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  :  تمهيد

تمـع واملرأة متثّ  نّ أل انظر  هـذا لـدورها البـارز علـى كـلّ املسـتويات األسـرية  ل نصف ا
ســـــنلقي الّضـــــوء  ، يف هـــــذا الّصـــــدد هـــــا حنـــــن و قافيـــــة والثّ  و قتصـــــاديةاإل و جتماعيـــــةاإل و

ـــــ مباشـــــرة علـــــى دور هـــــام و تمـــــع ال وفعّ ّ م دور وهـــــ أال و  دينـــــامي داخـــــل ا ريـــــاض  يـــــةرب
تظهـر  بشـرفهـي طبعـًا  ،) مـةاملعلّ  – األمّ (قطبـني  بدورها تشـغليت األخرية الّ  هاته األطفال

حساســية  ،قلــق ،حــزن ،خــوف(يكولوجية املختلفــة فســية الّســات النّ عليهــا مجلــة مــن التغــّري 
ــ ،) إخل ... مبـادرة و ،حنـان  ، حـّب  ،ذاتيـة سـواء إجيـايب أم ســليب  نعكـاسإه لديـه فهـذا كّل

ّ  هــذا علــى  وفــل صــية الطّ علـى شخ قــاط وهــي النّ  قني ألهــمّ يــة متطــرّ أدرجنــا لفصـل قلــق املرب
ــ ــاملهــام  األدوار و أهــمّ  خصــية هلــا واخلصــائص الّش  ،بيــة تعريــف املر :  وايلعلــى التّ يت تقــوم اّل

ّ  ا و   . فلالطّ  ية وكذا العالقة بني املرب
 مسـة والقلـق مييـز بـني التّ  و،  اخلـوفبـني  فرقة بينه والتّ  و لقلقلتعريف اقنا كما تطرّ 

  . ظريات املفّسرة لهأسبابه دون نسيان النّ  أعراض القلق و أيضا ذكر  و ، حالة
ّ  : الأّو     )E'ducatrice( : يةالمرب

ّ تعريف المر / 1   :  يةب
م  ســمإ : ةلغــ أطلقــه اليونــانيون القــدماء علــى شــخص كــان يرافــق األطفــال عنــد ذهــا

م مــن املد م يف  وكهم ومراقبــة ســل القهــم وأخ بتقــوميكمــا كــان يقــوم  ،رســة وعــود عــادا
ــاس املأكـل و ي واملشــ و يثاحلـد و يطلـق علــى مــن يشـتغلون بــالعلوم الّرتبويــة  ، معاملــة النّ

  . ) 266: ، ص2003حسن شحاتة، زينب النّجار، (. ارسةتنظريا ومم
  :  )Nursery Supervisor( األطفالرفة مش* 

 م إعـــدادها وهـــي مشـــرفة يـــت رســـة، وملدا بيـــة طفـــل مـــا قبـــلصـــة يف تر خّص وهـــي جامعيـــة مت
ـاإلدارية من خالل   الّرتبوية و ية وتأهيلها للعملية الفن ّ ، جتمـع بـني  خّصصـةمت ة جامعيـةكلي

  راف على هذا النّمو بني تطبيقات اإلش فال والّطفل يف مرحلة رياض األط م منوّ عل
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ــ و راف اإلشــ يــه وضــع للتّوج، وخت فــال بعــد ذلــكب علــى اإلشــراف علــى روضــة األطدرّ تت

د الكايف، ( . يمسالرّ  الّرتبوي و ّ اح عب د الفتّ ّ   .)308:، ص2003إمساعيل عب
ّ تعـــرّف املر كمـــا  ـــا ب ّ الـــة يف العمليـــة الّرتبويـــة والعن أهـــمّ "يـــة علـــى أ يلـــة الكف اصـــر الفعّ

ّ فاملر  ، بإعــداد األجيــال الّصــاعدة ســائر  مظاهرهــا و عاهلــا وأف يــة تــؤثّر يف الّطفــل بأقواهلــا وب
ارّ تص   ." ها بطريقة شعورية أو الشعوريةاّليت ينقلها الّطفل عن فا

ّ تعــرّف املر و  ـــا ب ّ تمد منـــه املصـــدر الـــذي يعتــربه الّطفـــل النّمـــوذج الـــذي يســـ "يـــة علـــى أ
ّ اخللقية اّليت تساعد الّطفل على أن يسلك سلوكا سو  النّواحي الثّقافية و   ". اي

ّ أّن املر  إالّ  اســي يف تعتــرب احملــور األس ،ريفــات هلــا تع يف إعطــاء االخــتالفرغــم  يــة وب
وضـــة لالّزمـــة املهـــارات ا علومـــات وتهـــا تزويـــد األطفـــال بامل، مهمّ  عمليـــة الّرتبيـــة يف ســـن الرّ

  . اةإلعدادهم خلوض غمار احلي
ّ ضـــف لـــذلك فـــإّن مر  اشـــدين الـــذتعتـــرب أوّ يـــاض يـــة الرّ ب فـــل ين يتعامـــل معهـــم الطّ ل الرّ

ـــ، حبيـــث  خــارج نطـــاق األســـرة مباشـــرة ّ يتوّق ّ  فــه وف تكي لـــه للوضـــع اجلديـــد علـــى مـــدى  تقب
ــ ّ ــا وتقب ته النّفســية صــّح  ه الوجــداين و، األمــر الــذي يــنعكس علــى منــوّ  ل الّطفــل هلــاكفاء

تســود أجــواء القبــول عنــد  ، و وافــقالتّ  و االنســجامق يتحّقــ ، وحــىتّ  بصــفة عامــة اهاتــهواجتّ 
بيــة أن تكــون علـى وعــي تــام مبســ الّطفـل األدوار  و يــاضؤوليتها داخــل الرّ ، وجــب علــى املرّ

نبيـــل (. التّعلـــيم بيـــة وجـــوة بعـــد ذلـــك مـــن الّرت ن مـــن حتقيـــق األهـــداف املر ا لتـــتمكّ املنوطــة هلـــ
  .)  150: ، ص2003عرتوس، 
ســــاالت و احلقيقــــي حاصــــل علــــى رســــالة هــــي مــــن أقــــّيب املــــر  و  ورفها فهــــأشــــ دس الرّ

اد ّزعيمـــــي، مـــــ(.البـــــاين األجيـــــ و ،النّفــــوس  منشـــــئ وعاقـــــل  ص مثّقـــــف وشــــخ ، 2006رّ
  . )108:ص
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ّ الخصائص الّشخصية للمر / 2   : يةب

ــــ ّ ه مــــن الّرتبــــوي للّطفــــل، فإنـّـــ يف اإلعــــداد النّفســــي و ريــــاض األطفــــالدور ة نظــــرا ألمهي
ّ الّضــــروري أن يتــــوافر فيهــــا مــــر   النّفســــية و بويــــة وا مــــن النّاحيــــة الّرت ني مــــؤّهلني تــــأهيال عاليــــب

يم(.  القيةاألخ   . ) 22:، ص1994منّسي،  حممود عبد احلّل
ــ علــى هــذا البـــدّ  و ّ ى مر أن تتحّل بصــفات شخصـــية تؤّهلهــا للقيـــام  ريـــاض األطفــاليــة ب

ــا التها ورســ أداء ومــل وجــه بعملهــا علــى أك  يلى بعــض الّســمات الــّيت فيمــا و ، الّســمو 
ا املر  ّ جيب أن تتّسم    : هي كاآليت ية وب

                                                                                                                                                     : ميالجانب الجس -أ
ليقـــات قيـــة حـــّىت ال تكـــون مســـار تعمية اخللالعيـــوب اجلســـ و مـــن العاهـــات واخللـــ -1

  . همفال أو سخريتاألط
أتـاخللو من عيـ ، و سالمة احلواس وسالمة النّطق ر وفّ تو  -2 غـري  ة وأوب النّطـق كالتّ
  . غري مفهوم لدى األطفال ح و، إذ جيعل حديثها غري واض ذلك

  .وىية لألطفال وحفاظا عليهم من العددية وقااملعو  رةاملنفّ و من األمراض اخلل -3
ّ حسن املظهر العام وجي -4 عـاطف عـّديل فّهمـي، ( .ويـةز بالبساطة وكـذا احليب أن تتمي

  .) 16:، ص2004
  : ليالجانب العق -ب

ّ  أن تكــون -1 ويات حــّىت تســتطيع تنميــة مســت ، اســب مــن الــذّكاءعلــى قــدر من يــةاملرب
لفة لدى األطف   . الالذّكاء املختّ

ــــاملشـــ حســـن التّصـــرف وحـــلّ  -2 ـــجههـــا أثنـــاء عمليـــات تايت تو كالت اّل م األطفــــال عّل
  . يهةوسرعة البد

ـــد -3 إســـرتاتيجيات  ختيـــارإم مهم اليـــومي حـــّىت يـــتدّ فـــال وتقيـــيم تقـــة مالحظـــة األطّق
  . فالاألط ستعداداتا واسبة لقدرات م املنعلّ الت
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مــة بالثّقافــة الع ،لومــات ملعة ادجــدّ مت ،ة واســعة اخلــرب  ، لــديها خلفيــة ثقافيــة -4 امــة مّل

  . داث اجلاريةاألح و
ـــمت كـــرة ومبت -5 ّ رة يف وفّ نة يف األركـــان التّعليميـــة املتـــضـــمّ طة املتديـــد األنشـــزة مـــثال جتمي

اســبة ميـة قــدرات األطفــال املنالوســائط التّعليميــة املناســبة لتن بتكـارإ، وكــذا  ريـاض األطفــال
  . ة املقّدمة للّطفلملوضوع اخلرب 

