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  أثر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند األطفال 

  - األسباب والعالج -
  

  1جامعة باتنة – يمحمدفائزة   ةالدكتور
  

  

  :مقدمة

من یھدي هللا فال  إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ،
وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ،  مضل لھ،ومن یضلل فال ھادي لھ،

  .عبده ورسولھ  شھد أن محمد وأ

من القرآن :إن قضایا المرأة تشغل حیزا عظیما من مصادر إسالمنا
الكریم آیات كثیرة في سور كثیرة، ومن الحدیث الشریف أحادیث كثیرة 

  .تخص المرأة بالخطاب والبیان في مجاالت عدیدة

" عمل المرأة"ومن بین القضایا المعاصرة المطروحة للبحث قضیة 
أصبح عمل المرأة ضرورة تكاملیة داخل األسرة الجزائریة،ھذه  ولما

حسب إحصائیات ) ملیوني عاملة(الضرورة التي تؤكدھا نسبة العمالة النسویة 
رسمیة،كما برز اتجاه اجتماعي جدید عرفھ المجتمع الجزائري،یفضل فیھ 

  .الرجل الزواج من المرأة العاملة حسب المختصین في علم االجتماع

دون سن (ن عمل المرأة أصبحت آثاره سلبیة على األطفال إال أ
، ما دفع بالمختصین في علم النفس إلى التحذیر من تأثر النمو )التمدرس

  .اللغوي عند األطفال

تعاني الطفولة المبكرة في الجزائر أزمة لسان متمثلة في  :اإلشكالیة
لتمدرس الذي یصیب ثلث األطفال من ھم دون سن ا مرض التأخر اللغوي،

بتعداد یقارب الثالثة مالیین طفل،من مجموع عدد األطفال حسب المختصین 
  .في علم النفس واألرطوفونیا
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  :انطالقا من ھذه اإلشكالیة نحاول اإلجابة عن السؤال المحوري لھذه الدراسة

  ؟-األسباب والعالج- ما أثر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند األطفال  -

  لمرأة؟ما مفھوم عمل ا -

  ما مفھوم التأخر اللغوي عند األطفال؟ -

  ھي أعراض التأخر اللغوي؟ ما -

  ما ھي أسباب التأخر اللغوي وعالقتھا بعمل المرأة؟ -

  ما ھو عالج التأخر اللغوي عند األطفال الذین تزاول أمھاتھم أعماال؟ -

 :وفي ضوء اإلجابة عن تلك التساؤالت، صغنا عنوان ھذا البحث كاآلتي
  "- األسباب والعالج- ثر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند األطفالأ"

  :أھمیة البحث

  التأصیل لمفھوم عمل المرأة؟ - 1

  .بیان معنى التأخر اللغوي عند األطفال - 2

فكلما انتبھت األم  ارتباط مرض التأخر اللغوي عند األطفال بمستقبلھم، - 3
  العاملة مبكرا لھ ساعد ذلك في عالجھ

ھل لعملھا؟ أم  )األولویة لمن؟(تجیب المرأة العاملة عن سؤال مھم أن  - 4
  .لمستقبل أبنائھا؟ مھما كانت العواقب

  توعیة المرأة العاملة بمرض التأخر اللغوي عند األطفال الصغار  - 5

  :أسباب اختیار الموضوع

  .الرغبة الشخصیة لدراسة ھذا الموضوع،باعتباره یشغل بال كل أم عاملة - 1

وج المرأة للعمل أصبح قضیة بالنسبة لألسرة،والنقاش الكبیر حول خر - 2
إیجابیات أو سلبیات عمل المرأة على مستقبل أبنائھ،فأردت الخوض في 
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الموضوع لمعرفة األثر الحقیقي لعمل المرأة على النمو اللغوي لدى األطفال  
   .وإیجاد الحلول المناسبة دون سن التمدرس،

  :أھداف البحث

   .ف على تأثیر عمل المرأة على التأخر اللغوي عند أبنائھاالوقو - 1

   .الكشف عن أسباب تأخر اللغة عند األطفال المرتبطة بعمل المرأة - 2

اقتراح حلول مناسبة لمرض التأخر اللغوي عند األطفال الناشئ عن عمل  - 3
  .حتى تتمكن ھذه األخیرة من أداء دورھا بشكل أفضل المرأة،

  :دراسات سابقة

مادي نعیمة وقادة  - المرحلة االبتدائیة أنموذجا -التأخر اللغوي عند الطفل  - 1
مذكرة ماستر في اللغة واألدب العربي،جامعة بجایة كلیة اآلداب  ذھبیة،

ست سنوات (تقیدت ھذه الدراسة بأطفال المدرسة ، 2013/2014 واللغات،
  .)فما فوق

دكتوراه علوم  ف بلعقاب،رؤو عمل المرأة وأثره على العالقة الزوجیة، - 2
 ،2جامعة محمد لمین دباغین سطیف كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،

2016-2017.  

