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حظخمد الدزاطت الحالُت أهمُتها اهوالكا مً زافدًً أطاطحن هما هبُػت اإلاىكىع 

ت)الوفىلت( فمً مىولم أن جسبُت الوفل  الري حػالجه، وهبُػت اإلاسخلت الػمٍس

زازج ألاطسة وألاكازب مً مجخمؼ هبحر بيافت مإطظاجه،  واطؼ ٌؼمل ما هى مفهىم 

والتي حظاغد ؤلاوظان غلى وعي وئدزان وكبى وحىده الىفس ي الاحخماعي 

دوازه اوألازالقي...الخ، وجلبى خاحخه لالزجبان بغحره مً ألافساد لِظخوُؼ أداء 

ت وفاغلُت هىم غلم هفع الوفل الري ٌػخبر مف. ئلى حاهب أهمُت اإلاسخلفت بدٍُى

سهص في دزاطخه غلى جفىحر وطلىن الوفل، وفي  واطؼ وأخد فسوع غلم الىفع، ٍو

سُت الخاؿت به  لت مباػسة خُث ًيىن بخدبؼ اإلاساخل الخاٍز مً بداًت فهمه بوٍس

والتي وىهذ شخـِخه وأهخجذ طلىهُاجه وأفيازه وختى  والدجه ئلى مسخلت مساهلخه

نه وأمساكه، وفهم طحروزتها وهسق أغساكه   ا. جيٍى

ومً أحل فهم الساػد الري ٌػخبر هفل ماض ي لىً بسـائف مخوىزة خُث حػبر 

الظلىهُاث الـادزة غىه غلى ئػيالُت غمُلت جسف خُاة الوفىلت واإلاساخل 

مده بمجمىع الـفاث  الحاطمت للىمى، باغخباز أن الوفل هى الري ًـىؼ الساػد ٍو

وت به التي أفسشث ظىاهس جيخمي التي هى غليها الُىم بدون أن هدىاس ى الػىامل اإلادُ

وال ًلخـس حػامل هرا الػلم مؼ هُفُت همى الوفل حظدًا، وئهما  ئلى سجله الوفىلي،

  وغاهفُا واحخماغُا وأزالكُا. ًلىم بدىمُخه غللُا

ى ؛فلغلم هفع الو الكلماث املفتاحيت: ت دًدي اهٍص  الوفل  ؛هظٍس
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Abstract: 

 
         Nature of the subject it addresses and the nature of the childhood stage. 

It is based on the fact that child education is a broad concept that includes 

what is outside the family and relatives in a large society with all its 

institutions. ... etc. In addition to the importance of child psychology, which 

is considered a broad concept and one field of psychology, and focuses in its 

study on child thinking and behavior, and understanding him with a direct 

way where it traces the stages of his own history from the beginning of his 

birth to the stage of adolescence that formed his personality and produced 

his behaviors and ideas and even symptoms and diseases, and methods of  

The current study derives its importance from two basic aspects: the 

composition.In order to understand the adult who is considered a child of the 

past, but with sophisticated characteristics, where the behaviors that result 

from him reflect a deep problem concerning the childhood life and the 

critical growth stages, considering that the child is the one who makes the 

adult and provides him with the total qualities today without forgetting the 

factors surrounding him from his childhood. This science is not limited to 

how the child grows physically, but rather develops him mentally, 

emotionally, socially and morally. 

The aim of this research paper is to identify the most important 

contributions and trends in this wide field, including these trend and his role 

in understanding,  educating child and studing his normal and abnormal 

aspects within his external and internal environment. To illustrate this aim, 

this paper focuses: Identifing the importance and the role of Didier Anzieu 

theory as a trend in child psychology in understanding child. 

Keywords: Child Psychology;  Didier Anzieu Theory;  A child 

 
 مقدمت:  .1

الىمى مفهىم ًسف طحروزة الخوىز مً خالت هدى أزسي لِع مً اللسوزة  ئن

مً الظلب ئلى ؤلاًجاب أو مً ألاطىأ ئلى ألاخظً لىىه غملُت البد منها ألن الخوىز 

مفهىم مسجبى باإلوظان، الري ٌػجى بالخغُحر مً والدجه ختى وفاجه. والىمى هى الػملُت 
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امىت وجظهس في ػيل كدزاث ومهازاث وؿفاث التي جخفخذ زاللها ئمياهُاث الفسد الي

 وزـائف شخـِخه. 

فاإلوظان ًسلؼ لػملُاث مً الخغحر اإلاظخمس فهى ًىمى في خسهت دًىامُت زالٌ 

اإلاساخل اإلاخػاكبت مً حمُؼ الجىاهب أو الىىاحي الجظمُت والػللُت، اإلاػسفُت، الاهفػالُت 

فاغل الدًىامي بحن الوفل الاحخماغُت مما ًددد زـائف شخـِخه الفسدًت غبر الخ

والبِئت وجىحُه هرا الخفاغل هى الري يهُأ الخغحراث التي جمحز الىمى جدلله، خُث 

م  (R.zazzo,1983)ًلخف الباخث  ؿىزة مبظوت بمىكىع دزاطت الىمى غً هٍس

ؤلاحابت غلى الظإاٌ الري هسخه "هُف ًـبذ الوفل زاػدا؟ " وخاٌو الباخث ججاوش 

للىمى لُخجه ئلى اإلاالخظت اإلاباػسة للوفل مما ٌػجى به مً حػلُداث الدزاطاث اإلاىػصلت 

ً. وذلً مً زالٌ ما وزد في أبدازه بما  وزـىؿُاث في وؼاهاجه وغالكاجه باآلزٍس

أطماه بالخىظُماث الىظائفُت أي دزاطت الوفل وهمىه غبر وظائف )الفىس، الػاهفت، 

 لوفل هدى السػد. اللغت، ...الخ( والتي ًسي أنها حظاهم في جوىز ا

ىلىحُت التي حػوى للوفل لِع  ومىه فان الػملُاث والخـائف الىفظُت و الفحًز

لها حاهب وزاسي فلى بل لها حاهب بُئي ًىفسه اإلاجخمؼ، ئذ أن الفسد ًىلد وهى ابً بُئخه، 

سجلي هصخـُت جىؿف  خغحر ٍو وبالخالي فالوفل ال ًىمى مً جللاء هفظه فهى ًىمى ٍو

ت بلدز  ما جىفس الػاملحن اإلاروىزًٍ )الىزاسي/البُئي( ومادي اهدماحهم لخدلُم بالظٍى

 خُاجه.

