حتى تواكب قدراته اإلمكانات المطلوبة فٌختار , تقدٌر االحتٌاجات العضوٌة لكل طفل -

 . النشاط الذي ٌلبً حاجاته وفق إمكاناته الجسمٌة

 .توفٌر المعدات واألنشطة لتطوٌر المهارات الحركٌة داخل وخارج حجرة الدراسة -

 :القدرة على التواصل من خالل - ه

 .تفاعلها مع األطفال بالطرق التً تشجعهم على نقل أفكارهم -

 .استخدام معهم الكتب والقصص لتحفزهم على اإلنصات والتخاطب -

 .مساعدة الطفل الخجول على التعامل مع اآلخرٌن دون الضغط علٌه أو رفض التفاعل -

 :مراعاة الجوانب االجتماعٌة وذلك - و

 .بتوفٌر لألطفال فرص العمل واللعب الجماعً -

تعوٌد األطفال احترام حقوق ومشاعر اآلخرٌن والتعامل معهم معاملة اجتماعٌة  -

 .تمكنهم من التفاعل والتجاوب االجتماعً

 :الجوانب األسرٌة - ي

تكون همزة وصل بٌن األسرة والروضة وتعمل على تشجٌع أولٌاء األمور على  -

 .اإلسهام فً االشتراك فً برنامج األطفال
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 .تتعرف بطرٌقة متوازنة على أسر األطفال على اختالف مستوٌاتهم -

 .تشترك مع األسر الذٌن ٌعانون من ضغوط نفسٌة -

 (.19-18-17-16ص, 2003, سٌد صبحً) -

 :الشروط الواجب توفرها في المربية  -3

على المربٌة أن ٌستلزم توفر فٌها مجموع من الصفات لكً تتمكن من أداء دورها داخل 

 :تتمثل هذه الشروط فً , الروضة على أحسن وجه

أن ال تكون تعانً من أمراض تعوقها عن القٌام بعملها على أكمل : الجانب الجسمً  -

 .وجه

أن تكون على قدر من الذكاء ٌساعدها على التصرف الحكٌم وحل : الجانب المعرفً  -

 .المشكالت التً تصادفها

 .أن تكون دقٌقة المالحظة حتى تستطٌع مالحظة تقدم األطفال فً النمو -

أن تتمٌز بالعطف والحنان والصبر بحٌث تكون قادرة على إقامة عالقة جٌدة مع  -

 .األطفال ٌسودها الحب واالحترام حتى ٌشعر الطفل بالراحة

أن تكون المربٌة ذات أخالق عالٌة من أجل تقوٌتها فً نفوس األطفال وتسعى إلى  -

 .تنشئتهم فً ظل تعالٌم الدٌن ومبادئه

وكذلك حبها لألطفال اللذان ٌسهالن عملها وتكوٌن , أن تكون محبة لعملها ومقتنعة به -

 (.123ص, 2003, سٌد صبحً)الطفل أحسن تكوٌن 

 :التفاعل بين الطفل والمربية  -4

تقوم رٌاض األطفال بدور هام فً تربٌة األطفال إلى جانب الدور البارز لألسرة وٌعتبر 

التكامل فً التربٌة بٌن الروضة واألسرة أمر ضروري لتحقٌق النمو المتوازن المتكامل 

للطفل وٌقصد بالتكامل او التعاون بٌن األسرة والروضة هً توطٌد العالقة بٌن األم 

وٌتحمل معه المسؤولٌة , والمربٌة وتبادل المشورة والخبرة فكالهما ٌكمل عمل اآلخر

الكبٌرة فً التربٌة ومواجهة ما ٌمكن أن ٌتعرض له الطفل من متاعب أو المشكالت أو 

وتتجلى مظاهر التعاون بٌن المربٌة واألسرة وبٌن , صعوبات فٌتعاونوا على حلها

 :الروضة بصفة عامة فً 
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زٌارة اآلباء واألمهات للروضة وااللتزام بمواعٌدها المقررة فاللقاءات بٌنها تضع  -1

أولٌاء األمور دائما فً صورة ما ٌقدم للطفل فً الروضة وتشعر مربٌات الروضة 

وكذلك فالزٌارات التً تقوم بها مربٌات الروضة , باهتمام أولٌاء األمور بأعمالهم

ٌكون لها وقع خاص على نفوس األطفال , لمنازل األطفال فً المناسبات الخاصة

 .  وتعمل على تدعٌم العالقة بٌن الروضة والطفل وأسرة الطفل

فالمربٌة بصفة خاصة فً ,  تبادل المعلومات بٌن أولٌاء األمور ومربٌات الروضة -2

حاجة غلى معرفة المزٌد من هواٌات الطفل بالمنزل وعن مشاكله الصحٌة أو الغذائٌة 

كذلك من المهم أن ٌعرف أولٌاء األمور الكثٌر , لٌسهل التعامل معه وإشباع حاجاته

كما ٌجب أن ٌحاط الوالدٌن علما , عن أطفالهم وسلوكٌاتهم مع اآلخرٌن فً الروضة

حتى ٌكون هناك استمرارٌة وٌساعد كل منهما اآلخر على , بخطط العمل فً الروضة

 .تحقٌق األهداف المنشودة

, وتقدٌمها ألولٌاء األمور,  استخدام أسلوب كتابة التقارٌر األسبوعٌة الخاصة باألطفال -3

أو استخدام المكالمات الهاتفٌة كوسٌلة لالتصال االٌجابً المنظم مع األسر للحصول 

 .على معلومات عن األطفال

 ٌمكن أن تشارك المربٌات ومدبرة الروضة فً توجٌه الدعوة ألسر األطفال لحضور  -4

والمشاركة فً أعداد وتجهٌز مكان المؤتمر , مؤتمر من خالل اإلعالن المسبق عنه

 .وتوفٌر المقاعد لهم بالتعاون مع إدارة الروضة, ومعرفة الحاضرٌن والمتحدثٌن

 اختٌار بعض القضاٌا الهامة ومناقشتها مع أولٌاء األمور فً الوقت المحدد المتاح  -5

وتخصٌص برامج لكل مؤتمر وتحدٌد األولٌات وتخصٌص نصف وقت , للمؤتمر

 (.41-38-37ص : 2004, عاطف عدلً فهمً)اآلباء واهتمامهم وأفكارهم 
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 :خالصة 

فالمربٌة ال , ٌكشف التعامل بٌن المربٌة والطفل عن مشاعر وانفعاالت تكنها لهذا الطفل

فعلٌها أن تكون على عالقة بأسرته , ٌقتصر دورها على عناٌة الطفل داخل الروضة فقط

خاصة األم فالمربٌة تكمل عمل األم فٌجب أن تكون على دراٌة بمراحل نمو الطفل وعن 

 .وهذا ما سنتطرق إلٌه فً الفصل الموالً, عالقته بأمه ومدى تعلقه بها

 



 

 المبحث الثالث

مراحل نمو الطفل              

 مع األم  وعالقته
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 :تمهيد 

ٌعتبر النمو وتٌرة منتظمة بإحكام ال ٌمكن فهمها بعٌد عن قوانٌنها التً ٌخضع لها اإلنسان 

فالطفل  ٌمر بمراحل نمو تستدعى اهتمام األم ورعاٌتها له من , والتً بفضلها ٌمكننا فهمها

فعالقة الطفل بأمه , االجتماعٌة والحسٌة والحركٌة, االنفعالٌة, الجسمانٌة, التغٌرات النفسانٌة

هذا ما ٌدفعه , هً أساس نموه المتكامل وخصوصا باهتمامها بجمٌع الجوانب المتعلقة به

الركٌزة األساسٌة لنموه وبخروجها للعمل  (أم- طفل)لٌتعلق بها وتبقى هذه العالقة الثنائٌة 

فً المراحل األولى من حٌاة الطفل قد تؤثر علٌه من     جمٌع الجوانب سواء كان هذا 

 .التأثٌر إٌجابً أو سلبً

 : مراحل النمو عند فرويد  -1

تهتم الروضة بتربٌة الطفل تربٌة عقلٌة وخلقٌة وجسمٌة وذلك من خالل إنشاء مدارس 

لألطفال هدفها إعداد المدرس وإصالح طرق التدرٌس ومن أهداف الروضة كذلك تكوٌن 

مفاهٌم لدى الطفل وتطوٌر مهارات التفكٌر والمالحظة والتركٌز ومساعدة األطفال بصفة 

عامة على التكٌف والتوافق النفسً واالجتماعً وحتى تتحقق هذه األهداف البد من معرفة 

فكان أول من سلط الضوء على هذه األسرار هو مفتش كل , الطفل وأسرار النمو اإلنسانً

أن الفرد ٌبدأ كوحدة :" الذي ٌرى 1856شعور ومؤسس التحلٌل النفسً سٌغموند فروٌد 

والشخصٌة هً , بٌولوجٌة وٌنمو الجانب اإلنسانً فٌه من خالل عملٌة التطبٌع االجتماعً 

أسلوب الفرد للتكٌف وٌتأثر هذا األسلوب بعوامل سٌكولوجٌة وفسٌولوجٌة وٌؤكد فروٌد 

على أهمٌة الدوافع الجنسٌة عند اإلنسان ألنها المصدر األساسً للطاقة فإشباع هذه الدوافع 

وفً حالة عدم إشباعها خالل السنوات , هو العامل األساسً فً نمو وتطور شخصٌة الطفل

األولى فً مرحلة الطفولة سٌحدث التثبٌت الذي ٌعوقه بدرجة من عدم التوافق والتكٌف مع 

 (.25ص, 1996, فٌصل عباس)".مواقف الحٌاة

فٌرى فروٌد أن اإلنسان ٌمر بخمسة مراحل تتركز الطاقة الجنسٌة فً كل مرحلة على 

 :عضو من أعضاء الجسم وهذه المراحل كالتالً 
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وٌمر بها الطفل فً السنة األولى والنصف من حٌاته والتً ٌتعرف  : المرحلة الفمية -1-1

, ترجمة عثمان نجاتً, سٌغموند فروٌد)خاللها على اغلب خبراته الحٌاتٌة من خالل الفم 

 (.58ص, 1981

حٌث ٌرى أن الصورة لإلشباع تكون عن طرٌق المص والبلع والعض فهو ٌرى أنها ال 

, فتٌحة كركوش). (مبدأ اللذة)تزوده بالغذاء فقط بل زوده باإلشباع النفسً والجنسً 

 (.47ص, 2010

إذ ٌعتقد فروٌد أن الطفل ٌواجه صراع خالل كل مرحلة من مراحل النمو الجنسً 

فالفطام المبكر قد ٌؤدي لإلحباط والواضح فً , والصراع ٌكون حول مدى اإلشباع الفموي

هذه المرحلة أن األم أو المربٌة البدٌلة قد تلعب دور فعال فً مرور هذه المرحلة مرورا 

سلٌما من النقائض التً قد تؤثر على المرحلة النمائٌة القادمة من خالل ظهور التثبٌت الفمً 

, الطمع, الكالم الكثٌر, وأهم أنماط السلوك الغٌر سوي المرتبطة بهذه المرحلة األكل الزائد

, تدنً مستوى الثقة فً النفس, رفض العاطفة والحنان, الخوف من االتصال مع اآلخرٌن

االنعزال واالنسحاب االجتماعً وحتى تتخلص األم أو المربٌة البدٌلة من هذه األنماط 

السلوكٌة علٌها التفاعل مع الطفل والتعامل الصحٌح وذلك بتنظٌم أوقات الرضاعة وأوقات 

 .النظافة وبالتالً أن ٌكون هناك تنسٌق بٌن دوافع والحاجات

وتمتد من العام الثانً إلى عمر ثالث سنوات حٌث ترتبط : المرحلة الشرجية  -1-2

ففً هذه , االشباعات الجنسٌة له من خالل التحكم بعضالت األمعاء فنشاطات اإلخراج

المرحلة ٌبدأ الطفل بالتدرٌب على مهارات استخدام الحمام فقضاء حاجته بشكل منظم ٌؤدي 

 (93ص, 1998, رمضان محمد القذافً).إلى التأثٌر على سلوكه المستقبلً

وهنا ٌتدخل دور األم أو الربٌة البدٌلة وهو تدرٌب الطفل على التحكم فً إخراجه فالقسوة 

هنا فً التدرٌب قد تؤدي إلى تطور شخصٌة شرجٌة والتً تمتاز بالمٌل الشدٌد إلى النظام 

وفً هذه المرحلة ٌبدأ الواقع فً تعدٌل مبدأ اللذة , والدقة أو تمتاز بالالمباالة أو العناد

والواضح بأن جمٌع االضطرابات النفسٌة ذات الطابع الوسواسً قد ترجع إلى تثبٌت الذي 

 .ظهر بسبب إحباط إلشباع حاجات الطفل خالل المرحلة الشرجٌة من العمر
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تمتد ما بٌن ثالث وست سنوات وهً أهم مراحل التطور : المرحلة القضيبية  -1-3

وهنا تصبح منطقة اللذة عند كل من الذكر واألنثى فً األعضاء التناسلٌة , النفسً الجنسً

 (.30ص, دس, سعد جالل)

وأحد مظاهر البارزة فً هذه المرحلة هً عقدة اودٌب وٌسمً فروٌد العقدة بهذا االسم نسبة 

إلى أودٌب الذي قتل والدة وتزوج أمه دون أن ٌعلم بحقٌقة الصلة بٌنهما وٌحدث هنا إزاحة 

من النرجسٌة إلى إشباع األشٌاء الوهمٌة وٌصبح األوالد متعلقٌن بأمهاتهم وٌنظرون آلبائهم 

وٌقابل هذا الموقف عند الفتاة ما ٌسمى عقدة الكترا ولكن الرغبات األودٌبٌة , كمنافسٌن

تكبت وٌرى فروٌد أن الطفل ٌحل هذه العقدة من خالل كبت هذه المشاعر والتوحد مع األب 

بمعنى أن الذكر ٌتوحد مع األب واألنثى تتوحد مع األم حٌث ٌنتقل موضوع الحب من األم 

وهنا تطور الفتاة مشاعر سلبٌة نحو والدتها على أنها منافسة لحب الوالد وتعتقد , لحب الوالد

الطفلة بأن األم هً التً أزالت أعضاءها الجنسٌة بسبب إكتشافها لمشاعر الحب واالنجذاب 

 (.53ص, 1998, كرٌمة عالق)نحو الوالد لرغبة منها لالنتقام 

وفً هذه المرحلة الحساسة نلمس انقالب األحداث وانعكاس األشٌاء حٌث ان البنت تصبح 

ولهذه األسباب , متعلقة باألب أكثر من األم واالبن الذكر متعلق باألم أكثر من األب

وأن تكون على دراٌة تامة بهذه المراحل , المتشابكة ٌجب أن تلعب المربٌة البدٌلة دور األم

حتى تستطٌع كسب ثقة البنت وبالتالً تحقق لها التوازن النفسً والصحً لتجتاز هذه 

 .           المرحلة على أحسن وجه

, تكون مابٌن السادسة وفً مطلع المراهقة حوالً الثانٌة عشر:  مرحلة الكمون  -1-4

وفً هذه المرحلة تنخفض المٌول الجنسٌة وٌستمر النمو العقلً االجتماعً واألخالقً حٌث 

ٌظهر عدم االهتمام بالجنس األخر وتختلف هذه المرحلة عن المراحل الجنسٌة السابقة من 

خالل االنتقال من التركٌز على الذات وإشباع الحاجات والدوافع غلى التركٌز على العالم 

 (.95ص, 1990, مٌكائٌل إبراهٌم أسعد). الخارجً للطفل

 وفً هذه المرحلة ٌبحث الطفل عن اإلشباع عن طرٌق تكوٌن : المرحلة الجنسية  -1-5

عالقات وصالت مع أفراد الجنس اآلخر وطرٌقة إشباع رغباته الجنسٌة تتم من خالل 

وقد ٌحدث , الظروف البٌئٌة من جهة ومن خالل نموه وخبراته السابقة من جهة أخرى
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خالل النمو أن الفرد ال ٌحصل على اإلشباع الكافً واللذة الالزمة فتحدث له عملٌة تثبٌت 

نفسً عند تلك المرحلة ومع تقدم الفرد فً العمر وٌنمو زمنٌا إال أنه من الناحٌة النفسٌة 

ٌبقى عند مرحلة دون االنتقال إلى المرحلة األخرى كما ٌحدث أٌضا نكوص خالل نمو 

الفرد حٌث ٌتراجع نفسٌا إلى مرحلة سابقة بعد أن إجتازها مع ضغوطاتها ومواقفها التً ال 

