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عنـــــــــــــــــــــــــــاوين 

 المحـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــرات

 

 .مفاهيم عامة حول علم النفسالمحاضرة األولى: 

 .مدخل لعلم النفس النموالمحاضرة الثانية  

 .النظريات المفسرة لعلم النفس النمومحاضرة الثالثة: 

 . النموالمبادئ العامة للنمو وأهم مناهج البحث في علم النفس محاضرة الرابعة: 

 . مراحل النمو و العوامل المؤثرة فيه محاضرة الخامسة:

 .مرحلة الطفولةمحاضرة السادسة: 

 .النمو الحركي في مرحلتي الطفولة الوسطى و المتأخرةمحاضرة السابعة: 

 .يذ في مرحلة الطفولةالتعامل مع التلممحاضرة الثامنة: 

 .توجيهات تطبيقية لتحسين المهارات الحركية في مرحلة الطفولة محاضرة التاسعة:

 .نمو التلميذ المراهقمحاضرة العاشرة: 

 .شخصية المراهقمحاضرة الحادية عشر: 

 .الحاجات النفسية للمراهقمحاضرة الثانية عشر: 
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 األهداف التعليمية :

 ه.العوامل املؤثرة فيو  قوانني ومبادئ النمو معرفة   -
 .نمو نظرايت ال وفهم ةمعرف -
 التعرف على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو . -
 التحكم يف التعامل مع الطفل والتلميذ واملراهق .  -

 حمتوى املادة :

 .مفاهيم علم النفس النمو -

 .العوامل املؤثرة يف النمو -

 مبادئ وقوانني النمو. -

 .النمونظرايت  -

 .مراحل النمو -
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فسالمحاضرة األولى:  مف اهيم عامة حول علم الن  
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 :متهيد -1-1   
بدراسة نواحي عديدة من نشاط اإلنسان ، حيث يدرس نشاطه العقلي واحلركي  خيتص علم النفس 

الية يف هذا النشاط ، وذلك خالل مراحل احلياة واالنفعايل ويدرس تفاعل العمليات العقلية والبدنية واالنفع
 الشيخوخة . إىلاملختلفة من امليالد 

حسب اختالف علماء النفس واملدارس  وملصطلح علم النفس عدة تعريفات ، تتباين وختتلف        
مدارسهم واختالف أرائهم ، استطاعوا أن يتفقوا على أن علم النفس تعدد  رغم، و  إليهاالفكرية اليت ينتمون 

     يهتم بدراسة كل ما يصدر عن الفرد من أفعال أو نشاط .    

 مفهوم علم النفس :-1-2
 نعين بعلم النفس:        

 .عالقته ابلبيئة احمليطة و لسلوك اإلنسان العلمية الدراسة -
علمية لسلوك الكائنات احلية و خصوصا اإلنسان، وذلك هبدف التوصل إىل فهم هذا الدراسة ال -

 فسريه و التنبؤ به و التحكم فيه.تالسلوك و 
هو العلم الذي يدرس جوانب نشاط اإلنسان الذي يعيش يف بيئة من األفراد و األشياء ويسعى  -

ة و اإلجتماعية، ومن مت يحاجاته العضوية و النفسية ويف خالل سعيه تعرتضه العوائق املادشبا  إل
 تفسري هذه النشاطات.حياول علم النفس 

 أهداف علم النفس:-1-3
 ميكن أن حندد أهداف علم النفس يف ما يلي:    
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أي فهم الظواهر النفسية عن طريق إجياد العالقة اليت تربط بني الظواهر املختلفة فإذا مل جند  : الفهم -1
أي عالقة للظاهرة أبي ظاهرة أخرى فإهنا تظل غامضة غري مفهومة أو معروفة. فمثاًل إذا ذهبت إىل منزلك 

ا وبني دخول شخص فوجدت أاثثه متناثر هنا وهناك فإنك حتاول تفسر هذه الظاهرة أبنك تربط بينه
غريب يف املنزل من أجل السرقة أو غري ذلك. فالفهم إذا يتم بعملية الربط و إدراك العالقات بني الظواهر 

 املراد تفسريها واألحداث اليت تالزمها وتسبقها.
دد حدوث الظاهرة بشكل حيقق لنا الوصول إىل هدف معني.  :الضبط-2 هو التحكم يف الظروف اليت حتح

 التحكم يف ظاهرة النجاح يف اجلامعة مثال على أساس التوجيه التعليمي الصحيح للطالب. فيمِكننا
 .ستخدامنا املعلومات اليت توصلنا إليهاتصور النتائج يف مواقف جديدة الحقة وذلك ابهو  :التنبؤ-3

أبن قضيب سكة فمثاًل بناًء على اكتشاف العالقة بني احلرارة ومتدد األجسام الصلبة نستطيع أن نتنبأ 
 احلديد سوف يتقوس إذا مر عليه القطار إذا مل تكن هناك فراغات بني أجزائه.

مفهوم فال بد من إعطاء صورة عن  ، للسلوك مفهوم الدراسة العلمية مبا أن علم النفس يتناولو           
 .خصائصهو جوانبه ،ـ تعريفه ، السلوك
 :السلوك -4-1

نتيجة ( انفعايل ... أخل – اجتماعي –عقلي  –)جسمي أي نشاط يصدر من اإلنسان هو          
السلوك ال بد أن نعرف أن الفرد منذ والدته يبدأ بينه  نفهملعالقة وتفاعل بينه وبني البيئة احمليطة به. فلكي 

اط )هو ما نسميه صلة تفاعل . فهذه العالقة جتعله يف حالة مستمرة من النش فيهاوبني البيئة اليت يعيش 
 (السلوك

 
 
                                                       

 
 
 
 

             
 

 

يسيةرئله ثالث جوانب  فالسلوك  

ي(املعريف)عقل اجلانب احلركي اجلانب  االنفعايل اجلانب   
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 التخيل  ،التصور  ، التمييز ،يتناول اإلدراك  املعريف : اجلانب *
 –متييز الطفل بني األشخاص الغرابء ووالديه  -املستقبلتفكر يف  –أبنك جالس يف احملاضرة  اإلدراك

 التمييز بني الساخن واحلار
 ( استقبال رمي الكرة، اهلروب من اخلصم، الكتابة ) احلركيةمثل االستجاابت  احلركي: اجلانب *
 –كره   -غضب –فرح حزن  –االنفعالية املصاحبة للسلوك )ضحك  احلالةوهو  االنفعايل: اجلانب *

 ححب (. 
 السلوك: خصائص 1-4-1
 العاديةيتشابه يف املاضي واحلاضر واملستقبل وخاصة من األشخاص العاديني يف املواقف  أي :نسبيا   اثبت*

  قياسه. وظروف عادية أي إذا تساوت الظروف والعوامل. ومبا أنه اثبت نسبيا ميكن
القول إذا تساوت الظروف  ميكن، يف االبتدائي واملتوسط والثانوي الطالبفمثال إذا تفوق  به: التنبؤ*

 .أو يف اجملال الرايضيأن هذا الطالب سوف يكون متفوقا يف التعليم اجلامعي  والعوامل
الذي عثر عليه يف  املتوحشحكاية الطفل  فمثال ،أي قابل للتغيري والتعديل :اإلنساين السلوك مرونة*

 "إيتارد"مع احليواانت. وقد وضع  عمرهمن  81كان يعيش حىت السنة   8971بفرنسا عام  غابة أفريون
االجتماعية عند الطفل وترويض سلوكه بصفة عامة. وقد جنح يف تعليم برانمج له يهدف إىل تنمية الناحية 

 الطفل املتوحش الكالم وقراءة بعض الكلمات. 
 
 أمهية دراسة علم النفس: -1-5
أنه يتناول سلوك اإلنسان ذلك الكائن الذي كرمه هللا عز وجل } ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف  – 8

 الرب والبحر....{ وكما ذكران يعترب أحد الدعائم األساسية للحضارة يف اجملتمعات البشرية. 
، كما أن من أهدافه أو تعديل السلوك إىل األفضلغيري حياول هذا العلم فهم طبيعة اإلنسان وحياول ت – 1

هو وصف الظواهر وفهمها والكشف عن أسباب ظهورها وابلتايل فهو يقود إىل وضع احللول لكثري من 
 املشاكل اليومية.

 :أهم مدارس علم النفس  -1-6
يتبعون  آخرونويؤمن به علماء  أكثر أويف العلم عبارة عن مذهب فكري يؤسسه عامل  املدرسة     

جمموعة النظرايت والقوانني اليت حيتويها هذا املذهب . ومن احدث مدارس علم النفس تلك اليت ظهرت مع 
 العشرين واليت أصبحت هي احملاور األساسية اليت ترتكز عليها املعرفة السيكولوجية .بداية القرن 



 

 

7 
 

، ومدرسة اجلشطالت. وسنتعرض  املدرسة السلوكيةمدرسة التحليل النفسي ،  :وهذه املدارس هي       
 :إبجيازلكل مدرسة من هذه املدارس 

   :مدرسة التحليل النفسي -1-6-1
، والذي كان طبيبا ظهرت هذه املدرسة يف مطلع القرن العشرين على أيدي العامل النمساوي "فرويد"        

العقلية ، والذي اعترب متخصصا يف الطب العقلي واألعصاب ، وكان يهتم بفهم وعالج االضطراابت 
 اجلانب غري الواعي من النفس وهو الالشعوري املسئول األول عن السلوك غري السوي .

ومن أهم مسلمات هذه املدرسة أن السلوك املرضي يرجع إىل دوافع الشعورية منبثقة من نوعني من         
ريزة املوت وتبعثها الطاقة العدوانية ، وقد اعترب ، وغ غريزة احلياة وتبعثها الطاقة اجلنسية :الغرائز املوروثة مها

"فرويد" أن السنوات األوىل من حياة الفرد تتضمن الكثري من االحباطات ختتزن فيما أطلق عليه الالشعور ، 
 وتؤدي فيما بعد إىل االضطراابت النفسية .

مجيعها مل خيرج  أن، إال  وابلرغم من معارضات بعض أتبا  هذه املدرسة ضد بعض أفكارها ومنهجها       
مثل الالشعور والصرا  و الكبت واحليل الالشعورية ، وكذلك منهج للمدرسة  األساسيةاملفاهيم  إطارعن 

  التداعي احلر يف دراسة احلاالت املرضية.
 
 :املدرسة السلوكية -1-6-2

، وواضع ملبادئها ، واتبعه خنبة من  "واطسن" رائد املدرسة السلوكية ومؤسسها األمريكييعترب العامل      
هذه  إىلبعض املبادئ العلماء أشهرهم "ثورندايك" و"جاثري" و"سكينر" و"كالرك هول" ، والذين أضافوا 

 املدرسة.
تنصب على السلوك الذي ميكن  أندراسة علم النفس جيب  أنمبادئ هذه املدرسة  أهمومن     

السلوك موضع التجريب والقياس كما يف العلوم الطبيعية ، مالحظته وقياسه بطريقة موضوعية ، ووضع 
مفاهيم فرضية  أهناوالتذكر واحلب والغضب على  كاإلدراكالعمليات العقلية واالنفعالية   إىلوينظر السلوكيون 
وان السلوك هو جمموعة االستجاابت البسيطة نتيجة جملموعة من يف السلوك ،  آاثرهايستدل عليها من 

هذه املدرسة التفاعل  أمهلتاملثريات الطبيعية أو االجتماعية أو الفيزيولوجية املوجودة يف بيئة الفرد. ولقد 
 أمهلتالسلوك وتعاملت مع كل مثري على حدة ، كما  إىلالذي حيدث بني مثريات املواقف الذي يؤدي 

  يعة الفرد وخصائصه وتفرده نتيجة لعامل الوراثة.طب أيضا
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احلي ولكن أتبا  "وطسن" قاموا بتصحيح ذلك ، واعتربوا السلوك وظيفة لتفاعل متغريات الكائن         
ومتغريات البيئة ، وأصبحت بذلك أقوى املدارس اليت ميكن عن طريق إطارها الفكري معاجلة معظم الظواهر 

  النفسية .
 :سة اجلشطالت مدر -1-6-3

ومن  هذه املدرسة يف أملانيا يف نفس الوقت تقريبا الذي ظهرت خالله املدرسة السلوكية ،ظهرت        
أشهر علمائها "فريتيمر" و" كوفكا" و"كوهلر"، وترجع هذه التسمية إىل أن هؤالء العلماء كان اهتمامهم 

نتائجهم عن أن اإلنسان يدرك صيغة منصبا على دراسة عمليات اإلدراك احلسي ، وقد أسفرت 
وال يدرك أجزاء منفصلة ، فعندما نالحظ العبا يصوب الكرة حنو اهلدف ،  (جشطالت ابللغة األملانية)

فإننا ندرك عملية التصويب ككل وال ندرك كل عضو من أعضاء اجلسم منفردا عن ابقي األعضاء ، 
ووظيفته ومدى حتقيقه للهدف هي اليت يهتم هبا هؤالء  ءلألدافالعالقة بني أعضاء اجلسم او الصيغة الكلية 

 العلماء.
 :ومن أهم مبادئ هذه املدرسة ما يلي  

 أن اجلزء ليس له معىن إال يف وجود الكل الذي حيتويه. -1
  أن إدراك الكل سابق على إدراك األجزاء.  -2
 السلوك ليس جمرد جمموعة من االستجاابت جملموعة من املثريات. أن -3
حركات جزئية كما يرى السلوكيون ، وإمنا يفهم عن طريق  إىلفهم السلوك ال يتم عن طريق حتليله  أن -4

 املادية واالجتماعية.دراسته ككل نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته 
                                

 فروع وميادين علم النفس: -1-7
يحعىن بدراسة منو الطفل واملراحل املختلفة اليت متر هبا عملية النمو والعوامل اليت تؤثر  علم النفس النمو:-1

فيها ، واخلصائص العامة اليت متيز مراحل النمو املختلفة ) املهد والرضاعة ــ والطفولة ــ واملراهقة ....( مما 
 جيعلنا أكثر قدرة على توجيهه وتربيته.

بدراسة املبادئ واملتطلبات األساسية للعملية التعليمية حىت يستطيع يهتم  علم النفس الرتبوي: -2
املعلمون واملربون من هتيئة البيئة التعليمية املناسبة للخروج مبخرجات تعليمية اجيابية كما يساعد املعلمني 

 على الفهم الصحيح لسلوك الطلبة. 
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ابجلماعة وعالقة اجلماعات بعضها  يهتم بصفة خاصة بدراسة عالقة الفرد علم النفس االجتماعي:-3 
ببعض فهو مثاًل يهتم بدراسة التنشئة االجتماعية للفرد وكيفية أتثره ابلنظام االجتماعي اليت ينشأ فيه وكيف 

 يؤثر ذلك يف تكوين اجتاهاته واعتقاداته وميوله، وهو يدرس سيكولوجية اجلماهري والرأي العام والدعاية. 
م بتطبيق مبادئ علم النفس يف ميدان الصناعة لزايدة الكفاية اإلنتاجية يهت علم النفس الصناعي:-4

للعامل وذلك ابختيار العامل املناسب وتدريبه وتقوميه ودراسة ظروف العمل و أحسنها لإلنتاج. كما يدرس 
 أسباب احلوادث يف املصانع وحياول أن يضع الوسائل الكفيلة بتقليل هذه احلوادث.

يقوم بدراسة فن اإلعالن وطرق معاملة الزابئن وكيفية جذهبم للشراء والعوامل  ي:علم النفس التجار -5
 النفسية اليت تؤثر على املستهلك.

 طرق لعالجها.اليدرس أسباب اجلرمية ودوافعها و أفضل  علم النفس اجلنائي:-6
يهتم بدراسة األسس السيكولوجية العامة للسلوك غري السوي أو املرضي أو  علم النفس املرضي:-7

 املنحرف ويعمل على التعرف على أسباب الشذوذ أو االحنراف وأحسن الوسائل لعالجها.
يدرس اضطراابت الشخصية وأساليب التشخيص املختلفة وفنون العالج  علم النفس العالجي:-8

 املالئمة. 
 حلضارة والتقدم ، وحيثما يوجد اإلنسان ال بد و أن يوجد علم النفس.فاإلنسان هو ركيزة ا
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 مدخل لعلم النفس النمو:  الثانيةالمحاضرة  
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  متهيد: -2-1
تفيد دراسة علم النفس بصفة عامة يف فهم السلوك و ضبطه و توجيهه و التنبؤ به.و علم               

نفس النمو بصفة خاصة، يفيد يف فهم سلوك الفرد و ضبطه و توجيهه و التنبؤ به، فهو ينمو عرب خمتلف 
مع معظم املواضيع  اموعلى الرغم من الصلة الوثيقة بني هذان العلمان و تعامله     .مراحل احلياة

الرئيسية يف جماالت علم النفس و السلوك اإلنساين يف الغالب، إال أن علم نفس النمو يتميز بسمات 
 أمهها: 

عدم االكتفاء بوصف الظاهرة أو مقارنتها و التعامل معها كظواهر نفسية جامدة و معزولة عن ابقي  -
  .املظاهر النفسية األخرى

السمات اليت متيز أية ظاهرة من الظواهر النمو خالل مراحل تطورها مث العمل استخالص العناصر و - 
  .على دمج تلك املظاهر و إبرازها يف شكل تطور سلوكي

العالقة املتينة القائمة بينه و بني فرو  علم احلياة جبميع جوانبه، مما أسهم بشكل واضح يف إثراء جماله و - 
  .توسيع آفاقه
اضح من خالل اإلطال  على الكتب و األحباث و الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال الو  و             

  :االنشغال حول اإلجابة عن التساؤالت التالية
  كيف و ملاذا يصبح الفرد كما هو يف مراحل النمو املتتالية؟- 
  راثية و ظروفه البيئية ؟الو  إمكاانتهما هي - 
  ؟الت النمو اب و أعراض و عالج مشكما هي أسب- 

لذا ميكن اعتبار كل تلك األعمال و الدراسات و األحباث يف جمال علم نفس النمو مادة علمية هلا          
تطبيقاهتا الرتبوية املباشرة يف احلياة العملية، يف األسرة، يف املدرسة و اجملتمع،و هو سبب تركيز حمتوى 

خلوض يف ذلك نرى أنه من الضروري التعريف بعلم نفس املقياس على فرتة الطفولة و املراهقة . و قبل ا
 . النمو و مفهومه، إضافة إىل أمهية و أهداف هذا العلم و هو موضو  احملاضرة املوالية

  :مفهوم علم نفس النمو - 2-2
هو العلم الذي يدرس سلوك الكائن احلي، و ما وراءه من عمليات عقلية، " يعرف علم النفس النمو أبنه

و آاثره، دراسة علمية ميكن على أساسها فهم و ضبط السلوك و التنبؤ به و  هديناميكياتدوافعه و 
  ".التخطيط له
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تطوره، كما يعرف على انه:" فر  من فرو  علم النفس، و يهتم بدراسة مظاهر الكائن احلي و             
و تفحص سلوكه و العمليات العقلية املؤدية إليه، و الكشف عن دوافع السلوك و نتائجه، و البحث عن 

 ضبطه، و إمكانية التنبؤ بهو العوامل املسامهة يف النمو و التطور بشكل علمي يؤدي إىل فهم ذلك السلوك 
 "  

و ينقسم  "ال واسع من جماالت علم النفسعلم نفس النمو على انه "جم"ر.س. الابراب " و يعرف           
 إىل فرعني: 

علم نفس النشوء و التطور، الذي يدرس نشوء العمليات النفسية لدى الكائنات احلية، سواء يف  :أوال
  .شكلها البسيط أو املعقد

علم نفس تطور الكائن احلي و الذي يهتم بدراسة اجتاهات النمو و التطور لدى الكائنات عن طريق  :اثنيا    
 . دراسة كائن واحد فقط

  : موضوع علم نفس النمو-2-3
يعترب علم نفس النمو من العلوم ذات اجلوانب املتعددة، و تشمل دراسته التعامل مع املتغريات                 
الية النفسية للكائن احلي عن طريق دراسة مظاهر النمو اجلسمية و العقلية و االجتماعية و االنفعالسلوكية و 

ه املتتابعة على نتائج البحوث العلمية و تقوم دراسة سلوك الفرد يف مراحل منو  ، عرب مراحل النمو املختلفة
  :والتجارب العلمية، وتتناول هذه البحوث ما يلي القائمة على املالحظات

  .راثية و العضوية اليت تؤثر فيهه الطبيعي يف إطار العوامل الو و دراسة سلوك الفرد و من -
امل البيئية املختلفة اليت تؤثر فيه سواء كانت هذه العوامل جغرافية أو و دراسة سلوك الفرد يف إطار الع -

  .اجتماعية
  .افة اليت ينتمون إليهادراسة أثر سلوك منو األفراد يف البيئة احمليطة هبم و يف الثق -
   . دراسة أساليب التوافق الشخصي و االجتماعي و االنفعايل و ما يؤثر يف هذا التوافق -

لقد ظل علم نفس النمو حمل جدل بني املختصني فيه و غريهم حول تشابه أو اختالفه مع مواضيع  و         
  .علوم أخرى خاصة علم نفس الطفل

  .الطفل:يهتم بدراسة سلوك الطفل و العمليات النفسية املصاحبة لهجمال علم نفس   *
جمال علم نفس النمو:يهتم بدراسة التغريات السلوكية ذات العالقة بتطور العمر لدى اإلنسان، مثل دراسة  *

  .تغري سلوك األطفال خالل مراحل منوهم و تطورهم املختلفة
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   :النمو مفهوم-2-4
والعقلية ، تلك التغريات االرتقائية البنائية اليت تطرأ على الفرد يف خمتلف النواحي اجلسمية هو"             

  "وحىت انتهاء حياتهتكوينه وذلك منذ حلظة ، واالجتماعية ، واالنفعالية ، 
  :النمو علم النفس أمهية دراسة-2-5

، مفيدة ابلنسبة لفهم مرحلة الطفولة ال شك أن دراسة سيكولوجية الطفولة مهمة يف حد ذاهتا و           
   ...دراسة سيكولوجية املراهقة مهمة يف حد ذاهتا و مفيدة لفهم املرحلة اليت تليها و هكذاو 

و يعترب علم نفس النمو كما سبق القول اجملال الذي يشمل مراحل تطور الكائن احلي طوال           
عمليات و التعرف على طبيعة ال قة مبظاهر النمو املتعاقبةملتعلحياته هبدف توفري احلقائق و املعلومات ا

توقيت حدوثها، وحتديد العوامل املؤثرة يف تلك العمليات سلبا أو إجيااب كما أن النفسية املصاحبة للنمو و 
هناك عدة أسباب وراء االهتمام بنمو الكائن احلي بصفة عامة، و ميكن تلخيص أمهية دراسة هدا العلم يف 

  :أمهها عدة نقاط
  :من الناحية النظرية -1
  :تزيد من معرفتنا للطبيعة اإلنسانية و لعالقة اإلنسان ابلبيئة اليت يعيش فيها و ذلك من خالل -
ساعدة ملاوفري العناصر التعرف على أتثري كل من العوامل الوراثية و البيئية على النمو، مما يؤدي إىل ت -

.أحسن الظروف و حتقيق أفضل النتائج اإلجيابية اليت ميكن توقعهالتلك العوامل على أتدية عملها يف 
  

   )القذايف، بدون سنة( تؤدي إىل حتديد معايري النمو يف كافة مظاهره و خالل مراحله املختلفة -
   :من الناحية التطبيقية -2
و التحكم يف العوامل و املؤثرات املختلفة اليت تؤثر يف تزيد من القدرة على توجيه األطفال و املراهقني  - 

النمو وذلك من خالل مثال مساعدة األفراد على فهم أنفسهم و ما ينتاهبم من تغري يرتبط مبراحل النمو 
   .املختلفة، و تقبل املظاهر املصاحبة له، و التوافق مع عامل الواقع

مية تساعدان على من الناحية النفسية و الرتبوية يف التكفل ميكن قياس مظاهر النمو املختلفة مبقاييس عل -
 .ابألفراد، إذا ما اتضح شذوذ النمو يف أي انحية عن املعيار العادي

  :ابلنسبة لعلماء النفس -3
تساعد دراسة هذا العلم األخصائيني النفسانيني يف جهودهم ملساعدة األطفال و املراهقني و  -
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  .علم النفس العالجي و التوجيه و اإلرشاد النفسي و الرتبوي و املهين الراشدين... خاصة يف جمال
كما تعني دراسة قوانني و مبادئ النمو و حتديد معايريه يف اكتشاف أي احنراف أو اضطراب أو شذوذ  -

  .يف سلوك الفرد. و تتيح معرفة أسباب هذا االحنراف و حتديد طريقة عالجه
  :لنسبة للمدرسنياب - 4
تساعد يف معرفة خصائص األطفال و املراهقني و يف معرفة العوامل اليت تؤثر يف منوهم و أساليب  -

سلوكهم، و يف طرق توافقهم يف احلياة، و يف بناء املناهج و طرق التدريس و إ عداد الوسائل املعينة يف 
  .العملية الرتبوية

ة و االستعدادات و التفكري و التذكر و التخيل يؤدي فهم النمو العقلي و منو الذكاء، و القدرات اخلاص -
و القدرة على التحصيل يف العملية الرتبوية)تطور امللكات العقلية( حيث حياول الوصول إىل أفضل الطرق 

  . الرتبوية والتعليمية اليت تناسب مرحلة النمو و مستوى النضج املالئم
تالميذه، و أهنم خيتلفون يف قدراهتم و طاقاهتم العقلية و تفيد يف إدراك املدرس للفروق الفردية بني  -

. و هبذا يوجه املدرس انتباهه لألفراد و يراعي قدراهتم و ال يكتفي ابلرتبية اجلماعية…اجلسمية وميوهلم
  

  : ابلنسبة لألفراد - 5
و هم راشدو املستقبل. فبفضل فهم أولياء األمور و القائمني على الرتبية و الرعاية  تفيد ابلنسبة لألطفال -

النفسية واالجتماعية و الطبية لعلم نفس النمو، أصبح التوجيه على أساس دليل علمي ممكنا مما حيقق اخلري 
  .لألفراد من الطفولة إىل الشيخوخة

طبيعة مرحلة النمو اليت يعيشها و يعترب أن عليه أن  –بقدر مستوى منوه  –تساعد يف أن يفهم كل فرد -
حيياها أبوسع و أصح و أكمل شكل ممكن ابعتبارها غاية يف حد ذاهتا قبل أن تكون وسيلة لغريها، أي أن 
الفرد ال ينبغي أن يضحي بطفولته من أجل رشده، بل جيب أن حييا الطفولة على أحسن وجه ممكن حىت 

  . أكمل رشد ممكن يبلغ
  :ابلنسبة لألولياء -6
تساعد األولياء يف معرفة خصائص األطفال و املراهقني مما يعينهم و ينري هلم الطريق يف عملية التنشئة  -

  . والتطبيع االجتماعي ألوالدهم
تعني األولياء على تفهم مراحل النمو واالنتقال من مرحلة إىل أخرى من مراحل النمو، فال يعتربون  -

املراهقني أطفاال...و هكذا يعرفون أن لكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها املميزة حيث تنمو شخصية 
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  . الفرد مبظاهرها املختلفة
النمو،فال يكلف الوالدان الطفل غال وسعه و ال تتيح معرفة الفروق الفردية الشاسعة يف معدالت  -

. حيمالنه ما ال طاقة له به، و يكافئانه على مقدار جهده الذي يبذله و ليس على مقدار مواهبه الفطرية
  

  :ابلنسبة للمجتمع -7
الشروط يفيد يف فهم الفرد و منوه النفسي و تطور مظاهر هذا النمو يف املراحل املختلفة يف حتديد أحسن  -

الو راثية و البيئية املمكنة اليت تؤدي إىل أحسن منو ممكن، و حىت ال خيطئ يف تفسريه حتقيقا خلري الفرد و 
  . تقدم اجملتمع

تعني على فهم املشكالت االجتماعية وثيقة الصلة بتكوين و منو شخصية الفرد و العوامل احملددة هلا  -
سي و اجلناح و االحنرافات اجلنسية... و العمل على الوقاية مثل مشكالت الضعف العقلي و التأخر الدرا

  . منها وعالج ما يظهر منها
تساعد على ضبط سلوك الفرد و تقوميه يف احلاضر هبدف حتقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق  -

. احلالنفسي و الرتبوي و االجتماعي و املهين مبا حيقق صحته النفسية يف احلاضر و املستقبل كإنسان ص
  

تؤدي على التنبؤ الدقيق بقدر اإلمكان كهدف أساسي يساعد يف عملية التوجيه يف املستقبل ابلنسبة  -
  لكل فرد حىت حيقق اجملتمع أقصى فائدة من أبنائه

  أهداف علم النفس النمو: -2-6
كن القول أن لسيكولوجية النمو هدفني أساسني : أوهلما الوصف الكامل والدقيق قدر مم             

 هطرأ على هذي الذيواكتشاف خصائص التغري  أعمارهمخمتلف  الناس يفللعمليات النفسية عند  اإلمكان
العوامل  اكتشاف يالسلوك أ العمرية ) الزمنية ( يفواثنيهما : تفسري التغريات  ،كل عمر   العمليات يف
أو  ،والتحكم والتنبؤ  مث أضيفت أهداف أخرى تتصل ابلرعاية  ،التغريات  هحتدد هذ لتغريات اليتوالقوى وا

  .التغريات السلوكية ابختصار التدخل يف
  :وصف التغريات السلوكية - 2-6-1

يعجز  هفبدون ،م إال أنة أكثرها أساسية هدف الوصف هو أبسط أهداف العل أنعلى الرغم من          
للظاهرة  أفضلحيقق الباحث فهما  أناجلوهرية  هوالوصف مهمت ، األخرى أهدافه إىلالعلم عن التقدم 
أ د: مىت تبهامة مثلجييب أواًل على أسئلة  أن هعلم نفس النمو علي لك فالباحث يفولذ ،موضع البحث 
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تسري فيها سواء حنو التحسن أو التدهور؟ وكيف  اخلطوات اليت يالظهور ؟ وما ه ة نفسية معينة يفعملي
مجيعا نالحظ تعلق  أنناتؤلف مع غريها من العمليات النفسية األخرى أمناطا معينة من النمو ؟ مثال ذلك 

 يأ شعور التعلق ىف الظهور ؟ وما هوالسؤال هنا : مىت يبد،تبادل طفلها هذا الشعور  األموان  أبمهالرضيع 
 هة على االتصال ابلغرابء أم أن هذتعلقا آمنا يكون أكثر قدر  ههل الطفل املتعلق أبم ؟ و همراحل تطور 

 .الوصفيمن النو   أسئلةوغريها  ه؟ هذهألقل تعلقا أبمالقدرة تكون أكرب لدى الطفل ا
من خالل  ييعتمد على املالحظة , أ يالذ العلميابلبحث  األسئلة هوجياب عن هذ                

, وتسجيل مالحظاتنا بدقة وموضوعية . وال شك أن مما يعيننا على  إليهمواالستما   األطفالمشاهدة 
صورة النمط أو املتوالية , وحاملا يستطيع الباحث  األغلبمزيد من الفهم أن مالحظاتنا الوصفية تتخذ ىف 

 إىلالوصول  هميكن ملراهق أو الراشد فيها فأنةأن يصف اجتاهات منائية معينة وحيدد موضع الطفل أو ا
وهكذا جند أن هدف الوصف ىف علم نفس النمو مير مبرحلتني  ،الصحيحة حول معدل منوة  األحكام

 أمناطاجتاهات أو  يفاحلقائق  هواثنيهما ترتيب هذ ،ئق النمائية أساسيتني : أوالمها الوصف املفصل للحقا
  .متتابعة عرب املراحل العمرية املختلفة أو ،مرحلة معينة  األمناط قد تكون متآنية يف هوهذ ،وصفية 

 
  : تفسري التغريات السلوكية - 2-6-2

, تقبل املالحظة السلوكية اليت األمناطالنمو هو التعمق فيما وراء  لعلم نفس اهلدف الثاينو              
هدف التفسري , والتفسري يعني الباحث على تعليل الظواهر موضع  يحدوثها أ أسبابوالبحث عن 

   : ماذا ؟ وكيف؟ؤالسجييب على العلى سؤال ملاذا ؟ بينما الوصف  اإلجابةالبحث من خالل 
الكالم , أو أكثر  أو يكون أكثر طالقة يف ياملش ية : ملاذا يتخلف الطفل يفالتفسري  األسئلةومن           

 " الفطرة" اليتإىلالتغريات  هحد ترجع هذ يالعمر ؟ واىل أ ة يفقدرة على حل املشكالت املعقدة بتقدم
 ي" اخلربة " أ إىل, أو  وامل الوراثية ونضج اجلهاز العصيبتشمل فيما تشمل اخلصائص البيولوجية والع

ون وراثيا عن عمر معني خيتلف الكالم يف املتقدمون يف األطفالكان   إذافمثال  . التعلم واستثارة البيئة
  إذايعتمد ولو جزئيا على الوراثة , أما  ياليسر اللغو  ا أن معدل التغري يفنستنتج من هذ هاملتخلفني نسبيا في

وميارسون  ين تشجيعا أكثر على اجنازهم اللغو الكالم يلقو  يفاملتقدمني  األطفالكشفت البحوث عن أن 
 أنالعمر ميكن  نستنتج أن التحسن ىف القدرة اللغوية احلادث مع التقدم يف فإننامن غريهم  رأكثالكالم 

  .االستثارة البيئية يفالزايدة  إىليرجع جزئيا على األقل 
 من الواجب علينا لتفسري ظواهر النمو أن نستخدم املغارف املرتاكمة يف أنوىف األغلب جند          
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والدافعية  واإلدراكجماالت التعلم  علم النفس وغرية من العلوم مثل نتائج البحوث يفميادين كثرية أخرى من 
  .نثروبولوجيااأل و األعضاءوالوراثة وعلم وظائف  االجتماعيوعلم النفس 

 : التغريات السلوكية التدخل يف- 2-6-3
هو التدخل ىف التغريات  اإلنساينالدراسة العلمية لنمو السلوك  أهدافهلدف الثالث من او           

 .  السلوكية سعيا للتحكم فيها حىت ميكن ضبطها وتوجيهها والتنبؤ هبا
وتفسري دقيق صحيح  هذا اهلدف إال بعد وصف جيد لظواهر يصل العلم إىل حتقيق ه أنوال ميكن          

 اخلاطئ الرتبويالتاريخ  أنأكد لنا  يثرة فيها , لنفرض أن البحث العلمهلا من خالل حتديد العوامل املؤ 
, أن هذا التفسري  األفرادمع  هعالقات يف, اثئرا متمردا يملدرسإىل أن يصبح بطيئا ىف عملة ا هللطفل يؤدى ب

العالج من خالل تصحيح نتائج اخلربات اخلاطئة , والتدريب على مهارات التعامل مع  أغراضيفيد ىف 
  .يها الرتبية التعويضية , والتعلم العالجاآلخرين , وقد يتخذ ذلك صوراً عديدة لعل أمه
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19 
 

 متهيد:
نستعرض يف هذا الفصل أهم النظرايت املفسرة للنمو لدى اإلنسان من الوالدة إىل الشيخوخة،         

حيث عمد العديد من الباحثني و العلماء إىل تقدمي تفسريات للنمو و اليت يف غالبها تقسم العملية إىل 
وفيما يلي نستعرض مراحل تطويرية تتميز الواحدة عن األخرى خبصوصيات و تغريات ترتبط هبا دون غريها، 

 أهم هذه النظرايت على النحو التايل.   
 