ئن أهداف دزاطت الىمى هى فهم الخوىز والخغُحر غىد الفسد ألن هرا الخوىز 

ًددر هدُجت غملُاث مػلدة جدؼابً فيها غىامل مخػددة بخأزحراث مخفاوجت وجسخلف مً 

ىلىجي أو  فسد آلزس، ألن ول شخف ًملً زـىؿُت مػُىت طىاء غلى اإلاظخىي الفحًز

الىفس ي أو الاحخماعي ...ئلخ. فػلم الىمى ٌػجي بالصخف بىؿفه مجمىغت مً الخوىزاث 

لت  (R.Mucchielli)وبدظب  فان أهداف دزاطت الىمى هي: أوال: فهم الوفل بوٍس

سُت الخاؿت به والتي وىهذ شخـِخه وأهخجذ  مباػسة خُث ًيىن بخدبؼ اإلاساخل الخاٍز

نها. طل ىهُاجه وأفيازه وختى أغساكه وأمساكه، زاهُا: فهم ؿحروزجه اإلاسكُت وهسق جيٍى

زالشا: مً أحل فهم الساػد الري ٌػخبر هفل ماض ي لىً بسـائف مخوىزة خُث حػبر 
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الظلىهُاث الـادزة غىه غلى ئػيالُت غمُلت جسف خُاة الوفىلت واإلاساخل الحاطمت 

مده بمجمىع الـفاث التي هى غليها للىمى، باغخباز أن الوفل هى الري ً ـىؼ الساػد ٍو

 الُىم بدون أن هدىاس ى الػىامل اإلادُوت به التي أفسشث ظىاهس جيخمي ئلى سجله الوفىلي.

ومما طبم فهىان الػدًد مً الباخشحن الرًً طاهمىا وأطهمىا في دزاطت الوفل 

ت و ت دازل مدُوه الخازجي والدازلي ومً بُ بجىاهبه الظٍى ى" الالطٍى نهم "دًدي أهٍص

  .ً  ئلى حاهب باخشحن آزٍس

لرلً حاءث الدزاطت الحالُت للىكىف غلى هرا الاججاه اإلاهم في غلم الىفع 

ت دًدي  الىمى للوفل طىاء وان الجاهب الظىي مىه أو اإلاسض ي وهى: ماهي ئطهاماث هظٍس

ى في غلم هفع الوفل؟  اهٍص

 أهداف الدزاست:-2

ت تهدف هره الىزكت البدشُت ئلى  هلوت مهمت مسجبوت ازجباها وزُلا بمسخلت غمٍس

مهمت حػخبر أطاطُت في خُاة ؤلاوظان وهي مسخلت الوفىلت وما ًدُى بها مً غىامل 

ىلىحُت في مساخل جوىزها وهما:  احخماغُت وهفظُت و فحًز

 الخػٍسف بػلم الىفع الوفل. -1

ى وؿاخبها. -2 ت دًدي اهٍص  الخػٍسف بىظٍس

ت.  -3  الخػٍسف ببىاء الىظٍس

 حلد( خظب الباخث.-ددًد وظائف )ألاهاج  -4

 ميؼىزاجه.-أبدازه-الخػٍسف أغماله -5

 جددًد الجاهب اإلاسض ي  في هره اإلاسخلت هما ًساه الباخث. -6

ت. -7  جلُُم الىظٍس
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 أهميت الدزاست:-3

جأحي أهمُت هرا البدث مً أهمُت اإلاىكىع هفظه وهى غلم هفع الوفل الري 

م هفع الىمى زاؿت وغلم الىفع غامت. وهرلً ٌػخبر مً الفسوع ألاطاطُت وألاولى في غل

ت خُث حػخبر مسخلت الوفىلت مً أهم مساخل الىمى التي ًمس بها  ألهمُت اإلاسخلت الػمٍس

الفسد زالٌ دوزة خُاجه، وكد أهد الىشحر مً غلماء الىفع وغلماء الاحخماع وغلماء 

ىظىن)(Freud)التربُت أمشاٌ فسوٍد   Johnحىن لىن ) (Piaget)بُاحُت  (،Erikson، اٍز

Lock حان زوطى ( وجىن(Rousseau)  وغحرهم غلى ألاهمُت البالغت لهره اإلاسخلت وغلى

كسوزة الاهخمام بخدلُم مخولباتها الجظمُت والىفظُت والاحخماغُت وهرا الاهفػالُت 

ا، وهظسا ألهمُت هره اإلاسخلت وما ًترجب غنها مً آزاز  لُىمى الوفل همىا طلُما وطٍى

ت وهف ً وئغداد؛ جسبٍى ظُت جددد اإلاػالم ألاطاطُت لصخـُت الفسد وىنها مسخلت جيٍى

خددد فيها  ففيها جدؼيل الػاداث واللُم والاججاهاث وجىمى الاطخػداداث واللدزاث ٍو

مظاز الوفل الجظمي والاهفػالي والاحخماعي والػللي هبلا إلاا جىفسه  له البِئت اإلادُوت، 

اث السئِظُت التي جلؼ غلى غاجم  لرلً فان الاهخمام بهره اإلاسخلت  ٌػد مً ألاولٍى

 الباخشحن في هرا اإلاجاٌ  وجفظحر ول ما ًددر مً حغحراث في حمُؼ  حىاهب الىمى لديها.

ً في البدث في  هما ًمىً لهرا البدث زغم أهه اطخلـاء هظسي أن ًدفص باخشحن آزٍس

 هرا اإلاجاٌ في جســاث أزسي.

 علم هفس الطفل: .1

لت ٌػخبر غلم هف سهص في دزاطخه غلى هٍس ع الوفل أخد فسوع غلم الىفع، ٍو

جفىحر وطلىن الوفل، مً بداًت والدجه ئلى مسخلت مساهلخه، وال ًلخـس حػامل هرا الػلم 

س 
َ
ىظ ًُ . وان 

ً
 وغاهفُا

ً
 واحخماغُا

ً
، وئهما ًلىم بدىمُخه غللُا

ً
مؼ هُفُت همى الوفل حظدًا

ه همىذج مـغس غً ا
ّ
 غلى أه

ً
 أؿبدذ هظسة للوفل كدًما

ً
لصخف البالغ، ولىً خالُا

غلماء الىفع ئلى هفظُت الوفل غلى أّنها هادزة ومػّلدة، وهىان ازخالف فُما بُنهم فُما 

م بالخيؼئت وهبُػت البِئت اإلادُوت بالوفل، ومدي جأزحرها في جوّىزه، فػىد الخفىحر 
ّ
ًخػل

