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: حوؿ علم النفس مفاىيم عامة  :  األكلىالفصل - 1
 

 :تمهيد- 1-1   
 بدراسة نواحي عديدة من نشاط اإلنساف ، حيث يدرس نشاطو العقلي كاضتركي كاالنفعإب كيدرس متتص علم النفس 

 .تفاعل العمليات العقلية كالبدنية كاالنفعالية ُب ىذا النشاط ، كذلك خالؿ مراحل اضتياة اظتختلفة من اظتيالد إٔب الشيخوخة 
        كظتصطلح علم النفس عدة تعريفات ، تتباين كختتلف حسب اختالؼ علماء النفس كاظتدارس الفكرية اليت ينتموف إليها ، 
كرغم تعدد مدارسهم كاختالؼ أرائهم ، استطاعوا أف يتفقوا على أف علم النفس يهتم بدراسة كل ما يصدر عن الفرد من أفعاؿ 

 .        أك نشاط 

: مفهـو علم النفس -1-2
:  نعٍت بعلم النفس       

 . عالقتو بالبيئة احمليطة ك لسلوؾ اإلنسافالعلمية الدراسة -
علمية لسلوؾ الكائنات اضتية ك خصوصا اإلنساف، كذلك هبدؼ التوصل إٔب فهم ىذا السلوؾ اؿدراسة اؿ -

. فسَته ك التنبؤ بو ك التحكم فيوتك 
ىو العلم الذم يدرس جوانب نشاط اإلنساف الذم يعيش ُب بيئة من األفراد ك األشياء كيسعى إلشباع  -

ة ك اإلجتماعية، كمن ًب لتاكؿ علم محاجاتو العضوية ك النفسية كُب خالؿ سعيو تعًتضو العوائق اظتاد
 .النفس تفسَت ىذه النشاطات

: أىداؼ علم النفس-1-3
:  نتكن أف ؿتدد أىداؼ علم النفس ُب ما يلي   

 أم فهم الظواىر النفسية عن طريق إكتاد العالقة اليت تربط بُت الظواىر اظتختلفة فإذا ٓب ؾتد أم عالقة للظاىرة بأم : الفهم- 1

فمثالن إذا ذىبت إٔب منزلك فوجدت أثاثو متناثر ىنا كىناؾ فإنك حتاكؿ . ظاىرة أخرل فإهنا تظل غامضة غَت مفهومة أك معركفة

فالفهم إذا يتم بعملية . تفسر ىذه الظاىرة بأنك تربط بينها كبُت دخوؿ شخص غريب ُب اظتنزؿ من أجل السرقة أك غَت ذلك

 .الربط ك إدراؾ العالقات بُت الظواىر اظتراد تفسَتىا كاألحداث اليت تالزمها كتسبقها

دد حدكث الظاىرة بشكل لتقق لنا الوصوؿ إٔب ىدؼ معُت:الضبط-2 فيمِكننا التحكم ُب .  ىو التحكم ُب الظركؼ اليت حتح

 .ظاىرة النجاح ُب اصتامعة مثال على أساس التوجيو التعليمي الصحيح للطالب
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فمثالن بناءن على اكتشاؼ .  ىو تصور النتائج ُب مواقف جديدة الحقة كذلك باستخدامنا اظتعلومات اليت توصلنا إليها:التنبؤ-3

العالقة بُت اضترارة كدتدد األجساـ الصلبة نستطيع أف نتنبأ بأف قضيب سكة اضتديد سوؼ يتقوس إذا مر عليو القطار إذا ٓب تكن 

 .ىناؾ فراغات بُت أجزائو

جوانبو ، ػتعريفو ،مفهـو السلوؾ فال بد من إعطاء صورة عن  ،  للسلوؾ مفهـو الدراسة العلمية          كمبا أف علم النفس يتناكؿ

 .خصائصوك

 :السلوؾ- 4-1

نتيجة لعالقة كتفاعل بينو كبُت  (أْب... انفعإب  – اجتماعي– عقلي – جسمي ) أم نشاط يصدر من اإلنساف          ىو

فهذه .  صلة تفاعل فيها السلوؾ ال بد أف نعرؼ أف الفرد منذ كالدتو يبدأ بينو كبُت البيئة اليت يعيش نفهمفلكي . البيئة احمليطة بو

 (السلوؾىو ما نسميو )العالقة جتعلو ُب حالة مستمرة من النشاط 

 رئيسية لو ثالث جوانب فالسلوؾ

                                                       

 

 

 

 االنفعإب اصتانب اضتركي              اصتانب            (عقلي) اظتعرُباصتانب

 التخيل  ، التصور ، التمييز ، يتناكؿ اإلدراؾ : المعرفي الجانب *

التمييز بُت الساخن كاضتار – دتييز الطفل بُت األشخاص الغرباء ككالديو - اظتستقبلتفكر ُب –  بأنك جالس ُب احملاضرة اإلدراؾ

 ( استقباؿ رمي الكرة، اعتركب من اطتصم، الكتابة  )اضتركية مثل االستجابات : الحركيالجانب *

.  (ححب – كره - غضب– فرح حزف – ضحك ) االنفعالية اظتصاحبة للسلوؾ اضتالة كىو : االنفعاليالجانب *

:  السلوؾخصائص 1-4-1

 كظركؼ عادية أم إذا العادية يتشابو ُب اظتاضي كاضتاضر كاظتستقبل كخاصة من األشخاص العاديُت ُب اظتواقف أم :نسبيان  ثابت*

  . قياسوكمبا أنو ثابت نسبيا نتكن. تساكت الظركؼ كالعوامل
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 أف ىذا الطالب كالعوامل القوؿ إذا تساكت الظركؼ نتكن،  ُب االبتدائي كاظتتوسط كالثانومالطالب فمثال إذا تفوؽ : بوالتنبؤ*

 .أك ُب اجملاؿ الرياضيسوؼ يكوف متفوقا ُب التعليم اصتامعي 

 بفرنسا عاـ  الذم عثر عليو ُب غابة أفَتكفاظتتوحش حكاية الطفل فمثال ، أم قابل للتغيَت كالتعديل: اإلنسانيالسلوؾ مركنة*

االجتماعية  برنامج لو يهدؼ إٔب تنمية الناحية "إيتارد"كقد كضع .  مع اضتيواناتعمره من 12 كاف يعيش حىت السنة 1798

.  كقد ؾتح ُب تعليم الطفل اظتتوحش الكالـ كقراءة بعض الكلمات. عند الطفل كتركيض سلوكو بصفة عامة

 :أىمية دراسة علم النفس- 1-5

ككما  {....كلقد كرمنا بٍت آدـ كزتلناىم ُب الرب كالبحر } أنو يتناكؿ سلوؾ اإلنساف ذلك الكائن الذم كرمو اهلل عز كجل – 1

 . ذكرنا يعترب أحد الدعائم األساسية للحضارة ُب اجملتمعات البشرية

 لتاكؿ ىذا العلم فهم طبيعة اإلنساف كلتاكؿ تغيَت أك تعديل السلوؾ إٔب األفضل، كما أف من أىدافو ىو كصف الظواىر – 2

 .كفهمها كالكشف عن أسباب ظهورىا كبالتإب فهو يقود إٔب كضع اضتلوؿ لكثَت من اظتشاكل اليومية

: أىم مدارس علم النفس - 1-6

 ُب العلم عبارة عن مذىب فكرم يؤسسو عآب أك أكثر كيؤمن بو علماء آخركف يتبعوف غتموعة النظريات كالقوانُت  اظتدرسة    

كمن احدث مدارس علم النفس تلك اليت ظهرت مع بداية القرف العشرين كاليت أصبحت ىي احملاكر . اليت لتتويها ىذا اظتذىب 

 .األساسية اليت ترتكز عليها اظتعرفة السيكولوجية 

كسنتعرض لكل مدرسة من ىذه .  مدرسة التحليل النفسي ، اظتدرسة السلوكية ، كمدرسة اصتشطالت:      كىذه اظتدارس ىي 

: اظتدارس بإكتاز

   :مدرسة التحليل النفسي- 1-6-1

، كالذم كاف طبيبا متخصصا ُب الطب " فركيد"ظهرت ىذه اظتدرسة ُب مطلع القرف العشرين على أيدم العآب النمساكم        

العقلي كاألعصاب ، ككاف يهتم بفهم كعالج االضطرابات العقلية ، كالذم اعترب اصتانب غَت الواعي من النفس كىو الالشعورم 

 .اظتسئوؿ األكؿ عن السلوؾ غَت السوم 
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 :        كمن أىم مسلمات ىذه اظتدرسة أف السلوؾ اظترضي يرجع إٔب دكافع الشعورية منبثقة من نوعُت من الغرائز اظتوركثة قتا

أف السنوات األكٔب من حياة الفرد " فركيد"غريزة اضتياة كتبعثها الطاقة اصتنسية ، كغريزة اظتوت كتبعثها الطاقة العدكانية ، كقد اعترب 

 .تتضمن الكثَت من االحباطات ختتزف فيما أطلق عليو الالشعور ، كتؤدم فيما بعد إٔب االضطرابات النفسية 

       كبالرغم من معارضات بعض أتباع ىذه اظتدرسة ضد بعض أفكارىا كمنهجها ، إال أف رتيعها ٓب مترج عن إطار اظتفاىيم 

 . األساسية للمدرسة مثل الالشعور كالصراع ك الكبت كاضتيل الالشعورية ، ككذلك منهج التداعي اضتر ُب دراسة اضتاالت اظترضية

: المدرسة السلوكية- 1-6-2

 ، ككاضع ظتبادئها ، كاتبعو ـتبة من العلماء أشهرىم رائد اظتدرسة السلوكية كمؤسسها" كاطسن "األمريكي يعترب العآب     

 .، كالذين أضافوا بعض اظتبادئ إٔب ىذه اظتدرسة" كالرؾ ىوؿ"ك" سكينر"ك" جاثرم"ك" ثورندايك"

    كمن أىم مبادئ ىذه اظتدرسة أف دراسة علم النفس كتب أف تنصب على السلوؾ الذم نتكن مالحظتو كقياسو بطريقة 

موضوعية ، ككضع السلوؾ موضع التجريب كالقياس كما ُب العلـو الطبيعية ، كينظر السلوكيوف إٔب العمليات العقلية كاالنفعالية 

كاإلدراؾ كالتذكر كاضتب كالغضب على أهنا مفاىيم فرضية يستدؿ عليها من آثارىا ُب السلوؾ ، كاف السلوؾ ىو غتموعة 