 اتريخ علم النفس النمو و تطوره: - 3-1

أتثر علم النفس يف جمال حبوثه احلديثة و اجتاهاته العلمية بفكر الفالسفة و رجال الدين              
 والنظرايت النفسية.

 يصور حياة اجلنني يف تطورها يف مرحلة قبل امليالد. أنحاول  :أفالطون*
الطفل يولد وعلقه صفحة بيضاء و أوصى مبراعاة ميول الطفل و جتنب إجباره على  أنقال  جون لوك:*

 و جعل التعليم قريب من اللعب. أسئلتهأي سلوك ال يتفق مع طبيعته و الصرب على إجابة 
 اخلاصة يف النشوء و االرتقاء يف أصل األنوا  و نشر كتابه.الذي عرف بنظريته  تشارلز داروين:*
 أحباثه كانت حول قوانني الوراثة. مندل:*
مت إتبا  كتاب هللا حيث يشري إىل منو الكائن اآلدمي من نطفة داخل رحم األم  و يف الشرع اإلسالمي:*

مث ينشأ خلقا أخر أي جنني  إىل تطور هذه النطفة و تصبح علقة مث تتطور يف صورة مضغة مث تصبح عظاما
 املكتمل.
منذ مطلع القرن العشرين توالت الدراسات اجلديدة يف علم النفس النمو و املقاالت العديدة يف و         

 جماالت العلمية و اليت حتوي اآلالف من البحوث يف علم نفس النمو.
 لنمو:نظرايت ا- 3-2

ري الظواهر والعالقات القائمة بينها، ولكل منوذج جهازه النموذج النظري أداة منهجية لشرح وتفس        
وتعترب النظرية مرحلة أخرية يف حتليل  العالقة بني الظواهر واملتغريات، املفامهي ومبادئ تفسريية توضح

املعطيات املتعلقة مبجال معني وهي تقوم بوظيفة اختصار خمتلف املراحل واملعطيات اليت مر منها البحث 
العلمي يف تفسري ظاهرة معينة . كما تقوم إبنشاء أنساق تفسريية أو شبه تفسريية بكيفية ملتحمة ونسقية. 

" وكذا النظرية إريكسون"أو يف بعده االجتماعي مع  "فرويد"النفسي سواء مع وميكن اعتبار نظرية التحليل 
من أهم النظرايت اليت قاربت النمو وحددت مراحله وأغنت البحث السيكولوجي  ه"بياجي" التكوينية مع

 .متجاوزة ظاهرة النمو إىل االبستومولوجيا والرتبية والعالج النفسي
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   : "رويدف" التحليل النفسي نظرية -3-2-1

وهي قوة  ) الليبدو ( عليها الشبقأطلق  اإلنسان تولد مع على وجود طاقة غريزية "فرويد"أكد        
 . السلوك اإلنساين حيوية و طاقة نفسية ، تتحرك وتؤثر يف

، وهي ترتكز يف مناطق خمتلفة من هو حتديد مركز الليبدو "فرويد" ومفتاح فهم السلوك اإلنساين عند      
 .مراحل النمو املختلفة اجلسم عرب
  : هذه املراحل هي أهمو          

  :األوىل من عمر الطفل ( ) الفموية املرحلة -أ
شبا  عند الطفل من استثارة من عمر الطفل ، حيث حيدث اإل تغطي هذه املرحلة السنة األوىل       
خالل هذه املرحلة بشكل مناسب فقد يطور الطفل  الفمويمل يتم اإلشبا   واللسان والفم ، وإذ الشفاه

 .الطفل أو قضم األظافر أو رمبا التدخني يف مراحل الحقة من عمر األصابع ، عادات مثل : مص
  :سنة ( 3 – 2من  ) املرحلة الثانية -ب

حركة  من عمر الطفل، حيث يتزايد وعي الطفل ابللذة النامجة عن وتغطي العامني الثاين والثالث        
 .الفضالت املخاطية للمنطقة الشرجية ،وإلشبا  احلاجة احليوية للتخلص من األمعاء على األغشية

   العناد والبخل  : أن بعض اخلصائص اليت يتمتع هبا الفرد يف مراحل الحقة من حياته مثل "فرويد"ويرى
 .يف هذه املرحلة تنبع من اخلربات اليت مير هبا الطفل

  :( سنوات 6 – 3من  ) الثالثة املرحلة -ج
أن  "فرويدفمن وجهة نظر"  عند األطفال الذكور "أوديبعقدتني ، عقدة " وتعرب هذه املرحلة عن         
أبيه فيتطور  يتعلق أبمه وجيد أن األب منافسا قواي له ، وحلل هذه العقدة يتبىن الطفل مبادئ مثل الطفل

من خالل تطور مشاعرها حنو " إلكرتا" وجود عقدةب "فرويد"ى ، أما عند اإلانث فيعتقد لديه األان األعل
 األان األعلى ختشى العقاب على يد أمها وتبنيها القيم واملثل اليت حترتمها فيتطور لدى اإلانث األب ولكنها

. 
  :البلوغ( – 6من  ) املرحلة الرابع -د

الطاقة ، ويكرس الطفل وقته و طاقته للتعلم  ،وتتسم ابهلدوء يف الكمونمرحلة  يطلق عليهاو               
اهتمام الطفل من الذات إىل اآلخرين من خالل تكوين  واألنشطة البدنية و االجتماعية ، ويتحول

 .معهم العالقات والصداقات
   : )املراهقة ( اخلامسة املرحلة -هـ
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، وتغطي هذه املرحلة فرتة املراهقة ، وتصبح مهمة الفرد أن حيرر  يطلق عليها املرحلة التناسليةو              
 ابلنسبة للذكور فإن ذلك يعين التخلص من تعلقه أبمه ، وأن جيد حياة خاصة به ، أما نفسه من والدية،

  .  البنت فتسعى إىل الزواج وأن تنفصل عن األبوين ، وتقيم أسرهتا وحياهتا اخلاصة
انجحا يف هذه املرحلة و املراحل السابقة ، فإن ذلك يقود إىل  التطور يف النمووإذا كان              

 . إجناب األطفال وتربيتهم االستقاللية و النضج و
   ، حيث: يف نظريته مستوايت الشعور "فرويد "وتناول             

  .كل ما يعيه الفرد يف حلظة معينه هو:  الشعور - 
  .الذكرايت املخزونة واليت ميكن استدعاؤهاهي :  ما قبل الشعور - 
اليت تؤثر يف السلوك ، وال ميكن  وهو أعمق املستوايت النفسية ، ويتكون من الذكرايت :الالشعور - 

 .اللسان استدعاؤها ولكن تظهر يف األحالم وزالت
 :يف نظريته مكوانت الشخصية وقسمها إىل " فرويد " أيضاوتناول             

  . مبدأ اللذة هو مصدر الطاقة والغرائز ، واحلاجات ، وهو ال شعوري وال منطقي ويوجهه :اهلو  -
 )واجلزء اآلخر ال شعوري ، ويعترب اجلهاز اإلداري للشخصية )مركز الصرا  : جزء منه شعوري األان -
  . ويضم القيم الدينية واألخالقية ، ويؤثر على السلوك : وميثل الضمرياألان األعلى -

 .الثالث وغالبا ما حيدث صرا  بني املكوانت       
 بياجيه":" نظرية النمو املعريف -3-2-2

واهتم بدراسة منو املفاهيم األساسية عند الطفل مثل مفهوم  على النمو املعريف ، ركز "بياجيه"            
 .مفهوم العدد ، مفهوم املساحة الزمان ، مفهوم املكان ،

         و الوظائف العقلية البنية العقلية :   إىل التطور املعريف من زاويتني مها "بياجيه"وينظر  
 :بياجيه مراحل النمو عند -3-2-2-1-
  : و تتميز مبا يلي (العام الثاين –امليالد  من) املرحلة احلسية احلركية*
  .ردود أفعال للمثريات( ( الطفل أفعال بدائية ميارس-
   .حلل املشكالت ، وبداية التخيل و الكالم ، واملشي اكتشاف طرق جديدة-
  : وتتميز مبا يلي ) سنوات 7 – 2من  ما قبل العمليات ( اإلجرائية املرحلة قبل*
يعود  و)عدم فهم أن الشيء ميكن ان يتغري  النمو املعريف يف هذه املرحلة هي عدم الثبات من أهم مظاهر -

 ( عمليات الطرح مثل حلالته )
 تتميز بنمو اللغة والتفكري عند الطفل  -
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  :يلي وتتميز مبا ) سنة 11-7اإلجراءات املادية من سن  ( مرحلة العمليات احلسية* 
  .  )...اخلاألقصر – األطول – األصغر – األكرب ( تصنيف األشياء املادية احملسوسة -
   . (...اخلالشهر – اليوم – األمس) إدراك الزمن -
  وتركيزه القدرة على توزيع االنتباه ،منو  -
  (الضرب و القسمة ، الطرح ، اجلمع : مثالعلى قابلية التفكري العكسي ) القدرة -
  : وتتميز مبا يلي ) املراهقة ( الصورية اإلجراءاتمرحلة *
 اخل(....التعاون ، العدل ، مفهوم اخلري مثل ( منو القدرة على التفكري اجملرد -
  .على حل املشكالتالقدرة  - 
 . التخيل و استخدام الرموز وفهم الكتاابت و األمثلة منو القدرة على - 
  : "اريكسون" االجتماعية النفسيةالنظرية  -3-2-3 

مثان مراحل من الطفولة إىل الشيخوخة ، وكل مرحلة  أن منو الشخصية يتم يف" ريكسونا" يرى            
 ، واآلخر يتضمن خاصية مرغوبة أحدمها: اجتماعية يعرب عنها اجتاهان أزمة نفسية تتضمنحتول  نقطةمتثل 
  . خطرا

 على أن األزمة النفسية االجتماعية جيب أن حتل قبل أن ينتقل الفرد بنجاح إىل"ريكسونا" وأكد         
 .املرحلة التالية

  :ريكسونا مراحل النمو النفسي االجتماعي عند -3-2-3-1
 :(األول) العام  الثقة عدم الثقةمرحلة *

الثقة يف  حاجاته األساسية وشعر أن العامل آمن من حوله ، ترتىب فيه إشبا حصل الرضيع على  إذا         
األساسية غري كافية ، ينمو لدية  فشل يف ذلك وكانت الرعاية و إشبا  احلاجات نفسه ويف الوالدين ، وإذا

   .اخلوف وعدم الثقة
  :سنوات(3 – 2) الذايت مقابل الشك تحكممرحلة ال*

أما الفشل يف  ،و الكالم ، يؤدي إىل الشعور ابإلرادة  التحكم يف عمليات املشي ، واإلخراج          
  .إىل شعور الطفل ابخلجل و الشك يف الذات والشك يف اآلخرين ذلك مع نقص املساندة ، يؤدي

  :سنوات( 5-4)يف مقابل الذنب مرحلة املبادرة*
إىل املبادرة ، أما ، فإن ذلك يؤدي  أسئلته ، وأجيب عن إذا أتيحت الفرصة للطفل للعب حبرية           

   .، واعتبارها مصدر ضيق يؤدي إىل الشعور ابلذنب أسئلته عن وعدم اإلجابةإعاقة نشاطه 
  :سنة( 11-6)االجتهاد مقابل القصور مرحلة*
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واملثابرة يف املدرسة ، وعن طريق التشجيع يتعلم املثابرة  الشعور ابالجتهادينمو لدى الطفل            
 تعزيزا سالبا فقد يشعر بعجزه عن أداء األعمال املطلوبة منه ، وينمو لديه شعور واالجتهاد ، أما إذا تلقى
 .ابلقصور مينعه من احملاولة

  :سنة(11-12)الذاتية مقابل تشوش الدور مرحلة*
الطفرة اجلسمية ، ومن خالل حتديد اهلوية واالهتمامات  ون املراهق يف مرحلة تساؤل تصاحبيك           

الدور ، ولكي يعوض ذلك التشوش  بتشوشه ، فإنه يشعر شعر بعدم حتقيق ذات حيقق املراهق ذاته ، أما اذا
   .يلجأ املراهق إىل التعلق ببطل أو شخص مثايل لكي حيقق ذاته يف الدور فقد

 :)سن الرشد املبكر( مقابل االنعزال مرحلة التواد -6
 األخر ، وتنمو العالقةمن اجلنس  والتزاوجآخر ،  حياول الراشد أن يربط ذاته بشخص              
ينتج عن ذلك االنعزال و  لذاتهاحلميمة يسبب اخلوف من هتديداهتا  إذا جتنب العالقة أمااحلميمة معه ، 
 الذات. االستغراق يف

  :(األوسط) الرشد  مرحلة التولد مقابل الركود  -7
الوالدية ، ويبدأ يف االهتمام ابلرعاية و إرشاد األجيال التالية ،  تظهر يف هذه املرحلة املشاعرو            

 واإلنتاج واالبتكار .. والشخص الذي ال ميلك تلك االهتمامات يصبح راكدا مهتما بذاته ويهتم ابلعمل
  . فقط
  .:..التكامل مقابل اليأس حلةمر  -8

 مرحلة الشيخوخة ، إذا تقبل املسن حياته وعجزه و مرضه ، وخروجه إىل التقاعد ، وفقد ومتثل           
والشعور أبن  الزوج أو الزوجة ، يؤدي ذلك إىل التكامل و التماسك ، واحلكمة ، أما عدم متاسك األان

اخلوف يف آخر مراحل  فاتت ،فإن ذلك يؤدي إىل اليأس والوقت فات وال ميكن تعويض الفرص اليت 
 .العمر

 :"ارنولد جيزل" نظرية النضج-3-2-4
نمو حيث لعبت دورا هاما يف الدراسات الالنظرايت اهلامة يف تفسري  إحدىتعترب هذه النظرية  -1

  .النفسية اخلاصة
متشاهبون  أهنمبيولوجية و من وجهة نظر الناس  أصولالتشاهبات النمائية هلا  " أنجيزل"يرى  -2

متاما و ذلك ألهنم متأثرون بعوامل داخلية واحدة و مل ينكر جيزل اكتساب الطفل معلومات عن 
 طريق اخلربة مباشرة.
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و كذلك علماء التحليل النفسي على مراحل النمو و هلذا  "بياجيه"و  "جيزل"ويؤكد كل من  - 3
 ."راحلنظرايت امل"صحاب أبيسمون 

 نظرية "روبرت هافجهرست": -3-2-5
"، حيث يعترب النمو أبنه خالل تقدميه ملفهوم "مطلب النمو قدم " هافجهرست" نظريته من     

سلسلة من الواجبات جيب أن تتحقق يف إطار زمين حمدد لتحقيق التقدم النهائي على حنو صحيح للفرد، 
فرتة ما من حياة الفرد، والذي إذا ما حتقق إشباعه  ويقصد مبطلب النمو ذلك املطلب الذي يظهر يف

بنجاح أدى إىل شعور الفرد ابلسعادة ما يعين حتقيق مطالب النمو املستقبلية، بينما يؤدي الفشل يف إشباعه 
 إىل عدم الرضا و الشقاء و الرفض من اجملتمع وعدم التوافق مع مطالب املراحل التالية من احلياة.

ظرية إىل أن النمو هو نتاج تفاعل بني النواحي البيولوجية و النمط الثقايف كما ترى هذه الن 
للمجتمع الذي يوجد فيه الفرد ومستوايت طموحه، وعلى ذلك فإن بعض املطالب تظهر كنتيجة للنمو 
العضوي، مثل املشي يف سن معينة من حياة الطفل وبعضها يظهر عن آاثر و الضغوط الثقافية للمجتمع 

القراءة و الكتابة وبعضها ينتج من القيم اليت يعيش هبا الفرد ومن مستوى الطموح الذي يهدف  مثل تعلم
 إليه. 
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هم  أو   للنمو  :  المبادئ العامةالرابعةالمحاضرة  
 مناهج البحث في علم النفس النمو
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 متهيد:
من التطرق إىل املبادئ العامة اليت يسري هبا ، إذ متكن العلماء من خالل ألجل فهم النمو البد        

متابعتهم للنمو مبختلف أشكاله اجلسمية و البدنية و اإلجتماعية و النفسية من حصر بعض املبادئ اليت 
متيز مظاهر ومن خالهلا نتمكن من فهم الفروق الفردية بني األطفال يف النمو و كذا السلوكات السوية 
والغري السوية يف كل مرحلة من مراحل النمو. لذا كان البد من التطرق اىل مبادئ النمو واليت نعرض أمهها 

 فيما يلي.
 
 أهم القوانني و املبادئ العامة لنمو: -4-1

يسري النمو جبميع جوانبه سواء اجلسمية، اإلجتماعية، اإلنفعالية و احلركية حسب مبادئ متعارف        
 عليها وهي على النحو التايل: 

 
 النمو يتضمن تغريات كمية و كيفية:- 4-1-1

النمو يتضمن وجهني من التغري إحدامها ميثل اجلانب البنائي او الكمي و األخر  أنويعين هذا              
ميثل اجلانب الوظيفي او الكيفي. ومن األمثلة اليت تدل على منو الكمي، منو األعضاء املختلفة و زايدة 

 .حجمها فمثال يزداد حجم اجلهاز اهلضمي إال ان هذه الزايدة يف احلجم يتبعها تغري يف الوظيفة
 :النمو عملية مستمرة متدرجة و منتظمة- 1-2 -4

النمو اإلنساين السوي عملية دائمة متصلة منذ بدأ اإلخصاب و احلمل حىت اكتمال إن              
رحلة السابقة متهد املالنضج فإن كل مرحلة من مرحلة النمو تتوقف على ما قبلها و تؤثر فيما بعدها كما ان 

يعين عدم وجود وقفات أو فجوات يف عملية النمو العادي و لكن قد يكون هناك  للمرحلة الالحقة و هذا
منو كامن و منو ظاهر فعلى سبيل املثال األسنان اليت تكونت يف الشهر الرابع و اخلامس تبدأ يف ظهور يف 

 العام األول.
 معادالت النمو غري اثبتة خالل املراحل املختلفة:- 4-1-3

ملبدأ إىل وجود اختالف يف معدل سرعة النمو البدين و احلركي عرب مراحل العمر يشري هذا ا           
املختلفة، فضال عن اإلختالف القائم فيما بني املكوانت البدنية و احلركية يف معدل سرعة منوها. وهذا ما 

لنمو احلركي يعين أن هناك فرتات معدل النمو فيها سريعة مير هبا الطفل، كما أن هناك فرتات يكون فيها ا
 بطيء . والشكل املوايل يوضح اختالف معدل النمو اجلسمي )الطول( لدى األطفال.
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 الشكل يوضح  الفرتات الرئيسية األربعة لنمو الطفل.

  

   

     

     

سنوات تتميز بزايدة كبرية يف سرعة منو طول  3املالحظ من خالل الشكل أن الفرتة املمتدة من امليالد إىل 
سنوات حىت بداية سن املراهقة ينخفض فيها سرعة منو طول اجلسم.  3اجلسم، يف حني أن الفرتة ما بني 

الفرتة الثالثة وهي مرحلة املراهقة ومع فرتة البلوغ تزيد فيها منو طول اجلسم بسرعة كبرية حىت هناية فرتة أما 
 املراهقة.

 النمو يسري وفق مراحل معينة و كل مرحلة هلا مسات خاصة و مظاهر مميزة: -4-1-4
النمو احلسي احلركي  تكون الصفة الغالبة يف هذا النمو هي،  لكل مراهق خصائصه املميزة          

بينما تكون الصفة الغالبة يف مرحلة املراهقة  إتقاهناالعضلي للجسم و العمل على تعلم املهارات األساسية و 
 لبيئة اليت يعيش فيها الفرد.اب احمليطني هي التوافق اإلجتماعي مع األفراد و 

 النمو يتأثر ابلظروف الداخلية و اخلارجية:- 1-5 -4
ظاهر النمو اجلسمي ساس الوراثي للفرد الذي حيدد مظروف الداخلية اليت تؤثر يف النمو األالمن           

فنقص إفرازات الغدة مثال قد يؤدي إىل الضعف العقلي و من الظروف  االجتماعيو  االنفعايلو العقلي و 
التعليم فنقص الغذاء  ليبأساو اخلارجية اليت تؤثر يف النمو التغذية و النشاط الذي يتاح للطفل و الراحة 

 ق النمو.سوء التغذية مما يعي أمراضمثال يؤدي إىل 
 متداخلة: النمو عملية معقدة مجيع مظاهره- 4-1-6

تغير 

النمو 

 الجسمي

يع تغير سر

 جدا

سنوات 3 البلوغ سن الرشد  الميالد 

االنتظاميتميز التغير بالبطء و   
يع تغير سر

 جدا

 

ر عدم التغي  
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منو اإلنسان عام و معقد و املظاهر اجلزيئية فيه متداخلة مرتبطة فال ميكن فهم اي مظهر من          
مثال يرتبط ارتباطا  االنفعايلفالنمو  ، ظاهر األخرىامل مظاهر النمو إىل عن طريق دراسته يف عالقاته مع

 .االجتماعيوثيقا ابلنمو العقلي و اجلسمي و 
 خيضع النمو ملبدأ الفروق الفردية: - 1-7 -4

واضح يف النمو اإلنساين و أشارت   مبدأفالفروق ، كيفا األفراد من حيث سرعة النمو كما و خيتلف          
وجود فروق فردية يف معادالت النضج حىت  األطفالكثري من الدراسات اليت تناولت الطول و الوزن عند 

، ان الكثري من األطفال يدخلون التعليم األساسي عند سن السادسة غري انضجني لبداية القراءة و الكتابة 
ن الفشل يف التعرف الو املعلمني و االخصائني االجتماعني  اآلابءد و فهم هذا املبدأ يف غاية األمهية عن

 على هذه الفروق يف معادالت النمو ميكن ان يكون مصدرا لسوء الفهم و اإلرشاد اخلاطئ.
 لكل عملية منو مرحلة حرجة: - 4-1-1

ف يف الشهر اخلامس و هذه املرحلة يكون فيها الطفل مهيئا لتعليم مهارات معينة فالطفل يتعلم الزح        
يقف يف الشهر العاشر تقريبا و يبدا السري عند متام السنة و اذا ما هتيأت الظروف املناسبة للتعليم يف الفرتة 
احلرجة فإن نتائج هذا التعليم تكون مناسبة بعكس ما اذا مت التعليم مبكرا او يف وقت متأخر عن الفرتة 

يت بنتائج غري مرضية فالطفل الذي يتم تعليمة املشي يف السن املبكرة احلرجة للمهارة فإنه يف هذه احلالة اي
 قد تنحين عظام الساقني لديه تقوس.

 النمو يسري من العام إىل اخلاص: - 4-1-9
 ، فيستجيب الفرد يف ابدئ األمر استجابة ءاجلز  إىلاخلاص من الكل  إىلمن العام يسري النمو          

نه حيرك طفل الصغري لكي يصل إىل شيء أيكله فادقة فمثال ال أكثرو تصبح  ابةاالستجعامة مث تتفرغ هذه 
 كل جسمه يف ابدئ األمر مث اليدين مث بيد واحدة.

 و من الداخل إىل اخلارج: األسفلالنمو يسري من األعلى إىل  - 4-1-11
عضالت الذرا   سبق السفلى حيث تنضج منطقة الرأس أوال مثيقصد بذلك األجزاء العليا ت         

اجتاه النمو من الداخل إىل اخلارج فيعين منو عضالت الكتف  أما ، فالصدر فعضالت البطن مث القدمني
 أوال مث الكو  مث الرسغ مث األصابع.

 لعام للنمو:اميكن التنبؤ ابالجتاه  - 4-1-11
فنتوقعه و ننتظر حدوثه قبل ان من املميزات اليت متيز ظاهرة النمو النفسي انه ميكن تنبؤ حبدوثه         

على املشي يف مرحلة معينة نتوقع  ف الطفل كما نتوقع وقوفه مث قدرتهحيدث فنحن نتوقع يف وقت معني زح
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النمو فأهداف علم نفس النمو فهم  ابجتاهظهور بعض عالمات اليت تدل على البلوغ و يتمشى مبدأ التنبؤ 
 ذلك التنبؤ هبا.و ك اإلمنائيةو ضبط و التحكم يف الظواهر 

 :يف مظاهر النمو تكاملال مبدأ 4-1-12
العالقة فيما بني  إنميثل النمو احلركي عملية متكاملة مع جوانب السلوك املختلفة األخرى، بل  

النمو احلركي و النمو العقلي و النمو اإلنفعايل يتأثر كل  أن، حيث متداخلةهذه اجلوانب عالقة وثيقة و 
منهما ابآلخر و يؤثر فيه. وكمثال لذلك جند ان مهارة املشي اليت تعد يف حد ذاهتا منوا حركيا، لكنها جتعل 

ها مما يساهم يف تطور منوه العقلي واتسا  مدركاته، كما يالطفل أقدر على استكشاف البيئة اليت يعيش ف
صاالت الطفل تتؤثر يف منو السلوك من اجلانب اإلجتماعي، إذ عن طريق املشي تتسع دائرة اإل أهنا

اجلانب اإلنفعايل إذ تساعده على تقبل املواقف اليت تؤدي إىل  إىلابآلخرين وتتنو ، وميتد أتثري مهارة املشي 
األمل. الشكل املوايل  أو خربات الفشل إىلالشعور ابلرضا و السعادة واإلعراض عن املواقف اليت تؤدي 

 جلوانب لنمو احلركي واإلنفعايل واملعريف. املتداخلةيوضح الطبيعة 
  

  :مناهج البحث يف علم نفس النمو - 4-2
تعترب املناهج و الطرق العلمية للبحث ضرورية لبناء أساس سليم لنمو العلم، و لقد تقدمت مناهج و        

مراحله املتتابعة و أصبحت اآلن أكثر علمية، و هتدف إىل الوصول إىل طرق البحث يف علم نفس النمو يف 
  .حقائق و قوانني و نظرايت راسخة يف علم نفس النمو

يوجد منهج واحد صاحل لدراسة كل مظاهر النمو بل خيتلف منهج الدراسة و طريقته حسب  وال       
  : ا العلم و هياملوضو ، لذلك من الضروري اإلحاطة أبهم مناهج البحث يف هذ

  :املنهج التجرييب -1
  :يعترب أدق املناهج و أفضلها و ذلك لسببني رئيسني مها            

  .أنه أقرب املناهج إىل املوضوعية عكس بعض املناهج اليت تتصف بدرجة عالية من الذاتية-
املختلفة اليت ميكن ان تؤثر يستطيع الباحث الذي يتبع املنهج التجرييب السيطرة و التحكم يف العوامل - 

الباحث الذي يستخدم املنهج التجرييب ال يقتصر على جمرد وصف الظواهر اليت و   على الظاهرة السلوكية.
و يتحكم يف  ة و حيدث يف بعضها تغيريا مقصوداتتناوهلا دراستهن و إمنا يدرس متغريات هذه الظاهر 

  هذه املتغريات. العالقات السببية بني إىلتوصل متغريات أخرى لي
 .وتسري الدراسة يف هذا املنهج وفق التسلسل: ظاهرة، هدف، فروض، جتربة، نتائج، حقائق، قوانني نظرية



 

 

30 
 

الظاهرة: تدور الدراسة حول ظاهرة من ظواهر النمو يدور حوهلا سؤال أو مشكلة تتحدى تفكري  *
  .مثال: ظاهرة جناح األحداث الباحث و تدعوه إىل حلها و تعترب املشكلة سؤال حيتاج إىل جواب

حتديد املشكلة: حيدد الباحث املشكلة على أساس تعريف و بلورة الظاهرة بوضوح و جتميع عالمات  *
   االستفهام احمليطة ابلظاهرة، مثال: ما هي األسباب احلقيقية لظاهرة جناح األحداث؟

م نفس النمو و علم النفس العام هي: تبيان اهلدف: و عادة ما تكون أهداف البحث العلمي يف جمال عل *
 التفسري، التنبؤ الضبط.

فرض الفروض: الفرض عبارة عن تفسري حمتمل أو إجابة مؤقتة إلشكالية يضعها الباحث و تكون قابلة  *
  . للتحقق أو الرفض بعد التجريب

أو بعضها، و يشرتط التجربة: يقوم هبا الباحث هادفا إىل حتقيق فروضه كلها أو بعضها أو رفضها كلها  *
إن تكون التجربة موضوعية و دقيقة و يقوم الباحث فيها ابلتجريب على عينة جتريبية ممثلة جملتمع أصلي 

  .مبعىن أن هلا نفس خصائصه قبل تعميم النتائج النهائية
ى نتائج البحث: و هي ما يتم التوصل إليه بعد حتليل البياانت و تفسريها مث صياغة القوانني و عل *

  . أساسها يضع الباحث نظرية حول الظاهرة اليت عاجلها ابلدراسة
 
  : املنهج الوصفي-2

يتناول املنهج الوصفي الظواهر النفسية كاخلوف، الغضب، القلق، اإلنطوائية و التوتر، كما يتناول دراسة 
  :بطريقتني مهاالتاريخ التطوري لبعض مظاهر النمو يف خمتلف جماالته، و تتم الدراسة الو صفية 

 الطريقة الطولية:-3
يف هذه الطريقة يتبع الباحث الظاهرة النمائية عرب الزمن، فلو كان الباحث ينظر يف النمو اللغوي و         

  .سنوات، فإن عليه مالحظة منه اللغوي طوال هذه الفرتة مخسلدى طفل من امليالد إىل 
جدا قد تصل إىل فرد واحد و تتطلب مزيدا من الوقت و تنطبق هذه الطريقة على عينات صغرية و         

  .اجلهد و الصرب، لكن النتائج يف الغالب يصعب تعميمها
  الطريقة العرضية: -4

حياول الباحث استخدام هذه الطريقة توفريا للوقت و اجلهد، و ذلك من خالل تقسيم الفرتة و          
ت عمرية حيددها الباحث مث أيخذ عينات كبرية كل عينة منها تغطي الزمنية املراد تتبع الظاهرة عربها إىل فرتا

فرتة عمرية فرعية مث حيسب املتوسط احلسايب ملعدل وجود الظاهرة يف كل فئة ليصل يف النهاية إىل استخراج 
.امتوسطات كل فئة عمرية من الفئات اليت حددها الباحث لتمثل املرحلة الكلية املراد تتبع منو الظاهرة عربه
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و أخريا ينتظر من الباحث أن يقدم أوصافا دقيقة للظاهرة على شكل جداول النمو تصبح معايري       

للظاهرة املدروسة ميكن تطبيقها على أفراد آخرين، إضافة لذلك ينتظر من الباحث الوصفي أن يكشف عن 
ذه املتغريات ابلنسبة للظاهرة املتغريات أو العوامل ذات العالقة ابلظاهرة و نوعية العالقات الوظيفية هل

  .موضو  الدراسة
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مراحل النمو و العوامل   :  الخامسةالمحاضرة  
  المؤثرة فيه

 

 

 

 



 

 

33 
 

 
 متهيد:
ومظاهره وكذا  لكي نتمكن من فهو النمو كسلوك لدى اإلنسان البد من التعرف على مراحل النمو       

، فمنها ما هي عوامل وراثية وكذا كالغدد واهلورموانت، ومنها ما هو مكتسب كالبيئة العوامل اليت تؤثر فيه
اليت يعيش فيها الفرد أو املمارسة أو التكيفات اليت حيصل مع مرور األزمنة، وفيما يلي نستعرض أهم مظاهر 

  النمو والعوامل املؤثرة  فيه.    
 