ت جوّىز الوفل، ًجب أزر الػىامل الدازلُت والخازح ُّ ُت بػحن الاغخباز، فىما في هُف
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جإزس الىزازت والـفاث الصخـُت غلى الوفل، وجإزس الػىامل البُئُت والػالكاث 

س الوفل.  غلى هُفُت جوٍى
ً
 الاحخماغُت والشلافت الظائدة في اإلاجخمؼ أًلا

ت التي  البدث الػلمي هى مجاٌ مخػدد الخســاث ليل مًو  ٍس واإلامازطت الظٍس

ص الصحُت  لظلىهُاثا جداٌو مػالجت الجىاهب الىفظُت للمسق، وؤلاؿابت به، وحػٍص

وألاطس في مساهص صحت ألاهفاٌ. ًخم مػالجت الللاًا الىفظُت في  واإلاساهلحن ،ألاهفاٌ في

هاز جىمىي، والخأهُد غلى الػالكاث الدًىامُىُت اللائمت بحن ألاهفاٌ وأطسهم، وهظام ئ

 جلدًم الخدماث الصحُت هيل. 

 ألهثر الػلىم ألازسي اطخجابت إلاوالب خلٌى و 
ً
ظهس غلم هفع الوفل زالفا

مخػددة في مػسفت مىهجُت خٌى ألاهفاٌ فلد واهذ زمت خاحت ملحت ئلى أداة جفُد في 

وي غً مخسلف الػلل هما بسشث الحاحت ئلى هسق هاحػت لتربُت ألاهفاٌ جمُحز الر

ووطائل مجدًت لخدلُم جلً الوسق وجدىلذ اإلامازطاث الظلىهُت للمسبحن ئلى"غلم 

 منهجي" مخدسز مً اإلاوالب الىفػُت التي دفػذ ئلى زلم هرا ألازحر.

اث غلم هفع الوفل للىؿٌى ل ػدد مً يهخم الػدًد مً الػلماء بدزاطت هظٍس

ألاهداف مخمشلت في جفهم هبُػت الوفل الىفظُت في مساخل همىه اإلاخىىغت و مظاغدجه في 

الخػلم و ئدزان الػىامل التي جإزس في مىظىمت اهدظاب اإلاػازف لدي الوفل و الخػسف 

غلى أهم الخـائف التي ًىلد بهاو مدي جأزحرها غلُه، باإلكافت لخددًد الخـائف 

إلادُوت و دوزها هرلً في خُاة الوفل، و حؼىُل شخـِخه و اإلاىدظبت مً البِئت ا

اث الرواء و اللدزاث الػللُت في خُاجه الىفظُت و ازجباهها  الخػسف غلى جأزحر مظخٍى

ؼ أو اللدزة غلى الخػلم و الخرهس و جددًد الػىامل اإلاإزسة في ازخالف و  باليظُان الظَس

ألاهفاٌ بـىزة أفلل و جددًد أهم جىىع أهمان الظلىن بحن ألاهفاٌ و بالخالي فهم 

اإلاػاًحر التي ًمىً الاطدىاد ئليها لدصخُف خالت الصحت الىفظُت للوفل و الخػسف غلى 

 أهم اإلاؼىالث الىفظُت التي كد ٌػاوي منها و مداولت البدث غً طبل الػالج اإلاىاطبت.

اث غلم هفع الوفل بيافت مظاهس الىمى التي ًمس بها الوفل طى  اًء و تهخم هظٍس

 ً همى خسوي أو أزالقي أو اهفػالي و غحرها مً ؿىز الىمى التي ًمس بها ،بما ٌظهم في جيٍى

زلفُت مػسفُت مخياملت غً الفسوق الفسدًت بحن ألافساد في مساخل الىمى اإلاسخلفت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86
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باإلكافت لفهم غلم الظلىن و الخوىزاث الظلىهُت التي ًمس بها الوفل مً الظلىهُاث 

هُاث ذاث الوابؼ اإلاػلد و التي جسجبى باألفياز و اللسازاث اإلاػلدة البظُوت ئلى الظلى 

التي ًدخاحها ؤلاوظان للػِؽ و هى ما ٌػبر غً جوىز ؤلاوظان مً الوفىلت و الخللائُت ئلى 

الىطج الاهفػالي و الىفس ي و الري ٌػبر غً كمت الخوىز للفسد البؼسي مً زالٌ جفاغل 

ىزازُت و ما ًىدظبه مً البِئت اإلادُوت به لدؼىُل وافت مػوُاث خُاجه مً الػىاؿس ال

كُمه في الحُاة و زبراجه و مفاهُمه التي جخدىم في هبُػت و هىغُت الحُاة التي ٌػِؼها 

 ومن بين هره النظسياث ما سنحاول جقديمه في هره الىزقت البحثيت.الفسد. 

 Didier Anzieu (1923-1999.)هظسيت ديدي اهصيى في علم هفس الطفل: .2

 هبرة جازيخيت عن الباحث: .1.2

ى طىت ) ( فُمُالن، غاغ هفىلخه ومساهلخه فيها ختى 1923ولد دًدي اوهٍص

ت ذاث هظام دازلي )هجري...(. وفي  ت خُث اهخلل ئلى باَزع ودزض في زاهٍى مسخلت الشاهٍى

ألاغىام التي وان ًدلس الحخُاش امخداهاث اإلادزطت الػادًت في جســه الفلظفت ازر 

ت زاؿت خٌى "ئمياهُت وكؼ ئػيالُاث للمػلىماث واإلاىبهاث التي جأجِىا مً الخبرة خـ

(، 1948)الخأمل/الخفىحر(.وبػد هجاخه في ازخباز ػهادة ألاطاجرة في الفلظفت في طىت )

بدا ًدلس لؼهادة اللِظاوع في غلم الىفع، خُث بدا أٌو أغماله في غلم الىفع 

، وجدزب غلى (Claud-Bernard)اغىجي ليلىد بسهازالػُادي في مسهص غلم الىفع البُد

 Philippe) .زم مً فلُبع حساف (Mereille Monod)البظُيىدزاما مؼ مىازي مىىد و 

Garavel)  ٌوحىفحن حظدىا(Genevienetestemale)  و(Kestcmberg- Evelyne). 

