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  : تمهيد

 والبــــــارزة يف العديــــــد مــــــن العلــــــوم األساســــــيةمــــــن املواضــــــيع  يعتــــــرب موضــــــوع العدوانيــــــة
ــــاومــــدى  لوك البشــــريّســــبال الهتمامهــــا ،ســــانية ا العلــــوم اإلنوبــــاألخص منهــــ بالعــــامل  اقرتا

 لتبــاساإلو مــوض الغ مــن وعمصــطلح العدوانيــة يشــوبه نــ أنّ  إالّ  . يةفســي اخلفــي للمتعّضــالنّ 
 و ه متّ كمـا أنّـ. ....)ف، التطـرّ  ، العدائيـة العنـف( : العديد مـن املفـاهيمع نظرا لتداخله م

بط يف بالّضـــ رة وفـــل وهـــذا يف مراحلـــه املبّكـــق للعدوانيـــة اخلاصـــة بالطّ يف هـــذا الفصـــل التطـــرّ 
ضــف املالحــظ علــى أطفــال هــذه املرحلــة مجلــة مــن اخلصــائص  و.  مــدرسســن مــا قبــل التّ 

هــذا  مــو وبــات وحاجيــات أساســية تســاهم يف عمليــة النّ تطلّ رحية هلــا مهاتــه الّشــ فــإنّ  لــذلك
أشــكاله مــن قبــل األفــراد احمليطــني بــه ويف  بكــلّ  ملّ بــاآلخرين أيــن يــتم الــتع كــهحتكا الطبعــا 

انيــة بعــد األســرة أيــن حديــد يف ريــاض األطفــال الــذي حيتــل املكانــة الثّ بالتّ  أمــاكن خمتلفــة و
شــــاملة  دة وحلــــال تســــعى إىل أهـــداف حمــــدّ فــــل ســـلوكات جديــــدة الــــيت بطبيعـــة ام الطّ يـــتعلّ 

   . فللصاحل الطّ 
  العدوانية: الأوّ 
  : العدوانية تعار يف -1
  : القواميس تعريف بعض/ 1-1

   Norbert Sill Amy :سيالمي   نور بارتحسب  -أ
عــين وت) حنــو املهامجــة هابالــذّ (وتعــين ) adjured(  تينيــةالعدوانيــة مــن الكلمــة الالّ 

ّ  و ، اكالبحـــث عـــن العـــر  للهجـــوم ويـــة القابل و ســـتعداداإل ق للكلمـــة تعــــين  يف املعـــىن الضـــي
ـ كلمـة عدوانيــة ــد، أابع القتــايل للفـر الّط روح املبــادرة  اقـة وا يف املعـىن الواســع فهـي تعــين الطّ مّ

 . ذاتــــــــــــــــــــه وال يهــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن املشــــــــــــــــــــاكلد خص الــــــــــــــــــــذي يؤّكــــــــــــــــــــوديناميــــــــــــــــــــة الّشــــــــــــــــــــ
(N.sillamy.1980.P :34) 
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 J.la plqnche et -تــــاليسبونّ  -و -البالنــــش - : حســــب -ب

j.b.pontalis :  
إىل  هواميــة ، ترمــيأو  د يف ســلوكات حقيقيـة العدوانيـة نزعــة أو جممـوع نزعــات تتجّسـ

  . خلإ...اللهإحراقه أو إذ ،، تدمريه  خرإحلاق األذى باآل
ر إذ ال يوجـد هنـاك املـدمّ  خذ العدوان مناذج أخرى غري الفعل احلركـي العنيـف ووقد يتّ 

ّ ف أتصـرّ  ّــ ،) كــرفض املسـاعدة مـثال(ا و سـلوك ســواء كـان سـلبي  )خرية مــثالكالّسـ(ا أم رمزي
 ، )اينط كســـــــــــــــــــــــــــــــــلوك عـــــــــــــــــــــــــــــــــدوّ نهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أن تنّشــــــــــــــــــــــــــــــــميكّ أو ممارســــــــــــــــــــــــــــــــة فعليـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

)j.lalanche.j.b.pontalis.1978. P : 13( .  
ــــــــــــي إعر (فولــــــــــــة تعريــــــــــــف موســــــــــــوعة مصــــــــــــطلحات الطّ  -ج  :)نجليــــــــــــزيب

لوك عناهـــــا بعـــــض ضـــــروب الّســـــكلمـــــة عـــــدواين تســـــتوعب يف م : Agressionوانالعـــــدّ 
ـاإلجنليزيـة،  غـةذلـك يف معـاين اللّ  و ات علـى سـبيل املثـالأو تأكيد الذّ  كاملبادأةاإلجيايب   ا أمّ

بغة ة متامــا بالّصــإجيابيــة، بــل هــي مصــبوغ ن ظــواهر ســيكولوجيةغــة العربيــة فــال تتضــمّ يف اللّ 
، ســواء كــان هــذا  خرينأو بـاآلبنفســه  فــله الطّ حقـيل أذى فالعــدوان يشــري إىل أّي . لبيةالّسـ

 ّ أو ضـــمنيا، وســـيطا أو غايــــة يف   ، صـــرحيا أو غـــري مباشــــر  ا أو معنويـــا مباشـــرااألذى بـــدني
  .)214: ص ،2005 ،يفاإمساعيل عبد الفتاح عبد الك( .ذاته

ف ـرّ تعـ : س المرضـي اإلكلينيكـيـفـعلـم النّ  ي وـب العقلــتعريف معجـم الطّـ -د
ـعلى ) l’aggressevité( ةـالعدواني ّ شـيء بإمكانـه  أو أّي  خـراآلا ميـل للهجـوم علـى أ
  . أمام إشباع فوري اعائق كل حاجزا ون أو يّش أن يكوّ 
ليسـت كلمـة مرادفـة للعنـف تسـتطيع أن تظهـر عـن طريـق العديـد مـن  هـي العدوانيةف

بواســطة ) نتبــاهلإلة ملفتــ(نتبــاه  تلفــت اإلاألفعــال العدوانيــة هــي الــّيت  ،لفــة املخت لوكاتالّســ
ا علــى تشـكيل  ، و حظـة املباشــرةاملال ات أو إشــار   حركـات ، تـذهب إىل حــدّ  اخلطــرقـدر

  ) Médiateur( بالوسيط دي أو ما يسمىّ ة املعتّ ديد بالقتل تستعمل قوّ 
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ــــا و) الحالّســــ( تصــــبح هــــذه  ، و اه بعــــض املواضــــيعّجتــــا ن حتــــدث بصــــفة مباشــــرةأ بإمكا

ــأو اجلــرائم بقـــ لفـــاتالوكات يف حـــدود املخالّســ تمـــع هلـــادر مـــا يكـــون حتمّ  مبعـــىن أنّ .  ل ا
ــ ،لوك جرميــة أو ال يكــون جرميــة مــا يكــون الّســرام بينعتبــة اإلجــ ل تكــون علــى حســب حتمّ

تمع هلذا الّس    .)85: ص، 2002 ، باحميمش ّص ( . لوكا
ـ أكثـرتعريف العدوانيـة مـن  إنّ :  بعض العلماء يفتعار / 2-1 ازت يت حـاملواضـيع اّل

يف وجـود فروقـات متباينـة يف  خـتالفاإىل   هـذاى ا أّد ممّـ ، يـد مـن العلمـاءعلى تفكري العد
د ال ميكــن حصــره مصــطلح معّقــ -وانيــةالعدّ - ه أّي علــى هــذا ميكــن القــول بأنـّـ و يفهمتعــار 

إذ ) Bandera(د علـــى هـــذا الكـــالم العـــامل  يؤّكـــ د ووحيـــ حـــد وو مفهـــوم واأيف مـــدلول 
 رغــــم العديــــد مــــن احملــــاوالت الــــّيت  –ه يــــرى أنـّـــ ة والبــــاحثني يف جمــــال العدوانيــــ أكثــــريعتــــرب 

  . )283: ص ،1995،سامي عبد القوي علي( .ميةاحية العلالنّ من أجريت لوضع تعريف 
موعة من العلّ على هذا سنحاول إدراج بعض التّ  و   : ماء فيما يليعاريف 

العدوانيـة هــي مظهـر يف صـورة ســلوك :  )S.freud(  فرويــد تعريـف سـيجموند/ أ
  .)7:ص ، 2005،يد جادوري عبد احلمّ أميمة منّ ( .ضةاملوت املفرت وري لغريزة شع

مظهـر لغريــزة  يبـدو واللّ  يف مقابـل) Thanatos(العدوانيـة هـي مظهـر لغريـزة املــوت 
ّـــأساســـي للـــدّ ن هـــي بـــذلك مكـــوّ  و) Eros(احليـــاة  ـــ. ليـــةة األوّ فاعات الغريزي د إىل قـــد اليرّت

ب  ،فـــرج عبـــد القـــادر طـــه وآخـــرون( .)Masochisme( يةتكـــون بإذائـــه املازوّشـــ ات والـــذّ 
  . )277: ص ،ت

هــو  ضــاالت البشــرية بصــفة عامــة وه أعظــم النّ بأنّــ : )Adler(  أدلــرتعريــف / ب
احلـــافز  و ، ي يكمـــن وراء العدوانيـــةاملبـــدأ الـــذّ  يعتـــربات ضـــرورة حتميـــة للحيـــاة وتوكيـــد الـــذّ 

: ص ،2002 ،حممـد حممـد نعيمـة( . ونيـةبالدّ عور ب علـى الّشـالعدواين هو احلاضر إىل التغلّ 
49(.  

  



 )رياض األطفال(طفل ما قبل التمدرس  عـدوانيـة...... .....الفصـل الثالث

-55- 

مـا  صشـخه حنـو هجوم أو فعل معـادي موّجـالعدوانية :  )Chaplin( تعريف/ ج
تعتـــــرب  ، و ق علـــــى األشـــــخاص اآلخـــــرينوّ يف التفـــــ غبـــــةهـــــي إظهـــــار الرّ  و.  مـــــاأو شـــــيء 

 وإيــــــــذائهم أ أو اآلخــــــــرينعلــــــــى  عتــــــــداءاإلغبــــــــة يف كمــــــــا تعــــــــين الرّ   ، لإلحبــــــــاط ســــــــتجابةإ
مساإل ـمال مـنهم بأشـكال خمتلفـة بغـرض إنـزال يةخر أو الّس   تخفاف  فـرح عبـد ( . عقوبـة 

  . )277: ص ،ب ت، القادر طه
 فعــــــل يهــــــدف إىل إحلــــــاق األذى العدوانيــــــة تعتــــــرب:  )Miller( تعريــــــف ميلــــــر/ د

  )86: ص ،2002 ،ميميش صباح( .بالعضوية
 ،نــوع مــن أّي  رييبام ختــنشــاط هـدّ هــي العدوانيـة ): Hilgard( تعريــف هيلجــر/ ه

خـر عـن طريـق املـادي احلسـي أو عـن آإلحلـاق األذى بشـخص  ه نشاط يقوم به الفردأو أنّ 
  )103: ص ،1997 ،عبد الرمحن العيسوى( .خريةأو الّس   ستهزاءاإل طريق

 بواسـطته الكـائن عـن لوك الذي يعّرب العدوانية هي الّس :  تعريف ريكان إبراهيم/ و
اق األذى أو غــــري مباشــــرة يف إحلــــ  )مباشــــرة(بوســــائل ظــــاهرة  ةاخليــــدوافعــــه الدّ  مشــــاعره و
  )8: ص ،1987 ،إبراهيم ريكان( .فاء إىل نفسهن حوله أو باالنكممّ بالوسط 
ين مفيــــد العدوانيــــة كســــالح ذو حــــدّ  أنّ  : )1989( ويــــرى الطحــــان وآخــــرون /م

 جتماعيـةاإل ضـار بالعالقـات إثبـات ذاتـه و للفرد يف حتقيق مآربه أو الوصول إىل حقوقـه و
علـــى  الـــيت حيصـــل الفـــرد أو ينبغـــي أن حيـــرصســـة بصـــفة عامـــة املؤّس  املدرســـية و األســـرية و

  ) 116: ، ص2003قحطان أمحد الظاهر، (. تكوينها وتنميتها
ــــف مجــــدي أحمــــد محمــــد عبــــد اهللا/ي  –Agression - العــــدوان  -:  تعري

ـــ ســلوك مكـــروه و  مراحـــل حياتـــه نســـان يفيـــأيت بـــه اإل،  ه مـــع ذلـــك يعتـــرب حــدثا شـــائعالكنّ
ـ اغطةرات البيئيـة الّضـلـبعض املـؤثّ  املختلفة كاسـتجابة ّ ّ ، ويتمي ـز خبصـائص معي ّ  زه يف كـلّ نـة متي

ـ ه يكـون أبـرز وضـوحا خبصائصـهو لكنّ  ،تلك املراحل  مرحلة من ّ فولـة زة يف مرحلـة الطّ املتمي
  ) 229: ص، 2006، جمدي أمحد حممد عبد اهللا(. املراهقة و
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ـ"العدوانيـة :مهـدي تعريف محمد/ل د إيـذاء شـخص آخـر بشـكل مباشـر أو هـي تعمّ
   )85: ص، 2007،حممد مهدي( ."غري مباشر على غري رضى منه

ــ ّ رر الكامــل هــذا بإحلــاق الّضــ عنيــف و هجــوم مفــاجئ وا كمــا تعــرف كــذلك علــى أ
ـ(  .jean piere mérvel(. رر جســديا أو نفســياباألشــخاص ســواء كــان الّضـ) امالتّ

2004. p 45(  
حنـو  نـدفاعاإلمفهوم العدوانيـة هـو  فسانيني يرون بأنّ النّ  ائينياألخّص  يف حني جند أنّ 

ّ  ،القتل   . إحباط لكلّ  كاستجابةف  ا أي العدوانية توصكما أ
(André virel. 1997. p: 225)  

              : بالعدوانية لةالمفاهيم ذات الّص / 2
إيــذاء الغــري أو بــه لوك عمــدي يقصــد العــدوان هـو ســ :)Aggression: ( العــدوان -1

عصــام ( .فظــياللّ  دة منهــا العــدوان البــدين وأشــكال متعــدّ  يأخــذ صــورا و ، و ــم اإلضــرار
  )99: ص ،2001 ،العقاد عبد اللطيف

) Agression( العــدوان  مييــز بــني مفهــوميرين علــى التّ اتفــاق بــني املفّكــ هنــاك كمــا أنّ 
ـ، بينمـا يشـ فعـل واقعـيل يشـري إىل م األوّ فـاملفهو  .)Agressireité(العدوانية  و اين ري الثّ

  )51: ص ،2004علي أسعد وطفة، ( .نزعة عدوانية إىل
 والعـــداوة  شـــعور داخلـــي بالغضـــب و -اءبالعـــد–يقصـــد  : )Hostilety( العـــداء -2

ات أو حنو شخص أو موقف مـا يف حـني العدوانيـة هـي ميـل للقيـام ه حنو الذّ موّج الكراهية 
أفكـاره اخلاصـة رغـم  وميـل لفـرض مصـاحل املـرء  العـداوة وميل مضـاد إلظهـار بالعدوان أو 

 . )جتماعياإلط التسلّ ( يف اجلماعةيطرة عي إىل الّس للّس  أيضاهي ميل  املعارضة و
ـــــ ســـــتجابةإ )Vialence( العنـــــف–يعتبـــــر  ):Vialence(العنـــــف  -3 ّ ز ســـــلوكية تتمي

فكــري، فــالعنف التّ  البصــرية و وىيف مســت خنفــاضإشــديدة قــد تنطــوي علــى  نفعاليــةإبصــفة 
  )100: ص ،2007 ،عصام عبد اللطيف العقاد( . هو احملاولة لإليذاء البدين اخلطري
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ني يف حـــ ،العنــف  فرقــة بـــني العدوانيــة وهنــاك خلــط لـــدى األشــخاص يف التّ  مبــا أنّ 
فنسـتطيع تعريــف  نـوعي وموضـوعي بـني االثنـني خــتالفإيوافـق معظـم العلمـاء علـى وجـود 

ــمالحقــة إ واردة طــاإلصــرار علــى م عقــد العــزم وه وان علــى أنـّـالعــد -ا هتمامــات الفــرد أمّ
ميكـــن  و .ةهديـــد باســـتعمال القـــوّ أو التّ   ةبـــالقوّ  هتمامـــاتاإلفهـــو مالحقـــة هـــذه  -العنـــف

ايـة املطـاف سـلوك عـدواين مسـتمر -العنـف -هذا األخري عتبارإ  ،أمحـد عكاشـة(. هـو يف 
  )189: ص ،1986

ف الفــــرد عــــن معــــايري العدوانيــــة تكــــون كنتيجــــة لتطــــرّ  القــــول أنّ  وعلــــى هــــذا ميكــــن
  .جمتمعه

 يعطتال يسـمـن أمـر مـا  الفـرد سـتياءإ إىل األحيـانالغضـب يف معظـم يشري  : الغضب -4
فس بـالرّ  القيـام و نفسـه أرضـا بإلقـاء سـتجابةتكـون إ يشاء إذكما   ويسيطر عليهأن يضبطه 

 يف أو نقــص ليب مــع احمليطــنيالّســ صــالّت اإل كيف ذلــكمــن العدوانيــة ت يف حــني ،ربالّضــ و
  )60: ص ،2001 ،أمل األمحد(  .فاعلالتّ  و حتكاكاإل و صالّت إلا

ــأي ميكــن إ*  لوك ه عــرض مــن أعــراض الّســللعدوانيــة أو أنـّـ دعتبــار الغضــب عنصــر موّل
 ، ويقـــود إىل الغضــــبإذ هنـــاك أســــباب أو دوافـــع أخـــرى للعــــدوان إذ اإلحبـــاط . العـــدواين
عبـد الـرمحن ( .حـاالت العـدوان لكن هذا ال ينطبق على كلّ  ، و ود إىل العدوانيق الغضب
 )30: ص ،ب ت ،العيسوي

عملـت علـى  الـيت ظريـات ومـن النّ هناك مجلـة  : لتفسير العدوانية ظريةالمقاربات النّ / 3
فيمـا  ق هلـاعلـى هـذا سـيتم التطـرّ  و لطبيعـة العدوانيـة نظرهـا حسب وجهة إعطاء تفسريات

  : يأيت
ـ فسي أن جتـد لكـلّ حليل النّ جهدت مدرسة التّ  : فسيحليل النّ نظرية التّ / 3-1 واهر الّظ
  حاولت أن  ىل وة األوّ يلالطفشأة يف النّ  منها خاصة جذورا ةتلّ عامل و فسيةالنّ 
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 .رةاملبّكـ ةفولـالطّ خـذ أسسـه مـن يل يتّ جتزيئـي أوّ أسـاس أعراض حياتنـا علـى  لكلّ  اجتد شرح
  )15: ص ،1987 ،ريكان إبراهيم(

مــــن  اإلنســـان و باجلانـــب الفطـــري عنـــد نواتة ســـلعـــدّ ارتـــبط مفهـــوم العـــدوان  كمـــا
حيــــث ) S.FREUD( -يــــدو ســــيجموند فر  - فســــيحليــــل النّ لنظريــــة التّ  األوائــــل وادالـــرّ 

مهــا غريــزة  أساســيتني غريــزتني لعــدوانل إىل أنّ  املةريتــه الّشــيف مواضــيع عديــدة مــن نظ أشــار
لوك لّســل) واملــوت احليــاة(فاعــل بــني الغريــزتني التّ يظهــر مــن خــالل  غريــزة املــوت و و احليــاة

  .العدواين
يل فعـــل أوّ  رّد  هعلـــى أنـّــللعـــدوان  ل مـــن نظـــرأوّ ) S.FREUD( فرويـــدكمـــا يعتـــرب 

ــدف إ واالمشئــزاز  و ااألنــكراهيتــه   واألمل و لإلحبــاط شــيء  ىل حتطــيم كــلّ املطــاردة الــيت 
  . يكون باعثا ملشاعر اإلمث

فســــريات مــــن التّ  اســـتمدجتـــارب ســــابقة قــــد  فعــــل خلــــربات و كـــرّد   العــــدوان مفهـــوم و
ــ خــذ العــدوانأي البيولوجيــة يف نشــأة العــدوان و ّ  و) S.FREUD( فرويــدكبــرية عنــد   ةأمهي

رت بـــالقوانني تـــأثّ  و) بيــدواللّ ( الـــيت يســمى طاقتهـــا نســـية وحمـــل الغريــزة اجل أتباعــه فهـــو حيــلّ 
تمع امل. ارئــةالطّ  جتماعيــةاإل يــار عــن طريــق ذلــك العــداء مــن دّ هــر دائمــا متحّضــفــا د باال

 مات املمكنـة لكـي تبـين احلـواجز ضـدّ قافـة تضـع مجيـع املـدّع الثّ  نّ اه اآلخرين كمـا أجتّ إالفرد 
 ،2002 ،حممـد حممـد نعيمـة( .هـاتكـبح مجاح اإلنسـان لتمنـع ظهورهـا و غرائز العدوان عند

  )55-56: ص ص
تناقضـــا يف تعريـــف العدوانيـــة بـــني األعضـــاء  فاوتـــا وت هنـــاك تباينـــا و املالحـــظ أنّ  و

  .املشتغلني بالتحليل النفسي
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  :  فسيحليل النّ راء المشتغلين في التّ آ/ 3-1-1
ــــ –رأي *  صــــفة العدوانيــــة مليــــوالت  نّ أ:  -ANNA FREUD -ا فرويــــدأّن

ـــفس التّ جنســية طفيليــة منـــذ البدايــة تلعـــب دور يف علــم الـــنّ  ــحليلــي الّط يف بدايـــة زوات يب للنّ
  . فسيحليل النّ التّ 

. ظريـــاتر النّ يف تطـــوّ ) رجيةادية الّشـــالّســـ(فتظهــر العدوانيـــة كســـلوك للحيـــاة اجلنســية 
ــــ ــــابتــــة لــــة للمجموعــــة الثّ كممثّ زوات  تصــــبح النّ ــــللنّ . مييــــةدهزوات التّ زوات القاعديــــة أصــــل للنّ

ــا و هدمييــة ووهــدف العدوانيــة التّ   علــم الــنفس يف أساســيةطــوري نقطــة شــكلها التّ  تظاهرا
ــــ قيمــــة و ذات فســــي العدوانيــــةحليــــل النّ وتعتــــرب نظريــــة التّ  -يناميكيالــــدّ  ّ مـــــو إذ  ة يف النّ أمهي

ــ( ، )نـزوة العــدوان( عـن ذلــك منهـا كثـرت مصـلطحات تعــّرب  نــزوة (أخـريا  ، و )دمرينـزوة التّ
  ).103: ص ،ميمش صباح(  . )املوت

-neo(  اجلـــــدد الفرويـــــدينيالـــــيت تـــــدخل ضـــــمن  و) : Horny(  رأي هـــــورني* 

freudians(  ّهتمـــام بوظـــائف لعـــدوان جيـــب أن تـــتم مـــن منطلـــق اإلمعاجلـــة ا درايـــة و أن
 نفعــاالت األساســـية و، ويعتــرب العــدوان مـــن بــني اإل فـــلجتمــاعي للطّ طبيــع اإلالتّ  قافــة والثّ 