  .قسمت الخطة إلى مقدمة، ومبحثین وخاتمة :خطة البحث

وجاء في مطلبین؛ خصصت مفھوم كل من عمل  :المبحث األول
مطلب الثاني أما ال المرأة والتأخر اللغوي عند األطفال في المطلب األول،

  .فكان في أعراض التأخر اللغوي

فیتضمن أسباب التأخر اللغوي عند األطفال والعالج،  :المبحث الثاني
عنونتھ بأسباب التأخر اللغوي والمطلب  :المطلب األول وقسمتھ إلى مطلبین،

  .الثاني في العالج

  .تضمنت النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحث :الخاتمة
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  مفھوم عمل المرأة والتأخر اللغوي وأعراضھ: ولالمبحث األ

 مفھوم عمل المرأة وتأخر اللغة عند األطفال: المطلب األول

لكل بحث البد لھ من مدخل یبین فیھ مفھوم أھم مصطلحاتھ والتي 
  .تعتبر مفاتیح لفھم مكنوناتھ

  مفھوم عمل المرأة: الفرع األول

بأحد مراكز العمل الحكومیة  التحاقھا: "عرفتھ كامیلیا عبد الفتاح بأنھ
، نظیر مبلغ مالي معین األسبوعمنھا أو الخاصة، في أوقات محددة بالیوم أو 

  .)1("ومحدد قابل للزیادة

مجھود إداري عقلي أو بدني مقابل أجر، " :عرفھ رؤوف بلعقاب بأنھ
تقوم بھ المرأة خارج البیت یتضمن التأثیر في األشیاء المادیة والغیر مادیة، 

حقیق ھدف اقتصادي مفید، كما أنھ وظیفة اجتماعیة تتحقق فیھا شخصیة لت
  .)2("المرأة

، لكنھ ال ینكر دور المرأة كربة "خارج البیت"فقید الباحث التعریف 
خارج البیت حتى یتراءى للقارئ : لذا فإنني قیدت العمل بـ: "بیت وعاملة فقال

وظیفة، ولیس بالضرورة أن أنني أعتبر األعمال البیتیة أحد أنواع العمل وال
  .)3( مقابال وأجرا اإلنسانالعمل ھو ما یتقاضى عنھ 

فكان من األنسب التعبیر عن عمل المرأة داخل البیت بأنھا راعیة فیھ 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ واألمیر راع والرجل " :ال عاملة لقولھ 

، فكلكم راع وكلكم راع على أھل بیتھ، والمرأة راعیة على بیت زوجھا وولده
  .)4("مسؤول عن رعیتھ

  فََما َرَعْوھَا َحقَّ ِرَعایَتِھَا :أو القائمة على شؤون بیتھا، ومنھ قولھ تعالى
  .)5("أي فما قاموا بھا حق القیام:"القرطبي  اإلمام، قال )27: الحدید(

قولھ كلكم راع یعم جمیع الناس؛ فیدخل فیھ المرعى " :قال ابن حجر
جواب أنھ مرعى باعتبار راع، باعتبار حتى ولو لم یكن لھ أحد كان أیضا فال

  .)6("راعیا لجوارحھ وحواسھ، ألنھ یجب علیھ أن یقوم بحق هللا وحق عباده
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من الرعایة بمعنى ": "كلكم راع" :وشرح اإلمام مالك معنى قولھ 
الحفاظة أي كلكم راع لرعیتھ وناظم ألمور من یتبعھ؛ فیسأل كل عن رعیتھ 

  .)7( "عما وقع منھ في حقھم، من العدل والظلم

فالمرأة راعیة وحافظة لمصالح من ھم تحت مسؤولیتھا من زوج 
  .وأوالد، فال یمكن وصفھا بأنھا عاملة

انخراط المرأة في الوظائف واألعمال " :وعرف عمل المرأة بأنھ
عملھا  المناسبة لقدراتھا الجسدیة والنفسیة في مختلف المجاالت المتاحة، مثل