  : النّفسي و نفعالياإلب الجان -ج
  . فسالقدرة على ضبط النّ  و نفعايلاإل وفي العاط زانّت اإلر فّ تو  -1
مرّ صـــتغضـــب لت أن ال و ة األطفـــالئلبأســـ قيأن تكـــون رحبـــة الّصـــدر فـــال تضـــ -2  فا

ابـــة أو ، فـــال تكـــون مبالغـــة يف اإلث الّصـــرب وحســـن التّوجيـــه م وبـــل تواجـــه كـــلّ ذلـــك بـــاحلل
  . العقاب

ــ أن حتســن إثابــة الّطفــل  فــال وتأديبهــا لســلوك األط ذيبها وأي ال تكـون قاســية يف 
لنــت رمحــة مــن اهللا  امــبف{: لقولــه تعــاىل  سـتناداإعــال حســنة مدحـه علــى مــا يــأيت مــن أف و

ــــ وهلــــم  : اآليــــة )ســــورة أل عمــــران( }وا مــــن حولــــكفّضــــنا غلــــيظ القلــــب ال لــــو كنــــت فّظ
159.  
ـــ -3 ّ ـــأن تكـــون حمب ـــة الة ملهمّ مـــا  غيـــورة عليهـــا تســـعى دائمـــا يف كـــلّ  ,بيـــة الّرت  دريس وتّ

ا و ا يرقى    .) 17-16:، ص2004عاطف عديل فهمي، ( . يرفع شأ
ّ أن تكون حم و ـا أهـمّ ة لألطب ّ صـفة مـن صـفات مر  فـال ألّ  ، إذ كـلّ  رةّكـيـة الّطفولـة املبب

 بـــديتأن  بـــدّ علـــى هـــذا ال ، و د اآلخـــرينمقبـــوال عنــ اج إىل أن يكـــون مفهومـــا وطفــل حيتـــ
 ّ ــ و ّب احلــ يــة كــلّ املرب ّ ر فقــط يف ثّ ؤ تــ المات هاتــه الّســ ألنّ  ، فــاهم للّطفــلالتّ  و الــوّد  ة واحلني

 . عامـــــل فيمــــا بيـــــنهمالتّ  يف كيفيــــة مهــــم أيضـــــا ، بـــــل تعلّ  أنفســــهم  اهّجتـــــإشــــعور األطفــــال 
  .)23 :، ص2006ّجودي هري، (
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 عقالنيـــة والالقـــرارات  اذّختـــإا لكـــي يســـهل عليهـــها بنفســـة ثقـــأن تكـــون هلـــا   بـــدّ ال4- 

  .)17: ، ص2004عاطف عديل فهمي، ( . هذا طبعا لصاحل األطفال
ــ  بـدّ ال -5 ّ ع املر أن تتمتّ  إذ أنّ ) Sons of Humour(عابــة الدّ  يــة بــروح املــرح وب

ّ عابــــة الــــّيت تثريهــــا املر روح املــــرح والدّ فــــ ،فــــال يســــتمتعون برؤيــــة الكبــــار يضــــحكون األط يــــة  ب
ضـا وكـذا جتعلهـم مييلـون بـدورهم سـل علـى الّضـحك واالفـاساعد األطت رتخاء والّشـعور بالرّ

  .)26: ، ص2006جودي هري،(. إىل أن يكونوا إجيابيني مبتّهجني
ّ "  Personale Désire"خصـــية غبـــة الّش الرّ  -6  أنه مـــن املهـــم يـــة إذ أنّـــللمرب

 ّ ـأا حقّ  ا تريدتدرك أ ـالوحيـدة الـغار، إذ هـي األطفـال الّصـ من تعّل ر مـا أن تقـرّ  ايت بإمكا
 فحـــصإىل الحتتـــاج يف ذلـــك إذ  ، هلـــام هـــو فعـــال مناســـبا ـعليـــإذا كـــان العمـــل يف جمـــال التّ 

ـا دقيقالـ ــهـورضا هاة ومشـاعر ـاخلاصـ الهتماما  ، 2006،جـودي هـري( .ةا علـى تلـك املهمّ
  .) 27:ص

  :والقيمي جتماعياالالجانب  -د
أوليــــاء أمــــورهم  مـــع األطفــــال و اعيــــةجتمإقــــادرة علــــى إقامـــة عالقــــات أن تكـــون  -1

ا و   .)17 :، ص2004عاطف عديل فهمي، ( . رياض األطفالالعاملني يف  وزميال
ا يعــين تتطلــب التعــاون الوثيــق بــني مجيــع العــاملني فيهــا، ممـّـيــاض الرّ إذ طبيعــة العمــل يف 

  ) 112:، ص2006مراد زعيمي، (. ع املربية بالقدرة على العمل اجلماعيضرورة متتّ 
 ، وـا اجلماعـة الـيت تعمـل و) ريـاض األطفـال(ر صفة الوالء لألسرة املدرسـية توفّ  -2

عــــاطف عــــديل فهمــــي، ( . احــــرتام املواعيــــد ظــــام وعلــــى النّ احلــــرص  كــــلّ أن تكــــون حريصــــة  
  .) 17:، ص2004

  : ل فيما يليتمثّ ي:  الجانب الخلقي -ه
1-  ّ تمع وأن تكون متقب ا يتـيح هلـا القيـام وافـق ممّـالتّ  على قدر من عاداته و لة لقيم ا

  . حضارته فل برتاثه وربط الطّ  قايف وواصل الثّ بدورها يف التّ 
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أن تكـون  نتمـاء إليهـا، و، وتعتـز باإل تلتـزم بقواعـدها أن حترتم أخالقيات املهنـة و -2

  . ألطفالرياض امقتنعة متاما بعملها يف 
يف   تســعى إىل تنشــئتهم طفــال وينيـة يف نفــوس األوح الدّ أن تعمـل علــى تقويــة الــرّ  -3

  .مبادئه ين وتعاليم الدّ  ظلّ 
ا تقـــديرا منهـــا للـــدّ تصـــرّ  أن جتعـــل مـــن نفســـها القـــدوة احلســـنة يف كـــلّ  -4 ور الكبـــري فا

، ص 2006مـراد زعيمـي، ( . توجيـه سـلوكه بإحكـام فـل وطّ الالذي تلعبه يف بناء شخصـية 
  .)111-110: ص
   : ةـق المربيّ ـقل/ 3

ـــاخلصـــائص الّش  أهـــمّ  فمـــن خـــالل ذكـــر ّ ط تركيزنـــا علــــى نـــا أن نســـلّ ة بوّد خصـــية للمربي
 إالّ  ، هــي القلـــق بشــكل متفــاوت أال و بــين البشــر و نفعاليــة متواجــدة لــدى كــلّ خاصــية إ

ـــ علـــى عنصـــر هـــام ووء الّضـــ لقـــينـــا أن نراســـة بوّد يف هاتـــه الدّ  نـــا حنـــن وأنّ  ال يف العمليـــة فعّ
ّ هـــي  ل أال وداخـــل ريــــاض األطفـــابط بالّضـــ بويـــة والّرت  وجــــود ر انكـــســـتطيع إن الإذ يــــة املرب

ّ   "القلــق" هاتــه اخلاصــية  لكــن ال يعتــرب ، بكــل موضــوعية يــات ريــاض األطفــال ولــدى مرب
ات وبــــاختالف أعمــــارهن بيــــ، فاملرّ  ســــبيةمــــن النّ  هــــذا احلكــــم حكمــــا مطلقــــا بــــل بــــه نــــوع

ـالثقـايف  و االجتمـاعي و قتصـادياإلومسـتواهن   نفعــايلاإلنبهن جـاعلـى  يـنعكس هفهـذا كّل
أثنـــاء تعـــاملهن مـــع  االندفاعيـــة ورب عـــدم الّصـــ العصـــبية و صـــفن بـــالقلق ومـــن يتّ فهنـــاك  ،

 ين يفاثـــ، أو مـــع األطفـــال الـــذين هـــم احملـــور اللاحمليطـــني راشـــدين كـــانوا داخـــل ميـــدان العمـــ
  .دراستنا هاته

 ّ دون أن  و ، ةعصـبيالالّ  يـث والّرت  رب وسـمن بالّصـيتّ  من ياتويف املقابل هناك من املرب
ـــعلـــى ميـــزة نغفـــل  واصـــل القـــدرة علـــى التّ  األطفـــال و لـــة يف حـــّب املتمثّ  أساســـية و ة ومهمّ

ّ إذ يعتـرب هـذا النّ  ، معهـم بكـل ذكـاء  بـدّ إذن فال ،يـات منـوذج فريـد مـن نوعـه مـوذج مـن املرب
ّ  ختيارإ و نتقاءمن حسن إ   احلال  هذا بطبيعة ناسبة يف املكان املناسب وية املاملرب
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 حنـن و نـا وألنّ  ،سـليم  مـا هـو إجيـايب يف جـوّ  كـلّ  يتعلمـون و نينمـو  ياحل األطفـال لكـلص

ــــ نعيـــد بقولنـــا أنّ  يف هـــذا املقـــام نــــذكر و ّ ـــ ات هـــّن املربي مباشــــر  حتكـــاكإعلـــى يكــــن وايت الّل
ن علـى شخصـية األطفـال ألنّ  رتكن آثارهن ويأين  ،فل بالطّ   بط وبالّضـ فـل والطّ  بصـما

لـذا فمـن  ،اشـدين األشـخاص الرّ  األخّص بـ ن حولـه وملـ اتقليـدون أكثـر يف هاته املرحلة يك
ص لــيس فقــط الــتخلّ  ميضــعوهدي مــن يــاملهــم أن يكــون األوليــاء علــى وعــي بأطفــاهلم يف أ