غمل هأزـائي هفس ي متربف في اإلاـلحت الخاؿت باألمساق الجلدًت 

(P.Geiciansky)  ما، ومً هىا بدا أًً اكترح ازخباز زوػار غلى اإلاسض ى اإلاـابحن باألهٍص

 حلد(.-جوبُم أو اخد أٌو اهوالكاجه البديهُت غلى مفهىم )أها

 

(Daniel Lagache) له مىكىع  يعطي «grande»  وهي دهخىزاه دولت خٌى الخدلُل

ىكىغها البظُيىدزاما وهصحه " وهي مرهسة مla petiteزم " « L’auto-analyse»الراحي 
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ىه في هرا اإلاجاٌ، خُث حػخبر ملابلخه  باالهلمام ئلى الخدلُل الىفس ي ،وهىان بدا جيٍى

مؼ "للاغ" حاءث في وكتها ألنها فخدذ أمامه أفاق هبحرة غلى مجاٌ غلم الىفع وزاؿت 

 الػُادي واإلاسق، والخدلُل الىفس ي.

( ووافذ Juliette Favez –Boutenierمؼ ) ما فُما ًسف الدزاطاث الجامػُت فاهه دزضأ-

مً احل الحـٌى غلى أهبر الؼهاداث والظُادة في غلم الىفع بجاهب دزاطاجه 

الفلظفُت والوبُت خُث جدـل غلى الػدًد مً الخســاث في هفع الىكذ في ماي 

(1968.) 

ػخبر هرا الباخث مً أػهس واهبر اإلايىهحن لألزـائُحن ؤلاولُيُىُحن في الج - امػت في ول َو

اث الخدلُل  Paris x-Nanterreو   Strasbourgمً  ، خُث ؿب أغماله في مدخىي هظٍس

 الىفس ي.

ػازن في جوىز خسهت الخدلُل الىفس ي في فسوظا، جيىن في حمػُت الخدلُل الىفس ي  -

بباَزع والجمػُت الفسوظُت للخدلُل الىفس ي خُث ٌػخبر مً الباخشحن البازشًٍ ألاوائل 

 .(Lakan) مؼ "الوان"

 ( أؿبذ فدا في الجماغاث الدافػت غلى حمػُاث الخدلُل الىفس ي.1964وفي ) -

ػخبرها ألاداة ألاطاطُت في الخدلُل  - ٌػخبر مً الخدلُلحن ألاززىذهظُحن في جوبُلاجه َو

 والخفظحر والري ًسي اهه غمل مصدوج للمدلل واإلادلل.

ت )الخدلُل ا - ( 1959لراحي لفسوٍد( طىت )جدـل غلى ػهادة الدهخىزاه اإلاػىٍى

ظخسدم في جوبُلاجه الظُيىدزاما والػالج الجماعي.  (Anzieu, 1985, P1) َو

ت )اهأ - حلد( والري ٌػخبره حهاش ئزطالي مهم بحن -وهى ؿاخب أفلل مظاهمت وهي هظٍس

( هىفمبر طىت 25خُث جىفي في ) (Sylvie, 2006, P1)وظائف ألاها ووظائف الجلد.

(1999.) 
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 جلد(:-هىم )اهأ مف. 2.2

ئن جـىز هرا الباخث لهرا اإلافهىم مً زالٌ بيُت حظم ؤلاوظان خُث ًسي 

أن هما ئذا واهذ بيُت الجظم مدددة بميىهاتها )ألاغلاء ألاحهصة اإلاىظمت(، فان زىائُت 

حلد( ممازل له لىىه غبازة غً حظد هفس ي. فالجلد ًيىن خاحص بحن ما هى زازجي -)اهأ

ػخبر مىولت غبىز ومىولت الخبادالث الحظُت وزاؿت اللمظُت منها وما هى دازلي فهى ٌ

لمع مً ألازس(.  )جلمظه ٍو

ػجي به أًلا: اهه غبازة غً )هىاماث واكػُت( وجخمشل في الـىزة التي ٌظخػحن او - َو

ًسجىص غليها الوفل في اإلاساخل اإلابىسة مً همىه ختى ٌظخوُؼ جدلُم ذاجه واها مظخلل 

 ظاخت الخازحُت لجظمه.مً زالٌ زبراجه للم

سجىص هرا اإلافهىم )أها حلد( غلى زالر زـائف أطاطُت للجلد -وبـفت غامت ٌظدىد ٍو

 وهي:

 
 

بحن الدازل والخازج ووظُفتها خماًت الفسد مً الحىادر  الخاصت باملظهس)املساحت(:-

 والاغخداءاث الخازحُت )ألافساد آو ألاػُاء(

وحػخبر وطُلت أولُت للخىاؿل والخبادٌ مؼ  ألاخس:الخاصت بالتبادل والتىاصل مع -3.2.2

 اإلادُى الخازجي وظُفتها   
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ئذن الوفل مدان بالسغاًت الامىمُت، في هرا الىاكؼ حلد غلى حلد وحظم غلى حظم  -

ت مً زالٌ الخـىزاث الخُالُت اإلاؼترهت بحن ألام  مؼ ألام، بدُث ًدؼيل مظاخت مجاٍش

د مً كدزجه غلى الحماًت مً ؤلافسان في ؤلازازة:والوفل للجلد وهرا   ًٍص

 
جي بحن الـفدخحن لهرا الجلد الىفس ي مهم حدا، وبهرا  - وألاهُد أن الخباغد الخدٍز

ً   )أها  حلد( زاؾ به مهما خدر له مً جـىزاث مؼىهت –ٌظاغد الوفل مً جيٍى

حلد( –ان )أها لجلده. وبهرا ًسي هرا الباخث باغخباز أن الجلد ٌغلف ول الجظم ف

 (Sylvie, 2006, P189) ٌغلف ول الجهاش الىفس ي.

وهي الـىزة التي ٌظخػملها أها الوفل في اإلاساخل اإلابىسة مً الىمى وذلً ختى ٌظخوُؼ  -

اث هفظُت مً زالٌ الخبرة اإلاػاػت غً مظاخت  ان ًخػسف غلى ذاجه واها ًدىي مدخٍى

اًص مً الجاهب الىظُفي)الػملُاث( غً حظده وهي جيىن غىدما ًبدأ ألاها الىفس ي بالخم

بلى غحر مخماًص مً الجاهب اإلاصي.  ألاها الجظدي ٍو

وخظب دًدي فان هرا الخـىز غجي باإلافاهُم التي ًمىً لها أن جفخذ اإلاجاٌ  -

ت ألاهثر جداوال مشل :)غلى وحه  للمالخظاث وألافياز مً زالٌ الػدًد مً الخػابحر اللغٍى

ً حلد حدًد( ...الخ فاذن ٌػخبر السابى اإلاهم الجلد(، )ًسي أخد في ال جلد(، )جيٍى

 وألاطاس ي بحن الىفع والجظد.