ـــــيســـــتخدمها الطّ  الـــــيت االســـــتجابات عـــــدم  عور بـــــالقلق وب علـــــى الّشـــــفـــــل ملواجهـــــة التغّل
  . ةله وحاجته للقوّ  مله عندما يشعر باستغالهل ناآلخريمساعدة 
–ظريـات الـيت عاجلـت مفهـوم النّ  فسـي مـن أهـمّ حليـل النّ على هذا تعتـرب نظريـة التّ  و
يني انفسـلـني النّ نصاره مـن احمللّ أ وكذلك أتباعه و) S.Freud( فرويدفقد اعترب  -العدوان
 ين صـــور العـــدوان املختلفـــة وهـــي املســـؤولة عـــن تكـــو  أساســـيةة غريزيـــة العـــدوان قـــوّ  إىل أنّ 
ـيتكـوّ ه نّـإىل ألوك العدواين صل الّس أ واأرجع  املـوت معـا  و) يبـدواللّ (غريـزيت احليـاة  ا مـنن إمّ

ّــــ و. أو إىل إحــــدى الغريــــزتني  ، أي أنصــــار مدرســــة يف هــــذا الــــرّ ) S.Freud( فرويــــدد أي
غريزيـــة تنطلـــق منهـــا ه رغبـــة فســـي املعاصـــرين عنـــدما نظـــروا إىل العـــدوان علـــى أنـّــحليـــل النّ التّ 

  فعا ا أن يكون داالعدوان إمّ  احلاجة إىل السلوك العدواين، و
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ــ و ، فسفاع عــن الــنّ جتماعيــا مثــل مواقــف الــدّ إ را بطبيعتــه عنــدما يشــعر ا أن يكــون مــدمّ إمّ
 ،حممـــــد حممـــــد نعيمـــــة( .اآلخـــــرينعقـــــاب نفســـــه أو  فـــــل باحلاجـــــة إىل إيـــــذاء أو إيـــــالم والطّ 

  )56-57: ص ص ،2002
ســـة لوكية لـــيس املدر املقصــود باملدرســـة الّســ يشـــار هنـــا إىل أنّ  : لوكيةظريــة الّســـالنّ  /3-2

ب على هذه املدرسـة مـن تطبيقـات يف جمـال ا إىل ما ترّت إمنّ  ،فس عامة لوكية يف علم النّ الّس 
ـــا هـــا التّ مـــن أمهّ  خصـــية ودراســـات الّش   Dolleur( دوالر وميلـــرطبيقـــات الـــيت قـــام 
Millered (، هــلأتبـــاع  ذه ويــالما مـــن تومهــ  )Hull ( الـــذين حــاوال تطبيـــق نظريتـــه يف

  . قليديةفسي التّ حليل النّ بني نظرية التّ  قريب بينها والتّ  خصية وميدان الّش 
ســـتعداد فعـــال العدوانيـــة تنبـــع أساســـا مـــن اإلاأل ظريـــة علـــى أنّ عرتضـــت هـــذه النّ قـــد إ و

 سـتثارة خارجيـة ووانيـة أي دون إاقـة العدلقـائي للطّ هـور التّ ، كما رفضت فكـرة الظّ  الفطري
 خـرينع من مثـري خـارجي يهـدف إىل إيـذاء أو ضـرر اآللوك العدواين ينبالّس  أشارت إىل أنّ 

.  
ــــذه املدرســــة كــــلّ مــــن الــــرّ  و ــــرمــــن  واد األوائــــل   و) Doller(  دوالر و )Miller( ميل

- اإلحبــاط(فقــد عــاجلوا مفهــوم العــدوان يف ضــوء الغــرض  ، غــريهم و) (SEARSســيرز
  : ينص على أنّ هو الغرض و الذي  و) العدوان

  . ي إىل بعض أشكال العدواناإلحباط دائما يؤّد  -
 . العدوان دائما ينطلق أو يصدر عن اإلحباط -

ـ ل عـدواينفعـ حـدوث أّي  أنّ ) Doller( دوالر دأّكـقد  و رة ل إثـا، يفـرتض أن يقّل
 اهّجتــــــإ جتماعيــــــةإمواقــــــف أو  انستحســــــاإه إذا تلقــــــى األطفــــــال  أنـّـــــ، حيــــــث بــــــّني  العـــــدوان

ـس أو كأنشـطة أثنـاء اللّ عدوانيتهم كمتنفّ   و. يت تعـرض هلـاعـب أو خـالل اخلـربات البديلـة اّل
  مفرتضني من ذلك أن  ، و يف املواقف األخرى تكشف عن حمتوى عدواين أقلّ 
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سـوف  هلفزيونيـة فإنّـالـربامج التّ  و األفـالمعبري عـن عدوانيتـه مثـل بـالتّ فل الذي يسمح له الطّ 
ّ عــدوان يظهـر ّــ اي يف  عدوانيــة قــلّ أيكون ســ ومصــادر اإلحبــاط يف املنـزل  اه مواقــف وّجتـاة حبري

   )56-57: ص ص، 2002، محد حممد نعيمة( .عباللّ  ماكنأ يف و املدرسة
مــــن   ىلاألوّ فحة يف الّصــــ)miller( ميلــــرو )dollar( دوالرمــــن  كمــــا كتــــب كــــلّ 
مـا الكالسـيكي  frustration et(و العـدوان اإلحبـاط"ييبجـر فس التّ يف علـم الـنّ  كتا

agression(. ه صــاحب الفضــل بالشــكر ألنـّـ" فرويــد"خنــص  أنجيــب  انــه. 1939ســنة
ورؤيتنـا العلميـة ملسـألة  األساسـيةيف تقدمي رؤية علمية شـاملة سـاعدت يف تشـكيل فرضـيتنا 

  )77: ، ص 2004، فةظعلي أسعد و ( .اإلحباط و العدوان
           : جتماعياإلم التعلّ نظرية / 3-3

مـن و االخـتالط م العـدوان مـن خـالل نـا نـتعلّ جتمـاعي، بأنّ م اإلالتعلّ  اريذهب أنص و
ّ  احملاكــاة و قليــد ومــن خــالل التّ  املشــاهدات و املالحظــات و نــة مــن خــالل رؤيــة منــاذج معي

أيضـــا مـــن  اء العـــدوان وعزيـــز أو احلصـــول علـــى املكافـــأت مـــن جـــرّ ومـــن تـــأثري التّ  ، للعـــدوان
  ؟ رات إىل العدوانهذه املؤثّ  ي كلّ ل العدوان فكيف تؤّد خال

 شخصــا ةســاملدر  جــارب علــى أطفــال مــا قبــل ســّن يف واحــد مــن هــذه التّ أيــن عــرض 
ذلـــك  ممارســـتهم هـــم أيضـــا العـــدوان، وذلـــك إىل  ىّد م فـــأأمـــامه دميـــةكبـــريا يعتـــدي علـــى 

ة أخـرى أعطـى أطفـال دار مـن جتربـ ، و جتمـاعيم اإلالـتعلّ  احملاكـاة و قليـد ور التّ تـأثّ ب اطبع
ُ إذا هم َس  كافآتكماحلضانة بعض احللوى   تعمـل هـذه املكافـأت  و -dolls –مْ اُه مَ و ُد ب

أخـرى مـن  ت جلماعـة، بينمـا منحـت مكافـآ فظـيللّ لوك أي العدوان اعمل تعزيز هذا الّس 
ــــاألطفـــال نظـــري عــــدم إعتـــدائها علــــى الـــدّ  موعـــة التّ مى، ودّل  جربييــــة وت مالحظـــة هــــذه ا

ــ  مىاه الــدّ ّجتــااألطفــال الــذين تلقــوا تعزيــزا لســلوكهم العــدواين  ابطة علــى أنّ الّضــ وا أكثــر ـكان
  االت ـا أيضا يف جمـإمنّ  حسب ، و مى والدّ  ليس معا ـعدوان
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كثـــــر عـــــدوانا يف فـــــل ألوك العــــدواين جيعـــــل الطّ الّســـــ تعزيـــــز وتـــــدعيم  ، أخـــــرى تمناســــبا و
  : م العدوان تعلّ تية دورا يفرات اآلتلعب املؤثّ  املستقبل و
  . املالحظة أو املشاهدة1- 
  . قليد واحملاكاةالتّ 2- 
  )devenport( عزيز أو التّ   ملكافأةا3-

أي منـع  ، اإلحبـاط عور بالفشـل والعـدوان يرجـع إىل الّشـ فس أنّ ويفرتض علماء النّ 
 ،ســنةبــدون  ،عبــد الــرمحن العيســوي( .ةق أهدافــه أو إشــباع حاجاتــه املختلفــاإلنســان مــن حتقيــ

  )28-29: ص ص
األساســـية رؤيـــة  فرويـــدم االجتمـــاعي علـــى اثنـــني مـــن مفـــاهيم أضـــافت نظريـــة الـــتعلّ 

  .جديدة
م عـــــارف علـــــى الوالـــــد مـــــن نفـــــس اجلـــــنس جانبـــــا كبـــــريا يف جمـــــال الـــــتعلّ ن التّ يتضـــــمّ  :الأوّ 

األنـا  –يكتسـبون  األطفـال يرتبطـون بالوالـدين و ن أنّ املتضـمّ  فرويـدفكـرة  ، إنّ  باملالحظة
م وقد تتضـمّ  -لياالع م ن يف احلقيقـة مالحظـا  .لوكات الوالـدسـ مبـادئ و وبقـيم  اسـتبيا
  )168-169: ، ص ص2005، حممد عوض اهللا سامل: ترمجة ،ميللر ،باتر يشبيا(

مذجــة عــن طريــق بيــان وم النّ هــتطــوير مف:  bandura.elwalters 1963-تبـىن
ل املالحظـــــة البســـــيطة هلـــــذا لوكات اجلديـــــدة نســـــبيا ميكـــــن أن تكتســـــب مـــــن خـــــالالّســـــ أنّ 
ظ ـال حيتـــاج املالحـــ ،) والـــد ال ميكـــن أن يكـــون هـــذا االستكشـــاف مـــذهال ألّي ( مـــوذجالنّ 

مـــــوذج العقــــاب أو التعزيـــــز املــــرتبط بســـــلوك النّ  إنّ  ،عزيـــــز أو التّ  ة إىل القيــــام باســـــتجابة حــــرّ 
ــيتضـمّ  الــذين يــرون مـوذج فاألطفــال ســبة للنّ كمــا حــدث بالنّ   . أثري علــى املالحـظن نفــس التّ

تهـد يتعلّ  املـدرس و خـر علـى اجلانـب اآل مـون فعـل نفـس سـلوكه وهـو يثـين علـى زمـيلهم ا
  .يتم تقليدهم أيضا بذيءوك ـاء فعل سلون من جرّ فاألطفال الذين يفرّ 
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دون   ملـذلك حيـدث الـتعلّ  و -عزيـز البـديليالتّ  –قد أطلق الباحثان على تلك العمليـة  و 
  ).Bandura( اندوراا وصفه بحماولة عمّ م الالّ تعلّ  لوك احلرّ مصاحبته الّس 

 حممــود عــوض اهللا: ترمجــة ،ميللــر ،باترنيشــيا(  .بأســلوب شــفوي أو بصــري اآلخــرينمــن 
  )169ص ،2005،سامل

مــون ســلوك العــدوان عــن طريــق مالحظــة األطفــال يتعلّ  ظريــة بــأنّ كمــا تــرى هــذه النّ 
 مـن مثّ  و... لفزيونيـةمـاذج التّ النّ  ، حـىتّ  رفـاقهم مدرسـيهم و مناذج العدوان عنـد والـديهم و

فـإذا . لـذلك رت هلـم الفـرصحتمالية ممارسـتهم للعـدوان إذا تـوفّ تزيد إ ، و بتقليدهايقومون 
ـفل على الّسـعوقب الطّ  ـات الالّ ه مييـل إىل تقليـده يف املـرّ فإنّـ. دلوك املقّل  كـوفئا إذا  حقـة، أمّ

ــ، هــذه النّ  وك العــدواينلعليــه فســوف يــزداد عــدد مــرات تقليــده هلــذا الّســ ّ ة  ظريــة تعطــي أمهي
تــائج العدوانيــة املكتســبة، افعيــة املرتكــزة علــى النّ لعوامــل الدّ  ابقة وفــل الّســكبــرية خلــربات الطّ 

ّــ و اكــاة يف اكتســاب احمل قليــد ومبنيــة أمهيــة التّ  ، ظريــة بشــكل كبــريد هــذه النّ الدراســات تؤي
  )190 :، ص2000، حييأمحد  خوله(.  لوك العدواينالّس 

ــــا يف بلغــــت نظريـــة الــــتعلّ  : م االجتمــــاعي اليـــومنظريـــة الــــتعلّ *  م االجتمـــاعي ذرو
ـ ، و بعيناتالّسـ تينات ومـو يف فـرتة الّسـنفـس النّ على علم أثري املباشر التّ  ّ ا مازالـت رغـم أ

ّــاليــوم مــن اآل تعــدّ  ــا راســات فقــط تــأثّ القليــل مــن الدّ  أنّ  مــو إالّ ة القياســية للنّ ثــار القوي رت 
فـل الطّ  تنـاول منـوّ   وكيز على البـالغنيفقد اهتم بالّرت  –ة لعمل الكفاءة الذاتية بالنّسب وحىتّ 

المعرفـــــــة "نظريتـــــــه نظريـــــــة  تســــــمية -Bandura- بانـــــــدورال فّضـــــــي ، عـــــــةبصــــــورة متقطّ 
قـــد اســــتفاد  و -مــــونفـــس النّ ا يف جمــــال علـــم ســــمية مل جتـــد تأييـــدهـــذه التّ  و "االجتماعيـــة
ــ نظريتــهمــن ) مــونّ ل الجمــا( البــاحثون يف  ــيت ترّكــمــن خــالل اجلوانــب اّل واحي ز قلــيال علــى النّ

اللـــة علـــى للدّ " المعرفـــة االجتماعيـــة "مـــو مصـــطلحعـــادة مـــا يســـتخدم علمــاء النّ .املعرفيــة
اخلصـائص  مثـل نظريـة العقـل، و) Bandura( باندوراطفال بعيدا عن جماالت تفكري األ

ّ (االجتماعية    ) عن اآلخرين ادر عنهم وك الّص لو بات الّس إدراك األطفال ملسب
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 بانـــــــــدورا أعمـــــــــالغم مـــــــــن علـــــــــى الـــــــــرّ  اآلخـــــــــرين األفـــــــــرادإدراك  ، و اتيـــــــــةاملفـــــــــاهيم الذّ  و
)Bandera ( ّرات االجتماعيــــة الــــيت تعمــــل يف ن شــــبكة عريضــــة مــــن املــــؤثّ احلديثــــة تتضــــم

 تعــدّ  يءخص يف املوقــف الّســموضــوعات الّشــ أنّ  ، إالّ  مــوقافيــة االجتماعيــة للنّ املواقــف الثّ 
تفكـري  صني بشأن كيفية تأثري البيئـة االجتماعيـة علـى سـلوك وأكثر فعالية يف فكر املتخّص 

  . األطفال
مســـؤولة بطريقـــة غـــري  م االجتمـــاعي تعـــدّ نظريـــة الـــتعلّ  نّ عموميـــة نقـــول أ أكثـــر ىنمبعـــ
جتمـــاعي لألطفـــال وخاصـــة لوك اإلجمـــال الّســـعـــن كثـــري مـــن البحـــوث املعاصـــرة يف مباشـــرة 

ــ ــالنّ  و . ''Aggressionق بالعدوانيــة فيمــا يتعّل لوك الّســ العالقــة بــاألقران و وعي ومــو النّ
 قــــد تناولــــت ، و مــــن وســــائل اإلعــــالم غــــريه تــــأثري التلفزيــــون و الجتمــــاعي وخصــــي االّش 
الدافعيــــة  م القــــائم علـــى املالحظــــة وطة بعــــض املفــــاهيم اهلامـــة كــــالتعلّ ظريـــة بصــــورة مبّســـالنّ 

ّ  االجتماعية و : ترمجـة ،ميللـر ،شـيبا بـاث (فـل األقران لسلوك الطّ  غني وات البالستجابة إأمهي
  )203: ص ،2005. حممود عوض اهللا سامل وأخرون

م باحملاكــــاة إذ يــــرى نظريــــة الــــتعلّ  باســــم اعيمــــاالجتم كمــــا يطلــــق علــــى نظريــــة الــــتعلّ 
  ) ..Bandura A(ألربت باندورا –يكولوجي األمريكي الّس 

مــني املعلّ  بــاء ووانيــة كاآلعــن طريــق تقليــد منــاذج عد ميتعلّ مــالوك العــدواين كثــريا الّســ إنّ 
ـ و ـم لكـن تعّل ـ لوك وم هـذا الّسـاألفراد املعجـب  ـف علـى ماالتوّق ب عليـه مـن ثـواب أو ترّت

 صـدق مـا قد أجريت دراسات عديدة على العدوان عند األطفـال خاصـة لتبـّني  و .عقاب
  )95: ، ص2003حي، براهيم ماإ، معمريهبشري (.ظريةتذهب إليه هذه النّ 

 جارب اليت أجريت على فصـائل عديـدة مـنمن خالل التّ  : ظرية الفسيولوجيةالنّ / 3-4
لوك العـــدواين الـــيت بــدورها ميكــن أن تعطـــي صــورة قريبــة مـــن صــور الّســ حيوانــات املختــرب و

 وثيقـــا بطبيعــــة اجلهــــاز العصــــيب و رتباطــــاإالعــــدوان مرتبطـــا مباشــــرة  لــــوحظ أنّ  ، إذ البشـــري
  اـأن هناك مراكز دماغية تكاد تكون مسؤولة عند إثار العصبية و اجلملة
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ئيسـي بب الرّ وجي هـو الّسـسـتقرارها الفسـيولإ نّ أ زوع العدواين يف الكائن وعن إحداث النّ  
  )126: ص ،1987 ،ريكان إبراهيم( .وعز مثل هذا النّ  اضمحاللختفاء و يف إ

ــــــا  املخطــــــط ) (EEG( ةبواســــــط -katz-و -taterka–تثبــــــت دراســــــات قــــــام 
لوكية عنــد الّســ ضــطراباتاالمــن حــاالت  73%غــري عــادي عنــد  وجــود )الكهربــائي للمــخ

ـــ إالّ  ،) احلركـــي االســـتقرارعـــدم –عدوانيـــة  –فتـــور ( األطفـــال ّ مـــون عـــن حتديـــد م ال يتكلّ أ
  )111: ص ،2002 ،ميمش صباح( . اهرتنيببية بني الظّ العالقة الّس  اهجتّ إ

ــــ  عالقــــة هرمــــون األســــرتوجني و فقــــد حــــاول دراســــة 1969عــــام  اشاوســــكيسا أمّ
ما يف حبثـــه يف باحلالــة العدوانيـــة فلـــم جيــد تقـــدّ ) ةثويـــومهـــا مــن اهلرمونـــات األن(الربوجســتريون 

ر منخفضــا هلــذين اهلرمــونني أثـّـ نة نفســها أنّ يف الّســ )بروســتون(ر ، بينمــا يقــرّ  هــذا اجلانــب
رقيـة الدّ  –خاميـة نشاط حمـور النّ  واسطة خفضاغية بطريقة مباشرة أو بمستثارة الدّ حلالة اإل

  )99: ص ،1987، ريكان إبراهيم(. املبيض و
وضــــــاء يف املنــــــاطق ض املســــــتمر للّض التعــــــرّ  أنّ  يبــــــدو:  وضــــــاءتــــــأثير الضّ / 3-5-1

 راســـــات أنّ أوضـــــحت الدّ  و. منهـــــا العـــــدوان ي إىل العديـــــد مـــــن املشـــــاكل واحلضـــــرية يـــــؤّد 
 اجتــــاهيظهــــرون مســــتويات أعلــــى مــــن العــــدوان بة ضــــون لضوضــــاء صــــاخاألفــــراد الــــذين يتعرّ 

غوط ، فهــذا األخــري يعتــرب نوعــا مــن الّضــ وضــاءللّض  ونضــيتعرّ أكــرب مــن الــذين ال  اآلخــرين
ض قـد حيــدث العـدوان بعــد التعــرّ  و.  لوك العــدواينالبيئيـة الــيت قـد يســتجيب هلـا الفــرد بالّسـ

  . أو فيما بعده وضاء املباشر للّض 
ض املســـتمر لدرجـــة حـــرارة مرتفعـــة مـــن أحـــد التعـــرّ  إنّ  : تـــأثير الحـــرارة -3-5-2

غوط البيئيــة تعتــرب أحــد الّضــ و . لوك العــدواين لــدى األفــرادالعوامــل املســاعدة يف ظهــور الّســ
ّ اليت     )291: ص، 1995، القوي عليعبد  سامي( .ر لديهمب زيادة التوّت تسب

نخفض يف فصــل تــ جــرائم القتــل العمــدي يتزايــد يف فصــل الصــيف ، و كمـا جنــد أنّ 
  ها األدىن يف ، وحدأغسطس ا يف شهري يوليو وـ، حيث بلغت أعلى نسبة هل تاءالّش 
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ــــ أنّ   إالّ ،  فربايــــر شــــهري ينــــاير و ليل تفتقــــر إىل الــــدّ  فرتاضــــاتإد ت جمــــرّ هــــذه األفكــــار ظّل
ل مــــــــن وقــــــــائع دراســــــــاته توّصــــــــ"  Gerry" جيــــــــريلكــــــــن بفضــــــــل الباحــــــــث  العلمــــــــي و

إىل مــا أطلـــق عليــه فيمـــا   25-18-1830يف الفــرتة مـــن نســـا لإلحصــائيات اجلنائيــة يف فر 
ل هلـا  أقصـى معـدّ جـرائم العنـف تبـّني  ر بـأنّ أيـن قـرّ  لالحنـرافاحلـراري  نبعد مصطلح القـانو 

  )81-82: جابر نصر الدين، ب ت، ص ص(. يف جنوب فرنسا مقارنة بشماهلا
هـــذه  بعـــض ّن دة لكـــمنـــاذج متعـــدّ  للعـــدوان أشـــكال و : نمـــاذج العـــدوان أشـــكال و/ 4

  : يتميكن تصنيف العدوان إىل اآل لبعض ول بني بعضها اداخاألشكال فيه نوع من التّ 
 فظـي عنـد ظهـور نزعـة العنـف لديـه ويـرتبط سـلوك العـدوان اللّ  : فظـيالعدوان اللّ / 4-1

ـ غالبـا مــا  و) verbalabuse(ء ياح أو الكــالم البـذيالّصـ راخ أوّصـالل عــادة بالـذي يتمثّ
بــالعيوب أو  اآلخــرينوصــف  ، و املنــابزة باأللقــاب تائم وفــل هــذا الّشــالطّ ن ســلوك يتضــمّ 
ديـــــد أيضـــــا يئة وفات الّســـــالّصـــــ ، ســـــامي حممـــــد ملحـــــم( .قـــــد يســـــتخدم كلمـــــات أو مجـــــل 