كمعلمة، ممرضة، خبیرة تجمیل أو سكرتاریة وموظفة في بعض األعمال 
، وھدف العمل ھو تحسین الجانب المادي الذي یعزز قدرتھا على اإلداریة

  .)8("مواجھة األعباء والصعوبات التي تمر بھا

أما المرأة العاملة " :ومن المؤلفین من عرف المرأة العاملة فقال
یقصد بھ المرأة التي تقوم بالعمل خارج البیت نظیر بالمعنى االصطالحي ف

  .)9("أجر، ومعظم النساء العامالت في الحضر یدخلن تحت ھذا المعنى

زیادة باعتبار أن المرأة داخل البیت " خارج البیت"فتقیید العمل بأنھ 
  .ھي راعیة في بیت زوجھا كما قال 

  مفھوم الطفل: الفرع الثاني

ھو النبات :لفعل الثالثي طََفَل، والطُفل من ا: تعریف الطفل لغة
: والطفل والطفلة .الرخص، والرخص الناعم والجمع طفال وطفول

  )10(.والصبي یدعى طفال حیث یسقط من بطن أمھ إلى أن یحتلم .الصغیران

  :تعریف الطفل في االصطالح

  :ینطوي مفھوم الطفولة في علم النفس على معنیین رئیسیین: علم النفسفي  -

، حتى )الطفولة المبكرة(ول عام وھو یطلق على الفرد منذ لحظة المیالد األ
، والمعنى اآلخر خاص، ویطلق ھذا المفھوم )البلوغ(مرحلة النضج الجنسي 

  .)11( على األعمار ما فوق سن المھد وحتى سن المراھقة
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الطفل ھو ذلك المعدن البشري، والثروة االنسانیة النابضة : اإلسالمفي  -
  .)12( ھرة النقیة، یوصي هللا بھ في غیر موضعوالجو

، )233: البقرة( َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْینِ : قال تعالى
: البقرة(  َعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :وقولھ تعالى

  .ون خمس سنوات أي قبل سن التمدرسوالمقصود بالطفل ھو ما د). 233

  مفھوم تأخر اللغة عند األطفال: الفرع الثالث

ھو تأخر في المستوى الزمني :"عرف التأخر عند األطفال بأنھ
اللغوي،  اإلنتاج، حیث ال یتمكن الطفل من )نموھا(الكتساب اللغة وتطورھا 

الحد األدنى من  والتكلم بین السنة الثانیة والثالثة، فال یستطیع الوصول إلى
النضج اللغوي، وحتى االكتسابات اللغویة البسیطة إن وجدت فھي بطیئة 

  .)13( وضعیفة

ذلك الطفل الذي یستخدم لغة " :عرف الطفل المتأخر لغویا أیضا بأنھ
بسیطة للغایة في المراحل التي تنمو فیھا اللغة عادة، مما یؤدي إلى بطء 

  .)14("وتأخر اكتساب اللغة لدیھ

أكثر أمراض اللغة انتشارا خاصة عند " :لتأخر اللغوي بأنھعرف ا
األطفال في سن ما قبل المدرسة، ویشیر التأخر اللغوي إلى الحالة التي یعكس 
عندھا المستوى اللغوي للطفل عمرا زمنیا أقل من عمره الحقیقي، بحیث 
تكون الحصیلة اللغویة لدیھ، أقل بشكل واضح من أقرانھ في نفس المرحلة 

  .)15( لعمریة التي یمر بھاا

وقد یعود التأخر اللغوي للطفل إلى إعاقات حسیة أو حركیة، إال أن 
فال تصاحب ھذا االضطراب إعاقات "في بحثنا ھذا فالطفل سلیم معافى، 

حسیة وال حركیة، والطفل یكون سلیما معافى من الناحیة الفزیولوجیة 
  .)16("لیة عادیة، ویمتلك قدرات عق)الحواس، األعضاء(والعضویة 

  أعراض التأخر اللغوي: المطلب الثاني

   :)17(یمكن وصف الطفل بأنھ متأخر لغویا في الحاالت التالیة
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 .واإلشاراتإحداث أصوات عدیمة الداللة، واالعتماد على الحركات  -
أو بكلمة واحدة، أو بجملة من فعل وفاعل ) ال(أو ) بنعم(االكتفاء باإلجابة  -