 بناء النظسيت: .3

ىلىحُت فلى لىً لدًه أًلا وظُفت هفظُت  - ًسي دًدي أن الجلد لِع له وظُفت فحًز

التي حظمذ بىكؼ خدود أمام الىكػُاث الاجـالُت وهرلً الاخخىاء والدسجُل خُث 

 غلى زـائـه مً زالٌ الػالكاث مؼ اإلادُى.ًدافظ الجلد 

ئذا وان هىان هلوت جدازل بحن ألاها والجلد فهرا ٌػجي أن مدخىي الػالكت بحن الوفل  -

ت وأغوى مشاٌ باالجـاٌ الجظدي بحن ألام وزكُػها والتي حػخبر اللبىت  وألام كٍى
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زا للجلد غلى اهه ألاطاطُت في الىمى الىفس ي، هره الػالكت والازجبان بُنهما ٌػوي جـى 

غالف واخد ومؼترن بُنهما. هرا الجلد ألهىامي هما اطماه دًدي الري حؼيل بحن 

 )التعلق التكافلي املتبادل(.الشىائُت )أم/هفل( ًجػلهما مخػللحن ببػلهما البػم 

زغم أن اهفـالهم مخىكؼ في اإلاظخلبل، هرا الىاكؼ الري ًلغي جلً الؼساهت والري 

لتي غىد الحاالث اإلااشوػُت هره الحاالث التي جظهس في هفىلتهم ًـبذ حسح هسحس ي وا

اإلابىسة ئؿاباث حظدًت خلُلُت وجيىن مخمسهصة غلى مظخىي الجلد بدُث جبجى 

:ً  الخـىزاث اإلااشوػُت مً زالٌ مظهٍس

  حلد زمصي واخد، ومؼترن بحن ألام والوفل وهرا بظبب الخدامهم ببػلهم

 البػم. 

  طحروزةdé fusion لىؿٌى الوفل ئلى اطخلالٌ الراث جمس بخمصكاث الخفى ً

 (Guy, 1985, PP 1/2)واوؼلاكاث غلى مظخىي الجلد اإلاىدظب.

ًلٌى دًدي ئن اجـاٌ الوفل بجظده ًجػل اإلاىكىع ٌؼيل )حظد هفس ي( الري  -

يىن غسفت مً  ٌػخبر همجاٌ زاؾ ًددد ألازس واإلاىكىع ،هلىكػت ،غالف ،ٍو

اث، هرا الغالف، أها  ,Anzieu)حلد ًلىم بدؼىُل اإلايىهاث الىفظُت للمىكىع.-اإلادخٍى

sd, P3)   وهى هغؼاء زلىي مدىم ٌظمذ كبل ول ش يء بخىكُف اوػياض الدازل غلى

الخازج وهي ملبىلت باليظبت للحاالث الرهاهُت التي فيها الىفىذًت والؼبلُت. خُث غىدما 

 il est)ا اهه في حلدههفهم مً هر (dans sa bulle)هلٌى غلى شخف اهه في فلاغخه 

dans sa peau)  حلده –في أهاه (dans son moi-peau). 

حلد( ًظهس هخـىز حساحي ًىضح لىا اغخماد ألاها غلى الجلد -"في الىهلت ألاولى )أها

وجمازل مؼترن بحن وظائف ألاها ووظائف غالفىا الجظدي )جددًد، الحد والحماًت(. ئذا 

ً خد مؼترن ٌظاهم في ئزساء بػم اإلافاهُم  اغخبرها أن ألاها والجلد فان لهرًً الجهاٍش

 (Anzieu,sd,P2)اإلاؼترهت والحدود الحد أو النهاًت واإلادخىي" 
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للد خدد زالزت اهدسافاث ٌػمل بها ول مً ألاها  .عمل ألاها والجلد حسب ديدي:1.3

 والجلد وهي:

 ر همجاش أو زمص للجلد.: وحػجي أن ألاها ٌػخب(Métaphorique)املجاشيت:  -

 ألاها والجلد ًىمالن بػلهما البػم هيل وحصء. :(Métonymique)كنائي:  -

-"En ellipse ظهس غلى ػيل كوؼ هاكف مجاشي ": وهى زى فاؿل بحن ألاها والجلد ٍو

حلد( -)زمصي( )ٌؼمل ؿىزة لبإزة مصدوحت: ألام والوفل(، في هرا الخـىز السمصي، )ألاها

 فظُت حظخسدم اإلاهازاث الحظُت والحسهُت.ٌؼحر ئلى ؿىز ه

جيلم الباخث غلى زمع مفاهُم صحُت هما  .املفاهيم الصحيت الخمست لديدي:2.3

 (:1وؿفها جيىن في الػالكت بحن ألام والوفل جلخـها الباخشت في الؼيل )

 
 
 
 
 
 

 (: المفاهيم الخمسة للباحث.1شكل)

ي )الاهخلالي(الري جيلم غىه بدُث ًمىً ان هجد هره ولها في اإلاجاٌ الواكى 

لتها في  (winnicott)الباخث  ليي ًخيامل الاها في اإلاجاٌ والصمً وهرا ٌػىد الى الام وهٍس

 (Anzieu,sd, P3)اخخىاء هفلها وخماًخه والىؿاًت غلُه.

 جلد( حسب الباحث:-وظائف )الاها-4

ى زماهُت وظائف أطاطُت ٌ)اها حلد( وهي والخالي: -خدد دًدي اوهٍص

(Anzieu,1985,P1/2) 

مةاالبتسا  

 الرضاعة االحتواء

لبكاءا  

 االحتضان
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والتي اطخلاها مً ملازبت "وهُيىث"، هره لها  Maintenance (holding).الىصايت:1.4

)وظُفت الحلُبت( والتي جدخىي غلى الجُد والىشحر مً السغاًت الامىمُت وهره حظمذ ببىاء 

 الخـىزاث.

مىمُت ٌػجي السغاًت الا   «soigner» (handling)ملازبت  la contenanceالقدزة: .2.4

جدُذ اللػب بحن حظد ألام وحظد هفلها وأخاطِظهم الخاؿت. وهي لها دوز هبحر في 

 جددًد الحد الفاؿل بحن الدازل والخازج.

ً واإلاشحراث الخازحُت  la constance .الثباث:3.4 ودوزها الحماًت مً اغخداءاث آلازٍس

صة ا لخدمحر أو الخدوُم وهي التي طماها فسوٍد بمسخلت ما كبل ؤلازازة.ملاومت كد غٍس

 الدازلُت مؼ جسن مياهت للرة ؤلازازة.

 حلد( ٌظاغد بسوش الراث غلى الخمحز الفسدي.–)أها  l’individuation.التميز:4.4

-ؤلادزاواث الحظُت الدازلُت حػوي مػجى. واها la correspondance.جبادل السسائل:5.4

 حلد هى الظاخت السابوت لها.