  )289: ، ص2002
 الم الــــذي يرافــــق الغضــــب وفظــــي يقــــف عنــــد حــــدود الكــــالعــــدوان اللّ  نقــــول أنّ  و

  .خلإ...هديد التّ  خرية والّس  تم والّش 
  : العدوان الجسدي/ 4-2

كـأدوات فاعلـة   ميـديهأ باسـتخدامعـض األطفـال عـن سـلوكهم العـدواين  بقـد يعـّرب  و
 أو األرجــل و تكــون األظــافرا ولرّمبــ ، خــريناآل اهّجتــإاجلســدية  مبــذلك مــن قــو ينمســتفيد

 بعــض األطفــال ، و لوكعبــري عــن هــذا الّســيســتخدمها بعــض األطفــال للتّ  األســنان أدوات
 ســـــامي حممـــــد ملحـــــم،( .اآلخـــــريناه ّجتـــــربات إبعـــــض الّضـــــرؤوســـــهم يف توجيـــــه يســـــتخدمون 

  )290-289 :، ص ص2002
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ات أو الـــــذّ  هـــــة حنــــواملوّج  اجلســـــدي املــــؤذي لوكه يقصـــــد بالّســــعلــــى هــــذا نقـــــول أنّــــ و
ومــن األمثلــة علــى ذلــك  -ور بــاخلوفعيهــدف إىل اإليــذاء أو إىل خلــق الّشــ و ، خــريناآل

   . خلإ...العّض  ،عر الّش  شدّ  ، كلالرّ  ،فع الدّ  ، ربالّض 
   :العدوان المباشر/ 4-3

ّ  أغضـــب املعتـــدي خص الـــذيه حنـــو الّشـــهـــو الفعـــل العـــدواين املوّجـــ ب يف ســـلوك فتســـب
  )187: ص ،2000 ،خولة أمحد حيي( . العدوان

ــــ مصــــدر  خصهــــا بشــــكل مباشــــر إىل الّشــــموّج  لوكوع مــــن الّســــكمــــا يكــــون هــــذا النّ
  )290: ص، 2002 ،حممد ملحمسامي ( .ه اجلسديةتلك قوّ اإلحباط مستخدما يف ذ

  : ر مباشرالغي العدوان/ 4-4
الــذي  خصحنــو الّشــ هعــدم توجيهــ بــديل، و علــى شــخص عتــداءاإلن الــذي يتضــمّ  و

 ّ ــ غالبـا ، و املعتــدي ب يف غضــبتسـب العــدوان  ســمإ وع مـن العــدوانمــا يطلــق علـى هــذا النّ
  )187 : ، ص2000 ،أمحد حيي خولة(. البديل

خوفـا مـن عقـاب عدوانه مباشرة إىل مصدر اإلحبـاط فل يف توجيه يفشل الطّ  إذ قد
قـــد يكـــون ( إىل طـــرف آخـــر  ل ســـلوكه العـــدواينفيحـــوّ  اإلحســـاس بعـــدم النديـــة،أو نتيجـــة 

  . العدوان له هيكون قادرا على توجي ،) أو ممتلكات شخصا
  : العدوان الفردي/ 4-5

أو   ا يكــون صــديقا بذاتــه رّمبــّني معــ فــل يف عدوانــه إيــذاء شــخصقــد يســتهدف الطّ  و
  .خر بعينهأو أي طرف آ شقيقا

  : العدوان الجمعي/ 4-6
ه عدوانـــــه علـــــى أو أكثـــــر كـــــأن يوّجـــــ شــــخص فـــــل ســـــلوكه العـــــدواين ضـــــدّ ه الطّ إذ يوّجــــ

فـــل مـــن هـــذا الطّ  ســـتبعادإن و حيـــاول  ومعـــّني  ينهمكـــون يف نشـــاط األطفـــالجمموعـــات مـــن 
  ه أيضا على ـفل عدوانه الطّ قد يوّج  و ،هم دّ ض نهعدواه منهم ويوّج  فيقرتب. بينهم 
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يف ذلــك طفــل واحــد أو أكثــر يف توجيــه  ا يشــرتكرّمبــ و ،ت أو أشــخاص لكــاة ممتعــدّ 
 ،ســـــامي حممـــــد ملحـــــم( .، أو ممتلكـــــات ة أشـــــخاصشـــــخص واحـــــد أو عـــــدّ  العـــــدوان ضـــــدّ 

  )290: ص ،2002
  : اتالعدوان نحو الذّ / 4-7

م ه األيوّجــإذ  ، أنفسـناه حنــو دوان موّجـعــ هســمية نفهـم مباشــرة أنّـمـن خـالل التّ  فـراد طاقــا
ــم كعــدوان علــى الــذّ  ضــدّ  امــة املخربــةاهلدّ   ات وكــذاكراهيــة الــذّ  ار وقــحتات يف شــكل إذا

ـ  -املازوشـية و االنتحـار ّ  استســالم وعـاطفي داخلـي  نسـحابإتكـون علــى شـكل  اكمـا أ
  . )22: ص، 2004 ،نوال احلنبلي: ترمجة، بيه روبرت( اكتئاب و
  : العدوان نحو الخارج/ 4-8

،  شـــديدةبدرجـــة  انفعاليـــا وضـــطرب ســـلوكيا فـــل املإذ لـــيس مـــن الغريـــب أن يقـــوم الطّ 
   . اآلخرين عدوان ضدّ  و إيذاء غضبة بشكل ضرب و و نفعاالتهإبتفريغ 

     : يالو سيل العدوان/ 4-9
عــادة مــا  ، و ســرتداد شــيء مــاأو إ ، شــيء مــا فــل بــدافع احلصــول علــىفيقــوم بــه الطّ 

ـــيقـــوم الطّ  ـــذا النّ  ه حتقيقـــاهنـــاك مـــا يعـــرتض ســـبيل ، عنـــدما يشـــعر أنّ  وع مـــن العـــدوانفـــل 
  )-187 104 :ص ص، 2000، خولة أمحد حيي( .هلدفه

خـــر لـــى ســـطح مائـــل حـــىت يصـــطدم بطفـــل آع االنـــزالقكمـــا حيـــاول بعـــض األطفـــال 
لوك أمنــــاط الّســــ أخــــرى إلحــــداث  دةوســــائل متعــــدّ  ســــتخدامإا حيــــاول رّمبــــ منــــه، و نتقامــــاإ

  . العدواين لديه
   : العدوان المقصود/ 4-10

خولـة امحـد ( .خرينإحلـاق األذى بـاآل ىل الفعل الذي يقصد من ورائـهفهو بدوره يشري إ
  )187: ص،  2002، حيي
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 .)(levienينليفـ و)  marccoby(ماركوبي و sears)( سيرز من كلّ   كما يرى
مــــن أشــــكال ي مهــــا شــــكالن واضــــحان ن العــــدائالعــــدوا كــــال مــــن العــــدوان الوســــيلي و  أنّ 

  )291: ص ،2002 ،سامي حممد ملحم(. العدوان املقصود
  : لوكات العدوانية حسب العلماءتصنيفات الّس / 5

   : ا يفلهإذ مثّ  1961قام بوضعها عام  : Bussتصنيف / 5-1
  . فظي أو البدينالعدوان اللّ / أ

  . مباشرغري العدوان املباشر أو / ب
  . أو اإلجيايب ليبان الّس العدو / ج

ن يكــون العــدوان أكــ  ،قتهــا مــع بعضــها الــبعض يف عال Bussلهــا صــنيفات مثّ هــذه التّ 
، كمـــا قـــد أو يكـــون لفظيـــا مباشـــرا أو إجيابيـــا ، غـــري مباشـــر أو لفظيـــا و،  لفظيـــا و مباشـــرا

  . خلإ....مباشرا أو ماديا وسلبيا و ،أو إجيابيا   يكون بدنيا مباشرا
  : ايللك يف اجلدول التّ وميكن توضيح ذ

  
  "Buss" لوك العدواني طبقا لـ  محاور الّس : 02جدول رقم 

  
محاور 
  العدوان

  لبيالعدوان الّس   العدوان اإليجابي
  غير مباشر  مباشر  غير مباشر  مباشر

حية أو ضرب الّض   البدين
  لكمها

املداعبة العملية 
  خيفةالّس 

اجللوس أو الوقوف 
  إلعاقة املرور

ل رفض أداء عم
  هام

ين عليه  فظياللّ  رفض املوافقة   رفض الكالم  ميمة املاكرةالنّ   إهانة ا
  نطقا أو كتابة
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ـــأربعـــة أبعـــاد للّســـ "Busse"وقـــد وضـــع  فظـــي، العـــدوان اللّ :  ل يفلوك العـــدواين تتمثّ

-284:ص ص ،1990، عبـــد القـــوي علـــي ســـامي( . العـــداوة العـــدوان البـــدين، الغضـــب و
285(  

  : قسمني إىلالعدوانية  b marceli" et" aj uriaguera"." تصنيف/ 5-2
  :  تنقسم بدورها إىل و : الغيرية العدوانية/ أ
  عدوانية غري مفرطة .  
  الّس ّ  . زةلوكات العنيفة املتمي
  لوكات القاتلةالّس . 
  : اتنحو الذّ  ةهّج العدوانية المو / ب
  ّايتالبرت الذ .  

  . رهان املبكّ املرتبط مبرض يف املخ أو الذّ 1-
لوك حيتــوي علــى نــواة هــذا الّســ الــذي يظهــر بعــد أزمــة و و نتحــارياإلايت  الــذّ البــرت2-

 . ذهانية خفية
  86-84: ، ص ص1997عبد الرمحن عيسوي، ( .نتحاريةاإلاحملاوالت(  

  " zilman"  زيلمـــــانم كمـــــا قـــــدّ :للعـــــدوان  " zilman " تصـــــنيف زيلمـــــان / 5-3
  : يتهي كاآل لوك العدواين ول يف أربع أبعاد للّس تصنيفا يتمثّ  1979

 .لوك التعبـــــرييالّســــ -4 ، العدائيـــــة التهديــــدات -3 ،  العدائيـــــة – 2، العــــدوان البــــدين -1
  )15-14: ص ص، 2001، حسني فايد(

  : العدوانية عوامل/ 6
ضــــطرابات اإليعــــانون مــــن ن عــــدد كبــــري ممـّـــ عنــــدلوك العــــدواين ميكــــن أن نشــــاهده الّســــ

ّ ّح صـيف األ فســية أو حــىتّ العضـوية أو النّ   هءفالعوامــل الــيت ورانـة، لــذلك اء حنــت ضــغوط معي
                                                          : نا نذكر منها ما يليلكنّ  بة ومتشعّ  دة ومتعدّ 
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  : ربيةة التّ قيطر / 6-1
العقــاب  م أنّ ه يــتعلّ فــل جيعلـه عــدوانيا بعـد ذلــك ألنّـديد للطّ اجلســماين الّشـفالعقـاب 

علـى اجلانـب  و ، عامل هو شيء مشروع يف التّ  و اسللمشاكل بني النّ  اجلسدي هو احللّ 
ــاســاهل مــن الوالــدين التّ  جنــد أنّ  خــراآل تمــادى يف ذلــك ي العــدواين جيعلــه االبــناه ســلوك جتّ
  . ديد ميكن أن يؤديا إىل سلوك عدواينالّش  دليلالتّ  ديد والعقاب الّش  أي أنّ ، لوك الّس 
  : الغيرة/ 6-2

  عـــن ذلـــك بإيـــذاءا يعـــّرب رّمبـــ شـــقيقةلـــه أو  شـــقيقفـــل الـــذي يشـــعر بـــالغرية مـــن فالطّ 
ـــال ا ميتـــد عدوانـــه إىل والديـــهرّمبـــ و، شـــقيقته أو  شـــقيقه ّ ذاّل يل انـــه بتفضـــمـــا يظلمن يعتقـــد أ

ــ أخيــه أو أختــه عليــه و ــ اتج عــن الغــريةالعــدوان النّ  ريح الــذيكل الّصــهــذا الّشــا أن يأخــذ إمّ
ــأصــبح ســ فلــةفــل أو الطّ ، فنجــد الطّ  ليبذكرنــاه أو يأخــذ صــورة العــدوان الّســ دا ال لبيا متبّل

  . ال يريد أن يذهب للمدرسة ي واجباته املدرسية وال يؤّد  ، عندئذ يفعل شيئا
  : ض لمشاهدة العدوانرة التعرّ كث/ 6-3

ـو يكـون ذلـك   الفقــرية و عبية وفـل مثـل األمـاكن الّشـا يف البيئـة الـيت يعــيش فيهـا الطّ إمّ
ــــيكثــــر فيهــــا الّســــ زدمحــــة الــــيتامل اس أو مشــــاهدة هــــذه األفــــالم املليئــــة لوك العــــدواين بــــني النّ

ـ،  دمريالتّ  القتل و بالعنف و  لعـدوان الـيت يراهـا وفـل مشـاهد اد الطّ ففي هـذه احلـاالت يقّل
ثـــار العـــدوان ال الوقـــت نقـــل حساســـيته آل يف نفـــس ، و خصـــيات العدوانيـــةد مـــع الّش يتوّحـــ

 طـرق جديـدة ملمارسـة العـدوان ه لوسـائل ومـقتل أو اإليـذاء باإلضـافة إىل تعلّ يهتز ملناظر ال
.  

ا رّمبـــــ) televised violence(لفزيـــــوينفاألطفـــــال الـــــذين يشـــــاهدون العنـــــف التّ 
  لفزيون له عرض العنف بالتّ  حلياة إجرام حقيقية ومع ذلك فإنّ غري منحازين يصبحون 

، 2006عبـــد اهللا جمـــدي أمحـــد حممـــد، ( .أعمـــارهم بـــاختالفتـــأثريات خمتلفـــة علـــى األطفـــال 
  . )239: ص
  : اإلحباط لفترات طويلة ستمرارا/ 6-4
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ّ  فاإلحبـــاط يعتـــرب مـــن أهـــمّ   ك العـــدواينلو لـــذلك جنـــد الّســـ. بة للعـــدوانالعوامـــل املســـب
علـــيم أو بقــات الفقـــرية املعدمــة الــيت لــيس هلــا حــظ يف التّ الطّ  وارع ومنتشــرا بــني أطفــال الّشــ

: ص ص، 2007، حممـــــد مهـــــدي( .طفـــــالهـــــا يف احليـــــاة الكرميـــــة لألأخـــــذ حقّ ال ت قيـــــة والّرت 
86-87(  
  : فلص عن عدوانية الطّ ملخّ / 7

لوك غـــري الّســ و " morale beliefs"طبيــع علــى املعتقــدات األخالقيـــة التّ  نّ إ
  Culturesقافـاتالثّ أو  احلضـارات  يف كـلّ  األساسـية واحد من الواجبـات العدواين هو

 "مـــــو األخالقـــــيعلـــــى الوجـــــوه املختلفـــــة للنّ  واز قـــــد رّكـــــ دداملنظـــــرين يف هـــــذا الّصـــــفمعظــــم   
MORAL DEVELOPMENT" علـى  فسـيالنّ  حليـلالتّ  ز أنصـار مدرسـةفقـد رّكـ

 OFFECTIVE" ألخــــــــــــــــــــــــالقنــــــــــــــــــــــــات الوجدانيــــــــــــــــــــــــة لاملكوّ 
COMPONENTSOFMORATY"  ــ نب والــذّ الّشــعور بمثــل ز بينمــا رّكــ ، دمالنّ

 MORALاألخالقـــــــــي لوك علـــــــــى الّســــــــ م االجتمـــــــــاعيأنصــــــــار نظريـــــــــة الـــــــــتعلّ 
CONDUCT" "  بياجيـــــهوقـــــد اقـــــرتح كـــــل مـــــن ""J.PIAGET لبرجو كـــــ"و "

""L.kohllberg  ّة مـــن مراحـــل ن سلســـلة غـــرينظريـــات تتضـــم  خالقـــيمـــو األالنّ  متشـــا
االســتجابة  قدرتـه علــى االســتقبال و منــوّ  فــل وللطّ ) اإلدراكــي(عقيــد املعـريف تـرتبط بزيــادة التّ 

ّ  و اآلخرينملشاعر  مني   . ا
لـدى األطفــال  منهـا العــدوان بأشـكاله املختلفــة لوكية وضـطرابات الّســاإل الشـك أنّ  و

  : ا يرجع أثرها إىلإمنّ 
  .نشئة االجتماعية أساليب التّ  -أ

  .لفة نات خمتنها من مكوّ ما يتضمّ  األمهات و و اآلباءخصية ش -ب
  . )األصدقاء و مالءالزّ ( األقرانأو   األتراب -ج
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ر ليأخــذ أشــكاال يتطــوّ  و رةفولــة املبّكـيف مرحلــة الطّ  يبـدأالعــدواين  لوكالّســ والشـك أنّ 
لوك لّسـلـك اأي حـول أسـباب ذخالفـا يف الـرّ كان هنـاك   نإ ، و دة بعد ذلكصورا متعدّ  و

ـــ إىل شـــرط خـــارجي حلدوثـــهحتتـــاج  داخليـــة ليـــة أو قـــوّي أوّ  كانـــت دوافـــع ا   ســـواء ل يف يتمثّ
 املتفـــــق عليـــــه أنّ  أنّ  ، إالّ  احمليطـــــة بـــــالفرد مـــــن البيئـــــة ســـــلوك مكتســـــبه أنـّــــ أو ، اإلحبـــــاط

مــن تعــديل  فيمــا بعــد لــذلك كــان البــدّ  ريتطــوّ  و فولــةيف مرحلــة الطّ  يبــدألوك العــدواين الّســ
 و ةكيديـــو التّ فـــل املهـــارات تعلـــيم الطّ  و -أســـبابه يـــتم ذلـــك بإزالـــة و ، رامبّكـــ لوكهـــذا الّســـ

أمحـد حممـد عبـد  جمـدي(  .اجلماعي عب احلرّ شخصيته من خالل اللّ تقوية  تنمية و و توجيه
  )272-271: ص ص، بدون تاريخ ،اهللا
  : تشخيصه و العدواني لوكقياس الّس / 8

 عوبات الـــيت يواجههـــا املهتمـــونمـــن إحـــدى الّصـــ لوك العـــدواينتعتـــرب عمليـــة قيـــاس الّســـ
لعــدم وجــود  و ، دا إىل درجــة كبــريةمعّقــلوك هــذا الّســ ذلــك ألنّ  و ، لوكبدراســة هــذا الّســ

تعتمــد علــى  شـّك هــي دون  وتلفــة خم فطــرق القيـاس ، تبعــا لـذلك د لــهحمـدّ  إجرائــي تعريـف
لوك طـــرق قيـــاس الّســـمـــن  و ، يف ضـــوئها ســـلوك العـــدوانـــا  الباحـــث ظريـــة الـــيت يـــدرسالنّ 

  . العدواين
  .ة املالحظة املباشر  -أ

  . لوك من خالل نتائجهقياس الّس  -ب
  . تقدير األقران -ج
  . خصيةختبارات الّش إ -د
  . )قديرتّ القوائم (مني تقدير املعلّ  -و
ــال لوكية املعروفــةمـن القــوائم الّسـ و  -Udo fsky رهاملقيـاس الــذي طـوّ  يف هـذا ا

silver, jackon. Endicott.and. willians.1986).(. )خولــة أمحــد حيــي، 
  .)191-190:ص ص ،2000
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ـ اخلاصـة بقيـاس ختباراتاإل وهناك الكثري من القوائم  ما أنّ ك اهرة أو العدوانيـة الّظ
صـــطالح العدوانيـــة إ أنّ ) sears .1961 ســـيرس( دقـــد أّكـــ إحـــدامها فقـــط و أوالكامنـــة 
ـا، إاليت الواضح صور العدوان  مشل كلّ  املباشرة أو أو البيئـة احمليطـة  اآلخـرين  ءذايـيقصد 

 القســم الثالــث و وعبــري عــن العــدوان بصــورة لفظيــة ح التّ فظيــة توّضــالعدوانيــة اللّ  الــذات و
ـصـور التّ  ن كـلّ يتضـمّ  هـذا يشـمل و هو العدوانيـة غـري املباشـرة و  اهرة عبـري العـدواين غـري الّظ

  . فظية أو املاديةحتت اللّ ال ميكن تصنيفها  واهرة أو الظّ 
شخيصــي ليل التّ لبية العدوانيـة وفقــا للـدّ خصــية الّسـضـطراب الّش كمـا يـتم تشــخيص إ  -

  : يتكاآل) DSM4(ابع الرّ 
  . جتماعيةاإل وتينية ولبية سالحا له عند تنفيذ املهام الرّ خذ املقاومة الّس يتّ  -1
  . من أعمال ون بهما يقومفيخرين كوك من اآلدائم الّش  -2
ّ  دائم -3   . ماالمتصاص وكثري الترب
ّ خرية لرؤسائه الّس  قد ودائم النّ  -4   . ردون مرب
  . خص األفضل منهاه الّش جتّ اسد دائم احل -5
  . كوى من سوء احلظ الذي يالزمهدائم الّش  -6
ــ -7 ــ لآلخــرينحــدي العــدائي ب ســلوكه مــا بــني التّ يتقّل دم علــى مــا اقرتفــه أو إبــداء النّ

  . من سلوك
8-  ّ ا الغرياليت يتقدّ  القرتاحات املفيدةم من ايترب   . م 
 ،2007 ،حممـــد حســـن غـــامن( .خـــرين بســـبب عـــدم إجنـــازه ملهامـــهيعرقـــل جهـــود اآل -9

  . )344: ص
شخيصــية ال تنطبــق علــى طفــل مــا لوكات التّ هاتــه الّســ كمــا هــو مالحــظ فــإنّ  : مالحظــة
أن أي يف هــذا الّشــ رفتقــاإا علــى األشــخاص الكبــار نظــرا لوجــود إّمنــ م املدرســي وقبــل الــتعلّ 
  . رةاملبكّ  فولةمرحلة الطّ  ما خيّص 
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) D.S.M.IV(ابـع شخيصـي الرّ ليل التّ الـدّ  ، فسـية لألمـراض النّ ويلصـنيف الـدّ بع التّ تّ ت
ن يف هــو اآل و) D.S.M.IV(قــد اختفــى مــن  خصــية العدوانيــةاضــطراب الّش  وجــد أنّ  و

ّ  و ،  Reservelist قائمـــــة االحتيـــــاطي البة مات العدوانيـــــة الّســــــّســــــال أنّ رات ذلـــــك مــــــرب
خصـــــية علــــــى ســــــبيل املثــــــال يف للّش األخــــــرى مـــــع االضــــــطرابات ر موجـــــودة بشــــــكل متكــــــرّ 

  )106: ص ،2001 ،العقاد عصام عبد اللطيف( .القهري الوسواس اضطراب
    : أهداف العدوانية /9

 رضأن يشـري إىل غـ البـدّ  عريف الوايف حلقيقـة العـدوانالتّ  الباحثني على أنّ د معظم يؤكّ 
 نظريـة تقريبـا يوافـق علـى أن العـدوان مقصـود رائـد كـلّ   مـن أنّ غم ذلك بـالرّ  على املهاجم و