 .فقط دون مفعول بھ
 .لتعبیر بكلمات غیر واضحة بالرغم من تقدم عمر الطفلا -
 .تعذر الكالم بلغة مألوفة ومفھومة -
 .عدد المفردات ضئیل -
 .الصمت أو التوقف في الحدیث -
 .یصاحب ذلك اضطرابات سلوكیة ونفسیة -

كما وصفت حوریة باي المتأخر لغویا بأن التركیب النحوي والصرفي لدیھ 
  :)18(ضعیف، ومن مظاھره

ر التراكیب التي یستخدمھا الطفل لغویا إلى التماسك والترابط نتیجة افتقا -
  .ظروف المكان والزمان -حروف الجر -نقص أدوات الربط 

االلتباسات وتداخل بین الضمائر المنفصلة، والضمائر المتصلة والمفرد  -
  .والجمع والمؤنث والمذكر

  )19( :ومن أعراض تأخر اللغة عند محمد حولة ما یلي

مقارنة مع أقرانھ العادیین، ) ماما، بابا(في ظھور الكلمات األولى  تأخر -
ومع المستوى الزمني العادي الكتساب ھذه الكلمات المتمثل في الشھر 

 .الثامن تقریبا
یرفق ھذا االضطراب عادة بتأخر في ظھور بعض المكتسبات النفسیة  -

 .الحركیة مثل المشي
سمي، وفي الجانبیة، فالطفل نجد كذلك صعوبات وأخطاء في المخطط الج -

یتعرف على األعضاء الظاھرة في الجسم كلھ، لكنھ ال یمكنھ التعرف على 
یفشل في (باقي األجزاء الدقیقة كما یصعب علیھ خاصة تحدید تموضعھا 

 ).اختبار رسم الرجل مثال
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  أسباب التأخر اللغوي عند األطفال وعالجھ: المبحث الثاني

  أخر اللغوي عند األطفالأسباب الت: المطلب األول

سأقتصر في ھذا المطلب على  إننيأسباب التأخر اللغوي عدیدة إال 
  .غیاب اإلثارة وریاض األطفال: سببین مھمین وھما

  غیاب اإلثارة: الفرع األول

حیزا كبیرا، لما لھا من دور وأثر كبیر في  اإلسالمتشغل األمومة في 
) المعرفیة(والجسدیة والعقلیة بناء وسالمة الفرد من الناحیة النفسیة 

واالجتماعیة، ولما لھا من أثر واضح في تكوین عالقة الترابط والتواصل 
  ).األم واألب واألبناء(الواجب ما بین أفراد األسرة 

غیر أن خروج األم المبكر للعمل بعد عطلة أمومة قصیرة جدا، والتي 
لتالي على عملیة مدتھا ثالثة أشھر فقط، أثر بشكل كبیر على اللغة وبا

فالتواصل ھو التعبیر المناسب للفرد عن أفكاره " وابنھاالتواصل بین األم 
ومشاعره الخاصة لفرد آخر، وكذلك االستماع وتفھم أفكار ومشاعر اآلخرین، 
والتواصل من المھارات األكثر أھمیة للوالدیة الفعالة المؤثرة، فمن خالل 

الھم على التفاعل مع كثیر من التواصل یمكن أن یساعد الوالدان أطف
المشكالت التي یواجھونھا أثناء مراحل نموھم، كما أن إخفاق الوالدین في 

  .)20( "التواصل مع أطفالھم یمثل مشكلة خطیرة لكثیر من  األسرى

إن إثارة الطفل والتحدث معھ یعدان محفزان قویان لتطویر لغتھ 
یمتلك المھارات التالیة وكسب مفردات وجمال في رصیده ، فالطفل یجب أن 

  :)21(وبتلك األعمار

یجب أن تكون لدیھ ثالث مفردات وفي السنتین : ثمانیة عشر شھرا
من خمس وعشرین إلى ثالثین مفردة وجمال عدیدة مكونة من كلمتین وفي 

یجب أن یمتلك الطفل خمسون مفردة وجمال تشتمل على : السنتین والنصف
  .كلمتین
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المھارات، فإن الذنب یعود إلى إھمال سبب  وإذا لم یمتلك الطفل ھذه
خروج األم إلى العمل تاركة إیاه في ید حاضنات أو خادمات، الطفل بالنسبة 

: فقد أجریت دراسة على مجموعة من األطفال متنوعة"لھن مجرد أجیر 
مجموعة ترعاھا مربیة، ومجموعة أطفال ترعاھم أمھاتھم، ووضع الجمیع 