كلقد أقتلت ىذه . االستجابات البسيطة نتيجة جملموعة من اظتثَتات الطبيعية أك االجتماعية أك الفيزيولوجية اظتوجودة ُب بيئة الفرد

اظتدرسة التفاعل الذم لتدث بُت مثَتات اظتواقف الذم يؤدم إٔب السلوؾ كتعاملت مع كل مثَت على حدة ، كما أقتلت أيضا 

 . طبيعة الفرد كخصائصو كتفرده نتيجة لعامل الوراثة

قاموا بتصحيح ذلك ، كاعتربكا السلوؾ كظيفة لتفاعل متغَتات الكائن اضتي كمتغَتات البيئة ، " كطسن"        كلكن أتباع 

 . كأصبحت بذلك أقول اظتدارس اليت نتكن عن طريق إطارىا الفكرم معاصتة معظم الظواىر النفسية 

: مدرسة الجشطالت -1-6-3

" فَتتيمر"كمن أشهر علمائها   ظهرت ىذه اظتدرسة ُب أظتانيا ُب نفس الوقت تقريبا الذم ظهرت خاللو اظتدرسة السلوكية ،      

، كترجع ىذه التسمية إٔب أف ىؤالء العلماء كاف اىتمامهم منصبا على دراسة عمليات اإلدراؾ اضتسي ، "كوىلر"ك" كوفكا" ك

كال يدرؾ أجزاء منفصلة ، فعندما نالحظ العبا  (جشطالت باللغة األلمانية)كقد أسفرت نتائجهم عن أف اإلنساف يدرؾ صيغة 

يصوب الكرة ؿتو اعتدؼ ، فإننا ندرؾ عملية التصويب ككل كال ندرؾ كل عضو من أعضاء اصتسم منفردا عن باقي األعضاء ، 

 .فالعالقة بُت أعضاء اصتسم اك الصيغة الكلية لألداء ككظيفتو كمدل حتقيقو للهدؼ ىي اليت يهتم هبا ىؤالء العلماء
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 : كمن أىم مبادئ ىذه اظتدرسة ما يلي 

 .أف اصتزء ليس لو معٌت إال ُب كجود الكل الذم لتتويو -1

 .  أف إدراؾ الكل سابق على إدراؾ األجزاء -2

 .أف السلوؾ ليس غترد غتموعة من االستجابات جملموعة من اظتثَتات -3

أف فهم السلوؾ ال يتم عن طريق حتليلو إٔب حركات جزئية كما يرل السلوكيوف ، كإفتا يفهم عن طريق دراستو ككل نتيجة  -4

                 .               تفاعل الفرد مع بيئتو اظتادية كاالجتماعية

 :فركع كميادين علم النفس- 1-7

 يحعٌت بدراسة فتو الطفل كاظتراحل اظتختلفة اليت دتر هبا عملية النمو كالعوامل اليت تؤثر فيها ، كاطتصائص :علم النفس النمو-1

 .ؽتا كتعلنا أكثر قدرة على توجيهو كتربيتو (....اظتهد كالرضاعة ػػ كالطفولة ػػ كاظتراىقة  )العامة اليت دتيز مراحل النمو اظتختلفة 

 يهتم بدراسة اظتبادئ كاظتتطلبات األساسية للعملية التعليمية حىت يستطيع اظتعلموف كاظتربوف من هتيئة :علم النفس التربوم- 2

 . البيئة التعليمية اظتناسبة للخركج مبخرجات تعليمية اكتابية كما يساعد اظتعلمُت على الفهم الصحيح لسلوؾ الطلبة

 يهتم بصفة خاصة بدراسة عالقة الفرد باصتماعة كعالقة اصتماعات بعضها ببعض فهو مثالن يهتم :علم النفس االجتماعي-3 

بدراسة التنشئة االجتماعية للفرد ككيفية تأثره بالنظاـ االجتماعي اليت ينشأ فيو ككيف يؤثر ذلك ُب تكوين اجتاىاتو كاعتقاداتو 

 . كميولو، كىو يدرس سيكولوجية اصتماىَت كالرأم العاـ كالدعاية

 يهتم بتطبيق مبادئ علم النفس ُب ميداف الصناعة لزيادة الكفاية اإلنتاجية للعامل كذلك باختيار :علم النفس الصناعي-4

كما يدرس أسباب اضتوادث ُب اظتصانع كلتاكؿ أف يضع . العامل اظتناسب كتدريبو كتقونتو كدراسة ظركؼ العمل ك أحسنها لإلنتاج

 .الوسائل الكفيلة بتقليل ىذه اضتوادث

 يقـو بدراسة فن اإلعالف كطرؽ معاملة الزبائن ككيفية جذهبم للشراء كالعوامل النفسية اليت تؤثر على :علم النفس التجارم-5

 .اظتستهلك

 . يدرس أسباب اصترنتة كدكافعها ك أفضل الطرؽ لعالجها:علم النفس الجنائي-6
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 يهتم بدراسة األسس السيكولوجية العامة للسلوؾ غَت السوم أك اظترضي أك اظتنحرؼ كيعمل على :علم النفس المرضي-7

 .التعرؼ على أسباب الشذكذ أك االؿتراؼ كأحسن الوسائل لعالجها

 .  يدرس اضطرابات الشخصية كأساليب التشخيص اظتختلفة كفنوف العالج اظتالئمة:علم النفس العالجي-8

.فاإلنساف ىو ركيزة اضتضارة كالتقدـ ، كحيثما يوجد اإلنساف ال بد ك أف يوجد علم النفس
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 مدخل لعلم النفس النمو: الفصل الثاني - 2

  :تمهيد- 2-1

ك علم نفس النمو بصفة خاصة، .تفيد دراسة علم النفس بصفة عامة ُب فهم السلوؾ ك ضبطو ك توجيهو ك التنبؤ بو              

  .يفيد ُب فهم سلوؾ الفرد ك ضبطو ك توجيهو ك التنبؤ بو، فهو ينمو عرب ؼتتلف مراحل اضتياة

 مع معظم اظتواضيع الرئيسية ُب غتاالت علم النفس ك السلوؾ اكعلى الرغم من الصلة الوثيقة بُت ىذاف العلماف ك تعاملهم            

 : اإلنساين ُب الغالب، إال أف علم نفس النمو يتميز بسمات أقتها

  .عدـ االكتفاء بوصف الظاىرة أك مقارنتها ك التعامل معها كظواىر نفسية جامدة ك معزكلة عن باقي اظتظاىر النفسية األخرل- 

استخالص العناصر ك السمات اليت دتيز أية ظاىرة من الظواىر النمو خالؿ مراحل تطورىا ٍب العمل على دمج تلك اظتظاىر ك  -

  .إبرازىا ُب شكل تطور سلوكي

  .العالقة اظتتينة القائمة بينو ك بُت فركع علم اضتياة جبميع جوانبو، ؽتا أسهم بشكل كاضح ُب إثراء غتالو ك توسيع آفاقو -

الواضح من خالؿ اإلطالع على الكتب ك األحباث ك الدراسات اليت أجريت ُب ىذا اجملاؿ االنشغاؿ حوؿ اإلجابة  ك             

  :عن التساؤالت التالية

  كيف ك ظتاذا يصبح الفرد كما ىو ُب مراحل النمو اظتتتالية؟ -

   الوراثية ك ظركفو البيئية ؟إمكاناتوما ىي  -

  ؟ما ىي أسباب ك أعراض ك عالج مشكالت النمو  -

لذا نتكن اعتبار كل تلك األعماؿ ك الدراسات ك األحباث ُب غتاؿ علم نفس النمو مادة علمية عتا تطبيقاهتا الًتبوية اظتباشرة          

ك قبل اطتوض ُب . ُب اضتياة العملية، ُب األسرة، ُب اظتدرسة ك اجملتمع،ك ىو سبب تركيز ػتتول اظتقياس على فًتة الطفولة ك اظتراىقة 

  .ذلك نرل أنو من الضركرم التعريف بعلم نفس النمو ك مفهومو، إضافة إٔب أقتية ك أىداؼ ىذا العلم ك ىو موضوع احملاضرة اظتوالية

  :مفهـو علم نفس النمو - 2-2

 ك آثاره، قديناميكياتىو العلم الذم يدرس سلوؾ الكائن اضتي، ك ما كراءه من عمليات عقلية، دكافعو ك " يعرؼ علم النفس النمو بأنو
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  ".دراسة علمية نتكن على أساسها فهم ك ضبط السلوؾ ك التنبؤ بو ك التخطيط لو

فرع من فركع علم النفس، ك يهتم بدراسة مظاىر الكائن اضتي ك تطوره، ك تفحص سلوكو ك :" كما يعرؼ على انو            

العمليات العقلية اظتؤدية إليو، ك الكشف عن دكافع السلوؾ ك نتائجو، ك البحث عن العوامل اظتساقتة ُب النمو ك التطور بشكل علمي 

   " ضبطو، ك إمكانية التنبؤ بوكيؤدم إٔب فهم ذلك السلوؾ 

:   ك ينقسم إٔب فرعُت"غتاؿ كاسع من غتاالت علم النفس"علم نفس النمو على انو " الباربا . س.ر"ك يعرؼ           

  .علم نفس النشوء ك التطور، الذم يدرس نشوء العمليات النفسية لدل الكائنات اضتية، سواء ُب شكلها البسيط أك اظتعقد :أكال

 .  علم نفس تطور الكائن اضتي ك الذم يهتم بدراسة اجتاىات النمو ك التطور لدل الكائنات عن طريق دراسة كائن كاحد فقط:ثانيا    

   :موضوع علم نفس النمو-2-3

يعترب علم نفس النمو من العلـو ذات اصتوانب اظتتعددة، ك تشمل دراستو التعامل مع اظتتغَتات السلوكية ك النفسية للكائن                 

تقـو دراسة سلوؾ الفرد ُب  ، كاضتي عن طريق دراسة مظاىر النمو اصتسمية ك العقلية ك االجتماعية ك االنفعالية عرب مراحل النمو اظتختلفة

  :كالتجارب العلمية، كتتناكؿ ىذه البحوث ما يلي ق اظتتتابعة على نتائج البحوث العلمية القائمة على اظتالحظاتكمراحل ٖب

  .ق الطبيعي ُب إطار العوامل الوراثية ك العضوية اليت تؤثر فيوكدراسة سلوؾ الفرد ك ٖب- 