 .تستطٌع التالؤم معها مما ٌدفعه للرجوع إلى الوراء حٌث كان متكٌفا وسعٌدا

مما سبق ٌرى فروٌد دان هناك غرٌزتٌن غرٌزة الحٌاة وغرٌزة الموت وتصدران عن طاقة 

حٌوٌة عً اللٌبٌدو وتشتركان بنسب متفاوتة فً سلوك األفراد وبهما استطاع فروٌد دان 

ٌفسر السلوك اإلنسانً فً جمٌع أحواله وتبدو الغرائز فً صور حاجات وعدم إشباع هذه 

الحاجات وأي حرمان ٌؤدي إلى تكوٌن العقد النفسٌة وبالتالً ما نستنتجه من هذا كله أو من 

هذه المراحل الفروٌدٌة هو أن دور المربٌة البدٌلة فً هذه المراحل ٌتوقف على ٌتوفر 

وٌتحقق فٌها من شروط ألن إشباع الحاجات فً كل مرحلة ٌتوقف على ما تقوم به المربٌة 

البدٌلة اتجاه هذا الطفل ألن لكل مرحلة احتٌاجاته ودوافعها وبالتالً قٌام المربٌة بتلبٌة كل 

الحاجات المتعلقة بالطفل حتى ٌتخلص من كل العقد النفسٌة التً قد تسبب له خلل فً 

 .التوازن النفسً والذي ٌؤدي إلى نشوء شخصٌة غٌر سوٌة

 :مراحل النمو لدى أريك أريكسون  -2

اختلفت وجهات النظر حول الطرٌقة التً تتم من خاللها عملٌة النمو فكان من بٌن من 

أقاموا تعدٌال على نظرٌة فروٌد هو ارٌك ارٌكسون حٌث ٌعتبر من بٌن المنادٌن بأهمٌة 

األحداث االجتماعٌة على النمو فً نظره أن هدف النمو هو تنمٌة شخصٌة تتوافق والواقع 

 (.123ص, 2002, شحاتة سلٌمان, سهٌر كمال احمد)االجتماعً 

فلقد وصف ارٌكسون مراحل النمو النفسً االجتماعً فً ضوء ثنائٌات وهً الصفات 

, 1971, رٌشتارد الزاروس ترجمة سٌد محمد غنٌم)االٌجابٌة والسلبٌة وهً كالتالً 

 (.81ص

فإذا نمت رعاٌة الطفل فً بدء حٌاته بإشباعه من : مرحلة الثقة ونقيضها عدم الثقة  -2-1

ثدي األم مضٌفة علٌه حرارة االلتصاق بها بحب وحنان نشأ علٌه الطفل وقد غرست فٌه 

الثقة والشعور باألمن والدلٌل على ذلك استطاعة الطفل على تحمل غٌاب األم عنه دون 
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وٌمكننا حٌنئذ القول بأن , شعور بالقلق لثقته إنه ٌتمكن من اإلعتماد علٌها فً إشباع حاجاته

فإذا أسٌئت معاملة الطفل فً هذه المرحلة فإنه ٌنشأ فاقدا , الطفل قد مر بهذه المرحلة بسالم

 .للشعور باألمن وعدم الثفة بالناس وفً نفسه وٌقابل هذه المرحلة المرحلة الفمٌة عند فروٌد

 وتقابلها المرحلة الشرجٌة :مرحلة االستقالل الذاتي ويقابله الشعور بالعار والشك  -2-2

عند فروٌد والتً ٌتم فٌها تدرٌب الطفل على ضبط المعدة وقد تختلف المجتمعات فً 

أما إذا , أسالٌب التدرٌب وبالٌن والتقبل والسماحة فٌنشأ الطفل وهو ٌشعر باستقالله الذاتً

أسٌئت معاملته واتسم تدرٌب بالشدة والقسوة ٌضلله دائما الشعور بالعار والحساسٌة لنقد 

 .المجتمع والشك فً نفسه وفً قدراته

  سنوات 5-3وتمتد هذه المرحلة من : مرحلة المبادأة وفي مقابل الشعور بالذنب  -2-3

تقرٌبا وهً ما ٌقابل المرحلة القضٌبٌة عند فروٌد وفٌها ٌتعلم الطفل السلٌم صحٌا مهارات 

, دس, سعد جالل)ٌتعلم كٌف ٌتعاون مع اآلخرٌن وكٌف ٌكون تابعا أو قائدا , مختلفة

 (.33-32ص

وهنا ٌدخل دور المربٌة البدٌلة وهو مساعدة الطفل على اكتشاف البٌئة حوله وفً التجرٌب 

لمعرفة كٌف ٌسٌطر على اعضائه وعلى حركاته وعلى بٌئته ففً هذه المرحلة بالذات 

ٌستطٌع الطفل اكتساب ما ٌسمى بالتطبع االجتماعً وذلك عن طرٌق نقله للسلوكات وهنا 

ٌجب على المربٌة البدٌلة أن تعرف كٌف تعلم الطفل المهارات السلوكات الحمٌدة وذلك عن 

طرٌق االنتقاء حٌث ٌمكن دور المربٌة فً تدرٌب الطفل على السلوك السوي وترك 

السلوكات الغٌر سوٌة وحتى تنجح فً هذه العملٌة ٌجب أن تستعمل بما ٌسمى التعزٌز حٌث 

التعزٌز االٌجابً والتعزٌز السلبً والتعزٌز الفارقً أي على : هناك أنواع من التعزٌز 

فٌما ٌخص التدرٌب على : المربٌة أن تشجع الطفل على سلوكات وأفعال مرغوب فٌها مثال 

الحمام فهنا تقوم المربٌة بتقدٌم قطعة حلوة أو لعبة محبوبة لدٌه فهنا الطفل ٌكرر هذه العملٌة 

فٌصبح قدرا على تنظٌف جسمه بنفسه وبالتالً ٌكتسب مهارة واستخدام الحمام والتً هً 

اما إذا قام الطفل , طبعا تعادل المرحلة الشرجٌة وٌعتبر هذا بالشًء االٌجابً فً سن مبكرة

 .ٌرمً األوساخ  فهنا تقوم المربٌة بنهٌه بالكالم: بسلوكات غٌر سوٌة مثال 
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نستنتجه بعد معرفاتنا لمراحل  النمو عند فروٌد واٌكسون هو أن الطفل ٌمر بمراحل جد 

 سنوات والتً ٌحدث 5-1فٌما ٌخص الفترة , مهمة فً حٌاته خصوصا مراحل النمو األولى

إذ تدخل المربٌة البدٌلة فً , فٌها تعبٌر بالنسبة للطفل خصوصا من الناحٌة النفسٌة والعاطفٌة

هذه المرحلة وتأخذ مكان األم فً فترة غٌابها والبد لها أن تقوم بنفس الذي تقوم به األم حتى 

غٌابها من جمٌع الجوانب بشكل كامل ولهذا فهذه الفترة مهمة بالنسبة لحٌاة الطفل وبناء 

 .شخصٌة سوٌة

 :عالقة الطفل باألم  -3

فالطفل قادر على تعدد العالقات بٌنه وبٌن , إن العالقة بٌن األم وطفلها لٌست العالقة الوحٌدة

وهذا ال ٌعنً أن بعض هذه العالقات ستكون سطحٌة واألخرى عمٌقة , والدٌه وبٌن اآلخرٌن

 .فالحب عند األطفال ال حدود له

لذا فعالقات الطفل المتعددة تعتمد على نوعٌتها ولٌس على مدتها فالطفل فً حاجة إلى 

رعاٌة مستمرة وعطاء دائم من أي شخص كان فكل ما ٌهم الطفل هو استمرار وثبات ٌنبوع 

فالولٌد فً , الحب والحنان من القائم على رعاٌته فاألم هً المحور األساسً فً الرعاٌة

 ساعة من 36أٌامه األولى ال ٌستطٌع التركٌز بالعٌن لكنه ٌفهم المالمح وتمٌٌز الوجه خالل 

الوالدة فالطفل ٌبقى بجوار األم مدة أطول عن طرٌق اإلتصاق الجسدي والصوتً فحٌن 

ٌشم رائحة أمه ٌشعر بحبها وعطفها والتغذٌة هً المنبع الرئٌسً فً نمو الطفل وتحقٌق 

متطلباته ومن بٌنها الرضاعة وفً السنوات األولى من حٌاة الطفل ٌبدأ الطفل باكتشاف من 

وقد , ٌحٌطون به فٌستطٌع التعلق بهم ولكن ٌنقى تعلقه بأمه واضحا فٌبدأ بالبكاء أثناء غٌابها

تقوم األم ببعض األلعاب مع طفلها كدحرجة الكرة أٌضا تمارس معه بعض التمارٌن 

وأفضل وقت لممارسة هذه , الرٌاضٌة حٌث ٌكتسب بعض اللٌاقة الطبٌعٌة والرٌاضٌة مبكرا

 .التمرٌنات بعد حمام ممتع حٌث ٌحس الطفل بالهدوء واالنتعاش

وٌبقى الطفل متمسكا بأمه حتى إنفصاله عنها واستقالل الذات لها وٌدرك انه هو وأمه لٌسا 

 (.    77-14-8ص, دس, محمد كمال عبد العزٌز)موضوعا واحدا 
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 :تعريف األمومة

ال تعد تنشئة الطفولة عمال روتٌنٌا ٌمكن أن ٌقوم به الجمٌع دون عون و توجٌه ممن لدٌهم 

الخبرة فً معاملة الطفولة و كم نحن بحاجة على النظرة السلٌمة لدى الوالدٌن و خاصة األم 

 .حتى ٌتسنى لها رعاٌة هذا الوافد الجدٌد علٌهما

فهناك من أشار إلى أن السلوك األمً هو تغٌٌرات هرمونٌة، فالشواهد الفٌزٌولوجٌة تشٌر 

إلى أن هناك هرمونات معٌنة تتحرر و تفرز فً الدم فً مرحلة الحمل و أن مراكز معٌنة 

فً الدماغ تستثار بهذه الهرمونات فهرمون البروالكتٌن هو أول من نشط خالل الحمل ثم أن 

البروجسترون ٌسوء خالل هذه الفترة ثم ٌحدث نقله فً التوازن الهرمونً لمصلحة 

 .االستروجٌن لتحرٌض عملٌة الوالدة و إفراز الحلٌب و غٌر ذلك من السلوك األمً

وقد وجد أن البروالكتٌن هو من مفرزات الغدة النخامٌة فهو مسؤول عن إثارة السلوك 

األمً و دفعها نحو محبة الولٌد و االعتناء به و استمرار هذه العواطف و مع ذلك فإنه ال 

مجال للقول بأن السلوك األمً و محبة األم لطفلها نتٌجة فٌزٌولوجٌة محضة وال هو بعمل 

اجتماعً فحسب، فالعامالن معا ٌتضافران للوصول إلى أم تحب أطفالها و تضحً بالكثٌر 

 (.335، ص1998راضً الوقفً،)من ملذاتها و سعادتها لمصلحتهم 

و ٌتصرف المدلول النفسً لألمومة إلى ثالث نواحً من العالقة بٌن األم و طفلها وما 

تعطٌه له من دفء عاطفً ورعاٌة شخصٌة و تنبٌه لحواسه و هنا ٌدخل دور المربٌة البدٌلة 

فلعل أن المربٌة البدٌلة باستطاعتها أن تزود هذا الطفل بالحنان و العاطفة و تعتبر جمٌعها 

من ألزم ما ٌحتاجها الطفل لنمو شخصٌته النمو السلٌم الصحً خاصة فً السنوات األولى 

من طفولته و ٌشمل الدفء العاطفً الحنان بالقول والعمل واحتضان الطفل وتربٌته وتقبٌله 

وإظهار اإلعجاب له و تشجٌعه وبث االطمئنان فً نفسه وأن تبذل األم أوالمربٌة البدٌلة كل 

ما فً وسعها  إلشعاره بأنه محبوب ومقبول ومطلوب منها ومن سواها، وهذا الدفء 

 (.90ناٌف القٌس، دس، ص). العاطفً عامل أساسً ٌتغلغل فً كل النواحً

فإذا نجحت المربٌة البدٌلة فً رٌاض األطفال بدورها و استطاعت أن تكسب محبة هذا 

 .الطفل فقد ساعدته على التكٌف و النمو الصحٌح و بناء الشخصٌة السوٌة مستقبال



المبحث الثالث                                            مراحل نمو الطفل وعالقته باألم  
 

~ 39 ~ 
 

ومما هو مالحظ من هذه التعرٌفات السابقة أن السلوك األمً هو نتٌجة تفاعل هرمونً و 

خاصة هرمون البروالكتٌن الذي له المسؤولٌة التامة فً إفراز هذا السلوك فهذا طبعا من 

الناحٌة الفوزٌولجٌة، أما من الناحٌة النفسٌة فوجد أن السلوك األمً هو ما تعطٌه األم من 

حنان و دفء عاطفً لطفلها فلعل دور المربٌة البدٌلة فً رٌاض األطفال باستطاعتها أن 

تزود هذا الطفل بالعطف و الحنان فإذا عرفت كٌف تنال رضا هذا الطفل و بالتالً كسب 

ثقته و محبته ، فتستطٌع أن تلعب الدور الفعال فً تنشئة و تربٌة هذا الطفل تربٌة صحٌحة 

و مما هو جدٌر بالذكر هو أن دور المربٌة ال نعتبره بالدور الكامل و المتمم ألن لٌس 

باستطاعتها إن تحل محل األم الحقٌقٌة ألنها ال تحتوي على التفاعل الهرمونً لهذا الطفل و 

هذا طبعا من الناحٌة الفٌزٌولوجٌة فإذا كان من المستحٌل من هذه الناحٌة فانه باستطاعة 

المربٌة البدٌلة أن تحل محل األم من ناحٌة التربٌة و التعلٌم و تزوٌد الطفل بالحنان و 

العطف و الدفء و ذلك من خالل تعاملها مع هذا الطفل وهكذا تستطٌع تربٌته و تنشئته 

 .على أحسن ما ٌرام

 : أثار عمل األم على األبناء3-2

 من األمهات العامالت لدٌهن أطفال فً سن المدرسة وأكثر %4 إلى %3ٌوجد الٌوم حوالً 

من نصف األمهات الالئً وضعن حدٌثا ٌذهبن للعمل مباشرة بعد مٌالد الطفل،و الكثٌر من 

األطفال لم ٌعرفوا أبدا متى سوف تتوقف األمهات عن العمل ، وعموما فقد أظهرت البحوث 

اثأر توظٌف األمهات، فإن تأثٌر عمل األم ٌعتمد على عوامل كثٌرة منها عمر الطفل، 

الجنس مزاج الطفل و شخصٌته، وما إذا كانت األم تعمل طوال الوقت أو جزءا منه وكٌف 

ٌشعر بعملها، وما إذا كان لدٌها زمٌل ٌدعمها وحالة األسرة االجتماعٌة واالقتصادٌة ونوع 

العناٌة التً ٌتلقاها الطفل ،ومن ذلك تبٌن أن األطفال الذٌن هم فً سن الدراسة وتعمل 

أمهاتهم ٌمٌلون إلى العٌش فً منازل منظمة، فهؤالء األطفال لهم قواعد محددة ولهم 

مسؤولٌات منزلٌة وهم مشجعٌن الن ٌكونوا مستقلٌن، كذلك ٌمٌلون إلى االستفادة أكادٌمٌا 

-391-390، ص2008جمال عطٌة قائد، )من البٌئة المفضلة التً توفرها األم العاملة 

392.) 
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إن عمل المرأة هو أحد األسباب الرئٌسٌة لوضع الطفل فً مؤسسات تربوٌة وبالتالً تنشئته 

من طرف المربٌات وهذه األخٌرة التً قد تؤثر على ثقافته واستعداده اللغوي وكذا شخصٌته 

خاصة فً حالة خروج األم للعمل فً السنوات األولى من الوالدة ، فالمربٌة تعتبر أحد 

العوامل الهامة فً إضعاف العالقة بٌن الطفل وأمه ،لما لها من دور فً تقلٌل االتصال 

الحمٌم بٌنهما، نتٌجة قٌامها بتلبٌة طلباته والحاجات المفروضة على األم تأدٌتها نحوه، 

عبد المجٌد سٌد )وخاصة فً حاالت ابتعادها عن طفلها فً حاالت طوٌلة ٌومٌا 

 (.212 ،ص 2000منصور،زكرٌا أحمد الشربٌنً،

 :تعريف التعلق ونظرياته -4

 : تعريف التعلق4-1

 .إذا عرفت المربٌة أن تكسب ثقة ومحبة الطفل كان هناك تعلق لهذا األخٌر و تمسك بها

 .فالتعلق هو عالقة أولٌة تتكون وتنمو تدرٌجٌا بٌن الطفل وأمه الحقٌقٌة أو بدٌلتها

حٌث ٌبدأ األطفال تحوالت فً سلوكهم بتنمٌة تعلق خاص باألم أو من ٌنوب عنها كالمربٌة 

الحب واإلتكالٌة على السواء، إذ ٌمارس الطفل تعلقه بمن حوله سعٌا , البدٌلة، وٌشمل التعلق

للتقرب منهم وباالستماتة للحصول على انتباههم واستحسانهم وبالغضب من انفصالهم عنه، 

وٌشٌر بعض علماء النفس للضروب العشوائٌة من سلوك االبتسام والمناغاة والتحدٌق 

الممٌزة لمرحلة الرضاعة المبكرة كضرب من التعلق وذلك ألنها تعمل على جذب االنتباه 

وتقرٌب الناس بعضهم من بعض غٌر أن السلوك التعبٌري ال ٌغدو انتقائٌا بعد أن ٌتعلق 

فراس أبو الهٌجاء، )الصغار فعال بأشخاص معٌنٌن وأن ٌتحسسوا غٌاب هؤالء حضورهم 

 (.40-39 -38، ص2008

 :نظرياة التعلق 4-2

 :بالنسبة لفرويد - أ

ٌرى فروٌد عالقة الولٌد بأمه من النوع الفرٌد لٌس له مثٌل، وقد اعتبر أن اللذة التً ٌشتقها 

الولٌد من اإلطعام هً األساس فً النمو وااللتقاء فً إطار العالقة األولٌة مع الموضوع 

وعادة ما ٌتمثل هذا الموضوع فً شخص األم، وهكذا نرى أن العالقة تتكون بٌن األم 
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 ، ص 2009عالء الدٌن كفافً،)والولٌد منذ لحظة المٌالد وهً أساس فً تنمٌة الطفل 

111-112.) 