: وهى اجـاٌ الوفل بجلده مؼ حلد ألام أي )حلد la sexualisation.الجنسيت 6.4

بجلد( بدُث ان السغاًت الامىمُت هي التي جيىن وولد غىد الوفل ؤلاخظاض بدب الراث 

ػخبر اها. )الػؼم( والسغبت حلد مصاٌو لخاؿُت اإلاظهس الخازجي الري ًدمي مً ؤلازازة -َو

ت بحن لسغباث الجام لمً هىع مً الاطخمساٍز دت لحب الراث والسغباث الجيظُت ٍو

ت.  الجرحظُت لالها والسغباث الفىٍس

حلد غلى الخػبئت بالواكت اللُبُدًت للػملُاث –ٌػمل أها  l’énergisation.الطاقت: 7.4

 الىفظُت.

حلد "الؼهادة ألاؿلُت"ميان وكؼ -أها la signifiance.املدلىليت )الدالليت(: 8.4

ت وهأهه الػالماث واإلاالخظاث ألاولى التي لها م ػجى، ألاػُاء، اليلماث اإلاػلىماث السمٍص

 .(cire) مغوى بالؼمؼ

خُث أهد الباخث أن هره الىظائف أو الػملُاث الشماهُت هم في زدمت زغبت الخػلم،  -

زم الػملُت اللُبُدًت زم بػد أكاف الىظُفت الخاطػت والتي لها زاؿُت طلبُت وهي 

صة اإلاىث( وجخمشل في:  )غٍس
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وهي حؼبه غملُت الخدـحن الراحي والتي  le rejet et la toxicitéسميت: وال-.السفض9.4

صة.  ب غلى الراث غبر الراث. وهى هىع مً الىيىؾ والسحىع للغٍس جوسد الػلى الغٍس

 الباخث ًخيلم غلى هره الشىائُت هأنها ش يء مػلم، طمُت.

 منشىزاجه:-أبحاثه-.أعماله5

دار الفسدًت والجماغُت في فهم الػالكت بحن للد طاهم دًدي بالىشحر مً الػماٌ وألاب

س غلم الىفع وزاؿت فُما ًسف الوفل ومً بُنها ما ًلي:  الوفل وألام وهرلً في جوٍى

مً أغماله اللُمت و ألاولى في مظحرجه الػلمُت وؼس هخابحن للوالب وللممازطحن في  -

 اإلاُدان، خُث اخخىث مىاكُؼ حدد وواهذ هره ألازحرة في فسوظا وهي:

  :الازخبازاث أو الوسق ؤلاطلاهُتLes Méthodes projectives(1961-1992) 

 :ديناميكيت الجماعت املحدودةLes dynamiques de groupe restreint  (1986-2003) 

ومؼ مجمىغت مً الباخشحن الرًً غملىا مػه في الظُيىدزاما الخدلُلُت أو غلم   

ماغت الدصخُف أطظىا بما ٌظمى بدللت الدزاطاث وح الىفع الخدلُلي الخمشُلي

ً و ألابدار اإلافػلت في غلم الىفع   ٌػجي  (CEFRAP)الفسوظُت للخيٍى

Cercle d’études Française pour la formation et la recherche active en psychologie  

والدزاما هميان الخلاء للػلىم وزاؿت غلم الىفع، غلم الىفع الاحخماعي، الخدلُلي 

 )الخمشُلي(.

لت غحر جدلُلُت وذلً لى هسحؼ ئلى جلىُت هما    غمل غلى حغُحر البظُيىدزاما هوٍس

(Jacob Lévy Moreno)  في غلم الىفع الخمشُلي الخدلُلي، هجد أن ألافػاٌ أو

الظلىهُاث هم أًلا غبازة غً ئػازاث وغالماث جإزر هسطائل أو مىبهاث مً اإلادُى. 

ي الىؿالث الاجـالُت والخفاغلُت في مساخل ما كبل اليلمت البظُيىدزاما ًخىاحد ف

واللغت اليامىت. والتي حظاهم في مػسفت دوز اليلمت وكدزتها غلى ئكفاء اإلاػجى غلى 

 الخبراث الجظدًت.

( 1992أما مً حاهب البدث واليؼس فلد غمل غلى مػسفت هدُجت أغماله طىت )  

والشاهُت  (Psychismes)لى فسدًت بػىىان ملالخحن ألاو  (Dunod)بخلدًمه إلاىخبت اليؼس 

 René)وذلً باإلاؼازهت مؼ  (Inconscient et culture)"الالوعي والشلافت" حماغُت بػىىان

kaes) ، خُث ًيخلي هـىؾ وملاالث مً اإلاجاٌ ؤلاولُيُيي والخدلُلي، غلم الىفع
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ألاشماث  –الفسدي، الجماعي، الاحخماعي، البظُيىدزاما، ومً غلم الىفع اإلاظىحن 

 الحُاجُت.

للد وؼس الػدًد مً اإلالاالث الخاؿت في اإلاىهجُت: غلى هسق الخدلُل الىفس ي   

ت الخػبحر، البظُيىدزاما، الازخبازاث ؤلاط لاهُت، الخاؿت بالجماغاث التي لها خٍس

( دًدي اطخلاٌ مً الجامػت وهسض خُخه 1983)غام  الاطترزاء ومجمىغاث بالىذ

( 1995-1985حلد طىت )-أهثر فأهثر بملازبخه غلى ألاها امهللبدث الػلمي خُث شاد اهخم

(، التي حػخبر هفاجدت خظ هبحرة له في اإلاجاٌ البدثي والتي الكذ 1995والخفىحر طىت)

( جسحمذ 1992دٌظمبر 11ابدشاه ألازسي. وفي ) زواحا هبحرا في الػالم ئلى حاهب أغماله و

 (Sylvie, 2006, P 3) .أغماله غبر الػالم

 جاهب املسض ي:.ال6

حلد( الخاؾ -جيلم الباخث غً غملُت اهدظاب الوفل مً زالٌ مىكىع)أها 

هبػا بالوفل خُث ًسي أن هرا الاهدظاب ًمىً أن ٌػسكل مً زالٌ أو بظبب الخػاكب 

والخىاوب غحر اإلاخىكؼ للخػلم والازجبان اإلافسن بمىكىع الحب وزاؿت في مسخلت الوفىلت 

)ألام( هرا الخػلم الػىُف زاؿت مً الجاهب الغرائي ًإدي ئلى  ألاولى واإلاخمشل غالبا في

الفؼل في اهدظاب هره الخاؿُت وغدم الىؿٌى ئلى الاطخلاللُت الراجُت وظهىز زلل 

 (Sylvie, 206, P198) .غلى مظخىي بػم الىظائف

صجؼ -ًلُف هرلً في خالت غُاب )أها حلد( لدي مٍسم ما فان ذلً ًدفص َو

إلاػالج طىاء وان مسخف في ألامساق الجلدًت هبِب غللي جدلُل ئلى ظهىز وبسوش ا

هفس ي، مؼاغس غلى أن مٍسله كد حػلم به والخـم به وغحر كادز غلى الىؿٌى ئلى 

الاطخلاللُت الراجُت وهرلً زؤٍت حلد اإلاػالج غلى اهه حلده وهي اإلاجاٌ الىفس ي الخاؾ 

 (Sylvie, 2006, P199)به.