  .امل البيئية اظتختلفة اليت تؤثر فيو سواء كانت ىذه العوامل جغرافية أك اجتماعيةكدراسة سلوؾ الفرد ُب إطار الع- 

  .دراسة أثر سلوؾ فتو األفراد ُب البيئة احمليطة هبم ك ُب الثقافة اليت ينتموف إليها- 

    .دراسة أساليب التوافق الشخصي ك االجتماعي ك االنفعإب ك ما يؤثر ُب ىذا التوافق -

لقد ظل علم نفس النمو ػتل جدؿ بُت اظتختصُت فيو ك غَتىم حوؿ تشابو أك اختالفو مع مواضيع علـو أخرل خاصة علم          ك 

  .نفس الطفل

  .يهتم بدراسة سلوؾ الطفل ك العمليات النفسية اظتصاحبة لو:غتاؿ علم نفس الطفل * 

يهتم بدراسة التغَتات السلوكية ذات العالقة بتطور العمر لدل اإلنساف، مثل دراسة تغَت سلوؾ األطفاؿ خالؿ :غتاؿ علم نفس النمو *

  .مراحل فتوىم ك تطورىم اظتختلفة
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   : النمومفهـو-2-4

كاالجتماعية ، كاالنفعالية ، كالعقلية ، تلك التغَتات االرتقائية البنائية اليت تطرأ على الفرد ُب ؼتتلف النواحي اصتسمية "             ىو

  "كحىت انتهاء حياتوتكوينو كذلك منذ ضتظة ، 

  : النمو علم النفسأىمية دراسة-2-5

ال شك أف دراسة سيكولوجية الطفولة مهمة ُب حد ذاهتا ك مفيدة بالنسبة لفهم مرحلة الطفولة، كدراسة سيكولوجية            

  ... اظتراىقة مهمة ُب حد ذاهتا ك مفيدة لفهم اظترحلة اليت تليها ك ىكذا

ك يعترب علم نفس النمو كما سبق القوؿ اجملاؿ الذم يشمل مراحل تطور الكائن اضتي طواؿ حياتو هبدؼ توفَت اضتقائق ك           

اظتعلومات اظتتعلقة مبظاىر النمو اظتتعاقبة ك التعرؼ على طبيعة العمليات النفسية اظتصاحبة للنمو كتوقيت حدكثها، كحتديد العوامل 

اظتؤثرة ُب تلك العمليات سلبا أك إكتابا كما أف ىناؾ عدة أسباب كراء االىتماـ بنمو الكائن اضتي بصفة عامة، ك نتكن تلخيص أقتية 

  :دراسة ىدا العلم ُب عدة نقاط أقتها

  :من الناحية النظرية- 1

  :تزيد من معرفتنا للطبيعة اإلنسانية ك لعالقة اإلنساف بالبيئة اليت يعيش فيها ك ذلك من خالؿ -

ساعدة لتلك العوامل على تأدية عملها ٓبالتعرؼ على تأثَت كل من العوامل الوراثية ك البيئية على النمو، ؽتا يؤدم إٔب توفَت العناصر ا -

  .ُب أحسن الظركؼ ك حتقيق أفضل النتائج اإلكتابية اليت نتكن توقعها

   (القذاُب، بدكف سنة) تؤدم إٔب حتديد معايَت النمو ُب كافة مظاىره ك خالؿ مراحلو اظتختلفة -

  : من الناحية التطبيقية- 2

تزيد من القدرة على توجيو األطفاؿ ك اظتراىقُت ك التحكم ُب العوامل ك اظتؤثرات اظتختلفة اليت تؤثر ُب النمو ك ذلك من خالؿ  - 

مثال مساعدة األفراد على فهم أنفسهم ك ما ينتاهبم من تغَت يرتبط مبراحل النمو اظتختلفة، ك تقبل اظتظاىر اظتصاحبة لو، ك التوافق مع 

  . عآب الواقع

نتكن قياس مظاىر النمو اظتختلفة مبقاييس علمية تساعدنا على من الناحية النفسية ك الًتبوية ُب التكفل باألفراد، إذا ما اتضح  -

 *.شذكذ النمو ُب أم ناحية عن اظتعيار العادم
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  :بالنسبة لعلماء النفس- 3

خاصة ُب غتاؿ علم ... تساعد دراسة ىذا العلم األخصائيُت النفسانيُت ُب جهودىم ظتساعدة األطفاؿ ك اظتراىقُت ك الراشدين -

  .النفس العالجي ك التوجيو ك اإلرشاد النفسي ك الًتبوم ك اظتهٍت

ك تتيح . كما تعُت دراسة قوانُت ك مبادئ النمو ك حتديد معايَته ُب اكتشاؼ أم اؿتراؼ أك اضطراب أك شذكذ ُب سلوؾ الفرد -

  .معرفة أسباب ىذا االؿتراؼ ك حتديد طريقة عالجو

  :لنسبة للمدرسينبا - 4

تساعد ُب معرفة خصائص األطفاؿ ك اظتراىقُت ك ُب معرفة العوامل اليت تؤثر ُب فتوىم ك أساليب سلوكهم، ك ُب طرؽ توافقهم ُب  -

  .اضتياة، ك ُب بناء اظتناىج ك طرؽ التدريس ك إ عداد الوسائل اظتعينة ُب العملية الًتبوية

يؤدم فهم النمو العقلي ك فتو الذكاء، ك القدرات اطتاصة ك االستعدادات ك التفكَت ك التذكر ك التخيل ك القدرة على التحصيل  -

حيث لتاكؿ الوصوؿ إٔب أفضل الطرؽ الًتبوية ك التعليمية اليت تناسب مرحلة النمو ك  (تطور اظتلكات العقلية)ُب العملية الًتبوية

   .مستول النضج اظتالئم

ك هبذا …تفيد ُب إدراؾ اظتدرس للفركؽ الفردية بُت تالميذه، ك أهنم متتلفوف ُب قدراهتم ك طاقاهتم العقلية ك اصتسمية ك ميوعتم -

   .يوجو اظتدرس انتباىو لألفراد ك يراعي قدراهتم ك ال يكتفي بالًتبية اصتماعية

  : بالنسبة لألفراد - 5

فبفضل فهم أكلياء األمور ك القائمُت على الًتبية ك الرعاية النفسية كاالجتماعية ك . تفيد بالنسبة لألطفاؿ ك ىم راشدك اظتستقبل- 

  .الطبية لعلم نفس النمو، أصبح التوجيو على أساس دليل علمي ؽتكنا ؽتا لتقق اطتَت لألفراد من الطفولة إٔب الشيخوخة

طبيعة مرحلة النمو اليت يعيشها ك يعترب أف عليو أف لتياىا بأكسع ك أصح ك – بقدر مستول فتوه – تساعد ُب أف يفهم كل فرد -

أكمل شكل ؽتكن باعتبارىا غاية ُب حد ذاهتا قبل أف تكوف كسيلة لغَتىا، أم أف الفرد ال ينبغي أف يضحي بطفولتو من أجل رشده، 

   .أكمل رشد ؽتكن بل كتب أف لتيا الطفولة على أحسن كجو ؽتكن حىت يبلغ

  :بالنسبة لألكلياء- 6

تساعد األكلياء ُب معرفة خصائص األطفاؿ ك اظتراىقُت ؽتا يعينهم ك ينَت عتم الطريق ُب عملية التنشئة ك التطبيع االجتماعي  -
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   .ألكالدىم

ك ىكذا ...تعُت األكلياء على تفهم مراحل النمو كاالنتقاؿ من مرحلة إٔب أخرل من مراحل النمو، فال يعتربكف اظتراىقُت أطفاال -

   .يعرفوف أف لكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها اظتميزة حيث تنمو شخصية الفرد مبظاىرىا اظتختلفة

تتيح معرفة الفركؽ الفردية الشاسعة ُب معدالت النمو،فال يكلف الوالداف الطفل غال كسعو ك ال لتمالنو ما ال طاقة لو بو، ك  -

   .يكافئانو على مقدار جهده الذم يبذلو ك ليس على مقدار مواىبو الفطرية

  :بالنسبة للمجتمع- 7

يفيد ُب فهم الفرد ك فتوه النفسي ك تطور مظاىر ىذا النمو ُب اظتراحل اظتختلفة ُب حتديد أحسن الشركط الو راثية ك البيئية اظتمكنة  -

   .اليت تؤدم إٔب أحسن فتو ؽتكن، ك حىت ال متطئ ُب تفسَته حتقيقا طتَت الفرد ك تقدـ اجملتمع

تعُت على فهم اظتشكالت االجتماعية كثيقة الصلة بتكوين ك فتو شخصية الفرد ك العوامل احملددة عتا مثل مشكالت الضعف  -

   .ك العمل على الوقاية منها ك عالج ما يظهر منها... العقلي ك التأخر الدراسي ك اصتناح ك االؿترافات اصتنسية

تساعد على ضبط سلوؾ الفرد ك تقونتو ُب اضتاضر هبدؼ حتقيق أفضل مستول ؽتكن من التوافق النفسي ك الًتبوم ك االجتماعي  -

   .ك اظتهٍت مبا لتقق صحتو النفسية ُب اضتاضر ك اظتستقبل كإنساف صاّب

تؤدم على التنبؤ الدقيق بقدر اإلمكاف كهدؼ أساسي يساعد ُب عملية التوجيو ُب اظتستقبل بالنسبة لكل فرد حىت لتقق اجملتمع  -

  أقصى فائدة من أبنائو

 : أىداؼ علم النفس النمو- 2-6

 للعمليات النفسية عند اإلمكافأكعتما الوصف الكامل كالدقيق قدر : ؽتكن القوؿ أف لسيكولوجية النمو ىدفُت أساسُت              

تفسَت التغَتات العمرية :  كثانيهما ، العمليات ُب كل عمر ق يطرأ على ىذالذم كاكتشاؼ خصائص التغَت أعمارىمالناس ُب ؼتتلف 

 ٍب أضيفت أىداؼ أخرل تتصل بالرعاية  ، التغَتات ق العوامل كالقول كالتغَتات اليت حتدد ىذاكتشاؼ مُب السلوؾ أ (الزمنية  )

  . أك باختصار التدخل ُب التغَتات السلوكية،كالتحكم كالتنبؤ 
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 : كصف التغيرات السلوكية-  2-6-1