أساســـا  املعتـــدون يريــدون هــل.  إليهـــا يســعىللعـــدوان أهــدافا  فلــيس هنــاك إمجـــاع علــى أنّ 
وســـــوف نعـــــرف  ؟ أن يفعلـــــوا أشـــــياء أخـــــرى حيـــــاولون  أم ؟ ه األذى إىل ضـــــحاياهمتوجيـــــ

  : يتكاآلهي   العدوان و على أهداف فاإلجابة من خالل التعرّ 
 بــــه مــــن علمــــاء يعتقــــد عــــدد ال بــــأس غــــري ضــــارة هنــــاك أهــــداف غــــري مؤذيــــة و : الأّو 

بأحــــد  رغبــــة إلحلــــاق األذىتــــدفعها أكثــــر مــــن معظــــم اهلجمــــات العدوانيــــة  أنّ  االجتمــــاع 
  ورهــذا املنظــ و يــةبطريقــة عقالنفون املعتــدين يتصــرّ  هــو أنّ األساســي الغــرض  و ،  حاياالّضــ
ّ  ترســـــيخ هويــــة أو  خــــرآهلـــــم هــــدف  املهــــامجني د أنّ يؤّكــــ يف بعـــــض  بعهـــــذه بــــالطّ  ونــــة معي

دوا ســلطتهم أو يؤّكــ ميكــن أن حيــاول املعتــدون أن يشــقوا طــريقهم  و.  معــا األحيــان تعمــل
ــ )(Leonard ليونــارد يــذكر و ،  اتيــةالذّ هم ملبنــاء قــي رجــال  أنّ  : وعمثــاال علــى هــذا النّ

ا زوجتـــه وشـــديدا بســـ غضـــب غضـــبا ا يف ثـــورة غضـــبة بب مالحظـــة أبـــد هـــذا  إنّ  ، ضـــر
بينمـا علـى  دف إىل إيـذاء املسـيء و ، ال بأس به بدافع داخلي مدفوع إىل حدّ  االعتداء

ّ ـأهداف هناك االجتماع على أنّ  د علماءلك يؤكّ يض من ذالنق   نة غري ا معي
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 عليهـــا وســـيطرته  ديع أن يؤّكـــطزوجتـــه يســـت بضـــربهه جـــل أنـّــفيظهـــر الرّ  ، املســـتهدف األذى
  . هكذا و ة أخرىمرّ  تضايقه أالّ يعلمها 
  : power and domirannceالهيمنة  لطة والّس  : ثانيا

 مــاهو أكثــر مــن اإلجبــار نالعــدواين يتضــمّ  لوكالّســ إىل أنّ  آخــرونو دارســون ذهــب 
 وزيهــــا وتعزي علـــى ســــلطة املعتــــدين لوك العــــدواين يهـــدف غالبــــا إىل احلفــــاظالّســــ حيـــث أنّ 

حماولــــة لفــــرض طــــريقتهم  ا يضــــرب املعتــــدون ضــــحاياهم يفورّمبــــ ، احلفــــاظ علــــى هيمنــــتهم
م  دوا ليؤّكـــ ّ بضـــحاياهم فعلـــى األقـــل هـــم حيـــاأوضـــاعهم املهيمنـــة يف عالقـــا نـــوا ولون أن يبي
 ّ   ) 2001، العقاد عبد اللطيف عصام( . سبة لضحاياهمثانوية بالنّ  م ليسوا يف مرتبةأ

 األحيـانيسـمى يف معظـم  : emotiona aggression االنفعـاليالعـدوان : ثالثا
ــ العـدوان العــدائي أو العـدوان الغاضــب و مـن العــدوان حيـدث عنــدما يثـار النــاس  وعهـذا النّ

 بــأنّ  فكــرة العــدوان االنفعــايل ختربنــا فــإنّ  ، إيــذاء شــخص مــا حيــاولون  ســارة و بصــورة غــري
 بــاآلخرين ين يريــدون أن يلحقــوا األذىالعـدوان ميكــن أن يكــون ممتعــا لــدى األشـخاص الــذ

حيــدثون  ارّمبــ و ، هــذا اهلــدف قــون عادة عنــدما حيقّ يشــعرون بالّســ و عنــدما كــانوا مكتئبــني
عبــد اللطيــف  عصــام( .ضــحاياهم مــاداموا ال يعــانون مــن نتــائج ســلبية رضــا يف إيــذاء متعــة و
  )105-104 : ص ص، 2001 ،العقاد

 و "r.b. white"ه العـامل بـدأ أساسـي وضـعإليـه أو نقـول م أشـار خـرهنـاك هـدف آ
ـ فل البشري ال خيـوض فقـط صـراعا للتكييـف مـع احليـاة والطّ  أنّ "قوامه   خيـوض أيضـاه لكنّ

فــل جيــري الطّ  و،  باألشــياءم علــى الــتحكّ  اختيــار قدرتــهمــن  وبــل  غيــريصــراعا مــن أجــل التّ 
 بأعمــال ال تعــين لــه شــيئامــا يقــوم  بــه، وهــو كثــريا يطــنيليعــرف أثــر أعمالــه يف احمل جــاربالتّ 
ـــــ مثّ  ر أعمـــــال طفلهـــــا تفّســـــ األمّ  فـــــإنّ  هكـــــذا و" ة فعلهـــــاليعـــــرف رّد  يتســـــاءل وه ينظـــــر ألمّ

  . بقدر ما تكون هي نفسها عدوانية بالعدوانية
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غيـريات األشـخاص إلحـداث التّ  دهامـغيـري يعتتكون العدوانية وسـيلة طفوليـة للتّ ذا  و
ـــ وحـــدة جوهريـــة عتبـــار األفكــــار العدوانيـــةإال ميكننـــا  ـــذا ، و الـــيت تالئمهـــم  ا ختتلــــفألّ

سـاميا يهـدف  عتـداءااح يعتدي على جسد املـريض إاجلرّ  توظيفها فمثال باختالف أسلوب
جـــوهر االعتـــداء اجلراحـــي  عتبـــارإ ال ميكننـــا عالجـــه مـــن خـــالل احلاجـــة و مســـاعدته و إىل
: ص ،1996 ،خنلـة فريفــر ،الرتمجــة ،فاوســنو انطـونيين(. نظـريا لعمليــة القتـل) العمليـة اجلراحيــة(

104(   
  : العدوانية بعة لضبطستراتيجيات المتّ اإل/ 10

باهتمــــام كبــــري يف  ايت قــــد حضــــينظــــيم الــــذّ التّ  فس واالهتمــــام بعمليــــات ضــــبط الــــنّ  إنّ 
يف عمليــة العــالج مــن  لوكيني االعتقــاد لــدى املعــاجلني الّســحيــث تغــّري .  األخــريةنوات الّســ

م الفـرد  نّ االعتقـاد بـأ إىل البيئـة اخلارجيـة و أساسـاحياة الفرد ل اليت تشكّ   ئةبدور البي إميا
  . همنوّ  ره وه مشارك نشط إجيايب يف تطوّ لكنّ  ال يكون نتاجا سلبيا و

 اإلنســاينفس املعرفــة املتزايــدة لعلــم الــنّ  يكولوجي جيــد أنّ اث الّســللــّرت  الفــاحص كمــا أنّ 
عصـــام عبـــد ( .خفـــض درجـــة العـــدوان البشـــرييف  كبـــري  قـــد اســـتطاعت أن تســـهم إىل حـــدّ 

  )127: ص ،2001 ،اللطيف العقاد
ذلــك مــن  ة العدوانيــة وخفيــف مــن حــدّ ه باإلمكــان مــن التّ فس أنـّـكمــا يــرى علمــاء الــنّ 

  : خالل ما يلي
ره أو خطـأ وقــع فيـه أو تــأّخ  بــهارتكعــدم تعبـريه بـذنب  فــل بغـريه وعـدم مقارنـة الطّ  -1

  . راسي أو غري ذلكالدّ 
 أو تفـادي العدوانيـة ه يفيـد كثـريا يف العـالج مع أقرانـه يف مثـل سـنّ  فلتالط الطّ خإ -2

.  
  
  
  



 )رياض األطفال(طفل ما قبل التمدرس  عـدوانيـة...... .....الفصـل الثالث

-78- 

مـني حبيـث املعلّ  و اآلبـاء ف علـى مـا حولـه حتـت إشـراففل فرصة التعرّ إعطاء الطّ  -3
فـــل هـــو عـــدم يف العدوانيـــة عنـــد الطّ  ببفقـــد يكـــون الّســـ.  فـــل نفســـه أو غـــريهالطّ  ال يضـــرّ 

  . يةاألساسإشباع بعض احلاجات 
(http : //www.colob.com/ furm / arclivec. Index. 30. 2.2007 )  

  . سامحفل بشيء من اهلدوء والتّ ظر إىل سلوك الطّ النّ  -4
  . لبيةالّس ال إبدال شعور اإلحباط بالعطف  -5
ّ  جتماعيةتعليم مهارات إ -6   . جديدة دة وجي
حــامت ( .أدبيــا جتماعيــا وقــة إاملكبوتــة بإخراجهــا بصــورة الئ غبــاتالرّ  ننفــيس عــالتّ  -7
  . )100: ص ،2003 ،دمحممد آ
مانتبهــا لتصــرّ أن ي األبــوينعلــى  البــدّ  -8 فــل الطّ عون هم يشــّج ضــفبع ، همــا قفوملوا فا

إن حصـــل ذلـــك  قدرتـــه علـــى القتـــال و أبـــدى فـــل إذايبـــاركون الطّ  و) جولـــةالرّ (علـــى إحـــراز
  . فلعدوانية الطّ  ن يضاعف من عنف وفمن شأنه أ

 .فـــل لســـيطرتهقبـــل فقـــدان الطّ ل ّخ تتـــدعليهـــا أن  وظـــة متيقّ  أن تكـــون األمّ   البـــدّ  -9
  )205: ص، 2006 ،رائد خليل العبادي(

ّـ -10 ا دون فهــم ال يعرفـون  ، ة كاملــة جيـب أن ال متــنح األطفــال حري كيــف يســتعملو
ّ  وألنفسهم  يسألواأن  مـىت يقفـون عنـد  أيـن ووال يعرفون عرفون حدودها م ال يلغريهم أل

مالّشــ احلــزم و األطفــال الــذين يعيشــون يف جــوّ  أنّ  قــد لــوحظ و ،  هــذه احلــدود  دة يف بيــو
الــرحيم حممــد عبــد ،ميزر أبــو مجيــل( .لقونــه دون ســؤال أو مراجعــةيكونــون أكثــر طواعيــة ملــا يت

  )35: ص، 2001 ،عدس
ملســاعدة األطفــال علــى  اســبة عــن الغضــبقصــص من اســتخدام كتــب مناســبة و -11

  . م فيهالتحكّ  فهم الغضب و
  
  

http://www.colob.com/
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كـــذا عـــن الكـــالم عـــن  و عبـــري عـــن مشـــاعر الغضـــبتشـــجيع األطفـــال علـــى التّ  -12
: ص ،2005، فـرج الزريقـات، إبـراهيم عبـد اهللاترمجـة ، جـوأن بـرور(. فاعالت املثرية للغضـبالتّ 

43(  
فل ملفهـوم العنـف مـثال سـؤال الطّ  فهم عب العدواين كفرصة لتوسيعاللّ  استعمال -13

ـــ ّ ؟ هـــل هنـــاك طريقــــة  مـــا هـــي األشـــياء الــــيت جتعـــل اإلنســـان ســـيئا:  ة لألطفـــال بقوهلـــااملربي
ّ الّس  اإلنسانتساعد فيها      ؟ دايئ أن يصبح جي

جعهم علـى العمـل اجلمـاعي يت تّش ألعابا تعاونية الّ  ايلعبو األطفال على أن  توجيه14- 
ـاء مشــروع معـّني  نـوال احلــاج ديــاب (. فريـق آخــر بح ضــدّ ص مـن مشــكلة أو الـرّ أو الــتخلّ  إل

  )114-115: ، ص ص2007طلس، 
ـــدف إىل ) 06(خولـــة أمحـــد حيـــي اقرتحـــت ســـتة : كتورةالـــدّ  كمـــا جنـــد أنّ *  أســـاليب 
  : يتلوك العدواين وهي على األالّس  ضبط
 املرغــوب فيهــا االجتماعيــةلوكات الّســيشــتمل علــى تعزيــز  و : فاضــليعزيــز التّ التّ  -1

  . االجتماعية الغري مرغوب فيها لوكاتجتاهل الّس  و
خـــالل إجـــراء هـــذا لوك العـــدواين مـــن راســـات إمكانيـــة تعـــديل الّســـقـــد أوضـــحت الدّ  و

ــا ، اإلجــراء  ســتطاع إ) brown – elliot( -إليــوت-و -بــراون–ففــي دراســة قــام 
ـــ فظيـــة واللّ  لوكات العدوانيـــةالباحثـــان تقليـــل الّســـ دى جمموعـــة مـــن األطفـــال يف اجلســـدية ل

نـاء علـى األطفـال الـذين نهم الثّ مـحيث طلب ،  مني هلذا اإلجراءاملعلّ باع احلضانة خالل إّت 
ميتفاعلون بشكل إجيايب  م عندما يعتدون على  ، و مع أقرا   . اآلخرينجتاهل سلوكا

قيامــــه  فــــل بــــأنّ وضــــيح للطّ يــــتم هنــــا التّ  و : ثمــــن االســــتجابة زل وأســــلوب العــــ -2
نتــائج ســلوكه  إنّ ، بــل  مكافــآتي فقــط إىل عــدم احلصــول علــى لوك العــدواين ال يــؤّد بالّســ

  . هذا تعين العقاب
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لوكات هــــو قيــــام األطفــــال بســــلوكات بديلــــة للّســــ و : ائــــدصــــحيح الّز إجــــراء التّ  -3
 ة مـن زمالئـهفـل بأخـذ األشـياء بقـوّ عنـدما يقـوم الطّ :  ر، مثـال ذلـكبشـكل متكـرّ  العدوانية

ـــــا و يطلــــب منـــــه ، ويشـــــتمل  اخلـــــاطئعلـــــى ســـــلوكه مالء الــــزّ  مـــــني وللمعلّ  االعتـــــذار إعاد
  : صحيح على ثالثة عناصر أساسية هيالتّ 

ـ... ال : ذلـك بقـول فل العدواني لفظيـا والطّ تحذير  -أ عـن هـذا يف حالـة ف ويتوّق
  . خراعتدائه على طفل آ

أن يرفــع يــده  افــل لفظيــلــب مــن الطّ تشــتمل علــى الطّ  و : الممارســة االيجابيــة -ب
ا الطّ   لوك العـدواينبعـد قيامـه بالّسـ  مـرة مباشـرة أن ينزهلـا أربعـني و، خـرفـل اآلاليت ضرب 

.  
ــــ : مذجــــةالنّ  -4 لوك رق فعاليــــة يف تعــــديل الّســــتعتــــرب طريقــــة النمذجــــة مــــن أكثــــر الّط

وذلــك يف  فـل،ويـتم ذلــك مـن خـالل تقــدمي منـاذج السـتجابات غــري عدوانيـة للطّ العـدواين، 
فــــل عــــن طريــــق لعــــب ميكــــن القيــــام مبســــاعدة الطّ  ، و مثــــرية للعــــدوان اســــتفزازية و ظــــروف

عزيـــز عنـــد حـــدوث ميكـــن تقـــدمي التّ  و غـــري عدوانيـــةســـلوكات  ارضـــستحإجـــل األدوار مـــن أ
  . لوك العدواين يف املوقففل من إظهار الّس جل منع الطّ ذلك من أ

  :مدرسل ما قبل التّ طف:  ثانيا
  :  رسالتمدفل ما قبل طيف بالتّعر / 1

 ســـنل بعــد ومل يصــ، ي بلـــغ عامــا أو عــامني طفــل مــا قبــل املدرســة هــو الّطفــل الــذ
ق بـــــأّي مؤّسســـــة تربويـــــة خبـــــالف حـــــهـــــذا يعـــــين أّن الّطفـــــل ميكنـــــه أن يلت ســـــتة ســـــنوات و

ســلوى (. رســة النّظاميــة قبــل ســن ســتة ســنواتباملد االلتحــاقرســة، حيــث ال يســتطيع املد
اقي،  ّ د الب ّ   )13: ، ص2001حممد عب

د أي متتــ) ســنوات 3-6( رةّكــفولــة املبرســة مبرحلــة الطّ نقصــد بقــول طفــل مــا قبــل املد
اية مرحلة الرّضاعة حىتّ دخول املدرسـة  )47: حممـد الّشـناوي وآخـرون، ب ت، ص(. من 

.  
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ــا أهــمّ ّكــمرحلــة الّطفولــة املب كمــا تعــرّف كــذلك ّ حلــة مــن مراحــل النّمــو مر  رة علــى أ

ر الّطفــــل ىل مـــن عمــــنوات األوّ مـــاء النّمـــو علـــى أّن اخلمـــس الّســـلقـــد أشـــار ع اإلنســـاين، و
ــل حجــر األســاس يف منــ اليــة وّ متثّ عفــاف أمحــد عــويس، (. الوظـــائف النّفســية يف الّســنوات التّ

 ) 158: ، ص2003
ـتعريف بطفل ما قبل التمد منّه يتوحسب بعض املراجع فإ ّ ا تلـك الفـرتة رس على أ

ـالـيت إىل غايـة العــام الّسـادس، حيــث تسـتمر  مــن حيـاة الّطفــل و، اين  تبـدأ بنهايــة العـام الثّ
 مـــدا علـــى املشـــاهدة وه، معتمـــد يف هـــذه املرحلـــة علـــى التّعلـــيم شـــرط ألن يكـــون موّجـــيعت

، 1999. حنـان عبـد احلميـد العنـاّين (. سـيةويـة نفبالتجريب وفق قواعد دقيقـة تر  املالحظة و
  )27: ص

هــي املرحلــة  فمــثال.لــى األســاس الفلســفييات أخــرى تعتمــد عكمــا أّن هنــاك مســمّ 
ومرحلـــة املصـــلحية و الفرديـــة ،  "ســـيجموند فرويـــد"القضــيبية تبعـــا لألســـاس اجلنســـي عنـــد 

عور بالـذنب تبعـا و هي مرحلة املبادأة يف مقابل الّشـ"  لكولبرج"تبعا لألساس األخالقي  
ليـــات تبعـــا وهـــي مرحلـــة مـــا قبـــل العم،  " إريكســـون"عنـــد  االجتمـــاعيفســـي لألســـاس النّ 

 بـــوي ووهـــي مرحلــة طفــل مــا قبـــل املدرســة تبعــا لألســاس الّرت  ، "لبياجيــه"قســيم املعــريف للتّ 
 . رعي اإلسالميمييز وفقا لألساس الّش أخريا فهي مرحلة التّ 

 موضــع بــني الــوالدة ون فــرتات احليــاة الــيت تتة مــوعلــى العمــوم فــإّن الّطفولــة هــي فــرت 
الثـة األسـابيع ر الثّ ي يف البداية مرحلة املولود اجلديـد إثـأ على عّدة مراحل فهتتجزّ ، البلوغ 

ـــامن عشـــر، مثّ  ىل، مثّ األوّ  ـــد إىل غايـــة الّشـــهر الثّ ضـــيع الـــّيت متتّ الّطفـــل الّصـــغري إىل  مرحلـــة الرّ
  )15: فضيلة ذيب، ب ت، ص(. غاية العام الّسابع من العمر

 تعريــف لــص إىلرســي فهــا حنــن خنطفــل مــا قبــل التّعلــيم املد يفتعــار مهمــا تعــّددت 
طفــل  س الوقــت يتماشــى مــع طبيعــة دراســتنا، إذ نقــول أنّ يف نفــ، ميكــن أن يكــون مــوجز 

  فل يكون حمصور يف جمال عمري هو كلّ ط -وضةطفل الرّ –رسي ما قبل التعليم املد
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 وات أّي الّطفــــــل الــــــذي مل يصــــــل بعــــــد إىل الّســــــن القــــــانوينســــــن) 5-6(إىل ) 2-3(بــــــني 

  . رسةباملد لاللتحاق
  : رسطفل ما قبل التّمد زاتيّ خصائص ومم 1-1 /

ّ إّن أهم ما مي رأ فيهـا علـى رة مـن خصـائص ومسـات هـو مـا يطـّكـز مرحلـة الّطفولـة املبي
 والعاطفيــــة و االجتماعيـــة وليــــة ات يف مجيـــع أنــــواع النّمـــو اجلســـمية والعقالّطفـــل مـــن تغــــّري 
غـوي و تبع ذلــك مـن تغـّري يف ســلوكه مـاي مـن مثّ  مـا بلغــه مـن تفـتّح يف كــلّ منهـا و النّمـو الّل

ـــاس اتــه وفاته مــع ذرّ وتصــ ــايل مــع جمتمعــه الــذ ، و مــع غــريه مــن النّ فيــه، ومـــا ي يعــيش بالتّ
كــار عــن احليــاة ومــا يــدور فيهــا فّضــال عــن ســرعة أف رات ووّ يلحــق هــذه املظــاهر مــن تصــ

  املراحــل العمريــة األخــرى ر مــع هــذه املرحلــة بشــكل يفــوق مــا حيــدث يفوّ هــذا النّمــو وتطــ
ـــأثر  مـــا تّشـــتد فيهـــا ـــا اإلنســـان يف حياتـــه و املراحـــل الـــيت ميـــرّ  رب أهـــمّ كمـــا تعتـــ قابليتـــه للتّ

ـــــا يـــــرب لفـــــة الـــــّيت حتـــــيط بـــــه، ممـّــــبالعوامـــــل املخت ّ ىل يف تكـــــوين نوات اخلمـــــس األوّ الّســـــ ةز أمهي
تربيتـه يف هـذه املرحلـة  جتعـل ك أثرهـا عليـه طيلـة حياتـه وكيانه بصورة ترت بناء   شخّصيته، و

ر الــّدويل للّرتبيــة يف دورتــه الّســابعة عشــرة عــام إذ أوصــى املــؤمت. ا يســتحق العنايــة البالغــةأمــر 
رســة عمريــة الــّيت تســبق دخولــه إىل املدحلــة البوجــوب العنايــة باألطفــال يف هــذه املر  1939

بيـة األطفـال يف هـذه املرحلـة يقـوم كمـا أنّـه أوصـى بتطبيـق برنـامج مـرن لرت . ـا اللتحاقه و
ّ  فــل والطّ  علــى نشــاط ، كمــا  فيــةالعاط ليــة ووالعق ةيولوجيالفســ الحتياجاتــهقــا فــه، طبتكي

ا يكـون علـى درجـة كبـرية أّن الّطفل يف هذه املرحلة إذا ما قـورن بأط فـال هـم أكـرب منـه سـنّ
ــل لإل مــن التّقبــل و ّ ــا التّ بــاملي األمــر الــذي مــن ، رة قاليــد أو اخلــربات املتكــرّ داع ال نقــف دو