     .  منهم لقضاء أعماهلم اليومية
   : ةبيّ المهام الّتي تقوم بها المر  وار واألد/ 4

ــاملر  لّ حتتــ ّ يــاض احلّســاس يف ة الــّدور اهلــام وبي ــل دور األمّ  الرّ ــل القــد و ، حيــث متثّ وة متثّ
ا ـظرهـــوحـــّىت يف من ، أفعـــال ات ومـــا تقـــوم بـــه مـــن ســـلوكي ذلـــك يف كـــلّ  احلســنة ألطفاهلـــا و

ّ  رمـا قبلهـا يتـأثّ  املدرسـة و اخلارجي فالّطفل يف سـّن  ـحيـ را بالغـا ويتـه تـأثّ مبرب دها يف  ب أن يقّل
  : هاة أمهّ وار عديدأدمن  ما تقوم به كلّ 
  : معدور المربية كممثلة للمجت* 

يـاض وضع اآلبـاء ألطفـاهلم يف  إنّ  ـم يعـينالرّ ّ ّ وضـعوا الثّقـة الكاملـة يف املر  أ موا ب يـة وسـّل
ّ ، لــــذلك فاملر  ة مــــن التّكــــوينهلــــا إنســــانا يف مرحلــــة حساّســــ ، إذ تقــــول  ر األمّ يــــة تأخــــذ دو ب

ّ املر جيب على  "كياراندا  مريال"بة الكات ـأن تت يـةب  ها بـالتّخلي عـن حقوقهـا وفسـب علـى نغّل
ّ املر م الّطفــل جيــب علــى قــدّ لكــي يت  وإلســراع بابقيــت إذ ما ة عدّ مســت أن تكــون هادئــة و يــةب
ها وظتحّىت  اهلرولة ّ   . "باهلا على الّطفلإق ها وّد و  هر حب
ّ علــى املر  و تب ســيخ أن تعمــل علــى تر  مــع ويــة أن تغــرس القــيم اإلنســانية الّســائدة يف ا

ّ ال ميكـن للمر  وة وذلك من خـالل القـد ات احلسنة وكيالّسلو  العادات و يـة أن حتّقـق هـذا ب
ذلــك مــن خــالل تنظــيم لقــاءات مــع أوليــاء األطفــال  و ،بــني األســر  إالّ بالتّواصــل بينهــا و

  . شئة الّطفلوا معها حول كيفية تنقشالكي يتن
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ّ وحــىت تســتطيع املر  ــذا الــّدور جيــب أن تكــون مّطلعــة ب  معهــا وفــة جمتعلــى ثقايــة القيــام 

ا حتـّب ز  ، ذات معلومات حضارية تراثها و تريـد أن  ، و الّطفـل حتـّب  نتهـا ومه د عن كو
  )113-112: ، ص ص2006عيمي، مراد ز (.وآمنةواثقة  ، وازنةتكون شخصية مت

  : لية النّموعمية كمساعدة في بّ دور المر *
ه العقلـي وأثّ يتـ الّطفــل يف  يئـة احمليطــة بـه، وبالب جتمـاعياإل وجــداين الو  ر الّطفـل يف منــوّ
ياض ّ خاصـة املر  ر بـاحمليطني بـه وأثّ تـي الرّ ه ويـة الـّيت تـؤثّر تـأثب ذلـك بتوجيـه  ريا مباشـرا علـى منـوّ

ــــذي  .أمــــن و ســــتقرارإاســــب مــــن مــــن خــــالل تــــوفري اجلــــوّ املن ،النّفســــية ليــــة وقدراتــــه العق اّل
 حتقيـــق هـــذا النّمـــو عـــنل الّطفـــل إىل يصـــ لفـــة ويشـــّجع الّطفـــل علـــى القيـــام بنشـــاطات خمت

ّ طريق ما تقّدمه املر  يـاضخـربات داخـل  يـق وة مـن مواثيب  ذلـك بالعمـل مـع خارجهـا و و الرّ
ه وتطوّ  ةمتابعـــ فســه وثقتــه بن صــية الّطفـــل واألســرة مــن أجـــل حتقيــق شخ ريبـــه تد رمهــا ومنــوّ

ّ جيـب علـى املر  التّسـجيل و صـف والو  على املالحظة و  باع حاجـاتيـة أن تعمـل علـى إشـب
 ة الّطفــل وّح بصــ هتمــاماإلكمــا جيــب   جتماعيــةاإل والنّفســية  ليــة والعق مية ولّطفــل اجلســا

اليـأس جيـب  ل والفشـ بـاط و، وحّىت ال يشعر الّطفل باإلح فتشجيعه على مواجهة املواق
ّ على املر  كـذا ، و  فـالديـة بـني األطذلـك مبراعـاة الفـروق الفر  ته مـع اآلخـرين وية جتنّب مقارنب

خيــرج مــن دائــرة الــّذات إىل  عــب حــىتّ لّ التّفاعــل مــع رفقائــه يف ال و نــدماجإلاعلــى  هجيعتشــ
  . )114-113: ، ص ص2006مراد ّزعيمي، ( .جتماعيةإتكوين عالقات 

ّ العالقة بين المر / 5   : الّطفل ية وب
ــبصــورة شـبه كاملــة علـى تصــرّ  فـل يعتمــد ومنــو الطّ  التّحليـل النّفســي يـرى أنّ  إنّ  ه ف أمّ

هــذا مــا يفّســر لنــا  فــل، وقــد يكــون عامــل حتديــد املســتقبل النّفســي للطّ  مّ أّن ســلوك األ أي
الية هلافويل الّيت تظهر خالل مراحل التّطور الطّ  ضطراباتاالجذور الكثري من    .التّ
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ّ اآلن فإّن املر  و فل يف موقـف أو دور مشـابه لـذلك الـّدور الـذي ية جتد نفسها إزاء الطّ ب
ــــا حتــــاول القيــــام بــــد ،أو ال  كــــان هــــذا ســــواء ،يقــــوم بــــه دوره  فــــل ور ذويــــه أو ألّن الطّ ألّ

ــــ حليــــل بعقــــد مقارنــــة أو يقــــوم بت دوجــــة للمــــوقفني ور مز ذي يقــــوم بعمليــــة تصــــوّ نفســــه، اّل
ـني علينـا أن نتحـدث طـويال  ذين يتعامل معهما ولّ النّموذجني ال اآلن وبعد كل ما قلناه يتعّ

فــل نونــة ســتجد مــداها يف شخصــية الطّ لكيبيــة ألّن هــذه احــول مــا جيــب أن تكــون عليــه املرّ 
ّ أي فل يف رياض األطفال عنصر تشكيل ، إّن الطّ  بطريقة أو بأخرى   . يةاملرب

ّ - فعـل أو هـو رهـن إشـارة هـذا الّشـخص ّد فه هو ر رّ أّن تص إذ قـف يف ذلـك املو  -يـةاملرب
ّ ملر ابـــني  نفصـــالا جــديو إذ ال  نـــا يف هـــذا إّن مـــا يهمّ  ، رابطـــة بينهمــاهنـــاك فــل بـــل الطّ  يـــة وب

ّ فـــل يعـــيش متامـــا مثلمـــا تعـــيش املر املقـــام هـــو أّن الطّ  ـــيت و ،يـــةب  لـــذلك فـــإّن تقيـــيم العالقـــة اّل
ك فيـه يف مواجهـة الّصـغري تتحـرّ ، ذلـك أّن الكبـري  ديتهمـال تقيـيم فر طهما يسبق أو يفّض ترب
ــيت طــة ضــعفنق ه اّل مــن   مل تنتهــي بعــد ولقــد قلنــا، مبعثهــا آثــار أو بقايــا صــراعات فــرتة منــوّ

ــغــريه مل ي ل بــني الفــرد وقبــل أن درجــة التّفرقــة أو الفصــ ّ  ة، وصــل إليهــا أحــد بالّصــورة الكلي
ّ  عليه فـإنّ  خـر متيـل إىل مـا يطلـق عليـه خلـط أوراق آالـيت ال ختتلـف كثـريا عـن أي فـرد  يـةاملرب

قــــة أو الثّ  ســــتقالليةاالعــــدم  الكراهيــــة و عــــب وعليــــه فــــيمكن إطــــالق صــــفة العدوانيــــة واللّ 
قــــف موجــــودة يف العالقــــة فات أو املواهــــذه الّصــــ ، لــــيس فقــــط ألنّ  فــــلفس علــــى الطّ بــــالنّ 

ّ بـــني  ة والقائمــة بينــ صــل أو تســـتخلص ن حتليــل املوقـــف يكــون مــن داخلـــه حــىتّ  ألنّ  يتــهمرب
ّ  احلــاالت الفرديــة و ، ص 1995، كــآلفيجربيــل  (. كــة لــهات احملرّ م بعــد ذلــك املتغــّري لكــي نقــي

  . )90-89: ص
ّ  صالّت إ ما قلناه فنستنتج أنّ  من خالل كلّ  و  صـاهلاّت إفال يكـون أكثـر مـن ية باألطاملرب

ّ أن تقوم املر  بدّ على هذا ال مع الّطفل و أغلبية الوقت مالء ألنّ الزّ  باإلدارة و   : ية مبا يليب
  
 ســـتقراراال و طمئنـــانباالفـــل فســـي الـــذي يشـــعر الطّ العمـــل علـــى تـــوفري املنـــاخ النّ  -1