 إٔب يعجز العلم عن التقدـ ق فبدكف، ىدؼ الوصف ىو أبسط أىداؼ العلم إال أنة أكثرىا أساسية أفعلى الرغم من          

 كلذلك فالباحث ُب علم نفس ، للظاىرة موضع البحث أفضل لتقق الباحث فهما أف اصتوىرية ق كالوصف مهمت، األخرل أىدافو

 اطتطوات اليت تسَت فيها سواء ؿتو مأ عملية نفسية معينة ُب الظهور ؟ كما قدمىت تب:  كتيب أكالن على أسئلة ىامة مثلأف قالنمو علي

 رتيعا نالحظ تعلق أنناالتحسن أك التدىور؟ ككيف تؤلف مع غَتىا من العمليات النفسية األخرل أفتاطا معينة من النمو ؟ مثاؿ ذلك 

ىل   ؟ كق مراحل تطورممىت يبدأ شعور التعلق َب الظهور ؟ كما ق: كالسؤاؿ ىنا ,  تبادؿ طفلها ىذا الشعور األـ كاف بأموالرضيع 

 ؟ ق القدرة تكوف أكرب لدل الطفل األقل تعلقا بأـق تعلقا آمنا يكوف أكثر قدرة على االتصاؿ بالغرباء أـ أف ىذقالطفل اظتتعلق بأـ

 .الوصفي من النوع أسئلة كغَتىا قىذ

 كاالستماع األطفاؿ من خالؿ مشاىدة مأ,  يعتمد على اظتالحظة م الذالعلمي بالبحث األسئلة قككتاب عن ىذ                

 األغلبكال شك أف ؽتا يعيننا على مزيد من الفهم أف مالحظاتنا الوصفية تتخذ َب . كتسجيل مالحظاتنا بدقة كموضوعية  , إليهم

كحاظتا يستطيع الباحث أف يصف اجتاىات فتائية معينة كلتدد موضع الطفل أك اظتراىق أك الراشد فيها فأنة , صورة النمط أك اظتتوالية 

: كىكذا ؾتد أف ىدؼ الوصف َب علم نفس النمو نتر مبرحلتُت أساسيتُت ,  الصحيحة حوؿ معدؿ فتوة األحكاـ الوصوؿ أب قنتكن

 األفتاط قد تكوف متآنية قكىذ,  كصفية أفتاط اضتقائق َب اجتاىات أك قكثانيهما ترتيب ىذ, أكالقتا الوصف اظتفصل للحقائق النمائية 

 . أك متتابعة عرب اظتراحل العمرية اظتختلفة, ُب مرحلة معينة 

 :  تفسير التغيرات السلوكية-  2-6-2

 حدكثها أسبابكالبحث عن ,  السلوكية اليت تقبل اظتالحظةاألفتاطالنمو ىو التعمق فيما كراء  اعتدؼ الثاين لعلم نفس             ك

 على سؤاؿ ظتاذا ؟ بينما الوصف اإلجابةكالتفسَت يعُت الباحث على تعليل الظواىر موضع البحث من خالؿ ,  ىدؼ التفسَت مأ

   ماذا ؟ ككيف؟: ؤاؿسكتيب على اؿ

أك أكثر قدرة على حل اظتشكالت ,  أك يكوف أكثر طالقة ُب الكالـ مظتاذا يتخلف الطفل ُب اظتش:  التفسَتية األسئلةكمن           

اليت تشمل فيما تشمل اطتصائص البيولوجية كالعوامل الوراثية " الفطرة"  التغَتات أبقاظتعقدة بتقدمة ُب العمر ؟ كأب أل حد ترجع ىذ

 اظتتقدموف ُب الكالـ ُب عمر معُت األطفاؿ كاف إذافمثال  .  التعلم كاستثارة البيئةمأ" اطتربة  " إٔبأك , كنضج اصتهاز العصيب 
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أما اذا كشفت ,  يعتمد كلو جزئيا على الوراثة م نستنتج من ىذا أف معدؿ التغَت ُب اليسر اللغوقمتتلفوف كراثيا عن اظتتخلفُت نسبيا ُب

 نستنتج فإننا من غَتىم أكثر كنتارسوف الكالـ م الكالـ يلقوف تشجيعا أكثر على اؾتازىم اللغوُب اظتتقدمُت األطفاؿالبحوث عن أف 

 . أف التحسن َب القدرة اللغوية اضتادث مع التقدـ َب العمر نتكن اف يرجع جزئيا على األقل أب الزيادة َب االستثارة البيئية

كَب األغلب ؾتد اف من الواجب علينا لتفسَت ظواىر النمو أف نستخدـ اظتغارؼ اظتًتاكمة َب ميادين كثَتة أخرل من علم          

 كالوراثة كعلم كظائف االجتماعي كالدافعية كعلم النفس كاإلدراؾالنفس كغَتة من العلـو مثل نتائج البحوث َب غتاالت التعلم 

 . االنثركبولوجيا  كاألعضاء

 : التدخل فى التغيرات السلوكية- 2-6-3

 ىو التدخل َب التغَتات السلوكية سعيا للتحكم فيها حىت اإلنساين الدراسة العلمية لنمو السلوؾ أىداؼعتدؼ الثالث من           كا

 .  نتكن ضبطها كتوجيهها كالتنبؤ هبا

 كتفسَت دقيق صحيح عتا من خالؿ حتديد قكال نتكن اف يصل العلم إٔب حتقيق ىذا اعتدؼ إال بعد كصف جيد لظواىر         

 للطفل يؤدل بة إٔب أف يصبح بطيئا َب عملة اطتاطئ الًتبوم أكد لنا اف التاريخ ملنفرض أف البحث العلم, العوامل اظتؤثرة فيها 

,  العالج من خالؿ تصحيح نتائج اطتربات اطتاطئة أغراضأف ىذا التفسَت يفيد َب  , األفراد مع قثائرا متمردا َب عالقات, ماظتدرس

 . كالتعلم العالجى, كقد يتخذ ذلك صوران عديدة لعل أقتها الًتبية التعويضية , كالتدريب على مهارات التعامل مع اآلخرين 
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 نبذة عن تاريخ  كتطور علم النفس النمو: الفصل الثالث - 3

 :تاريخ علم النفس النمو ك تطوره - 3-1

. تأثر علم النفس ُب غتاؿ حبوثو اضتديثة ك اجتاىاتو العلمية بفكر الفالسفة ك رجاؿ الدين كالنظريات النفسية             
 .حاكؿ اف يصور حياة اصتنُت ُب تطورىا ُب مرحلة قبل اظتيالد: أفالطوف*

يتفق مع  قاؿ اف الطفل يولد كعلقو صفحة بيضاء ك أكصى مبراعاة ميوؿ الطفل ك جتنب إجباره على أم سلوؾ ال :جوف لوؾ*

 . ك جعل التعليم قريب من اللعبأسئلتوطبيعتو ك الصرب على إجابة 

 . األنواع ك نشر كتابوأصل ُب االرتقاءالذم عرؼ بنظريتو اطتاصة ُب النشوء ك  :تشارلز داركين*

.  كانت حوؿ قوانُت الوراثةأحباثو :مندؿ*

 من نطفة داخل رحم األـ إٔب تطور ىذه النطفة ك اآلدمي كتاب اهلل حيث يشَت إٔب فتو الكائن إتباعًب  : اإلسالميعفي الشر ك*

 . أم جنُت اظتكتملأخرتصبح علقة ٍب تتطور ُب صورة مضغة ٍب تصبح عظاما ٍب ينشأ خلقا 

كمنذ مطلع القرف العشرين توالت الدراسات اصتديدة ُب علم النفس النمو ك اظتقاالت العديدة ُب غتاالت العلمية ك اليت حتوم         

 .من البحوث ُب علم نفس النمواآلالؼ 

 :لنمو انظريات -3-2

النموذج النظرم أداة منهجية لشرح كتفسَت الظواىر كالعالقات القائمة بينها، كلكل فتوذج جهازه اظتفاقتي كمبادئ تفسَتية         

 كتعترب النظرية مرحلة أخَتة ُب حتليل اظتعطيات اظتتعلقة مبجاؿ معُت كىي تقـو بوظيفة اختصار ،توضح العالقة بُت الظواىر كاظتتغَتات

كما تقـو بإنشاء أنساؽ تفسَتية أك شبو تفسَتية . ؼتتلف اظتراحل كاظتعطيات اليت مر منها البحث العلمي ُب تفسَت ظاىرة معينة 

 ككذا النظرية "إريكسوف" أك ُب بعده االجتماعي مع "فركيد"كنتكن اعتبار نظرية التحليل النفسي سواء مع . بكيفية ملتحمة كنسقية

 من أىم النظريات اليت قاربت النمو كحددت مراحلو كأغنت البحث السيكولوجي متجاكزة ظاىرة النمو إٔب "قبياجي"التكوينية مع 

 . االبستومولوجيا كالًتبية كالعالج النفسي

   : "فركيد" التحليل النفسي نظرية- 3-2-1

كىي قوة حيوية ك طاقة نفسية ، تتحرؾ  ) الليبدك ( أطلق عليها الشبق اإلنساف تولد مع  على كجود طاقة غريزية"فركيد"أكد        
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  . السلوؾ اإلنساين كتؤثر ُب

مراحل النمو  ىو حتديد مركز الليبدك، كىي تًتكز ُب مناطق ؼتتلفة من اصتسم عرب "فركيد" كمفتاح فهم السلوؾ اإلنساين عند      

 .اظتختلفة

  : ىذه اظتراحل ىي أىمك          

  :(األكلى من عمر الطفل  ) ةالفموم المرحلة -أ

ٓب   كاللساف كالفم ، كإذقمن عمر الطفل ، حيث لتدث اإلشباع عند الطفل من استثارة الشفا تغطي ىذه اظترحلة السنة األكٔب       

أك قضم األظافر أك رمبا  األصابع ، مص:  خالؿ ىذه اظترحلة بشكل مناسب فقد يطور الطفل عادات مثل مالفمويتم اإلشباع 

 .الطفل التدخُت ُب مراحل الحقة من عمر

  :( سنة 3 – 2من  ) المرحلة الثانية -ب

 من عمر الطفل، حيث يتزايد كعي الطفل باللذة النارتة عن حركة األمعاء على األغشية كتغطي العامُت الثاين كالثالث        