ظوا بعد مدة سنتین من المراقبة أن األطفال في ظروف متماثلة، وقد لح
المحرومین من عطف األم وحنانھا لم ینجحوا في تعلم الكالم وال المشي، وال 
تناول الطعام بمفردھم، بینما نجع اآلخرون الذین تحیطھم عواطف أمھاتھم في 

  .)22("ذلك

أحد المقومات األساسیة التي  اإلثارةكما اعتبرت شیماء محمد عطیة 
" البیئة المنبھة"علیھا  وأطلقتتوافرھا لكي تنمو اللغة بطریقة سلیمة، یجب 

وبیئة الطفل ھي محیطھ المصغر المتمثل في األسرة وباألخص األم، التي تنبھ 
الطفل إلى  صوتھا حتى یتمكن من التواصل معھا، وفي حالة غیاب المنبھ 

ال یعانون من فھناك بعض األطف"سیعاني الطفل من الفقر اللغوي  واإلثارة
، أو ألنھم لم یتواصلوا مع إلیھمالفقر اللغوي بسبب أنھم ال یجدون من یتحدث 

الكلمات، والطفل إذا لم یتعرض لنماذج لغویة ال یستطیع تعلم اللغة واكتسابھا 
وعندما تتوافر ھذه العوامل والظروف البیئیة فإن النضج اللغوي یتحقق 

من ھذه المقومات یؤثر  *أو أكثربصورة طبیعیة، وغیاب أو ضعف واحدة 
  .)23("سلبیا على اكتساب اللغة ونضجھا، ویسبب ما یعرف بتأخر نمو اللغة

أال " :ولقد قید یوسف القرضاوي جواز عمل المرأة بعدة شروط منھا
یكون عملھا على حساب واجبات أخرى ال یجوز لھا إھمالھا، كواجبھا نحو 

   .)24("ملھا األساسيزوجھا، وأوالدھا وھو واجبھا األول وع

 اإلحصائیاتولقد تأكد ذلك اإلھمال من قبل المرأة العاملة فقد أثبتت 
التي كشفت عنھا لمیاء بن موسى والتي تمس بالخصوص األطفال في الجزائر 

أن ثلث األطفال في الجزائر یعانون من اضطرابات في الكالم، " :ما یلي
النطق السلیم، وبینت من خالل  وتأخر *والغنغنة *خاصة فیما یتعلق بالتأتأة

أطروحتھا الجامعیة أن مرحلة ما بین أربع وخمس سنوات تعتبر أھم مرحلة 
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ومن جھة حذر عدد من  ،)25("في التعلم واالتصال بالوالدین"لألطفال 
ابتعاد األم عن ولدھا، خاصة في "المختصین في علم النفس واألرطوفونیا من 

بعد ذلك ترتیب البیت وتحضیر الطعام سن الرضاعة، واشتغالھا بالعمل و
یتسبب في الكثیر من المشاكل النفسیة والعضویة عند األطفال، خاصة فیما 
یتعلق بالكالم و النطق، وتركیب الكلمات، فال یستطیع الصغیر حتى التعبیر 
عن مشاعره وما یختلج داخلھ مما یضطره في العدید من األحیان إلى البكاء 

بوح بعبارات غیر مفھومة وتمتمات ال یفك شفرتھا إال أو الصراخ وبعدھا ی
الوالدین، وھذا ما یشكل قلقا كبیرا لھما، خاصة بعد تجاوز الطفل ثالث 
سنوات من عمره مما یجعل والدیھ في حیرة تدفعھما في أحسن األحوال إلى 

  .)26( "زیارة الطبیب النفسي أو مختص في األرطوفونیا

" مضرة على األوالد"املة تسببت في وخالصة القول أن المرأة الع
األم ال یغني عنھ غیره من خادم أو  وإشرافألن حنان األم، وقلب األم، 

مدرسة، وكیف یستفید األوالد من أم تقضي نھارھا في عملھا فإذا عادت إلى 
البیت عادت متعبة مھدودة، متوترة، فال حالتھا الجسمیة وال النفسیة تسمح 

ال ضرر وال : "یقول والرسول  .)27( التوجیھبحسن التربیة وسالمة 
  .)28("ضرار

فاألجر الذي تجنیھ المرأة العاملة، ستنفقھ ال محالة على المراكز 
الضرر الذي  إصالحالعالجیة المختصة في علم النفس واألرطوفونیا أمال في 

السلبیة التي یتعرض لھا الطفل تكون في النھایة  اآلثاركما أن "تسببت فیھ 
  .)29( "من أن تقاس بدراھم تتقاضاھا األم من العمل خارج البیتأكبر 