ـواهر وليدرك عن طريق احلواس الكث االستعداده أن جيعل لديه شأن األمـور الـّيت  ري من الّظ
  . لفة، وما يدركه عن طريق حواسه املخت رهجتري حتت مسعه وبص
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در علـــى يقـــ رأ علـــى حميطـــه ولديـــه اإلســـتعداد باإلحســـاس لكـــل جديـــد يطـــ كمـــا أنّ 
مـــا أحـــّس  ، و عرفهـــا ســـبق لــه أن بـــني غـــريه مــن األشـــياء الـــيت التّفريــق بينـــه و بوجودهـــا كّل

تصــبح بــذلك جــزءا مــن  و.  فهــاإدراجهــا ضــمن املعطيــات الــيت أل ا توفريهــا لــه وأمكــن لنــ
نظـــــرا  ، ســـــتطالعاإل حـــــّب  و ستكشـــــافاإلالتّجربـــــة مـــــع  ة وثروتـــــه املعرفيـــــة نتيجـــــة اخلـــــرب 

ـىل مـن حيـاة الّطفـل هـي ذوات األوّ الّسائد بأّن الّسـن عتقاداإل النتشار ّ ة يف خاصـ ةات أمهي
شـد حني بلـوغ سـّن  ، أي بلةد الّشخصية للّطفل يف حياته املقإرساء قواع ـد (.  الرّ ّ حممـد عب

  )29-30: ، ص ص2001الرّحيم عدس، 
ة مــن يبنــوع مــن التّفصــيل إىل كــلّ خاصــ ق وطــرّ مــا قلنــاه ســيتم الت وء كــلّ حتــت ضــ و

وضة على حدّ خصائص النّمو لط   :  محور فيما يليالّيت تت و هفل الرّ
ـتفيد معرفة النّمو اجلس:  مينّمو الجسال/1-1-1 سـان اإلن نفعـاالتإم مي يف تفهّ

يالحـظ أّن  ، و رابط بـني جوانـب النّمـو األخـرىذلـك لوجـود تـ لـي والعق ه النّفسـي ووّ من و
اليـةن النّمـو اجلسـمّ يتضـ يعا وا جسـميا سـر مـو منـوّ طفل هـذه املرحلـة ين منوّ  ـواحي التّ :  مي النّ

  .  ذه اخلالياهليدة أنواع جدهور ع بظتغيري يف النّو 
 وســان يتّضـح ذلـك يف زيــادة عـدد اخلاليـا يف كـلّ مـن عضـالت اإلن د وتغيــر يف العــد  - أ

ـايللـه اجلـدثّ هــذا مـا مي وعظامه   :  ول التّ
  وزنا/ وات طوالخمس سن و  أربع  فال سنيوّضح نمو أط:  )03(الجدول رقم

  
  )كلغ(الـوزن   )سم(ـول الطّ   سالجنـ  الّسـن   

 كلغ16,4  سم 87,8  بنيــن  سنـوات 04
 كلغ15,6  سم 96,6  بنــات

 كلغ18,2 سم 107,9  بنيــن  سنـوات 05
 كلغ17,7 سم 106,8  بنــات

  .)174-176:، ص ص1980دي عبده حسني، رش(
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) ســــنوات 4-5(مو اجلســــمي ألطفــــال هــــذا اجلــــدول اخلــــاص بــــالنّ  أنّ  إالّ  : مالحظــــة
تمعات  أين ال ميكن تعميمه على أطفال كلّ خاص مبجتمع معّني    . ا
ـــول وجـــد ســـتخدامإإالّ أّن طريقـــة  الـــوّزن لتحديـــد هـــل الّطفـــل لديـــه زيـــادة يف  اول الّط

ّ  اول وهـذه اجلـد سـتخدامإاءة ر منهـا نظـرا إلسـور الّيت حيذّ الّطول من األم ن والوز  ب التّسـب
ـــــل امل ،يف قلـــــق والـــــدي الّطفـــــل مـــــن د كبـــــري عـــــدلائي ط اإلحصـــــوّســـــتألّن تلـــــك اجلـــــداول متثّ

ـــل املت ر وس العمـــألطفـــال مـــن نفـــا مـــل العوامـــل  ،نـــه الّطفـــل ط الـــذي يز وّســـهـــي متثّ فهـــي 
  ).126-127: ، ص ص2006جمدي أمحد حممد عبد اهللا، (.  صرية للعائلةالعن ية والوراث

اعدنا  ، تسـ ينيبع العـادبـالطّ  فـال وعلى هذا فـإّن معرفـة املؤّشـرات احليويـة عنـد األط و
لــذلك جيــب  و. لـيالعق دي ويف الّطفــل اجلســ خـتاللإراب أو إضــطأّي  اكتشــافريا يف كثـ

ـعلى الوالدين معرفة كلّ مـا يت ّ حسـني  (.  رهز بـه الّطفـل مـن قـدرات يف خمتلـف سـنوات عمـمي
اء الدين   )17: ، ص1990. كامل 

ــز طفــل مــا قبــل التّعلــيم املد:  اهرهمظــ و نفعــالياإلالنّمــو /1-1-2 ّ رســي جبملــة يتمي
  : هي ية والّيت تتمحور يف النّقاط اآلت و نفعاليةاإلات من التغّري 
ّ تت1-    . ئ املفاجغّري الت ع ونوّ الت فعاالت الّطفل بالّشدة وإن  زمي
الّشـــعور  الثّقـــة بـــالنّفس و ل واملتمركـــزة حــول الـــّذات مثـــل اخلجــ نفعـــاالتاإلهــر تظ2- 

 . بالنّقص
ريات اخلــوف زداد كــذلك مثــتــ الّشــعور بــاألمن وجــة حســب در  داد اخلــوف ويقــلّ يــز 3- 

ـــدريج مـــن احلي ،عــددا  ـــالم و وانــات وإذ خيـــاف بالتّ  وت املـــو  الفشـــل و األشـــباح و الّظ
 . ينالوالد عن االنفصال

خاصـــة يف مواقـــف  املقاومـــة و العـــدوان و اد وتظهـــر نوبـــات الغضـــب يرافقهـــا العنـــ4- 
 . العقاب الّصراخ و باط واإلح
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ل بــوّ لتا بع و أســاليب ســلوكية دفاعيــة مثــل مــّص اإلصــة وقــد تــؤّدي إىلتــزداد الغــري 5- 
 . راديّلإلا

فظيـــة لت نفعاليـــةاإلتجابات يـــزداد متـــايز اإلســـ6-  حممـــد . (حمـــلّ اجلســـمية حـــلّ خاصـــة الّل
  ).48: آخرون، ب ت، ص اوي ونّ الش

ـسـنوات مه 5-6حلـة ة يف مر دّ أّن فـرتة احليـاة املمتـ : ليالنّمو العق/1-1-3 ّدا ة جـمّ
القاعــــدة األساســــية لســــري أّي عمــــل عقــــالين  إذ أّن قــــدرات العمــــل  و، يفر املعــــر طــــوّ لتيف ا

ضــف لــذلك فالّطفــل .  اة الّطفـلموضــوع كبــري يف حيــ ة وتمرّ مسـ م علــى األقــلّ ظّ املعـريف املــن
 Mucchielli(. الّرتكيــــب ة يف التّغطيــــة وتمرّ املســــ رتــــه النّشــــطة ويشــــعر طبيعيــــا بقد

regor,1975,p:65(.  
حتديـــــد  لــــي وأشــــهر مــــن تنـــــاول مراحــــل النّمــــو العق )Piaget(" بياجيــــه" ويعــــدّ 

إذ قّسـم مراحـل النّمـو  ،راساته أو أحباثـه حقائق كلّ مرحلة من الّطفولة إىل املراهقة خالل د
  : لي إىلالعق

   the sensori- Motor- phase:  ة الحركيةيّ المرحلة الحس-1
  )118: ، ص1975فؤاد البهي الّسيد، (. ا هر ش ة عشرةانيمن امليالد إىل مث دّ متت و

ر ذكاء من نـو  ، فهـذا الـذّكاء يسـاعد الّطفـل علـى حتديـد  ع خـاصتشهد هذه املرحلة تطوّ
،  ياءحركــــات األشــــ عاباســــتيعلــــى  راكـــه وعلــــى إد عتمــــاداإ هيعاباســــت وارجي العـــامل اخلــــ

هـــذا التّطـــور  و. حلـــةه املر رتـــان أثنـــاء هـــذطوّ احلركـــة مهـــا امللكتـــان الـــّذهنيتان املت راك وفـــاإلد
 -أ:  مهـا مـه وعلّ مـؤثّرتني يف بـاقي مراحـل ت اسـيتني ويصل بالّطفل إىل تثبيـت معـرفتني أس

ابلســـي، (.  اءاء يف الفضـــينظـــيم األشـــت -ب ،دميومـــة األشـــياء  : ، ص1988حممـــد أمحـــد النّ
18 (  
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 و.  راكـية مـا قبـل الفكـر اإلدحلـى أيضا مبر مّ تس و : اتمرحلة ما قبل العملي -2
تنقســـم هــذه املرحلـــة بــدورها إىل مـــرحلتني  نوات وا إىل غايــة الّســـبع ســهر شـــ 18مــن  دّ متتــ
  : اـعيتني مهفر 

          the preconce ptual. thase:  ل المفاهيمحلة ما قبمر * 
اية الع 18تبدأ من  و   . بعاام الرّ شهرا إىل 

  the thaseof intuitire:  سيمرحلة التّفكير الحد* 
هـــي الّســـيد، (.  نواتنصـــف إىل ســـبع ســـ بـــع ســـنوات وتبـــدأ مـــن أر و  ّ : ، ص1975فـــؤاد الب

118 (  
مل نتنــاول بالتّفصــيل بــاقي املراحــل الــّيت " النّمــو العّقلــي" أي  يف هــذا الّصــدد  حنــن و

املدرســي  معلّ نــا هــو مرحلــة مــا قبــل الــتألّن مــا يهمّ ) Piaget( بياجيــهام بوضــعها العــامل قــ
  . بفحس

ذلـك لتقييـده هلــذه  و) Piaget( بياجيــهإىل العـامل  نتقــاداتاالجيـه بعـض تو  كمـا متّ 
نـــــة مـــــن العمـــــ ّ تلـــــك  أنّ  ار إىلأشـــــ) Piaget( بياجيـــــهن لكـــــ ، و راملراحـــــل بســـــنوات معي

ـــــاألعمـــــار ليســـــت ذ ّ ال  ، و احـــــلهـــــو ترتيـــــب ظهـــــور هـــــذه املر  مّ املهـــــ وى وة قصـــــات أمهي
ن مـن العمـل مكّ كلية أو الرّمسيـة حـّىت يـتيـة الّشـلمرحلـة العم اهباّجتـك حـرّ تتطيع الّطفـل اليس

: داليــــا عــــزت مــــؤمن، ص: روبــــرت واطســــون، ترمجــــة: تــــأليف( .  )يــــةالعيان(بنجــــاح يف املرحلــــة 
116  ( 

اشـــدين يـــزداد اعـــل الطّ إّن تف : النّمـــو النّفســـي/1-1-4 فـــل يف هـــذه الّســـن مـــع الرّ
ــت الّدر .  قيــداتع ــا اســات الــيتفقــد دّل ــ وليســنيا ( قامــت  مــن  أنّ ) 1982:  اســمير نوف

اشـدين بني أشكال التّواصل املخ ل الـذي ينطـوي علـى العمـ صـالاالّت  و(تلفة للّطفـل مـع الرّ
صــــــاالت ذ ضـــــــة وصــــــاالت ذات الطّبيعـــــــة املعر االّت  و  ري أنّ بيعـــــــة الّشخصـــــــية غـــــــات الطّ االّت

  . )يادةصاالت األخرية هي األكثر ساالّت 
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صـــال لـــدى الّطفـــل يفوافـــع أّن حتليـــل د كمـــا حاجاتـــه إىل   أنّ هـــذه املرحلـــة يبـــّني  االّت
اشـــدين و صـــالاالّت  ورة املعاشـــ  و مّ األتـــراب حـــول موضـــوعات شخصـــية هـــي األهـــ مـــع الرّ

صـــال يـــ ص ا عـــن خصـــائراءثـــ قـــا ور للّطفـــل معـــارف أكثـــر عموفّ ذلـــك ألّن منـــو دوافـــع االّت
اشدين احمليطني به و دائـم أن  بشـكل حيـاول و  تـراه هلـذا  سـه ، ومعرفة بنف جيعله أكثر الرّ
  . اته من قبلهمنشاطـ ه وحيصل على تقومي لذات

ــ ـل الّطفـــل مـــع أترابـــه فإنـّــه يقــع حتـــت ســـيطرة الـــّدوافع العمليـــة الـــّيت تنشـــأ يف أمّ ا تواصــ
ي لوب الــذالّســن يكـون حّساسـا جــّدا إىل األسـ سـياق نشـاطاته املشــرتكة فالّطفـل يف هـذه

بعه األتراب يف تقديرهم لش   . خصيتهيتّ
ا خــالل تنظــيمهم مــن لــك ذ ، و فــالاألط وّ شــدين يلعبــون دورا حامســا يف منــإذ أّن الرّ

ـــاس مـــن حولـــه بشـــكل  ، و اتـــهن لديـــه احلاجـــة ملعرفـــة ذكـــوّ حبيـــث تت ، اتهلنشـــاط معرفـــة النّ
الـّيت يأخـذ الّطفـل فيهـا  عـاب الّدوريـةاألل سـتخدامإرض ميكن من أجل هذا الغ ، و لأفض

هـذا بـدوره ميّكنـه مـن  و ،قات النّاس فيما بيـنهم كس عاليت تعوار الّ على عاتقه أداء األد
  . اعيتكوين سلسلة من األداءات ذات الطّابع اجلم

فــإّن األطفــال يف هــذه الّســن مــن  ،فــال يــاض األططبقــا للربنــامج املعمــول بــه يف ر  و
م يت االهتمامكم هذا حب لتّعليم الّدراسي وا ـا وعات تطـالبهم موضـ ائل ومـون مسـعلّ فـإّ

ّ املر  ـــاز رات الالّ القـــد ارات وميتلكـــون بعـــض املهـــ و يـــةب ، 2001أمـــل األمحـــد، (.  مـــة ملعاجلا
  )   15-16: ص ص

ـز بـني بدي : جتماعياإلالنّمو /1-1-5 ّ أ هذا النّمو عند الّطفـل حـني يسـتطيع أن ميي
ـال هـي حـني نطعمـه أو نسـأ ياء، وبني األش خاص واألش ل جتربة له يف هـذا ا أو   قيه،وّ

ابعــــة يصــــبح النّشــــاط  هنّ حــــني يبلــــغ الّطفــــل ســــ و ،خــــالل عنايتنــــا جبســــمه  مــــن ميــــه وحن الرّ
مـن هـم  مـع كـونت االجتماعيـةاتـه معظم عالق خاصة أنّ  عة وبالنّسبة له ذا مت جتماعياال

  وك ـيف الّسل و ،م فيما بينهم يف األفكـار اهـي جيعل التّفاألمر الذ ،ه نّ يف مثل س
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إن   د، ومتجانسـا إىل حـّد بعيـ يبـا وا قر أمـر   االهتمامات وشطة فات وحّىت يف األنرّ التص و
،  االجتماعيـةوار الكبـار كثـريا مـا يقـوم الّطفـل نفسـه بـأد  ، و مـاكان تأثري عليه ال يـزال قائ

بإرشـــادهم يف تعـــاملهم مـــع  ر منـــه وكمـــا يقـــوم بتوجيـــه مـــن هـــم أصـــغ.  ليـــدهم فيهـــاتق و
م مــــع أنفرّ يف تصـــ و ،اآلخـــرين  ل هــــذه م مـــن خــــالل مثـــعلّ هم كمـــا يــــتمــــع غـــري  ســـهم وفا
ّ س إذ أنّ  ،التّجارب  أّن  ، و مـن الغـري االستحسـان وول نـة يالقـي القبـلوكا ما يف حالـة معي

، كمــا أنـّـه  ون عنــهال يرضــ لونــه و، فــال يقب عنــه عــدهم يب ن ور منــه اآلخــريفــســلوكا آخــر ين
.  شـــيء آخـــر أّي  مـــه مـــنعلّ العطـــاء مـــن األطفـــال أكثـــر ممـّــا يت م عـــن طريـــق األخـــذ وعلّ يـــت
  ).36-37: ، ص ص2001د الرّحيم عدس، حممد عب(

يث عـــن جمـــال قـــي للّطفـــل يعـــين احلـــدعلـــى هـــذا فـــإّن احلـــديث عـــن اجلانـــب العالئ و
صــال و صــال   ي يعــيش فيــه واحملــيط الــذ التّفاعــل بــني الّطفــل و االّت كــذا أشــكال هــذا االّت

رين راحــل خمتلفــة يف عالقاتــه مــع اآلخــمب ىل ميــرّ نواته األوّ فالّطفــل يف ســ ،نتائجــه  وافعــه وود
ىل ره األوّ يف خمتلـــف دراســـاته أّن الّطفـــل يف ســـنوات عمـــ )Piaget("بياجيـــه"كـــر قـــد ذ  و
ــــ ا إالّ رجــــة كبــــرية جــــدّ بد) Egocentrisme(بــــدأ بــــالتّمركز حــــول الــــّذات ي ّ ا تتنــــاقص أ

تقــل الّطفــل هــذه الّســن ينيف  ، إذ فــي يف الّســن الّســابعة مــن عمــرهتكــاد ختت رجييا حــىتّ تــد
تمـع األوسـع الـذي يضـ تمع احملدود الذي يرى فيه الّطفـل نفسـه كـلّ شـيء إىل ا   مّ من ا

فاق و تمع الذ تعّدد العالقات و كثرة الرّ   .     االجتماعي للتنضيجي يؤّهله هو ا
ائص النّضـــج أبـــرز خصـــ« د أنّ ديف هـــذا الّصـــ) Anderson( أندرســـون وقـــد أكـــدّ 

مـــــا أي كلّ . »االرتباطـــــات و االجتماعيـــــةدائـــــرة العالقـــــات  اعســـــتا ،الّســـــوي  االجتمـــــاعي
 مية واجلســــ ات الّطفــــل النّفســــية وّري تزيــــد مــــن تغــــ االجتماعيــــةتوّســــعت عالقــــات الّطفــــل 

ت   .  معإبقائه يف ا
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اشــدين يف سـلـوم أّن المـن املع قبـل أن يســتجيب  االجتمـاعيلوكه ّطفـل يسـتجيب للرّ
 ،) hurloch(هيرلـوك  و) Buhler. C( بهلـر راسـاتت يف ذلك دلّ لألطفال كما د

ىلالـــيت أّكـــدت أّن الّطفـــل يف أشـــ رية بســـلوكات يســـتجيب لألصـــوات البشـــ هر مـــيالده األوّ
ه وّ هــــذا األخــــري تتبلــــور وفــــق مراحــــل منــــعالقــــة  و ، ر الّطفــــلختتلــــف حســــب مراحــــل عمــــ

ت ّّ◌ أمـ  ا مـعدّ فمن عالقـة خاصـة جـ. ش فيه الذي يعي مع املختلفة يف ا و مـن يقـوم أ ه ـ
ر األكثعايته إىل العالقة بر  فـاق و رة واألسـ راد أفـ مـع ا  ر حترّ تمـع الكبـري الرّ  املدرسـة إىل ا

  )50: ، ص2002مزوز بركو، (.  بكلّ هياكله
ضـــاعة وغري يف مر م الّصـــعلّ اآلخـــرين يـــتوعلـــى هـــذا فإنـّــه عـــن طريـــق  الّطفولـــة  حلـــة الرّ

اعده علــى الــيت تســ و للّشخصــية اســيةبــات األسلّ املتط و هــا مجاعتــهقرّ أمنــاط الّســلوك الــيت ت
نشـئة  لـذا تعـدّ  ي ود كـائن عضـوي إىل كـائن بشـر ل أي الّطفولـة مـن جمـرّ حتوّ   االجتماعيـةالتّ

مـــــات وّ الـــــّيت يكتســـــب مـــــن خالهلـــــا األفـــــراد مق االجتمـــــاعيليـــــات التّفاعـــــل عم مـــــن أهـــــمّ 
  )12: ، ص1997عمر اجلوالين،  فاديه(.  االجتماعيةالّشخصية 

ـعمليـة ت فـال وال يقـود األط االجتمـاعيليـة النّمـو أثنـاء عم لك فإنّـهذضـف لـ ص قمّ
ــــم ييشــــ امــــرئخصــــية كــــلّ ش ّ ون لكــــنّهم ميكــــن أن يطــــعرون أ ص قمّ روا عمليــــة الــــتوّ تشــــا

ــر مــن منــالّشخصـي  هنـاك أربــع عمليــات مرتابطــة ذات عالقــة بإنشــاء  ، و وذج واحــداألكثّ
  : هي عيمها وتد ص وقمّ حالة الت

فكــلّ طفــل يعتقــد أنـّـه يشــارك شــخص  : النّمــوذج ك التّماثــل مــن الّطفــل وراإد -1
بقـــدر مـــا يكـــون عـــدد اخلصـــائص الـــّيت  النّفســـية و دية ومـــن األشـــخاص خبصائصـــه اجلســـ

ـــايعتقـــد أنّـــه يشـــ ـــز هـــذه اخلّصـــائص أكثـــر بقـــدر مـــا يكـــ ، و أكـــرب  اركه  ّ  اعتقـــادون تتمي
  . سخأر  وى والّطفل بأنّه مشابه للنّموذج أق

 االجتمــاعيالنّمــوذج  ميالئــعور حينمــا يشــعر الّطفــل بشــ:  يابــةر بالنّ أثّ تجربــة التــ-2
   . فية خاصة بالنّموذجنقول أّن الّطفل يشارك يف حالة عاط
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غبــة فــي  -3 فالّطفــل دائمــا علــى ثقــة مــن  : ابــةالجذّ فات النّمــوذج صــ اكتســابالرّ
حكمـــة  و اءة أكثـــر كفـــ ديا وه جســـأقـــوى منـــ ا مهـــ واه أبـــ األخّص بـــ م الكبـــار وأّن معظـــ

م ه، ومن ّ عان حبر متّ ا يتأّ ر لـه هـو وفّ أكثـر ممّـا يتـ الّسـرور و عة والفرص للمت أكرب اختيارة ي
  . الّطفل أي

القـيم وكـذا سـلوك النّمـوذج  قدات وحياول الّطفل أن يتبىن املعت : قليد النّموذجت-4
بعــض  اكتســابرا علــى ن قــادابه بينهمــا ســيكو شــيــادة التّ نظــرا ألنـّـه يــؤمن بأنـّـه عــن طريــق ز 

 ، و الفوذ مــــثعب، كــــالنّ أصــــ ورة مــــوذج النّفســــية الــــيت ال ميكــــن ملســــها إالّ بصــــفات النّ صــــ
ان .  ةاجلدّ  ، و الّشعبية فالّطفـل علـى مايبـدو يفـرتض أنّـه إذا كـان هنـاك شخصـان متشـا

ان يف اخلوجب أيضــــا أن يكونــــيف الّصــــفات اخلارجيــــة يســــت  و ،النّفســــية  صــــائصا متشــــا
ر  أكثــيعّرب النّمــوذج أكثــر وضــوحا بقــدر مــا ارجي بــني الّطفــل وشــابه اخلــيكون التّ قــدر مــاب