 .الفضالت اظتخاطية للمنطقة الشرجية ،كإلشباع اضتاجة اضتيوية للتخلص من

 �العناد كالبخل تنبع من اطتربات اليت نتر  :  أف بعض اطتصائص اليت يتمتع هبا الفرد ُب مراحل الحقة من حياتو مثل"فركيد"كيرل  

 .ُب ىذه اظترحلة هبا الطفل

  :(  سنوات6 – 3من  ) الثالثة المرحلة -ج

يتعلق بأمو ككتد أف   أف الطفل"فركيد"فمن كجهة نظر  عند األطفاؿ الذكور "أكديب"تُت ، عقدة عقد كتعرب ىذه اظترحلة عن         

" فركيد"أبيو فيتطور لديو األنا األعلى ، أما عند اإلناث فيعتقد  األب منافسا قويا لو ، كضتل ىذه العقدة يتبٌت الطفل مبادئ مثل

ختشى العقاب على يد أمها كتبنيها القيم كاظتثل اليت حتًتمها فيتطور  من خالؿ تطور مشاعرىا ؿتو األب كلكنها" إلكًتا "كجود عقدةب

 . األنا األعلى لدل اإلناث

  :(البلوغ – 6من  ) المرحلة الرابع -د

الطاقة ، كيكرس الطفل كقتو ك طاقتو للتعلم كاألنشطة البدنية ك  ،كتتسم باعتدكء ُب الكموف مرحلة يطلق عليها              ك

 . معهم اىتماـ الطفل من الذات إٔب اآلخرين من خالؿ تكوين العالقات كالصداقات االجتماعية ، كيتحوؿ

   : )المراىقة ( الخامسة المرحلة -ىػ



 

 

22 
 

بالنسبة  ، كتغطي ىذه اظترحلة فًتة اظتراىقة ، كتصبح مهمة الفرد أف لترر نفسو من كالدية، يطلق عليها اظترحلة التناسلية             ك

البنت فتسعى إٔب الزكاج كأف تنفصل عن األبوين ،  للذكور فإف ذلك يعٍت التخلص من تعلقو بأمو ، كأف كتد حياة خاصة بو ، أما

  .  كتقيم أسرهتا كحياهتا اطتاصة

إؾتاب  ناجحا ُب ىذه اظترحلة ك اظتراحل السابقة ، فإف ذلك يقود إٔب االستقاللية ك النضج ك كإذا كاف التطور ُب النمو             

 . األطفاؿ كتربيتهم

    :، حيث ُب نظريتو مستويات الشعور"فركيد "كتناكؿ             

 . كل ما يعيو الفرد ُب ضتظة معينو ىو:  الشعور - 

 . ىي الذكريات اظتخزكنة كاليت نتكن استدعاؤىا:  ما قبل الشعور - 

استدعاؤىا كلكن تظهر ُب  اليت تؤثر ُب السلوؾ ، كال نتكن كىو أعمق اظتستويات النفسية ، كيتكوف من الذكريات :الالشعور - 

 .اللساف األحالـ كزالت

 : كقسمها إٔبةُب نظريتو مكونات الشخصي " فركيد " أيضاكتناكؿ             

  . مبدأ اللذة  ىو مصدر الطاقة كالغرائز ، كاضتاجات ، كىو ال شعورم كال منطقي كيوجهو:الهو - 

 )مركز الصراع)ة كاصتزء اآلخر ال شعورم ، كيعترب اصتهاز اإلدارم للشخصي جزء منو شعورم : األنا -

  . كيضم القيم الدينية كاألخالقية ، كيؤثر على السلوؾ كنتثل الضمَت: األنا األعلى -

 .الثالث كغالبا ما لتدث صراع بُت اظتكونات       

 :"قبياجي" نظرية النمو المعرفي -3-2-2

 كاىتم بدراسة فتو اظتفاىيم األساسية عند الطفل مثل مفهـو الزماف ، مفهـو اظتكاف ،  على النمو اظتعرُب ،"قبياجي"ركز             

 .مفهـو العدد ، مفهـو اظتساحة

        �  ك الوظائف العقلية البنية العقلية :    إٔب التطور اظتعرُب من زاكيتُت قتا"قبياجي"كينظر 

 :بياجيو مراحل النمو عند -3-2-2-1-

  : ك تتميز مبا يلي (العاـ الثاني– الميالد  من) المرحلة الحسية الحركية*

 (. ردكد أفعاؿ للمثَتات ( الطفل أفعاؿ بدائية نتارس-
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  . ضتل اظتشكالت ، كبداية التخيل ك الكالـ ، كاظتشي اكتشاؼ طرؽ جديدة-

  : كتتميز مبا يلي ) سنوات 7 – 2من  ما قبل العمليات ( اإلجرائية المرحلة قبل*

عمليات  مثل ) يعود ضتالتو ك عدـ فهم أف الشيء نتكن اف يتغَت )النمو اظتعرُب ُب ىذه اظترحلة ىي عدـ الثبات من أىم مظاىر- 

 ( الطرح

  تتميز بنمو اللغة كالتفكَت عند الطفل- 

  :يلي كتتميز مبا ) سنة 11-7اإلجراءات المادية من سن  ( مرحلة العمليات الحسية* 

  .  )اْب...األقصر – األطوؿ – األصغر – األكرب ( تصنيف األشياء اظتادية احملسوسة- 

   . (اْب...الشهر – اليـو – األمس )إدراؾ الزمن- 

  كتركيزه فتو القدرة على توزيع االنتباه ،- 

 ( الضرب ك القسمة ، الطرح ، اصتمع : مثاؿ)على قابلية التفكَت العكسي  القدرة- 

  : كتتميز مبا يلي ) المراىقة (  الصوريةاإلجراءاتمرحلة *

 .(اْب...التعاكف ، العدؿ ، مفهـو اطتَت مثل ( فتو القدرة على التفكَت اجملرد- 

 . القدرة على حل اظتشكالت-  

  .التخيل ك استخداـ الرموز كفهم الكتابات ك األمثلة فتو القدرة على - 

  : "فاريكسو"  االجتماعيةالنفسيةالنظرية - 3-2-3 

 تتضمن حتوؿ نقطةذتاف مراحل من الطفولة إٔب الشيخوخة ، ككل مرحلة دتثل  أف فتو الشخصية يتم ُب" ريكسوفا" يرل            

  . خطرا ، كاآلخر يتضمن خاصية مرغوبة أحدقتا: اجتماعية يعرب عنها اجتاىاف أزمة نفسية

 .اظترحلة التالية على أف األزمة النفسية االجتماعية كتب أف حتل قبل أف ينتقل الفرد بنجاح إٔب"ريكسوفا" كأكد         

  :ريكسوفا مراحل النمو النفسي االجتماعي عند- 3-2-3-1

 :(العاـ األكؿ ) مرحلة الثقة عدـ الثقة*

 ا ُب نفسو كُب الوالدين ، كإذةالثق  حاجاتو األساسية كشعر أف العآب آمن من حولو ، تًتىب فيوإشباعحصل الرضيع على  إذا         

  . األساسية غَت كافية ، ينمو لدية اطتوؼ كعدـ الثقة فشل ُب ذلك ككانت الرعاية ك إشباع اضتاجات
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  :(سنوات3 – 2 )الذاتي مقابل الشك مرحلة التحكم*

 أما الفشل ُب ذلك مع نقص اظتساندة ، ،ك الكالـ ، يؤدم إٔب الشعور باإلرادة  التحكم ُب عمليات اظتشي ، كاإلخراج          

 . إٔب شعور الطفل باطتجل ك الشك ُب الذات كالشك ُب اآلخرين يؤدم

  :( سنوات5-4)في مقابل الذنب مرحلة المبادرة*

  ، فإف ذلك يؤدم إٔب اظتبادرة ، أما إعاقة نشاطو كعدـ اإلجابةأسئلتو ف، كأجيب ع إذا أتيحت الفرصة للطفل للعب حبرية           

   . ، كاعتبارىا مصدر ضيق يؤدم إٔب الشعور بالذنبأسئلتو فع

  :( سنة11-6)االجتهاد مقابل القصور مرحلة*

تعزيزا  كاظتثابرة ُب اظتدرسة ، كعن طريق التشجيع يتعلم اظتثابرة كاالجتهاد ، أما إذا تلقى ينمو لدل الطفل الشعور باالجتهاد           

 .بالقصور نتنعو من احملاكلة سالبا فقد يشعر بعجزه عن أداء األعماؿ اظتطلوبة منو ، كينمو لديو شعور

  :(سنة18-12)الذاتية مقابل تشوش الدكر مرحلة*

الطفرة اصتسمية ، كمن خالؿ حتديد اعتوية كاالىتمامات لتقق اظتراىق ذاتو ، أما  يكوف اظتراىق ُب مرحلة تساؤؿ تصاحب           

يلجأ اظتراىق إٔب التعلق ببطل أك   الدكر ، كلكي يعوض ذلك التشوش ُب الدكر فقدبتشوششعر بعدـ حتقيق ذاتو ، فإنو يشعر  اذا

  . شخص مثإب لكي لتقق ذاتو

 :(سن الرشد المبكر) مقابل االنعزاؿ مرحلة التواد- 6

 إذا جتنب أما اضتميمة معو ، ة ، كتنمو العالؽاألخر من اصتنس كالتزاكجآخر ،  لتاكؿ الراشد أف يربط ذاتو بشخص              

 .الذات  ينتج عن ذلك االنعزاؿ ك االستغراؽ ُبلذاتواضتميمة يسبب اطتوؼ من هتديداهتا  العالقة

  :(الرشد األكسط ) مرحلة التولد مقابل الركود - 7

كاإلنتاج  الوالدية ، كيبدأ ُب االىتماـ بالرعاية ك إرشاد األجياؿ التالية ، كيهتم بالعمل تظهر ُب ىذه اظترحلة اظتشاعر           ك

  . فقط كالشخص الذم ال نتلك تلك االىتمامات يصبح راكدا مهتما بذاتو.. كاالبتكار 

  :...التكامل مقابل اليأس مرحلة- 8

الزكج أك الزكجة ، يؤدم  مرحلة الشيخوخة ، إذا تقبل اظتسن حياتو كعجزه ك مرضو ، كخركجو إٔب التقاعد ، كفقد كدتثل           
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كالشعور بأف الوقت فات كال نتكن تعويض الفرص اليت فاتت ،فإف  ذلك إٔب التكامل ك التماسك ، كاضتكمة ، أما عدـ دتاسك األنا