جنایة " :وحتى الغرب المناصر لعمل المرأة أطلق علیھ ھذا الحكم
 .)30("عظمى على األوالد

  ودور الحضانة  ریاض األطفال: الفرع الثاني

ارتبط ظھور ریاض األطفال وتزایده في السنوات األخیرة، بسبب 
التقدم االجتماعي وزیادة عدد األمھات العامالت، وتركھن لواجب من 
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 اإلسالمیةواجباتھن والمتمثل في حضانة أطفالھن كما نصت علیھ الشریعة 
  .وقوانین األسرة العربیة بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من معاني الرعایة والحفظ

عبارة عن القیام بحفظ الصغیر أو : "فالحضانة عند الفقھاء ھي
الصغیرة، أو المعتوه الذي ال یمیز وال یستقل بأمره وتعھده بما یصلحھ 
ووقایتھ مما یؤذیھ أو یضره وتربیتھ جسمیا ونفسیا وعقلیا كي یقوى على 

ومثلھ ما جاء في ، )31("النھوض بتبعات الحیاة واالضطالع بمسؤولیتھا
  .انون الجزائريالق

العاملة تخلت عن دورھا في التنشئة االجتماعیة  غیر أن المرأة
وحضان ولدھا الذي أقره الشرع والقانون وذھبت للبحث عن بدیل عنھا سواء 
في ریاض األطفال أو مربیات المنازل، تأسیا بالمرأة الغربیة غیر أن الذي 

ال "الغربیة مثل بریطانیا ریاض األطفال في الدول تجھلھ المرأة العربیة بأن 
طفال توزع إلى أربع مجموعات مع معلمة  80یزید عدد األطفال فیھا على 

  .واحدة لكل مجموعة، تمنح للمعلمة حریة تنظیم وتخطیط العمل لتربوي

كلیة إلعداد معلمات  50فھناك : أما بخصوص إعداد المعلمات
الوریوس في ومساعدات مدارس الحضانة في بریطانیا تمنح درجة البك

سنوات ومدة الدراسة فیھا ثالث سنوات، تتضمن  9- 3تخصص مرحلة 
المھارات العلمیة وتاریخ التربیة وفلسفة ونظریات تعلیم الطفل وعلم النفس 

  .)32("لدى الطفل إلى غیر ذلك

ورغم كل ما توفره ھذه الدول من دعم مالي كبیر لریاض األطفال، 
ل إنشاء كلیات للتربیة بالجامعات، وتكوین المعلمات والمساعدات من خال

لتربیة األطفال صحیا وعقلیا وخلقیا استعدادا لمرحلة التمدرس، غیر أن 
الدراسات العلمیة الحدیثة في أوروبا وأمریكا أثبتت أھمیة األم إلى أبعد حد في 

مجموعة : فقد أجریت دراسة على مجموعة من األطفال متنوعة"نشأة الطفل 
جموعة أطفال ترعاھم أمھاتھم، ووضع الجمیع في ظروف ترعاھا مربیة، وم

متماثلة، وقد لحظوا بعد مدة سنتین من المراقبة أن األطفال المحرومین من 
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عطف األم وحنانھا لم ینجحوا في تعلم الكالم وال المشي، وال تناول الطعام 
  .)33("بمفردھم، بینما نجع اآلخرون الذین تحیطھم عواطف أمھاتھم في ذلك

م على 2001عام " روم"قام بھا بروفیسور  أمریكیةدراسة  وفي
األطفال الذین تذھب أمھاتھم إلى العمل في سنوات حیاتھم األولى، خلصت 

  .الدراسة إلى أن ھؤالء األطفال یعانون ضعفا في مھارات القراءة

فقد وجد الباحث أنھ إذا اشتغلت األم خالل السنوات الثالث األولى من 
سیترك ھذا أثرا سلبیا على قدرة طفلھا في الكالم أو التحدث، حیاة طفلھا، ف

ضارا للغایة على مھارات  ولغتھ في عمر الثالثة والرابعة، ویصبح ھذا التأثیر
  .)34(القراءة، والریاضیات في عمر خمس وست سنوات

إذن فقد أثبتت نتائج ھذه الدراسات أن ریاض األطفال لھا دور كبیر 
األطفال بسبب تخلي األم عن دورھا الطبیعي، فالنمو  في التأخر اللغوي عند