عــ  ســـا واألصــعب ملم ماديــة و ســب اخلصــال النّفســية األقـــلّ ه يكتألنـّــهــذا  ،لّطفــل ا لتوّق
غبــة يف .  التّقــدير رها كـــلّ الــّيت يقــدّ  ـــ هدفع بالّطفــل ألنّــهــذه الّصــفات تـــ اكتســـابفالرّ د يقّل

عبــــد الكــــرمي : جــــروم كاغــــاز، ترمجــــة: تــــأليف(. فســــه قيمــــةه يبــــدي لنأنـّـــ ذج وفات النّمــــو رّ تصــــ
  )37-41: ، ص ص1979ناصيف، 
قنـا إىل مصـطلحني يكــاد أن تطرّ  ذإسـابقا  هوضـيحت يف كـلّ مـا متّ  الّشـيء املالحـظ و

ا   . صقمّ الت التّقليد و:  يفة أال ومهاالوظ ن من حيث املعىن ويكونا متشا
 صّ  إذ يلـــــّح قمّ الــــت تصــــني ال يقيمــــون متييـــــزا بــــني التّقليــــد وخملر اأكثــــ  د أنّ إذا  جنــــ

ــــ ــــ" ولتــــرز"و " بانــــدورا"البــــارزون أمثــــال  االجتمــــاعيم علّ روا  الــــتمنّظ ّ ــــة التعلــــى أمهي ّ ف كي
 معلّ يف ظـاهرة الـت  متحكّ للفرد على خضوع هذه العملية لنفس املبـادئ الـيت تـ االجتماعي

. ابانــدور(صــية خالّش  وّ تفســري ذلــك اجلانــب مــن منــرا علــى ، ممـّـا جيعــل مفهــوم التّقليــد قــاد
   ارةكلمة تقليد لإلشـ  الستخداممعقوال يدفعنا  ابنا سبأّن ل  إالّ  ) 1964
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ــإىل النّسـخ اجلزئــي لســلوك الفــرد وكلمــة ت  ّن ، كمــا أ اللـة علــى النّســخ الكلــي لــهص للدّ قمّ
  . صلتقمّ مة لز راكية الالّ ب القابليات املعرفية اإلدالتّقليد ال يتطلّ 

ــ فــال يف ت علــى أّن القــدرة علــى أخــذ الــّدور تنمــو لــدى األطكمــا أّن الّدراســات دّل
ابعة و ر مـن بّكـمييـز بـني التّقليـد املاس للتّ ر تلك الّدراسات هو األسـوفّ ت الّسنة الثّالثة أو الرّ

ــاس الــذقمّ الــت أّن التّقليــد و ّك ال شــ ص وقمّ الــت  ذجاخــذون منــين يتّ ص خيتلفــان بالنّســبة للنّ
ـاسص حيـدث مبـدئيا يف سـياق عالقـة قائقمّ التّقليـد فـالت ي ، خالفـا للتّقليـد الــذ مـة بـني النّ

مــد األطفــال مــا قبــل املدرســة إىل غــري هامــة نتيجــة لــذلك يع ةز نتيجــة مالحظــة مــوج قــد متّ 
ــــت -147: ، ص ص 1998إبـــــراهيم أســـــعد،  لميخائيـــــ(.  رينتقليـــــد اآلخــــ ص أهلهـــــم وقمّ

146(  
ّ االنّمــو /1-1-6 س ميكــن القــول أّن يف ســن اخلمــس ســنوات توضــع أســ : نيلتــدي

ّ الت أن نالحظ أّن تلـك األسـس تبـىن علـى   ن املهمّ مع هذا فم  ون للّطفل قبل أن يكربدي
 و االنفعاليــة وليــة عالقــة وثيقــة بأشــكاهلا عنــد الوالــدين أو علــى أســاس مــن الّســمات العق

ّ و يف هــذه املرحلـة الســ هــذا األخـري إنّ .  ىب عليهــا الّطفـلاملعنويـة الــّيت يـر  ة ال يســتطيع أن ني
ن لنفسه ش النّسبة لـه هـو ذلـك أّن اإلله ب إذ.  ده بعيدا عن شكل والديهبعكال إلله ييكوّ

الوالـدان  مـا عمـلكلّ  ، و قـابالع خدمها يف الثّواب ود بسلطات هائلة يستوّ اإلنّسان املز 
ل لإللـه العـادله بالنّسبة له شـكل ورة إلص ذتاختّ ف عليها على زرع النّوازع احلسنة املتعار 

تنمــــو هــــذه الّصــــور مــــن األشــــكال عنــــد  ، و يــــهلوالد ّب باحلــــ ابيــــة وامللــــيء بــــالقيم اإلجي و
ــــ(. الّرتبيــــة الّصــــحيحة مــــن التّعــــاطف و اضــــيا مر ر جــــوّ الّطفــــل يف حالــــة تــــواف جــــربان  : فاملؤّل

  )55-56: ، ص ص1995طارق الشرف، : ترمجة. كآلفي
ترسيخ املعاين الّدينية أو غريهـا عنـد الّطفـل يف هـذه املرحلـة مـن  نّ أ ّن أنّه من يظ  إالّ 

  لـيء لّرتبية الّطفذلك ألنّه قد يس ، و أ بالغنفسه يف خط العمر أمر مهني يوقع 
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ــــجعلــــه يت ور وتضــــخيم طواعيتــــه لألمــــ طــــري ودينيــــا بتشــــويه شــــعوره الف  ف عنــــد ذلــــك وّق
  . كال اإلهليةسكني من األشمي املالّشكل اآلد

، قــــد تدفعــــه إىل أن يكــــون قيــــدا الّطفــــل يف نفســــية  ريإّن زرع نزعــــة اإلحســــاس بــــاخل
ـــل عنصـــرا  ســـب ثقـــة بـــالنّفس ولآلخـــرين إذ أنّـــه يكت فســـه ولن هـــو يعمـــل اخلـــري الـــذي ميثّ

  . ةسعادة بالغ توّلد بال شّك  استعادته وشرية مفقودا للب
  ة خاصـ ر ونتهـى احلـذجيـب أن تسـتخدم مب" بـكاهللا يعاق" و  "اهللا يراك"ري تعبإّن

. كـــآلفيجـــربان  : املؤلـــف(.  يمـــااإلحســـاس بالـــّذنب مل خيلـــق أبـــدا إنســـانا عظ أّن اخلـــوف و
  )126: ص. 1995طارق الشرف، : ترمجة

بــــع مــــن إّن الكثــــري مــــن خصــــائص الّشخصــــية تن:  اســــيةحاجــــات الّطفــــل األس/ 1-2
 الّطفـــل وفهـــم حاجـــات  أنّ   ّك ال شـــ ه احلاجـــات ومـــدى إشـــباع هـــذ رد وجـــات الفـــحا

اســــب مــــن باعهما يضــــيف إىل قـــدرتنا علــــى مســــاعدته للوصـــول إىل مســــتوى منطـــرق إشــــ
   )109: ، ص2005حنان عبد احلميد العنّايب، (.  الّصحة النّفسية النّمو و

هم علــى رأســ ات وا مصــطلح احلاجـاولو كمـا أّن هنــاك العديـد مــن العلمـاء الــذين تنـ
ـا إىل ملالحظات العلمية الـيتذلك من خالل ا و) A-Maslow( أبراهام ماسلو  قـام 

ب علــــى وّجــــحبيــــث يت) Hierarchy(ســــانية بوجــــود هرميــــة مــــن احلاجــــات اإلن اعتقــــاده
وضـيح كـن تمي علـى هـذا  و. ليـااإلنسان إشباع احلاجات الّدنيا يف اهلرم قبل احلاجات الع

  : يف الّشكل اآلّيت ) A-Maslow( أبراهام ماسلو اقرتحها تلك اهلرمية اليت
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  .د ماسلواهرمية الحاجات عن): 01(الّشكل رقم 
  ). 222: ، ص2006حممد عودة الرمياوي، (

  
لـــو بشـــكل  تلـــك احلاجـــات األساســية للفـــرد ولـــى ف ععــرّ وعلــى هـــذا ميكـــن لنـــا أن نت

  : هي كاآليت تصر وخم يط وبس
ــــةييز الحاجــــة الجســــدية الف/ 1-2-1 لمــــاء دافــــع إذ يســــميها بعــــض الع : ولوجي

ّ احليـاة أو دافــع احملافظـة علــى البقــاء نظـ تــأيت  و االســتمرار و،  شللعـي اضــرور تهــا ورا ألمهي
 ت هــذا الــنّمطمــة هــذه احلاجــات كمــا ينطــوي حتــدّ راب يف مقأو الّشــ عــام احلاجــة إىل الطّ 

األوكســــجني النّقــــي كمــــا أّن هنــــاك   استنشــــاق وا احلاجــــة إىل اهلــــواء مــــن احلاجــــات أيضــــ
  . وسواها..... اإلخراج النّظافة و و كاحلاجة إىل الّدفء   ةّح مل أخرىعضوية 
ـــا مرحلـــة مـــن مراحـــل حي أّي   يفد إذا كانـــت تلـــك احلاجـــات ضـــرورية للفـــر  و ّ اتـــه، فإ

  )20: ، ص2001أمل األمحد، (.  رةبكّ الّطفولة املحلة إحلاحا يف مر  رورة وأكثر ض تعدّ 
  

 حتّقيق الّذات

 حاجات التّقدير

 حاجات االنتماء

 حاجات الّسالمة

  حاجات فسيولوجية

 ةالّدافعية اجلرماني
De privation  
  

 الّدافعية التّطورية
Growth motivation  
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عــب نشال يعــدّ  : الحـــاجة إلـــى الّلعـــب/1-2-2 ّ ّل ا ميارســه الّطفــل إذ لـــه اطـــا هامـــ
كمــا . مـن جهـة أخـرى  راث مجاعتـهتأكيـد تـ هــة وخصـيته مـن جا يف تكـوين شيسـيدورا رئ

عـــب بوظ نفـــيس يفـــة اليقـــوم الّل عـــب اإليهـــامي للتّ تّطهيــــر الّســـيكولوجي فالّطفـــل يستخــــدم الّل
 .قــــــــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــــــل الكبــــــــــــــــــــــــــــــارعــــــــــــــــــــــــــــــن الّضــــــــــــــــــــــــــــــغوط الــــــــــــــــــــــــــــــّيت ت

)http://osod.Jeeran.Com/leeb.Htm/08/02/ 2005(   
ــون ّرب كمــا أّكــدت العديــد مــن البحــوث الّرتبويــة أّن األطفــال كثــريا مــا يعــ رون ّكــا يفعمّ

 بـــات واملكعّ  للـــّدمى و اســـتعماهلم والتّمثيـــل احلـــرّ كبهم  مـــن خـــالل لعـــبـــه عرون يشـــ فيـــه و
 :http/www.google. fr/search? Saurcied(. غريهـا لصـال والّص  وان واأللـ

nevcliant§ aqu: t8 ag: t8-nl: frfie: utf SS  als /22/04/2008 (     
تــــه ودراســــة أّكــــلك فهنــــاك دضــــف لــــذ ّ فعاليــــة برنــــامج مســــتخدمني فيــــه  ت علــــى أمهي

اهلـدف مـن ذلـك  فـال املعـاقني مسعيـا والّلعب يف خفض الّسـلوك العـدواين لكـن لـدى األط
ــــهــــو معرفــــة ف ّ ســــهم يف خفــــض ي ي ميكــــن أنل الــــذدّخ ت التــــتيجيارتاإســــ و قرائــــط ات وني

  )94: ، ص 1999وفاء عبد اجلواد،(.  ني مسعياالّسلوك العدواين لدى األطفال املعاق
مـــات ريـــاض األطفـــال علـــى  كمـــا أّن هنـــاك دراســـة حـــول فاعليـــة برنـــامج لتـــدريب معّل

اهلــدف منــه هــو معرفــة   ميــة واألطفــال خــربات عل اكتســابأثــره يف  وار وطريقــة لعــب األد
 2002أحممـد كنعـان،(. واراألطفال اخلربات العلمية بطريقـة لعـب األد بإكسام تف يكي

  )239: ، ص
عـــب فن ق طـــرّ الت مـــا متّ  ل كـــلّ مـــن خـــال و جمموعـــة مـــن   اكهنـــ  أنّ  جـــد إليـــه حـــول الّل

عـب هدفنا هـو توضـيح مـا  ما قلناه و ت وراء كلّ ظريات اليت كانالنّ  ـ  مـن لّل ّ يفـة وظ و ةأمهي
  . از فقطبشيء من اإلجي ق هلاطرّ نتوف على هذا فس و

  
  
  

http://osod.Jeeran.Com/leeb.Htm/08/02/
http://www.google.
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ـــدةنظ -  أ الـــّيت  رن املاضـــي وظهـــرت هـــذه النّظريـــة يف أواخـــر القـــ : ريـــة الطّاقـــة الّزائ
 و "هـــــديرت سبســـــتر"الفيلســـــوف  ذلـــــك الّشـــــاعر األملـــــاين مثّ  )شـــــيلر(اســـــها وضـــــع أس

تـه الـت عب مهمّ ائـدة مـثال خلّ خالصتها أّن الّل عايـ: ص مـن الطّاقـة الزّ ة مـن الّطفـل حيـاط بالرّ
ــــمشــــ ل ووالديــــه مــــن مأكــــ قبـــل أن  بــــّد علــــى الّطفــــل إذ  ال  ائــــدةد لديــــه طاقــــة ز رب فتتوّل

عب يصرفها بواس أي تعرّ  هاته   أنّ   إالّ  طة الّل   . اعد طبضت للنّقالوجهة من الرّ
نالنّ -ب ترّكــز  التّحليــل النّفســي الفرويديــة و ةرســهــي نظريــة مد و : ةيســيفظريــة التّ

عـــب يســـ، إذ تـــ فـــال خاصـــةعلـــى  ألعـــاب األط ا فيـــف ممّـــخاعد الّطفـــل علـــى التّ رى أّن الّل
ّـــة طخلّ يعانيــه مـــن القلـــق الـــذي حيـــاول كـــلّ إنســـان الـــت عـــب إحـــدى  ، و ريقـــةص منـــه بأي الّل

ائدةظرية الطّ رية إىل حّد ما نظبه هذه النّ تش هذه الّطرق و   . اقة الزّ
عــــب عنــــد مد و  غبــــات حمبطــــة أوبــــري رمــــزي عــــن ر هــــو تعرســــة التّحليــــل النّفســــي الّل

  .د الّطفلالقلق عن ر ووّت هو تعبري يساعد على خفض مستوى الت و،عوريةمتاعب ال ش
عبـة خالصتها أّن اإلنسـان يلعـب كـي يـريح عضـالته املت و : االستجمامرية نظ -ج

عـــب أعصـــابه املرهقـــة الـــّيت أ و  الته وك ألّن اإلنســـان عنـــدما يســـتخدم عضـــذلـــ ،كهـــا الّل
ان يســــتخدمها يف أثنــــاء العمــــل فإنّــــه يعطــــي بــــذلك عصــــابه بصــــورة غــــري الّصــــورة الــــيت كــــأ

ــــــــــــة فرصــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــي يســــــــــــــــــــــــــ و هــــــــــــــــــــــــــدة لعضــــــــــــــــــــــــــالته ا .  رتيحأعصــــــــــــــــــــــــــابه املتعبــــــــــــــ
)http://osod.Jeeian.Com/leeb.Htm/08/02/ 2005(  

عب هو قولن و ق حّقـالنّمـو الّسـليم للّطفـل لـن يت ا بـأنّ خالصة ما أشرنا إليه حول الّل
ّ ما مل نش عب إشباعا كب وده افيـا ألّن إشـباع هـذه احلاجـة يشـعر الّطفـل بوجـع حاجته إىل الّل

تــــه وســــط أق يانــــه وحيّسســــه بك و ّ ــــ رانــــه وأمهي ّ  و دأبــــه رتــــه وة مبقــــدار قدتقــــاس هــــذه األمهي
ابعــــة ال يتهاســــتمرار  مصــــدر   تعــــدّ ّســــواها مــــن املهــــارات الــــيت الــــرّكض و الــــنّط و و قفــــزيف متّ

   )22: ، ص2001أمل األمحد، (.  فسهبن اعتزازه وادته سع
  

          

http://osod.Jeeian.Com/leeb.Htm/08/02/
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تني ف علــى حــاجعــرّ م التتحيــث ســي:  االجتماعيــةالحاجــات النّفســية / 1-2-3
  : على النّحو اآليت اومه فرعيتني
ــــى الحــــ -  أ حلاجــــات قلنــــا أّن ا ال نبــــالغ إذ : نتمــــاءاال واألمــــن  ب والحاجــــة إل

ّ   االنتمــاء واألمــن  العطــف و و ّب النّفســية كاحلاجــة إىل احلــ تهــا احلاجــات تعــادل يف أمهي
لـو لـبعض  يطمـئن و ا كـان الّطفـل يهـدأ وفـإذ ،ن ايا تفوقهما يف بعض األحوية، ورمبّ العض

ــ يبحــث ألنــهه ال يهــدأ الّشــراب فإنـّـ ه إىل الّطعــام والوقــت ريثمــا تشــبع حاجتــ ّ ،  ةعــن احملب
 ّ ّ مر  فاقه ور  و أشّقائه اها من أبويه وطالبا إي ّ  يهب   ومعـّني  فـي بكـمّ الـيت ال تكتا احلاجة ، إ

ــتتال  إذا ماتوقفــت  ، و قهاتــدفّ  واة احليــ ســتمراراتمرة فهــي مســ.  ف مــن حــني إىل آخــروّق
 . تأّلقها مجاهلا و و اة معناها تفتقد احلي

سـواها مـن احلاجـات األخـرى الـيت  لـدى الّطفـل و باع احلاجة إىل احلـّب كما أّن إش
ـ ةمـ يف مقدّ تـأيت االهتمام والعطف  درج يف إطارها كاحلاجة إىل األمن وتن  ات األهـلمهمّ
ّ املــر  و م حنــو أطفــاهلم نظــرا ألّن إشــ ني عمومــا وب ق للّطفــل األمــن النّفســي باعهم حيّقــواجبــا
اة الّطفــل حيـ النتظـاماســي األمـن شـرط أس هـذا ) Need for security(فيالعـاط و

ـــــــــ قـــــــــد و االجتماعيـــــــــة مشـــــــــاعره اســـــــــتقرار والنّفســـــــــية  ـــــــــيتت الّدراســـــــــات دّل ـــــــــا ال  قـــــــــام 
)BRECKENRIDGE- MARIAN AND VINCENT (ّب إنّـه دون احلـ 
مــن النّاحيــة  االزدهــار وح فــتفــال يف التّ ، يفشــل األط رةبّكــاألمــن النّفســي يف الّطفولــة امل و

ّ شخ اهـــــاتاجتّ يهم تنمـــــو لـــــد ، و ســـــديةاجل النّفســـــي  لـــــي ونـــــة تعـــــوق النّمـــــو العقصـــــية معي
  . الّسليمني
ّـــد علـــى امـــن هنـــا فال و ّ املـــر  ل وألهـــب ال  فـــاهلم وه احلاجـــات ألطني أن يشـــبعوا هـــذب

تهم ووا  حبيبخل ّ   . فهمعط م وحنا ب
 دير الــــّذات وإّن احلاجــــة إىل تقــــ : ديرهاتقــــ يــــد الــــّذات والحاجــــة إلــــى توك - ب

 ت ـوى احلاجـاي من أقـه ري ووك بشـأساس كلّ سل  يف يدها موجودة توك
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ــــهــــي تت ، و واهــــا علــــى اإلطــــالقالّســــيكولوجية إن مل تكــــن أق ذ ال منــــى لــــدى األطفــــجّل
م فيمـا يطالّلحظـة األوّ    اةصـرخة احليــ -ىلرخة األوّ الّصـ(مـاء الـنّفس عل  عليــه لـق ىل لـوالد

ا معمّ هم حي و) امليالد  أو ب ذويـه مـن هـا أّن الّطفـل يطالـرية مـن أمهّ مدلوالت كث ان ولو
 . الكامل به وحده انشغاهلم وحوله  اهتمامهمركيز ت و باالنتباهخالهلا 

يهم آبـــــاء يتّســـــمون ، كـــــان لـــــد دير الـــــّذاتوا يتّصـــــفون بتقـــــالـــــذين كـــــانإّن األطفـــــال 
ـــ بالـــّدفء و ّ م مييلـــون إىل أن   كمـــا أّن آبـــاء األطفـــال ذووا.  لالتقب التّقـــدير العـــايل لـــذوا

ــزنني ن أّن   كمــا ، ســبيةراضــني بصــورة ن مشــبعني و ، يف أنفســهمقــني اثشــطني و يكونــوا متّ
ب كسـ  و احـرتامهمنيـل  ، و دير اآلخـريناجة إىل تقحب أنثى   أم ا كان ذكر    واءسالّطفل 

أمــــل (. فيــــه فقــــط الــــيس مرغوبــــ ا ومهمــــ مطلــــوب وعر بأنـّـــه حباجــــة إىل أن يشــــ رضــــاهم 
  )  23-24:، ص ص2001األمحد، 

ظريـــات اخلاصـــة ق إىل النّ طـــرّ قبـــل الت : رةبّكـــم فـــي الّطفولـــة المعلّ نظريـــات حـــول الـــت/ 2
غيـــري الـــذي حيـــدث التّ  : " نقـــول هـــو م وعلّ إىل مفهـــوم الـــتق طـــرّ م بوّدنـــا أن نتعلّ بعمليـــة الـــت

ظريــات اخلاصــة فــة تلــك النّ علــى هــذا ميكــن لنــا معر  و"  ــا الفــرد  ميــرّ نتيجــة للخــربات الــيت
  : هي على اآليت م وعلّ بعملية الت

بيـــب الفيلســـوف ريـــة هـــو الطّ ظصـــاحب هـــذه النّ  و : م مـــن خـــالل الحـــواسعلّ الـــت:  الأّو 
ّ اخلربات احلسـ قد أّن البيئة ون يعتاّلذي كا" لوك جون"   الّطفـل هـي الـيت  ـا  ميـرّ   ة الـيتي

ــة بّداخلــهت قــدبح عليــه وليســحتــّدد ماسيصــ ه عقــ ، و رات الّطفــل الكامنّ ّ ل الّطفــل قــد شــب
مــا األطفــال إالّ  فــة مــن خــالل اخلــربات ود الــوالدة بصــحيفة بيضــاء تــنقش عليهــا املعر عنــ

  . رباتاخليلة هذه حص
أفضـل   أنّ بـ" يمـنس تـور ماريـا "بيبة اإليطاليـة خاصة الطّ  أتباعه و و" كلو " عتقدإا

النّوافــذ الــّيت  باعتبارهــاريب حــواس الّطفــل مــن اخلــربات املتاحــة يــتم بتــد ســتفادةلاليلة وســ
  . فةتدخل منها املعر 
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كـن القـول مي : سـتجابةاإل ول المثيـر م مـن خـالعلّ الـت:  ريـة الّسـلوكيةظالنّ :  ثانيا
" بياجيــه"و" يمــنس تــور "  و" جيزيــل" و " فروبــل"كــار ريــات الــيت تســتند إىل أفظأّن النّ 