 النمو:  تعريف -1- 5

  . هو كل ما يطرأ على الكائنات احلية من تغري يف اجتاه الزايدة -
، والعقلية ، تلك التغريات االرتقائية البنائية اليت تطرأ على الفرد يف خمتلف النواحي اجلسمية هو  -

 .وحىت انتهاء حياتهتكوينه وذلك منذ حلظة ، واالجتماعية ، واالنفعالية 
 
  مظاهر النمو: 5-2

 النمو التكويين : -1
ونعين به منو الطفل يف الشكل و الوزن و التكوين نتيجة لنمو طوله و عرضه، فالطفل 

 ينمو ككل يف مظهره اخلارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه املختلفة.
  النمو الوظيفي : -2

تسا  ال و ونعين به منو الوظائف اجلسمية و العقلية و اإلجتماعية لتساير تطور حياة الطف
نطاق بيئته. وبذلك يشمل النمو مبظهريه الرئيسني على تغريات كميائية، فيسيولوجية، 

 نفسية وإجتماعية.
 كما ميكن تصنيف مظاهر النمو على النحو التايل:

 :اجلسمي النمو -
كما يشمل دراسة األعضاء و األجهزة اجلسمية املختلفة ،    ،لالطو  و الوزن يف الزايدة هب ويقصد         

كاجلهاز العظمي و العضلي و الرأس و األطراف و األسنان، وما يطرأ على هاته األجهزة من تغريات عرب 
 مراحل النمو املختلفة.
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   النمو العقلي: -
ذكر و النسيان و التخيل ويقصد به منو الذكاء العام و القدرات العقلية املختلفة مثل اإلدراك و الت

والتحصيل و التفكري و اإلنتباه وغريها، ويشمل اجلهاز العصيب و الدماغ اإلنساين وكذا وسائل اإلحساس 
املختلفة، ومراحل اإلدراك و العمليات املعرفية و القدرات العقلية اخلاصة، والتغريات اليت حتدث هلاته 

 القدرات عرب مراحل النمو املختلفة.
 
   و اإلنفعايل:لنما- 
 يشمل االنفعاالت املختلفة مثل احلب، الغرية، احلزن، اخلوف، الكره، الغضب ، الفرح والسرور،       

إىل أخرى من مراحل وكذا التوتر، و التغريات اليت تطرأ على هذه اإلنفعاالت عرب انتقال  الفرد من مرحلة 
 النمو.

 النمو اإلجتماعي:-         
ابلنمو االجتماعي هو توافق منو مسات الفرد مع األمناط االجتماعية املتفق عليها، كما يتطور يحقصد         

النمو االجتماعي بناًء على زايدة التجارب االجتماعية اإلجيابية وتوسيع الدوائر االجتماعية إضافة إىل ذلك 
مل مع األفراد واجلماعات يعرف النمو االجتماعي مبدى تنمية الفرد وزايدة معرفته وقدرته على التعا

األخرى، حيث ميكن أن يكون النمو االجتماعي خارج نطاق التوقعات الثقافية، فالنمو االجتماعي هو 
 .النمو الذي يستطيع الفرد من خالله مشاركة اآلخرين يف احملاداثت والنقاشات اليت تدور بني اجلماعة

  : خصائص النمو- 5-3
النمو أبشكاله املختلفة وحدة مرتابطة، بينها أتثري متبادل يهدف إىل حتقيق حيدث بصورة كلية؛ أي أن  -1

   .تكامل الكائن احلي
يسري النمو من العام إىل اخلاص ومن اجململ إىل املفصل، ومن أعلى إىل أسفل أي من الرأس إىل  -2

 .القدم
يستطيع استخدام العضالت العليا يتجه النمو من املركز إىل احمليط أي من اجلذ  إىل األطراف؛ فالطفل -3

من ذراعيه وهي األقرب من وسط جسمه أو جدعه قبل أن يتمكن من السيطرة على عضالت أصابعه 
  . والتقاط األشياء أبصابعه

   النمو وحدة مستمرة ومتصلة كتيار املاء ال يتوقف جراينه من املنبع إىل املصب -4
ة من مراحل النمو تتأثر مبا قبلها من مراحل ومتهد ملا بعدها النمو وحدة دينامكية مبعىن أن كل مرحل -5

 .من مراحل أخرى
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  : العوامل املؤثرة يف النمو -5-4
  :العوامل الوراثية -5-4-1

اليت  ، للفرد من والديه عن طريق اجلينات اليت حتملها الصبغيات تنتقل اخلصائص الوراثية             
راثية ، ومن الصفات الو  حتتويها البويضة األنثوية املخصبة من احليوان املنوي بعد عملية اجلما  اجلنسي

لون العينني، لون اجللد، نو  الشعر، فصيلة الدم، هيئة الوجه و مالحمه، شكل اجلسم ( وهناك  اخلالصة
  .....اخلالسكري واإليدز وفقر الدم .ء بعض األمراض تنتقل عن طريق الوراثة مثل عمي األلوان و دا

  :العوامل العضوية 5-4-2
داخلية يف اجلسم ، وتتلخص  أعضاءالغدد الصماء ، والغدد  إفرازاتوتتمثل يف اهلرموانت ، وهي          

املختلفة ، فهي هبذا  األخرى أبعضائهاجلسم  إليهاوظيفة الغدد يف تكوين مركبات كيميائية خاصة ، حيتاج 
غدد صماء          -1نوعني رئيسيني مها :          إىلاملعىن تشبه املعامل الكيميائية ، وتنقسم الغدد 

 غدد قنوية -2
فأما الغدد القنوية فهي اليت جتمع موادها األولية من الدم حني مروره هبا ، وختلط هذه املواد مث            

كما تفعل الغدد الدمعية ، اذ جتمع من الدم املاء وبعض األمالح املعدنية مث ختلطهما   تفرزها خالل قنواهتا ،
 لتتكون من ذلك كله الدمو  .

وأما الغدد الصماء فهي اليت جتمع موادها األولية من الدم مباشرة مث حتوهلا إىل مواد كيميائية معقدة         
 الدم دون االستعانة بقناة خاصة .الرتكيب تسمى اهلرموانت ، مث تصبها مباشرة يف 

 الغدد الصماء :
حيتوي جسم اإلنسان على عدد من الغدد الصماء ، تنتشر يف النصف العلوي من اجلسم حسب       

 الرتتيب التايل:
 الغدد الصنوبرية : وتوجد أبعلى املخ ، وتضمر قبل البلوغ . -1
 من السطح السفلي للمخ .  الغدد النخامية : وتوجد يف منتصف الرأس ، وتتدىل -2
 الغدد الدرقية : وتوجد أبسفل الرقبة أمام القصبة اهلوائية . -3
 الغدد جارات الدرقية : وهي أربعة فصوص تنتشر حول الغدة الدرقية . -4
الغدة التيموسية : وتوجد داخل جتويف الصدر ، يف اجلزء العلوي ، وهي كالصنوبرية تضمر قبل البلوغ  -5
. 
 ة الكظرية : وتوجد على القطب العلوي للكلية .الغد -6
 الغدد التناسلية : وتتمثل يف اخلصيتني عند الرجل ، واملبيض عند املرأة .  -7
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 وظيفة هرموانت الغدد الصماء : -5-4-2-1
تسيطر اهلرموانت على وظائف األعضاء املختلفة ، وتتعاون معا على حتديد شكل اجلسم ن وذلك         
اهلرموانت يؤدي اىل تغيري وحتول النمو  إفرازاختالل يف  وأيعلى منو اجلنني وسيطرهتا على تطوره ،  بتأثريها

تعرض حياة الفرد للمرض او  أخرىعن جمراه الطبيعي ، فيقف يف بعض النواحي او يزداد يف نواحي بطريقة 
 النشاط احليوي العام العقلي للكائن احلي . أيضاللفناء ، وهي تنظم 

 : هرموانت الغدة الصنوبرية*
سم وهي تضمر متاما يف ½ سم ، ويف عرضها عن  1الغدة الصنوبرية تزيد يف طوهلا عن ال تكاد      

 من حياة اجلنني . 5سنة  . هذا ، ويبدأ تكوينها يف حوايل الشهر  18حجمها حني يبلغ عمر الفرد 
ية ، فهي انمية كبرية عند الزواحف ، وهلذا وخيتلف حجم هذه الغدة ابختالف أنوا  الكائنات احل     

اليت تربطه يذهب بعض علماء احلياة اىل اهنا من األعضاء األثرية اليت بقيت عند االنسان لتشري اىل الصلة 
 ببقية الكائنات احلية وخاصة الزواحف االرضية .

هذه الغدة هي مهبط ومسكن الروح اإلنسانية .  أنوكان "ديكارت" الفيلسوف الفرنسي يعتقد         
سريع ال يتناسب مع مرحل حياته ،  منو إىلاختالل يف هرموانت هذه الغدة يؤدي ابلطفل الصغري  وأي

هذه اهلرموانت على الغدة التناسلية فتثريها وتنشطها قبل ميعادها ، وبذلك يصبح الطفل  إفرازوتؤثر زايدة 
ن طفال مراهقا ابلغا ، وتظهر عليه الصفات الثانوية للبلوغ كخشونة الصوت ،  من عمره 4الذي مل يتجاوز 

موت  إىلاجلسمية املختلفة اليت تدل على املراهقة ، وقد يؤدي هذا االختالل  األماكنوظهور الشعر يف 
 الفرد .
ى تعطيل وتدل الدراسات العلمية احلديثة على ان وظيفة هذه اهلرموانت تتلخص يف سيطرهتا عل      

الغدد التناسلية حىت ال تنشط قبل املراهقة ، أي اهنا تعمل على احملافظة على اتزان حياة الفرد يف منوها 
 مهمتها احليوية للفرد . أداءخالل مراحلها املختلفة ، وهلذا فهي تضمر عند البلوغ ، أي عند انتهائها من 

 : هرمون النمو *
يف  أسلفنامن الغدة النخامية ، وتقع هذه الغدة كما  األمامييتكون هذا اهلرمون يف الفص          

يف إحدى عظام اجلمجمة للمخ ، وتوجد يف جيب صغري  األسفلحيث تتدىل من السطح  الرأسمنتصف 
يزيد  هرموان ، ويفرز الفص اخللفي ما 12، ويبلغ وزهنا حوايل نصف غرام ، ويفرز الفص األمامي حوايل 

على نوعني من اهلرموانت ، وهرمون النمو هو احد االثىن عشر هرموان اليت يفرزها الفص األمامي هلذه 
نقص يصيب نسبة  أبيالغدة ، ويبدأ هذا اهلرمون عمله منذ الشهور األوىل يف حياة اجلنني ، ويتأثر النمو 

 اهلرمون يف الدم . 
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نقص ، وابختالف املرحلة اليت ينقص فيها ، فان حدوث وختتلف مظاهر النمو ابختالف هذا ال        
هذا النقص قبل البلوغ يسبب وقف منو عظام الطفل ، فيصبح بذلك قزما طول حياته ال يكاد يزيد طوله 

 سم ، ويؤثر هذا النقص ايضا يف القوى العقلية والتناسلية فيضعفها . 55عن 
حدثت هذه الزايدة قبل البلوغ  فإذاذا اهلومون يف الدم ، ويتأثر النمو أيضا أبية زايدة تصيب نسبة ه      
تؤدي اىل استمرار النمو حىت يصبح الطفل عمالقا ، وهلذا يسمى هذا املرض ابسم "مرض  فإهنا

، وتؤدي هذه الزايدة اىل ضعف القوى العقلية منوا شاذا  واألطرافالعملقة"وتبدو مظاهره يف منو اجلد  
 والتناسلية .

ومنوها يف االجتاه العرضي ، واىل تضخم عظام  األطرافوحدوث الزايدة بعد البلوغ يؤدي اىل تضخم       
الفك السفلي ، واىل تشوه عظام اليد والوجه ، وهذه كلها صفات املرض املعروف بطول العظام " 

 االكروميجاليا"
 
  : هرمون الثريوكسني*
بكميات كبرية يف الكبد ، ولعل "السمك"  أيضاوهو هرمون مركب يتكون يف الغدة الدرقية ويتكون        

 املصادر الغذائية اليت يعتمد عليها اجلسم يف تكوين هذا اهلرمون . اغينهو 
حدث هذا النقص قبل البلوغ فان منو  فإذانقص يصيب نسبة الثريوكسني يف الدم ،  أبيالنمو  ويتأثر      
يكل العظمي يقف يف الطول ، لكن العظام تنمو يف العرض وتؤدي هذه الظاهرة اىل السمنة الزائدة ، اهل

 املشي والكالم عند الطفل . أتخر إىل، كما يؤدي نقص الثريوكسني  األسنانظهور  وأتخر
وان حدث النقص بعد البلوغ فان النسيج الضام الذي يوجد حتت اجللد يتضخم ، وهذا يؤدي           
، وتنقص درجة حرارة اجلسم قليال عن  أيضا، وسقوط الشعر ، ويقل النبض  واألطرافانتفاخ الوجه  إىل

 الدرجة العادية ، ويعرف هذا املرض ابسم "مرض مكسيدمليا" 
زايدة يف نسبة الثريوكسني ، فان حدثت هذه الزايدة قبل البلوغ فان  أبية يضاأالنمو  ويتأثرهذا ،          

وان حدثت هذه الزايدة بعد البلوغ فان ذلك يؤدي الطفل ينمو منوا سريعا ال يتناسب وسرعته الطبيعية . 
رعة ضعف القلب وجحوظ العينني وس إىل أيضاارتفا  درجة حرارة اجلسم عن الدرجة العادية ، ويؤدي  إىل

التنفس ، وتتابع ضرابت القلب ، ويعرف هذا املرض ابسم "مرض جريفز"، فيصبح املصاب له حساسية 
 انفعالية شديدة ، كثري االستفزاز قليل االستقرار .

تضخم الغدة الدرقية  إىلذلك  أدىاحلامل ،  األميف غذاء مل تكن النسبة الضرورية من اليود  وإذا       
وغددهم الدرقية متضخمة وغري قادرة على تكوين الثريوكسني ،  األطفالعند اجلنني ، وهكذا يولد بعض 
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استمر نقص الثريوكسني يف غذاء الطفل بعد الوالدة ، ظهرت على الطفل احلاالت املرضية اليت اشران  وإذا
د ، فان تضخم الغدة الدرقية يزول ، وتفرز الغدة أما إذا احتوى غذاء الطفل على اليو من قبل ،  إليها

  النسبة الالزمة من الثريوكسني .
 الغدد جارات الدرقية :*

جوار فص من فصي الغدة الدرقية ، وتقوم جارات  إىلفصوص ، يقع كل زوج منها  أربعتتكون من      
 الدم عن النسبة العادية شعر هبطت نسبة الكالسيوم يف فإذاالدرقية بضبط مراقبة الكالسيوم يف الدم ، 

و أمل يف األطراف ، وقد يؤدي هذا النقصان إىل الشعور ابلضيق ، واىل البالدة واخلمول ، الفرد بصدا  حاد 
وقد يؤدي أحياان إىل انفعال حاد ، يظهر يف صور خمتلفة أمهها امليل إىل القتال العنيف ، ومتزيق املالبس ، 

 ه األسباب .والصراخ احلاد املتواصل ألتف
 
 : الغدة التيموسية*

توجد هذه الغدة يف اجلزء العلوي من التجويف الصدري وتتكون من فصني يقسمان التجويف       
الصدري اىل قسمني متساويني ، وتضمر هذه الغدة عند البلوغ ، ومازال العلم قاصرا عن معرفة سبب هذا 

الوظيفة احلقيقية هلذه الغدة ، ومهما يكن ، فان كل ما يعرف عنها يتلخص يف ان الضمور وعن معرفة 
الطبية  األحباثضمور الغدة الصنوبرية وهذه بدورها تؤثر يف النمو ، وتدل بعض  أتخرمرضها قد يؤدي اىل 

حوايل املشي حىت  وبتأخرعلى ان الضعف الذي يصيب هذه الغدة يرتبط ارتباطا وثيقا ابلضعف العقلي ، 
 أعراضهذا املرض  أعراضصعوبة التنفس ، وتشبه  إىلوالنصف من العمر ، وقد يؤدي تضخمها  4السنة 
 . "الربومرض "
 إذنمن احلياة ، فهي  األوىليف املراحل  إالال تزدهر  أهناهذه الغدة ، هي  أمران احلقيقة الثابتة من       

من املميزات التشرحيية الرئيسية للطفولة ، وهي بذلك تشبه يف عملها عمل الغدة الصنوبرية يف عالقتها 
 ابلغدة التناسلية .

 هرموانت الغدة الكظرية :*
غداتن كظريتان ، وتقع كل منهما على القطب العلوي للكلية ، وهلذا  اإلنسانتوجد يف جسم         

كل غدة من قشرة خارجية ولب داخلي ، وتفرز تسمى ابلغدة فوق الكلوية ابلنسبة ملوضعها ، وتتكون  
القشرة الكظرية جمموعة من اهلرموانت تتصل من قريب ابهلرموانت التناسلية ، وفيتامني "د"وابلصفراء اليت 

يف الفرد وتساعده على مواصلة  أيضاالكبد ، وتؤثر هذه اهلرموانت يف مجيع هذه األشياء ، وتؤثر يفرزها 
 بذل اجلهد البدين ومقاومة العدوى .
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واي نقص يصيب نسبة هذه اهلرموانت يف الدم ، تظهر على الفرد أعراض "األنيميا" وتفرت مهته بعد        
الطعام ، وحيس بضعف يف القلب واضطراابت معدية خمتلفة ، د رغبته يف أي جمهود بسيط يبذله ، ويفق

ويتغري لون بشرته وتضعف قوته التناسلية ، ويعجز عن حل ابسط املشاكل العقلية ، ومييل إىل العزلة وال 
 جيد يف نفسه الرغبة يف التعاون مع اآلخرين .

زايدة تصيب نسبة هذه اهلرموانت يف الدم عن نسبتها الطبيعية ، تؤثر يف النمو خاصة النمو  وأي     
 منوه العقلي ، وقد تزيد حساسيته االنفعالية . وأتخر،  أسنانهاجلنسي ، وقد تؤثر يف منو 

أي  " وهو احد مشتقات "الثريوسني"األدرينالنيوتتكون إفرازات اللب من هرمون خاص يعرف ابسم"     
انه احد االمحاض االمينية اليت تتكون منها الربوتينات اليت يعتمد عليها االنسان يف غذائه . وتتلخص 
وظيفة "االدرينالني"يف مساعدة الفرد على مواجهة املواقف الشاذة اليت يكون فيها خطر يهدد كيانه ، فيؤثر 

الشوكي والعضالت ليساعد الفرد على التفكري االدرينالني يف الدم ويوجه نسبة كبرية منه حنو املخ والنخا  
القوي والنزو  السريع ويزيد نسبة السكر يف الدم حىت يؤدي احرتاق هذا السكر اىل زايدة الطاقة اليت 

وتتالحق حركات الرئتني يف سرعة غريبة زداد بذلك نبضات القلب تيستعني هبا الفرد يف نشاطه القوي ، و 
اهلواء الالزم لعملية االحرتاق ، وانطالق الطاقة اليت جتعله قادرا على مواجهة كي متد الفرد مبا حيتاجه من 

 ذلك املوقف الشاذ. 
هذا ، واذا بلغت نسبة االدرينالني يف الدم حدا عاليا ، وظلت هذه النسبة مرتفعة نتيجة الي خلل        

خمتلفة  أمراضشحوب اللون ، والقشعريرة ، والغثيان ، واىل  إىليعرتي لب الكظرية ، فان ذلك يؤدي بدوره 
 ضارا على منو الفرد. أتثريا، تؤثر 

 الغدد التناسلية: *
يف مكاهنا التشرحيي  األنثويةتوجد يف كل فرد غداتن تناسليتان ، وختتلف الغدد الذكرية عن الغدد       

 على شخصية الفرد . أتثريهاوالثانوية ، ويف  األوليةوظائفها  ابجلسم يف
 أبهنااليت تتكون فيها البيضة املخصبة ، وتتميز البيضة  األوىلوتنشا االختالفات اجلنسية منذ اللحظة       

حتتوي على صبغ خاص ابجلنس يوجد دائما بصورة واحدة نرمز هلا ابلرمز )س( ، ويتميز احليوان املنوي 
، ويوجد  أيضا، ولذلك يرمز له ابلرمز )س(  األنثوي يبصورة الصبغ أحياانخاص يوجد  يبوجود صبغ

ابلرمز)ص(، فاذا احتوت البيضة املخصبة على الصبغتني )س س( كان اجلنني يرمز هلا  أخرىبصورة  أحياان
أنثى ، واذا احتوت على الصبغتني )س ص( كان اجلنني ذكرا ، وهكذا يتحدد نو  اجلنس منذ اللحظة  

خصبة ، وبذلك يسيطر احلي املنوي على نو  اجلنس ، أي ان اجلنس ذكرا كان من تكوين البيضة امل األوىل
. واذا عرفنا ان عدد احليواانت املنوية الذكرية يف نطفة يربو  املرأة إىلالرجل ال  إىليرجع يف جوهره  أنثىاو 
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لصدفة حيوان ذكري ، عرفنا بعد ذلك ان حتديد نو  املولود يرجع يف جوهره اىل ا255,555,555على 
 او اىل االحتماالت اليت يعجز العلم عن التنبؤ هبا . 

ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقة غري مباشرة وبوجه عام على النمو تبعا الختالف جنس الفرد ذكرا كان      
ام أنثى ، ويؤثر أيضا على نشاط اجلهاز العصيب وعلى عمليات اهلضم والتمثيل ، وعلى نشاط الغدد 

 .األخرى 
هذا ويظل نشاط هذه الغدد كامنا حىت مرحلة املراهقة ، وعندئذ يبدا نشاطها فتفرز هرموانهتا يف الدم      

وتبدأ بذلك الصفات اجلنسية األولية والثانوية يف الظهور ويستمر النمو يف أطراده وتتتابع مظاهره حىت يصل 
 إىل النضج واالكتمال .

وهكذا يؤثر نشاط الغدد التناسلية ) ذكرية كانت ام أنثوية ( يف شخصية الفرد ويف سلوكه النفسي      
 األوليةالتناسلية ، واىل اختفاء املميزات اجلنسية  األعضاءومظاهر منوه ، فاستئصاهلا يؤدي اىل ضمور 

 ظهور الصفات اجلنسية األنثوية وغرس غدد تناسلية أنثوية مكان غدد تناسلية ذكرية يؤدي اىلوالثانوية ، 
 والعكس صحيح.

 
 التنسيق الوظيفي للهرموانت : -5-4-2-2   

، ويؤكد العلماء  اإلنساينتؤثر اهلرموانت منفردة وجمتمعة يف تنظيم الوظائف املختلفة للجسم             
واجتماعيا ابلنسبة للمواقف املختلفة الفرد جسميا ونفسيا  تكييفاتزان اهلرموانت وتناسق وظائفها يف  أمهية

 اليت حتيط به .
الغددي فان اختل التناسق ، اضطرب النمو ضيق من هذا االتزان  إطاروهكذا ، حييا الفرد يف           

تبعا لذلك ، واضطربت أيضا شخصية الفرد ، وبذلك تقيم اهلرموانت شبكة غري منظورة من العالقات اليت 
ة من تلك الغدد الصماء ، وتتصل من قريب وبعيد جبميع أجهزة اإلنسان ونواحي تتبع خطوطها الرئيسي

                حياته الواسعة.
  :العوامل البيئية -  5-4-3

البيئة هي كل العوامل اليت يتفاعل معها الفرد، فالبيئة الداخلية هي العمليات احليوية داخل                
ؤثر على ات و غريها يف العامل اخلارجي ، مما ياخلارجية فهي كل األشياء و القوى و العالقاجلسم ، أما البيئة 

  .الفرد
   :البيئة الداخلية -1 -5-4-3

يتأثر اجلنني يف بطن أمه أبغلب ما تتأثر به األم من أمور حسية و انفعالية و غذائية، فمثال:              
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لإلضطراابت و االنفعاالت، أييت طفلها حديث الوالدة أكثر ميال للبكاء و إذا كانت األم أكثر تعرضا 
اإلضطراابت املعوية بعكس األمهات الاليت تكون حالتهن أثناء احلمل يعمها االستقرار النفسي، فإن 
ر أطفاهلن حديثو الوالدة يكونون أكثر ميال للهدوء و النمو السريع، كما أن كثرة العقاقري و تدخني السجائ

  .و املخدرات أثناء احلمل يؤثر على صحة اجلنني
  :البيئة اخلارجية 2 -5-4-3

 .ه بنقاوة اهلواء و أشعة الشمسو من يتأثر الطفل أثناء البيئة اجلغرافية: -  1
  :البيئة االجتماعية -  2
للعالقات الوجدانية أثر كبري يف سلوك الطفل، فاجلو األسري املضطرب ال يتيح للطفل فرصة  األسرة: *

إشبا  احلاجة إىل األمن و االنتماء، و ال تقدير الذات، بل يريب فيه الشعور ابلقلق و ينمي لديه عادات 
 ...سلوكية سيئة

  املدرسة: *
إكسابه معارف و خربات جديدة مل يكن يعرفها من تؤثر املدرسة يف النمو العقلي للطفل، من خالل  -
 . قبل
  .يف النمو االجتماعي من خالل تكوين عالقات جديدة و صداقات مع أقرانه تؤثر -
  .حركية-تؤثر يف النمو اجلسمي من خالل النشاطات احلس -
ضافة إىل قدرته تؤثر يف النمو اللغوي من خالل للغة الفصحى، فيزداد عدد الكلمات اليت يكتسبها ، إ -

   .على اكتساب لغة اثنية
 اجملتمع:  *
يتأثر الطفل بثقافة اجملتمع الذي ينتمي إليه، فيكتسب العادات و التقاليد و اخلرافات واألساطري و  - 

  .الطقوس و الدين
  وسائل اإلعالم:*
  .تؤثر يف النمو االجتماعي من خالل التواصل بني اجملتمعات و التعرف على ثقافة اآلخر - 
  .تؤثر يف النمو اللغوي من خالل استعمال الوسائل السمعية البصرية أو املرئية - 

  الغذاء:- 3
للرضاعة وظيفتها و  و دون غذاء ال ميكن أن تستمر احلياة ، يعد الغذاء مصدر أساسي للطاقة،          

األم هي املصدر  إذ .الغذائية كما هلا وظيفتها النفسية املتمثلة يف إكساب الطفل احلنان و العطف من أمه
األول الذي ميتص منه الطفل غذائه ، مث تتطور هذه العالقة بعد ذلك العالقات نفسية واجتماعية ، ويتأثر 
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عزوفه عن البعض األخر وكراهيته هلا ابلعادات الغذائية اليت الطفل يف ميوله اىل بعض ألوان الطعام او يف 
تسيطر على جو أسرته ، وابجملتمع الذي حييا فيه ، وابلثقافة اليت هتيمن على نشأته األوىل وعلى مراحل منوه 

 ، فالطفل الصغري واإلنسان البدائي يرتددان طويال قبل ان ميدا أيديهما اىل طعام مل يتعودا عليه ومل يراي
 عشريهتما وذويهما أيكالنه من قبل .

هذا ، وقد تواترت نتائج التحارب الت يقام هبا العلماء على اهم املوارد الغذائية اليت حيتاج اليها         
السكرية ، والنشوية ، والزاللية  الفرد يف منوه ويف حمافظته على استمرار حياته ونشاطه هي املواد الدهنية ، و

 املعدنية ، والفيتامينات ، واملاء. ، وبعض االمالح
حيث يعتمد اجلسم على املواد الدهنية والسكرية والنشوية يف تزويده ابلطاقة اليت تساعد على حفظ       

درجة حرارته ، وعلى اتدية وظائفه املختلفة ، ويعتمد على املواد الزاللية يف جتديد بناء اخلالاي اليت اتلفت 
يدة ، ولالمالح املعدنية امهيتها يف تكوين بعض اخلالاي ، فتكوين العظام يعتمد ويف بناء خالاي اخرى جد

والفيتامينات تساعد النمو بشكل عام ، وحتول بني الفرد وبني على االغذية اليت حتتوي على احلديد ، 
، اما املاء فهو الوسط الذي حتدث فيه  اإلبصاركالكساح او ضعف قوة   األمراضاالصابة ببعض 

 اعالت الكيميائية احليوية كاهلضم مثال ، وغريه من العمليات االخرى .التف
هذا ، وان أي افراط يف االعتماد على نو  خاص من هذه املواد يؤدي اىل اختالل االتزان الغذائي ،        

غذية اليت حتتوي الفوسفورية يؤثر اتثريا ضارا على اال األغذيةوبذلك يضر الفرد ، واملغاالة يف االعتماد على 
على الكالسيوم والعكس صحيح ، واالكثار من املواد الدهنية يعطل عملية امتصاص القدر الكايف من 
الكالسيوم . وهكذا تتصل هذه املواد الغذائية من قريب وبعيد ، وتنشا لنفسها  شبكة غذائية متعادلة 

موانت ، فنقص اليود مثال يف املواد الغذائية يؤثر القوى متزنة االثر . وتتصل االغذية اتصاال مباشرا بتلك اهلر 
على هرمون الغدة الدرقية )الثريوكسني( وبذلك ينمو الفرد يف اطار ضيق حمدود من االتزان الغذائي 

 والغددي .   
 النضج:- 4

عن  ك فيها األفراد مجيعا و اليت تتمخضيتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت يشرت          
، تقرره الوراثة  أمر، أي انه  تغريات منتظمة يف سلوك الفرد بصرف النظر عن أي تدريب أو خربة سابقة

وقد ميضي النمو طبقا للخطة الطبيعية للنضج على الرغم من التقلبات اليت قد تعرتي البيئة بشرط ان ال 
 تتجاوز هذه التقلبات حدا معينا.
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واجلنني ال ميكن ان يولد ويعيش ما يلبث يف بطن أمه سبعة أشهر كاملة على األقل ، وكذلك         
الطفل ال ميكن ان يكتب ما لن تنضج عضالته وقدراته الالزمة يف الكتابة ، والفتاة ال حتمل اال اذا نضج 

 جهازها التناسلي ...وهكذا.
البناء اجلسمي درجة من النضج كافية للقيام هبذا السلوك  ويالحظ ان كل سلوك يظل يف انتظار بلوغ      
 . 
  التعلم:-5

. ويتعلم االطفال اجلديد من السلوك بصفة مستمرة  هو التغري يف السلوك نتيجة اخلربة و املمارسة،          
عن هذا  وتتضمن عملية التعلم النشاط العقلي الذي ميارس فيه الفرد نوعا من اخلربة اجلديدة وما يتمخض

من نتائج سواء كانت يف شكل معارف او مهارات او عادات او اجتاهات او قيم او معايري ، وتلعب الرتبية 
 دورا مهما يف هذا الصدد .