فإذا عرفت المربٌة كٌفٌة التعامل مع الطفل وزودته بالحنان والعطف فإنها ستكسبه ال محال 

 .من خالل إشباع رغباته وملذاته

 :لدى بوبلي- ب 

إلى جانب نظرة التحلٌل النفسً فً التعلق فهناك من وجهة أخرى بولبً الذي أعطى أهمٌة 

رضٌع الذي ٌكون فً أشد الحاجة إلى االتصاالت - بالغة لقلق االنفصال ولعالقة أم 

الجسدٌة مع أمه أو مع من ٌرعاه لدفئها العاطفً و لرائحتها وحنانها وثمن الحاجات 

االجتماعٌة للرضٌع، وافترض بوبلً أن التعلق لدى األطفال له أساس بٌولوجً ال ٌمكن 

فهمه إال فً إطار نمائً تطوري، على اعتبار أن الطفل ٌولد وهو حامل ألنماط سلوكٌة 

ثابتة إلى حد ما تحمٌه من الموت قبل وصوله إلى مرحلة النضج ونفهم من ذلك أن هذه 

األنماط السلوكٌة تعد ضرورٌة وفً غاٌة األهمٌة أو من ٌنوب عنها أن تجتهد و تقدم 

فتٌحة )رعاٌتها بصفة مناسبة مكن أجل أن تعزز لدى ابنها الشعور بالحماٌة و األمن 

 (.43-42، ص2010كركوش، 

 : سلوك الطفل بعد انفصاله عن أمه فً مراحل ثالث  Boulbyولقد صنف

 مرحلة االحتجاج -

 مرحلة فقدان األمل -

 مرحلة تالشً التعلق -

 30أشهر و10ولقد استند على نتائج المالحظات المٌدانٌة ألطفال تتراوح أعمارهم ما بٌن  

شهرا أو الذٌن ٌنفصلون للمرة األولى عن أمهاتهم اللواتً تربطهم بهن عالقة أمن وطمأنٌنة 

بعد انفصال مباشر أو تتأخر عنه بعض الوقت  (مرحلة االحتجاج)و تبدأ  المرحلة األولى 

وٌمكن أن تدوم عدة ساعات إلى أسبوع أو أكثر ٌظهر الطفل خاللها ضٌقه الشدٌد لفقدانه 

أمه وٌبحث بكل الوسائل الستعادتها مستخدما كل ما فً طاقاته، إنه ٌبكً وٌصرخ وٌلقً 
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 بأن الطفل ٌتشبث  Boublyبنفسه فً كل االتجاهات، وٌرفض كل من ٌقترب منه و ٌرى

 .أحٌانا بإحدى المربٌات فلقد األمل

أما المرحلة الثانٌة فهً مرحلة فقدان األمل، فالطفل ٌظهر القلق لغٌاب األم وٌفقد األمل 

تدرٌجٌا  فً إٌجادها وٌتمٌز سلوكه فً هذه المرحلة بانخفاض الحركات النشطة وهو ٌبكً 

برتابة أو بشكل منقطع، وتغلب علٌه االنطوائٌة وقلة النشاط وتنذر متطلباته ممن ٌحٌطون 

به، وٌبدو فً حالة حداد عمٌقة وتتمٌز هذه المرحلة بهدوء مما ٌدفع إلى ظن خاطئ بأن 

 .كربة الطفل تمٌل إلى انخفاض

بمكن مالحظة اهتمام الطفل بما حوله،  فهو ال  (مرحلة تالشً التعلق)وفً المرحلة الثالثة 

ٌرفض المربٌات وٌقبل الطعام، وٌمٌل شٌئا فشٌئا إلى التبادل االجتماعً وإلى االبتسام 

وتقبل األلعاب ومما ٌثٌر الدهشة أن دعوة األم لزٌارته تظهر غٌاب سلوك التعلق لدٌه، 

فالطفل ال ٌكترث بمشاهدة األم وٌبقى بعٌدا وكأنه ال ٌعرفها من قبل وٌبدو فاقد االهتمام بها 

 ( .180-197 ،ص 1992فاٌز قنطار، )وكأن عودتها ال تعنٌه 

 أشار إلى نقطة مهمة فٌما ٌخص عالقة الطفل بأمه هو   Boulbyو ما ٌلفت االنتباه هو أن

أن الطفل ٌتقبل االنفصال تدرٌجٌا وربما هذا ما ٌساعد األمهات العامالت على عملهن 

 .خارج المنزل
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 :  خالصة

أسوء أو أفضل دائما من بقائه فً البٌت، فلٌس المكان  لٌس المؤسسة فً الطفل وضع إن

هو المتغٌر و إنما ٌتحقق و ٌتوافر فً أجوائه من خبرات األمومة الطبٌعٌة و تفاعلها هو 

 .العامل الحقٌقً المؤثر وهنا ٌشكل الطفل صورة عن أمه أو المربٌة البدٌلة

و هذا ما سنتطرق إلٌه فً الفصل الموالً الذي ٌحتوي على الصورة الهوامٌة للوالدٌن و 

 .    لألم العاملة و للمربٌة البدٌلة

 



 

 

 المبحث الرابع

صورة المربية و األم العاملة 

 لدى األطفال
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 :تمهيد

من المفاهٌم الشاملة و المجاالت الواسعة لما أخذته من اهتمام بالػ و كبٌر  الصورة تعد

من طرؾ العلماء و الباحثٌن بحٌث تعددت التعارٌؾ و اختلفت اآلراء من باحث ألخر 

حٌث نجد أن كل واحد عرفها حسب المنهج المنتمً إلٌه فً هذا الفصل سنتطرق إلى 

 .صورة األم العاملة و صورة المربٌة البدٌلة لدى الطفل

  مفهوم الصورة– 1

 على لسان العرب

و هو الذي ٌصور جمٌع الموجودات و رتبتها فأعطى كل شًء منها صورة : المصور

 .خاصة، و هٌئة مفردة ٌتمٌز بها على خبلفها و كثرتها

  توهمت صورته فتصور لً التصاوٌر و التماثٌل:تصورت الشيء

الصورة حقٌقٌة الشًء و هٌئته و على معتبر صفته ٌقال صور الفعل كذا و كذا ،أي 

هٌأت صورة األمر كذا و كذا أي بصفته فٌكون المراد بما جاء فً الحدٌث أنه أتاه فً 

أحسن صفته و ٌجوز أن ٌعود المعنً الى أتانً ربً و أنا أحسن صورة و تجري معانً 

 2000ابن منظور،)الصورة كلها علٌه ان شئت ظاهرها أو هٌئتها أو صورتها 

  (.304،ص

 :اصطالحا

 الصورة هً تمثٌل فكري لموضوع ؼائب على اختبلؾ الفكر :عند نوبر سيالمي 

األكثر تجرٌدا فالصورة تحتفظ ببعض األشٌاء الملموسة الناشئة عن نشاط تلقائً للفكر و 

التحلٌل االصطناعً المسبق هذا التمثٌل ؼٌر مهم للمبلحظة كالموضوع الذي ال ٌمكن 

تعوٌضه انما مجرد توهم للموضوع و استحضار ناقض لهذا األخٌر ، فالصورة عبالرة 

عن اختراع أصلً محضر عن طرٌق كذكرٌات مختلفة عبر هذا المنوال تظهر 

  (.68 ،ص 2011-2010بحري عائشة، بلؽربً أمٌنة،)باستمرار فً األحبلم 

 :عند التحليل النفسي

هً تمثٌل لشخص على ما هو فً ؼالب األحٌان احد الوالدٌن تتكون بالبلشعور فً 

 .الطفولة المبكرة وال تصححها الحقٌقة البلحقة،حٌث تكون قد أصبحت حقٌقٌة
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كما تعرؾ الصورة الذهنٌة على أنها مجموع الصور لنمط معٌن ٌدخل فً الحٌاة العقلٌة 

أو فً الحلم كالتصورات السمعٌة أو الحس حركٌة، أما الصور العقلٌة هً تمثٌل الذهن 

لشًء ما لٌس ماثبل أمام الحواس ، فلقد كانت النظرة التقلٌدٌة ترى أنه فً التخٌل ٌتأمل 

أو صورة من حقٌقة عٌر حاضرة لكن موضوعٌة ، فهً " نسخة"الذهن من مادة عقلٌة 

  (.685 ،ص1998كمال دسوقً ،)تمثل نفس الموضوع الؽائب 

 : تعريف الصورة لدى بعض الباحثين -1

  (:  Berlet 1932)تعريف بيرلي  - أ

ٌرى بأن الفرد قد ٌعبر عن الصورة و هو متأثر بالنفسٌة الداخلٌة أي أنه أثناء عملٌة 

التصوٌر تتدخل مؤثرات داخلٌة فً التأثٌر على محتوى الصورة التً ٌرسمها الفرد لمن 

 ( .69 ، ص 2011-2010بحري عائشة،بلؽربً أمٌنة،)حوله من أشخاص و أشٌاء 

 Piaget تعريف بياجي –ب 

 02و ٌتطرق بٌاجً إلى نوع أخر من الصورة حٌث ٌعتبرها أداة للمعرفة تكون فً سن 

 سنوات فهً مرحلة الصورة العقلٌة ،حٌث أنه فً نهاٌة السنة الثانٌة ٌبدأ الطفل 04إلى 

باستخدام لؽة األم ،وهذا ما ٌجعله ٌكون الصورة العقلٌة و التمثٌبلت الذهنٌة و معها 

 .تتكون المفاهٌم األولٌة و المفاهٌم المقصودة 

 wallon:تعريف فالون- ج

ٌشٌر بأن اإلدراك البصري للجسم ٌتم عن طرٌق تجربة المرآة فبمجرد أن ٌتعرؾ الفرد 

على ذاته المعكوسة فً المرآة سهل علٌه التمٌٌز بٌن ذاته و ذات اآلخرٌن بصورة بدائٌة 

  (03 ، ص 1990عبلوي انتصار ، )

  :تعريف لوالك الفوتان- د

هً األداة األكثر بساطة لمشاهدة الناحٌة األمامٌة و النواحً الجانبٌة لشخص ألنها تترك 

مشاهدها ٌتساءل عن معنى و حقٌقة الصورة و هنا نجد أن أول صورة ٌتعرؾ علٌها هً 

ألنه ال ٌستطٌع أن ٌتعامل مع صور أشخاص  (مرحلة المرآة  )صورة الجسد فً المرآة 
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آخرٌن إذا لم ٌكن على دراٌة بصورته أوال و من هنا نستطٌع أن نقول بأن  الطفل ٌتكون 

  allard )من األشٌاء المعطاة و هً جسده ثم تأتً بعد ذلك الصور لتمنً قدراته الخالٌة 

11 – p 3 , 1989 , claude.)  

مما سبق نستنتج أن الصورة هً تمثٌل فكري لموضوع ؼائب تتجسد هذه الصورة فً 

 .مشاعر و أحاسٌس أو تصورات و صور ٌسقطها الفرد و ٌتماهى بها

 imago:مفهوم الصورة الهوامية  -2

 فً jungغ   و جٌن–ٌونػ -  استعملت أوال من طرؾimagoالصورة الهوامٌة بمعنى 

 حٌث ٌصؾ الصورة الهوامٌة بأنها تنظٌم ال 1911كتابه تحوالت و رموز اللٌبٌدو عام 

 .شعوري أساسً ٌنظم نموذج العبلقات الحقٌقٌة و الخالٌة األمومٌة و األبوٌة و األخوٌة 

و تشكل الصورة الهوامٌة و العقدة فكرتٌن متقاربتٌن حٌث تتعلق كبلهما بنفس المجال و 

هو عبلقة الفرد مع محٌطه األسري و االجتماعً ، و لكن العقدة تشٌر إلى تأثٌر مجمل 

الوضعٌة العبلئقٌة على الشخص ، و تدل الصورة الهوامٌة على االستمرارٌة الخالٌة لهذا 

 .أو ذاك ممن شاركوا فً هذه الوضعٌة 

 و لكن ٌجدر أن نرى فٌها مجرد – كتصرؾ ال واعً –و لقد عرفت الصورة الهوامٌة 

صورة صمٌمٌة خالٌة مكتسبة أي نوع من الكلسٌة الجامدة كالتً تستهدؾ اآلخرٌن من 

خبللها و هكذا ٌمكن فً مشاعر أو تصورات كما تتجسد فً بعض الصور سواء بسواء 

و البد أن نضٌؾ أنه ال ٌجب أن تفهم كمجرد انعكاس للواقع و لو تفاوتت فً درجة 

ال )تحرٌره إذ أن الصورة الهوامٌة  ألب رهٌب تتوافق مع أب فعبل ذو حضور هزٌل 

  ( .307 ، ص 1997ببلش ، بونتالٌس ، 

ٌعرؾ نوبر سٌبلمً الصورة الهوامٌة أنها نموذج ال شعوري لشخصٌات مجهزة خبلل 

 2010بحري عائشة ، بلعربً أمٌنة ،  )الطفولة و عن طرٌقها ٌدرك الشخص اآلخرٌن 

  ( .71 ، ص 2011 –

 



 المبحث الرابع                               صورة المربيت  واألم العاملت لدى الطفل
 

~ 48 ~ 
 

 :نظريات الصورة الهوامية  -3

 : الصورة الهوامية لدى مدرسة التحليل النفسي 4-1

  ( :freud )عند فرويد - 1 -1 -4

 .بالنسبة لفروٌد الهوام تعبٌر عن رؼبة و لكن تحدٌد تكوٌنها هذا 

 :ٌمكننا التمٌٌز بٌن مستوٌٌن 

 فً الواقع الخارجً  سبب اإلحباط ما ٌكون الٌقظة ؼالبا  و هو حلم:هوام واعي 

 .المعاش 

و فً الواقع أن فكرة فروٌد هً أكثر دقة و   الكتب ، مبعد بسبب و هو: هوام ال واعي 

أقل تصنٌفا بكبلمه عن الهوام البلواعً ، حٌث أنه ال ٌصادؾ بٌن النوعٌن بل ٌعمل 

 .على استخبلص التقارب 

و ضح فروٌد التعبٌر الواعً تارة و البلواعً تارة آخرى ؼٌر معروؾ ألن  و لقد

المحتوى الذي ٌتضمنه لم ٌقبل فً الوعً و أن تحلٌل المحتوى الظاهر من الهوام و 

 ، ص 1980فٌكتور سمٌر نوؾ ،  )الهوام هو الذي ٌؤدي إلى اكتشاؾ الهوام البلواعً 

84. )  

و ٌدل الهوام البلواعً خصوصا على شكل صفة ، ذلك أن البلواعً لم ٌعد وفقا على 

ال ببلش ،  )ركن خاص ألنه ٌصؾ الهو كما ٌصؾ جزئٌا كبل من األنا و األنا األعلى 

  ( .597 ، ص 1997بونتالٌس ، 

و لقد أقام فروٌد عبلقات بٌن الهوامات و النمو الجنسً للولد ، فاكتشؾ أن الهوامات 

 ، ص 1997ال ببلش ، بونتالٌس ،  )األولٌة ترتبط بالمراحل األولى للتطور اللٌبٌدي 

597. )  

و ٌرى الببلش و لٌونتالٌٌه النموذج األول البلواعً للشخصٌات الذي ٌوجه أسلوب 

إدراك المرء لآلخرٌن بالشكل االنتقائً ، حٌث ٌوصؾ هذا النموذج انطبلقا من العبلقات 

ال ببلش ، بونتالٌس ،  )الواقعٌة و الهوامٌة األولى ما بٌن  المرء و محٌطه العائلً 

  ( .87 ، ص 1997
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  : m kleinعند ميالتي كالين  - 4-1-2