اللغوي للطفل ال یمكن أن تقوم بھ سوى األم من خالل العالقة العاطفیة 
والنفسیة التي تولیھا للطفل ال یمكن أن تقوم بھ سوى األم من خالل العالقة 

فردیة فالطفل بحاجة إلى العنایة ال"العاطفیة والنفسیة التي تولیھا األم لولدھا 
ألھمیتھا خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وعلى األخص في العامین 

المشكالت النفسیة في الطفولة ھي  أناألولین، وقد أجمع علماء النفس على 
  .)35("أساس المشكالت في الكبر

أما الواقع الذي یمیز نشاطات ریاض األطفال في بالدنا، فھو یعكس 
رة سطحیة لقدرات الطفل في ھذه السن، فھما خاطئا لدور ھذه المؤسسة، ونظ

فثمة فئة كثیرة تعتقد أن ریاض األطفال وجدت إلیواء األطفال وحراستھم 
عندما ال یستطیع األھل ذلك بسبب العمل، ومن ھذا المنظور فإن مھمة 

علیھم أثناء لعبھم وتعلیمھم  واإلشرافالروضة تقتصر على إطعام األطفال 
ا، وھذا ما أثبتتھ الكثیر من التحقیقات بعض القصص واألناشید وغیرھ

المیدانیة حول وضع ریاض األطفال في الجزائر رغم النصوص القانونیة 
  .التي أصدرتھا الدولة
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أعدت الوزارة مشروع نص لمراجعة " 2018ففي شھر ماي 
مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة  إنشاءالمرسوم التنفیذي الذي یحدد شروط 

، یرمي إلى وضع 17/09/2008مراقبتھا المؤرخ في وتنظیمھا وسیرھا و
دور الحضانة وروضات  إنشاءسیما في مجال تشجیع التدابیر جدیدة 

األطفال،كما یقترح مشروع النص الجدید تقلیص عدد األطفال الذي یتم 
 150طفل المعمول بھ حالیا إلى  200استقبالھم بالمؤسسات والمراكز من 

  .)36("طفل

لذي حددتھ وزارة التضامن االجتماعي والمقدر بـ ویبدو أن العدد ا
طفل ھو أكبر من المعاییر العالمیة أي في حدود الضعف المعمول بھ في  150

بریطانیا مثال، زیادة على غیاب التكوین عند أغلب المربیات وضعف الدعم 
والتكفل من طرف الدولة أو من طرف الخواص، أكید أن كل ھذه العوامل ال 

وھو ما دفع "تساھم في النمو اللغوي لدى الطفل بل ستتعقد حالتھ یمكنھا أن 
 إیداعبالمختصین في علم النفس واألرطوفونیا إلى التحذیر من انتشار ظاھرة 

األطفال الرضع لدى الحاضنة أو ریاض األطفال وابتعاد األم عن دورھا في 
ت خاصة احتضان وتربیة طفلھا الصغیر، مما تسبب في العدید من االضطرابا

  .)37("فیما یتعلق بالكالم والنطق

وفي دراسة قامت بھا العارفي سمیة على عینة من العامالت في 
وانطالقا من إجابة األغلبیة "مؤسسة عمومیة بوالیة البویرة توصلت إلى أنھ 

أنھ مھما یكن األمر فإنھ ال یمكن : المدروسة توصلت إلى النتیجة التالیة
ئھا كون أن الطفل یحتاج أمھ خاصة في المراحل تعویض دور األم تجاه أبنا

األولى من نموه واھتمامھا بعملھا على حساب طفلھا یضعف من دورھا 
سطحي یتمثل في  التربوي ویجعلھا دائما بعیدة عنھ، فدور الحضانة لھا دور

تعلیم بعض األشیاء، لكن الدور األساسي ھو لألم، وعلیھ  فال یمكن أن یكون 
الھتمام بطفلھا وعملھا في الخارج یصعب علیھا التوفیق بین لألم بدیل في ا

  .)38("رعایتھا ألطفالھا وتأدیتھا لعملھا الوظیفي
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مراجعة قانون المرأة (عالج التأخر اللغوي عند األطفال : المطلب الثاني
  )العاملة

أفرزت التحوالت التي شھدھا المجتمع الجزائري في ما یخص 
عدد مسؤولیاتھا، انعكاسات سلبیة، بسبب عد خروج المرأة لسوق العمل، وت

استقرارھا األسري واتھامھا باإلھمال في ظل قوانین ال تراعي ظروف المرأة 
  .وفي مقدمتھا فترة عطلة األمومة