  .العاطفي
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  .مراعاة مطالبه اجات األهل األساسية وحب عتناءاإل -2
  .مراعاة الفروق الفردية بني األطفال -3
  .أقصى إمكاناته طفل لتحقيق ذاته و ز لكلّ احلرص على إجياد حمفّ  -4
ّ  ةحدعلى  إشعارهم كل  األطفال و حرتامإ -5   . تهبأمهي
ّ  جتماعيةإلألطفال لتكوين عالقات  صالفر  متعمي -6   .لكبارا ة مع األقران وسوي
  . مافعية للتعلّ إثارة الدّ  األطفال و رق اإلجيابية لتوجيه منوّ الطّ  ستخدامإحتسني  -7
            نوالـــذي ون،املوهوبـــ وم الـــتعلّ  ييئـــبطبويـــة اخلاصـــة مثـــل مراعـــاة ذوي احلاجـــات الّرت  -8

  .من مشكالت وننيعا
  . فسلنّ على ا عتماداال و بتكاراال وبادرة تشجيع األطفال على أخذ امل -9

م مشـــاعرهم و عبـــري علـــى أنفســـهم ورص لألطفـــال للتّ فـــإتاحـــة ال -10 مـــراد ( . رغبـــا
  . )116-115 :، ص ص2006زعيمي، 
 فـل ال تعتمـد علـى احملـاوالت العشـوائية، وعامـل مـع الطّ منهجيـة التّ  على هذا فإنّ  و* 

 ســــتقلة وات املنهجــــة تعتمــــد علــــى وجــــود عالقــــات ســــببية بــــني املتغــــّري ممعمليــــة  يا هــــإّمنــــ
ات املتغـّري  و )Dépendent And Inde pendent variable(ابعـةالتّ ات املتغـّري 

ــ لوكتغيــري الّســ املســتقلة هــي املســؤولة عــن ــابعــة فهــي الّســالتّ ات ا املتغــّري ، أمّ  ذي يتغــّري لوك اّل
  .  املستقل املتغّري  قيمته نتيجة لتغّري تتغّري  و , بالفعل
ـّسـفـل يبـدو الالطّ  عامل مـع يف التّ  و  لوك املسـتهدف أو املرغـوب، وابع هـو الّسـلوك التّ

ّ علـى املر  جيــب  و ،ات عامـل مــع املتغـّري التّ  مــن نهـاميكّ   ببية حــىتّ العالقــات الّسـ كتشـافإيــة ب
ّ هدف هـو نتيجـة لتعاملهـا بطريقـة معلوك املسـت الـذي حيـدث الّسـالتغـّري  أن تـدرك أنّ  ة مـع نـي

   جرييب من أنّ ق التّ سمح هلا بالتحقّ ة تفل بدقّ عليها أن تالحظ الطّ  ، و فلالطّ 
  
فـــل بطريقـــة عامـــل مـــع الطّ ههـــا للتّ لوك املســـتهدف قـــد حـــدثت بفعـــل توّج ات يف الّســـالتغـــّري 

 ّ   . نةمعي
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ّ أن تتّ   معـــىن هـــذا و متتلـــك القـــدرة  و ءوبالـــدّ قيق يـــة بصـــفات الباحـــث الـــدّ صـــف املرب
 ات باألســـباب وّري ربـــط هـــذه التغـــ ات ومراقبـــة التغـــّري  علـــى مالحظـــة ســـلوكيات األطفـــال و

سـلوى ( .رات من حيـث خفـض أو زيـادة تكراريـة سـلوك معـّني مالحظة أثر املقرّ  رات واملؤثّ 
  . )7-6: ، ص ص2001حممد عبد الباقي، 

  : ب عليهاأن تتدرّ  تي البدّ المهارات الّ  ية وبها المربّ تي تتجنّ لوكات الّ الّس  -6
مـن اإلشـارة إىل بعـض  البـدّ :  ابهـيـة أن تتجنّ لوكات التي يجـدر بالمربّ بعض الّس / أ

ّ الّس   ميكـن أن الـّيت  ، و ية إليها يف أثناء تعاملها مع األطفـال املشـكلنيلوكات اليت تلجأ املرب
دّ   دم   : نذكر من ضمنها ما يلي ايت إذبط الذّ د عملية بناء الّض أو 

ّ سالفل ب احلديث عن الطّ جتنّ  -1   . يف حضوره حىت ال يسمع ما يقال عنه ئي
  . أو توبيخه بصورة دائمة تعنيفهفل أو راخ يف وجه الطّ ب الّص جتنّ  -2
  . فل بشكل دائمال داعي لتصحيح كالم الطّ  -3
  . اآلخرينفل بغريه من األطفال ال داعي ملقارنة الطّ  -4
ّ كيز على الّس عدم الّرت  -5   . فلئة اليت تصدر عن الطّ لوكات السي
 شــيء خاســر و يكــون هنــاك جيــد و عــدم تشــجيع املنافســة بــني األطفــال حبيــث -6

  . رابح
ــــ -7 ّ ب حرمــــان الطّ جتنّ هــــا كثــــريا كتنــــاول احللــــوى أو اإلقصــــاء مــــن فــــل مــــن أشــــياء حيب

  .عباللّ 
  . شأنه من قليلفل أو التّ راج الطّ حب إجتنّ  -8
، 2001 أمـل األمحـد،( . احلـاالت عن العقاب اجلسدي لألطفـال يف كـلّ  بتعاداإل -9
  . )61-6: ص ص
  

ــــ ن قــــدوة حســــنة يف مظهرهــــا وســــلوكها حــــىتّ أن تكــــو  -10 بعــــوا يتّ  فــــال وها األطديقّل
ا وتصرّ  سلوكها و   . مظهرها العام فا
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 تكـــون خمـــارج حروفهـــا ســـليمة و أن يكـــون نطقهـــا خاليـــا مـــن عيـــوب الكـــالم و -11
ـا سـهلة مفهومـةوتع ،سـليمة  ، ةخاليـ ،لغتهـا واضـحة  ا  بريا حنـون واضــح  ئهـاد، وصـو

  . ألطفالنتباه اإيستدعي 
نهـا مـن مستوى مالئم من املعرفـة ميكّ  ظافة العامة وأن تكون على درجة من النّ  -12

  . ة تربوياتكون معدّ  د على تساؤالته والرّ  ، و دوافعه فل وفهم سلوك الطّ 
ف يف تكـــــوين هـــــا علـــــى حســـــن التصـــــرّ نيأن يكـــــون لـــــديها جمموعـــــة مهـــــارات تع -13

 ّ أن  ، و سـبب خـر ألّي آ ة أو متييـز بـني طفـل وبة مـع مجيـع األطفـال دون تفرقـعالقات طي
شــــاط املختلفـــة الـــيت ميارســــها تــــدريبها علـــى أنـــواع النّ  تكـــون مـــن خــــالل إعـــدادها املهـــين مثّ 

  . األطفال
 فات اخلاطئـــة وعـــدم تربيـــر التصـــرّ  ات وأن تكـــون لـــديها القـــدرة علـــى نقـــد الـــذّ  -14
  . لوك على األطفالأنواع الّس  األفكار و ضعدم فر 

ــا عـــن الطّ  عملهـــا و ّب حتــأن  -15 عـــن  فولــة وتكــون لـــديها رغبــة يف تطـــوير معلوما
ياضأساليب العمل بال   . )83-84: ، ص ص2003شبل بدران، ( . رّ

ّ / ب   : ب عليهاية أن تتدرّ بعض المهارات التي ينبغي للمرب
 ّ ا املرب   : ايلحو التّ هي على النّ  ية وهناك مجلة من املهارات اليت ينبغي أن تتحلى 

 ســتعداداتها ولكــل مـنهم قدراتــه  ،ألطفـال كــأفراد املقصــودة ل قيقــة واملالحظـة الدّ  -1
  . همعدالت منوّ  و

اخلاصـــة بكـــل طفـــل أو يف ســـجل " مـــومتابعـــة النّ "تســـجيل املالحظـــات يف بطاقـــة  -2
  . األطفال
  
  
تطبيقهـا علـى األطفـال  فـل اليوميـة ومرتبطة خبربات الطّ " أنشطة تقوميية "تصميم  -3

  . )299: ، ص1997هدى حممود الناشف، ( .حينهايف 
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ف يف تكـوين عالقـات أن يكون لديها جمموعة مهارات تعينها على حسـن التصـرّ  -4
 ّ أن تكــون مــن  ســبب و بــة مــع مجيــع األطفــال دون تفرقــة أو متييــز بــني طفــل وآخــر ألّي طي

  . فالها األطسشاط املختلفة اليت ميار خالل إعدادها املهين مع تدريبها على أنواع النّ 
عامــل مــع أوليــاء األمــور نهــا مــن التّ دة متكّ متعــدّ  جتماعيــةإأن تكـون لــديها مهــارات  5-

  . )84: ، ص2003شبل بدران، ( . سات املختلفة اليت هلا صلة بعملهااملؤّس  و
ّ  الحيات والّصـــ /7 الحمايـــة  يـــة حســـب وزارة العمـــل والمهـــام التـــي تقـــوم بهـــا المرب
  : بالجزائر جتماعيةاإل

 جتماعيــةاإلاحلمايــة  املهــام الــيت قامــت وزارة العمــل و الحيات ونــاك قائمــة مــن الّصــه
  : يتإذ نذكرها كاآلتسطريها باجلزائر على 

رة تطبيق الربنـامج وفـق األهـداف املسـطّ  و -البيداغوجي-فسيل النّ فة بالتكفّ مكلّ  -1
  . األسبوعي مع املدراء اعمجتاإليف 

ــــ(فــــل مرضــــية األساســــية للطّ  حتياجــــاتاإلتســــهر علــــى أن تكــــون  -2 وم، األكــــل، النّ
  . )حنان و ة، إبداع، لعب، حّب ظافة، نشاطات معّرب النّ 

 تسـمح الـيتفـل العاطفيـة حـول الطّ  ظروف احلمايـة اجلسـدية و ع كلّ جيب أن جتمّ  -3
  . ا حيتذيل قدوة ، بلباسها، حبديثها، جيب أن تشكّ ح الكامل بسلوكها بالتفتّ له 

ّ النّ  فـل كـلّ تعلـم الطّ  وتقرتح  -4  )، األناشـيد، املوسـيقى سـماملـاء، الرّ (هـة شـاطات املنب
.  