 .جقييم املقازبت:7

أن الباخث اطخىفي مً ئطهاماث فسوٍد زاؿت الىمىذج الىظسي منها الري أزسي هالخظ 

 ؤلاطهاماث الوبىغسافُت للخىظُم الغحر الػادي لالها الجظدي والاها الىفس ي.
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اطدبدٌ اإلاسخلت الفمُت بمسخلت الػالكت حظد لجظد. ًلؼ أًلا السفم اإلاصدوج لللمع 

 كبل السفم الاودًبي.

 

هى الري ًفسق هُىىهت مىفـلت زفم الػىدة ئلى الػالكت الالخدامُت و  السفض ألاولي: -

 مؼ ألام )الشدي الامىمي( "ملاومت الاهدفاع للحب والخػلم.

البدث غً الظلوت: الوفل ال ٌظخوُؼ إلاع ول ش يء ختى ًيىن طُد  السفض الثنائي: -

وهىا ًـل ول ش يء. بمػجي ًجب غلُه ازر ؤلاذن كبل اللمع وذلً مً زالٌ ولمت )ال( 

 ئلى زبى بحن اللغت والحسهت أي بحن الولب واليلمت.

للد لفذ دًدي اهدباه الػدًد مً الباخشحن ئلى وكػُت ومياهت الجظد باليظبت للفسد  -

وهُفُت جدلُله وئظهازه في الىاكؼ، خُث وؿف الوبلاث اإلاسخلفت لتي مً زاللها هيىن 

 تها الباخشت في هرا الؼيل:وهـل ئلى اطخلاللىا باإلاسوز غليها وهي هما لخـ
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 جيلم أًلا غلى الالوعي والجماغت خُث خدد زـائف الجماغت والخالي: 

 .الجماغت هي هما طماها خلُبت هسحظُت مؼترهت 

 .الجماغت هي ش يء لبُدي 

 .الجماغت غبازة غً أها مشالي 

 .في الجماغت ول فسد ًيىن خدود لجلده 

 جمىغت آو الػائلت الىاخدة.الجماغت لها وظُفت السبى بحن أفساد اإلا 

( مالخظت ئولُيُىُت ومىخلاة مً جوبُلاجه وأغماٌ وجوبُلاث ول مً 21مً زالٌ ) -

)فسوٍد، فدزن، بًُ، وآزسون(. ازر هرا الباخث مً مسخلف الخىحهاث واطخسدمها في 

( بجمؼ مسخلف الحلائم الػلمُت غلى الجىاهب 1985غمله وجـىزه الجدًد طىت )

ت و الؼمُت( والتي اطماها "بغؼاء زافي".)الـىجُت وال  حساٍز

خه )أها زالؿت: حلد( أن الوفل غىدما ًىلد ًىدظب -ًسي دًدي مً زالٌ هظٍس

شخـِخه مً زالٌ مجمؼ ؤلاخظاطاث اللمظُت بدُث أن الجلد هى الري ٌػوُه 

ؤلادزاواث هما لديها دوز فُىمى الوفل وهي التي جيىن لدي الوفل ألاها  ؤلاخظاطاث و

 لجظمي وما كبل ألاها الجظمي.ا
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 أهميت مسحلت الطفىلت: * 

حػخبر مسخلت الوفىلت مً أزوس اإلاساخل وأهمها، ففي غاإلاىا الػسبي حؼيل ألاهفاٌ، 

ت خاطمت في خُاة الفسد، والتي مً  هـف غدد الظيان، وحػد هره اإلاسخلت مسخلت غمٍس

ي ٌػِؽ فُه، مما ٌظاغد زاللها جسس ى دغائم بىاء الصخـُت، والخأزس في اإلادُى الر

غلى جىمُت، وهطج الىمى اإلاػسفي، والىفس ي والاحخماعي في اإلاساخل الخالُت لها، لُخالءم مؼ 

زلافت اإلاجخمؼ الري ًيخمي ئلُه، لُـبذ كادزا ومإهال للػِؽ همىاهً ؿالح، ومخىاشن 

 ( 2000)سهير،  ومخىافم مخفاغل مؼ مجخمػه، ٌظهم في زكُه وجىمُخه

 :.الخاجمــت8

مما طبم غسكه مً دزاطاث الباخشحن اإلاهخمحن بىمى الوفل الظىي والالطىي أن 

حلهم زهصوا غلى الػالكت بحن ألام والوفل ومنهم مً أغوى أهمُت هبحرة للجظد في 

حؼىُل هره الػالكت منهم "وهُيىث"،"دًدي"، "الوان"، غىع "طبُتز" و"أهافسوٍد"، 

هفل( خُث جسي "أها فسوٍد" أن  –غلى الشىائُت )أم "مُالوي هالًً"، و"بُاجي" زهصوا أهثر 

اإلاػُاز ألاطاس ي الظىي للىمى هى اللدزة غلى الخلدم ختى مسخلت الىطج، وهفاءة ججىب 

الػىائم الجزوٍت و ئزؿان الـدماث اإلاتراهمت في طبُل دفؼ عجلت الخوىز والىمى 

وفل هما ًساه "فسوٍد" لخدلُم الخىُُف. أما "مُالوي هالًً" فتري أن الىمى الػادي لل

ػجي ذلً كبل اإلاسخلت  خُث جىمً اإلاؼيلت الحلُلت في الظىت ألاولى مً خُاة الوفل َو

الللِبُت فاذا وان فيها همىا خظىا ًرهب الوفل ئلى الظىاء وئذا اكوسبذ ًرهب ئلى 

 اإلاسق.