 .اطتوؼ ُب آخر مراحل العمر ذلك يؤدم إٔب اليأس ك

 :"ارنولد جيزؿ "نظرية النضج-3-2-4

  .اطتاصةفتو حيث لعبت دكرا ىاما ُب الدراسات النفسية اؿ النظريات اعتامة ُب تفسَت إحدلتعترب ىذه النظرية  -1

 متشاهبوف دتاما ك ذلك ألهنم متأثركف أهنم بيولوجية ك من كجهة نظر الناس أصوؿ التشاهبات النمائية عتا أف "جيزؿ"يرل - 2

 .بعوامل داخلية كاحدة ك ٓب ينكر جيزؿ اكتساب الطفل معلومات عن طريق اطتربة مباشرة

نظريات " بأصحاب ك كذلك علماء التحليل النفسي على مراحل النمو ك عتذا يسموف "بياجيو" ك "جيزؿ" كيؤكد كل من - 3
. "اظتراحل

 ":ركبرت ىافجهرست"نظرية - 3-2-5
، حيث يعترب النمو بأنو سلسلة من الواجبات كتب "مطلب النمو"نظريتو من خالؿ تقدنتو ظتفهـو " ىافجهرست" قدـ       

أف تتحقق ُب إطار زمٍت ػتدد لتحقيق التقدـ النهائي على ؿتو صحيح للفرد، كيقصد مبطلب النمو ذلك اظتطلب الذم يظهر ُب فًتة 
ما من حياة الفرد، كالذم إذا ما حتقق إشباعو بنجاح أدل إٔب شعور الفرد بالسعادة ما يعٍت حتقيق مطالب النمو اظتستقبلية، بينما 

 .يؤدم الفشل ُب إشباعو إٔب عدـ الرضا ك الشقاء ك الرفض من اجملتمع كعدـ التوافق مع مطالب اظتراحل التالية من اضتياة
  كما ترل ىذه النظرية إٔب أف النمو ىو نتاج تفاعل بُت النواحي البيولوجية ك النمط الثقاُب للمجتمع الذم يوجد فيو الفرد 

كمستويات طموحو، كعلى ذلك فإف بعض اظتطالب تظهر كنتيجة للنمو العضوم، مثل اظتشي ُب سن معينة من حياة الطفل كبعضها 
يظهر عن آثار ك الضغوط الثقافية للمجتمع مثل تعلم القراءة ك الكتابة كبعضها ينتج من القيم اليت يعيش هبا الفرد كمن مستول 

 . الطموح الذم يهدؼ إليو
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 المبادئ العامة كاىم مناىج البحث في علم النفس النمو : الفصل الرابع -4

 :ىم القوانين ك المبادئ العامة لنموأ- 4-1

 :النمو يتضمن تغيرات كمية ك كيفية- 4-1-1

 نتثل اصتانب الوظيفي اك األخر نتثل اصتانب البنائي اك الكمي ك إحداقتا النمو يتضمن كجهُت من التغَت أفكيعٍت ىذا              

 فتو األعضاء اظتختلفة ك زيادة حجمها فمثال يزداد حجم اصتهاز اعتضمي إال اف ىذه ،كمن األمثلة اليت تدؿ على فتو الكمي. الكيفي

. الزيادة ُب اضتجم يتبعها تغَت ُب الوظيفة

 :درجة ك منتظمةتالنمو عملية مستمرة ـ- 1-2- 4

 ك اضتمل حىت اكتماؿ النضج فإف كل مرحلة من مرحلة اإلخصابالنمو اإلنساين السوم عملية دائمة متصلة منذ بدأ              إف 

رحلة السابقة دتهد للمرحلة الالحقة ك ىذا يعٍت عدـ كجود كقفات أك فجوات آبقبلها ك تؤثر فيما بعدىا كما اف  النمو تتوقف على ما

ُب عملية النمو العادم ك لكن قد يكوف ىناؾ فتو كامن ك فتو ظاىر فعلى سبيل اظتثاؿ األسناف اليت تكونت ُب الشهر الرابع ك 

. اطتامس تبدأ ُب ظهور ُب العاـ األكؿ

 : خالؿ المراحل المختلفةثابتةمعادالت النمو غير - 4-1-3

للنمو مظاىر ؼتتلفة منها النمو اصتسمي ك العقلي ك اإلجتماعي ك اإلنفعإب ك كلها مًتابطة مع بعضها ك مؤثرة ُب بعضها            

قبل اظتيالد   ال يسَت بنفس اظتعدؿ خالؿ اظتراحل التالية فمثال معدؿ النمو اصتسمي خالؿ مرحلة ماإحداىاإال اف معادالت النمو ُب 

. أخرل منو ُب ام مرحلة أكثرمعدؿ سريع جدا 

 :النمو يسير كفق مراحل معينة ك كل مرحلة لها سمات خاصة ك مظاىر مميزة- 4-1-4

تكوف الصفة الغالبة ُب ىذا النمو ىي النمو اضتسي اضتركي العضلي للجسم ك العمل على ، اظتميزة ق  خصائصاىقلكل مر          

البيئة اليت ب  احمليطُت بينما تكوف الصفة الغالبة ُب مرحلة اظتراىقة ىي التوافق اإلجتماعي مع األفراد ك إتقاهناتعلم اظتهارات األساسية ك 

. يعيش فيها الفرد
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 :النمو يتأثر بالظركؼ الداخلية ك الخارجية- 1-5- 4

 ك االنفعإبظاىر النمو اصتسمي ك العقلي ك ـظركؼ الداخلية اليت تؤثر ُب النمو األساس الوراثي للفرد الذم لتدد اؿمن           

 فنقص إفرازات الغدة مثال قد يؤدم إٔب الضعف العقلي ك من الظركؼ اطتارجية اليت تؤثر ُب النمو التغذية ك النشاط الذم االجتماعي

 .ؽ النموم سوء التغذية ؽتا يعأمراض التعليم فنقص الغذاء مثال يؤدم إٔب كأساليبيتاح للطفل ك الراحة 

 : متداخلةقالنمو عملية معقدة جميع مظاىر- 4-1-6

فتو اإلنساف عاـ ك معقد ك اظتظاىر اصتزيئية فيو متداخلة مرتبطة فال نتكن فهم ام مظهر من مظاىر النمو إٔب عن طريق          

. االجتماعي مثال يرتبط ارتباطا كثيقا بالنمو العقلي ك اصتسمي ك االنفعإب فالنمو  ،دراستو ُب عالقاتو مع اظتظاىر األخرل

 :يخضع النمو لمبدأ الفركؽ الفردية-  1-7- 4

 كاضح ُب النمو اإلنساين ك أشارت كثَت من الدراسات اليت مبدأفالفركؽ ، متتلف األفراد من حيث سرعة النمو كما ككيفا          

 كجود فركؽ فردية ُب معادالت النضج حىت اف الكثَت من األطفاؿ يدخلوف التعليم األساسي عند األطفاؿتناكلت الطوؿ ك الوزف عند 

 االجتماعُت ك اظتعلمُت ك االخصائُت اآلباءك فهم ىذا اظتبدأ ُب غاية األقتية عند ، سن السادسة غَت ناضجُت لبداية القراءة ك الكتابة 

.  اطتاطئاإلرشادف الفشل ُب التعرؼ على ىذه الفركؽ ُب معادالت النمو نتكن اف يكوف مصدرا لسوء الفهم ك ال

 : لكل عملية نمو مرحلة حرجة -4-1-8

ىذه اظترحلة يكوف فيها الطفل مهيئا لتعليم مهارات معينة فالطفل يتعلم الزحف ُب الشهر اطتامس ك يقف ُب الشهر العاشر         

هتيأت الظركؼ اظتناسبة للتعليم ُب الفًتة اضترجة فإف نتائج ىذا التعليم تكوف مناسبة بعكس  تقريبا ك يبدا السَت عند دتاـ السنة ك اذا ما

ما اذا ًب التعليم مبكرا اك ُب كقت متأخر عن الفًتة اضترجة للمهارة فإنو ُب ىذه اضتالة ياٌب بنتائج غَت مرضية فالطفل الذم يتم تعليمة 

.  ُب السن اظتبكرة قد تنحٍت عظاـ الساقُت لديو تقوساظتشي

 : النمو يسير من العاـ إلى الخاص -4-1-9

 االستجابة عامة ٍب تتفرغ ىذه ةبادئ األمر استجابُب  فيستجيب الفرد  ،زءِب اإٔب اطتاص من الكل إٔبالعاـ من يسَت النمو          

. نو لترؾ كل جسمو ُب بادئ األمر ٍب اليدين ٍب بيد كاحدةا ؼق دقة فمثال الطفل الصغَت لكي يصل إٔب شيء يأكلأكثرك تصبح 

 : ك من الداخل إلى الخارجاألسفل النمو يسير من األعلى إلى  -4-1-10
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سبق السفلى حيث تنضج منطقة الرأس أكال ٍب عضالت الذراع فالصدر فعضالت البطن ٍب تيقصد بذلك األجزاء العليا          

.  اجتاه النمو من الداخل إٔب اطتارج فيعٍت فتو عضالت الكتف أكال ٍب الكوع ٍب الرسغ ٍب األصابعأما  ،القدمُت

: لعاـ للنموا يمكن التنبؤ باالتجاه  -4-1-11

من اظتميزات اليت دتيز ظاىرة النمو النفسي انو نتكن تنبؤ حبدكثو فنتوقعو ك ننتظر حدكثو قبل اف لتدث فنحن نتوقع ُب كقت         

 على اظتشي ُب مرحلة معينة نتوقع ظهور بعض عالمات اليت تدؿ على البلوغ ك يتمشى قمعُت زحف الطفل كما نتوقع كقوفو ٍب قدرت

 .  ك كذلك التنبؤ هباةاإلفتائي النمو فأىداؼ علم نفس النمو فهم ك ضبط ك التحكم ُب الظواىر باجتاهمبدأ التنبؤ 

  :مناىج البحث في علم نفس النمو - 4-2

تعترب اظتناىج ك الطرؽ العلمية للبحث ضركرية لبناء أساس سليم لنمو العلم، ك لقد تقدمت مناىج ك طرؽ البحث ُب علم        

نفس النمو ُب مراحلو اظتتتابعة ك أصبحت اآلف أكثر علمية، ك هتدؼ إٔب الوصوؿ إٔب حقائق ك قوانُت ك نظريات راسخة ُب علم 