، فهما مرتابطان ترابط اهليدروجني و يتفاعل كل من النضج و التعلم و يؤثران معا يف عملية النمو         
وال منو بال تعلم ، ويالحظ ان معظم امناط السلوك تنمو وتتطور بفعل واألوكسجني ، فال منو بال نضج 

 النضج والتعلم معا ، فالطفل ال يستطيع ان يتكلم اال اذا نضج جهازه الكالمي واال اذا تعلم الكالم . 
   :على النمو املؤثرة الثانويةالعوامل - 5-4-4
 يف ( واملتمثلةمبظاهره اجلسمية والنفسية واالجتماعية)النمو  أهم العوامل املؤثرة يف اىل جانب             

املرض أعمار الوالدين ، و :  هناك عوامل اثنوية  تؤثر يف هذا النمو وهي، واهلرموانت  والبيئةالوراثة  
تؤثر أتثريًا ضارًا على النمو ، والوالدة  الطفل ، واالنفعاالت احلادة اليت تصيب احلامل أو اليت واحلوادث

 وأشعة الشمس .  واهلواء النقي الساللة العنصرية  والدة قبل األوان ،املبتسرة أو ال

 أعمار الوالدين :-1
الذين يولدون من زوجني شابني خيتلفون عن  فاألطفالوالديه ،  أبعمارحياة الفرد  تتأثر            
 الذين يولدون من زوجني جاوزا مرحلة الشباب والشيخوخة . األطفال
 األطفالان نسبة  على" Turpin R. -تريبنيو" " Lejeune -"لوجان أحباثوقد دلت         

 اإلانث تبعا لتناقص نسبة الذكور. األطفال الوالدين ، وبذلك تزداد نسبة أعمارالذكور تقل تبعا لزايدة 
الذين يولدون من زوجني يف ريعان الشباب  األطفال أن" P.Baujat-"بوجات أوضحو           
من الذين يولدون من زوجني يقرتابن من مرحلة الشيخوخة ، وبذلك فاحتمال زايدة مدى  أطوليعيشون 
طفل ، أي أن مدى حياة الطفل األول اكرب من مدى حياة لل امليالديتقل تبعا لزايدة الرتتيب  األبناءحياة 
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األخري ، وتؤكد هذه األحباث أن نسبة األطفال املشوهني ، واملعتوهني تزداد تبعا لزايدة عمر األم الطفل 
   سنة .45وخاصة بعد سن 

  املرض واحلوادث: -2
تصاب هبا األم أثنائها محلها على منو الطفل . وقد دلت أحباث  تؤثر بعض األمراض اليت            

L.W.Sontag  يصاب الطفل األم ابملالراي ، قد يؤثر على األذن الداخلية للجنني ف إصابةعلى أن
 فيعطله أو يعوقه            هذا الصمم بدوره على النمو اللغوي، ويؤثر  بصمم كلي أو بصمم جزئي

هذا ، وقد تؤثر بعض األمراض البدنية على النمو االنفعايل واالجتماعي ، فالطفل املصاب           
إذا نزف دمه فإنه ال يتجمد بل يظل يسيل حىت ختور قواه ويشرف على  "ieHemophilليا ابهليموفي"

دائماً عن رفقائه حىت ال يصاب اهلالك ، فهو لذلك خيشى دائماً على حياته فيعيش قلقاً مضطرابً . ويبعد 
 ، ويتأخر نضجه . االجتماعيوهو يلعب معهم ، وبذلك تضييق دائرة تفاعله   جرح ما ، أبي
 
 
 :االنفعاالت احلادة -3

" E.M.widowson"ويدوسن "يتأثر منو الطفل ابالنفعاالت احلادة. ولقد دلت أحباث            
سنة  14إىل  4اليتامى أبملانيا والذين متتد أعمارهم من  مالجئ راها على األطفال الذين يعيشون يفأج اليت

 واضحا.، على أن االنفعاالت القوية احلادة تؤخر سرعة منو هؤالء األطفال أتخرياً 
 :(األوان)قبل الوالدة املبتسرة -4

،  أهنم يولدون قبل أن تكتمل املدة الطبيعية للحمل يولد بعض األطفال والدة مبتسرة ، أي              
 و" M.Steiner نرستي"وهلذا تتأثر حياهتم وصحتهم وسرعة منوهم مدة محلهم . ولقد دلت أحباث 

على أن نسبة الوفيات بني األطفال الرضع تتناسب عكسيًا ومدة احلمل  "W.Poneramceبونرامث "
هذا  ،فكلما نقصت هذه املدة زادت نسبة الوفيات ، وكلما زادت هذه املدة نقصت نسبت الوفيات  ،

 البصر.وتتأثر احلواس عامة هبذه الوالدة املبتسرة وخاصة حاسة 
 نوع الساللة : -5

 ختتلف سرعة النمو تبعا الختالف نو  ساللة الطفل ، فنمو الطفل العريب خيتلف اىل حد ما عن         
منو الطفل الصيين ، وخيتلف أيضا عن منو الطفل األورويب ، وهكذا يتفاوت النمو تبعا الختالف الساللة 

 اإلنسانية اليت ينتمي إليها الطفل .
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وتدل األحباث العلمية احلديثة على أن سرعة منو أطفال شعوب البحر األبيض املتوسط تفوق           
 سرعة منو أطفال شعوب مشال أورواب .   

 وأشعة الشمس : اهلواء النقي -6
فأطفال الريف ينمون أسر  من أطفال املدن  ،يتنفسه الطفل ثر النمو بدرجة نقاوة اهلواء الذييتأ           

 .سرعة النمو وخاصة األشعة فوق البنفسجية ان. وألشعة الشمس أثرها الفعال يفاملزدمحة ابلسك
 
 :أهم املصطلحات واملفاهيم املتداولة يف علم نفس النمو -5-5
 النضج: - 5-5-1

اليت يشرتك فيها األفراد مجيعا و اليت تتمخض يتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي              
عن تغريات منتظمة يف سلوك الفرد بصرف النظر عن أي خربة أو تدريب سابق ؛ أي أنه تقرره عوامل 
وراثية و قد ميضي النمو طبقا للخطة الطبيعية للنضج على الرغم من التقلبات اليت قد تعرتي البيئة بشرط أن 

  .ا معيناال تتجاوز هذه التقلبات حد
 التعلم:  -5-5-2

هو تغري يف السلوك نتيجة للخربة و املمارسة و يتعلم األطفال بصفة مستمرة مناذج جديدة من           
السلوك ، و تتضمن عملية التعلم النشاط العقلي الذي ميارس فيه الفرد نوعا من اخلربة اجلديدة و ما ينتج 

مهارات أو عادات أو اجتاهات أو قيم أو معايري، وتلعب  عنه من نتائج ساء كانت يف شكل معارف أو
  .الرتبية دورا هاما يف هذا الصدد

املرحلة من املفاهيم األساسية يف النمو و يرى معظم الباحثني يف علم نفس  مفهوم املرحلة:- 5-5-3
النمو، أن منو الكائن اإلنساين يتضمن خاصييت االستمرار و عدم االستمرار حيث يتم عرب مراحل حمددة 

  . على حنو مستمر، حبيث تتزامن خصائص النمو املستمر و خصائص النمو املرحلي يف احلدوث
و يستخدم مفهوم املرحلة للداللة على التغريات احلادة يف أمناط السلوك أثناء فرتات النمو             

املختلفة، أي أن املرحلة تشري إىل جمموعة من الظواهر و األمناط السلوكية اليت تقرتن معا أثناء حدوثها 
أمثال" فرويد" و"  حبيث ميكن إرجاعها منطقيا إىل مرحلة منو معينة. و قد استخدم عدد من العلماء

 .بياجي" و "إريكسون"، يف وصف بعض جوانب النمو مفهوم املرحلة
  الفرتة احلرجة: -5-5-4

يلقى مفهوم الفرتة احلرجة اهتماما متزايدا من علماء النفس املعاصرين، و تزداد قناعة هؤالء               
العلماء بوجود فرتات حرجة يف النمو يتسار  خالهلا تطور بعض العمليات النفسية وتكون العضوية فيها 
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يف هذه الفرتات أو كانت  شديدة احلساسية و عرضة للتأثر السريع ابملثريات البيئية، فإذا مل تستثر العضوية
استثارهتا غري مناسبة ، فقد تفقد القدرة على اكتساب اخلربات اليت جيب أن تكتسبها أثناء تلك الفرتات أو 

   .يتباطأ معدل سرعة اكتساهبا هلا ، األمر الذي يؤثر سلبا يف فرتات النمو الالحقة
  االستعداد: -5-5-5

عقليا للقيام بسلوكات أو نشاطات تكون قد ختطت مرحلة النضج  هو هتيؤ الفرد جسميا و            
  .مثال: يستعد الطفل للمشي بعد نضج عظام و عضالت ساقيه

  الفروق الفردية:  5-5-6
، فكل فرد ينمو مبعدل خيتلف عن غريه و يرتبط هذا تالفات العقلية خاصة بني األفرادهي االخ           

  ، كما أن للوراثة دور فيه.املصطلح مبجال التعليم خاصة
 :مطالب النمو -5-6

لكل مرحلة من مراحل النمو مطالب جيب أن تتحقق حىت يستطيع الفرد أن يتحقق له التوافق               
 والسعادة مع نفسه ومع من حوله .

  تعريف مطالب النمو:-5-6-1
" املطلب الذي يظهر يف فرتة ما من حياة اإلنسان والذي إذا حتقق  تعرف مطالب النمو أبهنا            

إشباعه بنجاح أدى إىل شعور الفرد ابلسعادة وأدى إىل النجاح يف حتقيق مطالب النمو املستقبلية ، بينما 
 .يؤدي الفشل يف إشباعه إىل نو  من الشقاء وعدم التوافق مع مطالب املراحل التالية من احلياة " 

 :مصادر مطالب النمو- 5-6-2
 :التاريخ اجلنيين للفرد - 5-6-2-1

مثال : إذ مل تظهر ، يبدأ هذا املصدر منذ تكوين اخللية امللقحة وتستمر خالل املرحلة اجلنينية         
الوظيفة السمعية خالل هذه املرحلة فإن ذلك يعين صعوبة تكيف الفرد مع األصوات كمطلب أساسي يف 
مراحل حياة اإلنسان التالية وال تقتصر الصعوبة على اجلانب السمعي فقط  بل متتد إىل صعوبة النطق 

 والتعلم . 
 : لفردالنمط الثقايف للمجتمع الذي يوجد فيه ا -5-6-2-2

مطالب النمو يف اجملتمعات املعاصرة تتطلب أن يكتسب الفرد مهارات استخدام  مثال ذلك       
 الكومبيوتر واإلنرتنت ووسائل

  .االتصال احلديثة حىت يستطيع أن يتكيف مع احلياة املعاصرة
 :الفرد نفسه  - 5-6-2-3
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واملعارف املختلفة تعترب من األمور اهلامة يف حتقيق ما يبذله الفرد يف سبيل تعلمه وإتقانه للمهارات        
  طموحاته ، وحصوله على الرزق وعلى االستقرار االجتماعي ويؤدي دورة يف احلياة .

 
 الب النمو خالل مراحل العمر املختلفة : مط - 5-6-3

نعين مبطالب النمو التوقعات اإلجتماعية لكل مرحلة من مراحل النمو، حيث تتوقع اجلماعة من        
أعضائها أن يكتسبوا بعض املهارات األساسية للحياة. ومن خالل حتقيق الفرد هلذه املطالب يتمكن من 

 إشبا  حاجاته ورغباته وفقا ملستوايت نضجه وتطور خرباته اليت تتناسب مع سنة.
وال تقتصر مطالب النمو على جانب من جوانب النمو بل تشمل مجيع اجلوانب منها اجلانب         

 احلركي، ونعرض فيما يلي أهم املطالب ملراحل الطفولة و املراهقة و الرشد:
  :مطالب النمو يف مراحل الطفولة  -1
 تعلم الكالم واكتساب اللغة .-
 . تعلم املشي واالنتقال من مكان ألخر-
 تعلم عمليات الضبط واإلخراج .-
 تعلم املهارات االجتماعية واملعرفية الالزمة لشئون احلياة . -
 تكوين الضمري ومتييز السلوكيات الصحيحة واخلاطئة .-
 تعلم املهارات اجلسمية الالزمة لأللعاب واألنشطة االجتماعية .-
  تعلم مهارات االستقالل الذايت .-
  :مطالب النمو يف مراحل املراهقة  -2
 .ات جديدة انضجة مع رفاق السنعالق -
 .اكتساب الدور االجتماعي السليم-
 .التغريات اجلسمية والتوافق معها تقبل-
 .االجتماعي عن الوالدين واألصدقاءحتقيق االستقالل -
 .حتقيق االستقالل االقتصادي-
 .األسريةالستعداد للزواج واحلياة اإلعداد وا-
 اكتساب القيم الدينية واالجتماعية ومعايري األخالق يف اجملتمع .-
 :مطالب النمو يف مرحلة الرشد والنضج  -3
 .ية اخلربات املعرفية واالجتماعيةتنم -
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 . زوجة ، واحلياة األسرية املستقلةاختيار الزوج أو ال -
  .ى اقتصادي واجتماعي مناسب ومستقرتكوين مستو  -
  :مطالب النمو يف مرحلة وسط العمر -4
 .ايت من النجاح االجتماعي واملهينحتقيق مستو -
 .حتقيق مستوى معيشي مالئم -
 التعاون يف تنشئة األطفال واملراهقني . -
 .التوافق مع اآلخرين -
  :مطالب النمو يف مرحلة الشيخوخة  -5
 .ت الضعف اجلسمي واملتاعب الصحيةتقبل حاال -
 .النقص يف الدخلتقبل  -
 .دان الزوج أو الزوجةالتوافق مع فق -
 .احلياة بواقعها احلايل ال املاضيـ تقبل -
  .ماعية يف حدود اإلمكاانت املتاحةاملسامهة يف الواجبات االجت -
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  : متهيد - 6-1
يف مراحل  يسري النموحنو النضج ، ف ابإلنسانالنمو هو سلسلة متتابعة من التغريات اليت تسري             

متعددة ومتباينة تعتمد كل مرحلة على املرحلة السابقة ، كما تساعد كل مرحلة على بلوغ املرحلة الثانية ، 
وهذه التغريات متعددة  فالفرد يتغري بدنيا وحركيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا ، وهذه التغريات املقرتنة ابلنمو من 

 التكيف مع بيئته.    إىللفرد شاهنا االرتقاء ابلسلوك الذي يسعى به ا
     

 تقسيم مراحل الطفولة : - 6-2
فقد مراحل النمو متصلة و متداخلة و ال يوجد بينها فواصل، و رغم هذا التداخل و االستمرار،             

قسم النمو إىل مراحل كما قسمت السنة إىل فصول و ذلك قصد تسهيل الدراسة على الباحثني و الدارسني و 
  :ه املراحل هيهذ
  عملية ميالد الطفل( إىل)من عملية إخصاب البويضة  :مرحلة ما قبل امليالد - 6-2-1

تعترب هذه املرحلة رغم قصر مدهتا مقارنة مع و  ،ومثانني يوما أو تسعة شهور مبائتنيو تقدر مدهتا           
وضع األساس احليوي للنمو ياة الفرد، فهي مرحلة التأسيس و مراحل النمو األخرى من أهم مراحل العمر يف ح

النفسي، فالتغريات اليت حتدث فيها يف مدة بضعة شهور، هي تغريات سريعة و حامسة و مؤثرة يف حياة الفرد، 
  .فما حيدث للطفل قبل امليالد له أمهية كبرية يف حتديد مسار منوه النفسي

املرحلة يف رحم األم الذي يعترب بيئة حميطة ابجلنني ختتلف عوامل النمو فيها من و حيدث النمو يف هذه         
  .أم ألخرى

  (من امليالد إىل هناية السنة الثانية)مرحلة الرضاعة:  -6-2-2
جيمع علماء النفس على أن السنوات األوىل من عمر الطفل ذات أمهية خاصة، فهي حامسة يف حتديد          
  .املستقبلية، و يطلق على السنني اخلمسة األوىل ابلسنوات التكوينيةشخصيته 
بل تكون حتتوي  ، و يف مرحلة الرضاعة هذه ال تقتصر حياة الطفل على النواحي البيولوجية فحسب       

خصائص ، و رغم أنه يف خالل العامني األولني ال تتحدد معامل معينة ابلنسبة لل على العناصر النفسية و العقلية
النفسية، و لكن من الواضح أن الطفل يقطع شوطا ال أبس به يف مراحل النمو اجلسمي و العقلي و 

   .االنفعايل
  )من بداية سن الثالثة حىت هناية السنة اخلامسة( :مرحلة الطفولة املبكرة - 6-2-3

على هذه املرحلة مبرحلة  السن اليت متكن األطفال من االلتحاق مبدارس احلضانة، لذا يطلقهي و         
زيولوجي، و التحكم يف عمليات اإلخراج ،  ياحلضانة. و يتم يف هذه املرحلة لدى الطفل االتزان العضوي و الف
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كالكالم و اإلدراك   ك تكتمل لديه قدرات جسمية جديدة ، كاملشي و األكل، و قدرات عقلية ،كذل
،   ، فكل هذه القدرات تبعث يف الطفل قوة جديدةاحلسي، كذلك يصل إىل درجة من النمو احلركي الواضح

كما تغرس يف نفوس األطفال يف هذه املرحلة كثريا من القيم و االجتاهات األخالقية و االجتماعية و فيها 
تتجدد مفاهيم الصواب و اخلطأ و اخلري و الشر، و ميكن القول أن البذور األوىل لشخصية الطفل املستقبلية 

  .لةتوضع يف هذه املرح
و تنتهي  تحاق الطفل ابملدرسة االبتدائيةبداية ال)من  :مرحلة الطفولة املتوسطة و املتأخرة -6-2-4

  (بنهايتها
قبيل "حيث يشرف الطفل على الدخول يف مرحلة املراهقة، و يطلق البعض على هذه املرحلة ب            
تبعا لذلك عالقاته و تتحدد، و يكتسب الطفل معايري فتتسع بذلك دائرة بيئته االجتماعية و تتنو   "املراهقة

واجتاهات و قيم جديدة، كما يصبح أكثر استعدادا لتحمل املسؤولية و أكثر ضبطا لالنفعاالت، ولذا كانت 
  .هذه املرحلة مناسبة لعملية التنشئة االجتماعية و غرس القيم الرتبوية

  :خصائص النمو اجلسمي يف مرحلة الطفولة - 6-3
يتعرض الكائن البشري كغريه من الكائنات احلية إىل لكثري من التغريات و التطورات اليت حتدث يف           

مراحل احلياة األوىل حىت يصل إىل مرحلة النضج، و هذه الظاهرة هي ما اصطلح عليها علماء علم نفس النمو 
املهتمني مبظاهر و خصائص هذه التغريات  بظاهرة النمو، و قد تناولت ابلدراسة من قبل العديد من الدارسني

يف مجيع اجلوانب و من بينها اجلانب العقلي و االنفعايل و االجتماعي و اللغوي... و لعل أهم مظهر تظهر 
 فيه تلك التغريات هو اجلانب اجلسمي، 

  :يف مرحلة الرضاعة - 1
   .ذهنيةيولد الطفل جبلد جمعد يكسوه مادة مشعية  -
  .و عضالته غري متماسكة و ال يستطيع السيطرة عليها تكون أطرافه- 
  .تكون عظامه لينة و عظام رأسه منفصلة غري ملتحمة و متباعدة لتتمكن املخ من النمو- 
  .يوجد أبعلى الرأس اليأفوخ و يتم التحام العظام حوله يف السنة الثانية من العمر- 
ختتلف نسبة منو اجلسم عند امليالد عنه عند البالغني حيث جند: أن الرأس يكون أكرب من اجلسم، حبيث - 

من حجمامها عند  ½ و حجم العينني ميثل 1/1اجلسم، يف حني عند البالغني ميثل1/4ميثل عند امليالد نسبة 
  . البالغني

ة للنمو، لكنه مع عملية النمو يعود إىل شكله مييل رأس الطفل عند امليالد لالستطالة أو االنبعاج نتيج- 
  .الطبيعي
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سرعة النمو اجلسمي ختتلف ابختالف مراحل عمر الطفل، فيبدأ سريعا يف مرحلة الطفولة املبكرة مث يبدأ يف - 
و  التباطؤ نسبيا يف مرحلة الطفولة املتأخرة ليعود لسرعته يف مرحلة املراهقة، و يعتدل يف مرحلة الرشد مث يرتاجع

  .يتناقص يف مرحلة الشيخوخة
  .تنمو أعضاء اجلسم بنسب متفاوتة- 
  .خيتلف الطول عند الوالدة وفقا لعوامل وراثية وعامل اجلنس- 

  : يف مرحلة الطفولة املبكرة - 2
كيلوغرامات، أما طوله فيبلغ حوايل نصف مرت، و يزيد من 3يصل وزن الطفل حديث الوالدة إىل - 

  .كيل وغرام أثناء األربع أشهر األوىل  1حوايل غرام إىل 555
تتدخل عوامل كثرية يف النمو اجلسمي للطفل و تسهم بدرجة كبرية يف الفروق الفردية بني األطفال يف الوزن - 

  .و الطول، كما يالحظ أن البنات يفقن الذكور
 18سنا يف  21هناية السنة، و  أسنان مع 6تبدأ األسنان اللبنية يف الظهور يف الشهر السابع لتصل إىل - 

  .شهرا، أما األنياب فتظهر يف هناية الشهر الثامن عشر إىل الشهر العشرين
  . يساعد ظهور األسنان على توسيع خربات الطفل، حيث خيترب هبا كل ما يقع يف يده- 
  .سلوك الطفل يف بداية هذه املرحلة غري متماسك- 
  .حركة القبض قوية- 
  .ات الشم و الذوق و اللمس على السمع و البصرتقدم إحساس- 
  .أيخذ تدرجييا يف ربط املدركات البصرية ابملدركات اللمسية- 

  :يف مرحلة الطفولة املتوسطة - 3
  .يستمر منو الطول و الوزن مبعدل سريع و لكنه أقل من سرعة املرحلة السابقة- 
  .يتعرض الطفل لتسوس األسنان- 
  .ابلنشاط احلركي الفائق و احليوية املستمرةيتميز منوه - 
  .يتميز النشاط احلركي ابلسرعة و الدقة و القوة لنمو العضالت الدقيقة- 
  .يستخدم األصابع- 
  .يكون السمع لديه غري اتم- 
  .ضعف التمييز البصري- 

  :يف مرحلة الطفولة املتأخرة -4
  .على احلركات الدقيقةاستمرار ضعف السيطرة يف بداية هذه املرحلة  -
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نتيجة النضج يف املهارات العقلية ابتداء من سن الثامنة، حيدث تناسق يف احلركة و تتم السيطرة على احلركات -
  .الدقيقة

  .يغلب على الطفل يف هذه الفرتة النشاط العملي نتيجة لرغبته الشديدة يف استعمال حواسه كلها- 
  .ري احملدد إىل النشاط املفصل احملدديسري النشاط احلركي من اجململ غ- 
  .يصل النضج احلسي إىل أقصاه يف متام التاسعة- 

  : خصائص النمو االنفعايل -1 – 6-3
  :تعريف النمو االنفعايل- 1

هو تلك التطورات اليت تطرأ على االنفعال عرب مراحل الطفولة خاصة، بدءا ابلتهيج العام وصوال إىل            
  .االنفعايلالنضج 

  :مفهوم االنفعال و جوانبه- 2
االنفعال هو حالة اضطراب و تغري يف الكائن احلي مصحوبة إباثرة وجدانية تتميز مبشاعر قوية و            

اندفا  حنو سلوك ذو شكل معني، فهو إذن حالة شعورية و سلوك حركي خاص، فبالنسبة للشخص 
لشخص آخر هي حالة اضطراب يف النشاط العضلي و الغددي،  نفسه،هي حالة مشاعر اثئرة، و ابلنسبة

  .حيث يرى انقباض اليد و تقطيب اجلبني و اصفرار الوجه... أو دمو  احلزن
  :و لالنفعال عدة جوانب تتمثل يف

  .مظاهر جسمية خارجية: ميكن مالحظتها و التحقق منها أوال:
  .ة، و التغريات الكيميائية و االنقباضات الداخليةمظاهر فسيولوجية داخلية:كاإلفرازات الغددي اثنيا:
  .مشاعر داخلية مصاحبة ال يدركها إال الشخص ذاته اثلثا:

تغريات و إمياءات و حركات تبدو على الشخص املنفعل، كتقطيب  -فالغضب مثال نالحظ فيه عادة ما يلي:
خفقان القلب و ازدايد افرازات الغدد اجلبني و تقلص عضالت الوجه...اضطراب اجلهاز التنفسي و سرعة 

  . الصماء و ارتفا  ضغط الدم ، و أيضا بطانة وجدانية من مشاعر الضيق ال يدركها إال الشخص ذاته
  :تتصنيف االنفعاال - 3
ختتلف من حيث املشاعر املصاحبة هلا، منها انفعاالت سارة تصاحبها مشاعر ارتياح، و منها انفعاالت  -1

  .تصاحبها مشاعر عدم االرتياحأليمة 
تتباين من حيث األثر و الوضوح الناجم عنها، فبعضها ذات أثر منشط ك: الفرح، الغضب، بينما أخرى  -2

  .غري واضحة مطموسة مثل: حب التملك
قد تكون عرضية طارئة مثل: الغيظ...أي تزول بزوال مثرياهتا، و قد تكون مزمنة ال يدرك هلا الشخص  -3
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  ...ثل القلقسببا م
تكون بسيطة أولية كاخلوف.. و مركبة كالغرية و قد تكون مشتقة تعقب االنفعاالت البسيطة مثل:  -4

  .اليأس
  . تكون قوية كالرعب، الفز ... و كلها حاالت طارئة تزول بزوال مثرياهتا -5
  :خصائص النمو االنفعايل عرب مراحل النمو املختلفة  6-3-2
 املبكرة:مرحلة الطفولة  1

تتميز االنفعاالت يف هذه املرحلة ابحلدة و القوة كما يستمر منو االستجاابت االنفعالية بشكل تدرجيي و  -   
متمايز و تدور معظمها حول الذات مثل:اخلجل، اخلوف...، و يرى علماء النفس" أبن مطالب النمو 

رة على احلركة و التنقل و الرغبة يف التعرف على اجلديدة، و معرفة اللغة، و زايدة القدرة على التغيري، و القد
و الرغبة يف الشعور ابالستقالل، تصطدم مجيعها ابلبيئة اليت يعيش فيها  األشياء، و فحصها، و جتربتها،

  ."الطفل، مما يؤدي إىل ظهور تلك االنفعاالت احلادة
ة اللفظية لتحل تدرجييا حمل االستجاابت يزداد متايز االستجاابت االنفعالية و خاصة االستجاابت االنفعالي - 

  .االنفعالية اجلسمية
  ....اخل( تنديد ، تتميز االنفعاالت هنا ابلشدة و املبالغة فيها) غضب شديد، حب -
تظهر االنفعاالت املتمركزة حول الذات مثلك اخلجل، اإلحساس ابلذنب و مشاعر الثقة ابلنفس.تظهر  -

ابالحتجاج اللفظي و األخذ ابلثأر ألحياان، و يصاحبها أيضا العناد و املقاومة و نوابت الغضب املصحوبة 
  .العدوان خاصة عند حرمان الطفل من إشبا  حاجاته، و كثريا ما نسمع كلمة "ال" يف بداية هذه املرحلة

أخ جديد " ، فعند ميالد عقدة األخ"تتأجج انر الغرية عند ميالد طفل آخر و تظهر "عقدة قابيل" أو  -
 .لطفل بتهديد رهيب يهدد مكانته و يشعر كأنه عزل من عرشه الذي كان يرتبع عليه وحده دون سواهيشعر ا

 مرحلة الطفولة املتوسطة: - 2
يسري النمو يف هذه املرحلة بشكل بطيء ويظهر يف بداية املرحلة على شكل انتقال الطفل من حالة انفعالية  -

الطفل من الناحية االنفعالية من جهة، و قابليته لالستثارة مع متيزه  إىل أخرى، وذلك بسبب عدم نضج
 بسمات عديدة مثل العناد و امليل إىل التحدي من جهة أخرى.. 

و مع تقدم الطفل يف العمر يرتفع مستوى الثبات االنفعايل لديه، حيث يصبح مستقرا من الناحية االنفعالية  -
و يقرتن كل ذلك بتوجيه الطاقة  ، السيطرة على دوافعه الفطرية يف نفس الوقت الذي تزداد قدرته على

 االنفعالية حنو اخلارج بعد أن كانت توجه حنو األسرة فيما سبق. 
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كما يستطيع الطفل إشبا  حاجاته بطرق أكثر فعالية عن ذي قبل و استعمال طرق جديدة اجيابية بدل -
  .االعتماد على االنفعال و الغضب

 الطفولة املتأخرة:مرحلة -  3
تتميز هذه الفرتة ابلثبات االنفعايل، حيث ال يطلق العنان النفعاالته كما تتميز بقدرة الطفل على السيطرة  -

 على النفس و امليل إىل املرح. 
لك كما أن التعبري االنفعايل يتأثر ابلثقافة اليت يعيش فيها الطفل و نو  الرتبية اليت يلقاها، و ينمو إدراكه، لد-

جندها انفعاالت متميزة ابهلدوء، ألنه يكون قد بلغ درجة النمو العقلي اليت متكنه من فهم املواقف االجتماعية 
  .و التحكم يف تعبرياته االنفعالية

  :أثر االنفعاالت على السلوك 5
على ضبط االنفعال اهلادئ املعتدل يساعد على أتدية الوظائف العقلية بنظام و تنسيق أي يساعد إن   -

اتزاان يف تفكريه و تصرفاته ، و يكون شخصا متميزا مقبوال  احها، و هبذا يكزن شخصا أكثرالنفس و كبح جن
  .يف اجملتمع ، حيصل على عالقات طيبة مع اآلخرين

االنفعال احلاد الثائر، فهو ثورة داخلية تقتحم املراكز العصبية املوجودة مما يؤدي إىل عدم اتزان أما  -
  . ، فيكون غري سوي مرفوض من طرف اجملتمعالشخص

  :خصائص النمو العقلي يف مرحلة الطفولة- 6-4
  : تعريف النمو العقلي- 1

إن النمو العقلي يعين التغريات الطارئة على السلوكيات، اآلداءات السلوكية لألطفال أو الناشئة            
كما يعرف ، تقيس األداء العقلي بدرجة من الصدق و الثباتخمتلفني يف أعمارهم الزمنية و يف املقاييس اليت 

النمو العقلي على أنه تطور العمليات العقلية من بدأ اإلدراك احلسي إىل الذكاء، فيشمل بذلك: اإلدراك 
  .احلسي، التذكر، التفكري، التخيل و الذكاء

  تعريف العمليات العقلية )املعرفية(:- 2
النشاط الذهين أو عملية ''أبهنا  العمليات العقليةاسكرتاند" "و  "مثل "بورن يعرف السيكولوجيني         

التفكري اليت يقوم هبا الذهن، و النمو العقلي ما هو إال تطور و ارتقاء مجلة من اآلليات العقلية اليت تتناسق 
املنطلق ميكن القول أن  و من هذا فيما بينها لتشكل العقل البشري و املتمثلة يف ،الذكاء ، اإلدراك و التذكر

   ''الذكاء عملية متميزة ألنه يتحكم يف العمليات العقلية العليا اليت تبىن عليها حياة اإلنسان
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  :مرحلة الرضاعة - 3
   : العمليات العقلية*
 يعتمد الطفل ابلدرجة األوىل على حواسه يف التعرف على األشياء- 
  .يستخدم فمه للتعرف على األشياء-
 :الذكاء**
   .حركي يكون حسي - 
   .يف ستة أشهر مييز بني وجوه والديه و إخوته و ووجوه الغرابء حيث أن الرضيع يكون سريعا - 
  .يف عامني يعرف امسه و ينطق مجل قصرية - 
   .التعلم يكون بطيئا و عن طريق احملاولة و اخلطأ -
 .يعتمد الطفل على التقليد -
  .ملعقة و لكن عن طريق احملاولة و اخلطأ يتعلم تدرجيياال يستطيع أن ميسك  -
  .يقلد والده يف الصالة دون أن يعرف معناها -
 :التذكر**
  .من العمليات العقلية اهلامة هو- 
  .ما مر به من خربات كل  يتذكر الطفل - 
ه أملا ، يقول علماء النفس: أن الطفل يتذكر املواقف السارة أكثر من تذكره املواقف احملزنة و اليت سببت ل - 

مثال: اصطحبه والده يوما عند أقاربه و قدمت له احللوى، ففي املرة املقبلة يتجه  فهي تكبت يف الالشعور،
 .مباشرة إىل مكان احللوى

 
  :مرحلة الطفولة املبكرة -2
  :العمليات العقلية*

  :اإلدراك احلسي**
  . أرقى من اإلحساس هو خطوة - 
   .املركزيالعصيب  هو إضفاء معاين على الصورة احلسية السمعية و البصرية و رصدها ابجلهاز - 
   . يعتمد الطفل كثريا على اإلدراك لفهم معاين احلياة - 

   : إدراك األشكال و األلوان -1
   .إدراك الفرق بني املثلث و املستطيل و املربع 4يتعذر على الطفل حىت سن  -
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  . احلروف املتباينة أكثر من إدراكه للحروف املتماثلة يسهل على الطفل يف هذه املرحلة إدراك - 
  . يتعرف على األلوان القامتة - 
  . يصعب عليه التعرف على درجات اللون الواحد - 
   :األحجام األوزانإدراك - 2
  . منذ بداية العام الثالث مييز بني األحجام الكبرية و الصغرية دون املتوسطة - 
  . إدراكه لألوزان أييت يف مرحلة متأخرة لعدم اكتمال نضج عضالته - 

  : إدراك املسافات- 3
  . ال يقدر املسافات تقديرا صحيحا - 

  : إدراك األعداد-4
  .إىل اجلزءيتطور من الكل -  
  .الطفل قبل الثالثة، مييز بني القلة و الكثرة - 
  .يف سن اخلامسة و السادسة، يدرك التماثل و التناظر -
 .ميكنه العد على أصابعه و جيمع األعداد و يتعذر عليه الضرب و القسمة - 

  :إدراك العالقات املكانية-5
  .الذاتية فقط أي املتصلة بهيدرك العالقات املكانية  4سنوات و  3بني  -
  .، يدرك العالقات املكانية املوضوعية4بعد سن  - 

  : إدراك الزمن - 6
  .يكون تقديره للزمن غري صحيح  -
  .ال يفرق بني الليل و النهار، الصباح و املساء - 
 ه فيصبح مييز بني الليل و النهار، الصباح و املساءو يتزايد إدراك الطفل مع من - 
   .رؤية صورة و التعليق عليهايستطيع  - 
  . املتباينة : أ، م يفرق بني احلروف -
  .املتماثلة: ب، ت، ثوبني احلروف  - 
  .األخضر وبني األمحر و -  
  .األمحر القامت  األمحر الفاتح و - 
  .مربع كبري، مربع صغري - 
   .أدرك نقصان العدد ،1أقالم و أخفيت4إذا أعطيته  - 
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  .يدرك مكان منزله و غرفه - 
  .يعيش حاضره كأنه ماضيه -
  .أتجيل العمل إىل وقت الحق جيعله ينفعل ألنه يظن أنك رفضت - 