أما مٌبلتً كبلٌن فإنها تتحدث عن الهوامات البلواعٌة و هً الهوامات المبعدة فً 

البلواعً بسبب الكتب و هً تعمل كأثر ذاكري إلرضاء ؼرٌزي ، و ٌمكننا أن نعطً 

  (.134،ص1980فٌكتور سمٌر نوؾ،)للدوافع الؽرٌزٌة محتوى مثالً 

إذ ترى مٌبلتً أن الموضوع ٌتكون من الهوام كواقع نفسً رئٌسً و قد أعطت سوزان 

 الؽرض األكمل لنظرٌة مٌبلتً كلٌر عن الهوام فلقد عرفته أي الهوام 1943إسحاق 

البلواعً بأنه تعبٌر عقلً عن الدوافع لٌس هناك من دافع أو حاجة أو استجابة ؼرٌزٌة 

 .ال تعاش كهوام واعً 

و من جهة مٌبلنً فتبنً طرٌقتها حول نمو الطفل على االنشطار ، بٌن مت هو هوام 

واقعً لبن األم ، بٌن الموضوع الطٌب و السٌئ و لبن العدوانٌة و القلق و هذا باستعمال 

 :آلٌتٌن 

 .اجتناب موضوع الحس  -

  (.242، ص 1980فٌكتور سمٌر نوؾ ،  )إسقاط الموضوع السٌئ على الخارج  -

و هكذا نعتبر المدرسة اإلنجلٌزٌة الهوام كجوهر أولً لكل حٌاة نفسٌة ، أما عن الطبٌعة 

هذه الهوامات فإنها تشٌر بأنها لٌست كلمات أو فكرة عبلئقٌة واعٌة ، و الهوامات تحدد 

بمنطقة األفعال و لها فعالٌة نفسٌة مسبقة ، فهً تعطً مباشرة الهوامات تمثل نشاطا 

 .بدائٌا للحٌاة العقلٌة التً ال تجد صٌػ كبلمٌة إال فً مرحلة الحقة من النمو 

  :j-lacan عند جاك الكان 4-1-3

 متعلقة بالبنٌة الرمزٌة للطفل خبلل مرحلة المرآة التً – الكان –إن تكوٌن الصور عند 

تسجل مرحلة تكوٌن البوادر األولى األنا و ذلك أن الطفل ٌدرك فً الصورة الذاتٌة 

 مابٌن – الكان –للمرآة شكبل عاما لجسده إذ ٌتمثل لها و التً هً أساس خٌاله و ٌمٌز 

نوعٌن من األب فٌتكلم عن األب الحقٌقً و األب الرمزي إذ أن هذا األخٌر ٌسمح الطفل 

ٌجعل من األب الرمزي منشأ أصلً لؤلنا -  الكان–بالعبور إلى عالم الرمزٌة كما أن 

األعلى ، فً البداٌة بدمج صورة األب الرمزي على أنه شخص كامل محبوب و مكروه 

 .الخ....و منافس و على أنه ٌمثل المحرمات و القانون 
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فهذا التناقض فً اإلحساس ٌجعل الطفل ٌفرغ عدوانٌته على أبٌه و ٌكون استجابة خٌالٌة 

، لكً ٌخفؾ من القلق و الشعور بالذنب و كذلك بتحوٌل األنظار نحو موضوع بدٌل من 

حٌث الرمزٌة كما ٌمثل الطفل إلى نفسه جنسه و هذا ما ٌتفق مع االمتثال الفروٌدي و 

تصعب مهمة االمتثال به إذا كان األب الحقٌقً ٌتمٌز بخصائص عدٌدة فٌشعر الطفل 

بعدم توفٌقه فً أخذ كل تلك الخصائص الموجودة فً شخصٌته أو دمجها بصورة كاملة 

 (.267،ص1997الببلش،بونتالٌس،)

  :yongعند يونغ   -1-4 -4

تتشكل هذه األخٌرة عن طرٌق التنشئة االجتماعٌة و هً عملٌة إدماج للتراث الثقافً فً 

تكوٌنه و تورثه إٌاه ، أي الطفل معتمد على نماذج السلوك المختلفة فً المجتمع الذي 

ٌنتسب إلٌه و تدرٌبه على طرق التفكٌر السائدة فٌه و ؼرس المعتقدات و األسالٌب ، فبل 

ٌستطٌع التخلص منها ألنه ال ٌعرؾ ؼٌرها ، و ألنه ٌكون قد شب علٌها ، و تكون 

بدورها قد تؽلؽلت فً نفسه و أصبحت من مكونات شخصٌته ، فالتنشئة االجتماعٌة إذن 

عملٌة تربٌة و تعلٌم و ترتبط على ضبط السلوك الفردي بالثواب و العقاب و كفه عن 

األعمال التً ال ٌقبلها المجتمع و تشجٌعه على ما ٌرضاه حتى تكون متوافقة مع الثقافة 

  (.224 ،ص 1983سامٌة حسٌن الساعاتً،ص  )التً ٌعٌشها 

 :الصورة الهوامية لدى المدرسة المعرفية- 4-2

  : Piaget عند بياجي 4-2-1

 كتمدٌد لئلدراك ز كأداة للتفكٌر و المعرفة، تشمل االشتراك بٌن Piagetاعتبر بٌاجً 

بحري )األحاسٌس و الصور،فالتسلسل المباشر للصورة العقلٌة ٌنطلق من اإلدراك 

 (.75 ،ص2011 -2010عائشة، بلؽربً أمٌنة،

كما ٌمٌز الباحث نوعا من الصورة المولدة التً تسمح بتذكر األشٌاء المدركة مسبقا و 

الصورة االستباقٌة التً تتوجه إلى أحداث لم تدرك بعد، فالصورة فً الحالتٌن ال تسمح 

 .اال بتصوٌر الحاالت و بتصور التحوالت التً تطلب استعمال العملٌات المعرفٌة البحثة
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الصورة هً نتاج تفاعل فرد خاص مع موضوع فرٌد، كما أن وجود الصورة العقلٌة 

 عند الكفل ال ٌمكن أن ٌؤكد اال بالعملٌات المعرفٌة التً تجعلها صورة مؤكدة ممكنة

  (.75 ،ص،2011-2010بحري عائشة، بلؽربً أمٌنة،)

ففً حوالً السنة الثانٌة ٌبدأ الطفل باستخدام لؽة األم، وهذا ما ٌكسب القدرة على تكوٌن 

صورة عقلٌة و تمثٌبلت ذهنٌة، و مهما تكون المفاهٌم األولٌة و المفاهٌم المقصودة التً 

تعمل بواسطة االستٌعاب اإلجمالً مثل تعرؾ الطفل على حبة اللٌمون من خبلل شكلها 

 .و لونها و مبلمستها

  Wallin henrie ( 1962-1879:) عند فالون 4-2-2      

إلى أنه فً المرحلة االنفعالٌة ٌتم  Wallin henrie (1879-1962 ) ٌشٌر فالون هنري

 )تعرؾ الطفل على ذاته من خبلل المرأة أٌن ٌكون االندماج العاطفً و التعبٌر االنفعالً 

بحٌث مع تطور فً العمر ٌبدأ باكتشاؾ العالم الخارجً و ما ٌحٌط  (لؽة الطفل البدائٌة

به من األشٌاء بمسكه لها و التعرؾ علٌها و االستجابة لها، ومن ثم ٌصبح قادرا على 

تذكر حدث أو شًء حتى و إن كان ؼٌر موجود و التمٌٌز بٌن ذاتها و ذات اآلخرٌن 

 ( .8، ص 1990عبلوي انتصار)

 :الصورة الهوامية لألم العاملة  -4

 :  ٌمكن إبراز صورة األم عند الطفل من خبلل مراحل نموه كالتالً

 :( سنة1-0) المرحلة األولى 5-1  

أنها حاسمة فً تكوٌن " فروٌد"   تعد هذه المرحلة من بٌن المراحل التً ٌرى فٌها 

الشخصٌة و تتحدد كل مرحلة من مراحل النمو خبلل الخمس األولى من حٌث أسالٌب 

االستجابة من جانب منطقة محددة من الجسم، ففً هذه المرحلة التً تستمر قرابة العام 

 2005-2004حاج محمد و آخرون،  )ٌكون الفهم هو المنطقة الرئٌسٌة للنشاط الدٌنامً 

  (.68،ص 

  من األشٌاء التً تدفع الطفل إلى التعرؾ و االحتكاك بالوسط هو الجوع، لذا ٌتعرؾ على 

أمه و تصبح العبلقة المتبادلة بٌنهما عبلقة تكافل ، و ٌبرز فً هذه المرحلة نشاط المص 
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إن تجربة " الذي ٌتخذ قٌمة نموذجٌة من خبلل تجربة اإلشباع التً ٌحصل علٌها الطفل 

اإلشباع هذه تقٌم النموذج األولً أٌضا لتتثبت الرؼبة على موضوع محدد وهو الثدي و هذا 

المرحلة " فروٌد" االتجاه من النمو عن طرٌق النشاط الفمً فً السنة األولى للطفل أسماه 

الفمٌة، إذ تقع فً وقت ٌكون  فٌه الطفل معتمدا كلٌا أو تقرٌبا للحفاظ على حٌاته إذ تسهر 

على تربٌته و رعاٌته و حماٌته مما ٌؤرقه فان ذلك ٌؤدي إلى تكوٌن مشاعر االعتماد علٌه 

  (.25 ، ص 1999 -1998كرٌمة عبلق،)فً هذه الفترة 

أما مٌبلنً كبلٌن فترى أن ثدي األم ٌلعب دورا مهما فً كونه أول موضوع ٌتعرؾ علٌه 

الطفل و قد دارت أبحاث كثٌرة حول الوضعٌة االرضاعٌة المستندة إلى الفرضٌة أن مواقؾ 

األم خبلل اإلرضاع تعطً عٌنة ممثلة عن مواقؾ األم تجاه ولدها الؽرٌزٌة ،فالمبلحظة 

ٌمكن أن تعلمنا اذا عن النمط العام لردود فعلها ، لٌس فً هذا المجال الخاص فقط و لكن 

 .أٌضا فٌما ٌخص و ٌتعلق بحاجات الولد األخرى

و تنمو عبلقة الطفل بأمه منذ الوالدة حٌث ٌحس نعومة ثدٌها و حٌن تضمه الى صدرها 

فٌشعر بالدؾء و الحنان الطبٌعً وال ٌلبث أن ٌمٌز أمه و ٌدرك أمومتها الطبٌعٌة التً ال 

ٌرضى لها بدٌل ، و دلت البحوث التً أجرٌت قً مٌدان تنشئة الطفل على أن شخصٌة 

أسلوبها فً معاملته فً السنة األولى من |الطفل تتأثر بنوع شخصٌة أمه و صفاته العامة و 

حٌاته، و ذلك ألنها بطرٌقة مباشرة تعبر فً معاملتها مع الطفل عن شخصٌتها و عاداتها 

 (.24 ،ص 1997محمد خلٌفة بركان، )الخاصة بحٌث تعكس ما بنفسها على الطفل 

 فان أوصاؾ شخصٌة الطفل تكون spitzفخبلل السنة األولى من حٌاة الطفل حسب سبٌتر 

عبارة عن تعدٌل مستمر لسلوك الولد تحت تأثٌر أوامر أمه فإذا كان هناك نقص أو تقصٌر 

أو انحراؾ فهً لٌست واقعة فقط على مستوى واقع االم و لكنها ترتبط بصورة األم كما 

تتكون تدرٌجٌا خبلل تطور الولد وعلى هذا فان العبلقة األولى تختص أصبل بااللتماس 

 الحظ أن 1940الجسدي بٌن األم و الرضٌع و ٌذكر سمٌر نوؾ أن روث مارك برونشٌؾ 

كل الحٌاة العاطفٌة للرضٌع مرتبطة بشكل وثٌق بالعناٌة الجسدٌة التً ٌخضع لها إذ ٌكون 

 .للموضوع اللٌبٌدي فً هذه المرحلة مقاما نفعٌا
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 :( سنوات3- 1 ) المرحلة الثانية 5-2

و فٌها ٌنتقل التركٌز اللٌبٌدي من التجربة المكافئة إلى الموضوع الذي ٌمكن عن المكافئة 

بعدها تصبح تجارب اللذة و الكدر مرتبطة  بتصور األم المعٌنة بقدر منح أو رفض 

اإلرضاء المشتهً إذ ٌبقى الطفل تابعا المه من الناحٌة العاطفٌة لكن أكثر استقبلال من 

 ( .25 ، ص 1999-1998كرٌمة عبلق ،)المرحلة السابقة 

 أما بالنسبة لمٌبلنً كبلٌن فان العبلقة بٌن األم و طفلها فً الثالث أو أربع أشهر األولى 

لكن بحكم أن  (األم)تكون عن طرٌق محاولة الطفل تكوٌن عبلقة مع موضوع خارجً 

إدراكه لم ٌكتمل بعد فانه ٌكون عبلقة مع جزء من الموضوع أو الثدي ، ٌعنً إن األم 

تتمثل فً الثدي و بالتالً ٌٌتم اسقاط جمٌع الرؼبات اللٌبٌدٌة و العدوانٌة السادٌة الفمٌة 

 (األم السٌئة )و الثدي السٌئ ٌعنً  (األم المحبوبة)علٌه فعندما ٌقول الثدي الحسن ٌعنً 

 و األم السٌئة  la bonne mèreهذا ما ٌعرؾ عند مٌبلنً كبلٌن بمصطلح األم الحسنة 

mauvaise mère.  

و بالرؼم من أن الموضوع ال ٌمكن أن ٌزول إال أن الطفل ٌخاؾ من زواله و بالتالً 

ٌسقط علٌه نزواته العدوانٌة التً تتمثل فً العض و لكن فً أواخر السنة األولى ٌتكون 

لدى الطفل تنظٌم جٌد لئلدراك ٌمكن الطفل من إدراك أمه كلٌة ال جزءا منها مما ٌساعده 

على تكوٌن عبلقات مع أشخاص آخرٌن ، إذن فصورة األم مقسومة حسب ما ترتبط 

فكتور سمٌر نوؾ  )بالرفض أو بالعطاء  بصورة األم الحسنة أو بصورتها السٌئة 

  ( .177-176 ،ص،1980،

ما الحظنا من خبلل معرفتنا لمراحل صورة األم عند الطفل هو أن الطفل ٌتعلق بأمه 

تعلقا عمٌقا و هذا نظرا لما تعطٌه األم لطفلها من حنان و حب و دؾء عاطفً، إذا الحب 

هو األساس سواء كانت األم عاملة أو ماكثة بالبٌت ، فصورة األم العاملة تتوقؾ على 

حسب المدة التً خرجت فٌها األم للعمل بعد الوالدة و حسب وقت عملها، فقد تكون 

صورة األم السلب إذا انفصلت عن ولدها مبكرا و انقطعت عن االتصال الجسدي الذي 
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ٌكون فً العام األول أو إذا كانت تقضً وقتها مطوال خارج المنزل و قد تكون باإلٌجاب 

نسبٌا ، ٌتوقؾ ذلك على عملها الجزئً و ما توفره من دؾء عاطفً و رعاٌة عند العودة 

 .من العمل

 :الصورة الهوامية للمربية البديلة -5

إن الصورة التً ٌشكلها الطفل عن األم لٌست هً الصورة الوحٌدة بل هناك صور 

أخرى تتشكل نتٌجة عبلقات الطفل مع اآلخرٌن باإلضافة إلى المربٌة التً تنوب عن األم 

فترة ؼٌابها أو نتٌجة إٌداع الطفل فً مؤسسات ، فالصورة تتشكل على حسب القائم على 

رعاٌة الطفل وكذا المدة التً ٌتدخل فٌها هذا العنصر البدٌل عن األم ، فالصورة الهوامٌة 

للمربٌة البدٌلة تتوقؾ على المعاملة مع الطفل وعلى حسب الرعاٌة المقدمة ، فالمربٌة 

التً تشكو من اضطرابات قد تحول مشاعرها إما باإلفراط أو التفرٌط نحو الطفل مما قد 

ٌؤدي إلى أزمات مبكرة فً حٌاة الطفل ، فالحب قد ٌولد لدى الطفل تعلق كبٌر بالمربٌة 

و بالتالً تشكٌل صورة اٌجابٌة من جهة ، و من جهة أخرى النبذ و الكره و التربٌة 

القاسٌة لدى تدرٌب الطفل على النظافة بشكل ٌولد له وسواس قهري ، و بالتالً تشكٌل 

 .صورة سلبٌة عن المربٌة

فالصورة الهوامٌة تتشكل على حسب ما توفره المربٌة للطفل  و كٌفٌة التعامل معه و 

 .درجة الحب و الدؾء العاطفً المقدم له

 :الصورة الهوامية لألم العاملة و المربية البديلة -6

إن الطفل ٌمر بمراحل نمو معقدة تتطلب توفر جمٌع الشروط لئلحاطة بها ، فالصورة 

التً ٌشكلها الطفل عن أمه العاملة و عن مربٌته البدٌلة تتحدد على حسب ما تقدمه هاتٌن 