  
  
ّ  مــــع املـــــديرة و جتمـــــاعإشـــــهر خــــالل  تقــــوم بتقيـــــيم وحوصــــلة لعملهـــــا كــــلّ  -5 يـــــة املرب

  . ئيسيةالرّ 
  . نشاط حتضر بطاقة كلّ  -6
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ا الرّ إذ يكون من ضمن  -7  طفـل علـى األكثـر  35ن مـن ئيسـية فـوج مكـوّ مسؤوليا
ة املعـــدّ  طرة وشـــاطات اليوميـــة للـــربامج املّســـالنّ  شـــاطات البيداغوجيـــة وط النّ تنّشـــ ، تقـــود و

  .) 6:، ص1999الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية، (.  العمل جتماعاتاأثناء 
مســـــتواهن  بــــالجزائر وكيفيـــــة تــــوظيفهن ويـــــات كـــــوين لواقــــع المربّ خصــــائص التّ  8-
  : كوينيالتّ  عليمي والتّ 

علـيم مـا قبـل املدرسـي مـن خـالل تطـوير الـوعي للتّ لة إىل بويـة املسـؤو اهليئات الّرت  لتشكّ 
وتطبيقـــا  1976أفريـــل  16:خ يفاملــؤرّ  76-35: املرســـوم رقـــم  مسيـــة حبيــث أنّ صــوص الرّ النّ 

مسيـــة شـــرة الرّ الـــوارد يف النّ  1981جـــانفيبيـــة يف خـــذة أثنـــاء ملتقـــى إطـــارات الّرت للقـــرارات املتّ 
ّ متخّص   مــــوظفنير تعيــــنيتقــــرّ  2001 ف يــــة جيــــب أن تكــــون ذات خــــربة ضــــصــــني، إذ املرب

ـــ بـــدّ لـــذلك فال ّ ـــأن تتمي ،  األطفـــال، اهلـــدوء علـــى رأســـها حـــّب  ة وز خبصـــال شخصـــية مهمّ
 ، رســـيعلـــيم مـــا قبـــل املدمـــي التّ كـــوين املســـتمر ملعلّ رب، إضـــافة إىل ضـــرورة التّ طـــف، الّصـــاللّ 

  .  دورية يةدراس أيام وكذا تنظيم ندوات تربوية و
ّ  ه متّ كمــا أنـّـ لــس الّشــ مببــادرة يــاتتأســيس مدرســة تكــوين املرب ل عيب البلــدي األوّ مــن ا

مــة خرييــة مــن منظّ  ستشــاريةإو إىل ذلــك وجــود مســاعدة بيداغوجيــة ملدينــة اجلزائــر باإلضــافة 
الكبــري يف  نتشــارهاابفــة ســة معرو هــي مؤّس  و) Caritas Allemande(أملانيــة تســمى 

هـا آنـذاك حبــي ، وكــان مقرّ  2002جـانفي   24 : دشــنت رمسيـا يـوم البلـدان الفقـرية حبيـث
حتويلهـــــا إىل بلديـــــة بولـــــوغني لتســـــتأنف  متّ  ، و يكـــــة يف إحـــــدى بنايـــــات العصـــــر الّرت نيـــــاملد

تســــيري لســـة العموميــــة حتـــت إشــــراف املؤّس  2002جــــانفي  21:يــــوم  نشـــاطها مــــن جديـــد
  ة لوصاية والية ابعالتّ ) Presco(كو يسسة بر منشآت ما قبل املدرسي مؤّس 

  
 اعيــــةمجتاإلؤون الّشــــ وزارة العمــــل وهــــي مدرســــة معتمــــدة رمسيــــا مــــن قبــــل  اجلزائــــر، و

ّ  مــن مهامهــا و ، AB/657 : مبقتضــى قــرار رقــم بيــة صــات يف الّرت يــات متخّص تكــوين مرب
  : أهيل إضافة إىلإعادة التّ  تكوين مستمر و قبل املدرسية وما 
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-  ّ  كــوين املتواصــليشــرف عليهــا مكتــب التّ  ، رة املهــانيصــات لتحســضــمان تنظــيم ترب
.  

ياضضمان توفري وثائق بيداغوجية ملؤّس  -   . سات الرّ
رات كــذا مناقشــة مــذكّ  و هائيــةالنّ  االمتحانــات وخول ضــمان تنظــيم مســابقات الــدّ  -
  . قية املهنيةلّرت تنظيم مسابقات ا اإلشراف عليها و ج والتخرّ 

  : قسم بدوره إىل ثالثة أقسامنه يرسة فإنّ ه املدكوين يف هذطبيعة التّ  ا فيما خيّص أمّ 
  نييبيعشخاص الطّ األه إىل هو موّج  كوين اخلارجي والتّ  : لالقسم األّو . 
 ــ رات العــامالت ضــمن هــذه ه إىل املــؤطّ هــو موّجــ اخلي وكــوين الــدّ التّ  : انيالقســم الثّ

 . بويةسات الّرت املؤّس 
  ّوفــق عـــروض خدمـــة مـــن املعنـــويني  ه إىل األشـــخاصكــوين املوّجـــالتّ  : الـــثالقســـم الث

ّ  ةرســر مدتتــوفّ  ســات عموميــة أو خاصــة وطــرف مؤّس  علــيم يــات أطفــال التّ تكــوين مرب
علميــــة ذات  ختصاصــــاتإل يف  مؤّهــــعلــــى طــــاقم مســــّري ) بريســــكو(قبــــل املدرســــي ما

بيـة هو حامل لشهادات جامعيـة يف علـوم الّرت  كوين وعالقة مباشرة مبحتوى برامج التّ 
ــــ و جتمــــاعاإلعلــــم  البيــــداغوجيا و فس وعلــــم الــــنّ  و مهنتــــه معتــــربة مــــن  اقم حــــّب للّط

ّ  خــالل ســنوات العمــل املســتمرة يف ريــاض األطفــال يف تــأطري و يــات إعــادة تأهيــل املرب
 . أثناء اخلدمة

ـــ وحـــدة  18 كـــوين حيتـــوي علـــىبرنـــامج التّ  نظـــيم البيـــداغوجي فـــإنّ ا علـــى مســـتوى التّ أمّ
  هذا يف  ،سنتني دراسيتني عة على بية موّز لّرت علوم ا فس ودراسية يف جمال علم النّ 

  
  

ـ ،ياق العـادي الّس  إىل كـوين ة التّ فتحضـري مـدّ ) Cycle Accéléré( ريعالّسـياق ا الّسـأمّ
  . )شهرا12(سداسني 
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ايــــة التّ  و  ّ عنــــد  يــــات الكفــــاءات املختلفــــة بنــــاءا علــــى احملــــاور كــــوين تكتســــب املرب
  : اليةك يف العناصر التّ ن ذلميك يف الربنامج و رة الكربى املسطّ 

  . فلخصيص بعمق يف ثقافة الطّ التّ  -
  . ياضعليم يف الرّ التّ  بية وّرت قنيات املنهجية املعاصرة للم يف التّ التحكّ  -
  . فسيةالنّ  سيياملقا و االختيارات استخدام وفهم  و ستيعابإالقدرة على  -
  .بية ما قبل املدرسةلّرت بني قطاع ا املهارايت الذي ميرّ  صي والفراغ التخّص  سدّ  -
-  ّ   . يلالتطبيب األوّ  اإلسعاف و يات لتطبيق طرف اإلغاثة ويئة املرب
ّ  اســـة فـــإنّ أجـــل جتســـيد هـــذه األدوار احلّس مـــن  و*  يـــات ريـــاض األطفـــال خباصـــة املرب

مــو وخاصــة ســيكولوجية نفــس النّ راســة علــم د أنّ  جــدوا  كفــاءات عاليــة وذوات  بات مــدرّ 
يتســــىن حبيــــث املضــــبوطة ل هــــذه املعرفــــة العلميــــة ّضــــإذ يف ، بــــا جوهريــــامطل عتــــربيفولــــة الطّ 

 ّ يـــاض  فـــل مـــن خـــربة الرّ الطّ  ســـتفادةإ أنّ   شـــّك ال ، و يـــة أن تـــدرك حاجـــات األطفـــالللمرب
ّ   ف إىل حدّ ككل تتوقّ    .درجة تكوينها ية وكبري على شخصية هذه املرب

ّ الربنــــامج التّ  لإلشــــارة فــــإنّ  و يشــــرف علــــى تدريســــه  و يــــات يقــــومكــــويين اخلــــاص باملرب
ذوي خــــربة  ، و فس علــــى مســــتوى جــــامعيعلــــم الــــنّ  بيــــة وأســــاتذة خمتصــــون يف علــــوم الّرت 

ـــ ، و معتـــربة ّ ـــ هــــذا الربنـــامج زيتمي بـــني حمتوياتــــه  مولية حبيــــث ضـــمّ الّشـــ راء وبـــالكثري مــــن الثّ
 ختيــارإ فــل هــو حمــور الربنــامج فقــد متّ نظــرا لكــون الطّ  وحــدات تدريســية متنوعــة وشــاملة و

  .)142-145: ، ص ص2008، شفتيحة كركو ( فلفس الطّ حملاور العامة ملادة علم النّ ا
  :  )l'angoisse ( القلـق: ثانيـا
للقلـق،  دتعريـف حمـدّ العلمـاء يف إعطـاء  ختلفإلقد :  )l'angoisse( تعريف القلق 1/
  . منهم ةواحد ظرية لكلّ النّ  اهاتجتّ االيف  ختالفإإىل وجود  هذا يعود  و
  

،  غـــويف اللّ يـــعر ق إىل التّ جيـــب أن نتطـــرّ  إذ علينـــا أن نعطـــي تعريفـــات خمتلفـــة للقلـــقلــذلك 
قلــق  د ومل يسـتقر يف مكــان واحـ:  القلــق بـالقول قلقــا حيـث أشـار معجــم الوسـيط إىل أنّ 
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غــة يــدور حــول القلــق يف اللّ  أنّ كمــا ، نــزعجا و ضــطربا وتقلــق  ، و مل يســتمر علــى حــال
 .كـــه مـــن مكانـــهيء أي حرّ أقلـــق الّشـــ و رارقســـتاإلدم عـــ و نزعـــاجاإلحـــول معـــان تتمحـــور 

)http://www.alled.com/vb shwtheread.phrp?p=170442)19-
04-2008( .  