 :التذكر**
  .عملية يتم بواسطتها اسرتجا  الصور الذهنية، البصرية و السمعية و غريهاهو  - 
  .من العمليات العقلية املبكرةوهو  - 
  . تزداد قدرة التذكر ابزدايد النمو - 
  .تساير منو اإلدراك و االنتباه - 
  .يتذكر األلفاظ و األرقام و الصور و احلركات - 
   .التذكر اآليل يكون واضحا - 
  .يتذكر األرقام اليت ذكرهتا له و يعيدها عقب انتهائك - 
  .حفظ و اسرتجا  األانشيد دون إدراك معناها - 

  :و التفكريالتخيل **
  .التفكري يف هذه املرحلة ال يصل إىل املستوى املنطقي - 
  . تفكري عملي يعتمد على الصور احلسية - 
  .أقرب ما يكون إىل التخيل، فال مييز بني الواقع و اخليال - 
  .يثري الطفل خياالته أثناء لعبه، و أحالمه من واقعه - 
  .يكذب الطفل أحياان و يسمى الكذب اخليايل - 

  :أمهية التخيل *
عن طريق التخيل و أحالم اليقظة، خيلق الطفل لنفسه عاملا ومهيا حيقق فيه رغباته اليت مل يستطع حتقيقها   -1

  .يف الواقع
شاعر النقص يعترب التخيل محام أمن لصحة الطفل النفسية، فهو خيفف من التوتر النفسي و يقلل من م  -2

  .و العدوان و الغرية
  .يتخيل أنه طبيب يف عيادته يكشف عن املرضى و الكراسي اليت حوله هي املرضى  -3
  ...أنه سائق قطار و الكراسي هي الركاب -4
 :الذكاء**
يستعني الطفل يف هذه املرحلة ابلنطق و املشي يف منوه العقلي و املعريف، فيقلب األشياء و يبحث عن  - 
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  .مكاهنا
أسفرت البحوث أن نسبة الذكاء تتأثر بصحة الطفل و حالته االنفعالية و عالقاته املنزلية و االجتماعية و  - 

  .ابلتعلم و اخلربات املتعددة
ميكن الوثوق بنتائج اختبارات الذكاء يف هذه املرحلة ألن الطفل يتأثر ابلعوامل االنفعالية مع عدم قدرته  ال - 

   .نتباهعلى تركيز اال
 
   :مرحلة الطفولة الوسطى و املتأخرة -3
  : العمليات العقلية*

  :املالحظة و اإلدراك**
 .منذ بداية هذه املرحلة يطرأ على الطفل تطور يف املالحظة و اإلدراك مقارنة مع املراحل السابقة- 
  .تطور إدراك الطفل و مالحظته يدل على تطور منوه العقلي و ذكائه - 
  .يصبح قادر على الربط بني العالقات و العناصر على أساس العلة و املعلول - 
  .أما إدراكه املكاين فيكون تدرجييا حىت الثانية عشر، فيصبح قادرا على التمييز يف حتديد االجتاه واملوقع - 
السن يعيد لك إذا عرضنا على طفل يف سن الثالثة لوحة تتألف من عناصر متعددة ، فإن الطفل يف هذه  - 

 .ما رآه دون تفسري عكس طفل ذو سبعة سنوات ، فهذا األخري يربط و ينسق و يفسر ما حتتويه تلك الصورة
 : االنتباه**
  .يستدعي االنتباه تركيز و حصر النشاط الذهين يف اجتاه معني مدة من الزمن و خيتلف من فرد إىل آخر -
، فهو ال يستطيع تنظيم نشاطه الذهين يف شيء حمدد فرتة  باهمن املعروف أن الطفل أقل قدرة على االنت -

   .طويلة، و لكن بتزايد سنه يزيد انتباهه
  :التذكر **
، و بنمو الفرد تزداد قدرته على التذكر، ففي البداية يكون آليا  يرتبط التذكر ابلقدرة على االنتباه و االهتمام -

جند أن الطفل مييل إىل حفظ و تذكر املوضوعات اليت تقوم على أما يف مرحلة الطفولة الوسطى و املتأخرة 
  .الفهم و اإلدراك

 :التفكري**
  . ينتقل من تفكري حسي إىل تفكري جمرد - 
يف بداية الطفولة الوسطى و املتأخرة يكاد يكون تفكري الطفل علميا، حيث يستهويه فحص األشياء و  - 

   .حماولة حلها و تركيبها و حل األلغاز
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  : التخيل**
يتحول ختيل الطفل من ختيل إيهامي إىل ختيل إبداعي واقعي يف هذه املرحلة نتيجة النمو و النضج  - 

  . العقلي
قراءة و مطالعة القصص، األشغال ال ،) الرسم  ميكن استغالل التخيل بتوجيه الطفل إىل نشاطات متنوعة - 

 (اليدوية
  :الذكاء **
  . هو القدرة على التكيف املقصود حيال الظروف اجلديدة - 
   ......هو القدرة على التفكري اجملرد - 

إن النمو العقلي ال يسري بسرعة واحدة يف مجيع مراحل الطفولة، حيث جنده سريعا خالل مرحلة           
  .املتأخرة جنده يتدرج ببطء يف مرحليت الطفولة املتوسطة و بكرة ، بينماالطفولة امل

  :خصائص النمو اللغوي يف مرحلة الطفولة- 6-5
 .هو جمموعة املكتسبات اللغوية اليت يكتسبها الطفل عرب مراحل معينة تعريف النمو اللغوي: -6-5-1
 : مظاهر النمو اللغوي و خصائص العمر الزمين املرحلة-6-5-2
أمل نتيجة دخول اهلواء السريع إىل الرئتني مع : ليس هلا أي معىن سيكولوجي، و إمنا هي صيحة امليالد-1  

   .عملية الشهيق األوىل
  :مرحلة األصوات االنفعالية -2  
  .أصوات هادئة تدل على االرتياح-
  .أصوات مزعجة تدل على األمل و الضيق-
 .استعمال األصوات للتعبري عن األحاسيس و وسيلة لتدريب اجلهاز الصويت-
  :مرحلة املناغاة -3
  .ظهور بوادر املناغاة التلقائية- 
  .إصدار أصوات عشوائية غري مرتاطبة- 
  .هذه األصوات كوسيلة ملناغاة نفسه حىت يف غياب األشخاص من حولهاستعمال - 

  : مرحلة الرضاعة -4
  :مرحلة احلروف التلقائية*
  احللقية املرنة)أ،آ (، ) ،غ ( و حروف الشفاه )ب، م(احلروف ينطق - 
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  ( بعدها ميكنه اجلمع بني هذه احلروف: فينطق كلمة )اباب،ماما- 
 مث ينطق احلروف السنية )د ،ت ( مث احلروف األنفية ))ن(- 
  : مرحلة تقليد الكبار*
  .حياول أن يقلد األصوات اليت يسمعها- 
  .حياول اسرتاق السمع لكل ما يقال حوله- 
  . حياول مقارنة صوته بصوت أبيه و أمه- 
  :مرحلة املعاين*
  .بداية ربط املعاين ابأللفاظ إلحداث توافق بني املدركات احلسية و البصرية- 
  أتخذ الكلمات عند الطفل صفة العمومية )لنب على كل ما هو أبيض(- 
  .استعمال مجل قصرية )ثالث مفردات(- 
  .أطوليف الرابعة من عمره يستعمل مجل - 
  .احلروفيستعمل الطفل األمساء مث األفعال مث الضمائر و الظروف و - 
  .التعقيدتنمو قدرته من البساطة إىل - 
  .األسئلةيكثر من - 
     .رغبته يف حب االستطال  و اكتساب املعلوماتتزيد - 

  :الطفولة املبكرة -5
  :التحاق الطفل ابملدرسة* 
  .متأثرا بنضجه و تدربهيبدأ ابستخدام اجلمل الطويلة، - 
  .يبدأ الطفل تعلم القراءة و الكتابة- 
  .اهتمام الطفل ابلصور الرسوم- 
  (تنمية مهارات الطفل الكالمية )القراءة، الكتابة- 
   .قدرة الطفل على التعبري الشفهي- 

  : مرحلة الطفولة الوسطى و املتأخرة -5
  : خصائص لغة الطفل* 
   .ابستعدادات فطرية الكتساب اللغةيولد الطفل مزودا  -1
  .قدرة الفهم عند الطفل تسبق قدرة استعمال الكالم  -2
الصحة العامة( و عوامل ) اجلنس، الذكاء و العمر الزمين، و لغة الطفل نتيجة تفاعل عدة عوامل داخلية -3
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  (املدرسة ، الروضة خارجية )األسرة ،
  .لتدرج يف التخصيصيغلب على لغة الطفل التعميم و تبدأ اب -4
  .تتحسن لغة الطفل بعد دخوله املدرسة أحسن مما كانت عليه قبل دخوله إليها -5
  .الطفل هي حتصيل حاصل لتفاعل جمموعة من العوامل أمهها لغته شخصية -6
  . يلعب الكتاب املدرسي دورا ابرزا يف تطور اللغة عند الطفل -7
  :نصائح لتنمية مهارات الطفل الكالمية -6
  .جيب تفاعل األم مع طفلها و التحدث معه -1
  .اء كانت مفهومة أو غري مفهومةو حماولة االستجابة لألصوات اليت يصدرها س -2
  .إظهار الدهشةالعمل على تقليد صوت الطفل و الضحك و  -3
مسي لطفلك كل شيء تقع عليه عينيه، وإن مل يبدأ الكالم ألن االستما  عامل هام جدا يف منو اللغة فيما  -4
 .بعد
  .، فالقراءة حتفز مسع الطفل و رؤيته ومها هامتان لتنمية مهاراته الكالمية اقرئي لطفلك -5
  ...رسوم احليواانت حاويل شراء القصص الكرتونية أو املالبس اليت فيها -6
  .العيب معه ألعاب الكالم و اللمس: ميكنه سؤاله، أين أنفك؟ مث تلمسني أنفه...مع التكرار -7
  .ال تبسطي حديثك، ألن لغة الكبار هي اليت تشد انتباه الطفل -8
 .األهم من كل ذلك هو الرب و عدم الضغط على الطفل ليتكلم -9
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النمو الحركي في مرحلتي  :  السابعةالمحاضرة  
 الطفولة الوسطى و المتأخرة
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 متهيد:-
ألنه من األمهية مبا كان اإلهتمام ابجلانب احلركي يف ختصص الرتبية البدنية و الرايضية فإننا قرران  

اليت حتتم على ختصيص حماضرة خاصة بتطور اجلانب احلركي للطفل خاصة يف هذه املرحلة احلساسية 
املتخصص يف الرايضة بشكل عام و أستاذ الرتبية البدنية بشكل خاص التحكم يف تطور الصفات احلركية 
للطفل بشكل دقيق حىت يتسىن له تعليم و تطوير خمتلف الصفات احلركية و البدنية للطفل بشكل علمي 

فيما بني سنتني و سبعة سنوات أمهية متميزة  مدروس و متوازن.و حتتل مرحلة احلركات األساسية اليت متتد فرتهتا
ابلنسبة لتطور مراحل النمو احلركي، فهي مبثابة التطوير و التنقيح، فضال عن أهنا حتقق املزيد من التحكم 
وسيطرة الطفل على القدرات احلركية األولية اليت اكتسبها الطفل يف املرحلة السابقة، كما أهنا تتضمن ظهور 

ديدة اليت متثل أمهية متزايدة لتكييف الطفل مع بيئته، وتعترب أساسا الكتساب املهارات بعض املهارات اجل
العامة و اخلاصة املرتبطة ابألنشطة الرايضية املختلفة يف مراحل النمو التالية و خاصة أثناء الطفولة املتأخرة و 

-3حركات املعاجلة و التناول.    -2   حركات االنتقالية.-1املراهقة. وتصنف هذه احلركات األولية إىل: 
  حركات الثبات و اتزان اجلسم.

 
  النمو احلركي من سنتني إىل سبعة سنوات: )مرحلة احلركات األساسية االنتقالية(-1 -7

 احلركات اإلنتقالية: 7-1-1
تتضمن احلركات اإلنتقالية املهارات اليت تستخدم حترك اجلسم من مكان إىل آخر، أو انطالق اجلسم 

 ومنها جند: ألعلى،
 املشي: -أ

يعرف املشي أبنه عملية استمرار فقدان واسرتجا  الطفل لتوازنه، بينما يتحرك لألمام يف الوضع الرأسي. 
فالطفل يتمكن من املشي وحده يف هناية السنة األوىل، فيما بني الشهر التاسع و الشهر السابع عشر بعد 

 امليالد.
فإن تقدما واضحا يطرأ على مهارة املشي، وخاصة من  هذا وعندما يتمكن الطفل من املشي وحده،

الناحية امليكانيكية. ويتمثل ذلك يف احلركة التبادلية بني الذراعني و الرجلني وقلة عدد اخلطوات يف الوحدة 
 الزمنية وزايدة مسافة اخلطوة.
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 ويف ما يلي نستعرض اخلصائص املميزة ملراحل تطور منو مهارة املشي:  
 ائية:املرحلة البد

 صعوبة احتفاظ الطفل ابنتصاب قامته. -
 تصلب حركة األرجل. -
 قصر مسافة اخلطو. -
 مالمسة مجيع أجزاء القدم لألرض. -
 اتسا  قاعدة االرتكاز.  -
 انثناء الركبة عند مالمسة القدم لألرض، يتبعها امتداد سريع لألرجل. -
  ارتفا  الذراعني لالحتفاظ بتوازن اجلسم. -

 املرحلة األولية:  
 تقدم حركة املشي االنسيايب. -     
 .زايدة مسافة اخلطوة -     
 مالمسة األرض ابلكعب أوال، مث بقية القدم. -     
 .حركة مرجحة حمدودة للذراعنياخنفاض الذراعني للجانب،  -     
 زايدة ميل احلوض. -     

 مرحلة النضج:  
 الذراعني بطريقة تبادلية.تؤدي مرجحة  -     
 .انسيابية و اتسا   للخطوة قاعدة االرتكاز أكثر -     
  مالمسة الكعب األرض أوال، مث يتبع ذلك بقية القدم بشكل واضح.  -     
  األعلى إىلانتصاب القامة  -     

  اجلري:       -ب      
، حيث يتم فيهما توايل اخلطوات أو يتم فيهما حلركة املشيا ألداء الطفل يعترب اجلري امتداد طبيعي

الدورة احلركية املزدوزة اليت تتكون من خطوتني. وخالل هذه اخلطوة املزدوجة تظهرمجيع أشكال األداء احلركي 
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هلما مت تبدأ دورة أخرى بعدها مباشرة. وهكذا تتالحق اخلطوات أثناء اجلري و املشي. وخالل هذه الدورة تقوم  
 بعمل كل من اإلرتكاز و املرجحة ابلتبادل . وخيتلف اجلري عن املشي يف أن املشي يتم يف اتصال كلتا الرجلني
لبعض الوقت، وتسمى مبرحلة  يفقدأما اجلري فإن هذا اإلتصال  -إما بقدم أو بقدمني معا–دائم ابألرض 

 عدم اإلرتكاز أو مرحلة الطريان.
جلري يف هذه املرحلة أساسا مهما لإلشرتاك و املمارسة ويعترب متكن الطفل من األداء اجليد ملهارة ا

 للعديد من ملهارات الرايضية لألنشطة املختلفة يف املرحلة الالحقة.
سنوات، حيث يتمكن من أداء  3إىل  2ويؤدي الطفل حركة اجلري احلقيقي عندما يبلغ من العمر 
ون اجلزء العلوي من اجلسم منتصبا ألعلى، حركة الدفع بقدم اإلرتكاز، وينتج عن ذلك مرحلة الطريان. ويك

بينما يضل مفصال الفخذ و الركبة منثنيني قليال وتكون حركة الدرا  واضحة و بعيدة ولكنها يف الغالب غري 
 متمايلة. كما يالحظ بشكل عام افتقاد الطفل يف هذا العمر إىل القدرة على البدأ و التوقف بسرعة.

نوات فإنه يستطيع أداء حركات اجلري بقدر معقول من التوافق اجليد وعندما يبلغ الطفل عمر أربع س
بني حركات الرجلني الذراعني، ولكن ما زالت حركات الرجلني تتميز بعدم االنتظام، كما أن اخلطوات تتميز 

 بقصرها عدم مرونتها. وتكون حركات الذراعني بعيدة عن اجلسم بعض الشيء و غري منتظمة. 
سنوات ابلتطور الواضح حلركات اجلري وينعكس ذلك يف زايدة سعة  7إىل  5عمرية من وتتميز الفرتة ال

اخلطوة نتيجة زايدة قوة الدفع املناسبة. كذلك زايدة سرعة حركة اجلسم، فضال عن إمكانية اجلري أبمناط خمتلفة 
  على أرضيات ومسطحات متنوعة.            

 يكون على النحو التايل: العمر الزمين حلركة اجلري ميكن تلخيص  و
 شهرا 18املشي السريع     -  
 سنوات  3-2بداية اجلري احلقيقي   -  
 سنوات 5 -4اجلري مع الصقل و التصحيح    -  
  سنوات 6اجلري بشكل جيد مع زايدة يف السرعة  -  

 
 : وهي بثالثة مراحلحركة اجلري  أما من الناحية احلركية فتتميز

 مرحلة البدائية:   
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 مرجحة قصرية وحمدودة للرجلني -
 تصلب وعدم انتظام اخلطوة -
 .عدم وضوح مرحلة الطريان -
  االرتكازعدم امتداد الكامل لرجل  -
  االرتكازاتسا  قاعدة  -

   مرحلة األولية:  
 زايدة اتسا  و مرجحة و سرعة اخلطوة -
 مرحلة الطريان حمدودة لكن ميكن مالحظتها -
 راعني ذزايدة مرجحة ال -

 مرحلة النضج:   
 أقصى اتسا  للخطوة وزايدة سرعتها -
 وضوح مرحلة الطريان    -
 .امتداد كامل لرجل اإلرتكاز -
  

  الوثب: -أ
تعين مهارة الوثب اندفا  اجلسم يف اهلواء بواسطة دفع إحدى الرجلني الرجلني أو الرجلني معا، مث 

الواسع ملهارة الوثب العديد من األمناط اهلبوط على إحدى القدمني أو القدمني معا، ويتضمن هذا املعىن 
 احلركية.

  وميكن أن تؤدى مهارة الوثب يف اجتاهات خمتلفة أبشكال متنوعة وهي :
 .الوثب ملسافة-
 .الوثب ألعلى-
 .الوثب من أعلى-
وحيدث أتناء تطور منو القدرات البدين ملهارة اجلري لدى األطفال أن تنمو القدرات املرتبطة مبهارة  

الوثب، ذلك أن مرحلة الطريان أو عدم االرتكاز اليت متيز اجلري واليت مت اإلشارة إليها متثل يف حقيقة األمر من 
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لك فمن األمهية أن ينظر إىل مهارة الوثب  الناحية الفنية أحد متطلبات أداء مهارة الوثب. وابلرغم من ذ
كإحدى املهارات األساسية املستقلة و اهلامة، فضال عن أهنا مهارة تتسم بقدر من الصعوبة يزيد مهارة اجلري، 

 ويرجع ذلك إىل أن مهارة الوثب تتطلب من الطفل توافر شروط أساسية وهي:
 قدر مالئم من القوة يسمح بدفع اجلسم يف اهلواء.  - 
 قدرا كافيا من التوافق العضلي العصيب الذي يسمح ابحتفاظ اجلسم بتوازنه أثناء الطريان وعند اهلبوط.   - 

وجتدر اإلشارة إىل أن توافر القدرات البدنية وحدها ال يكفي لتطور منو هذه املهارة، وإمنا من األمهية  
ا، منها الشجاعة و اجلرأة و الثقة يف أن يتمتع الطفل ببعض اخلصائص النفسية اليت تساعده على تعلمه

  النفس.    
 حسب التدرج الزمين املوايل: منو خمتلف أنوا  الوثب وحيدث   

 شهرا 18األسفل يف شكل خطوة من األشياء املنخفضة   إىل الوثب  -  
 شهرا 28الوثب ابلقدمني على األرض  -  
 سنوات 5الوثب ملسافة طويلة   -  
 سنوات 5الوثب ألعلى    -  
 .سنوات 6الوثب بشكل جيد  -  

 
كما أنه وابإلضافة اىل الوثب اىل األسفل الذي يربز يف السنوات األوىل من العمر فإن حيدث تغري  

لنمط الوثب للطفل السنة الرابعة بشكل واضح عندما يطلب من الطفل الوثب وحماولة ملس شيء مرتفع، 
 يع أجزاء اجلسم تكون على كامل اإلمتدا.حيث يالحظ رفع الذراعني جيدا، كما أن مج

بينا ميثل الوثب العمودي أحد اجتاهني رئيسني ألداء مهارة الوثب، فإن الوثب العريض ميثل اإلجتاه  
اآلخر، وهو األكثر استخداما مع أطفال هذه املرحلة السنية لتقييم اجناز مهارة الوثب. وابلرغم من وجود 

 طني من الوثب، فإن الوثب العريض مقارنة ابلوثب العمودي يتميز ابآليت:عناصر مشرتكة ألداء هذين النم
 زايدة تكور اجلسم هتيؤا لالرتقاء. -
 زايدة مرجحة الدراعني للجانب و لألمام. -
 نقص زاوية اإلرتقاء. -
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 زايدة امتداد اجلسم كامال عند االرتقاء. -
 زايدة انتناء الفخذ أثناء الطريان. -
 اهلبوط.نقص زاوية الرجل حلظة  -
 احلجل :  -د    

يعترب احلجل أحد األمناط احلركية األساسية اليت يشملها الوثب، ولكن حيدث أن يؤديها الطفل ابرتفا  
إبحدى القدمني و اهلبوط على نفي قدم اإلرتقاء. وهي على النحو السابق تعترب أثر طعوبة وتعقيدا من مهارة 

ابلقدمني. هذا، وتتطلب مهارة احلجل امتالك الطفل قدرا مناسبا من الوثب اليت يكون فيها الغرتقاء و اهلبوط 
 القدة العظرلية و اإلتزان. وال يتحقق ذلك عادة قبل أن يبلغ الطفل من العمل ثالث أو أربعة سنوات.

وفيما يلي الفرتات  احلجل هو االرتقاء على القدم الواحدة مع اهلبوط على نفس القدم.وابختصار 
 مهارة احلجل. الزمنية لربوز
 سنوات  3احلجل ثالثة مرات على القدم املفضلة   -  
 سنوات. 4أربعة مرات على نفس القدم   إىلاحلجل من ثالثة مرات  -  
 سنوات. 5تسعة مرات على نفس القدم   إىلاحلجل من مثاين  -  
 .سنوات 6تؤدى احلركة مبهارة و شكل جيد   -  
 يزة ملراحل تطور منو مهارة احلجل:وفيما يلي نستعرض اخلصائص املم 

 املرحلة البدائية:
 انثناء قليل حلركات الذراعني. -
 اإلحتفاظ ابلدراعني جانبا، حبيث تكون حركتهما حمدودة وغري متسقة. -
 سحب وليس دفع القدمني من األرض. -
 عدم املشاركة الفعالة للرجل احلرة. -
 تكرار احلجل مرة أو مرتني فقط. -

 املرحلة أولية:
 داد حمدود لقدم اإلرتقاء.امت -
 استمرار عدم املشاركة الفعالة للرجل احلرة. -
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 حترك الذراعني ألعلى و ألسفل معا أمام اجلد . -
 تكرار خطوات احلجل لعدة مرات. -

 مرحلة النضج: 
 اإلمتداد الكامل جلل اإلرتقاء. -
 تقود الرجل احلرة حركة اإلرتقاء ألعلى و لألمام. -
للرجل احلرة لألمام و لألعلى، ويتزامل ذلك مع حركة الرجل لألمام ألعلى. بينما  ةتتحرك الذرا  املقابل -

 تتحرك الذرا  األخرى يف اجتاه عكس حركة الرجل احلرة.
 تزداد فاعلية حركة الذراعني مع زايدة سرعة أو مسافة احلجل. -

  
 حركات املعاجلة و التناول:  -6-3

و السيطرة( يف سنتني األولني لعمر الطفل بتطور منو حركة  متيزت حركات املعاجلة و التناول )التحكم
الوصول إىل األشياء و القبض عليها، فضال عن التوجيه املكاين مبا يسمح بوضع اليد يف املكان الذي يريده، 
أما مع بداية مرحلة الطفولة املبكرة فإن هناك مهارات متنوعة نشهد تطورا واضحا بعضها يرتبط ابلتحكم و 

رة على عظالت اجلسم الدقيقة، بينما يرتبط البعض اآلخر ابلتحكم و السيطرة لعضالت اجلسم الكبرية، السيط
 وهو ما نستعرضه فيما يلي:

 حركات املعاجلة و التناول للعضالت الدقيقة: -7-1-2

الطفولة تتضمن حركات املعاجلة و التناول للعضالت الدقيقة ثالثة أنوا  من املهارات الشائعة خالل مرحلة 
 املبكرة و هي:

 مهارات مساعدة الطفل لنفسه: -1

تتنو  مهارات الطفل لنفسه من حيث تناول الغذاء، ارتداء املالبس، اإلستحمام، استخدام أدوات 
املائدة كالسكني و الشكوة و املعلقة...إخل . ويعد هذا النو  من املهارات حمدودة، ورمبا كان سبب ذلك أن 
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اىل حد كبري ابخلربات اليت يتعرض هلا الطفل يف بيئته األسرية، حيث ينظر إليها كنو  من هذه املهارات تتأثر 
 الوظيفة اإلجتماعية، بل أحياان ما يتم مالحظتها كجزء من النمو اإلجتماعي للطفل.

فاستجاابت أفراد األسرة أو اجملتمع حنو طريقة استخدام الطفل ملثل هذه املهارات تؤثر يف طريقة  
امه هلا، ويتضح ذلك على سبيل املثال يف كيفية استخدام الطفل ألدوات املائدة من حيث مسك استخد

 املعلقة و الكوب.

 مهارات البناء اإلنشاء: -2

متثل مهارة البناء )اإلنشاء( نوعا آخر من حركات املعاجلة و التناول للعضالت الدقيقة للطفل يف هذه 
اما من لعب األطفال، بينما ال يستطيع طفل الثانية أن يبين برجا من املرحلة العمرية ابعتبارها تشكل جانبا ه

 ستة مكعبات، فإن الطفل املتوسط يف سن الثالثة يستطيع أن يبين برجا أكثر من تسعة مكعبات أو عشرة.

هذا ويستخدم الطفل املكعبات اخلشبية يف بناء اجلسور و األشكال البسيطة األخرى تقليدا ملا 
يئة احمليطة، إال أن الطفل هنا ال يزال غري قادر على تكوين مفاهيم حقيقية لألشياء، أي أنه يشاهده يف الب

 عاجز عن إعطاء مسات مشرتكة لصنف من األشياء.

وعندما يبلغ الطفل الرابعة فإنه يستطيع أن يقلد مربعا مرسوما أمامه، وأن يكمل بعض األجزاء الناقصة 
تطيع أن يرسم رجال بقدر من الوضوح، كذلك فإنه يستخدم أدوات من رسم الرجل. ويف سن اخلامسة يس

اللعب من املكعبات و األلوان و الطباشري و أقالم الشمع و مواد اللصق... إخل، وذلك لعمل أشياء هلا معىن 
 حمدد، ويكسب منها مفاهيم تلك األشياء.

 :  مهارات القبض على أدوات الكتابة والرسم -3

أدوات الكتابة و الرسم، وخاصة مسك القلم من املهارات اهلامة اليت تشهد  تعترب مهارات القبض على
شهرا حماولة القبض على القلم بشكل  18إىل  16تطورا خالل هذه الفرتة. فبينما يبدأ الطفل يف عمر 

عشوائي، فإنه عندما يبلغ الرابعة من العمر يستطيع مسك القلم مستخدما األصابع اخلاصة بذلك على حنو 
 بول.مق
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 هناك أربعة مراحل لنمو مسك الطفل للقلم وهي :
 املرحلة األوىل:  -

را  املخلفة، فضال عن عدم اتصال املرفق ذأين ميسك فيها الطفل القلم براحة اليد، مع استخدام مفاصل ال
 أو الرسغ ابلورقة اليت يرسم فيها. 

 املرحلة الثانية: -
ة ولكن يوجد القلم بني أصبعني فقط مها اإلهبام و يستطيع الطفل فيها مسك القلم ابألصابع الثالث

 السبابة.
 املرحلة الثالثة: -

أين يستطيع الطفل مسك القلم ابألصابع الثالثة، ولكن يدي الرسم من حركة الرسغ فقط وعدم املشاركة 
 اإلجيابية لإلصابع. 

 املرحلة الرابعة: -
ر  سنوات، ويطلق عليها مرحلة املسك وهي األخرية لنمو مسك الطفل القلم و اليت تكون يف سن اال

 الديناميكي للقلم، حيث يستطيع الطفل استخدام األصابع الثالثة يف املشاركة اإلجيابية للرسم.
 حركات املعاجلة و التناول للعضالت الكبرية: –6-3-2 

 ناللذاتشمل يف األساس كال من حركات الدفع املتمثلة يف الرمي  و حركات اإلمتصاص أي اإلستالم  
 تستعرض منومها على النحو التايل: 

 مهارة الرمي:  -
تعترب مهارة الرمي من أكثر املهارات أمهية و شيوعا للتعبري عن حركات املعاجلة و التناول للعضالت 
الكبرية للطفل يف هذه املرحلة. هذا وميكن اجناز هذه املهارة بطرق عديدة، وابستخدام أدوات خمتلفة لذلك من 

 مبكان حتديد منط معني و اثبت ألدائها.الصعوبة 
وتعترب مهارة الرمي و الدرا  مفرودة من أعلى الرأس من أكثر مهارات الرمي استخداما يف جمال 

 دراسات تطور النمو احلركي ملهارة الرمي واليت ميكن وصفها يف أربعة مراحل وهي على النحو التايل: 
 ابعة:املرحلة األوىل من سن الثانية إىل سن الر 
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حيدث أن تتم احلركة التمهيدية بتحريك الذرا   الرامية للجانب وللخلف، أو لألعلى و للخلف حىت 
 تصل الذرا  أعلى الكتف فتحدث أن يثين الذرا ، مث يؤدي حركة الرمي مبرجحة الذرا  لألمام و لألسفل.

 املرحلة الثانية يف السن الثالثة و النصف حىت اخلامسة:
يبدأ يف هذه املرحلة النمط األساسي حلركة الرمي، حيث يستطيع الطفل لف اجلذ . ويؤدي مرجحة 
ابلذرا  من األمام إىل اخللف حىت تتوقف الذرا  الرامية خلف الرأس مع إنتناء اجليد للمرفق. و كما هو احلال 

ي، و إن كانت حركة لف اجلذ  يف هذه يف املرحلة األوىل فإن القدمني تكونني اثبتتني، وال تتحركان أثناء الرم
 املرحلة تساعد على زايدة قوة الرمي. 

 املرحلة الثالثة يف السن اخلامسة حىت السادسة :
يؤدي الطفل يف هذه املرحلة اخلطو لألمام ابلقدم املوازية لذرا  الرمي مما يؤدي إىل زايدة قوة دفع 

ملرجحة للجانب و ألعلى و للخلف. ابإلضافة إىل ما سبق الثقل، كما يؤدي حركة لف اجلذ ، وتقوم الذرا  اب
 يالحظ يف هذه املرحلة انتقال اجلسم من قدم ألخرى.

 املرحلة الرابعة يف السن السادسة و النصف وما بعدها:
متثل هذه املرحلة الشكل الناضج ألداء املهارة ، حيث تتميز ابلتوافق بني احلركة التمهيدية اليت تتطلب 

للخلف، وحركة اخلطو لألمام ابلقدم املوازية لذرا  الرمي، فضال عن التحكم و السيطرة ابلنسبة لف اجلذ  
 للقدم املقابلة لذرا  الرمي. 

 مهارة اإلستالم )اللقف(: -
تعترب مهارة اإلستالم )اللقف( من أكثر املهارات  احلركية األساسية متثيال حلركات املعاجلة و التناول 

يعترب احملك العلمي لنجاح مهارة اإلستالم لدى الطفل هو استالم الشيء املقذوف أو للعضالت الكبرية، و 
 الكرة ابليدين.