أي حوالي  %17.6ورغم أن الید العاملة النسویة ال تمثل سوى 
ملیون  12.2ملیوني إمرأة عاملة في الجزائر، من مجموع عدد إجمالي بقدبـ 

، ویعد قطاعي التعلیم )39(عامل وعاملة، حسب الدیوان الوطني لإلحصائیات
والصحة من أكثر القطاعات المستقطبة للید العاملة النسویة مقارنة بقطاعات 
أخرى كالصناعة والزراعة، وھذا ال یؤثر كثیرا على االقتصاد الوطني، إال 

المقدرة قانونا بثمان  أن الحكومة الجزائریة ترفض تمدید عطلة األمومة
وتسعین یوما، في ظل مطالب تدعو إلى ضرورة تمدیدھا من باب مراعاة 

  )40(العامل النفسي للمرأة

، ھي فترة حساسة في حیاة - أي ما بعد وضع الحمل -ھذه المرحلة 
كل إمرأة، إذ یمكن أن تتعقد األمور خاللھا، حیث تتغیر نفسیتھا، وتصبح 

وتبكي ألتفھ األسباب وأبسطھا، وقد یصل الحد  حساسة بدرجة كبیرة، تغضب
اكتئاب ما بعد "إلى إلحاق األذى بنفسھا أو برضیعھا وھو ما یعرف بـ 

نوع من "تقول األخصائیة النفسیة سامیة والي أنھ : وعن تعریفھ" الوالدة
االضطرابات التي تشمل مجموعة أعراض، قد تبدأ في الظھور وعند المرأة 

أمرا طبیعیا، ولكن االستمرار على ذلك الحال بعد الوالدة الحامل وھي تعتبر 
ومن األعراض التي ترافق ھذه الحالة " ھو ما یعرف باكتئاب ما بعد الوالدة

وتدل على اإلصابة بھ، أنھا تكون عموما على شكل حاالت من القلق، القنوط 
 والبكاء، إضافة إلى أن المرأة في ھذه المرحلة تشعر أن جسمھا تغیر وال

یعجبھا شكلھا كل ھذه األعراض، قد تستدعي نقلھا إلى المستشفى، وكذا 
الخضوع إلى جلسات نفسیة وأحیانا تتطلب اللجوء للعالج عند أخصائي في 

  .)41( "األعصاب
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النفسیة وما تعیشھ من ضغط القلق  امرأةفال یمكن تصور حالة 
في تمدید  عطلة والمسؤولیة الجدیدة الملقاة على عاتقھا، وال تفكر الدولة 

، بل تضیف لھا ضغطا جدیدا یتمثل في العمل مما یساھم في انھیارھا أمومتھا
  .كلیا

تونس حیث قررت : وھذا ما انتبھت لھ بعض البلدان العربیة مثل
یوما،  84یوما بدل  98تمدید عطلة األمومة إلى شھر إضافي، والمغرب إلى 

  .یام إضافیة بال أجر متاحوالكویت فقد مددت إجازة الوضع والحصول على أ

إلى عامین، وتبقى كل ھذه األشھر غیر  ةاألوروبیوبعض الدول 
  .كافیة بالنسبة للنمو اللغوي عند األطفال

أما بخصوص الرضاعة التي خصصت لھا الجزائر ساعتین طیلة 
فقد أكدت بعض "عام كامل فھي من المواضیع المؤثرة على نفسیة المرأة 

الرضاعة الطبیعیة ترفع من الھرمون المھدئ للمزاج،  الدراسات الحدیثة أن
فالعالقة بین األم والرضیع من شأنھا أن تخفف علیھا مختلف 

  .)42("الضغوطات

  :خاتمة

  :تتمثل نتائج ھذا البحث كاآلتي

اختلفت مفاھیم عمل المرأة عند المختصین في علم النفس، ولكن المعنى  -
مقابل أجر " بخارج البیت"مقید أنھ وظیفة تقوم بھ المرأة : واحد وھو

  .تتقضاه

التأخر اللغوي عند أطفال دون سن التمدرس، ھو تأخر في المستوى الزمني  -
اللغوي والتكلم  اإلنتاجالكتساب اللغة وتطورھا، حیث ال یتمكن الطفل من 

  .بین السنة الثانیة والثالثة

  :يأسباب التأخر اللغوي عند األطفال وعالقتھ بعمل المرأة ھ -

  )البیئة المنبھة(غیاب اإلثارة  -أ
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