األخٌرتٌن من عطؾ و حنان و دؾء عاطفً ، فصورة األم العاملة تتوقؾ على مدى 

تعوٌض األم فترة ؼٌابها  بكل ما ٌحتاجه و صورة المربٌة تتحدد على نوعٌة المعاملة 

 . المقدمة من طرفها
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 :خالصة

تتحدد الصورة التً  ٌشكلها الطفل عن أمه أو المربٌة البدٌلة على حسب معالٌم ما توفره 

هاتٌن األخٌرتٌن من حب و حنان و دؾء عاطفً ، فالصورة المكونة لدى الطفل تكون 

 .إما باإلٌجاب أو بالسلــــــــب

 



 

 

 

    الجانب الميداني 

 

  

 

 

 

 

 



 

     

 المبحث األول

منهجية الدراسة وأدوات 

 البحث
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 :تمهيد 

وألن الجانب النظري كان بالنسبة لنا بمثابة الركٌزة التً انطلقنا منها إلنجاز الجانب 

حٌث اعتمدنا فً هذا الفصل على المنهج ,التطبٌقً والذي ٌعتبر أهم قسم فً الدراسة

الذي ٌقوم على دراسة الحالة ألنه ٌتوافق ودراستنا فً جمع المعلومات وتحلٌلها ,العٌادي

كما استعنا باختبار رسم العائلة , و فهم الحاالت ألجل ذلك ركزنا على المقابلة العٌادٌة

وبعد جمع , وكل اختبار ٌحلل وٌوضح له استنتاج لتنتهً دراسة الحالة بخالصة عامة

نتائج دراسة الحاالت واالختبارات قمنا بمناقشة الفرضٌات واإلجابة على اإلشكالٌة 

 .المطروحة

    :منهج البحث  -1

إن أول من استعملوا عبارة المنهج العٌادي هم علماء النفس : المنهج العيادي-1-1

وقد برز هذا المنهج فً بداٌته كرد فعل على التجارب المخبرٌة التً قام بها , األمرٌكٌون

, فً تشخٌص وعالج األفراد الذٌن ٌعانون من اضطرابات نفسٌة" windt"ووندت 

المقابلة والمالحظة , دراسة الحالة: وهناك عدة تقنٌات تستخدم فً هذا المنهج هً 

 (.34ص, 1998, ورالف رزق هللا, محمود كمال بكداش)العٌادٌة 

الثقافٌة ,  كما ٌستخدم فً دراسة تأثر الحالة النفسٌة للفرد بالعدٌد من العوامل االجتماعٌة

 (.34ص, 1996, عمر محمد التومً الشٌبانً)والحضارٌة 

وهً ,  إن دراسة الحالة هً وسٌلة جد مهمة ألنها تكتشف لنا عن وقائع حٌاة الفرد

حٌث أن دراسة الحالة ٌعطٌنا فهما شامال عن , أساسٌة لجمع المعلومات عن العمٌل

رغباتها و احباطاتها , اتجاهاتها, مشاعرها, ماضٌها و حاضرها, الحالة وعالقتها

بجمع معلومات , إنها المجال الذي ٌسمح لألخصائً النفسً" "Jean Rotter"وٌعرفها 

, محمود عثمان النجاتً)" أكثر وأدق حتى ٌتمكن من إصدار التشخٌص نحو الحالة

    (.   15ص, 1980

 :األدوات المستعملة -2

لقد اعتمدنا من خالل بحثنا على المقابلة العٌادٌة وهً تعتمد على : المقابلة العيادية -2-1

وتعتبر , االستمتاع وتسمح لنا بجمع أكبر قدر من المعلومات الشخصٌة والعائلٌة للحالة
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إما تكون فردٌة أو جماعٌة , كقاعدة أساسٌة فً علم النفس العٌادي وهً متعددة األشكال

 (.36ص,1988, ورالف رزق هللا, محمود كمال بكداش)أو موجهة أو غٌر موجهة 

بكل حرٌة , وذلك لكً نعطً الفرصة للحالة أن تعبر عن حالتها: المقابلة الحرة- 2-1-1

 (.59Bourdin ,1997 ,P)ودون قٌد والتً تجعلها تخفً عدة أشٌاء 

ٌستعٌن بها األخصائً لٌعلم المشاكل التً تعانً منها : المقابلة الموجهة - 2-1-2

وذلك لتأكٌد مدى تحقٌق صحة الفرضٌات , وهً تخدم كثٌرا البحث العلمً, الحالة

 (.311ص, 1996, عطوف محمود ٌاسٌن)

على أنها  ROTTERوٌعرفها , هً التفحص المباشر للظاهرة: المالحظة العيادية - 2-2

والتً تتجلى فً مالحظة العمٌل فً وجهه ومظهره , المهارات الضرورٌة اإلكلٌنكٌة

الخارجً إذ تعبٌرات الوجه ونبرات الصوت وحركات الجسم تعبر عن الموقف الذي 

وقد استعملنا فً دراستنا على , ٌكون علٌه العمٌل أثناء اإلجابة على السؤال وأثناء الكالم

 (.39ص,1998, محمود كمال بكداش ورالف رزق هللا)المالحظة الغٌر موجهة 

 : المالحظة غير الموجهة - 2-2-1      

خصائص السلوك واللباس ,  هدفها جمع بعض المعلومات فٌما ٌخص طرٌقة الكالم

والمالمح الدالة على بعض المؤشرات السٌمٌئاٌة للحاالت وهً تتم عن , والحركات

, 2001, محمد مزٌان)طرٌق دراسة السلوك الظاهري للحالة بصورة موضوعٌة 

 (96ص

 وهً عبارة عن عبارات اسقاطٌة ألن إجراءها ال : االختبارات النفسية االسقاطية -3-1

ألن تقدٌرها االستجابة وتفسٌرها ٌكون أكثر ذاتٌة وفً هذه , ٌتقٌد كثٌرا بالشكلٌات

االختبارات ٌطلب عادة من المفحوص أن ٌقوم ببعض األعمال البسٌطة التخٌلٌة كأن 

ومن المفترض فً هذه , ٌرسم شٌئا أو ٌكمل بعض الجمل الناقصة أو ٌحكً قصة

تخٌال أو تنظٌما ٌكشف خصائص  ٌصدر من المفحوص سواء كان االختبارات أن ما

 و ٌعتبر اختبار رسم العائلة من االختبارات االسقاطٌة المعمول  هامة وثابتة فً شخصٌته

  .بها فً علم النفس العٌادي وهو األداة التً ستساعدنا فً هذا البحث المتواضع
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 ":للويس كورمان"تعريف اختبار رسم العائلة 

 فً نانت، هو طبٌب 1995 فً روبً، وتوفً فً عام 1901، ولد عام "لوٌس كورمان"

نفسً، طبٌب رئٌس السابق لقسم الطب النفسً من الكبار فً مستشفى سانت لوٌس فً 

بارٌس، ومؤسس قسم الطب النفسً للطفل مستشفى سانت جاك من نانت، هو مخترع 

morphopsychology فمن أصل ،"morphopsychology التً  "الجمعٌة الفرنسٌة

 1980تأسست فً عام 

سقاطٌة التً االختبارات االمن ضمن  "لوٌس كورمان " لدى ختبار رسم العائلة اوٌعتبر 

 خاصة لدى ,خصائً بغٌة التعرف على المعاش النفسً وسمات الشخصٌةأللٌها اإٌرجع 

 .لذا فهو اختبار سهل التطبٌق, الطفل
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 :التعريف بالمؤسسة 

تعتبر حضانة وروضة طٌور الجنة من ابرز مراكز استقبال الطفولة الصغٌرة على 

بحثً الوئام ,  متر مربع775مستوى دائرة واد رهٌو حٌث تتربع على مساحة حولً 

 سنوات تم 06 أشهر إلى 3المدنً تستقبل الروضة األطفال الذٌن ٌتراوح سنهم ما بٌن 

 أشهر 3)إذا نجد قسم البراعم بضم أطفال تحت سن عام , تقسٌمهم على حسب أعمارهم

 02أما قسم الفرسان تتراوح أعمارهم ما بٌن ,  إلى سنتٌن01وقسم األبطال من  (إلى عام

وٌبقى قسم ,  سنوات فً قسم األذكٌاء04 إلى 03غٌر أننا نجد من ,  سنوات03إلى 

 . سنوات06 إلى 04العباقرة والممتازٌن هو اآلخر ٌضم األطفال المتراوح سنهم من 

ٌشرف على رعاٌة وتربٌة  وتعلٌم كل هؤالء األطفال مربٌات أخصائٌات فً علم النفس 

 .بما فٌهن المتربصات,  مربٌة14وعلم االجتماع ٌقارب عددهن 

ٌدٌر شؤون الروضة من ناحٌة التسٌٌر واإلدماج البٌداغوجً وجمٌع الوسائل الضرورٌة 

لنجاح العمل مع وضع برنامج مدروس لتنمٌة قدرات ذكاء السٌد مدٌر المركز وكذا 

 .نائبه

ترفٌهٌة وتعلٌمٌة من أجل كسر , ٌحتوي النظام البٌداغوجً على عدة نشاطات ثقافٌة

الروتٌن الٌومً وخلق جو مالئم لمواصلة العمل حتى ال تحس كل من المربٌة والطفل 

 :وتتمثل هذه النشاطات فً , بالملل والنفور من الروضة بالنسبة لهذا األخٌر

 . المسرح والتهرٌج, األناشٌد, الرق اإلٌقاعً, أشغال ٌدوٌة, الرسم -1

 .بالتنسٌق مع عائالت األطفال, خرجات سٌاحٌة داخلٌة وخارجٌة -2

 .زٌارات خاصة لذوي االحتٌاجات الخاصة وكذا دار المسنٌن -3

تنظٌم حفالت تخص األعٌاد والمناسبات الدٌنٌة والوطنٌة كمسابقات فكرٌة بٌن  -4

 .رٌاض األطفال

 .خرجات استكشافٌة لجمٌع المراكز والقطاعات والمؤسسات -5

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      المبحث الثاني 

 الدراسة العيادية وتقديم   

 الحاالت
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: تمهٌد

فهً , اهتمت المعاهد التربوٌة بإعداد المربٌة إعدادا ٌتالءم ورسالة الروضة التربوٌة

تعطً للمربٌة شهادة خاصة فً موضوع التربٌة لمرحلة ما قبل المدرسة على أن تتوفر 

 .فٌها الرؼبة والصفات المطلوبة من حنان وعطؾ على األطفال

 وفً هذا المبحث سنتطرق إلى سرد المقابالت وتحلٌلها وكذا تحلٌل اختبار رسم العابلة

 .  و مناقشة الفرضٌات وذلك للتأكد من صحتها واإلجابة على اإلشكالٌة المطروحة
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 .طرح وتحلٌل: دراسة الحاالت -1

 :الحالة األولى -1-1

 :تقدٌم المقابالت-1-1-1

 الهدؾ منها مدتها مكان إجرابها تارٌخ إجرابها المقابالت

 

 المقابلة األولى

 

16\04\2014 

 

 الروضة

 

14:30-15:00 

  دقٌقة30

 التعرٌؾ بدورنا -

 كسب ثقة الحالة -

 جمع البٌانات األولٌة -

 

 

 المقابلة الثانٌة

 

 

19\04\2014 

 

 

 الروضة

 

16:25-17:00 

  دقٌقة35

 

التعرؾ على الوضعٌة  -

 الطفل فً الروضة

التعرؾ على الطفل  -

 بالروضة

 

 

 المقابلة الثالثة

 

 

25\04\2014 

 

 

 الروضة

 بٌت الحالة

 

 

10:00-10:40 

  دقٌقة40

 

التعرؾ على  -

مراحل نمو الطفل 

 وعالقته مع األم 

 

 

 المقابلة الرابعة

 

 

28\04\2014 

 

 

 الروضة

 

 

14:20-14:45 

  دقٌقة35

 

التعرؾ على صورة  -

المربٌة واألم العاملة لدى 

 الطفل

 

 المقابلة الخامسة

 

01\05\2014 

 

 الروضة

09:00-09:55 

  دقٌقة55

 

 تطبٌق اختبار رسم العابلة -
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 :تقدٌم الحالة- 1-1-2

 ي.ض: االسم -

  سنوات5: العمر  -

 ذكر: الجنس -

 واد رهٌو ؼلٌزان : مكان المٌالد -

  إخوة4: عدد اإلخوة -

 الوسط: المرتبة بٌن اإلخوة -

  سنة34معلمة مدرسة ابتدابٌة سنها : مهنة األم -

 شرطً: مهنة األب -

 ال بأس به: الوضع االجتماعً -

 لروضةا: مكان إجراء المقابالت -

 :السٌمٌائٌات العامة والسلوك العام للحالة- 1-1-3

 .شعر أسود وعٌنٌن بنٌٌن, متوسطة القامة ذات بشرة سمراء الحالة:الهٌئة العامة  -

 الحالة هادبة ٌظهر ذلك من خالل لعبها المنتظم وإجاباتها المنتظمة: مزاج الحالة  -

 نظٌؾ: الهندام  -

 مشاركة فعالة فً القسم وجود حٌوٌة مع أصدقابها ولها التعامل الجٌد مع :االتصال  -

 الجمٌع

 :النشاط الحركً  -

 لها استعاب جٌد وتجاوب وتفاهم كبٌر مع مربٌتها : النشاط العقلً  -

 سنوات تعٌش مع أمها 5الحالة ض تقٌم بدابرة واد رهٌو والٌة ؼلٌزان تبلػ من العمر 

 .وأبٌها

 سنوات 3الحالة ترعرعت فً سنواتها األولى عند جدتها ثم التحقت بالروضة فً عمر 

 . وهناك كان تعلق كبٌر بمربٌتها وهذا ما جذبنً للتقرب منها
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 :عرض المقابالت- 1-1-4

 :المقابلة األولى -

تم فً هذه المقابلة التعرؾ على الحالة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات األولٌة 

 .بعد كسب ثقتها والتعرٌؾ بدورنا كأخصابٌٌن نفسانٌٌن, والبٌانات الشخصٌة

 :المقابلة الثانٌة -

من خالل زٌارتً للروضة الحظت أن الروضة مجهزة نوعا ما بكل المستلزمات التً 

توفر الراحة للطفل من ساحات اللعب ومرافق للتعلٌم وهذا ما بدا واضحا على الحالة 

التً تتكلم بكل جرأة هذه األخٌرة التً ساعدته على التنمٌة حس المسؤولٌة " ي.ض"

لدٌه وكذا االستعداد األولً للمدرسة وتسمح للطفل االبتعاد عن أمه مبكرا وتقول 

المربٌة أن الحالة تطورت جدا من ناحٌة الذكاء والمهارات وتسنى لها ذلك من خالل 

تتمٌز الحالة بقٌم أخالقٌة ألنها تتحدث عن , األلعاب والبرامج واألنشطة التً تقوم بها

الصالة والقرآن كثٌرا وعموما الحالة تتمٌز بالنمو شخصً متكامل خال من المشاكل 

واالضطرابات النفسٌة التً ٌمكن أن تصٌب الطفل فً المراحل العمرٌة الباكرة من 

 .   حٌاته

 :المقابلة الثالثة -

ٌمر الطفل فً السنة األولى النصؾ من عمره والتً ٌتعرؾ من خاللها على أؼلب 

خبراته الحٌاتٌة من خالل الفم حٌث ٌرى أن الصورة إلشباع تكون عن طرٌق المص 

والبلع والعض إذ أن الطفل ٌواجه الصراع خالل كل مرحلة من مراحل النمو الجنسً 

وفً هذه فً هذه المرحلة تلعب األم دورا فعاال فً  الفموي والصراع ٌكون مدا اإلشباع

حٌث لم نالحظ نقص ولم ٌكن " ي.ض"مرورها مرورا سلٌما وما التمسته عند الحالة 

هناك بتثبٌت فمً ألن أنماط السلوك الؽٌر السوي ؼٌر موجود مثل األكل الزابد الطمع 

االنطواء واالنسحاب , رفض العاطفة والحنان, الخوؾ من االتصال مع اآلخرٌن,

االجتماعً وهذا ما استنتجته من خالل وصؾ المربٌة للحالة وهذا ٌدل على أن األم 

لعبت دورها بالكامل فً هذه المرحلة وتعاملت معها  بطرٌقة صحٌحة مع الطفل 

وبالتالً كان هناك تنسٌق بٌن الدوافع والحاجات ومن خالل حدٌثنا مع األم استنتجنا أن 
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مرت سلٌمة حٌث تقول األم أنها قامت بتدرٌب طفلها على .المرحلة الشرجٌة لدى الطفل