هذا ويبذأ ظهور احملاوالت األوىل إلستالم الكرة لدى طفل الثانية من العمر يكون جالسا و الرجالن 
اول أن ميسك ابلكرة و يسحبها متباعداتن للخارج، بينما تتدحرج الكرة يف اجتاه بني الرجلني، فيالحظ انه حي

 حنو إحدى الرجلني.
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أما عندما يبلغ الطفل من العمر ثالثة سنوات فإنه يستطيع اختاذ وضع االستعداد أو التهيؤ إلستقبال 
الكرة. فيالحظ امتداد الذراعني لألمام حنو الكرة قبل انطالقها، ولكن تتأخر استجابته حىت تلمس الكرة 

 على الكرة وضمها إىل صدره.اليدين، فيحاول القبض 
و يشهد تطور منو مهارة االستالم تقدما واضحا لطفل اخلامسة من العمر، وخاصة فيما يتعلق حبركة 
الذراعني و الرجلني، حيث بثنيهما قليال، و جيذهبما حنو اجلسم عند استالم الكرة. كما يالحظ وجود انثناء يف 

 قدر مالئم من التوافق و اإلنسيابية. مفصلي الفخذ و الركبة مبا يسمح ابستالم ب
 مهارة ركل الكرة: -

نستعرض فيما يلي معامل تطور ركل الكرة يف كل من املرحلة البدائية و األولية والنضج و اليت من 
 خالهلا ميكن املرحلة اليت يتواجد فيها الطفل:

  املرحلة البدائية:
 تكون احلركة مقيدة أثناء ركل الكرة. -
 جلد  منتصبا.اإلحتفاظ اب -
 تستعمل الذراعان لالحتفاظ ابلتوازن. -
 حركة مرجحة الرجل للخلف تكون حمدودة. -
 مرجحة الرجل لألمام قصرية، مع قليل من احلركة املتابعة. -
 تغلب حركة الدافع على حركة الركل و املتابعة. -

 املرحلة األولية:
 اإلعداد ترتكز يف الركبة.حركة مرجحة للخلف أثناء اإلعداد للخلف أثناء  -
 متيل الرجل الضاربة أن تظل منثنية خالل الضرب. -
 تكون حركة املتابعة لألمام حمدودة للركبة. -
 يؤدي الطفل خطوة أو أكثر حنو الكرة قبل ضرهبا. -
 

 املرحلة النضج: 
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 تتمرجح الذراعني ابلتبادل أثناء الركل. -
 املتابعة.انثناء اجلذ  يف الوسط أثناء حركة  -
 تبدأ حركة الرجل الراكلة عند مفصل الفخذ. -
 انثناء قليل لرجل اإلرتكاز عند ركل الكرة. -
 يزداد طول مرجحة الرجل. -
 حركة متابعة واضحة و جيدة. -
 االقرتاب )التقدم( حنو الكرة يكون من اجلري أو الوثب. -

 فيما تنمو مهارة ركل الكرة احلسب العمر الزمين املوايل:
 شهرا. 18حياول الطفل دفع الكرة دون أن يركلها فعال   ...........  -
 سنوات. 3-2الركل و الرجل مفرودة وحركة قليلة للجسم )الركل كوجه للكرة( ............  -
 سنوات. 4 -3يثين الطفل الساق يف حركة الدفع للخلف.......................   -
 ة أكرب لألمام و للخلف مع وضع جيد للذراعني.  سنوات تظهر مرجح 5إىل  4يف سن  -
 سنوات. 6إىل  5يكون أداء الركل بشكل جيد يف سن  -

 مهارة حماورة الكرة ابليد: -
 املرحلة البدائية:

 استخدام اليدين معا. -
 وضع اليدين على جانيب الكرة، حيث تواجه راحتا اليدين بعضهما البعض. -
 دفع الكرة لألسفل ابلذراعني. -
 تكون الكرة قريبة من اجلسم وقد تلمس القدم. -
 تباين واسع مع ارتفا  ارتداد الكرة. -

 املرحلة األولية:
 استخدام اليدين، إحدى اليدين أعلى و األخرى أسفل الكرة. -
 امليل لألمام قليال وتكون الكرة عند مستوى الصدر. -
 دفع الكرة ألسفل أبعلى الذرا  و اليد. -
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 من على الكرة عند تكرار احملاورة )ارتداد الكرة(. انزالق اليد -
 انثناء وامتداد الرسغ و اتصال راحة ابلكرة مع ارتداد متابعة بصرية للكرة. -
 سيطرة حمدودة أثناء تنطيط الكرة. -

 املرحلة النضج:
 ميل اجلد  قليال لألمام. -
 ارتفا  الكرة ملستوى الوسط. -
 بعة ابلذرا  و الرسغ واألصابع.دفع الكرة حنو األرض مع املتا -
 حتكم يف قوة الدفع ألسفل. -
 تكرار تنطيط الكرة ابستخدام األصابع. -
 عدم أمهية املتابعة البصرية للكرة. -
 التحكم يف اجتاه التنطيط.   -

 سنوات( 6إىل  2تطور احلركات األساسية لثبات و اتزان اجلسم: )من -7-1-3
–زان للطفل خالل السنتني األوليتني من العمر واملتمثل كما سبق ذكرها يف إذا كانت حركات الثبات و اإلت

حد كبري على  إىلتعتمد يف منوها  -التحكم يف الرأس و الرقبة، التحكم يف اجلذ  و اجللوس، إنتصاب القامة
عامل النضج، فإن األمور ليس كذلك ابلنسبة للطفل يف هذه املرحلة حيث يكون أتثري البيئة و اخلربات احلركية 
املالئمة و املتنوعة أكثر فاعلية و أمهية، وسوف نتناول نوعان أساسيان لتزان اجلسم مها التوازن الثابت و التوازن 

 احلركي.
 

 التوازن الثابت:-
لتوازن القدرة اليت تسمح للطفل ابلبقاء يف وضع اثبت، أو القدرة على االحتفاظ بثبات اجلسم ونعين اب

دون سقوط أو اهتزاز عند احتفاظ أوضا  معينة، كما هو احلال عندما يطلب من الطفل الوقوف على مشط 
 القدم، أو الوقوف على عارضة مبشط القدم.
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عام أن يؤدي احلركات اليت تتطلب قدرا كبريا من إن الطفل و حىت عمر عامني ال يتمكن بشكل 
التوازن الثابت أو التوازن احلركي، حيث ما زال الطفل يعاين من مشكالت االحتفاظ الرأسي للقوام على حنو 

 جيد.
االحتفاظ بتوازهنم من الثبات  من األطفال يف هذا العمر % 55أما يف سن ثالثة سنوات فيستطيع 

لفرتة ثالثة أو أربعة ثواين، كما يستطيعون املشي ملسافة ثالثة أمتار على خط عرضه  ابلوقوف على قدم واحدة
 سنتيمرتين و نصف، بينها ال يستطيع الطفل املشي يف خط دائري حىت يبلغ من العمر أربع سنوات.

يف حني أن األطفال يف عمر مخسة سنوات يستطيعون االحتفاظ ابتزاهنم من الثبات بشكل مرض،  
 البنات يتفوقن على البنني.كما أن 

 التوازن احلركي:-
يقصد ابلتوازن احلركي القدرة اليت تسمح للطفل ابلتوازن أثناء أداء حركي معني، كما هو احلال عندما 

 يطلب من الطفل املشي على عارضة التوازن. 
كرة حيث يطلب من وقد أظهرت دراسة "كرايت" اليت قامت بتتبع منو التوازن احلركي ملرحلة الطفولة املب 

الطفل املشي على عارضة توازن طوهلا سبعة أمتار ونصف وعرضها ستة سنتيمرتات، وارتفاعها عن األرض 
عشرة سنتيمرتات. وأظهرت النتائج أن الطفل يف عمر سنتني حياول الوقوف على العارضة فقط، بينما يتمكن 

سنوات و نصف فإنه يتمكن من اجتياز طول  طفل الثالثة من املشي جلزء من العارضة. وعندما يبلغ أربع
العارضة ولكن خبطوات متبادلة بطيئة نسبيا، مث يشهد تطور منو العمر تزايد السرعة، حبيث يستطيع الطفل 

 الذي يبلغ اخلمسة سنوات و نصف اجتياز مسافة العارضة يف زمن حوايل أربع ثواين.
 

احلركية، وذلك من حيث طبيعتها و مكوانهتا، فيستخدم مصطلح ومييز العلماء بني  اللياقة البدنية و اللياقة 
اللياقة البدنية عاد للداللة على احلالة الصحية و السعة الوظيفية للطفل يف أداء عمل معني، وتشمل مكوانته: 
دة القوة العضلية، التحمل العضلي، اجللد الدوري التنفسي و املرونة، بينما يستخدم مصطلح اللياقة احلركية عا

للداللة على مدى كفاءة الطفل يف أداء املهارات احلركية األساسية، واملهارات املرتبطة بنشاط رايضي معني 
 وتتضمن مكوانته : السرعة، القدرة العضلية، التوافق، الرشاقة و التوازن.

 وسوف نركز يف هذا املقياس على القدرات اللياقة احلركية.    
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 سنة(:12إىل  1النمو عناصر اللياقة احلركية يف الطفولة املتأخرة )من  -7-2
 ألول وهلةمرحلة التعلم 

إذ أن الطفل تصبح لديه القدرة على التحكم يف احلركة  ،يزداد تطور النمو احلركي بصورة ملحوظة
 وتوجيهها بشك هادف. وال ينطبق ذلك على النشاط الرايضي فقط بل حىت يف نشاطه اليومي.

وألن هرحلة الطفولة املتأخرة تتميز بقدرة الطفل على سرعة اكتساب و تعلم الكثري من املهارات 
 والقدرات احلركية، حيث أن هناك من يطلق عليها مصطلح "مرحلة التعلم ألول وهلة".  

إن الطفل يف هذه املرحلة يكون قادرا على التحكم و السيطرة على قدراته احلركية، وذلك بسبب منو 
اجلهاز العصيب و كذا العضلي ابلشكل الكايف، فيميل الطفل إىل املنافسات الفردية كالتسلق و فيظهر احلماس 
يف التعلم و املخاطرة يف حركاته فيسعى دائما إىل إجياد احللول للواجبات احلركية وهلذا السبب تكون احلركة 

ية و احلركات املركبة. فالوزن احلركي يتطور اقتصادية وهادفة، ونالحظ اندماج  اهلادف يف احلركات الثنائ

 اللياقة البدنية

للياقة البدنيةا اللياقة البدنية  

التحمل  -

الدوري 

 التنفسي.

 القوة العضية. -

التحمل  -

 .العضلي

 السرعة. -

 القدرة. -

 التوافق. -

 التوازن. -

 المرونة -

 



 

 

79 
 

إبستمرار ويصبح النقل احلركي جيدا وخاصة استخدام اجلد ، وتكون هناك انسيابية كبرية يف احلركات، ويزداد 
 التوقع احلركي لدى الطفل يف هذه املرحلة.

 ة و قوة.رشاقة و سرعومالحظ يف هذه املرحلة إذن هو أن الطفل يف هذه املرحلة يصبح أكثر  
 ثريا ما يتعلم األطفال يف هذه املرحلة السباحة وركوب الدرجات و ركوب اخليل وكذلككما أن ك

مهارات ترتبط بكرة القدم و كرة اليد يف وقت قصري وحىت بدون قيادة تربوية. كما يتعلمون مناذج ومهارات 
 حركية بسرعة و يف غضون بعض التكرارات القليلة. 

 
  ة التعلم للوهلة األوىل؟ملاذا مسيت ملرحل 
تتوفر لدى الطفل يف هذه املرحلة شروط التعلم السريع فاللياقة البدنية متوفرة لنمو اجلانب العضلي و   

كذا وصول اجلهاز العصيب إىل اإلكتمال ابإلضافة إىل القشرة املخية ما ميكن من نقل احلركات من اجلد  إىل 
أي هناك قابلية للتوافق احلركي مع منو القدرة على التصور الذهين األطراف العلوية و السفلية بشكل أفضل 

 بصورة خاصة يف جمال املراقبة و قابلية املالحظة.
احلركي يف هذه املرحلة يكون ابلنسبة للطفل ابلطريقة الكلية و ليس اجلزئية وأمام كل هذا فإن التعلم  
ون إبستعاب احلركة ككل ويقومون مو قبل أن األطفال يم التحليل اإلدراكي التفكريي للمهارات احلركية تحيث ي

 مباشرة بتقليدها.

 : الطفولة املتأخرة  اللياقة البدنية و احلركية املرتبطة هبذه املرحلة -1 -7-2
 اللياقة البدنية:-1

  الدوري التنفسي: التحمل -أ 
امتداد العضالت العاملة يعرف التحمل الدوري التنفسي مبدى كفاءة اجلهازين الدوري التنفسي على 

 حباجتها من الوقود الالزم الستمرار يف العمل لفرتات طويلة نسبيا.
، إذ العاشرة مرحلة تقدم سريع يف تطور لياقة اجلهاز الدوري التنفسيو تعد الفرتة ما بني السابعة 

ا من ضعف يستطيع األطفال بذل جمهود مع ارتفا  معدالت نبض القلب على حنو يزيد عما كان متوقع
 قدراهتم يف هذا اجلانب، أما الفروق يف بني اجلنسني فتبدو حمدودة يف قياسات التحمل.
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  القوة العضلية : -ب 
تعرف القوة العضلية أبهنا قدرة العضلة أو العضالت يف التغلب على مقاومات خمتلفة، وتصنف اىل قوة 

 عضلية اثبتة و قوة عضلية متحركة.
يف هذه املرحلة يكون تطور القوة العضلية بطيئا نسبيا، حيث يرتبط ذلك مبدى ممارسة الطفل  

لألنشطة الرايضية و التدريب عليها. إذ يظهر التطور يف القوة العضلية لدى األطفال اخلاضعني للتمرين و 
 لى حساب البنات.   التدريب خاصة يف األطراف السفلية، كما هناك فروق يف هذه الصفة لصاحل البنني ع

 
 
 
 التحمل العضلي: - ت
يعرف بقدرة العضلة أو اجملموعة العضلية على مواجهة التعب، وأداء انقباضات عضلية متتالية للتغلب  

على مقاومات ذات شدة متوسطة أو أقل من القصوى من جهة أو بذل جمهود ضد مقاومة يف وضع معني 
 ألطول قرتة زمنية ممكنة.

ل العضلي وكثري ما يكون ذلك مرتبط مبدى معدم استقرار يف منو التحويالحظ يف هذه الفرتة 
 استخدام اجملموعات العضلية أثناء حركة الطفل و يف اللعب.

 اللياقة احلركية:-2
  املرونة العضلية : - أ

دون أن حيدث  تعين املرونة احلركي قدرة الطفل على حتريك املفاصل اجلسم ألوسع مدى ممكن للحركة
 نتيجة لذلك متزق أو آالم للعضالت أو األربطة. 

رتة، حيث تصل املرونة احلركية املرتبطة حتقق معظم مفاصل اجلسم منوا كبريا يف مداها احلركي يف هذه الف
كما سجلت الدراسات أن البنات   .ابملفاصل إىل أعلى مستوى هلا لدى األطفال املمارسني للنشاط الرايضي

 على البنني يف املرونة خاصة مرونة اجلد  و الفخذ.  يتفوقون
  السرعة: -ب
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و تعين مقدرة الطفل على أداء حركات متكررة من نو  واحد يف أقصر زمن ممكن سواء صاحب ذلك 
 انتقال اجلسم أو عدم انتقاله. 

أخرى يف هذه املرحلة كون هناك قابلية كبرية لتعلم احلركات  إىلتنمو السرعة بشكل كبري من سنة و 
و يشمل هذا التطور السريع سرعة اجلري نظرا منو القدرة على تردد احلركات للمجموعات  ومرونة عالية.

العضلية املختلفة، و نفس الشيء ينطبق على سرعة رد الفعل اليت تتطور بشكل كبري عن طريق املمارسة و 
 التدريب.  
  التوافق احلركي:-ت

بشكل عام فإن التوافق احلركي يعين مقدرة الطفل على إدماج حركات من أنوا  خمتلفة يف إطار واحد، 
 وتزداد احلاجة إىل التوافق احلركي كلما كانت احلركات أكثر تعقيدا.

ة للبنني ابلنسب تعد هذه املرحلة ذروة يف التوافق احلركي حيث تنموا ثالثة مرات على ما كانت عليه
 .   والبنات على حد السواء

 
  الرشاقة:-ث

 تعين الرشاقة بشكل عام قدرة اجلسم أو أجزاء منه على تغيري أوضاعه أو اجتاهاته بسرعة و بدقة.
يف صفة الرشاقة يكون حمدودا مقارنة ابلقدرات األخرى يف هذه املرحلة منو األطفال و املالحظ أن 

وقد أكدت نتائج الدراسات أن منو الرشاقة لدى  التدريب واملمارسة. إىللكن وجب تنميتها وذلك حتتاج 
   سنة.  17سنة بينما يستمر النمو ابلنسبة لبنني حىت عمر  14البنات تتوقف عندما يبلغن 

وجتدر اإلشارة أن تنمية الرشاقة يرتبط مبدى تنمية القدرات البدنية املرتبطة هبا، وخاصة القوة العضلية 
 التوافق و التوازن احلركي.   والسرعة و
 التوازن:-ج

الذي يعين القدرة اىل االحتفاظ بثبات اجلسم دون سقوط أو اهتزاز  التوازن الثابتالتوازن نوعان : 
الذي يقصد به القدرة على االحتفاظ بتوازن اجلسم عند أداء  التوازن احلركيعند اختاذ أوضا  معينة. و 

  أداء الطفل املشي على عارضة التوازن.   حركذي معني، كما هو احلال عند 
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، ليتوقف لدى البنات عند احلركي يف هذه املرحلةبنوعيه الثابت و التوازن يتحسن بشكل كبري التوازن و 
  .سنة فيما يزداد يف التطور لدى البنني 12سن 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة : 
من أحسن املراحل السنية لتعلم خمتلف املهارات  سن  12اىل  1الطفولة املتأخرة من  مرحلة 

 والقدرات احلركية وهي السن املناسب للتخصص الرايضي املبكر يف معظم األنشطة الرايضية.
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التعامل مع التلميذ في  :  الثامنةالمحاضرة  
 مرحلة الطفولة
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 متهيد:
نظرا للتغريات اجلسمية و الفسيولوجية اليت تطرأ على األطفال فإن ذلك يؤثر ال حمال على سلوكه  

اإلجتماعي وحىت على نفسيته نظرا لرتاكم التجارب اإلجتماعية و فقدان القدرة على التكيف مع هي التغريات 
امل مع األطفال بطريقة متوازنة بني اليت تطرأ عليه، ما حيتم دراسة ومعرفة العوامل اليت ميكن من خالهلا التع

   تعرتض الطالب.الكف و التشجيع، وبني احلسم و املشاركة يف املوافق اليت 
 
  :األسباب العامة ملشاكل التالميذ يف مرحلة الطفولة- 1-1
كالضعف اجلسمي العام الذي يبدو يف نقص الوزن عن املعدل املألوف الذي   احلالة الصحية للتلميذ:-1

  " يكون سببه سوء التغذية أو نقصها، لذا يقال " العقل السليم يف اجلسم السليم
إن ضعف املستوى االقتصادي و االجتماعي لألسرة يؤدي إىل كثري من  احلالة األسرية للتلميذ:-2

 . املشكالت السلوكية لدى التلميذ، حيث حيس ابلدونية و العجز إذا ظهر مبظهر يقل عن مستوى زمالئه
فالطفل املدلل ال يقوى على حتمل املسؤولية و يلقي التبعة دائما على اآلخرين ويتصرف  الرتبية السيئة: -3

  . لو كان هو حمور العاملكما 
  . ازدحام الفصول ابلتالميذ -عوامل مدرسية:  -4
  .سوء توزيع التالميذ و انعدام الصلة ابألولياء- 

  : مشكالت التالميذ يف مرحلة الطفولة أهم -1-2
أي التخلف عن التحصيل الدراسي، فالتالميذ املتخلفني دراسيا هم هؤالء الذين التخلف الدراسي:  - 1

  . يكون مستوى حتصيلهم الدراسي أقل من مستوى أقراهنم العاديني
  : أسباب التخلف الدراسي -1-1
  . عوامل عقلية، كاخنفاض مستوى الذكاء - 
  .عوامل جسمية، كضعف الصحة العامة أو مرض مزمن- 
  .عوامل انفعالية، تتعلق ابالضطراابت النفسية- 

  : عالج التخلف الدراسي -1-2
  .مراعاة الفروق الفردية يف املدرسة- 
  .إعداد مدرسني إعدادا فنيا و تربواي- 
  .اهتمام خاص ابلتالميذ الذين يعانون من الضعف- 
  .دعم الصلة بني املدرسة و األولياء- 
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  .اعتماد وسائل علمية متطورة- 
  .إاتحة الفرصة للمتخلفني و ابتكار وسائل عديدة جلذب اهتمامهم- 

  :عيوب الكالم - 2
  .حيث يتعذر على األطفال النطق ببعض احلروف فيستبدلون حرفا آبخر كإبدال السني ابلثاء : التأأتة -
 .الكالم فيكون بصفة انفجارية زائدا إلخراجالتعسر الشديد يف النطق، حيث يبذل الطفل جهدا  : التهتهة -
  :عالج عيوب الكالم -2-1
  .االستعانة بطبيب الصحة املدرسية - 
  .تشجيع التلميذ بتكليفه بواجبات مناسبة - 
  .تقوية الروح االجتماعية لدى التلميذ - 
  .إعطاء التلميذ فرصة كافية عند السؤال أو اإلجابة - 
  .االتصال أبهل التلميذ - 
  .عند التعسر جيب حتويل التلميذ إىل أحد املراكز املتخصصة - 

  :مشكالت سلوكية - 3
  .مشكلة النظام -أ
  .مشكلة الكذب -ب
  .مشكلة السرقة -ج
 .مشكلة التأخر الدراسي و عوامله -د
  :ابت الطفولة و دور الرتبية يف عالجهااضطرا- 1-3
  )املخاوف الشديدة الالمعقولة(. الفوبيا:-
جسمية اليت يعاين منها الكبار، مثل االضطراابت النفس: و ميكن أن يعاين األطفال من التبول الالإرادي-

الربو، القرح املختلفة اليت يكون منشؤها نفسي كالسمنة، ضغط الدم، كما ميكن أن يعاين األطفال من أنوا   
  .كثرية من القلق أو اإلكتئاب و اهلسترياي و الوسوسة

  :و يكمن دور الرتبية يف عالج تلك االضطراابت يف
  .و توجيهها إىل خمتصسرعة تشخيص حاالت التأخر  -
  . االتصال ابألولياء و إطالعهم على ما يالحظ من اضطرا ابت على سلوك أطفاهلم -
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  :عالج مشكالت الطفولة )كيفية التعامل مع الطفل التلميذ( - 1-4
  : املدرسة -1-
  . جيب مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ يف قدراهتم العقلية - 
  .مراعاة توزيعهم على الفصول وفق تلك القدرات - 
  .ممارسة األنشطة املختلفة - 
  .االهتمام ابلتالميذ الذين يعانون ضعفا عاما من خالل توجيههم - 
 ....التكفل ابلتالميذ الذين يعانون مشكالت نفسية و انفعالية و عرضهم على اختصاصيني - 

  : املعلم -2-
  .عدم معاملة التلميذ بقسوة و عنف و حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص - 
  .مراعاة الفروق الفردية و فهم مشكالت التلميذ االجتماعية و النفسية - 
  .تدعيم الصلة بني املعلم و أولياء التالميذ - 
  .و التجريح تعويد الطفل على السلوكيات احلسنة كحسن اإلصغاء و احلوار و احرتام الرأي دون النقد - 
  . العمل على جلب اهتمام التلميذ و حتريره من اخلوف والسلطة - 
  . إعداد وسائل و طرق تعليمية موافقة للمناهج احلديثة كاملناقشة و التطبيق - 
العمل على توفري جو من املودة و العطف و التعاون بني التالميذ و تشجيعهم على بذل جهد يساعدهم  - 

  ... على حتقيق ذاهتم
  : األسرة-3-
  عدم التدليل املفرط و عدم اإلمهال الكلي )ال إفراط و ال تفريط(. - 
  ..عدم تقدمي امتيازات لطفل بسبب مرضه مثال كإغراقه يف النقود و املالبس و - 
إدماج الطفل يف فرق رايضية و مجاعات تدربه على األخذ والعطاء و التعبري عن ذاته و التنفيس عن  - 

  .مكبواتته و التوافق بني طبيعته و ما هو موفر له
  .ي، بل البحث عن األسباب و العمل على معاجلتهاعدم معاقبة الطفل حني تعرضه للفشل الدراس - 
 . تصال بني األولياء و املدرسة و التعاون من أجل إجياد أجنع الطرق لراحة التلميذ و تفوقه الدراسياال -  
مواجهة األولياء ببعض السلوكيات اليت تظهر على التلميذ كالكذب و السرقة ملواجهة تلك االضطراابت و  -

 .تفشيهامعاجلتها قبل 
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  :بعض األخطاء املرتكبة يف تعامل املعلم مع التلميذ - 1-5
  .كثرة النصح  -1
  .قيام املعلم ابلدور االجيايب دون حماولة إشراك التلميذ يف حتمل املسؤوليات -2
  . كثرة حديث املعلم و أسئلته  -3
  .تركيز أسئلة املعلم على نواحي معينة قد حترج التلميذ -4
  ....حيث يقوم املعلم بتوبيخ التلميذ إذا أخطأ التوبيخ، -5
 
 طرق التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة :-
والن سنوات الطفل هناك عدة طرق لتوفري التعليم النافع واهلادف للطفل ، يف خمتلف مراحل منوه ،          

االوىل جد مهمة يف اكتساب املهارات اجلسدية واحلركية والعقلية واالجتماعية ، فان عملية تعليم الطفل هي 
ضمن مسؤولية االهل ، والوالدين بصفة خاصة ، وسنستعرض يف هذا الصدد بعض طرق التعليم يف جوانب 

 خمتلفة من حياة الطفل : 
 اعد الطفل على النمو اجلسدي واحلركي ، منها :هناك العاب تس تعلم التحرك : -1
 . وعرابت الشد وعرابت الدفعاهلياكل ذات العجالت  أنوا  -
 الزحف حتت النفق واللعب ابهلزازة .  -
 الصعود والنزول من على الدرج .  -
 حركة القرفصاء ، والوقوف على رجل واحدة . -
 تعلم اإلبداع : -2

عن طريق ما يقدم له من مواد تساعده على التعبري عن نفسه ، وعلى  اإلبدا يتعلم الطفل             
 وتكشف رسومات الولد عن تبصر لكيفية رؤيته العامل .االبتكار ، 

 توسيع نطاق الرسم عند الطفل ليتخطى بذلك قلم التلوين والفرشاة. -
 عن طريق الطالء ابليد أو األصابع فان الطفل خيوض جتربة ملسية جديدة . -
 الطالء ابالسفنجة والطباعة ابالوراق تعترب مقدمة جيدة للكتابة . -
توفري العجينة والصلصال ينمي االبدا  لديه ، وتعطيه االحساس ابالجناز واملزيد من االبتكار واالبدا   -

. 
 تطوير املهارات الفكرية :  -3



 

 

88 
 

تشمل املهارات الفكرية التعلم والذاكرة والتفكري واالستنباط ، ورغم انه يصعب على االطفال            
انه هناك طرق تعليمية تساعد على ذلك وتسهل يف  إالاستيعاب املفاهيم يف هذه املرحلة املبكرة ، 

 استيعاب هذه املفاهيم:
 د الطفل .لعبة العثور على متطابق من شاهنا تدريب مهارات املالحظة عن -
 . األشياءجتعله يفهم جيدا طبيعة  األشياءالدخيل من جمموعة من   إخراجلعبة  -
، فان فرصة للتفكري تتولد لدى الطفل يف كيفية لعبة داخل وخارج واليت تتمثل يف ملء كيس صغري وتفريغه  -

علمه التفكري يف مشاركة شيئني املساحة نفسها يف وقت معني وعدم التقائهما يف وقت واحد ، وهذا ي
 .األضداد

 
 

  اكتساب حب الذات : -4
 يف عدة مستوايت تساعده يف صقل فهمه هلويته.  األشخاصتفاعل الطفل مع العديد من  -      
 يف العامل وحتسني قدرته على التعامل معها. األدواراللقاء ابلغرابء يساعده يف تكوين مناذج  -      
، فوضع بعض الدمى املتحركة بني يديه وسرد ن طريق اللعبتفيد يف ذلك عهناك عدة طرق عملية و  -      

 أخر لفرتة.شخص  إىلالقصص حيوله 
        األحداث.كتاب مصور عنه وعن عائلته فذلك يساعد على تذكر   إعدادمن املفيد و  -     
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 متهيد:
واليت  ةبتوجيهات مهمة ألساتذة الرتبية البدنية و الرايضياخلاصة مبرحلة الطفولة  ننهي هذه احملاضرات

متطلبات كل مرحلة سنية، واليت  االعتبارقد تسهم بشكل جيد يف تطوير املهارات احلركية لألطفال أخذا بعني 
 ميكن ذكرها يف النقاط التالية:  

 
 سنوات: 5أنشطة احلركية اخلاصة بطفل يف سن -9-1 
دقيقة ملمارسة النشاط البدين ضمن برانمج رايض  35إىل  25جيب ختصص دروس يومية من  -

 األطفال.
خالل الوقت املخصص جيب أن يتاح لكل طفل فرصة بذل أقصى كمية من احلركة و النشاط  -

 للممارسة.
اإلهتمام ابألنشطة اليت تكسب الطفل زايدة الوعي ابجلسم مثل: التعرف على أجزاء اجلسم،  -

 اإلنزالق ...إخل( –احلجل  -الوثب -اجلري-محل األثقال، احلركات اإلنتقالية )املشي
 -اهات خمتلفةالرتكيز على األنشطة اليت تساعد على تطوير كل من الرشاقة )اجلري يف إجت -

 اجلري املتعرج( و املرونة )حركة مفاصل اجلسم يف مدى واسع(.
يتعب الطفل بسهولة، وحيتاج اىل فرتات قليلة من الراحة إلستعادة طاقته للعب و النشاط،  -

 لدى جيب جتنب إعطاء واجبات حركية تتطلب النشاط املستمر لفرتة طويلة.
 فع الشدة فرتات نشط خفيف أقل شدة.جيب أن تتخلل فرتات النشاط الزائد املرت -
حتسن يف اإلحساس ابلتوازن، وابلرغم من ذلك يواجه الطفل بعض الصعوابت إبحتفاض  -

 الطفل بتوازنه عند أداء بعض الواجبات احلركية.
 –القفز )النط(  –يراعى أن يتضمن برانمج النشاط احلركي للطفل أنشطة مثل: الدحرجة  -

 الوثب من قدم ألخرى أثناء حترك اجلسم لألمام.  - النط على قدم واحدة )احلجل(
 اإلهتمام بتقدمي األنشطة دون إستخدام أدوات. -
 الرأس اإليقاعي.  –اجلمباز   -الرتكيز على األنشطة اإلنتقالية مثل: األلعاب  -
 تكون املهارات اإلنتقالية أسهل من مهارات املعاجلة و التناول. -
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اليت تتطلب إشرتاط العضالت الكبرية، و األنشطة اليت ال يوجه إهتمام أكثر حنو األنشطة  -
 تتطلب التعامل اليدوي.

يستخدم اجلري أبشكاله املتعددة يف برانمج النشاط احلركي، ومن ذلك على سبيل املثال:  -
اجلري و الوقوف تبعا لإلشارة، اجلري مع تغيري اإلجتاهات، اجلري البطيء من تزايد السرعة، اجلري 

 ري للخلف، اجلري بني العوائق ... إخل . كما تستخدم ألعاب املسك احملببة لألطفال.للجانب واجل
جيب أن يتوقع أستاذ الرتبية البدنية أو املريب الرايضي وجود تباين كبري لدى الطفل يف أداء  -

 املهارات و كذلك بني الطفل و زمالئه.
 يقدم لألطفال ذوي املهارة العالية واجبات حركية. -

  
 سنوات: 7إىل  6نشطة احلركية اخلاصة بطفل يف سن أ-9-2
 دقيقة. 35جيب أن خيصص در س يوميا ملمارسة النشاط البدين احلركي لفرتة  -
جيب أن يتاح لطل طفل فرصة بذل أقصى كمية من احلركة و النشاط خالل الوقت املخصص  -

 للممارسة.
سبق أن اكتسبها الطفل و لكن يف يراعى أن يتضمن الربانمج املزيد من التكرار للمهارات اليت  -

 مواقف متنوعة جديدة.
عدم اإلستقرار يف إظهار السيطرة و التوافق البدين و احلركي يف بعض األوقات بينها يستطيع  -

 السيطرة و التحكم يف بعض املواقف األوقات.
ة جيب أن يتضمن برانمج النشاط البدين احلركي للطفل الكثري من األنشطة املساعدة للسيطر  -

 والتحكم يف اجلسم و حتسني املقدرة على التحكم يف األشياء.
أمهية أن يتضمن برانمج النشاط البدين احلركي للطفل تكرار واجبات حركية بسيطة يف حدود  -

 قدرات الطفل تتطلب التوازن اجليد.
 يبدأ تقدمي أنشطة جديدة للتوازن على األرض أو إبستخدام أجهزة. -
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حتسني قدرات الطفل يف املعاجلة و التناول لإلشياء حيث يراعى أن يتضمن النشاط البدين  -
احلركي للطفل أنشطة مثل: استقبال و استالم الكرات، احملاورة ابلكرة ابستخدام اليدين و الرجلني... 