 تظم وبشـكل منـ و هـا النّضـج حيدث في ،رية عم احل مر  وجود  رة مجيعها تقوم على فك
ملقارنــة فــإّن الّســلوّكيني فبا.  النّمــو م وعلّ يف عمليــة الــت م حكّ تعاقــب زمــين يــت لســل ويف تس

ّ بط مبرحلـة عمي أو النّضج املـرتب البيولوجال يعنيهم اجلان النّمـو  يعنيهم نـة بقـدر مـاريـة معي
ـاتج عــن الــت ريات ظريــة نتيجــة لتفاعــل الّطفــل مــع املثــث وفقــا هلـذه النّ م حيــدعلّ الــت ، و معلّ النّ

جايب النّحـو بـالتّعلم اإلسـت  م علـى هـذام الذي يتعلّ يعرّف الت و.  هلا استجابته ويف البيئة 
  . الّشرطي

ظريــة علـى يــد مجاعــة مــن هـرت هــذه النّ قــد ظ و : االجتمــاعيم علّ ريــة الــتنظ:  اثالثــ
 االجتمــاعيم ريــة الــتعلّ أصــحاب نظ  باســم  عرفــوا" بانــدورا"هم علــى رأســ ، و ينيالّســلوك
ربات اخلــ ة وو أو القــد  النّمــاذج ة وم لتأكيــدهم علــى الــّدور الــذي تلعبــه املالحظــعلّ يف الــت

ـــالت لّســـلوك ويف ا م حكّ عمليـــات الـــت عـــة ووّ املتن  ســـتجابتهاي يقـــوم بـــه الّطفـــل يف الـــذل أمّ
عنـــــدها   تســـــتقر تـــــائج الـــــيتة النّ م كـــــلّ مـــــرّ علّ ، إذ لـــــيس مـــــن املعقـــــول أن ينتظـــــر املـــــت ريللمثـــــ
ر ما ينبغي أن يفه فاترّ تص   . علهأو ال يف عله ليقرّ

  : هي و) النّموذج(وة م بالقدعلّ هناك أربع خطوات يف عملية الت و
  . ر الّسلوك املالحظكّ تذ  -2          . نمالحظة اآلخري -1
اجعةتعديل الّسلوك القد -3   . لوحظما سرتجاعا –4.   وة يف ضوء التّغذية الرّ

اك أفالطــون حــّىت يومنــا هــذا هنــ يخ فعــرب تــار  : ل الّلعــبم مــن خــالعلّ الــت:  ارابعــ
ــــ ّ عــــب بالنّســــبة للّطفــــل الّصــــغإمجــــاع علــــى أمهي رأى  ، إذ معلّ الــــت لة للتّســــلية و كوســــيرية الّل

عــــــب طر  أعمـــــــاهلم    يف هم األطفـــــــال املهــــــارات املطلوبــــــة مــــــن م علّ يقــــــة لــــــتأفالطــــــون يف الّل
مــا دام لعــب األطفــال ال يــؤذي «:رســة الّطفولــةه مديف كتابــ" كويبــوس"قــالو  ،اشــدينكر 

لوبهم فـــي مـــن أن ننهـــاهم عنـــه ألّن هـــذا هـــو أســـ ه بـــدالعهم عليـــّج الغيـــر يجـــب أن نشـــ
  »التّعلم
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جـــون : ( القـــوا هلـــذا املوضـــوع مـــثرّ أّن هنـــاك العديـــد مـــن العلمـــاء الـــذين تطد كمـــا أنّنـــا جنـــ  

  . .....)جون دي وي  -فريدريك فرويل -لوك
فصـيل يف وع مـن التّ ق إليـه بنـطـرّ الت صر ألنّه متّ ع بشكل كبري يف هذا العنوّس إنّنا مل نت

وضةالعنصر اخلاص حباجات ط   . فل الرّ
ضنا  الّشيء  و ـرق املالحظ من خالل تعرّ ظريـات املختصـة قـل تلـك النّ ه مل ننأنّـ للّط

ّ  ، معلّ بعملية الت ا تكـون رّمبـ رة واء بشـكل غـري قصـدي مـثال داخـل األسـا تتم سو فنجد أ
علـــــى رأســــها ريـــــاض  ســــات الّرتبويــــة وأن يف بعـــــض املؤّس ّشــــالبشــــكل مقصــــود كمـــــا هــــو 

تســبات الّطفــل مك اس لتكــوين مهــارات وهاتــه األخــرية الــيت تعتــرب حجــر األســ ، فــالاألط
مــا  األطفــال و هــوم ريــاض فصــيل حــول مفنعطــي نــوع مــن التّ  علينــا أن علــى هــذا البــدّ  و

  .  اتحتمله من متغّري 
  : مفهوم رياض األطفال/ 3

وضــة كلمــة مشــتقة مــن الفعــل روض و:  ةـلغــ  هــي تعــين األرض ذات اخلضــرة، و الرّ
.  قـــة أو البســـتان اجلميـــلهـــي احلدي يكثـــر نباتـــه و هـــي املوضـــع الـــذي جيتمـــع فيـــه املـــاء و

ـــــ{:  قـــــال تعـــــالى.  ، روضـــــات ريـــــاض ،روض :  مجعهـــــا ـــــوا  اآمنـــــو ين ا الـــــذفأمّ وعمل
وم(} ، فهم في روضة يحيرون الحاتالّص    )        15 :اآلية. سورة الرّ

 الخـــــتالفعـــــاريف اخلاصـــــة بريـــــاض األطفـــــال نظـــــرا حبكـــــم تعـــــّدد التّ :  صـــــطالحاإ
خمتصـــر لتلـــك  ف بشـــكل مـــوجز وســـنحاول التعـــرّ عـــامل ف الـــيت تناوهلـــا كـــلّ  ظـــروجهـــات النّ 

  : حو اآليتهي على النّ  عريفات والتّ 
 سـنوات حـىتّ  3-4مـن  ةينالّسـسة تربوية تعليمية ترعى األطفـال يف املرحلـة هي مؤّس 

مـــة هادفـــة م ريـــاض األطفـــال رعايـــة منظّ تقـــدّ  ، و علـــيم األساســـيأو التّ   بتدائيـــةاإلاملرحلـــة 
 طرقهـــــا الـــــيت تســـــتند ملبـــــادئ و و ،أســـــاليبها   ، أسســـــها ،ها هلـــــا فلســـــفت  املعـــــامل دة حمـــــدّ 

  .)1962: ، ص2007جمدي عزيز إبراهيم،( . ري على هدفهانظريات علمية ينبغي الّس 



 )رياض األطفال(طفل ما قبل التمدرس  عـدوانيـة...... .....الفصـل الثالث

-100- 

  
ـــــحـــــافظ بـــــدوي  و د عبـــــد الحميـــــد عطيـــــةيّ الســـــفهــــا يعرّ  و ّ ســـــة مؤّس :  اعلـــــى أ

م يف فــرتة لرعايــة فئــة األطفــال احملــرومني مــن رعايــة أمّ  جتماعيــةا  بأعمــاهلن   انشــغاهلن هــا
كمرحلــة حمــدودة مــن  ، و هــارعايــة لــبعض الوقــت خــالل ســاعات النّ هــذه الرّ  اخلارجيــة، و

: ، ص2006  ،  مـــراد زعيمـــي (.ســـنوات ةثالثـــة إىل ســـتّ  العمـــر غالبـــا مـــا تكـــون مـــن ســـّن 
82(   

ـــ) Good(ف أيضـــا العـــامل يعـــرّ  و ّ ســـة تعليميـــة أو جـــزء مؤّس «:اـريـــاض األطفـــال بأ
ــــ ، و ســــنوات 4-6غار مــــن ص لتعلــــيم األطفــــال الّصــــبــــوي خمّصــــمــــن نظــــام تر  ّ ز هــــي تتمي

عــب املــنظّ  ايت عبــري الــذّ بإتاحــة الفــرص للتّ  ، و االجتماعيــةعليميــة م ذي القــيم التّ بأنشــطة الّل
  .»فلالطّ  خربات احلياة لزيادة منوّ  واكتسابم العلم دريب على كيفية تعلّ التّ  فل وللطّ 

 بتدائيـة اإل ابقة علـى املدرسـة بيـة الّسـنعـين بـه الّرت ريـاض األطفـال  ضف لـذلك فـإنّ   
العلـم أن يكونـا جـزءا مـن  ال يعـدو تلقـي املعرفـة و ، حيـث عاية املتكاملةهي مرحلة للرّ  و

 هــي األصــل و نميــة الــيت تلــك التّ  ، فــلاملة لشــىت جوانــب شخصــية الطّ نميــة الّشــهــذه التّ 
  )1962: ، ص2007جمدي عزيز إبراهيم، (. اهلدف
ــ محمــد أبــو القاســم ابــهحفهــا عرّ ي و ّ بويــة الــيت تســتقبل ســات الّرت تلــك املؤّس « : ابأ

، إذ  مشـــارف دخـــوهلم املدرســـة الثـــة مـــن العمـــر حـــىتّ األطفـــال بـــدءاً مـــن بلـــوغهم ســـن الثّ 
ـــــ ـــــتنمّ حنـــــو املشـــــاركة  اهـــــااجتّ كـــــي يكـــــون لـــــديهم   االنتبـــــاهتركيـــــز  ة املالحظـــــة وي فـــــيهم دّق

 القــــراءة و إىل تعلــــيمهم مبــــادئ احلســــاب و ، إضــــافة  نالــــة مــــع اآلخــــريالفعّ  االجتماعيــــة
  )83: ، ص2006مراد زعيمي، (.  » الكتابة و  سمالرّ 

ـــرّ كمـــا تعـــ ّ ســـات املعنيـــة برتبيـــة املؤّس  ســـة مـــن أهـــمّ مؤّس  اف ريـــاض األطفـــال علـــى أ
جمـدي عبـد اهلـادي، (.  علـيم مـا قبـل املدرسـيذلك ضـمن إطـار التّ  ، و تثقيفهم األطفال و

  . ) 99 :، ص2006
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فــل ســة تربويــة تســتهدف لتنميــة شخصــية الطّ مؤّس «:رنــا يوســف الخطيــبفهــا تعرّ  و

ــــالمـــن مجيــــع  غويــــة ، العقليــــة واحي اجلســــميةنّ وحيــــةو ، االنفعاليــــة، االجتماعيــــة،  ، الّل . الرّ
ّ ليس هلـا مـواد ثابتة مع سة تقوم على أساس منهج مرن وهذه املؤّس  كما أنّ    ،  ةني
مـــراد زعيمـــي، (.  »علـــيم عـــن طريـــق العمـــلم عليـــه املـــنهج هـــو التّ املبـــدأ الـــذي يقـــو  و
  )83: ، ص2006

ـكما يعرّ  ّ سـة تسـتقبل األطفـال ا مؤّس فها القاموس املوسوعي لبيداغوجيا املعاصـرة بأ
  )15: ، ص1988سعيد بوشينة، (.  خول املدرسيالثة إىل غاية الدّ من سن الثّ 

  : المفاهيم بعض مييز بين مفهوم رياض األطفال والتّ / 4
 و" وضـةالرّ "و " ريـاض األطفـال"هناك فـرق بـني  بأنّ " frobel" فروبللقد أوضح 

قيقـــة هلـــذا  مجــة الدّ ضــح مـــن خـــالل الّرت معــىن ريـــاض األطفـــال يتّ  د أنّ أّكـــ و" دور احلضــانة"
إذ ". بســــتان األطفــــال"الــــذي يعــــين بالعربيــــة  و) kinder-gerden(املســــمى األملــــاين 

غرية يتلقــون باتــات الّصــالنّ :  نمــو فيــه األطفــال مثــلالبســتان الــذي يوضــة هــي الرّ   تأعتــرب 
ـــرعايـــة  و االهتمـــام و فيهـــا احلـــّب  ّ هـــو تشـــبيه مطـــابق  و" بالبســـتاني"لهـــا الـــيت مثّ  ةالمربي

فـل جيـد فيهـا الطّ  حيـث" المساحة الخضراء"اليت تعين  و بستانفظي لكلمة فسري اللّ للتّ 
  . أنداده طفولته و ته مع جنّ  و راحته 
، فريـــــاض  رجـــــةيف الدّ  دور احلضـــــانة يبقـــــى فرقـــــا  الفـــــرق بـــــني ريـــــاض األطفـــــال و و

 ر الفـــرص الكافيـــة للممارســـة و، فهـــي تـــوفّ  لـــهتكمّ  د عمـــل دور احلضـــانة واألطفـــال تؤّكـــ
ـــعـــة إىل جانـــب الرّ اخلـــربات املتنوّ  جمـــدي عزيـــز (.  واحي لطفلهـــاعايـــة املتكاملـــة مـــن مجيـــع النّ

  )1962: ، ص2007إبراهيم، 
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  : مدخل تاريخي لرياض األطفال بالجزائر 5-

ـإذا كان تاريخ الّرت  ّ ـ ، فـإنّ  عقيـدالتّ  ز بالقـدم وبية يتمي ّ ز بالبسـاطة ريـاض األطفـال يتمي
مجيــل أبــو (. غاربيــة للّصــأفالطــون قبــل ألفــي عــام  علــى فائــدة الّرت  د ، كمــا أّكــ الوضــوح و

  )11: ، ص2001ميزر، 
ـــرت بعـــدّ نشـــأة ريـــاض األطفـــال قـــد مـــ كمـــا أنّ  هـــذا  ول وات للعديـــد مـــن الـــدّ ة حمّط

فـــل نفـــس الطّ صـــني يف علـــم العلمـــاء املتخّص  طبعـــا حتـــت إشـــراف العديـــد مـــن الفالســـفة و
  )41: ، ص2003شبل بدران، (.  بوية بشكل عامالعلوم الّرت  حليلي والتّ 

يء دد هــو معرفــة تــاريخ ريــاض األطفــال بــاجلزائر فالّشــيف هــذا الّصــ نــا يهمّ ما نّ أ إالّ 
ّ ا ـ يف اجلزائر مقارنـة بالبلـدان األخـرى و شأة ا حديثة النّ ملالحظ أ روف هـذا راجـع إىل الّظ

ــا الــبالداالســتعمارية الــيت مــرّ  ،   االســتعمار ، حيــث عملــت ريــاض األطفــال يف ظــلّ  ت 
علــيم التّ  بيـة وسـات الّرت مؤّس  اخلـدمات العامـة و سـات اإلنتـاج املختلفـة وكغريهـا مـن مؤّس 

،  غريحجمهـا الّصـ غم من عددها القليل وعلى الرّ  و.  رينأبناء املعمّ  خاصة على خدمة
ــــ ّ جمموعـــــة قليلـــــة مـــــن  اليهـــــود و األوروبيــــني و صـــــة ألطفـــــال الفرنســـــيني وا كانـــــت خمّص فإ

 نعب فكـانوا يبـدءو بينمـا بقيـة أبنـاء الّشـ ،األطفال اجلزائريني من أبناء العائالت احملظوظـة 
اتعليمهم يف املساجد أو الكتات   . يب امللحقة 

صــوص إىل وجــود بعــض النّ   Moussa.F 1986 فاطمــة موســىكمــا أشــارت 
مـــاي  01مسيـــة بتـــاريخ ل يف اجلريـــدة الرّ ص األوّ شـــريعية يف تلـــك احلقبـــة حبيـــث ظهـــر الـــنّ التّ 

ــبينمــا جتّســد الــنّ  ، ىل علــى تنظــيم ريــاض األطفــالرجــة األوّ مركــزا بالدّ  1951 اين يف ص الثّ
حية حلـــــــدائق اخلـــــــاص باملراقبـــــــة الّصـــــــ أوت و  12 : املـــــــؤرخ يف  52968 : الـــــــنّص رقـــــــم

كـــذا  ســـات وجهـــا هـــذه املؤّس هريقـــة الـــيت تنتصـــوص الطّ كمـــا أظهـــرت هـــذه النّ  ، األطفـــال
  صوص ال ختّص النّ   هذه ّ◌  أن  ترى و،  ا من أجل تسيريها احلسن  روط املعمولالّش 
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أيضــا الــيت كانــت موجــودة يف  حــدائق األطفــال ا احلضــانات وإّمنــ ريــاض األطفــال فقــط و 

  . اجلزائر فرنسا و
كانـت  و مـدارس الحضـانة سمياض يف الفرتة االستعمارية حتت اكانت هذه الرّ  و

ّ هـــئـــي يشـــرفن عليالالّ  ّن اهبـــات هـــالرّ   بيـــة ويـــات أو مـــن ناحيـــة الّرت ا مـــن ناحيـــة تكـــوين املرب
ّ أمّ .  عليمالتّ  ـ ةقة يف رياض األطفـال يف تلـك الفـرت ا الربامج املطب ّ ق ، فقـد كانـت نفسـها تطب

علــــيم يف هــــذه بيــــة والتّ ، وكانــــت حتــــرص علــــى أن تكــــون اهليئــــة املشــــرفة علــــى الّرت  يف فرنســـا
اإلجـراءات حرمـان  قـد جنـم عـن هـذه املمارسـات و و.  سات الفرنسية بصورة كاملةاملؤّس 

 ه وعلـــــيم مبختلــــف حلقاتـــــيف التّ  هــــم احقة مـــــن األطفــــال اجلزائـــــريني مــــن حقّ الغالبيــــة الّســــ
هــــذه  يف أنّ  ال شـــّك  و.  يف ريـــاض األطفـــال بشــــكل خـــاص بشـــكل عــــام و ،مســـتوياته 

 بيــة واملســائل الــيت طرحــت أمــام املســؤولني علــى الّرت  الوقــائع زادت يف تعقيــد املشــكالت و
  . يف هذه الفرتة ما بعد االستقالل عليم التّ 

ســي نظــرا لــنقص علــيم مــا قبــل املدر بعــد االســتقالل بــثالث ســنوات ألغــي نظــام التّ  و
األطفـــــال  ى إىل حتويــــل ريــــاض األطفـــــال إىل مــــدارس لتمكــــني كــــلّ ا أّد ، ممّــــ اإلمكانيــــات

كمــا مل تكــن .  علــيم االبتــدائيادســة مــن االلتحــاق باملدرســة يف إطــار التّ البـالغني ســن الّس 
ـا آنـذاك مناسـبة مـع مقوّ  فـل اجلزائـري، مـات شخصـية الطّ برامج رياض األطفـال املعمـول 

 املدينـة يـف والعـادات بـني الرّ  قاليـد والتّ  ،القـيم  ،غـة اسـعة يف اللّ الختالفـات الّش نظرا ل و
 ّ   .  الفرنسي فل ة جمتمع الطّ ـثقاف طة لتتوافق مع شخصية وا كانت برامج خمطّ ، بل أ
فولــــة كفــــل بالطّ التّ  االهتمــــام و مــــن جهتهــــا أنّ  1986 فاطمــــة موســــىدت أّكــــ و

حة، ، قــانون الّصــ يف امليثــاق الــوطين الل مــا جــاء مــن خــ 1976ىل ظهــرت منــذ ســنة األوّ 
  ةـابع جلبهر الرّ ـكذا املؤمت و ، 1976أكتوبر  23 : خ يفاملؤرّ  76-79: نص رقم 
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مسيـــــة مل يكـــــن هلـــــا أثـــــرا صــــوص الرّ هـــــذه النّ  أنّ  إالّ  ، 1973حريــــر الـــــوطين يف ديســـــمرب التّ  
  . فولةمباشرا يف سياق الكفالة العامة بالطّ 

ســــبة لواليــــة اجلزائــــر إىل ، بــــادرت بلديــــة اجلزائــــر الكــــربى بالنّ  بعيناتالّســــيف بدايــــة  و
 ّ ـــتم بتكـــوين املرب يـــات للعمـــل يف ميـــدان ريـــاض األطفـــال يف بلديـــة املدنيـــة إنشـــاء مدرســـة 

ّ حبيث ميكن بالكثري من التحفّ    . ياتظ تسمية املرحلة مبرحلة تكوين املرب
ــــذا زدادإفيمــــا بعــــد  و امليــــدان خاصــــة بعــــد صــــدور املرســــوم  اهتمــــام اجلزائــــر أكثــــر 

وجـــــوب   الـــــذي أقـــــرّ  ، 1976أفريـــــل  16 : ادر بتـــــاريخالّصـــــ 76/35 :رقـــــم  نفيـــــذيالتّ 
، حيـث أصـبحت هنـاك  يف اجلزائـر يـاض دت الرّ علـى إثـره تعـدّ  عليم ما قبـل املدرسـي والتّ 

هيئــــات  شــــركات وطنيــــة و طــــرف مــــن ةأاملنشــــأخــــرى للجهــــة  ريــــاض تابعــــة للبلــــديات و
  . اـغريه وحكومية 

ه يف أنّـ  إالّ  1976ه رغم صدور هذا املرسوم عـام أنّ   1990 رابح تركييضيف  و
ن كانـــــت بعـــــض إ و 1989عـــــام  ولـــــة حـــــىتّ هـــــذه املرحلـــــة مل يـــــتم إنشـــــاؤها مـــــن قبـــــل الدّ 

  . فني فيهاركات الوطنية قد شرعت يف إنشاء مدارس احلضانة ألبناء املوظّ الّش 
ســـــات ريـــــاض األطفـــــال حتـــــت وصـــــاية بلديـــــة ، أصـــــبحت مؤّس  تطبيقـــــا لالمركزيـــــة و

بلديــــة مــــن واليــــات القطــــر  ، كمــــا أصــــبحت كــــلّ  ســــبة لواليــــة اجلزائــــراجلزائــــر الكــــربى بالنّ 
ؤون تتبــع مصــلحة الّشــ تشــرف علــى ريــاض األطفــال املوجــودة ضــمن حــدودها اإلداريــة و

  . االجتماعية فيها
اإلدارات  لوطنيــة وركات امنــه للّشــ  21 : يف املــادة 76/35 : ل املرســومقــد خــوّ  و

 مـات اجلماهرييـة دون األشـخاص واملنظّ  ، و راعيـةعاونيـات الزّ التّ  ، و اهليئـات العموميـة و
  . فني العاملني فيهاركات اخلاصة بإنشاء رياض األطفال ملصلحة املوظّ الّش  اجلمعيات و
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ـ  هأنّـ  1974: مسيـة سـنة كمـا ورد يف اجلريـدة الرّ  بـوي ة اإلشـراف الّرت أسـند أمـر مهمّ
ّ  وقيــت والتّ  شــروط القبـــول و ، و بويــةالقواعـــد الّرت  مــن حيــث الــربامج و  يـــات وإعــادة املرب

ـــاملتخّص  ســـيري اإلداري تابعـــة ن كانـــت مـــن ناحيـــة التّ إ و.  بيـــةف بالّرت صـــني إىل الـــوزير املكّل
  .. )اخلاصة ركات العامة والوزارة، البلديات، الّش (إىل وصايات خمتلفة 