التحكم فً إخراجه وأم الحالة لم تكن بالقاسٌة ألن القسوة فً هذه المرحلة تؤدي إلى 

ال تعانً من " ي.ض"خلق بعض االضطرابات النفسٌة مثل الوسواس القهري والحالة 

هذا االضطراب بل هً حالة جد مرحة ومتعلقة بأمها ولٌست متعلقة بأبٌها وهذا ما ٌدل 

تملك الحالة مهارات و سلوكات مختلفة حمٌدة وسوٌة , على نقص فً المرحلة القضٌبٌة

وهذا ما ٌعكس الصورة الحقٌقٌة لألم وتقول أم الحالة أنً أقوم بتربٌة ابنً وأكافؤه حٌن 

ٌصٌب وأعاقبه حٌن ٌخطا ودابما أكرمه حٌن ٌقوم بسلوكات صحٌحة وهذا ما ٌسمى 

بالتعزٌز اإلٌجابً والتعزٌز السلبً أما عن عالقة الطفل بأمه فهً عالقة جٌدة حٌث ما 

ٌهم الطفل هو االستمرارٌة فً الرعاٌة والحب والحنان وهذا ما استنتجته والسٌما أنها 

    .                       أم مثقفة ومتعلمة

 :المقابلة الرابعة -

إن الصورة التً " ي.ض"التعرؾ على صورة المربٌة وكذا صورة األم لدى الحالة 

ٌشكلها الطفل عن األم لٌست هً الصورة الوحٌدة بل هناك صور أخرى تتشكل نتٌجة 

عالقات الطفل مع اآلخرٌن باإلضافة إلى المربٌة التً تنوب عن األم فترة ؼٌابها نتٌجة 

إبداع الطفل فهً مؤسسات فالصورة تتشكل على حسب القابم على رعاٌة الطفل وكذا 

المدة التً ٌتدخل فٌها هذا العنصر البدٌل عن األم وهذا ما الحظناه من خالل استجوابنا 

مع الحالة فالحالة وجدن صعوبة فً التأقلم حٌث كانت تهرب من الروضة باستمرار 

وهذا دلٌل على عدم تعلق الحالة بالمربٌة ألن المربٌة تعامل الحالة بقسوة شدٌدة على 

حسب قول الحالة فكانت تنببها وكانت متشددة معها من ناحٌة النظافة وهذا ما ٌولد 

الوسواس القهري لدى األطفال وبالتالً هذا ما ٌشكل الصورة السلبٌة عن الحالة إذن 

فالصورة تتشكل على حسب ما توفره المربٌة للطفل وكٌفٌة التعامل معه ودرجة الحب 

 .        والحنان و الدؾء العاطفً المتواصل والمقدم له
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 :المقابلة الخامسة -

 .خصصت هذه المقابلة للتطبٌق اختبار رسم العابلة

خصصت هذه المقابلة بالروضة والتً تم من خاللها تطبٌق اختبار رسم العابلة مع الحالة 

وهذه من أجل االستنتاج وبالتالً تحلٌل المعاش النفسً الخاص بالحالة وقد تم " ي.ض"

 .   دقٌقة إلتمامه45خصصنا له , تطبٌق هذا االختبار فً جو هادئ 

 : عرض وتحالٌل نتائج اختبار رسم العائلة1-1-5

 :على المستوى البٌانً -1

بداٌة الرسم كانت من الٌمٌن إلى الٌسار وهذا برسم أمه ثم إخوته ثم المربٌة وهذا   -

ما , دلٌل على تعلق الحالة بأمه وحبه إلخوته لكنه رسم المربٌة بشكل بشع

استنتجته هو أن الحالة تحظى بعناٌة كبٌرة من طرؾ األم وعلى أنه هناك عالقة 

جٌدة من األم وابنها وان األم قابمة بدرها على اتم معنى الكلمة وأن كل ما ٌهم 

الطفل هو استمرار الحب والحنان واألم هً المحور األساسً فً الرعاٌة وهناك 

هو تؽٌرات هرمونٌة فالشواهد الفٌزٌولوجٌة تشٌر ..... من أشار إلى أن السلوك 

إلى أن هناك هرمونات معٌنة تتحرر وتفرز فً الدم فً مرحلة الحمل وأن مراكز 

معٌنة فً الدماغ تستثار هذه الهرمونات وهدا ما التمسته فً هذه الحالة حٌث أن 

حبه المه باقً رؼم ساعات االنفصال ولكن من جهة أقوى ٌتصرؾ المدلول 

النفسً لألمومة إلى ثالثة نواحً من العالقة بٌن األم وطفلها وما تعطٌه له من 

دفا عاطفً ورعاٌة شخصٌة وتنبٌه لحواس وٌدخل هنا دور المربٌة البدٌلة فلعل 

المربٌة البدٌلة باستطاعتها أن تزود هذا الطفل بالحنان والعاطفة وتعتبر جمٌعها 

من ألزم ما ٌحتاجها الطفل لنمو شخصٌته لكن مالتمسته هو العكس حٌث أن 

تعامل بقسوة شدٌدة وهذا ماجعل الحالة تنفر وتكون صورة سلبٌة " ي.ض"الحالة 

 .  عن المربٌة وكذا عن الروضة
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  :على مستوى البٌانات الشكلٌة -2

 رسم أمه برأس كبٌر وهذا دلٌل على حبه ألمه وتعلقه بها ورسم أخواته :الرأس -

برؤوس صؽٌرة وهذا ٌدل على صعوبة االتصال واإلحساس بالنقص وكذا الؽٌرة 

األخوٌة ورسم رأس المربٌة برأس بشع وهذا دلٌل على النفور وعدم الطمأنٌنة 

 .للمربٌة

 رسم أمه بفم عادي ولم ٌرسم أفواه أخوٌه ورسم فم المربٌة كبٌر دلٌل على :الفم -

 .القسوة والمعاملة السٌبة من طرؾ المربٌة

 رسم عٌن أخوه بخط شدٌد وهذا دلٌل على الحاجة إلى الحماٌة ورسم :العٌنٌن -

 .عٌن المربٌة بخطوهذا دلٌل الحاجة إلى الحب واإلحساس بالنقص

 رسم حواجب أمه بشكل عادي ولكن حواجب إخوته ومربٌته بشكل :الحواجب -

 .ؼٌر عادي وهذا دلٌل على العدوانٌة

 رسم شعر أمه منتظم ولكن شعر المربٌة بشكل ؼٌر عادي ومبعثر وهذا :الشعر -

 .دلٌل على نرجسته وحقده على المربٌة

 رسم أمه برقبة طوٌلة وهذا دلٌل على عدم التحكم فً دوافعه ورسم :الرقبة -

 .المربٌة برقبة صؽٌرة ما ٌدل على العدوانٌة

 . رسم ٌد أمه ومربٌته بامتداد وهذا دلٌل على الحاجة لالتصال:األٌدي -

 رسم رجل أمه ولم ٌرسم رجل مربٌته وهذا دلٌل على الخوؾ وعدم :الرجلٌن -

 .االستقرار وعدم اإلحساس باألمن

 : على مستوى المحتوى -3

تظهر المٌوالت العاطفٌة االٌجابٌة اتجاه األم  وتظهر المٌوالت العاطفٌة السلبٌة  -

اتجاه مربٌته فً حٌن لم نشهد رسم األب وهذا دلٌل على عدم وجود السلطة 

 .األبوٌة أو القسوة الشدٌدة من طرؾ األب
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 :نتائج اإلختبارات -4

 :من خالل تحلٌل االختبار نالحظ

 . رفض الحالة للوضع الموجود فٌه أي رفضه للروضة والتعلق باألم وعدم لتعلق بالمربٌة -

 . والعنؾ والعدوانٌة -

 .الحاجة إلى الدفا العاطفً والرعاٌة من طرؾ األسرة -

 .القلق والعصبٌة -

 .رفض وكره للمربٌة -

 :االستنتاج العام حول الحالة األولى -5

 :استنتجنا من خالل دراسة الحالة وتطبٌق اختبار رسم العابلة

 . سنوات فً الروضة بسبب عمل األبوٌن5موجود فً " ي.ض"أن الحالة  -

لم نسجل أي ضعؾ فً المرحلة النمابٌة األولى من حٌاة الطفل أي لم ٌكن هناك تثبٌت فمً  -

ألن أنماط السلوك الؽٌر السوي والمرتبطة خاصة بهذه الرحلة ؼٌر موجودة كالشراهة أو 

عدم االتصال باآلخرٌن وهذا ٌدل على أن األم لعبت الدور الفعال فً هذه المرحلة 

واستطاعت أن تنجو بطفلها من األمراض النفسٌة وبالتالً كان هناك تنسٌق بٌن الدوافع 

والحاجات كذلك نسجل من جهة أخرى مرور للمرحلة الشرجٌة مرورا سلٌما ولم ٌكن هناك 

أي مؤشر للمرض فً هذه المرحلة لكن ما استخلصته أن الحالة تعانً من نقص وعطؾ 

وإنما كل الحب منصب اتجاه األم وهذا ما ٌشٌر ,وحنان األب حٌث ال ٌوجد أي تعلق باألب

 .إلى عدم مرور المرحلة بسالم حٌث نالحظ عدم وجود الرعاٌة األبوٌة وتعلق شدٌد باألم

تمتلك الحالة المهارات و سلوكات مختلفة وحمٌدة وسوٌة وهذا ما ٌعكس الصورة الحقٌقٌة  -

لألم والرعاٌة المتواصل من طرؾ أم الحالة وهذا ما ٌحتاجه الطفل من أمه وهو 

أما عن وضعٌة الحالة بالروضة تتمٌز الحالة , االستمرارٌة فً العطاء وثبات الحب والحنان

بالجرأة فً الكالم وتنمٌة حس المسؤولٌة لدٌها وكدا تمٌزها بالذكاء واكتسابها للمهارات 

الجدٌدة وقٌم أخالقٌة ونمو شخصً خال من المشاكل واالضطرابات النفسٌة التً ٌمكن أن 

أما عن الصورة الحقٌقٌة للمربٌة , تصٌب الطفل فً المراحل العمرٌة الباكرة من حٌاته

 .              وقسوتها وسوء المعاملة
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 :الحالة الثانٌة -1-2

 :تقدٌم المقابالت- 1-2-1

 الهدؾ منها مدتها مكان إجرابها تارٌخ إجرابها المقابالت

 

 المقابلة األولى

 

16\04\2014 

 

 الروضة

 

14:30-15:00 

  دقٌقة30

 التعرٌؾ بدورنا -

 كسب ثقة الحالة -

 جمع البٌانات األولٌة -

 

 

 المقابلة الثانٌة

 

 

19\04\2014 

 

 

 الروضة

 

16:25-17:00 

  دقٌقة35

 

التعرؾ على الوضعٌة  -

 الطفل فً الروضة

التعرؾ على الطفل  -

 بالروضة

 

 

 المقابلة الثالثة

 

25\04\2014 

 

 الروضة

 بٌت الحالة

 

10:00-10:40 

  دقٌقة40

 

التعرؾ على مراحل  -

نمو الطفل وعالقته 

 مع األم 

 

 

 المقابلة الرابعة

 

 

28\04\2014 

 

 

 الروضة

 

14:20-14:45 

  دقٌقة35

 

التعرؾ على صورة  -

المربٌة واألم العاملة لدى 

 الطفل

 

 المقابلة الخامسة

 

01\05\2014 

 

 الروضة

09:00-09:55 

  دقٌقة55

 تطبٌق اختبار رسم العابلة -
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 :تقدٌم الحالة- 1-2-2

 ح.ب: االسم

  سنوات5: العمر

 أنثى: الجنس

 ؼلٌزان: مكان المٌالد

  إخوة4: عدد اإلخوة

 المرتبة الثالثة: المرتبة بٌن اإلخوة

  سنة40, أستاذة التعلٌم المتوسط: مهنة األم

 مدٌر مدرسة: مهنة األب

 ال بأس: الوضع االجتماعً

 الروضة, بٌت الحالة: مكان إجراء المقابالت

 :السٌمٌائٌة العامة والسلوك العام للحالة-1-2-3

 .شعر أصفر وعٌنٌن بنٌٌن, ذات بشرة بٌضاء,قامة متوسطة, الحالة لدٌها: الهٌئة العامة

 الحالة هادبة ٌظهر ذلك من خالل لعبها المنتظم وإجاباتها المنظمة وكالمها :مزاج الحالة

 .القلٌل

  نظٌؾ:الهندام

 .لها مشاركة فعالة داخل الروضة وحتى فً الخارج مع أصدقابها: االتصال

 .هدوء تام داخل المنزل:النشاط الحركً

لها استعاب وفهم و ٌظهر ذلك من خالل تجاوبها مع مربٌتها  والتعامل : النشاط العقلً

 مع أصدقابها

الثالثة ,  سنوات ونصؾ5العمر  بدابرة وادرهٌو والٌة ؼلٌزان تبلػ من تقٌم"ح.ب"الحالة

 .تعٌش مع أمها وأبٌها وإخوتها بٌن أخوٌن

 سنوات 3الحالة ترعرعت فً سنواتها األولى عند جدتها ثم التحقت بالروضة فً عمر 

ونصؾ وهناك كان لها تعلق كبٌر بمربٌتها لدرجة أنها ال ترٌد العودة إلى البٌت بل 

 .تذهب مع مربٌتها
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 :عرض المقابالت-1-2-4

 :المقابلة األولى

التعرؾ على الحالة ومحاولة كسب ثقتها بإعطاء تعرٌؾ وجٌز عن دور المختص 

 .والتقرب منها وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات األولٌة, النفسً

 :المقابلة الثانٌة

لها اتجاهات اٌجابٌة نحو " ح.ب"من خالل زٌاراتً للروضة هو أن الحالة  ما التمسته

المناخ المدرسً وتنمٌة الدوافع الضرورٌة لعملٌة التعلم مثل الرؼبة فً النجاح واكتساب 

, المعرفة ألن الحالة تتحدث بلؽة النجاح واالجتهاد وترٌد الحصول على جوابز قٌمة

كذلك لها مهارات لؽوٌة ممتازة حٌث أن الحالة كانت تتحدث بتعبٌر لؽوي جٌدكما لها 

مهارات تمهٌدٌة لعملٌة القراءة والكتابة باإلضافة أن الحالة تملك تعبٌر عن األحاسٌس 

والمشاعر وتعلمت هذا عن طرٌق الموسٌقى واألناشٌد ألن هذه األخٌرة هً مجاالت 

ٌفرغ فٌها الطفل مشاعر هو فٌها ٌجد منطلقا له للتعبٌر والتواصل ألن الروضة  تنمً 

فً الطفل حب العطاء من تلقاء نفسه وتثٌر من حوله المناسبات التً تجعله ٌقرر بألؾ 

مبدأ األخذ والعطاء فً الحٌاة كما تجعله ٌقرر بألؾ مبدأ األخذ والعطاء فً الحٌاة كما 

  .     تجعله قادر على أن ٌحسن هذا المبدأ

  :المقابلة الثالثة

ٌعتقد فروٌد أن الطفل ٌواجه صراع خالل كل مرحلة من مراحل النمو الجنسً 

والصراع ٌكون حول مدى اإلشباع الفموي  وما الحظناه من خالل زٌارتنا هو أن الحالة 

تعانً من إحباط الواضح فً قولها وتصرفاتها حٌث تقول الحالة أن أمها ال تحبها ألنها 

دابما ؼاببة عنً كذلك أن الحالة تأكل بشراهة وتعانً الخوؾ والكبت للمشاعر هذا كله 

بسبب ؼٌاب األم لكن من جهة أخرى سجلت أن الحالة تمٌل إلى النظام الشدٌد والنظافة 

وهذا ٌدل على أن المرحلة الشرجٌة مرت بسالم وأما عن المرحلة القضٌبٌة  والتً هً 

ما استنتجته من خالل الحدٌث مع الحالة أنها متعلقة , أهم مراحل التطور النفسً الجنسً

بأبٌها وبأمها لكنها صورة سلبٌة عنها وذلك بسبب الؽٌاب المتواصل طٌلة النهار ونالحظ 

من جهة أخرى تعلق الحالة بالمربٌة حٌث تقول المربٌة أن الحالة ال ترٌد الذهاب مع 
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فإن عالقات الطفل المتعددة تعتمد على نوعٌتها ولٌس , أبوٌها بل تفضل الذهاب معً

على مدتها فالطفل فً حاجة إلى رعاٌة مستمرة وعطاء دابم من أي شخص كان فكل ما 

ٌهم الطفل هو استمرار وثبات ٌنبوع الحب والحنان القابم على رعاٌته وهذا ما الحظناه 

عند الحالة فتعلقها بمربٌتها ٌعنً أن الحالة لها صورة اٌجابٌة عن مربٌتها التً زودتها 