وجسي هاجحن الباخشخحن أن أغلب ألامساق الىفظُت جسحؼ ئلى اإلاساخل ألاولى 

ت بل أبػد مً ذلً ئلى اإلاساخل الحظُت اإلادُوت باألم، ومىه فهم اإلاسق للوفىل

وؿحروزجه ال ًدظجى لىا ئال بالسحىع بمظاهس الىمى الخاؿت بالوفل والظسوف التي أزسث 

في بىاء خُاجه وشخـِخه. ومً حهت أزسي ًسي "الوان" أن الوفل وخدة زاؿت مىفسدة 

ال ٌػسف هفظه أهه مظخلل غً هفظه، وأهه كد وغىد مػسفخه أو زؤٍخه لىفظه في اإلاسآة 

ً هره ألازحرة جدزله في الظىاء وئذا جأزس  اهدظب الخمُحز بحن وخدجه الجظدًت وآلازٍس

ت اإلاسآة. ومً حهت جيلم "وهُيىث" غلى الغم الػاهفي  م فاهه ال ًىدظب هظٍس الخفٍس
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ت مً الخفاغالث الري هى مجمىغ (handling)وهرلً  (holding)واهـهاز الوفل في ألام 

اللمظُت لألم للوفل والتي حظاغده غلى الخفخذ غلى آلازس وغً ػػىزه باألمً، أما 

"طبُتز" فخيلم غً مىظماث الىمى )الابدظامت، كلم ػهس الشامً، ولمت )ال(( والتي 

ت، خُث أغسب غً فسكُت مفادها أن ألام  اغخبرها مً مظبباث اإلاسق ئن لم جىً طٍى

ن ألاها الخازحُت اإلالحلت للوفل "باهخظاز همى بيُت مىظمت لألها فان في هره اإلاسخلت جيى 

ألام هي التي جخىفل بىظائف أها الوفل فاألم جخػامل وهأنها ممشلت للىلد أواها ذلً 

باليظبت للػالم الخازجي أو باليظبت لػاإلاه الدازلي فهي جىفر ألاغماٌ للوفل وجسض ي 

هفل( مً زالٌ زىائُه –ًدي" غلى الشىائُت )أم زغباجه هما جفهمها".  ومً حهت زهص "د

حلد( خُث ًسي أن الوفل ًىدظب شخـِخه مً زالٌ مجمىغت مً ؤلاخظاطاث –)أها 

ً لدي  اللمظُت مً زالٌ الري ٌػوُه ؤلاخظاطاث و ؤلادزاواث ولها الدوز الىبحر في جيٍى

 الوفل ألاها الجظمي وما كبل ألاها الجظمي.

حن وأزحرا مً أحل جددًد مػا ًحر الظىاء واإلاسق ولدظهُل جدزل التربٍى

والىفظاهُحن مً أحل مػاًىت الوفل واكتراح الحلٌى الػالحُت اإلامىىت، ئذ ًـػب غلى 

أي باخث في غلم الىفع الىمى أن ًخوسق ئلى أطع ومػاًحر الىمى ودًىامُىُاتها والػىامل 

غالكتها باإلػاغاث اإلامىىت لىخدة الىمى وجىاطله الري ًىدزج في مفهىم اإلاسخلت و 

والاخباهاث وأن ًخجىب ئػيالُت الظىي واإلاسض ي وهُف مػاًحر الظىاء، ئن دازطت الىم 

ًمىً أن جمدها بمػاًحر مخىطوت حػخبر زابخت غلى خد ما وهرا ٌظاهم بلظى هبحر في 

 حظهُل فهم اكوساباث ألاهفاٌ وزـىؿُتها. 
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 جىؿُاث: 

اغُت، الىفظُت، الشلافُت، الاهفػالُت، أن التربُت في حمُؼ حىاهبها الاحخم-1

 الىحداهُت...الخ ال جىخفي بالجاهب الىظسي بل جدخاج ئلى جوبُم غملي في خُاة الوفل.

الاهخمام باغداد بسامج الخىمُت الػاهفُت والىحداهُت الاحخماغُت والىفظُت -2

ى مً هره والاهفػالُت للوفل، وطسغت البدء في جلدًمها لهم لخدلُم الاطخفادة اإلاشل

 البرامج، مؼ مساغاة أن ًدىاطب مدخىي البرامج اخخُاحاث واهخماماث الوفل.

ئحساء دزاطاث جسهص غلى فاغلُت ألاطسة ودوزها في التربُت، جلم حمُؼ الظُاكاث -3

 )الاحخماغُت والشلافُت والاكخـادًت(الخاؿت بالوفل وجىمُتها. 

زسي زاؿت اإلادزطت منها في أداء كسوزة الخىاؿل بحن ول مً ألاطسة واإلاإطظاث ألا -4

 أدوازهم، في حػمُم هره الجىاهب الخاؿت بالوفل.

ت جخالءم مؼ -5 م والظىت الىبٍى ت جىبشم مً اللسآن الىٍس كسوزة ؿُاغت جوبُلاث جسبٍى

 مخولباث الػـس والوفل.

 غلى ؤلاباء كسوزة الػدٌ بحن ألابىاء مما ًدلم بُنهم الحب وألازىة وأطمى مػاهيها.-6

الخأهُد غلى أهمُت الدوز الىظُفي لألب باغخبازه كدوة وججظُد إلاػاوي ألامً وألامان -7

 للوفل.

الظحر غلى زوى اإلاىهج التربىي في ؤلاطالم لبث اللُم الدًيُت وألازالكُت في الظُاكاث -8

 الخاؿت بالوفل.

ادة الاهخمام بهره الجىاهب والػىاًت بها لخدلُم -9 الخيامل في همى غلى ألاطسة واإلاسبحن ٍش

 شخـُت الوفل.

 .ئًجاد لغت الحىاز بحن ألاهفاٌ والىالدًً إلاا لها مً مسدود ئًجابي غلى التربُت للوفل-11

 

 



فتيحت يحيد/  
 

298 

 

 قائمت املساجع: 

، داز اإلاػسفت (، أسس جسبيت الطفل بين النظسيت والتطبيق2111طهحر، وامل اخمد)-1

 . الجامػُت، مـس.

2- Didier Anzieu, Focus sir le  moi- Peau,ecrit de l’Assciation Nationale de 

Psycho-socio- Esthéticiens. 

3- Didier Anzieu,(1988), Le moi Peau –Dunod, Paris  

4- Mucchiellie R,(1962) Opcit 

5- Mucchiellie R,(1998) ; Opcit 

6- Sylvie Mesure et patricksavidan, (2006), Didier Anzieu,dictionnair des 

sciences humaines  

7- Sylvie v, consoli,(2006),le  moi- Peau, vo22  ,N°2 

 
 

 