الغايـات الـيت جيـب أن تسـعى  من هذا األمـر األهـداف و 10 : دت املادةكما حدّ 
  . اب الوطين لتحقيقهاإليها رياض األطفال أينما كانت داخل الّرت 

 علــيم مــا قبــل املدرســي يــدوم ســنتني والتّ  مــن املرســوم فــإنّ  08 : علــى املــادة ابنــاء و
لهـــا ملاليــة فتتحمّ أمــا بالنســبة لألعبـــاء ا.  4-6يقبــل األطفــال الـــذين يــرتاوح أعمــارهم بـــني 

د املســـــامهات املاليـــــة مـــــن أوليـــــاء األطفـــــال ســـــة علـــــى أن حتـــــدّ إنشـــــاء املؤّس باجلهـــــة املعنيـــــة 
ســــات شــــريطة أن ال تتجــــاوز مقــــدار مبلــــغ املســــامهة لني يف واحــــدة مــــن هــــذه املؤّس املســـّج 

  .  اهلاملالية  بية ووزير الّرت  ره الذي يقرّ 
املدرســي هــو خــاص باألطفــال الــذين مل  علــيم مــا قبــلالتّ  أنّ   19: جــاء يف املــادة  و

قص يف هـو تعلـيم الغايـة منـه إدراك جوانـب الـنّ  و. يبلغوا سن القبول اإللزامـي يف املدرسـة 
  : ذلك يئة األطفال إىل املدرسة األساسية و بية العائلية والّرت 

م على منوّ  -أ   . هم اجلسماينبتعويدهم العادات العملية احلسنة ومساعد
 .هـل اإلخالص  الوطن و م على حّب تربيته -ب
  . تعويدهم على العمل اجلماعي العمل و تربيتهم على حّب  -ج
  . احلساب الكتابة و م مبادئ القراءة ومتكينهم من تعلّ  -د

الكيفية اليت يـتم وفقهـا   1976أفريل  16: خ يف املؤرّ  70/76: مرسوم  كما سّن 
ـــدف مســـاعدة  تنظـــيم و العمـــل  األســـرة علـــى تربيـــة األطفـــال وتســـيري مـــا قبـــل املدرســـي 

ــ م بواسـطة التّ  هين وفضـوهلم الــذّ  إليقــاظتربيــة حواسـهم  ايت ودريب الـذّ علـى تنميـة مهــارا
  . باملدرسة لاللتحاقإعدادهم  و االجتماعيةحتضريهم للحياة 
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كر نوعــا مــن ريــاض األطفــال يف ابق الــذّ نــت انطالقــا مــن املرســوم الــوزاري الّســتكوّ  و
ـــ ، اجلزائــر ـــ ه البلـــديات ول هـــو الـــذي تســـّري وع األوّ النّ ـــالنّ اين يكـــون تســـيريه مـــن طـــرف وع الثّ

  . ةأاجلهة املنش
  : وعني يف العنصر اآليتاز هلذين النّ ض بنوع من اإلجينتعرّ  و
  : ابعة للبلدياتياض التّ الرّ  -

يشـرتط  سـنوات، و 3-6تـرتاوح أعمـارهم بـني  األطفـال الـذين يـاضتستقبل هذه الرّ 
عاملـــة أو عـــاجزة وغـــري قـــادرة  أن تكـــون األمّ  -نباإلضـــافة إىل الّســـ-ول األطفـــال لـــدى قبـــ
ا إزاءه فــــل وحية علــــى تربيــــة الطّ احيــــة الّصــــمــــن النّ  ود ر و  لعــــلّ  و.  القيــــام بكافــــة مســــؤوليا

كافـــة   بســـات علـــى اســـتيعاشـــرط كهـــذا هـــو دليـــل علـــى عـــدم كفايـــة وإمكانيـــة هـــذه املؤّس 
  . األطفال
  : الهيئات الحكومية ركات الوطنية ولشّ ابعة لياض التّ الرّ  -

 و  ، الـــوزارات بتأســـيس ريـــاض للعـــاملني فيهـــا ســـات الوطنيـــة وقامـــت بعـــض املؤّس 
يف  ادر ـالّصـــــــ  35/76: وم التنفيـــــــذي ـمـــــــن املرســـــــ 21 : ادةـام املــــــــذلـــــــك عمـــــــال بأحكـــــــ

ّ  و.  1976/04/16:   .سنوات  3-6سات األطفال فيما بني سن ل هذه املؤّس تقب
ا علـى قبـول مجيـع أبنـاء  ة عددها وسات هو قلّ يف هذه املؤّس  املالحظ و عـدم قـدر

إضـــافة إىل هـــذا .  وائر احلكوميـــةالـــدّ  ركات الوطنيـــة والّشـــ ســـات والعـــاملني يف تلـــك املؤّس 
ــ ــا وزارة الّرت  وعالنّ   علــيمالتّ  بيــة و، توجــد أقســام األطفــال الــيت هــي عبــارة عــن جتربــة قامــت 

  . ملهنتهم غوا لكي يتفرّ  منيأبناء املعلّ  لفائدة 
ّ كانــــت تشــــرف علــــى تربيــــة األطفــــال يف كافــــة الرّ  و فــــن يــــات وظّ يــــاض بأنواعهــــا مرب

تــدريب مســبق يف  ، ومل يتلقـني أّي  أعلــى آنــذاك ط كحـدّ علــيم املتوّســالتّ ابعــة مـن مبسـتوى الرّ 
حات للعمــل يف ريــاض األطفــال يف قــد شــرع يف تكــوين املرّشــ أو مبعهــد تكــويين و مدرســة 

ّ ـص إلعبعينات يف املعهد كتخّص اية الّس بد   يات يف املرحلة ما قبل ادة املرب
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ــــــة عــــــن طريــــــق مســــــابقات للــــــدّ املدرســــــ  غــــــة العربيــــــة ول يف اختبــــــار يف مــــــاديت اللّ خول تتمثّ
  . باإلضافة إىل مقابلة سيكونفسيةالرياضيات 

ـــمهمـــا كـــان فـــرع هـــذه املؤّس  و يم فيهـــا علـــالتّ  نّ ، فـــإ يت تنتمـــي إليهـــاســـات أو اجلهـــة اّل
ــا إىل ثــيتــوّز  ، و ة ثــالث ســنواتيســتمر ملــدّ  ادا علــى ـعتمــالث أفــواج وذلــك إع األطفــال 

  . نالّس 
ة مراحـــــل حيـــــث كانـــــت أثنـــــاء ت بعـــــدّ وضـــــة يف اجلزائـــــر مـــــرّ الرّ  علـــــى هـــــذا جنـــــد أنّ 

  رين الفرنسيني صة ألبناء املعمّ ، خمّص  آخر قطاع  ه كأّي ـة لـاالحتالل الفرنسي تابع
ّ  و عليم غالبية أبناء اجلزائريني من التّ  ونتج عنه حرمان   . ةانتشار األمي

اجلهـود املخلصـة مـن اهليئـات  بيـة باسـتمرار كـلّ عت وزارة الّرت ه بعد ذلك شـّج أنّ   إالّ 
فــل اجلزائـري حبيــث جـاء يف امليثــاق الـوطين يف فصــله العموميـة أو اخلاصـة اهلادفــة خلدمـة الطّ 

حضـريي للمدرسـة حـىت علـيم التّ ل يف نظـام التّ اسة التكفّ تطبيق سي الث أنّ ابع من بابه الثّ الرّ 
ولـة ال تكفـي وحـدها إمكانيـة الدّ  ، غـري أنّ  عبيةادسة هي طموحات اجلماهري الّش الّس  سّن 

،  املصـاحل االجتماعيـة لتنفيذ مثل هذا املشـروع إذا مل ترافقهـا جهـود مشـرتكة بـني األسـرة و
األطـراف املـذكورة مـن أجـل  تضـافر جهـود كـلّ عليـه ينبغـي أن ت و.  سات العموميـةاملؤّس  و

ال يلقــى العــبء  ن حــىتّ الّســل باألطفــال يف هــذه العمــل علــى وضــع سياســة حتقيــق التكّفــ
  .  ولة وحدهاعلى الدّ 

ـــويتـــوّىل  علـــيم مـــا قبـــل ســـات التّ علـــى مؤّس  يبـــو بيـــة اإلشـــراف الّرت ف بالّرت  الـــوزير املكّل
يشــرف  بويــة ووجيهــات الّرت التّ  الــربامج و يضــع ، و الميــذد شــروط قبــول التّ ، حيــدّ  املدرســي

  . عليمصني هلذا التّ على تكوين املربني املتخّص 
ــــ و  تنظــــيم و ، جنــــد أنّ  2001مسيــــة شــــرة الرّ جوع إىل النّ بــــالرّ  ، و دقيقبنــــوع مــــن التّ

 1976أفريــــل  16 : خ يفاملــــؤرّ   70/76 : د مبرســــوم رقــــمســــات حــــدّ املؤّس  تســــيري هــــذه 
  مبوجب   يتمّ  حضريي التّ  عليم سة للتّ مؤّس  فتح كلّ  الثة منه أنّ حبيث جاء يف املادة الثّ 
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ـمقرّ  يف مادتـه   1976يونيـو  16، كمـا ورد عـن قـرار  بيـةف بالّرت ر صـادر عـن الـوزير املكّل
علـيم مـا قبـل سـة للتّ اهليئات اليت ترغـب يف فـتح مؤّس  ه على اجلماعات وانية أنّ الثّ  ىل واألوّ 

، ملفــــا لطلــــب  ــــا اإلقامــــة املرغــــوبســــة بيــــة بواليــــة املؤّس الّرت م إىل مديريــــة املدرســــي تقــــدّ 
  . رـخيص يف ثالث نظائالّرت 

ل ّفــك، فتحــت هياكـل جديـدة للت نظـرا لــربوز حاجـات جديـدة ، و إضـافة إىل هـذا
  .للقطاع اخلاص منها نصيب  دت تسميتها و، هياكل تعدّ  غرىفولة الّص بالطّ 

  : ميكن تلخيص ما أجنر عن ذلك وجود و
     ابتـــداءإ(بيـــة الوطنيـــة ابعـــة لـــوزارة الّرت أقســـام حتضـــريية ضـــمن املـــدارس االبتدائيـــة التّ  -
  )    1982/1981 : نةمن الّس 
  .)ميزانية من البلدية منذ االستقالل و(ابعة للبلديات رياض األطفال التّ  -
  .  )1992رمسيا منذ عام (ابعة للقطاع اخلاص دور احلضانة التّ  -
  ).1972منذ سنة (سات العمومية ابعة لبعض املؤّس التّ رياض األطفال  -
علــيم مــا قبــل املدرســي، ليل املنهجــي للتّ الــدّ (الكتاتيــب املدجمــة يف بعــض املســاجد  -
1996(  

ــــ، ميكــــن إ الواقــــع  هــــذا  علــــى ضــــوء و ّ علــــيم مــــا قبــــل زة للتّ ســــتخالص ثالثــــة حقــــائق ممي
  : ابقةاملدرسي يف الفرتات الّس 

ـي يعيشه التّ سيب الذاإلرهاق النّ  -1  مثّ (بيـة الوطنيـة مـن خـالل غلـق ابع لـوزارة الّرت علـيم التّ
جربـة املرتاكمـة مــن عنـه ذهـاب التّ  ا ينجـرّ أقسـام عديـدة لسـنوات قليلـة خلـت ممّـ) فـتح

  . الةدون االستفادة منها بصفة فعّ 
وزارة  اخلــــاص علمــــا أنّ  دة األشــــكال للقطــــاعني العــــام وعوة إىل املشــــاركة املتعــــدّ الــــدّ  -2

ــلّرت ا دريس قبــل املدرســـي بيــة الوطنيــة جتــد صـــعوبات يف املتابعــة البيداغوجيــة هلياكـــل التّ
  . اخلارجة عن سلطتها اإلدارية

  



 )رياض األطفال(طفل ما قبل التمدرس  عـدوانيـة...... .....الفصـل الثالث

-109- 

اه بــوي اّجتــقــد يســيء تذبذبــه إىل العمــل الّرت  ، و ديد يف تكــوين املربيــاتبــاين الّشــالتّ  -3
ـــ -فيمـــا بعـــد -اقـــرتاح  متّ  لـــذلك ،غار الّصـــ بـــة بواســـطة ة جديـــدة تقـــوم علـــى املقار خّط

أخـــرى  ال ينفـــي هـــذا وجـــود وســـائط  املشـــروع النطالقـــه موافقـــة للعمليـــة املدرســـية و
  .  فللتطوير الطّ 

بيـــة الوطنيـــة يف عـــددها اخلـــاص مسيـــة للّرت شـــرة الرّ ، جـــاء يف النّ  علـــى هـــذا األســـاس و
 حضـريي علـى مسـتوىعلـيم التّ أنه اعتبـارا لإلمكانـات الكبـرية املسـتلزمة إلقامـة التّ  ، 2001

مــات املنظّ  توســيعه قــد منحــت ملختلــف اهليئــات و املبــادرة بتنظيمــه و ، فــإنّ  القطــر الــوطين
ــ الوطنيــة و ّ  بيــة غــري أنّ بويــة للــوزارة املســؤولة عــن الّرت ة مــع إبقــاء الوصــاية الّرت اجلماعــات احمللي

يف ى إىل ضـعف عليم مـا قبـل املدرسـي أّد مسيـة اخلاصـة بـالتّ صوص الرّ لتزام اهليئات بالنّ عدم إ
نظيم و  بيـة وة يف وزارة الّرت هـذا مـا دفـع إىل إنشـاء هياكـل خمتّصـ اختالف يف املضمون و التّ

ــ  مراقبتــه لضــمان وحــدة التّصــور و علــيم ووع مــن التّ تعيــني مســؤولني لإلشــراف علــى هــذا النّ
  . سالمة التّوجيه

وضــــة  وجـــود الرّ  ارخييـــة هـــو أنّ محـــة التّ يء املهـــم الـــذي جيـــب إبـــرازه يف هـــذه اللّ الّشـــ
ذاته الكثري مـن عناصـر القطيعـة  بوية حيمل يف حدّ لة لألسرة يف مهامها الّرت سة مكمّ كمؤّس 

ا بصفة كلّ بوية التّ مع القيم الّرت  ،   يـة علـى مسـتوى األسـرة اجلزائريـةقليدية اليت كان معمول 
  أنّ  را جديــــدا يــــوحي بظهــــور ممارســــات تربويــــة جديــــدة خاصــــة وكمــــا ميكــــن اعتبــــاره مؤّشــــ

ابعـــة ، فقـــد بلـــغ عـــدد حـــدائق األطفـــال التّ  ســـات هـــو يف ارتفـــاع مســـتمرهـــذه املؤّس أعـــداد 
حديقــة علــى  29) بريســكو(علــيم مــا قبــل املدرســيســة العموميــة لتســيري منشــآت التّ للمؤّس 

فتيحــة  ( . هــذا علــى ســبيل املثــال عــة علــى خمتلــف البلــديات ومســتوى اجلزائــر العاصــمة موّز 
  )131-139: ص ص ,2008 ,كركوش
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  : فل الجزائري في رياض األطفالالطّ / 6
ليل علـى ذلـك الـدّ  نظرا لتزايد احلاجة يوما بعـد يـوم إىل مـا يسـمى بريـاض األطفـال و

ــالــيت تؤّكــ فســية وهــو تلــك البحــوث النّ  ّ ىل نوات اخلمــس األوّ ة الّســد بصــفة مســتمرة عــن أمهي
املتزايـدة ال تســتطيع  بأعبائهـا األسـرة احلديثـة و مـن ناحيـة أخـرى فـإنّ  ، و فـلمـن حيـاة الطّ 
ه قـــان منـــوّ تـــان حتقّ بويـــة اللّ الّرت  فســـية وعايـــة النّ اجلهـــد املناســـبني للرّ  فـــل الوقـــت وأن متـــنح للطّ 

  )55: ، ص1973حممد سالمة آدم، (.  املتكامل
ــ فــل اجلزائــري وهــو يف ريــاض علــى وجــه اخلصــوص علــى الطّ  وء وســلطنا الّضــا إذا أمّ
 سـة تقـوم علـى مـنهج تربـوي تعليمـييف اجلزائـر مبثابـة مؤّس  يـاضالرّ  نا جنـد أنّ ، فإنّ  األطفال

ريــــاض  الثــــة، كمــــا أنّ ن الثّ باخلصــــوص مــــن الّســــ األعمــــار و ، تســــتقبل األطفــــال مــــن كــــلّ 
 -ركاتالّشـ -سـيري اإلداري إىل جهـات خمتلفـة مثـل البلـدياتاألطفال تابعـة مـن ناحيـة التّ 

ــ. اهليئــات املختلفــة -اجلمعيـات  هاتــه األخــريةف ،بويــة فهــي تابعـة للــوزارة احيــة الّرت ا مـن النّ أمّ
فريــاض  ، علــيم األساســيمــن قــانون التّ  23:هــذا طبقــا ملــا جــاء يف املــادة  تشــرف تربويــا و

  .اجلزائر حتمل أمساء خمتلفة  األطفال يف
  : ن ما يليبوي لرياض األطفال باجلزائر يتضمّ املنهاج الّرت  نا جند بأنّ كما أنّ 

ــت ســـنوا  4-6بالنســبة لســن  - تربيـــة :  بويـــة مــثالشــاطات الّرت ل يف جمموعـــة النّ يتمثّ
، األناشـــــيد، قص الـــــرّ  -مثيـــــلالتّ  -أشـــــغال يدويـــــة -احملادثـــــة -ســـــمالرّ  -عـــــباللّ  -احلـــــواس

  .القراءة واحلساب والكتابة و باإلضافة إىل حصص أخرى إضافية خاصة بتعليم اخلطّ 
 وت حـــــىتّ مســــاع الّصــــفــــل علـــــى ئيســــي يف هاتــــه الفـــــرتة هــــو تعويــــد الطّ إذ اهلــــدف الرّ 

  . القراءة هذه املرحلة تسبق  أن ينطق نطقا صحيحا و يستطيع 
 األشـكال هلـدف تنميـة عضـالته و كذلك تدريب األطفال على رسم اخلطوط و و

  . القلممه بتدّع 
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شــاط عبــارة عــن نشــاط رياضــي إذ يتمركــز يف نشــاط باحية يكــون النّ ففــي الفــرتة الّصــ
  . جسمي فكري و
ــــ  ســــم وشــــاط ذو طــــابع يــــدوي كالرّ ة املســــائية يعتمــــد األطفــــال علــــى النّ ا يف الفــــرت أمّ
ادر، (.  األشكال   )37: ، ص1987سعدية حممد علي 

   : أهداف رياض األطفال  /7
ـــدف بصـــفة عامـــة إىل تعـــديل والّرت  مـــن املعـــروف أنّ  مـــني تطـــوير ســـلوك املتعلّ  بيـــة 

تمــع  تمــع  القــيم  و تاهــااالجتّ  واملفــاهيم  اكتســاب ولتحقيــق أهــداف ا الــيت يســعى ا
علــــى رأســــها ريــــاض األطفــــال الوصــــول إىل  بويــــة وســــات الّرت ، إذ تقــــوم املؤّس  إىل حتقيقهـــا

  : األهداف اآلتية
 تســـهم يف بنـــاء شخصـــيته علـــى أســـس علميـــة فـــل بعـــض املوضـــوعات الـــيتتعلـــيم الطّ  1-
  )17: ، ص1994حممود عبد احلليم منسي، (. ةيمسل
تـأهيلهم للحيــاة  ىل مـن أعمــارهم ونوات األوّ يف الّســ متــدبري شـؤو رعايـة األطفـال و 2-

فات غـــري ذلـــك مـــن الّصـــ العمـــل علـــى إمنـــاء قـــواهم و ، و املدرســـية الـــيت تـــأيت بعـــد ذلـــك
يئتـــه ملواجهـــة  جمتمعـــه و حمبوبـــة مـــن والديـــه و فـــل شخصـــيةجتعـــل مـــن الطّ  احلســـنة حـــىتّ 
  . حياته املقبلة

غــري قهــري وتنميــة  ، يف جــوّ  قــة يف اآلخــرينالثّ  ، و فــلالطّ قــة لــدى عور بالثّ تنميــة الّشــ 3-
فض و ول وـة يف القبـاالستقاللي   وقت  ود ـالعودة مع تعويده بوج هاب والذّ  الرّ

  . ب إحراجه أو إشعاره باخلجلما يريد مع جتنّ  ال يستطيع أن يفعل فيه كلّ 
ترتيبــه علــى  حواســه و حيحة مــع تربيــةالعــادات الّصــ تدريبــه علــى املهــارات احلركيــة و 4-

غويـــــ، ضـــــف لــــــذلك تزويـــــده بثـــــروة مــــــن التّ  حســـــن إســـــتخدامها  حيحة والّصــــــ ةعـــــابري الّل
  . املعلومات املناسبة
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 املشــكالت و دة حلــلّ ذلــك مــن خــالل إقامــة الفــرص املتعــدّ  تنميــة املهــارات املعرفيــة و 5-
 ورية حلــــلّ لــــبعض املعلومــــات الــــيت تعتــــرب ضــــر  باحتياجــــهفــــل الــــيت مــــن خالهلــــا يشــــعر الطّ 

مـــراد (.  املعـــارف املختلفـــة ات وـول علـــى املعلومــــاملنطـــق يســـعى للحصـــ هـــذا  املشـــكلة و
  ) 97-98: ، ص ص2006زعيمي، 

  
  : ةـخالص
ريــاض (مــدرس قــاط األساســية لفصــل عدوانيــة طفــل مــا قبــل التّ للنّ تناولنــا  متّ  هكــذا  و

ريــــف العدوانيــــة مــــع ذكــــر تعلق هــــذا بــــالتطرّ  ، و كيــــزالّرت  بنــــوع مــــن االختصــــار و) األطفــــال
إضــــــافة إىل ذلــــــك .  مــــــاذج اخلاصــــــة بالعدوانيــــــةالنّ  ظريــــــة وكــــــذا األشــــــكال واملقاربــــــات النّ 
طـــــرق  ق إىل العدوانيـــــة لـــــدى األطفـــــال والتطـــــرّ  ، كمـــــا متّ  عوامـــــل العدوانيـــــة تصـــــنيفات و
م يــة الــتعلّ ظريــات اخلاصـة بعمللــى النّ فنـا عتعرّ  ه متّ بعــة لضــبط العدوانيـة كمــا أنـّـاإلسـرتاجتية املتّ 

ــ قليــد وم بالتّ علــى رأســها الــتعلّ  و  خنــّص  فــل وال يف تشــكيل شخصــية الطّ الــذي لــه دور فعّ
مييـز ض األطفـال مـع التّ فهـوم ريـاملف يف هذا الفصـل التعرّ   متّ  أي  ياض كر أطفال الرّ بالذّ 

كــذا معرفــة األهــداف الــيت يســعى إليهــا مــن أجــل تطــوير  و ، بــني املفــاهيم األخــرى بينــه و
ــــــمهــــــارات الطّ  ات وقــــــدر   ، و فســــــية، النّ  ، االجتماعيــــــة اجلســــــمية(واحي فــــــل يف مجيــــــع النّ
  . )لوكيةالّس 

 
  