 .    بالحب والحنان طٌلة الوقت

   : المقابلة الرابعة

إن الصورة هً تمثٌل فكري لموضوع ؼابب تتجسد هذه الصورة فً مشاعر وأحاسٌس 

أو تصورات وتتشكل الصورة من عالقة الفرد مع محٌطه األسري واالجتماعً وهذا 

التً كونت صورة سلبٌة عن أمها رؼم حبها لها وهذا بسبب " ح.ب"الحظناه عن الحالة 

ؼٌاب وعمل األم طٌلة النهار ألن الحالة ترفض االبتعاد المؤقت عن األم ومن جهة 

أخرى نالحظ أن الحالة تشكل صورة إٌجابٌة عن مربٌتها ألن هذه األخٌرة ترافقها طٌلة 

جد متعلقة بمربٌتها " ح.ب"النهار وهً فً خدمتها ورعاٌتها وما الحظناه هو أن الحالة 

وحتى , الضحك,لدرجة أنها تقلدها فً كل شًء تقول المربٌة أن الحالة تقلدنً فً المشً 

فً طرٌقة األكل كما أنها ترٌد أن تصبح مربٌة فً المستقبل وهذا ما ٌؤكد أن الحالة 

 .    تشكل صورة اٌجابٌة عن مربٌتها

 :المقابلة الخامسة 

 .    خصصت هذه المقابلة لتطبٌق اختبار رسم العابلة

خصصت هذه المقابلة بالروضة والتً تم من خاللها تطبٌق اختبار رسم العابلة 

وهذه من أجل االستنتاج وبالتالً تحلٌل المعاش النفسً الخاص " ح.ب"مع الحالة 

 .   دقٌقة إلتمامه45خصصنا له , بالحالة وقد تم تطبٌق هذا االختبار فً جو هادئ 
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 :عرض وتحالٌل نتائج اختبار رسم العائلة- 1-1-5

 :على المستوى البٌانً -1

بداٌة الرسم كانت من الٌسار إلى الٌمٌن حٌث بدأت الحالة برسم األب ثم األم ثم إخوتها   -

وكذا رسم المربٌة وهذا دلٌل على تعلق الحالة بمربٌتها لكنه رسم أمه بشكل بشع وما 

استنتجته هو أن الحالة تحظى بعناٌة ورعاٌة من طرؾ المربٌة لكنها ترفض عمل األم 

وبالتالً االبتعاد كلٌا عن األبوٌن ألن فً الصورة نالحظ أب متسلط وأم بشعة وهذا ٌدل 

على عدم الرضا بالوضع الحالً وهذا شًء طبٌعً وسلوك متوقع ألن مهما قدمت 

المربٌة من عطؾ وحنان للحالة فهذا ٌعتبر نقص فً عملٌة األمومة ألن القضٌة قضٌة 

هرمونات معٌنة تتحرر وتفرز فً الدم ومهما قدمت المربٌة فإن الحالة ٌنقصها الحنان 

 .      ألن السلوك األمً هو تؽٌرات هرمونٌة

  :على مستوى البٌانات الشكلٌة -2

رسمت الحالة رأس أمها و أبٌها بشكل عادي وهذا دلٌل على عدم المباالة : الرأس -

بالشًء ورسمت رأس مربٌتها برأس كبٌر وهذا دلٌل على حبها للمربٌة ورسمت رؤوس 

 . إخوتها برؤوس صؽٌرة وهذا دلٌل على عدم االتصال والؽٌرة األخوٌة

 .رسم أفواه والدٌه بأفواه عادٌة وكذا أفواه األخوٌن وهذا دلٌل على االستقرار: الفم -

 رسمت الحالة عٌون أمها وأبٌها بعٌون مفتوح وهذا دلٌل على الحماٌة الزابدة :العٌنٌن  -

 . ورسم عٌن المربٌة مبتسمة وهذا دلٌل على الطمأنٌنة والرضا

رسم حواجب أمه وأبٌه بشكل ؼٌر عادي وهذا دلٌل على العدوانٌة ورسم : الحواجب -

 .حواجب المربٌة بشكل جمٌل وهذا دلٌل على حبها لها وتعلقها بها

 . رسم شعرها وشعر أختها بصورة بشعة دلٌل على عدم التقبل والرضا بالواقع: الشعر -

 . رسم رقبة أمه وأبٌه برقبة طوٌلة وهذا دلٌل على عدم التحكم بدوافعه:الرقبة -

 .رسمت ٌد أمه ومربٌته بامتداد وهذا دلٌل على الحاجة إلى االتصال: األٌدي -

 . رسم رجل أمه ومربٌته وهذا دلٌل على عدم الخوؾ:الرجلٌن -
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 :على مستوى المحتوى -3

تظهر المٌوالت العاطفٌة اإلٌجابٌة اتجاه المربٌة وتظهر المٌوالت العاطفٌة السلبٌة  -

 . اتجاه األم

 :نتائج االختبارات -4

 من خالل تحلٌل االختبار نالحظ

 .رفض الحالة لعمل األم وبالتالً عدم تقبل االبتعاد عن األم -

 .تقبل الروضة والتعلق بالمربٌة -

 .الحاجة إلى اإلشباع العاطفً والرعاٌة من طرؾ األبوٌن -

 .المعانات من القلق نتٌجة البعد عن المصدر العاطفً المتمثل فً األب واألم -
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  :االستنتاج العام حول الحالة الثانٌة -5

 :استنتجت من خالل دراسة الحالة وتطبٌق اختبار رسم العابلة

 سنوات موجود فً الروضة نتٌجة عمل األبوٌن وبالخصوص عمل 5" ح.ب"أن الحالة  -

 .األم

فٌما ٌخص مراحل النمو الخاصة بالحالة فإنً سجلت نقص وإحباط وأنها تعانً من تثبٌت  -

فمً أي نقص فً الرحلة النمابٌة األولى التً لم تمر مرورا سلٌما ألننً وجدت أنماط 

السلوك الؽٌر السوي الخاص بهذه المرحلة كاألكل الزابد والعصبٌة والقلق المتواصل وهذا 

ٌدل على تقصٌر من األم وعدم تعوٌض النقص من الذي عاشته الحالة خالل الؽٌاب أو 

االبتعاد األبوي لكن من جهة أخرى سجلت أن المرحلة الشرجٌة مرت بسالم وهذا ظاهر 

أما على مستوى النمو النفسً فالحالة تعٌش , فً النظافة وحسن المظهر التً تمتاز به الحالة

أما عن وضعٌة , حالة تعوٌض وإسقاط واضح فالحالة تكن كل الحب والعطؾ اتجاه مربٌتها

لها اتجاهات اٌجابٌة نحو المناخ المدرسً " ح.ب"الحالة فً الروضة ما رأٌته هو أن الحالة 

كذلك لها , ونمو الدوافع الضرورٌة لعملٌة التعلم مثل الرؼبة فً النجاح واكتساب المعرفة

لها مهارات تمهٌدٌة لعملٌة القراءة والكتابة باإلضافة إلى أن الحالة , مهارات لؽوٌة ممتازة

تملك بعض األحاسٌس والمشاعر زمن جهة أخرى نلمس تعلق الحالة بمربٌتها وأن لها 

صورة اٌجابٌة عنها ألن كل ما ٌهم الطفل هو استمرار وثبات ٌنبوع الحب والحنان من 

 .     القابم على رعاٌته
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 :الحالة الثالثة   -1-3

 :تقدٌم المقابالت- 1-3-1

 الهدؾ منها مدتها مكان إجرابها تارٌخ إجرابها المقابالت

 

 المقابلة األولى

 

16\04\2014 

 

 الروضة

 

14:30-15:00 

  دقٌقة30

 التعرٌؾ بدورنا -

 كسب ثقة الحالة -

 جمع البٌانات األولٌة -

 

 

 المقابلة الثانٌة

 

 

19\04\2014 

 

 

 الروضة

 

 

16:25-17:00 

  دقٌقة35

 

التعرؾ على  -

الوضعٌة الطفل فً 

 الروضة

التعرؾ على الطفل  -

 بالروضة

 

 

 

 المقابلة الثالثة

 

 

 

25\04\2014 

 

 

 الروضة

 بٌت الحالة

 

 

10:00-10:40 

  دقٌقة40

 

 

التعرؾ على  -

مراحل نمو 

الطفل وعالقته 

 مع األم 

 

 المقابلة الرابعة

 

28\04\2014 

 

 الروضة

 

14:20-14:45 

  دقٌقة35

 

التعرؾ على صورة  -

المربٌة واألم العاملة 

 لدى الطفل

المقابلة 

 الخامسة

 09:55-09:00 الروضة 2014\05\01

  دقٌقة55

تطبٌق اختبار رسم  -

 العابلة
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 تقدٌم الحالة-1-3-2

 ي.ؾ: االسم

  سنوات 5: العمر

 أنثى: الجنس

 واد رهٌو غلٌزان : مكان المٌالد

  إخوة5: عدد اإلخوة

 الرابع: المرتبة بٌن اإلخوة

  معلمة مدرسة ابتدابٌة: مهنة األم

 معلم مدرسة ابتدابٌة: مهنة األب

 ال باس به: الوضع االجتماعً

 روضة طٌور الجنة بواد رهٌو: مكان إجراء المقابالت

 :السٌمٌائٌة العامة والسلوك العام للحالة-1-3-3

 الحالة قصٌرة القامة ذات بشرة بٌضاء وعٌنٌن بنٌٌن: الهٌئة العامة

 مرحة وهادبة,  مبتسمة:مزاج الحالة

  نظٌؾ:الهندام

 الحالة تمٌل إلى اللعب والتحدث مع أصدقها : االتصال

  تتحرك كثٌرا وتنتقل من صؾ إلى آخر:النشاط الحركً

سرٌعة اإلستعاب والفهم وٌظهر ذلك من خالل تجاوبها مع مربٌتها : النشاط العقلً

 وأصدقابها 

الرابعة بٌن ,  سنوات 5العمر  بدابرة وادرهٌو والٌة ؼلٌزان تبلػ من تقٌم"ح.ب"الحالة

 بمهنة 45 بمهنة معلم وأمها بسن 48تعٌش مع فً عابلة تتكون من وأبٌها ذو سن  أخواتها

 .معلمة

 . سنوات نتٌجة عمل األم المتواصل3تعرفت على الحالة فً روضة طٌور الجنة ماكثة بها 
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 :عرض المقابالت1-3-4

 :المقابلة األولى

تم فً هذه المقابلة التعرؾ على الحالة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبٌانات 

 .الشخصٌة وبعد كسب ثقتها والتعرؾ بدوري كأخصابٌة نفسانٌة وإقناعها بالتعامل معً

 :المقابلة الثانٌة

الحالة متواجدة بقسم األذكٌاء التً تشرؾ علٌه المربٌة متخصصة ولها اتجاهات إٌجابٌة 

وتتمٌز بالتعبٌر اللؽوي الذي ٌتسم بالوضوح والدقة والفهم ولها بعض الصفات كالتمركز 

حول الذات ومن خالل البرامج اإلثرابٌة التربوٌة واإلرشادٌة التً تساعد الطفل على تنمٌة 

أنها استفادت من هذه البرامج وبدا هذا " ي.ؾ"التمست أن الحالة , شخصٌته بمختلؾ جوانبها

 :واضحا فً مالمح شخصٌتها

 .قوة الشخصٌة إلى جانب االستعداد القوي للدخول المدرسً -

ألن هذه , وكذا القٌم األخالقٌة وتكوٌنها النفسً المتمٌز وهذا كله من بصمات الروضة -

األخٌرة تساعد على تدعٌم وبناء التكوٌن النفسً بصورة اٌجابٌة من خالل التؽلب على 

 .    مشاكل واالضطرابات النفسٌة أن تصٌب الطفل فً المراحل الباكرة من حٌاته

 :المقابلة الثالثة

من أهم مراحل التطور النفسً المرحلة الفمٌة كما سماها فروٌد والتً ٌمر بها الطفل فً 

السنة األولى والنصؾ من حٌاته والتً ٌتعرؾ من خاللها على أؼلب خبراته الحٌاتٌة من 

حٌث ٌرى أن الصورة "18 ص1981سٌؽموند فروٌد ترجمة عثمان نجانً "خالل الفم 

لإلشباع تكون عن كرٌق المص والبلع والعض فهو ٌرى أنها تزوده بالؽذاء فقط بل باإلشباع 

إذ ٌرى فروٌد أن الطفل ٌواجه " 47 ص200قتٌحة كركوش " "مبدأ اللذة"النفسً  الجنسً 

صراع خالل كل مرحلة من مراحل النمو الجنسً والصراع ٌكون حول مدى اإلشباع 

الفموي ومن أنماط السلوك الؽٌر سوي المرتبطة بهذه المرحلة الكالم الكثٌر ورفض العاطفة 

التً ٌتكلم كثٌرا فً القسم وتثرثر وفً " ي.ؾ"مص اإلصبع وهذا ما التمسته عند الحالة ,

نفس الوقت ال تحب صدٌقاتها وسرعان ما تتنازع معهم وتمص إبهم الٌد الٌمنى وهذا دلٌل 

أما عن المرحلة الشرجٌة . على أن هذه المرحلة لم تمر بسالم بسبب ؼٌاب األم طٌلة النهار
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والتً تمتد من العام الثانً إلى عمر ثالث سنوات حٌث ترتبط اإلشباعات الجنسٌة له من 

ففً هذه المرحلة ٌبدأ الطفل بالتدرٌب , خالل التحكم بعضالت األمعاء فً نشاطات اإلخراج

فقضاء حاجته بشكل منتظم ٌؤدي إلى التأثٌر على سلوكه ,على مهارات استخدام الحمام

وفً التدرٌب قد تؤدي إلى التطور ". 93ص, 1998, رمضان محمد القذافً"المستقبلً 

شخصٌة شرجٌة والتً تمتاز بالمٌل الشدٌد إلى النظام والدقة أو تمتاز باالمباالت  أو العناد 

التً تتمٌز بعناد كبٌر واالمباالت الشدٌد حٌث تتحدث " ي.ؾ"وهذا ما اتضح عند الحالة 

المرحلة , معها مربٌتها فإنها تصؽً إلٌها كذلك من أهم مراحل التطور النفسً الجنسً

سعد )القضٌبٌة وهكذا تصبح منطقة اللذة عند كل من الذكر واألنثى فً األعضاء التناسلٌة 

وأحد المظاهر البارزة فً هذه المرحلة هً عقدة أودٌب وٌسمً , (30ص, س.د, جالل

فروٌد هذه العقدة نسبة إلى أودٌب الذي قتل والده وتزوج بأمه دون أن ٌعلم بحقٌقة الصلة 

بٌنهما وٌحدث إزاحة من النرجسٌة إلى إشباع األشٌاء الوهمٌة وٌصبح األوالد متعلقٌن 

تهتم بأبٌها  , فهً متعلقة جدا بأبٌها" ي.ؾ"بأمهاتهم والبنات بأبابهم وهذا ما التمسته فً الحالة 

 .       أكثر من أمها

 :المقابلة الرابعة

إن الصورة تتشكل من عالقة الفرد مع محٌطه األسري واالجتماعً وهذا ما الحظناه عند 

التً تكون صورة سلبٌة عن أمها وصورة اٌجابٌة عن أبٌها وكذا مربٌتها وهذا " ي.ؾ"الحالة 

وترٌد أمها بجانبها طٌلة النهار لكنها , بسبب عمل األم المتواصل وكأنها ترفض عمل األم

نشكل صورة اٌجابٌة عن مربٌتها الن هذه األخٌرة تظل فً خدمتها طٌلة النهار وتقول 

تفضل الذهاب معً إلى البٌت ولكن بشرط  أن ٌكون أبٌها معها " ي.ؾ"المربٌة أن الحالة 

 .  تكون صورة اٌجابٌة عن أبٌها وعن أمها" ي.ؾ"وهذا ٌدل على أن الحالة 

 : المقابلة الخامسة

خصصت هذه المقابلة بالروضة والتً تم . خصصت هذه المقابلة لتطبٌق اختبار رسم العابلة

وهذه من أجل االستنتاج وبالتالً " ي.ؾ"من خاللها تطبٌق اختبار رسم العابلة مع الحالة 

خصصنا له , تحلٌل المعاش النفسً الخاص بالحالة وقد تم تطبٌق هذا االختبار فً جو هادئ 

 .   دقٌقة إلتمامه45
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 :عرض وتحالٌل نتائج اختبار رسم العائلة1-3-5  