 إخل 
 .دقيقة( 35جيب أن حيصل الطفل على أقصى كم من النشاط خالل درس الرتبية الرابضية ) -
 يراعى أن توجه التعليمات بشكل خمتصر. -
 يفضل أن خيصص لكل طفل أداة للممارسة. -
القفز(  –اإلنزالق  –يتضمن الربانمج الرتكيز على تكرار األنشطة للحركات اإلنتقالية )اجلري  -

 ... إخل. وميكن تقدمي ذلك يف أنشطة األلعاب، حركات اجلمباز.
تتطلب عضالت اجلسم الكبرية، و ممارسة أنوا  جديدة  اإلهتمام بتكرار املهارات احلركية اليت -

 من هذه املهارات.
يراعى أن يتضمن الربانمج أنوا  جديدة من أنشطة التوازن، وطرق متنوعة إلنتقال أجزاء  -

 اجلسم يف إجتاهات و مسارات جديدة مع تنو  استخدام األدوات أو األجهزة. 
 التناول و املعاجلة اليدوية مع األجهزة.يالحظ التباين بني األطفال يف قدرهتم على  -
ركل الكرة.  -إستقبال الكرة   -إرتداد الكرة  –يستطيع معظم األطفال أداء املهارات : الرمي  -

 وميكن ضرب الكرة أبداة )مضرب( عندما تكون األداة اثبتة.
 يراعى تنو  إستخدام األدوات املناسبة لتحسني مهارات املعاجلة و التناول. -
 صعوبة أداء الطفل لألنشطة اليت تتطلب السيطرة و التحكم يف العضالت الصغرية.يالحظ  -
يفضل أن يتضمن برانمج النشاط البدين احلركي استخدام الطفل للكرات ، األكياس، أطواق  -

 احلبال ... إخل مع تشجيع الطفل على التحكم و السيطرة على العطالت الدقيقة.
 ل أقصى نشاط يف املشاركة.يراعى تشجيع مجيع األطفال على بذ -
 

 سنوات: 9 - 1أنشطة احلركية اخلاصة بطفل يف سن -9-3        
 3، حبيث ال يقل عن دقيقة 45إىل  35زايدة فرتة درس الرتبية احلركية للطفل وترتاوح بني  -

 مرات يف األسبو .
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للممارسة  أمهية أن يشارك الطفل مشاركة فعالة خالل وقت الدرس و أن يستثمر الوقت املتاح -
 جلميع األطفال.

 يتميز الطفل مبقدرة جيدة على أداء األنشطة اليت تتطلب التوازن، الرشاقة، املرونة، القوة. -
استخدام املهارات اليت سبق تعلمها مع تنو  و زايدة درجة الصعوبة واستثارة التحدي لقدرات  -

 الطفل.
الربانمج أنشطة التوازن اليت  حتسن واضح يف التوازن لدى الطفل، ألجل ذلك جيب أن يتضمن -

 تثري التحدي للطفل ألجزاء اجلسم و قدرات املعاجلة التناول وخاصة يف أنشطة اجلمباز و األلعاب.
ابلرغم من أن معظم األنشطة تناسب و اجلنسني )البنني و البنات( فإنه يراعى التنو  يف  -

 األنشطة لبداية الفروق اجلنسية.
لدى  الفيسيولوجي املبكر قد تؤدي إىل خلل يف التوازن و التوافق احلركيبعض خربات النضج  -

يراعى يف اختيار األنشطة الفروق املرتبطة ابلنضج البدين )الفيسيولوجي( و كذلك اإلنفعايل، ومن 
 ألعاب التعاون للفريق. -اإلنسجام و التسلسل احلركي -ذلك على سبيل املثال: األلعاب اإلبتكارية

 يؤخذ يف اإلعتبار تصنيف األطفال تبعا ملستوى النضج و قدرهتم البدنية و املهارية.جيب أن  -
 –تقدمي خربات حركية تستثري التحدي، ويف حدود قدرات كل طفل يف أنشطة األلعاب  -

 الرقص اإليقاعي. -اجلمباز
يد تنو  األنشطة مع تشجيع األطفال على اكتساب مهارات جديدة و الرتكيز على التتابع اجل -

 والتسلسل املنطقي و لتدرج يف اكتساب املهارات.
يعمل الطفل مبفرده أو مع زميل و يبذل أقصى نشاط من أجل حتسني املهارات اليت تعلمها  -

 وسبق اكتساهبا.
 تقدمي املهارات اليت تعتمد على استخدام األدوات، و املهارات اخلاصة لنو  الرايضة. -
على الكرة ابستخدام القدمني و اليدين، ولذلك مع اإلهتمام مبهارات التحكم و السيطرة  -

 الزميل أو جممومات صغرية.
التزحلق( يف شكل مركب مع استخدام -احلجل-الوثب-استخدام املهارات اإلنتقالية )املشي -

 األجهزة و األدوات مثل يف أنشطة األلعاب اجلمباز و الرقص اإليقاعي.
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ياء أو تناوهلا ابألطراف كاليد و الرجل، وكذلك اإلهتمام ابملهارات اليت تتطلب معاجلة األش -
الركل( اإلستقبال )االلتقاط  -الضرب-ميكن استخدام أجزاء أخرى من اجلسم مثل الدفع )الرمي

 القبض(.-املسك -اإلستالم
 يفضل اإلهتمام بتطوير هذه املهارات من خالل أنشطة متنوعة مثل األلعاب... إخل.  -
    
 سنة: 12 -11ة بطفل يف سن أنشطة احلركية اخلاص-9-4
دقيقة، بواقع ثالثة مرات  65اىل  35جيب أن تكون املمارسة املنتظمة )الدرس( لفرتة من  -

 على األقل يف األسبو . 
 جيب أن يتاح للطفل فرصة أن يبدل أقصى نشاط ألقصى كمية متاحة من الوقت املخصص. -
 قدرات. زايدة الفروق بني األطفال يف كل من البناء اجلسمي و ال -
 أمهية أن يكلف الطفل بواجبات واألنشطة يف حدود قدراته. -
 صقل و حتسني ملهارات املركبة، واستخدام هذه املهارات يف النشاط الرايضي املناسب.       -
 توقع زايدة الفروق الفردية بني األطفال عند أداء املهارات الرايضية.  -
الناحية الفسيولوجية )البدنية( لدى حتتاج عادة تكون البنات أكثر نضجا من البنني من  -

 البنات إىل تشجيع أكثر أثناء اشرتاكهن يف األداء لتقدير الذات.
تظهر البنات مقدرة أكرب من البنني يف األنشطة اليت تتطلب املرونة حيث جيب اإلهتمام  -

 بتقدمي مترينات املرونة )حركة املفاصل ألقصى مدى( لكل من البنني و البنات.
 عى تقدمي األنشطة اليت تتطلب التوازن، وتطوير املرونة ملفاصل اجلسم املختلفة. يرا -
 جيب أن يتضمن الربانمج استثارة املشاركة العقلية يف النشاط الرايضي.  -
مبا أن األطفال يف هذه املرحلة يصبحون تستعدين الستخدام املفاهيم اليت سبق تعلمها مثل  -

 ومفاهيم احلركة.العوامل املرتبطة بكيفية 
 ميكن أن يناقش املعلم مع األطفال مبادئ اللياقة احلركية واستخدامها يف الربانمج. -
 تزايد اإلهتمام بقواعد و قوانني اللعبة. -
 يراعى استخدام املسابقات على حنو أكثر يف أنشطة األلعاب. -
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ن على أهنم يراعى قبل اشرتاك األطفال يف مسابقات جملموعات صغرية أو كبرية اإلطمئنا -
 يستطيعون التحكم و السيطرة ألداء املهارات. 

ألن بعض األطفال يتميزون مبهارة عالية يف بعض الرايضات جيب أن يتضمن الربانمج أنشطة   -
 حتدي تناسب ذوي املستوى املهارة العالية.

 اإلستفادة من األطفال املتميزين يف مساعدة األطفال األقل مهارة. -
 ة اليت يفضلها األطفال.يراعى تقدمي األنشط -
مييل البنون أكثر حنو املنافسة وحتقيق املستوى املهاري العايل، بينما تتنو  إهتمامات البنات  -

  بني امليل أكثر حنو الصداقة وحتقيق التوافق املهاري.
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 نمو التلميذ المراهق:  العاشرةالمحاضرة  
 

 

 

 



 

 

98 
 

 متهيد:
تعد املراهقة من أصعب املراحل اليت مير هبا الطفل لدى منوه فهي مرحلة البلوغ، واليت تطرأ فيها العديد       

من تغريات جسمية وفسيولوجية تؤثر بشكل كبري على النمو اإلنفعايل و اجلسمي لديه، كما يؤثر النمو على 
معىن البلوغ، وخمتلف التغريات اليت  تطور الصفات البدنية و احلركية للمراهق. ونستعرض يف هذه احملاضرة

حتملها هذه املرحلة يف خمتلف اجلوانب اإلجتماعية، النفسية، العقلية، اجلسمية و اإلنفعالية وهذا ليتمكن 
 الطالب من أخد نظرة وافية و شاملة عن مرحلة املراهقة.     

 
    : تعريف املراهقة - 11-1

و معناها  " adolescere مشتقة من الفعل الالتيين " eadolescenc"كلمة مراهقة لغة: -       
هق مبعىن قرب، فراهق الشيء ااالنفعايل و العقلي..( و هي مشتقة من الفعل ر ، التدرج حنو النضج )اجلنسي 

معناه قاربه، وراهق البلوغ تعين قارب البلوغ و راهق الغالم أي قارب احللم و احللم هو القدرة على إجناب 
ك فاملراهقة هي: التدرج يف النضج من مجيع اجلوانب اجلنسية اجلسمية االجتماعية و العقلية و النسل و بذل

  .هذا التعريف ال خيتلف كثريا عن املعىن العلمي
املراهقة تنطلق من مرحلة كمون و هي هبذا تعترب بداية اثنية النطالقة جديدة لعمليات  اصطالحا:-       

النمو من جهة كما تعترب عودة قوية ملشاكل النمو اليت توارت مؤقتا أثناء مرحلة الكمون من جهة أخرى و 
هدوئه و ابختفاء  هكذا تبدو املراهقة و كأهنا عملية استيقاظ من مرحلة كمون متسمة ابلبطيء يف النمو و

  .املشاكل مؤقتا مما يؤدي إىل كشف الغطاء عن املشاكل و الصراعات و جتددها
و  "زل"آرنولد جيو قد اهتم هبذه املرحلة العديد من العلماء و الباحثني الغربيني على رأسهم            

و قد عرفها أبهنا: "الوقت الذي حيدث فيه  1955 "أوسبل"معاونوه، كما اهتم هبا أيضا العامل النفساين 
أبهنا: "الفرتة من  1956سنة  "ستانلي هول"التحول يف الوضع البيولوجي للفرد" كما عرفها العامل الكبري 

العمر اليت تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد ابلعواصف و االنفعاالت احلادة و التوترات العنيفة" كما انه 
ابلعاصفة" " "ستانلي هول"نظرية هاتة عواصف و توتر و شدة" و لذلك مسد للفرد" و "فرت يعتربها "مولد جدي

أو "األزمة" ألهنا تتضمن يف رأيه تغيريات ضخمة يف احلياة و هي نو  جديد من امليالد مصحوب هذه املرة 
  .ابلتوترات و مشاكل ال ميكن جتنب أزماهتا و ضغوطها

أبهنا: "الفرتة اليت يكسر فيها املراهق شرنقة الطفولة ليخرج إىل العامل  1962موروكس كما عرفها           
اخلارجي و يبدأ يف التفاعل معه و االندماج فيه" أما الباحثني العرب فقد عرفها د: عبد السالم حامد بقوله: 
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ب ملرحلة "يعين مصطلح املراهقة كما يستخدم يف علم النفس مرحلة النضج و الرشد، فاملراهقة مرحلة أته
  ."الرشد

سن النضج العقلي و االنفعايل و االجتماعي و تصل ''هنا إب "عبد الرمحن العيسوي"و قد عرفها          
  ."إليها الفتاة قبل الفىت بنحو عامني

هنا بدء ظهور املميزات اجلنسية و ذلك نتيجة لنضج الغدد التناسلية فيقول'' إب "حممدعبد القادر "أما          
فهي إذن مرحلة النمو املتوسط بني الطفولة و الرشد حيث يتم فيها إعداد الناشئ ليصبح فردا يتحمل 

   "...مسؤولياته للمشاركة يف نشاط اجملتمع
مرحلة النمو املتوسط بني الطفولة و الرشد الذي يسبب كثريا من القلق و '' ومما سبق ميكن تعريف املراهقة ابهنا

  ''يتم يف هذه الفرتة نضج الوظائف البيولوجية و الفيزيولوجية و اجلسمية عموماو االضطراابت النفسية، 
   :تقسيم مرحلة املراهقة -11-2

  :ا تنقسم إىل ثالث مراحلقد اتفق معظم علماء النفس على أهنل       
  سنة( 15-املراهقة املبكرة )البلوغ  -
  سنة( 18-سنة 16املراهقة الوسطى) -
 بداية الرشد( -سنة 18املراهقة املتأخرة ) -

   ومنه ميكن التفصيل يف هذه املراحل :      
   تبدأ مبجموعة من العمليات اليت تؤدي إىل البلوغ املراهقة املبكرة: -1 -11-2

  :عملية البلوغ و مظاهر النمو فيه -1
و يعرفه الكثري من العلماء أبنه املرحلة اليت يعرف فيها الفرد نضجا من الناحية  ،هو الوصول تعريفه لغة: -أ

 .اجلنسية فقط و ذلك بنضج األعضاء التناسلية اليت تنقل الفرد من مرحلة الطفولة إىل الرشد
سنة  14-13سنة لإلانث، بينما يرتاوح ما بني  13-12خيتلف سن البلوغ حيث يرتاوح ما بني         

سنة تقريبا. تواكب هذه العملية حدوث طفرة منو و زايدة  16-15للذكور و قد يتأخر لدى البعض إىل سن 
 .سنوات 3سريعة تستمر ملدة 

  :العوامل املؤثرة يف البلوغ -ب
  .حالة النشاط الغددي -1
  .احلالة الصحية العامة -2
  .نوعية الغداء -3
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  :مسات املراهقة املبكرة -جـ
ابالنتقال من التفكري الواقعي) املادي امللموس( املميز للطفل إىل "بياجيه"هذه املرحلة يف نظريةتتميز  -1

  .الشعور بعدم االتزان -2. العمليات املنطقية املنهجية
  .زايدة إحساس الفرد جبنسه -3
  .نفور الفىت من الفتاة و العكس-4
  .نضجها ودون القيام بوظائفهاظهور العناصر اجلنسية الثانوية مع عدم اكتمال  -5
  .ضغوط الدوافع اجلنسية اليت ال يعرف املراهق كيفية كبح مجاحها -6
  :مظاهرها -د
  .االهتمام بتفحص الذات وحتليلها -1
  .امليل ملظاهر الطبيعة وقضاء أكثر الوقت خارج البيت -2
  .التمرد على التقليد، وحب التجديد -3
 
  :املراهقة الوسطى 11-2-2 

  :أ: مساهتا
  .الشعور ابملسؤولية االجتماعية -1
  .امليل إىل مساعدة اآلخرين وتقدمي العون هلم -2
 .االهتمام ابجلنس اآلخر ويبدو على شكل ميول واهتمامات بتكوين صداقات وإقامة عالقات مع أفراده-3
  .اختيار األصدقاء من بني األفراد الذين مييل املراهق إليهم -4
  .امليل إىل الزعامة -5
  .امليوالت لدى املراهق وضوح االجتاهات و -6

  : خصائص منو املراهق -11-3
تفيد هذه الكلمة من الناحية اللغوية معىن االقرتاب و الدنو، وهي يف معناها االصطالحي قريبة من             

الرشد، كذلك فإن كلمة املرهق تعين هذا املعىن، إذ أن املراهق هو الفىت الذي يدنو من النضج واكتمال 
  .الطغيان و الزايدة

فاملراهقة مرحلة وسيطة تنقل اإلنسان تدرجييا من الطفولة إىل الرشد، أين يكتمل نضجه، وتبدأ مرحلة           
املراهقة عند اإلنسان حيث يصل إىل البلوغ اجلنسي، وهو ظهور مميزات جنسية نتيجة لنضج الغدد التناسلية، 
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سنة، وتعترب هذه الفرتة  14-12سنة لدى البنات وعند البنني بني  13-11البا ما يكون هذا البلوغ بني وغ
 .سيكولوجيا فرتة أزمة للمراهق، ألنه يفاجأ فيها بتغريات جسمية ترتك صدى عميقا يف ذهنه ووجدانه

النفعايل، العقلي و اجلسمي، ا )و سوف نربز اخلصائص املميزة هلا يف خمتلف جوانب النمو املعروفة
االجتماعي( ابإلضافة إىل جانب منو جديد مل يكن سائدا خالل مرحلة الطفولة أال وهو النمو اجلنسي، إذ أنه 
هو املظهر البارز ابعتبار أن املراهقة يف بداايهتا ال ختتلف كثريا عن مرحلة الطفولة إال يف التغري احلاصل على 

فتكون ممهدة بشكل واضح ملرحلة الرشد، وال يظهر التأرجح أو اهلامشية إال  نشاط الغدد اجلنسية، أما هناايهتا
  .يف أواسطها، حيث يكون املراهق أشبه إبنسان احلدود، فال هو ابلطفل وال هو ابلراشد

  
  : اخلصائص اجلنسية -11-3-1

وظائفها التناسلية، وميكن يعرف النضج اجلنسي على أنه منو الغدد التناسلية وقدرهتا على أداء            
تقسيم الصفات اجلنسية إىل قسمني: صفات جنسية اثنوية و صفات جنسية أولية انجتة عن نشاط الغدد 

 .اجلنسية
  :وميكن تلخيص هذه الصفات كما يلي

  : املتأخرة ملراهقةا
 .حتديدا تتحقق القدرة على التناسل عند اجلنسني، ويصبح الدور اجلنسي لكل منهما أكثر دقة و -
  .تزداد املشاعر اجلنسية خصوبة وعمقا وتندمج مشاعر الرغبة اجلنسية مع مشاعر املودة و احملبة -
  .يصبح الفرد أكثر واقعية يف إظهار ميله حنو اجلنس األخر -

  : املراهقة املتوسطة
  .ينشط الدافع لدى املراهق نشاطا يدفعه إىل امليل حنو اجلنس اآلخر -
  .حتصيل أكرب قدر من املعرفة يف األمور اجلنسيةالرغبة يف  -
 .يكون النشاط اجلنسي لدى الذكور أسبق منه لدى اإلانث، ويصل الذكور إىل الطاقة اجلنسية -

 : املراهقة املبكرة
  : اإلانث*
اجلنسية أو ما تثبط الغدد التناسلية وتصبح قادرة على أداء وظائفها التناسلية وهي املبيضات وتفرزان اخلالاي  - 

 (.تسمى ابلبويضة و هنا تبدأ العادة الشهرية ) الطمث
  .منو الشعر يف مواضع خاصة من اجلسم  -
  .نعومة الصوت - 



 

 

102 
 

  .منو عظام احلوض و الفم و املهبل - 
  .اختزان الدهن يف األرداف و منوها - 
 :الذكور*
التناسلية وهي اخلالاي اجلنسية أو ما تسمى تنشط الغدد التناسلية وتصبح قادرة على أداء وظائفها  -

  .ابحليواانت املنوية
  .منو الشعر يف مواضع خاصة من اجلسم كاإلبط و الوجه و غيها -
  .خشونة الصوت- 
 .الصفات اجلنسية الثانويةو الصفات اجلنسية األولية  - 

  
  اخلصائص اجلسمية:-11-3-2

و ميكن تلخيصها عرب  سريعة و عنيفة يف احلجم، الوزن، الشكل،حتدث للمراهق تغريات جسمية           
 :املراحل الثالث كما يلي

 املراهقة املبكرة:*
  .حيدث منو سريع و مفاجئ يف الطول و الوزن و اهليكل العظمي -
  .اتسا  الكتف و الصدر ابلنسبة للذكور -
الذكور، بينما حتدث هذه الزايدة عند البنات يف حتدث أكرب زايدة يف الطول متأخرة مدة عامني تقريبا عند  -

  .الفرتة اليت تسبق أول حيض
تتغري مالمح الفرد نتيجة للنمو السريع حيث يصبح الفم واسع و الفك العلوي انميا أكثر من الفك  -

 .السفلي
  املراهقة املتوسطة:*
  .تباطؤ النمو اجلسمي و دقة سرعته تدرجييا -
الزايدة لدى  :عند كل من الذكور و اإلانث مع وجود فرق بينهما) استمرار الزايدة ببطءزايدة الطول و الوزن -

  (.الذكور أعلى من اإلانث
  .وصول اإلانث إىل أقصى النمو يف الطول يف هناية هذه املرحلة تقريبا- 
  .اخنفاض سرعة النمو يف الوزن لدى اإلانث قبل الذكور- 
  .زايدة سعة املعدة زايدة كبرية -
  .حتسن احلالة الصحية للمراهق حتسنا واضحا -
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  .تفوق الذكور على اإلانث يف القوة العضلية -
  .قلة ساعات نوم املراهق -
  .اخنفاض طفيف يف معدل النبض لدى املراهق و اخنفاض استهالك جسمه لألوكسجني -
  .ارتفا  ضغط الدم تدرجييا عند كال اجلنسني -
   املراهقة املتأخرة:*
يتواصل النمو اجلسمي يف هذه املرحلة حىت يصل إىل غايته و تتضح السمات اجلسدية للفرد و تستقر  -

  .مالمح و جهه
تستمر الزايدة الطفيفة أو البطيئة لدى اجلنسني حىت الرشد و يالحظ تفوق الذكور على اإلانث يف كل من  -

  .الوزن و الطول
  .يصل الفرد إىل التوازن الغددي -
  .مل األسنان الدائمة بظهور أضراس العقل األربعة و يكتمل النضج اهليكلي و النضج اجلسميتكت -
تتضح درجة وضوح القوة البدنية عند الذكور عنها عند البنات مما جيعلهم يتفوقون عليهن يف األنشطة  -

 .الرايضية خالل سنوات هذه املرحلة
 اخلصائص احلركية:- 3 -11-3

يف الرتبية البدنية و الرايضية فإننا سوف نفصل يف النمو احلركي للمراهق مبراحلها الثالثة و ألن ختصصنا         
  ذلك على النحو التايل:

 النمو احلركي يف مرحلة املراهقة األوىل:-1
أو الفوضى احلركية حيث تتميز حركات  االرتباكهي مرحلة  األوىليعترب العديد من العلماء أن فرتة املراهقة 

 االضطراابتيف التوازن و االضطراب ابلنسبة لنواحي التوافق والتناسق اجلسمي، وتكمن هذه  ابالختاللاملراهق 
 احلركية يف ما يلي: 

 اإلرتباك احلركي العام:  -
ضون املراحل حركات املراهق اليت كانت تتميز ابلتناسق و اإلنسجام والسهولة اليت اكتسبها يف غ

 ي واجلري.شالسابقة تصبح كثرية اإلضطراب و اإلرتباك ويظهر ذلك يف امل
 اإلفتقار للرشاقة:     -

 .ويظهر ذلك يف احلركات اليت تتطلب حسن التوافق بني أجزاء اجلسم
 نقص هادفية احلركات:  -    
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مثال : العب كرة  راعيه( ال ختضع لصفة اإلنتظام ذحيث أن حركات املراهق خاصة أطرافه )أرجله و 
  القدم موهوب قد يفقد الكثري من دقة التمرير و املراوغة يف هذه املرحلة.

 الزايدة املفرطة يف احلركات:  -
 كثري من املهارات الرايضية ترتبط ببعض احلركات اجلانبية الزائدة.

  اضطراب القوى احملركة: -
يف اجلهد والطاقة حيث تستخدم العضالت املناعة للحركات أو أن تكون حيث تؤدى احلركات إبفراط 
 احلركات تتميز ابلطراوة و الرخاوة.

  نقص القدرة على التحكم احلركي: -
 تظهر صعوبة لدى املراهق يف اكتساب املهارات احلركية اجلديدة 

 التعارض يف السلوك احلركي العام:  -
لمراهق السلوك أو املكوث اثبتا بدون حركة وعلى العكس يف يظهر عدم اإلستقرار احلركي فال ميكن ل
 .بعض احلاالت قد تتسم حركاته ابلفتور والتكاسل

 
 تطور عناصر اللياقة احلركية يف مرحلة املراهقة األوىل:-2

 السرعة :-أ 
يف هذه املرحلة حيصل تطور واضح يف صفة السرعة خاصة يف سرعة رد الفعل و سرعة تردد احلركات  

واللذان يصالن يف هناية هذه املرحلة إىل مستوى قيم البالغني، وال يطرأ عليه إال حتسن بسيط بعد هذه الفرتة، 
 ت العصبية يف تلك املرحلة. ويعود هذا التحسن حسب الباحثني إىل التحسن يرجع إىل منو و نضج العمليا

 املرونة:-ب  
تصل املرونة يف هناية هذه املرحلة إىل أعلى مستوى هلا، إذ يصاحب ذلك زايدة مستمرة يف درجة ثين  

اجلد  و مد الرجل أماما عاليا، وحركات مرجحة الرجلني، كما أن تطور القوة العضلية يعطي هلا قوى إضافية، 
الزايدة السنوية أكرب لدى البنات، وعليه فإن الفروق بني اجلنسني فيها تكون  ويف هذه الصفة تكون معدالت

 لصاحل البنات. حيث حيققن البنات تفوقا يف املرونة على البنني.
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 الرشاقة:-ت
تعترب هذه املرحلة بوجود بطء يف عنصر الرشاقة قياسا إىل املرحلة السابقة، ويرجع ذلك نتيجة إىل 
االختالف يف القياسات اجلسمية اجلديدة اليت تطرأ على الفرد و اليت تتأثر ابحلركة و القدرة على التوجيه 

 صر الرشاقة يف هذه املرحلة. احلركي، وقد أوضحت الدراسات على أن معدالت الزايدة السنوية تقل يف عن
 التوازن:-ث

يصل التوازن إىل مستوى متقدم يف هذه املرحلة ويصل التوازن فيها إىل الثبات، وتعتمد الغالبية من 
األلعاب والنشاطات على التوازن، وهو يعين تنظيم تطور العالقات املتبادلة بني األذن الداخلية مع النظر 

ور التوازن من خالل املمارسة و التدريب املستمر على احلركات و األشكال واملخيخ مع صفة احلركة، ويتط
 احلركية، واليت ميكن على أساس التعلم و التدريب السيطرة على األداء احلركي بشكل جيد.

 
 تطور األشكال احلركية )اجلري، الوثب، الرمي( يف مرحلة املراهقة األوىل: -3

ه األشكال احلركية مستمرة و اثبتة، ومن املالحظ أبن هذه تكون معدالت الزايدة السنوية يف هذ
املعدالت للزايدة تكون طفيفة، فيما تصل الفروق بني اجلنسني إىل أعلى مستوى هلا يف تطور تلك األشكال 

سنة( واليت تتساوى فيها تقريبا مستوايت اجلنسني من البنني و البنات،  14اىل  12احلركية يف الفرتة ما بني )
هذه الفرتة يزداد الفرق بينهما حبيث تتقدم مستوايت البنني بصورة مستمرة و حتدث زايدة مستمرة يف  وبعد

 الفروق بني اجلنسني بشكل واضح.  
 
 
 
 
 
 

       
 

   مالحظة:
واالرتباك احلاصل يف هذه املرحلة من الناحية احلركية ال يعين أن األستاذ أو  االضطرابإن 

على  احملافظةالتأكيد على جيب املهاري للمراهق بل  املريب الرايضي ال يهتم ابلتطور احلركي و
 املكتسبات احلركية اليت تعلمها يف املراحل السابقة لكل ال تتالشى كلية.  
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 احلركي يف مرحلة املراهقة الوسطى:النمو -3

، حيث تعد اإلتزان التدرجيي بعد فرتة اإلرتباك واالضطراب احلركي ةعوداملراهقة الوسطة ب مرحلةتتميز 
ويستطيع الناشئ سرعة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقاهنا  ، ذروة جديدة للنمو احلركي هذه املرحلة 

 وتثبيتها.
يف هذه املرحلة يساعد كثريا على تطوير القدرات احلركية اليت  ة العضالتقو كما أن منو وزايدة    

ميكن ممارسة أنوا  متعددة من األنشطة الرايضية اليت تتطلب وبذلك تتطلب القوة كالسرعة و الوثب و الرمي، 
 القوة العضلية. 

 تطور عناصر اللياقة احلركية يف مرحلة املراهقة الوسطى:-
 السرعة :-أ

، ويتضمن ذلك سرعة رد الفعل و ترعة الرتدد  15السرعة يتطور إبستمرار  حىت سن  إن مستوى
احلركي، و كذلك حيدث تطور يف قدرات السرعة يف احلركات الوحيدة  و احلركات الثنائية )املتكررة(، إذ أن 

ات املختلفة. إن تطور السرعة يعين تطور األنشطة املتعلقة هبا، كاجلري و الوثب و الرمي وسرعة أداء احلرك
الفروق بني اجلنسني يف صفة السرعة تكون قليلة فيما يكون تزايد يف اإلختالف بني اجلنسني خاصة يف جري 
املسافات القصرية نتيجة إلرتباط بعنصر القوة، فبالنسبة للجري السريع حيدث عند البنني تطور مستمر و يقل 

 16 -15للبنات فإن قمة التطور يف السرعة حتدث يف سن سنة . أما ابلنسبة  25هذا التطور يف هناية عمر 
 سنة ، وبعد ذلك حيدث تطور طفيف أو توقف يف التطور.

 
     

 املرونة:-ب 
من املالحظ وجود حتسنا ملحوظا يف صفة املرونة حيث تصل املرونة اىل مستواها املثايل يف املفاصل  

ني للتدريب و املمارسة ، أن األفراد الذين ال خيضعون الكبرية للجسم بصورة خاصة ابلنسبة لألفراد اخلاضع
 للتدريب و املمارسة فيسجل لديهم تراجع كبري و تقل املرونة لديهم.

 الرشاقة:-ت
يظهر حتسن كبري يف عنصر الرشاقة قياسا مرحلة السابقة أي مرحلة املراهقة األوىل، ويرجع ذلك لعودة 

احلركي، ويظهر ذلك بشكل واضح خالل أداء األفراد للحركات الدقيقة االعتدال يف النمو ومرور فرتة االرتباك 
)حركات اجلمباز مثال( و اليت تستدعي قدرا كبريا من الرشاقة، وهذا التطور يف الرشاقة يتوقف على التدريب  
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م فتكون وممارسة األنشطة و الفعاليات الرايضية أما ابلنسبة لألفراد الغري اخلاضعني للنشاط الرايضي بشكل عا
 حركتهم غري رشيقة.    

 تطور األشكال احلركية : )اجلري، الوثب، الرمي( -
من اخلصائص املميزة هلذه املرحلة هي تطور املستوايت الرقمية لألشكال احلركية )اجلري و الوثب 

رية يف سن والرمي( و الزايدة فيها، حيث يستمر تطور اجلري و مبعدل زايدة سنوية متوسطة، فيما يقل بصورة كب
سنة وبعدها  16 -15العشرين، أما معدل الزايدة يف اجلري لدى البنات فيصل إىل أقصى مستوى له ما بني 

حيصل الثبات. كما تستمر الزايدة السنوية للوثب خاصة الوثب الطويل و الوثب العايل ولفرتة طويلة وتكون 
 البنات.  الفروق بني اجلنسني فيحقق البنني تفوقا كبريا يف الوثب من

 أهم ما جيب استخالصه من مرحلة املراهقة الوسطى: 
يف مرحلة املراهقة الوسطى يتم تثبيت املهارات والقدرات احلركية، وكذلك يف القدرة على التوجيه  -

 احلركي.
 تزداد الفروق بشكل واضح بني اجلنسني كما تزداد الفروق الفردية بني أفراد اجلنس الواحد. -
اجلنسني يف قدرات القوة والسرعة والرشاقة ويف القدرات التوجيه احلركي والتوافق زايدة الفروق بني  -

 احلركي. 
حيدث ثبات يف قدرات التوجيه احلركي و التكيف و التعلم، الذي مت التوصل ابلنسبة لألفراد الذين ال  -

 ميارسون النشاط الرايضي بشكل منتظم.
 