ــ ه يــنجم عــن اخلــوففس أنـّـقــد ورد يف معجــم علــم الــنّ  و ا ميكــن أن ه اخلــوف ممـّـ، لكنّ
. هــو مثــري قــوي أوضــاع خميفــة واضــحة و  ن خــوف مــنأكثــر مــ وقــع  ا كــان قــدأو ممـّـ يقــع 

  .) 17: ، ص 1985فاخر عاقل،(
ا مــوجز  و ادنــا جنــد مــن العلمــاء مــن أعطــى تعريفــا حمــدّ ضــوء مــا قلنــاه ســابقا فإنّ  حتــت و

  : للقلق فيما يلي
، خـــوف غــري منطقـــي،  ة كبــريةيخشــ) Norbert Sillamy(نــور بـــار ســيالمي 

اخلطر ، فــ تشــر يف مجيـع اجلسـمغط املند بالّضـميــق حمـدّ يق العفـالقلق إحسـاس مــؤمل مـن الّضـ
قـد تكـون أسـبابه صـراع   ...، رتعـاشإ ،ق تعـرّ  ،ات مـن نبضـات قلـب صاحبه تغـّري يبهم امل

شــعور قــدمي  أو إحســاسالــذي حيــي  فقــدان احلــّب  أو ،،نشــاط جنســي غــري مشــبع داخلــي
  )Sillamy N,1996, pp21-22( .، ناتج عن جتارب سابقة مؤملة باهلجر

فس مــن أوائــل علمــاء الــنّ  الــذي يعــدّ  :) S.Freud (فرويــد  ســيجموند حســبو 
ـــ د مــــا ّضـــزم عمــــل الـــالّ الا لكـــي تقـــوم بنــــالقلـــق إشـــارة لأل إذ يــــرى أنّ ،  وا القلـــقالـــذين حلّل

ــ شــعور، ويف الالّ غبــات املكبوتــة د هــو الرّ ، وكثــريا مــا يكــون املهــدّ  دهايهــدّ  ا أن تقــوم هنــا إمّ
ــ ، و دهاإبعــاد مــا يهــدّ  فاع عــن نفســها ويســاعدها يف الــدّ األنــا بعمــل نشــاط معــني  ا أن إمّ

، 2000حنـان عبـد احلميـد العنــاين، ( .فسـي تقـع األنـا فريســة املـرض النّ يسـتفحل القلـق حـّىت 
  . )116 -115: ص ص

  

http://www.alled.com/vb
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خلطـــر يكـــون  نفعاليـــةإ ســـتجابةإالقلــق  رى أنّ تـــ: )K.Horrney(ارن هـــوريني وكـــ
ـ ه اإلحسـاس الـذي ينتـاب الفـرد لعزلتـه وصية أي أنّ خنات األساسية للّش ها للمكوّ موّج  ة قّل
  )278: ، ص1994ميخائيل معوض، خليل ( العدوانية وتر وء بالتّ ية يف حميط ملتحيل

فســي غط النّ فعــل للّضــ القلــق هــو رّد  : )D.cheman(حســب دافيــد شــيمان  و
ــــ ال أو اخلطــــر، أي عنــــدما ّ  .ســــالمته د أمنــــه أوز بوضــــوح شــــيئا يهــــدّ يســــتطيع الفــــرد أن ميي

  . )49: ، ص2001حسني فايد، (
، متبـــاين  د األبعـــادهـــو مفهـــوم متعـــدّ  : حســـب مـــدحت عبـــد الحميـــد أوزيـــد و

ــ األطـر، خمتلـف  ريورةالّصــمـن  مة و، مــن احلالـة إىل الّســ واء إىل املـرضراز، ميتـد مــن الّسـالّط
 وة املشــــــقّ  و ســــــم بالكــــــدّ أحوالــــــه يتّ  يف كــــــلّ  ...عقيــــــدالتّ ، مــــــن البســــــاطة إىل  ميومــــــةإىل الدّ 

ر بتهديـد و نتيجـة مثـريات معينـة داخليـة أو خارجيـة نتيجـة شـع ع التوقّ  ة وياخلش و شّح التو 
 يبــــن عشــــ(. مــــن خــــالل منظــــور تكــــاملي إالّ ال ميكــــن تفســــريه  ، ممتــــوّه  أوحقيقــــي كــــان 

  . )58: ، ص2005سعيدة، 
العميـــق  ذلـــك الكـــّف "ه بأنـّــ : 1955فـــي عـــام  )Schiller(حســـب شـــيللر و

  .احلياةعور بللّش 
 :G.Pearsonوجيرالـد بيرسـون )S.English( أنجلـس نسبر جو حسب  و    
، أو  بتهـــاجاإل، أو  عادةأو شــعورية كالّســ نفعاليــةإتعــين بالوجــدان بطاقــة  ، و ه وجــدانبأنّــ
تمع الـذي ال راع احلاجـات الغريزيـة بـهو حالة وجدانيـة خاصـة تنـتج عـن صـ و كتئاباإل  ا

ــااحلاجــات أ إشــباع هـذه  يـوّد  حســب  و )37: ، ص2004صـفوت فــرج، ( . و يعجـز دو
يء شــــرط فقـــدان الّشــــ خص الــــذي يــــرى أنّ يـــرتبط القلــــق دائمــــا بالّشـــ : )lacan(الكــــان 

غبة   . ضروري لوجود الرّ
ي ا يـــــؤّد فســـــي ممـّــــاجلســـــدي أو النّ  ضـــــطهادلإل بـــــته إحســـــاس بكف القلـــــق بأنـّــــيعـــــرّ *

ّ البعدم  حيث حيّس  ، مقبل إىل اخلوف من سوء باإلنسان   به أو لتجنّ  ةقدرة الكلي
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 ,Roger mucchielli. Le personnalité de l'enfent.ISBN) .مواجهتـه
1998, p: 89)  

 اجلســــمية حيــــث أنّ  فســــية والقلــــق هــــو شــــعور غــــري مرغــــوب فيــــه يف العمليــــة النّ  إنّ *
يف هــذه األثنــاء  وع و عور بــاخلوف مــن مصــيبة قريبــة الوقــالقلــق ينجــذب حنــو الّشــ خصالّشــ

ّ  ، مواجهتـه بـه وه غري قادر متاما علـى جتنّ أنّ  حيّس  الغـري  ر، وأو هـو اخلـوف املـبهم الغـري مـرب
  )Frédéric de Scitivausc., Paris., 1997, p: 11 ( موضوعي

ّ يويل  الذي خصالقلق هو الّش *   . ة كبرية ألحداث مل تقع أصال بعدأمهي
اث مل تقـع بعـد ديقصد بالقلق هـو توقـع حـدث غـري مرغـوب فيـه أو احلـرية حـول أحـ*

   . (Susanna Mcmahon, 1995, p: 52)  مأنينةعور بالطّ عدم الّش  و ،
مـن  القلـق واحـد كـن القـول أنّ ميعـاريف الـيت أشـار إليهـا العلمـاء تلـك التّ  مـن كـلّ  و

احلــزن  الفــرح و اخلــوف و بيعيــة لــدى اإلنســان مثلــه مثــل الغضــب واملشــاعر األساســية الطّ 
ــ ، 2002ســامر مجيــل رضــوان، (. ايــة احليــاة  حلظــات الــوالدة حــىتّ يت ترافــق اإلنســان منــذ اّل

  . )227: ص
  : رة للقلقظريات المفّس مختلف النّ / 2

، إذ ســـتجابةاإل ولوك إىل وحـــدات مـــن املثـــري الّســـ لوكية بتحليـــلظريـــة الّســـقامـــت النّ 
 عتبـارهابا أيضـ ، كمـا ينظـر إىل القلـق وافـقنا بأسـاس دافـع للتّ لوكي ميـدّ صور الّس القلق يف التّ 

رطي الكالســــيكي عنــــد لّشــــم اعلّ ، فــــالت وافــــقللتّ دة ميكانيزمــــات متعــــدّ تســــتثري  ةابــــأدنا ميــــدّ 
  .القلق من خالل العصاب  كتسابا ر عن نا بتصوّ ميدّ  فافلو ب

القلق يقوم بدور مزدوج فهـو مـن ناحيـة  أنّ  )سونطا، و بافلوف (ن لوكيو ويرى الّس 
ذلـك عـن طريـق خفـض  ، و مصدر تعزيـز دّ من ناحية أخرى يع و DRIVE  ل حافزاميثّ 