 : على المستوى البٌانً -1

بداٌة الرسم كانت من الٌسار إلى الٌمٌن  وذلك برسم جمٌع أفراد العابلة وحتى 

وهذا دلٌل على تعلقها بأختها وكذا , المربٌة وبدأت الحالة برسم أختها الصؽٌرة

رسمت إلى جانب أختها أمها وهذا ٌدل على اهتمام األب باألخت الصؽرى أكثر 

منها وهذا ٌرمز إلى الؽٌرة األخوٌة وهو شًء طبٌعً ورسمت نفسها إلى جانب 

المربٌة واالبتعاد كلٌا عن األم وهذا دلٌل على تكوٌنها صورة سلبٌة عن األم 

وتكوٌن صورة اٌجابٌة عن المربٌة لكن من جهة أخرى نسجل تمسك الحالة 

بجمٌع أفراد العابلة ألنها لم تنسى واحدا منهم وأن تحبهم جمٌعا رؼم " ي.ؾ"

 .     اإلحباط الذي تعٌشه الحالة بسبب االبتعاد المؤقت عن أمها

  :على مستوى البٌانات الشكلٌة -2

 رسمت الحالة رأس أمها وأبٌها برأس كبٌر وهذا دلٌل على حبها لوالدٌها :الرأس -

ورسمت رؤوس أخوتها برؤوس صؽٌرة وهذا دلٌل على عدم االتصال والحاجة 

إلى الحماٌة األخوٌة ورسمت رأس مربٌتها برأس كبٌر وهذا دلٌل على حبها 

 . لمربٌتها

 رسمت الحالة فم أمها وأبٌها بشكل عادي ولم ترسم فم أخواتها وهذا دلٌل :الفم -

 .على االشمبزاز والنفور

رسمت الحالة عٌون أمها وأبٌها ومربٌتها بعٌون مفتوحة وهذا دلٌل : العٌنٌن  -

 .  على الحماٌة والرعاٌة 

رسمت الحالة حواجب أمها وأبٌها بشكل عادي وهذا دلٌل على : الحواجب -

ورسمت حواجب إخوتها بشكل ؼٌر عادي وهذا دلٌل , الطمأنٌنة اتجاه الوالدٌن

 .على السٌطرة والتسلط من طرؾ اإلخوة

رسمت الحالة جمٌع عابلتها بشعر ؼٌر منتظم وهذا دلٌل على النرجسٌة : الشعر -

     .بنفسها وهذا ٌوحً إلى األنانٌة نوعا ما الحالة واهتمامها
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رسمت الحالة أمها وأبٌها ومربٌتها برقبة طوٌلة وهذا دلٌل على عدم : الرقبة -

 .   التحكم بالدوافع

رسمت الحالة ٌدي أمها وأبٌها ومربٌتها بامتداد وهذا دلٌل على الحاجة : األٌدي -

 .إلى االتصال

رسمت الحالة رجل أمها وأبٌها ومربٌتها وهذا على دلٌل على عدم : الرجلٌن -

 .الخوؾ من المستقبل و اإلحساس باألمن رؼم ؼٌاب الوالدٌن طٌلة النهار

 :على مستوى المحتوى -3

 تظهر المٌوالت العاطفٌة اإلٌجابٌة اتجاه األب والمربٌة وتظهر المٌوالت  -

  .العاطفٌة السلبٌة اتجاه األم

 : نتائج االختبارات -4

 :من خالل تحلٌل االختبار نالحظ

 .رفض الحالة لعمل األم وبالتالً االبتعاد عنها -

 .تقبل الروضة والتعلق بالمربٌة -

 .الحاجة إلى الدؾء العاطفً والرعاٌة من طرؾ األبوٌن وخاصة األم -

 . القلق والعصبٌة والخوؾ الزابد -
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 : االستنتاج العام حول الحالة الثالثة -5

 :استنتجت من خالل دراسة الحالة وتطبٌق اختبار رسم العابلة

 سنوات من العمر موجودة فً الروضة نتٌجة عمل األبوٌن 5" ي.ؾ"أن الحالة  -

 .وخاصة عمل األم

 :فٌم ٌخص مراحل النمو -

سجلنا نقص فً المرحلة النمابٌة األولى وأنها تعانً من تثبٌت فمً وهذا ما بدا  -

ورفضها للعطؾ والحنان , واضحا حٌث أن الحالة تتمٌز بالثرثرة والكالم الزابد

ورفض االتصال مع األصدقاء أما عن المرحلة الشرجٌة سجلنا نقص أخر وهو 

أن الحالة تعانً من العند و االمباالت وهذا ٌدل على أن هذه الحالة لقٌت قسوة 

ومعاملة شدٌدة من األم أو من القابم على رعاٌتها أما عن المرحلة القضٌبٌة سجلنا 

نقص أخر وهو النرجسٌة وحب التمركز حول الذات أما عن عالقة الحالة 

بالمربٌة سجلنا أن الحالة تتمٌز بقٌم أخالقٌة وأن لها استعداد نفسً وقدرات عالٌة 

العدوانٌة من خالل , نوع من النشاط الزابد, وامتٌازها بالتعبٌر والفصاحة اللؽوٌة

 .     التعامل مع األصدقاء و الشعور بالخوؾ نتٌجة القسوة واالبتعاد عن األبوٌن
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 :استنتاج عام للحاالت الثالثة 1-3-6

بعد استعراضنا للمقابالت العٌادٌة واختبار رسم العابلة بالنسبة لكل حالة نتوصل  -

 .اآلن إلى المناقشة العامة لكل ما جاء فً تحلٌلنا السابق

ما الحظناه فً أؼلب الحاالت أن كل الحاالت الموجودة فً الروضة أو التً  -

التحقت بها بعد دخولها  للمدرسة معتقدة أنها موجودة فً الروضة نتٌجة لما 

ٌفرضه نظام الروضة من تعلٌم بٌداؼوجً فهً تكسبه استٌعاب وفهم لؽوي 

وٌعتبر بناء حس المسؤولٌة لدى الطفل نتٌجة انفصاله عن األم من أولوٌات 

فخلق الطمأنٌنة لدٌه ٌتم من خالل مربٌة ذات كفاءة عالٌة وحس مفعم , الروضة

 .  بالحٌوٌة والتً لها دراٌة بحاجات نمو الطفولة وبخصوصٌات هذه المرحلة

ومن خالل قراءتنا للحاالت والتطلع على نتابج كل حالة وجدنا أن تعلقها  -

بالروضة ٌتوقؾ على مدة بقابها فٌها وأن المعاملة المقدمة من طرؾ المربٌة هً 

التً تحدد نوع العالقة مع الحالة فالقسوة تنتج الكره اتجاهها والعناٌة تنتج الحب 

 .والتعلق

باإلضافة إلى أن جمٌع الحاالت ٌعانون من نقص الرعاٌة واالهتمام من طرؾ  -

 .الوالدٌن إما بإفراط أو تفرٌط

استنتجنا بأن كل الحاالت نتٌجة لعمل أمهاتهم ٌعانون من قلق وخوؾ وعدوانٌة  -

 .ونشاط زابد وعصبٌة
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 :مناقشة الفرضٌات -2

نقول . من خالل نتابج دراسة الحالة واختبار رسم العابلة للحاالت الثالثة المدروسة

 .أن الفرضٌات تحققت نسبٌا

 :بالنسبة للفرضٌة العامة -1

الصورة التً ٌشكلها الطفل عن المربٌة تؤثر على الصورة المكونة عن األم العاملة 

 .بشكل سلبً مما ٌؤثر ذلك على شخصٌة الطفل ونموه

نظرا للرعاٌة والحنان المقدم من طرؾ " ح.ب"وهذا ما تبٌن من خالل الحالة الثانٌة 

المربٌة ٌقابله انشؽال األم عن طفلها فانقلب هذا إلى كره وعدوانٌة مكونا صورة سلبٌة 

 .عن األم

صورة المربٌة لم تؤثر على صورة األم العاملة نظرا " ي.ض"ومن خالل الحالة األولى 

لتعوٌض األم فترة ؼٌابها بما تقدمه من حنان وتربٌة وتنشبة صالحة للطفل إذ ٌقابله قسوة 

 .  المربٌة ومعاملتها السٌبة

 :بالنسبة للفرضٌات الفرعٌة -2

اٌجابً فً تنمٌة شخصٌة الطفل حٌث تعتبر هذه المرحلة فترة تكوٌنٌة  للروضة تأثٌر

حاسمة فً حٌاة اإلنسان ألنها فترة ٌتم فٌها وضع البذور األولى للشخصٌة التً تتبلور 

متكامال عن ذاته , وتظهر مالمحها حٌث ٌكون الطفل فكرة سلٌمة عن نفسه ومفهومها

الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة فً الحٌاة والمجتمع وذلك بممارسة األنشطة الهادفة 

 .واكتساب المهارات التً تمكنه من مواجهة المواقؾ الحٌاتٌة والتعاون مع اآلخرٌن

 ومن جهة اخرى وجود الطفل فً الروضة ٌساعده على تنمٌة الجانب المعرفً حٌث

و اتضح أن للروضة دور فعال فً حٌاة الطفل   تحققت هذه الفرضٌة على الحاالت الثالثة

من حٌث الجانب البٌداؼوجً بحٌث ٌتمتع طفل الروضة بإمكانٌات واستعدادات كبٌرة 

وهذا ما تعكسه سهولة انتقال الطفل إلى المدرسة االبتدابٌة فٌتأقلم بسرعة مع الجو 

الدراسً وذلك أن الطفل ٌتعلم فً الروضة ما ٌعده لحٌاة المدرسة من حٌث تعوٌده على 
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الجرأة وممارسة سلوكٌات تنمً حس المسؤولٌة لدٌه من سن مبكرة وتمكنه من تحقٌق 

النمو المتكامل كما ٌمكن الطفل من تبنً أسالٌب الحٌاة وقواعد السلوك ومن ثم تبنً 

كلما , مواقفه الذاتٌة المستقبلٌة نتٌجة لنضج قدراته وخبراته الشخصٌة وكلما نما الطفل

كؾ عن التصرؾ والسلوك بدافع احتٌاجاته فقط وٌتعدل سلوكه بناء على قوة مبادئ 

 .الحٌاة وقوة القٌم اإلنسانٌة والروحٌة واألخالقٌة والشخصٌة التً اكتسبها

اما عن الفرضٌة التً تساهم فً تنمٌة اإلتمارات النفسٌة من جهتها تحققت هذه الفرضٌة 

خال من , على الحاالت الثالثة وذلك أن الروضة تسمح بالنمو السلٌم للطفل فً جو مالبم

كما تساعد على تطوٌر ذكاء الطفل ومهاراته عن طرٌق األلعاب , كل العقد والمشاكل

 .  واألنشطة الترفٌهٌة التً ٌمارسها
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 :خاتمة

لذا كرمها هللا سبحانه وتعالى وجعل منزلتها وبرها , األم هً المدرسة األولى فً حٌاة الطفل

أعلى وأسمى من جمٌع االرتباطات االجتماعٌة األخرى لما لها من دور عظٌم فً إعداد 

وتفخر األم عندما ٌحٌن وقت قطاؾ حصاد ثمرها لترى ولٌدها وقد , وتنشبة أجٌال المستقبل

وعلى عاتق األم تقع أكبر المسؤولٌات فً إعداد الطفل , أصبح متكامال للخروج إلى الحٌاة

فنرى الطفل منذ والدته ملتصقا بها  هً بحكم عاطفة األمومة تمنحه مشاعر , وتوجٌهه

وقد تمر من خالل مراحل التربٌة بالعدٌد من المواقؾ التً تجتاز بعضها , الدؾء والحنان

 . فتقؾ حابرة أمامه, بنجاح بٌنما ترسب فً اجتٌاز البعض اآلخر

وهذا ما اتضح لنا من خالل دراستنا المتواضعة لهذا الموضوع حٌث توصلنا إلى أن بفضل 

تضافر الجهود بٌن دور الروضة واألسرة ٌستطٌع الطفل أن ٌحقق ولو بالقلٌل على بعض 

فالروضة تكسبه استٌعاب وفهم , الحاجٌات النمابٌة الخاصة بكل مرحلة من مراحل نموه

وٌأتً دور المربٌة ذات كفاءة , لؽوي وكذا بناء حس المسؤولٌة نتٌجة انفصاله عن األم

 .عالٌة ولها دراٌة بحاجات نمو الطفل بخلق الطمأنٌنة لدٌه

استنتجنا أن تعلق الطفل , ومن خالل دراستنا للحاالت والتطلع على نتابج كل حالة على حدة

بالروضة ٌتوقؾ على مدة بقابه فٌها وأن المعاملة المتلقات من طرؾ المربٌة هً التً تحدد 

وعلٌه فإن العالقة بٌن األم وطفلها لٌست هً العالقة الوحٌدة , نوع العالقة مع الحالة

وبٌن المقربٌن , فالطفل قادر على تعدد العالقات بٌنه وبٌن والدٌه وبٌنه وبٌن مربٌته, المهمة

إلٌه وهذا ال ٌعنً أنه ستكون هناك عالقات سطحٌة وأخرى عمٌقة وهذه العالقات تعتمد 

على نوعٌتها ولٌس على مدتها فالطفل فً حاجة إلى رعاٌة مستمرة وعطاء دابم من أي 

, فكل ما ٌهم الطفل هو ثبات واستمرار ٌنبوع الحنان والحب القابم على رعاٌته, شخص كان

فالروضة تبقى الفضاء األنسب لتكوٌن شخصٌته واستقالله بذاته بعد خروج أمه للعمل وذلك 

وهذا من أجل تحقٌق الصحة النفسٌة للطفل , لتعدد أدوار األسرة وتبادلها بٌن األم واألب

 .والتً هً حالة ثابتة نسبٌا من اإلٌجابٌة والشعور بالتوافق و التكٌؾ والرضا
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 :التوصيات واالقتراحات

نقدم بعض االقتراحات والتوصٌات التً قد تفٌد األمهات العامالت وكذا المربٌات والمؤسسات 

 :التربوٌة وتتمثل فً

اإلكثار من عدد الحضانات ورٌاض األطفال وأن تتوفر فٌها كل متطلبات المراحل التربوٌة من  -1

وسائل التعلم وتنمٌة القدرات الشخصٌة واالستعداد للفهم وتشجٌع المواهب واكتشافها فً سن 

 .مبكرة لدى األطفال وحاولت تنمٌتها وتقوٌمها باألسالٌب العلمٌة الحدٌثة

وضع خطة مدروسة األهداف لوزارات العمل والشؤون االجتماعٌة لدراسة إنشاء دور حضانة  -2

ورٌاض أطفال خاصة مرتبطة بكل وزارت حكومٌة لكً تشعر األمهات العامالت بالطمأنٌنة 

والراحة النفسٌة والثقة بالعناٌة التً توجه فً االهتمام باألطفال من قبل الجهات المسؤولٌة فً 

إذ أن هذا ٌساعد , إذا أحست بالرغبة فً ذلك, وهذا بدوره ٌؤدي إلى الراحة النفسٌة لألم, الدول

 .      على زٌادة إنتاجها فً العمل الموكل إلٌها بدون أن ٌكون هناك أي قلق حول األبناء

إذا دعت الحاجة إلى وجود مربٌة فٌوصى أن تعطً الطفل لغته األصلٌة بأصالتها وعمقها وأن  -3

وهذا بدوره ٌبعد عنه أي صراعات نفسٌة بٌن , تمنحه مبادئ دٌنه وقٌمه وتعالٌمه بصورة سلٌمة

 .ما ٌتلقاه من والدٌه ومجتمعه

أن ٌتم اختٌار مربٌات فً مؤسسات تربوٌة حامالت لشاهدات فً علم النفس وعلم االجتماع وٌكن  -4

 .واعٌات قادرات على التعامل مع الطفل

 :لألمهات العامالت وكذا الوالدين

ومن أهم , أن ٌكون كل من الوالدٌن مدركا وواعٌا بحاجات الطفل السٌكولوجٌة والعاطفٌة المرتبطة بنموه -1

الحاجات حاجة الطفل إلى الشعور باألمن والطمأنٌنة والحاجة إلى التقدٌر والحب والثقة بالنفس والحاجة 

 .إلى االنتماء وإلى بدأ عالقات اجتماعٌة مرضٌة والحاجة للعطف والتعلٌم والتوجٌه

إن العالقات الطبٌة بٌن الوالدٌن تعتبر من أهم العوامل التً تؤثر فً نمو الطفل النفسً ولذلك  -2

فغن من أهم األمور التً ٌجب أن تسود وتشكل العالقات بٌن الزوجٌن لكً ٌتمتعا بروح العطف 

والمحبة المتزنة بحٌث تتضح هذه المحبة فً سلوكهما وتظلل الجو األسري الذي ٌنمو فٌه 

 .أطفالهما

البد أن تكون العالقات السائدة بٌن عناصر األسرة متزنة وسلٌمة وإال تعثر الطفل فً نموه  -3

 .    فٌنشأ وقد أصٌبت شخصٌته بتصدع كبٌر ٌقف حائال بٌنه وبٌن الحٌاة السعٌدة  المثمرة, النفسً
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