 
 
 
 
 

يوضح الصفات اللياقة البدنية و احلركية و فرتات تطويرها و تثبيتها حسب كل  ( املوايل:1اجلدول رقم )
 فئة عمرية:  

  سنة 13 -9  سنة 17-14  سنة 17-21
6-9 

  سنوات
   املراحل     

 العمرية
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البدنية  الصفات
  احلركية

 املداومة كقدرة+ 
 حتمل املداومة 

 املداومة كقدرة+ 
 حتمل املداومة 

  املداومة كقدرة
املداومة 
  القاعدية

  املداومة

املقاومة كقدرة+ حتمل 
  املقاومة

  املقاومة  /  /  املقاومة كقدرة

 ابستعمالالقوة 
  األثقال

 ابستعمال القوة
 اجلسم 

  القوة  /  /

 سرعة اجلري   حتمل السرعة
تكنيك و 
سرعة رد 

  الفعل

سرعة رد 
  الفعل

  السرعة

  التوازن تطوير  تطوير   احملافظة  احملافظة

 تطوير   تطوير تطوير   احملافظة
التنسيق 
 احلركي 

مرونة  إىلاحملافظة 
  العضالت واحلركة

تطوير مرونة 
العضالت و 

 احلركة 

تطوير مرونة 
  احلركة

تطوير مرونة 
  احلركة

  املرونة

 
   : خصائص النمو االنفعايل -9-3-5
 املراهقة املبكرة:*
تقل سرعة النمو يف القدرة العقلية نظرا ألن معظم طاقة الطفل البيولوجية تكون مشغولة مبواجهة مطالب  -

  .يشعر ابإلرهاق إذا قام مبجهود عقلي مركز النمو اجلسمي السريع حىت أنه ال
  .يزداد االنتباه يف هذه الفرتة من حيث مداه وعدد مثرياته -
  .رة على التعلم، و منو القدرة على التذكريصاحب قدرة االنتباه منو القد -
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 .يكون التذكر يف هذه الفرتة قائما على الفهم و ليس على التذكر اآليل الذي كان مسيطرا يف الطفولة-
ينتقل التخيل يف هذه املرحلة من اخليال القائم على معاجلة صور األشياء إىل اخليال القائم على معاجلة  -

.و لعل ذلك هو ما يسهل على املراهق تناول املواد الرايضية و القوانني العلمية و النظريةمفاهيم الفرد لألشياء، 
  

، ويقرأ دواوين الشعر و  يطالع القصصو  تتسع دائرة ميول الفرد االستطالعية فنجده يقلب صفحات اجلرائد -
 . يكتب املذكرات اخلاصة و يكثر من الرحالت

 
 :املراهقة املتوسطة*
  .استمرار الذكاء يف النمو بسرعة أقل من سرعته يف املراحل السابقة - 
  ....(استمرار منو املواهب و القدرات العقلية األخرى )اللغوية, العددية, املكانية -
  .تبلور امليول العقلية للفرد -
  . التباين يف الفروق الفردية يف امليول و االستعدادات و القدرات -
  .تطور موضوعات القراءة و اجتاهها حنو كسب املعلومات توطئة للتخصص التعليمي و املهين -
  .متيز أسلوب الكتابة لدى املراهق بطابع فين مجيل -
  .اجملرداجتاه خيال املراهق إىل اخليال  -
  .البتكاري و يظل التذكر املعنوي مطردا يف منوهمنو التفكري اجملرد و ا -
  .الفرد على الفهم العميق و االنتباه املركز ملا يتعلم و ازدايد قدرته على التحصيل زايدة قدرة -
   . يغدو تفكري الفرد أكثر مرونة و أقل متركزا حول الذات -
   االهتمام الواضح ابملستقبل الرتبوي و املهين -
 : املراهقة املتأخرة*
  .تطور البناء العقلي تطورا كبريا -
  . التفكري لدى املراهق من التفكري العيين إىل االستنتاج النظريتتطور طريقة  -
 .( و يستمر أو يزداد التباين يف القدرات و امليولسنة  25-18يصل النمو يف الذكاء إىل أقصاه مابني ) -
  .التمكن من استيعاب املفاهيم و القيم األخالقية املتعلقة ابلصواب و اخلطأ -
 .مشاكله إىل وضع الفروض املختلفة, و حتليل املواقف حتليال منطقيا متسقامييل املراهق يف حل  -
  .ازدايد قدرته على التفكري املستقل, و اختاذ القرارات و اصطنا  فلسفة معينة له يف احلياة -
   .مثايللتمييز بني ما هو واقعي و ما هو يصبح املراهق أكثر قدرة على تقومي نفسه و ا -
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  .على التحصيل و على اإلحاطة مبصادر املعرفة املتزايدة ازدايد القدرة -
  .تظهر النظرة املستقبلية لدى املراهق خاصة عند الذكور -
   .يرتبط التخيل ابلتفكري ارتباطا قواي و يستمتع املراهق استمتاعا كبريا ابلنشاط العقلي -
  : اخلصائص االجتماعية - 9-3-6
 : املراهقة املبكرة*
 ماعة الكبريةاألصدقاء, أو التحول من االرتباط ابجل لها مجاعاتختتفي تدرجييا مجاعات األطفال, و حتل حم -

  .إىل االرتباط بشلة منتقاة, وال يزال يرتدد يف االندماج معهما
  .التوجه حنو السلوك األكثر انضباط -
هذه األمور يف تقرير عالقات األفراد بعضهم التحول من عدم االكرتاث ابلفوارق الطبقية إىل االهتمام بدور  -

  .لبعض
   .عدم القدرة على االستقالل عن األسرة -
  .ال يزال غري قادرا على حتديد ميوله املهنية -
  . يبقى الطفل منجذاب حنو الطفولة -
 املتوسطة: املراهقة*
راشدا كما يوضح ذلك الشكل يظل حائرا بني جاذبية الطفولة و جاذبية الرشد فهو ليس طفال و ليس  -

 :التايل
  .مييل املراهق إىل االستقالل و التحرر من قيود األسرة و تبعيتها -
  .يظهر الوالء و الطاعة للشلة و مجاعة الرفاق -
  .يتخلص من بعض جوانب األاننية السائدة يف املرحلة السابقة -
  .خرباته الشخصيةمييل إىل تقييم التقاليد القائمة يف ضوء مشاعره و  -
 .يتبلور اعتزازه بنفسه -
 : املراهقة املتأخرة*
  .ازدايد الرغبة يف التحرر من املنزل واكتساب االمتيازات اليت يتمتع هبا الكبار -
  .الرغبة يف حتقيق استقالل اقتصادي -
االجتاه أكثر حنو االعتماد على النفس و حتمل املسؤولية و إتقان عمليات األخذ و العطاء و اختيار العمل  -

  . املرغوب يف مزاولته و التخطيط و االستعداد له
  .تتطور لديه البصرية االجتماعية -
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  .يزداد اهتمامه ابلتعرف على املهن اليت ميكن االلتحاق إبحداها -
  .ل من نزعاته الفردية و امليل إىل العزلةحياول التقلي -
  .تزداد قدرته على التمييز بني حاجاته و خططه و آماله الذاتية -
 * .يزداد التفكري يف تعاليم الدين ومبادئها اليت يتعلمها يف صغره ويزداد اتصاله بعامل القيم و املعايري و املثل -

 .ظروفهمييل الفرد إىل التفكري يف إمكانياته حتسني 
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 شخصية المراهق:  الحادية عشرالمحاضرة  
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 متهيد: 
، ففي مرحلة  مرحلة املراهقة ابملقارنة ابملراحل السابقة هي مرحلة انتقال خطرية يف عمر اإلنسان          

ت االجتماعية اليت تسري يف واالتزان و العالقاتتسم ابهلدوء الطفولة الوسطى و املتأخرة الحظنا أن حياة الطفل 
من املنظرين الذين أعطوا  افهم ''اريكسون''و  ''سوليفان''يسر و سهولة، وقد اهتم هبذه املرحلة كل من 

اهتماما كبريا هبذه املرحلة، وابختصار فاملراهقة يف طور البحث عن املثل العليا وعبادة البطل واتسا  العالقات 
  يت وطور استيقاظ الدوافع اجلنسية .وطور االكتفاء الذااالجتماعية 

  :مفهوم الشخصية -11-1
أما علماء النفس فنجد أن هناك من يلقي الضوء  ، ينظر هلا حسب املكانةالشخصية حسب اجملتمع           

على اجلوانب اجلسمية، أو على الشخصية كجهاز معقد من االستجاابت أو على امليكانيزمات الداخلية اليت 
 تتحكم يف السلوك. 

يف الفرد اليت  لتنظيم الديناميكي لألنساق النفس جسميةالشخصية هي ذلك ا" ''رت''ألباوقد عرفها        
  ."دد تكيفا ته اخلاصة مع حميطهحت

على هذا إذ يرى "أهنا التصور املالئم الذي ميكن أن يقدمه أي عامل يف أي  ''ماك كليالند''ومل يوافق       
  ."وقت استنادا لبعض السلوكات اإلنسانية بكل جزئياهتا

" هي جمموعة من األمناط السلوكية احلالية أو الطاقة الكامنة يف اجلسم اليت تتحدد  '' يرى أنأيزنكبينما ''     
  "عن طريق الوراثة و احمليط

التنبؤ بسلوك شخص ما يف موقف معني وهي هتتم بكل السلوكات الظاهرية و '' فيقول أبهنا"كاتلأما''     
 "الباطنية للفرد

التفاعل املتكامل للخصائص اجلسمية و العقلية و ة أبهنا "ذلك ومما سبق من التعريفات ميكن تعريف الشخصي
  "االنفعالية و االجتماعية اليت متيز الشخص و جتعل منه منط فريد يف سلوكه و مكوانته النفسية

  : دراسة بعض املالمح يف شخصية املراهق -11-2
حالة من حاالت  95حول التوافق عند الطالب املراهقني وأجرى حبثا على  ''مصطفى فهميحبث ''         

حيث عرض هذه احلاالت وعلق عليها ووجد من بني العوامل اليت  ابإلسكندريةراهقني يف املدارس الثانوية امل
  :تتصل بطبيعة الفرد وشخصيته

  .يتصل بدرجة النمو وصفات اجلسم*- 
   .)القدرات العقلية( وأمهها الذكاءما يتصل ابلناحية العقلية أي - 
 .ة النفسية ) العادات و االنفعاالت(ما يتصل ابلناحي- 
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    *أهم مميزات الشخصية لدى املراهق:
: يكون النمو اجلسمي سريع وهذا ما يعرف بطفرة النمو وكذلك تربز شخصية املراهق من الناحية اجلسمية** 

  .متتاز بعدم التناسق فيما بينهايف النمو احلركي وخاصة أن حركاته 
جند املراهقون يعطون قابليتهم العقلية قيمة أكثر من اجلوانب األخرى ويربز هذا من الناحية العقلية: ** 

  :اجلانب يف
وأما القدرات العقلية  ، تعترب القدرة على اختاذ القرار و التفكري دليال على النضج العقلي للفرد القرار: -

سنة   Vernon''فرنون''األخرى مثل: القدرة امليكانيكية و القدرة املوسيقية.......إخل وهذا ما أكدته حبوث 
  .اليت أكدت على أمهية القدرات العقلية ''دايموند''وكذلك حبوث  1958

الدينية، االجتماعية، الفنية، و ختتلف ابختالف أمناط الشخصية ومساهتا وتشمل امليول العقلية،  مليول:ا -
ويف وسيقية، املفنية و التتضح هذه امليول يف مرحلة املراهقة فيميل يف البواكري لأللعاب الرايضية، مث األدبية، و 

تناولت األدوار اليت يفضلها املراهقون، فكان الدور الرايضي، مث الطيار، مث  ''1961كوملان دراسة قام هبا ''
، و ختتلف امليول ابختالف الذكاء. كما ختتلف أيضا ابختالف اجلنس، الذكور  بشر الديينعامل الذرة وامل

مييلون للهواايت العلمية و الكهرابء و قيادة السيارات واملصارعة و األلعاب الرايضية املختلفة، يف حني جند 
ى املراهقني فكانت عل 1969 ''كرجيروولزصص و الشعر... و يف دراسة أجراها''الفتيات أكثر ميال للق

أما الذكور:  ، األدوار اليت تفضلها املراهقات: دور عارضة أزايء، مث املمرضة، مث املدرسة مث املمثلة أو الفنانة
النجومية الرايضية، املوهبة الدراسية مث الشعبية. أما امليول املهنية: فتكون بعيدة عن الواقع كأن يصبح جنما 

 .أو طيار أو بطال يف الرايضة و طبعا امليول تتطور سينمائيا، أو ضابطا يف اجليش
  :اهلوية عند املراهق  -11-3

   :يؤكد على هذا ''اريكسون''يعترب بناء اهلوية االجناز األهم الذي يقوم به املراهق، و حىت         
 
  (............... بطاقة هويته ) االسم، الكنية، حمل الوالدة : اجتماعية*
 توازي اجلواب من السؤال من أان؟ ومن سأكون؟  : نفسية*

 : اخلطر القائم يف املراهقة هو غموض اهلوية أو ضياعها أو احنرافها. و املراهق يتجه إما إىل وما يكون عليه
 .اليت تقوم على الوعي و املعرفة و حتمل املسؤولية أي حتقيق متطلبات النمو بناء اهلوية االجيابية:*
 .يفشل املراهق يف حتقيق متطلبات النمو السلبية:بناء اهلوية *
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  عند املراهق : مفهوم الذات - 11-4
هي تكوين معريف مركب من عدد من احلاالت النفسية و االنطباعات و املشاعر وتشمل إدراك اجلانب 

  " لد " الشعور بكينونة الفردو اجلسمي وكل ماهو حمسوس وكذلك مساته و دوره و إمكاانته وهو ماي
  .الذات املدركة: كيف يدرك الشخص ذاته -1
  .الذات االجتماعية: هي الصورة اليت يراها اآلخرون حول هذا الشخص -2
  .الذات املثالية: اليت يطمح أن يكون عليها هذا الفرد خالية من العيوب -3

  :نظرة املراهق للذات -11-5
، شعور ابحلرية يستخدم  سلب و اجياب (، جماهبة احلياة ) منذ الصغر متقبل ذاتهاملتقبل للذات :  -1

 .، ميكن حتديد نقاط الضعف ، ينسجم مع الوسط، اجلرأة ، إنسان عفوي ، ينمي إحساسه دون ندم طاقاته
، ويبدو هذا  ، ال يقيمها حىت أنه يكرهها ، يلومها ، غري مراتح لنفسه نقيض املتقبل الرافض للذات:-2

، وهذا يعود  ، وأكثر اهتماما ابحلفاظ على شعورهم ، وعدم الثقة ابآلخرين ما حيققه من جناح التقليل من قيمة
 .و الوعي خاصة االجتاهاتإىل استواء 

  :العوامل املؤثرة يف شخصية املراهق -6 -11
  :هناك عوامل داخلية و خارجية تؤثر يف شخصية املراهق

   العقلي العوامل الداخلية: يتمثل يف النمو اجلسمي و
وانب األخرى املساعدة يف اجلو الثقافية و الدينية و البيئية إىل  االجتماعيةالعوامل اخلارجية: يتمثل يف العوامل 

  .هذا التأثري
  :نحصر يفو تالعوامل الداخلية: - 1 – 11-6

تتوافق مع : و يؤثر يف الشخصية و ذلك عن طريق عملية التوافق اليت تكون مزدوجة، و النمو اجلسمي*
  جسده اجلديد، و تتوافق مع أقرانه و أفراد اجملتمع اآلخرين الذين يتعامل معهم كذلك أن أي عيب أو شذوذ

يف النمو اجلسمي للمراهق يعترب حبق جتربة قاسية له، فحب الشباب أو االعوجاج يف اجلسم أو عدم مناء 
دوره يف تقييم الذات و قد أكدته حبوث "روف" كذلك و  العضالت يقلق املراهق و يولد له عدم الثقة ابلنفس

  " و "برودي
: و قد اهتم هبذا اجلانب "سوليفان" حيث حدد سبع مراحل يوجد فيها تغريات جوهرية يف النمو اجلنسي*
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املراهقة املبكرة  ، الشخصية: مرحلة املهد مرحلة الطفولة مرحلة فرتة الصبا )عهد احلداثة( مرحلة ما قبل املراهقة
  .ظهور ما يسمى ابلتعلق العاطفي و عبادة البطل، مع  رحلة املتأخرة مرحلة الرشدامل

  : العوامل اخلارجية 2 -11-6
   .القرانء \املدرسة  \عوامل اجتماعية: األسرة *
   .عوامل ثقافية: نقص التوعية و خاصة اإلعالم*
   "."صموئيل مغاريوس: حبثعوامل بيئية*
   .عوامل دينية: ضعف الواز  الديين الذي هو عبارة عن قواعد عسكرية*

 .الفراغ*انتشار البطالة و 
 .، الفقر الشديد و الثراء الشديد ، الالمسؤولية ، احلرية ، اجلهل الكتاابت املنحرفة*



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

النفسية  الحاجات  : الثاني عشرالمحاضرة  
 للمراهق
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 متهيد :
لفهم املراهقة بشكل جيد وجب التطرق إىل احلاجات النفسية للمراهق اليت يسعى إىل إشباعها يف هذه     

املرحلة، ألننا ابلتعرف عليها نتمكن من التعامل مع املراهق بشكل جيد و نفهم ردود أفعاله وسلوكاتـــه 
ـــل مع هذه املرحلة ال ــاسية، وعليه نستعرض يف خاصة أن أستاذ الرتبية البدنية كثريات ما يتعامـ عمريــــة احلسـ

هذه احملاضرة إىل أهم احلاجات النفسيــة اليت يسعى املراهق لتحقيقها وعواقب إحباط هذه احلاجات 
 النفسية. 

 
  : تعريف احلاجة12-1

الشعور بنقص شيء معني إذا ما وجد حتقق " احلاجة أبهنا ''   Murphyموريف''يعرف              
يعرف كما   ."حالة خاصة من مفهوم التوتر النفسي"احلاجة أبهنا  ''كرتش و كرتشفيلد''يعرف و  ."اإلشبا 

اجتماعية  او شعور الكائن احلي ابمليل لشيء معني و قد تكون هذه احلاجة فيزيولوجية"أبهنا  ''اجنلش''
 . ."مثل: احلاجة إىل الطعام، احلاجة إىل االنتماء

   للمراهق :  احلاجات النفسية-12-2
 احلاجة إىل التقدير: - 1 -12-2

من التقدير االجتماعي الذي يتناسب  حيتاج املراهق بصورة ماسة ألن حيصل على كم وافر               
، فاملراهق يف رحلة حبث دائم عن ذاته فنجده يسلك سلوك  وقواه وإمكاانته يف احمليط االجتماعي العام

تعبريا عن رغبته يف التشبه ابلكبار و كذلك الفتاة تنز  إىل لبس األحذية ذات الكبار من أجل ذلك فيدخن 
الكعب العايل ووضع املساحيق على و جهها فيجد املراهق هبذا العمل حتقيقا لذاته بني أترابه مكانة مل 

بلفظ ارضه أو عدم استجابته للشخص الذي يناديه مد إىل إظهار رغبته وتعكما يعت  ، حيققها لدى والديه
  ."عيال" وهذا كله لتحقيق املكانة االجتماعية

  احلاجة إىل اإلرشاد و التوجيه:-2- 12-2
يتمتع املراهق بفكر نشط ومحاس ميكنه من اختاذ قرارات خطرية مصريية يف بعض األحيان. إال               

فيؤدي به إىل الفشل فيحتاج أنه يف املقابل يعاين من نقص شديد يف اخلربات مما يعيقه من إصابة اهلدف 
بذلك إىل مرشد وموجه ابعتبار املراهق أسر  الناس إىل الكآبة و اليأس الذي يعمل على هتيئته لتقبل الفشل 

  . وحماولة االستفادة من األخطاء بدال من اخللود إىل حالة اليأس و الكآبة اليت هي انتحار بطيء
  احلاجة إىل العمل:  3 -12-2
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حاالت البطالة تؤثر أكثر ما تؤثر على هذه الفئة ذي جيد فيه املراهق ذاته إذ أن احلقل األول اليعترب العمل 
فيكونون عرضة لالحنرافات األخالقية وذلك ابالخنراط يف العنف السياسي و الوقوف يف وجه السالح، إذ 

سؤولية تقع على عاتق وهذه امل ، أن الدافع هلذه امليول ليس إلثبات الذات فحسب بل إظهارها للمجتمع
 .اجملتمع بتوفري العمل الذي يتناسب وإمكانيات املراهق حلفظه من الفساد األخالقي

 
 احلاجة إىل االستقالل: - 12-2-4

تظهر بوضوح عند املراهقني عندما يرفضون أن يسأل عنهم آابءهم يف املدرسة فإذا ما حضر            
أبنائهم أثناء العام الدراسي فإن هؤالء األوالد ال يرغبون يف الظهور  هؤالء اآلابء إحدى احلفالت اليت فيها

أمام زمالئهم، فاملراهق يتمتع بثقة عالية يف قدرته على اختاذ القرارات بطريقة ال تكون فيها السيطرة و 
 .الوصاية مها الوسيلة إلعانته

  احلاجة إىل اإلستعاب االجتماعي:-5 -12-2
االجتماعي تسخري نشاط وحيوية املراهق ابلكيفية الصحيحة املتالئمة مع  إلستعابابنقصد         

اإلمكاانت الذاتية الكامنة لدى املراهق مما يناسب و احلاجة االجتماعية يف الوسط االجتماعي وعدم 
تحول االكرتاث هبذه احلالة الطبيعية يعمل على جرفه إىل االنطواء و اخلمول و االنزواء ورمبا االحنراف وقد ي

 .إىل آلة تعمل دون تفكري
 الشعور ابألمن و االستقرار: - 6 -12-2

املقصود ابألمن هنا حالة الطمأنينة و السكينة و االستقرار بكافة أشكاهلا وهيأهتا النفسية و             
السري االجتماعية وغريها، وإحساس املراهق ابألمان يدفعه دوما إىل أن يعمل حتسني وضعه االجتماعي و 

 .يف طريق كسب املكانة املرموقة ويؤدي اخلوف إىل حتطيمه كليا
 احلاجة إىل احلب و العطف:- 7 -12-2

ويقصد هبا العالقة االجتماعية اليت يسود فيها الشعور ابحلنان و العطف و املودة كما يف عالقة             
األمومة و األبوة اليت تظهر يف انحيتني مها: حاجة الشخص إىل حب الغري و حاجته إىل أن يشعر حبب 

احلرمان من العطف و غريه له، و يرجع علماء النفس الكثري من االحنرافات السلوكية إىل فقدان احلب و 
يظهر ذلك بوضوح يف جرائم األحداث اليت جند معظمها بني أفراد األسرة املفككة اليت تفتقر إىل عاطفة 

  .احلب يف حميط األسرة
 احلاجة إىل السلطة الضابطة: - 1 -12-2
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اليت تنظم حرايته تعترب السلطة وسيلة لتنظيم احلرية فكل إنسان حيتاج إىل السلطة املوجهة                 
  .فيعترب األبوان ابلنسبة للمراهق مصدر السلطة الضابطة

 احلاجة إىل االنتماء: - 12-2-9
يكون الشعور ابالنتماء من العوامل اهلامة يف متاسك اجلماعة و يف مرحلة املراهقة يشعر               

اقرتب من مجاعة الكبار أعرضوا عنه و إذا ارتد املراهق ابالغرتاب نتيجة عدم انتمائه جلماعة حمددة ألنه إذا 
إىل مجاعة الطفولة مل يرحبوا به لذلك نراه يبحث عن مجاعة رايضية أو اجتماعية إلدراكه أن هذه اجلماعة 
ترضي ما لديه من حاجات نفسية كثرية ال يرضيها البيت و املدرسة. فان مل جيد يف هذه اجلماعة ما يرضي 

   . أحضان مجاعة إجرامية حاجاته فانه يرمتي يف
  : احلاجات النفسية عند هنري حوراين و زمالئه-  12-3

ستفيضة يف و زمالئه بدراسة احلاجات النفسية دراسة م ''هنري''قام                     
  :"استكشافات يف الشخصية" و هي تتضمنمؤلفهم

  .هي اشباعات جسمية : كاحلاجة إىل اهلواء و املاء والطعام و حاجة فيزيولوجية* 
احلاجة إىل جتنب الدونية  -ظاهرة أو صرحية و من أمثلتها الظاهرة: احلاجة إىل العطف : حاجة نفسية* 

أما احلاجات الكامنة: اإلدراك و املعرفة املكبوتة أتخذ صورة احلاجة إىل تقصي املسائل الشخصية اخلاصة 
  . االستنجاد املكبوت و أيخذ صورة القلق و اليأس

  : هناك بعض األمثلة لتفسري هذه احلاجات
تتضح حاجة العدوان يف صور متعددة منها االستجاابت االنفعالية و التعبري على الكراهية و  العدوان:- 

  .الغضب و املنافسة و التحقري
  .: اختاذ أسلوب اخلضو  و قهر النفس لتجنب األمل و العقابجتنب األذى- 
  .التأثري يف سلوك و مشاعر و أفكار الغري: حماولة  السيطرة -
  .: مصاحبة أفرد من اجلنس اآلخر االستمتا  ابلتواجد مع اجلنس اآلخراجلنس -

  :الظروف املؤدية إلحباط احلاجات النفسية- 12-4
إذا أحبطت هذه احلاجات عند املراهق أدى ذلك به إىل حالة من التوتر و القلق و الضيق               

حالة عدم  عدم اشبا  احلاجات بيولوجيا و نفسيا ....اخل ، يؤدي إىلو  ، يشبع هذه احلاجاتحىت 
  : و من الظروف اليت تؤدي إىل اإلحباط جند ، التوازن النفسي و البيولوجي

  .أوال: منع الفرد من حصوله على هدفه أو حتقيق أهدافه



 

121 
 

  .اثنيا: التعارض بني األهداف: يرغب الفرد يف حتقيقها
كما تعرتض املراهق عقبات حتول بينه و بني إشبا  رغباته و حاجاته منها القوانني االجتماعية و            

التشريعية و شروط القبول يف املدارس و الكليات و االمتحاانت و مشكالهتا النفسية و االنفعالية و 
رضة حياول الفرد أن يشبعها يف وقت املستوى االقتصادي الذي ينشأ فيه املراهق و هناك أيضا أهداف متعا

واحد فهو يريد أن يكون طالبا ممتازا و يف الوقت نفسه شخصا متميزا يف احلب و يف مغامراته و جنده أيضا 
فهنا يقوم ، حياول أن يتعاون مع جمموعتني من األفراد كل له قيمة اليت تتعارض مع قيم اجلماعة األخرى 

ن خيفف من التوتر الذي ينشأ نتيجة معوقات اإلشبا  فيلجأ إىل رسائل صرا  و حياول الفرد املراهق أال
  احليل كالعدوان و التربير و التمركز حول الذات و اهلروب عن طريق األمراض.

   :نقد التنظيم اهلرمي للحاجات -12-5
  . فراد ترتيبا غري ترتيبه اهلرمياألسبب تفضيل بعض  ''ماسلو''مل يفسر -1
أمهية إشبا  احلاجات يف ذاهتا فإهنا تتفاوت بني فرد و فرد، و ذلك يف الفرد الواحد بني كما تتفاوت  -2

 .  حالة و حالة أخرى
  .يف تنظيمه للحاجات مثاليا يف اعتقاداته عن الطبيعة البشرية ''ماسلوكان ''  -3
إال أن بعض األزمات كالبطالة و  ''ماسلويتم إرضاء حسب النمط الذي أورده'' يف الظروف العادية قد -4

  .املرض ميكن أن تغري الرتكيز إىل مستوى أدى إىل احلاجات
ملرحلة العمرية للنمو فيعمل أن يكون الرتكيز لدى الصغار أعلى '' مدخال إىل اماسلو''مل يقدم  -5

و اإلنتماء و  احلاجات الفيزيولوجية وعندما يصبح الفرد أكرب سنا تتأكد حاجات األمن مث حاجات احلب
فريكزون على إشبا  حاجات حتقيق  إمكاانهتمعند منتصف العمر مييل الراشدون إىل الوصول إىل قمة 

  . الذات
القضية من زاوية نظرية فكأنه يفرتض وجود إنسان منعزل قائم  هذا التصنيف منطقي جتريدي أيخذ -6

 .ما بينهما من كتل اجتماعية عديدةاخل عائلة ووطن و و حياته جيراين د بذاته متجاهال أن منوه
  :ومن العوامل اليت تؤثر يف ترتيب حاجات الفرد             

  .الدوافع االجتماعية كالتبعية أو الطموح أو التواكل- 
السمات الشخصية مثل درجة الثقة ابلنفس واالتزان الوجداين االنطوائي، درجة حتمل أتجيل اشبا  - 

 .احلاجات
  االجتماعية و الثقافية و الدينيةالقيم - 
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  .اخلربات الشخصية- 
  :مستوايت احلاجات و احلوافز- 6- 12
  حاجات الفهم واملعرفة -
  حاجات حتقيق الذات -
  حاجات تقدير الذات -
  حاجات احلب و االنتماء -
  حاجات األمن -
  حاجات فيزيولوجية -

  :للحاجات على عدد من املسلمات منهايف تنظيمه  ''ماسلو''و يستند           
أن الناس يف حاجة جهاد مستمر وأن من يصلون إىل حالة حتقيق الذات قليلون للغاية واألغلبية  -1

  .الساحقة من الناس يف حالة اختالل التوازن
  :بني نوعني من احلاجات ''ماسلو''مييز  -2
  .النقص: وهي تنتهي فورا إلرضائها، مثل: األكل و الشرب إكمالحاجات  -أ
  .حاجات النمو و اإلرتقاء مثل حاجات حتقيق الذات كطلب العلم -ب
عندما يتوصل الناس إىل حتقيق أهم حاجاهتم األساسية فإهنم جياهدون لتحقيق تلك احلاجات اليت أتيت  -3

  .األعلى للحاجات يف املستوى التايل و هكذا حىت يصلون إىل الرتتيب
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  ملراجع و املصادر:ا

 للنشر السرية دار :  عمان .اإلجتماعي النفس علم .(1008) .وحيد الطيف عبد أمحد -8
 . والطباعة والتوزيع

 الدار: القاهرة. الرتبية وعلوم النفس علم يف البحث مناهج. (8777) .أمحد عطية أمحد -1
 . اللبنانية املصرية

  .النفسي والطب النفس علم معجم(. 8771) كفايف الدين عالء ، جابر احلميد عبد جابر -3
 . 1، ج العربية النهضة دار:  القاهرة

 وعلوم النفس علم يف البحث مناهج.(.  8771. ) خريي كاضم ، جابر احلميد عبد جابر -4
  : دار الفكر العريب.القاهرة.  الرتبية

   .دار النهضة العربية  :القاهرة .النفس الرتبوي علم  (8799. )جابر عبد احلميد جابر     -1
 . الكتب عامل: مصر.  االجتماعي النفس علم(. سنة بدون. )زهران السالم عبد حامد -1
: ليبيا. قياسها أساليب و اختباراهتا و نظرايهتا: الشخصية(. 8773. )حممد القذايف رمضان -9

 دار الفكر. منشورات
 .العربية النهضة دار القاهرة:. الشخصية سيكولوجية(.  8791. )غنيم محد سيد -1
 1001سعيد زاين: علم النفس النمو، املطبوعات اجلامعية اجلزائرية، سنة  -7
 النظرية بني اإلنساين السلوك أسس)  النفس علم(. ، 1008. )السيسي حسني علي شعبان -80

 .احلديث اجلامعي املكتب: االسكندرية(.  والتطبيق
 النهضة دار: بريوت.  اإلجتماعي النفس علم يف دراسات(. 8714. )عيسوي الرمحن عبد -88
 . والتوزيع والنشر للطباعة العربية
 املعرفية الدار:  اإلسكندرية ، األزاريطة. النفس علم يف احلث مناهج. دويدار حممد الفتاح عبد -81

 . اجلامعية
 و النشر و للطباعة غريب دار: القاهرة. لالجناز الدافعية(. 1000. )خليفة حممد اللطيف عبد -83

 .التوزيع
 هليئة: القاهرة. فرج أمحد فرج الدكتور ترمجة:الشخصية نظرايت-(. 8798. )ك،هوجللندرزي -84

 .للكتب العامة
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 .9 ط املعارف، دار: القاهرة. الرايضي النفس علم(. 8779. )عالوي حسن حممد -81
 .العلمية الكتب دار:  ، بريوت.  االجتماعي النفس علم.(.  8771. )عويضة كامل حممد -81
التوزيع، : مقدمة يف سيكولوجية التعلم احلركي، ماهي للنشر و (2513) حممد عبد العزيز سالمة -89

 .مصر
التعلم احلركي و النمو البدين يف الرتبية الرايضية، دار الرضوان  (.2513. )مروان عبد اجمليد ابراهيم-18
 .ر و التوزيع، عمانللنش
دار الرضوان للنشر و  . عمان:أساسيات يف التعلم احلركي (.2514). فرات جبار سعد هللا-19

 .التوزيع
دار  . عمان:التعلم احلركي والنمو اإلنساين (2513. )يوسف الزم كماش، انيف زهدي الشاويش-25

 .زهران للنشر و التوزيع
القاهرة:  .مدخل للنمو املتكامل للطفل واملراهق–النمو احلركي  (.1999. )أسامة كامل راتب -21

 . دار الفكر العريب
(. علم النفس النمو. عمان: دار 2511أمحجد عبد اللطيف أبو مسعد، سامي حمسن اخلتاتنة. ) -22

 . 1ديبونو للنشر والتوزيع، ط
 .1(. علم النفس النمو. الرايض: دار الزهراء للنشر و التوزيع، ط2515نرميان حممد الرفاعي. ) -23
   (. علم نفس النمو. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. 2558ول. )عادل عز الدين األش -24
 
     
 
   

  