  .نفس النمو

يوجد منهج كاحد صاّب لدراسة كل مظاىر النمو بل متتلف منهج الدراسة ك طريقتو حسب اظتوضوع، لذلك من الضركرم  كال       

   :اإلحاطة بأىم مناىج البحث ُب ىذا العلم ك ىي

  : المنهج التجريبي-1

  :يعترب أدؽ اظتناىج ك أفضلها ك ذلك لسببُت رئيسُت قتا            

  .أنو أقرب اظتناىج إٔب اظتوضوعية عكس بعض اظتناىج اليت تتصف بدرجة عالية من الذاتية-

  .يستطيع الباحث الذم يتبع اظتنهج التجرييب السيطرة ك التحكم ُب العوامل اظتختلفة اليت نتكن اف تؤثر على الظاىرة السلوكية -

كالباحث الذم يستخدـ اظتنهج التجرييب ال يقتصر على غترد كصف الظواىر اليت تتناكعتا دراستهن ك إفتا يدرس متغَتات ىذه الظاىرة 

 .  العالقات السببية بُت ىذه اظتتغَتاتأبك لتدث ُب بعضها تغيَتا مقصودا ك يتحكم ُب متغَتات أخرل ليتوصل 

 .ظاىرة، ىدؼ، فركض، جتربة، نتائج، حقائق، قوانُت نظرية:  ىذا اظتنهج كفق التسلسلُبكتسَت الدراسة 

تدكر الدراسة حوؿ ظاىرة من ظواىر النمو يدكر حوعتا سؤاؿ أك مشكلة تتحدل تفكَت الباحث ك تدعوه إٔب حلها ك : الظاىرة *

  .ظاىرة جناح األحداث: تعترب اظتشكلة سؤاؿ لتتاج إٔب جواب مثال
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لتدد الباحث اظتشكلة على أساس تعريف ك بلورة الظاىرة بوضوح ك جتميع عالمات االستفهاـ احمليطة بالظاىرة، : حتديد اظتشكلة *

   ما ىي األسباب اضتقيقية لظاىرة جناح األحداث؟: مثال

. التفسَت، التنبؤ الضبط: ك عادة ما تكوف أىداؼ البحث العلمي ُب غتاؿ علم نفس النمو ك علم النفس العاـ ىي: تبياف اعتدؼ *

الفرض عبارة عن تفسَت ػتتمل أك إجابة مؤقتة إلشكالية يضعها الباحث ك تكوف قابلة للتحقق أك الرفض بعد : فرض الفركض *

   .التجريب

يقـو هبا الباحث ىادفا إٔب حتقيق فركضو كلها أك بعضها أك رفضها كلها أك بعضها، ك يشًتط إف تكوف التجربة موضوعية : التجربة *

  .ك دقيقة ك يقـو الباحث فيها بالتجريب على عينة جتريبية ؽتثلة جملتمع أصلي مبعٌت أف عتا نفس خصائصو قبل تعميم النتائج النهائية

ك ىي ما يتم التوصل إليو بعد حتليل البيانات ك تفسَتىا ٍب صياغة القوانُت ك على أساسها يضع الباحث نظرية : نتائج البحث *

   .حوؿ الظاىرة اليت عاصتها بالدراسة

   :المنهج الوصفي-2

يتناكؿ اظتنهج الوصفي الظواىر النفسية كاطتوؼ، الغضب، القلق، اإلنطوائية ك التوتر، كما يتناكؿ دراسة التاريخ التطورم لبعض مظاىر 

  :ك تتم الدراسة الو صفية بطريقتُت قتا، النمو ُب ؼتتلف غتاالتو

 :الطريقة الطولية-3

 كُب ىذه الطريقة يتبع الباحث الظاىرة النمائية عرب الزمن، فلو كاف الباحث ينظر ُب النمو اللغوم لدل طفل من اظتيالد إٔب        

  . سنوات، فإف عليو مالحظة فتو اللغوم طواؿ ىذه الفًتةستس

كتنطبق ىذه الطريقة على عينات صغَتة جدا قد تصل إٔب فرد كاحد ك تتطلب مزيدا من الوقت ك اصتهد ك الصرب، لكن         

  .النتائج ُب الغالب يصعب تعميمها

  :الطريقة العرضية -4

لتاكؿ الباحث استخداـ ىذه الطريقة توفَتا للوقت ك اصتهد، ك ذلك من خالؿ تقسيم الفًتة الزمنية اظتراد تتبع الظاىرة عربىا          ك

إٔب فًتات عمرية لتددىا الباحث ٍب يأخذ عينات كبَتة كل عينة منها تغطي فًتة عمرية فرعية ٍب لتسب اظتتوسط اضتسايب ظتعدؿ كجود 

الظاىرة ُب كل فئة ليصل ُب النهاية إٔب استخراج متوسطات كل فئة عمرية من الفئات اليت حددىا الباحث لتمثل اظترحلة الكلية اظتراد 
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  .تتبع فتو الظاىرة عربىا

ك أخَتا ينتظر من الباحث أف يقدـ أكصافا دقيقة للظاىرة على شكل جداكؿ النمو تصبح معايَت للظاىرة اظتدركسة نتكن       

تطبيقها على أفراد آخرين، إضافة لذلك ينتظر من الباحث الوصفي أف يكشف عن اظتتغَتات أك العوامل ذات العالقة بالظاىرة ك 

  .نوعية العالقات الوظيفية عتذه اظتتغَتات بالنسبة للظاىرة موضوع الدراسة
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 مراحل النمو ك العوامل المؤثرة فيو: الفصل الخامس - 5

   .ىو كل ما يطرأ على الكائنات اضتية من تغَت ُب اجتاه الزيادة:  النموتعريف-  -51

  : خصائص النمو-  -52

   .لتدث بصورة كلية؛ أم أف النمو بأشكالو اظتختلفة كحدة مًتابطة، بينها تأثَت متبادؿ يهدؼ إٔب حتقيق تكامل الكائن اضتي -1

 .يسَت النمو من العاـ إٔب اطتاص كمن اجململ إٔب اظتفصل، كمن أعلى إٔب أسفل أم من الرأس إٔب القدـ -2

يتجو النمو من اظتركز إٔب احمليط أم من اصتذع إٔب األطراؼ؛ فالطفل يستطيع استخداـ العضالت العليا من ذراعيو كىي األقرب -3

   .من كسط جسمو أك جدعو قبل أف يتمكن من السيطرة على عضالت أصابعو كالتقاط األشياء بأصابعو

   النمو كحدة مستمرة كمتصلة كتيار اظتاء ال يتوقف جريانو من اظتنبع إٔب اظتصب -4

 .النمو كحدة دينامكية مبعٌت أف كل مرحلة من مراحل النمو تتأثر مبا قبلها من مراحل كدتهد ظتا بعدىا من مراحل أخرل -5

   :العوامل المؤثرة في النمو -  -53

  : العوامل الو راثية-5-3-1

 اليت حتتويها البويضة األنثوية اظتخصبة  ،تنتقل اطتصائص الوراثية للفرد من كالديو عن طريق اصتينات اليت حتملها الصبغيات             

لوف العينُت، لوف اصتلد، نوع الشعر، فصيلة الدـ، ىيئة   كمن الصفات الوراثية اطتالصة ،من اضتيواف اظتنوم بعد عملية اصتماع اصتنسي

كىناؾ بعض األمراض تنتقل عن طريق الوراثة مثل عمي األلواف ك داء السكرم كاإليدز كفقر الدـ  (الوجو ك مالػتو، شكل اصتسم 

 . اْب.....

 : لعوامل العضويةا - 5-3-2

         كتتمثل ُب اعترمونات ، كىي إفرازات الغدد الصماء ، كالغدد أعضاء داخلية ُب اصتسم ، كتتلخص كظيفة الغدد ُب تكوين 

مركبات كيميائية خاصة ، لتتاج إليها اصتسم بأعضائو األخرل اظتختلفة ، فهي هبذا اظتعٌت تشبو اظتعامل الكيميائية ، كتنقسم الغدد إٔب 

 غدد قنوية- 2غدد صماء         - 1         :نوعُت رئيسيُت قتا 
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           فأما الغدد القنوية فهي اليت جتمع موادىا األكلية من الدـ حُت مركره هبا ، كختلط ىذه اظتواد ٍب تفرزىا خالؿ قنواهتا ، كما 

 .تفعل الغدد الدمعية ، اذ جتمع من الدـ اظتاء كبعض األمالح اظتعدنية ٍب ختلطهما لتتكوف من ذلك كلو الدموع 

        كأما الغدد الصماء فهي اليت جتمع موادىا األكلية من الدـ مباشرة ٍب حتوعتا إٔب مواد كيميائية معقدة الًتكيب تسمى اعترمونات 

 .، ٍب تصبها مباشرة ُب الدـ دكف االستعانة بقناة خاصة 

 :الغدد الصماء 

:       لتتوم جسم اإلنساف على عدد من الغدد الصماء ، تنتشر ُب النصف العلوم من اصتسم حسب الًتتيب التإب

 . كتوجد بأعلى اظتخ ، كتضمر قبل البلوغ :الغدد الصنوبرية - 1

 .  كتوجد ُب منتصف الرأس ، كتتدٔب من السطح السفلي للمخ :الغدد النخامية - 2

 . كتوجد بأسفل الرقبة أماـ القصبة اعتوائية :الغدد الدرقية - 3

 . كىي أربعة فصوص تنتشر حوؿ الغدة الدرقية :الغدد جارات الدرقية - 4

 . كتوجد داخل جتويف الصدر ، ُب اصتزء العلوم ، كىي كالصنوبرية تضمر قبل البلوغ :الغدة التيموسية - 5

 . كتوجد على القطب العلوم للكلية :الغدة الكظرية - 6

 .  كتتمثل ُب اطتصيتُت عند الرجل ، كاظتبيض عند اظترأة :الغدد التناسلية - 7

  :كظيفة ىرمونات الغدد الصماء -5-3-2-1

        تسيطر اعترمونات على كظائف األعضاء اظتختلفة ، كتتعاكف معا على حتديد شكل اصتسم ف كذلك بتأثَتىا على فتو اصتنُت 

كسيطرهتا على تطوره ، كأم اختالؿ ُب إفراز اعترمونات يؤدم أب تغيَت كحتوؿ النمو عن غتراه الطبيعي ، فيقف ُب بعض النواحي اك 

 .يزداد ُب نواحي بطريقة أخرل تعرض حياة الفرد للمرض اك للفناء ، كىي تنظم أيضا النشاط اضتيوم العاـ العقلي للكائن اضتي 