ــ ، و القلــق ــ ، ولوك غــري املرغــوب فيــهالّســ ي إىل كــّف العقــاب يــؤّد  ايل فــإنّ بالتّ ــبالتّ د ايل يتوّل
   لّ ـلع لوك وي إىل تعديل الّس سلبية تؤّد  تعزيزيةصفة  يعدّ  القلق الذي
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 دور القلـق عنـد الفـردد مقـشرطية مؤملة حتدّ  ستجابةإالقلق هو  أنّ لوكيون ده الّس ما أكّ  أهمّ 
  . )25-24: ، ص ص2001عثمان فاروق السيد، ( .
  : ظرية البيولوجيةالنّ / 2-2

فســية للقلــق تصــاحب ظــواهر بيولوجيــة عــن طريــق تنشــيط منــاطق ظــاهرات النّ التّ  إنّ 
ــــ املســــتمر لـــبعض املنــــاطق  نشـــيطفالتّ   ،"  النـــور أدرينــــالين"  هرمــــونط يت تنّشـــمـــن املـــخ اّل

ــ وجــد أيضــا أنّ  اغي املســؤول عــن نوبــات القلــق ومخاصــة اجلــذع الــدّ  ردود  م اخلــوف وتعّل
ــ ومــوس التالالقلــق مركزهــا يف  هــذا ،اجلبهة مــن خــالل مســار قصــري للقشــرة مــا قبــل ،وزة الّل

  . )j.Cottraux,2001,p73(  للحفاظ على احلياة ستجاباتاإلاملسار يستخدم يف 
 اهلرمونيـــة و العوامـــل الوراثيـــة و و يف ضـــوء املثـــريات القلـــقظريـــة ر هـــذه النّ كمـــا تفّســـ

ـــال تبـــّني  تـــأثري  ةالثـــوائـــل األلفيـــة الثّ أل  أنّ العصـــبية احليويـــة، فحســـب الّدراســـات يف هـــذا ا
 ،قلــقلــديهما  أو األب فــاألمّ  ، العصــابية كــالقلق فســية والنّ  راباتطضــاإلالوراثــة يف وجــود 

د راً لكــــن مبجــــرّ غــــراض مبّكــــاأل ظهــــرت القــــد  منهمــــا طفــــال قلقــــا بالوراثــــة و ينجــــب كــــلّ إذ 
ذلـك بفعـل الوراثـة  و ،راض القلـق سـرعان مـا تظهـر عليـه أعـ غوط احلياتية فإنّ مواجهة الّض 

ــــة النّفســــية"طلــــق عليهــــا ي اجلينيــــة أو مــــا ــــ  ، "الوراث آخــــرون  و و شــــاردبريتا دراســــات أمّ
2002 )brchard etal ( ا كـذ و ةاهلرمونيـ ضـطراباتباإلالقلـق  رتبـاطإفقد أشارت إىل

ره مبســـــــــــتقبالت ألفـــــــــــا لإلســـــــــــرتوجني تـــــــــــأثّ  ، و الت العصـــــــــــبيةبنشـــــــــــاط املوّصـــــــــــ رتباطـــــــــــهإ
)ESR.Alplra(  1999كمـــا أّكــــدت دراســـات ســــابقة كّدراســـة ELY  تــــأثري الوراثــــة

  . )17: ، ص2003مدحت عبد احلميد أو زيد، (.  على القلق
  
  
  
  

  : فسيحليل النّ نظرية التّ / 2-3
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ه املشـــــكل ، فهـــــو يعتقـــــد أنـّــــ هتماماتـــــهإدر ايعتـــــرب القلـــــق مـــــن مصـــــ فرويـــــدحســـــب 
ة تنظــــريات حــــول القلـــق إذ ميكــــن تقســــيمها إىل لقـــد كانــــت لــــه عـــدّ  اجلـــوهري للعصــــاب و

  : هي ثالث مراحل و
 )a névrose Actuelle(قـام بدراسـة مفهـوم العصـاب احلـايل :  لـىالمرحلة األّو *

ذات  تشـارةسإ فس عـاجزة عـن حـلّ الـنّ  تكـونحيث يسقط الفرد يف عصـاب القلـق عنـدما 
  . ا العصاب فهو مزمنتة أمّ هنا القلق حالة مؤقّ  ، و منشأ داخلي

، حيــث حيـــاول هــذا األخـــري اهلــروب مـــن  باألنــا القلـــق رتبــاطإ:  انيـــةالمرحلــة الثّ * 
  . وفقا لغريزة البقاء اخلياخلطر اخلارجي أو الدّ 

ــ:  الثــةالمرحلــة الثّ *  ّ  رّد :  يل هــواآل فــالقلق  ، القلــق يل وبــني القلــق اآل فرويــدز مي
موعــــة مــــن اإلثــــارات ، يعــــين التعــــرّ  دميةصــــفعــــل يف وضــــعية  ذات أصــــل خــــارجي أو ض 

 La Planche .j et (ق فهــــــو يقابــــــل إشــــــارة القلــــــ داخلــــــي
pontalis.j.b.1967.p=28( .  

  : اإلنسانية ظريةالنّ / 2-4
 مــا حيملــه هــذا و،  القلــق هــو اخلــوف مــن املســتقبل أنّ  اهّجتــاإليــرى أصــحاب هــذا 
دّ    . وجود حياة الفرد د مسار واألخري من أحداث قد 

لـيس ناجتـا عـن  و لـه مسـتقبالالفـرد كمـا سـيحدث عـات فالقلق يف نظرهم منشأ توقّ 
ـــــ و حتميـــــة بـــــاملوت ايتـــــه بـــــأنّ  يـــــدرك فاإلنســـــان ،ماضـــــيه  هـــــو املثـــــري  خـــــريةع هـــــذه األتوّق

  . اإلنسان يف تواجد القلق عنداألساسي 
مــن خــوف  ه ينــتجأنـّـ علــى املــذهب اإلنســاين حيصــر القلــق أنّ ى نــا نــر ا ســبق فإنّ ممـّـ و
، عبـــد اهللا حممـــد قاســـم( . كإنســـان وجـــوده و مـــن املســـتقبلكـــذلك  و،  مـــن الغـــداإلنســـان 
  . )119: ، ص2001

  
   : الخوف القلق و الفرق بين/ 3
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 لألغـراض نظـرا هأنّـ : ليفـين -أيزنـك -ولبيبـ ومنهم  فسالنّ  الكثري من علماء يرى
  . اخلوف ريبية ال فرق بني القلق وجالتّ  و ةالعلمي

ا يف فرقــة والتّ  ليفّضــبعضـهم  أنّ  إالّ   العالجيــة و ريرية واملمارســة الّســ ذلــك لضــرور
اخلــوف  إنّ  " : حيــث يقــول " إبســتاين "  دون علــى ذلــكيشــدّ  فس الــذينمــن علمــاء الــنّ 
ـ ـ القلـق هـو أنّ يف حـني " avioidance motive"ب هـو دافـع التجنّ ّ  أوه ه غـري موّجـتنب
  . "طر اخل إدراكدة على دون وجهة حمدّ 

أو منفـذا  ال جيـد مصـرفا) القلـق(ل األوّ  عـن اخلـوف يف أنّ  خيتلـفالقلـق  يرى أنّ  و 
ـــ اخلـــوف، وهنـــاك  بـــني القلـــق و شـــرتاكإهنـــاك نقـــاط  يف الواقـــع . يب نـــوعيلـــه يف ســـلوك جتنّ

  : حها كما يلينقاط خالف نوّض 
  : شتراكاإلنقاط / أ

 ، و خصد الّشـــبوجـــود خطـــر يهـــدّ عور ار عنـــد الّشـــثتســـت نفعاليـــةإالمهـــا حالـــة ك  نّ أ
  . عضوية ات نفسية ويرافقه تغّري  و اههجتّ إلوك الّس  و ستجابةلإليدفعه 

  : ختالفاإلنقاط / ب
ــة خيهنــاك نقــاط عــدّ  نـــوع  ملوضــوع وأو ا بــاملثريق تلــف فيهــا اخلـــوف عــن القلــق تتعّل

  : ايلحة يف اجلدول التّ هي موّض  ة األعراض وشدّ  و ةستمرارياإل ووام الدّ  هديد والتّ 
  

  الخوف المقارنة بين القلق و:  01الجدول رقم 
  الخوف  القلق  وجه المقارنة

  املثري-املوضوع  -1
  اخلطر  هديد والتّ  -2
  عريفالتّ  -3
  راعالّص  -4
  ستمراريةاإل وام والدّ  -5
  ستجابةتناسب اإل -6

  غري معروف
  داخلي
  غامض
  موجود
  chronicمزمن 

 مبالغـة وتقحـيم يف خطــر و

  معروف
  خارجي

  دحمدّ 
  غائب
  Acutteحاد 

ســــــــتجابة مــــــــع تناســــــــب اإل
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  خصيةالّش  -7
8-  ّ   فاملواجهة والتكي

ه لكيــــان ديـــد املثــــري موّجـــ
  خصية بكاملهاالّش 

  شعور بالعجز عن املواجهة

  خطر
  املثري موجه

  جلوانب حمدودة
  غياب مثل هذا الشعور

  ).175- 174: ، ص ص2001 حممد قاسم عبد اهللا،(
  

  : حالةال مة والّس القلق بين / 4
ــون يف الدّ يتبــاين األفــراد أنّ كر بالــذّ  مــن اجلــدير: القلــق كســمة/ 4-1 ّ رجــة اّل ــا يت تنــب ههم 

ــ ، مبعــىن  مــيال للقلــق مــن غــريهم أكثــر  األفــراد، فــبعض  املثــريات ّ يشــعرون بــالقلق مــن  مأ
ســات البحثيـة ليســت ذات عـون كبــري يف تفسـري كيــف راالدّ  ، و اء جمموعـة مــن املثـرياتجـرّ 

  . ستجابة أو قلق بصفة عامة من غريهماس يصبحون أكثر إأن بعض النّ 
بـــــنمط  مـــــرتبط القلـــــق الّســــمة ثابـــــت نســـــبيا و عبـــــد اهللا الربيـــــدي أنّ -د: كمــــا يـــــرى

قــد ينطــوي القلــق كحالــة ليصــبح كســمة  ، و صــاب بعصــاب القلــقلإلنســان املخصــية الّش 
 ?htt:/www.lllted.com/vb sluw.theread.phr( ســـــاننمالزمـــــة لإل

p:170442.19-042008( .  
أو بتعبـــري أمشـــل   ،املثـــريات  ظـــر إىل القلـــق كحالـــة يعـــين أنّ النّ  إنّ :  القلـــق كحالـــة/ 4-2

غط الفيزيولـوجي إحساسـات الّضـ ظـا وقتيـا مـع كـلّ ، تولد تيقّ  اخليةالدّ  روف اخلارجية والظّ 
ســـتعداد يف إ إىلو أمـــا  حـــدّ  إىلمســـتوى ثابـــت  إىلســـمة يشـــري القلـــق ك نّ علـــى ذلـــك فـــإ و

، ص 2001حممــــد امحــــد حممــــد إبــــراهيم ســــعفان، ( . القلــــق كحالــــة يعتــــرب ثابتــــا أنّ حــــني 
  . )247-245:ص
  
  
  : أعراض القلق/ 5

http://www.lllted.com/vb
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نفســية خمتلفــة تكــون مبثابــة مظــاهر أو أعــراض  فيزيولوجيــة و ضــطراباتإترافــق القلــق 
فصــــيل فيهــــا أردنــــا التّ   إذا ، و ة القلــــقالّشــــدة تبعـــا لشــــدّ هــــي تتفــــاوت مــــن حيــــث  ، و لـــه

  : وصلنا إىل ما يلي
 رتعـاشاإلجفـة أو الرّ  وتر العضـلي وور بـالتّ عجند منهـا الّشـ و:  األعراض الجسدية/ 5-1

ــــ ضــــطراباتإقــــد تكــــون هنــــاك  و احــــة اجلســــميةعــــدم الرّ  و بــــاآلالمعور ، أي الّشــــ وم يف النّ
  . فيشكو الفرد من األرق

 ، جفــــاف يف الفــــم و يف نبضــــات القلــــب بازديــــاديشــــعر الفــــرد  اء حلظــــة القلــــقفأثنــــ
 زديـــاداب، فقـــد يصــاحب الـــبعض  بــولعور باحلاجـــة إىل التّ الّشـــ ، ديدالّشــ ق، التعـــرّ  العطــش

  . )120: ، ص1995مبيض،  مأمون(. سملحوظ يف عملية التنفّ 
 و اإلنســان جسـم مســتويات ى كـلّ علـ اخلاصـة بــالقلق راضكمـا ميكـن توضــيح األعـ* 

  : كاأليتهي   و أجهزةمن  ما حيويه
، نوبــات  محوضــة املعــدة صــعوبات البلــع:  الجهــاز الهضــمي الحشــوي أعــراض -أ

  . خلإ...احللقجفاف  ، إسهال و القيء من الغثيان و
ــــ -ب ر، ســــقوط متكــــرّ  ، إغمــــاء و الدوخــــة:  الجهــــاز الحركــــي وازن وأعــــراض التّ

  . خلإ....شاط احلركيلنّ ضطراب ا، إ ، إجهاد وازنفقدان التّ 
ســــرعة خفقـــان القلــــب أالم عضــــلية فــــوق :  أعــــراض الجهــــاز القلبــــي الوعــــائي -ج
  .اخل...بضم باضطراب النّ لدّ اضغط  دةزيا،أس ، إحساس بنبضات القلب يف الرّ  القلب
األكزميــــا،  ظهــــور البثــــور علــــى الوجــــه:  يالحّســــ الجهــــاز الجلــــدي و أعــــراض -د

 ق و، التعــرّ محــرارإســخونة الوجــه مــع ،  ةاحلّكــ ، أسالــرّ عر مــع ســقوط شــدفية الّصــ البهــاق،
  . خلإ...ق األر   ، ربودةال
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لتهابــات املثانــة، ، إ هوحرقانــ لكثــرة التبــوّ :  ناســليالتّ  و أعــراض الجهــاز البــولي -ه
  . خلإ...، إضطراب مظاهر البلوغ مثضطرابات الطّ البول، إ حتباسإ

ـــ أعـــراض خاصـــة -و ـــنـــوم متق:  ومبنشـــاط النّ ، الكـــالم أثنـــاء  سكـــوابي ،أرق ،  عّط
  . )Ey .h bet.B.1978.p=448(خل إ...رعب ليلي ، فزع و ومالنّ 
 ضـطراباإلر، التـوّت  به اإلنسان مـن اخلـوف وما يشعر  وه و:  فسيةالنّ  األعراض/ 5-2
 نتبــاه والفــرد قــد تضــعف قدرتــه علــى اإل كــذلك فــإنّ   فســيالنّ  ســتقراراإلعــدم  و نزعــاجاإل ،

قـة هنـاك مـن تظهـر لـديهم مـثال فقـدان الثّ  ، كمـا أنّ  اكرةيف الـذّ  ضـطرابإذلك ك ، كيزالّرت 
 عور بعـدم األمـن والّشـ ، وكـذا اخلـوف و اآلخـرينالعزلـة عـن  عور بالوحدة والّش  و فسبالنّ 

فكــــري يف أمــــور ســــلبية يف حياتــــه كمــــا جتــــد جمموعــــة أخــــرى مــــن قضــــاء وقــــت طويــــل يف التّ 
 اذّختــــإد يف الــــرتّد  و كالّشــــ ،ستشــــارة اإلســــهولة ،  فرطــــةامل األعــــراض مــــن بينهــــا احلساســــية

عبـد ( . جتمـاعياإلوافـق سـوء التّ  اإلنتـاج و ، كذلك ضعف القدرة على العمل و القرارات
  . )117: ، ص2001احلميد حممد شاذيل، 

  : القلق عوامل/ 6
 عوامــل عــند القلــق ناجتــا جنــقــد ف  ، هلــرة فّســظريــات املد النّ القلــق بتعــدّ  عوامــلد تتعــدّ 

 ّ ناجتــا عـن عامـل واحــد  جنـدهقـد  ، و خـرآلـدى فــرد غريهـا ناجتــا عـن  ، و نـة لـدى الفـردمعي
  . خرآفرد من عامل لدى  أكثرناجتا عن  دى فرد ول

  : القلق عوامليف ضوء ذلك نشري إىل بعض  و
،  سأالـرّ مويـة يف ورة الدّ يرتبط مثال باخللـل يف الـدّ  ولوجيالفيزي جتاهاإل القلق يف ضوء/ 6-1
  . اخللل يف نشاط املخ و األدرينالنياخللل يف هرمون  و
أو مــن ،  مــة مــن الوالــدين يف األســرةمتعلّ  ســتجابةإ لوكيالّســ اهّجتــاإلالقلــق يف ضــوء / 6-2
  . عبأو من مجاعة اللّ  راسي الميذ يف الفصل الدّ التّ 
  . دره األنامص فولة وفسي يرتبط خبربات الطّ حليل النّ اه التّ جتّ إالقلق يف ضوء / 6-3
  



 قلـق المـربيـة........................................... الفصل الثـانـي 

-50- 

  . ستخدامهاإطريقة  و فيةاملعريف مرتبط بالعمليات املعر  اهجتّ اإلالقلق يف ضوء / 6-4
ثقافــة  و جتماعيــةاإلنشــئة مــرتبط بالتّ  جتماعيــةاإلقافيــة القلــق يف ضــوء املعطيــات الثّ / 6-5

تمــع  . اخلطــأ واب واســتخدام معــايري خمتلفــة للحكــم علــى الّصــ و ات الثقافيــةالتغــّري  ، و ا
  . )193 -192: ، ص ص2001حممد أمحد حممد إبراهيم سعفان، (
  

  خالصة 
ّ  لقد مت تناولنـا يف هـذا الفصـل و  قـاط األساسـية وأبـرز النّ  و يـة أهـمّ اخلـاص بقلـق املرب

ــ ّ  يت تكمــن أواّل بيــة، خصــية وكــذا قلــق املرّ يــة مــن حيــث تعريــف خصائصــها الّش ال حــول املرب
ـــا املرّ املهـــام الـــيت تقـــ مـــع ذكـــر األدوار و ّ  بيـــة ووم   فـــل، والطّ  يـــة والعالقـــة القائمـــة بـــني املرب

ـ ذكر أهـمّ  ّ الّسـلوكات اّل ـ هـا ويت تتجنب الحيات الّصـ و. ب عليهـاأن تتـدرّ  بـدّ يت الاملهـارات اّل
ا حسب وزارة العمل واملهام الّ  و   .  باجلزائر جتماعيةاإلاحلماية  يت يقوم 

ّ ه ســـلطنا الّضـــوء بـــذكر خصـــائص التّ كمـــا أنـّــ يـــات وكيفيـــة تـــوظيفهن كـــوين لواقـــع املرب
بـني  فريـق بينـه والتّ  هذا تعرضنا لتعريف القلـق و بعد كلّ  كوين والتّ  عليمي والتّ  ومستواهّن 

 أخـــريا  و  ، القلـــق عوامـــل و راضألعـــنســـيان احلالـــة دون  مة والقلـــق بـــني الّســـ ، و اخلــوف
  .  عوّس ريات املفّسرة للقلق بنوع من التظق ملختلف النّ التطرّ 

  
  
  