:  ىرمونات الغدة الصنوبرية*

سم كىي تضمر دتاما ُب حجمها حُت يبلغ عمر الفرد ½  سم ، كُب عرضها عن 1 الغدة الصنوبرية تزيد ُب طوعتا عن ال تكاد     

 . من حياة اصتنُت 5ىذا ، كيبدأ تكوينها ُب حوإب الشهر .  سنة  18

     كمتتلف حجم ىذه الغدة باختالؼ أنواع الكائنات اضتية ، فهي نامية كبَتة عند الزكاحف ، كعتذا يذىب بعض علماء اضتياة أب 

 . األثرية اليت بقيت عند االنساف لتشَت أب الصلة اليت تربطو ببقية الكائنات اضتية كخاصة الزكاحف االرضية ءاهنا من األعضا
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كأم اختالؿ ُب ىرمونات ىذه . الفيلسوؼ الفرنسي يعتقد أف ىذه الغدة ىي مهبط كمسكن الركح اإلنسانية " ديكارت"        ككاف 

الغدة يؤدم بالطفل الصغَت إٔب فتو سريع ال يتناسب مع مرحل حياتو ، كتؤثر زيادة إفراز ىذه اعترمونات على الغدة التناسلية فتثَتىا 

 من عمره ف طفال مراىقا بالغا ، كتظهر عليو الصفات الثانوية للبلوغ 4كتنشطها قبل ميعادىا ، كبذلك يصبح الطفل الذم ٓب يتجاكز 

 .كخشونة الصوت ، كظهور الشعر ُب األماكن اصتسمية اظتختلفة اليت تدؿ على اظتراىقة ، كقد يؤدم ىذا االختالؿ إٔب موت الفرد 

      كتدؿ الدراسات العلمية اضتديثة على اف كظيفة ىذه اعترمونات تتلخص ُب سيطرهتا على تعطيل الغدد التناسلية حىت ال تنشط 

قبل اظتراىقة ، أم اهنا تعمل على احملافظة على اتزاف حياة الفرد ُب فتوىا خالؿ مراحلها اظتختلفة ، كعتذا فهي تضمر عند البلوغ ، أم 

 .عند انتهائها من أداء مهمتها اضتيوية للفرد 

  :ىرموف النمو *

         يتكوف ىذا اعترموف ُب الفص األمامي من الغدة النخامية ، كتقع ىذه الغدة كما أسلفنا ُب منتصف الرأس حيث تتدٔب من 

السطح األسفل للمخ ، كتوجد ُب جيب صغَت ُب إحدل عظاـ اصتمجمة ، كيبلغ كزهنا حوإب نصف غراـ ، كيفرز الفص األمامي 

 ىرمونا ، كيفرز الفص اطتلفي ما يزيد على نوعُت من اعترمونات ، كىرموف النمو ىو احد االثٌت عشر ىرمونا اليت يفرزىا 12حوإب 

الفص األمامي عتذه الغدة ، كيبدأ ىذا اعترموف عملو منذ الشهور األكٔب ُب حياة اصتنُت ، كيتأثر النمو بأم نقص يصيب نسبة اعترموف 

 . ُب الدـ 

        كختتلف مظاىر النمو باختالؼ ىذا النقص ، كباختالؼ اظترحلة اليت ينقص فيها ، فاف حدكث ىذا النقص قبل البلوغ يسبب 

 سم ، كيؤثر ىذا النقص ايضا ُب القول العقلية 50كقف فتو عظاـ الطفل ، فيصبح بذلك قزما طوؿ حياتو ال يكاد يزيد طولو عن 

 .كالتناسلية فيضعفها 

      كيتأثر النمو أيضا بأية زيادة تصيب نسبة ىذا اعتوموف ُب الدـ ، فإذا حدثت ىذه الزيادة قبل البلوغ فإهنا تؤدم أب استمرار 

كتبدك مظاىره ُب فتو اصتدع كاألطراؼ فتوا شاذا ، "مرض العملقة"النمو حىت يصبح الطفل عمالقا ، كعتذا يسمى ىذا اظترض باسم 

 .كتؤدم ىذه الزيادة أب ضعف القول العقلية كالتناسلية 

      كحدكث الزيادة بعد البلوغ يؤدم أب تضخم األطراؼ كفتوىا ُب االجتاه العرضي ، كأب تضخم عظاـ الفك السفلي ، كأب تشوه 

 "االكركميجاليا" عظاـ اليد كالوجو ، كىذه كلها صفات اظترض اظتعركؼ بطوؿ العظاـ 
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  : ىرموف الثيرككسين*

ىو اغٍت اظتصادر الغذائية " السمك"       كىو ىرموف مركب يتكوف ُب الغدة الدرقية كيتكوف أيضا بكميات كبَتة ُب الكبد ، كلعل 

 .اليت يعتمد عليها اصتسم ُب تكوين ىذا اعترموف 

      كيتأثر النمو بأم نقص يصيب نسبة الثَتككسُت ُب الدـ ، فإذا حدث ىذا النقص قبل البلوغ فاف فتو اعتيكل العظمي يقف ُب 

الطوؿ ، لكن العظاـ تنمو ُب العرض كتؤدم ىذه الظاىرة أب السمنة الزائدة ، كتأخر ظهور األسناف ، كما يؤدم نقص الثَتككسُت 

 .إٔب تأخر اظتشي كالكالـ عند الطفل 

          كاف حدث النقص بعد البلوغ فاف النسيج الضاـ الذم يوجد حتت اصتلد يتضخم ، كىذا يؤدم إٔب انتفاخ الوجو كاألطراؼ ، 

مرض "كسقوط الشعر ، كيقل النبض أيضا ، كتنقص درجة حرارة اصتسم قليال عن الدرجة العادية ، كيعرؼ ىذا اظترض باسم 

 " مكسيدظتيا

         ىذا ، كيتأثر النمو أيضا بأية زيادة ُب نسبة الثَتككسُت ، فاف حدثت ىذه الزيادة قبل البلوغ فاف الطفل ينمو فتوا سريعا ال 

كاف حدثت ىذه الزيادة بعد البلوغ فاف ذلك يؤدم إٔب ارتفاع درجة حرارة اصتسم عن الدرجة العادية ، . يتناسب كسرعتو الطبيعية 

، "مرض جريفز"كيؤدم أيضا إٔب ضعف القلب كجحوظ العينُت كسرعة التنفس ، كتتابع ضربات القلب ، كيعرؼ ىذا اظترض باسم 

 .فيصبح اظتصاب لو حساسية انفعالية شديدة ، كثَت االستفزاز قليل االستقرار 

       كإذا ٓب تكن النسبة الضركرية من اليود ُب غذاء األـ اضتامل ، أدل ذلك إٔب تضخم الغدة الدرقية عند اصتنُت ، كىكذا يولد 

بعض األطفاؿ كغددىم الدرقية متضخمة كغَت قادرة على تكوين الثَتككسُت ، كإذا استمر نقص الثَتككسُت ُب غذاء الطفل بعد 

الوالدة ، ظهرت على الطفل اضتاالت اظترضية اليت اشرنا إليها من قبل ، أما إذا احتول غذاء الطفل على اليود ، فاف تضخم الغدة 

 . الدرقية يزكؿ ، كتفرز الغدة النسبة الالزمة من الثَتككسُت 

 :الغدد جارات الدرقية *

     تتكوف من أربع فصوص ، يقع كل زكج منها إٔب جوار فص من فصي الغدة الدرقية ، كتقـو جارات الدرقية بضبط مراقبة 

الكالسيـو ُب الدـ ، فإذا ىبطت نسبة الكالسيـو ُب الدـ عن النسبة العادية شعر الفرد بصداع حاد ك أٓب ُب األطراؼ ، كقد يؤدم 

ىذا النقصاف إٔب الشعور بالضيق ، كأب البالدة كاطتموؿ ، كقد يؤدم أحيانا إٔب انفعاؿ حاد ، يظهر ُب صور ؼتتلفة أقتها اظتيل إٔب 

 .القتاؿ العنيف ، كدتزيق اظتالبس ، كالصراخ اضتاد اظتتواصل ألتفو األسباب 



 

 

35 
 

:  الغدة التيموسية*

      توجد ىذه الغدة ُب اصتزء العلوم من التجويف الصدرم كتتكوف من فصُت يقسماف التجويف الصدرم أب قسمُت متساكيُت ، 

كتضمر ىذه الغدة عند البلوغ ، كمازاؿ العلم قاصرا عن معرفة سبب ىذا الضمور كعن معرفة الوظيفة اضتقيقية عتذه الغدة ، كمهما 

يكن ، فاف كل ما يعرؼ عنها يتلخص ُب اف مرضها قد يؤدم أب تأخر ضمور الغدة الصنوبرية كىذه بدكرىا تؤثر ُب النمو ، كتدؿ 

بعض األحباث الطبية على اف الضعف الذم يصيب ىذه الغدة يرتبط ارتباطا كثيقا بالضعف العقلي ، كبتأخر اظتشي حىت حوإب السنة 

 " .الربو" كالنصف من العمر ، كقد يؤدم تضخمها أب صعوبة التنفس ، كتشبو أعراض ىذا اظترض أعراض مرض 4

      اف اضتقيقة الثابتة من أمر ىذه الغدة ، ىي أهنا ال تزدىر إال ُب اظتراحل األكٔب من اضتياة ، فهي إذف من اظتميزات التشرلتية 

 .الرئيسية للطفولة ، كىي بذلك تشبو ُب عملها عمل الغدة الصنوبرية ُب عالقتها بالغدة التناسلية 

: ىرمونات الغدة الكظرية *

   توجد ُب جسم اإلنساف غدتاف كظريتاف ، كتقع كل منهما على القطب العلوم للكلية ، كعتذا تسمى بالغدة فوؽ الكلوية      

بالنسبة ظتوضعها ، كتتكوف كل غدة من قشرة خارجية كلب داخلي ، كتفرز القشرة الكظرية غتموعة من اعترمونات تتصل من قريب 

كبالصفراء اليت يفرزىا الكبد ، كتؤثر ىذه اعترمونات ُب رتيع ىذه األشياء ، كتؤثر ايضا ُب الفرد "د"باعترمونات التناسلية ، كفيتامُت 

 .كتساعده على مواصلة بذؿ اصتهد البدين كمقاكمة العدكل 

كتفًت قتتو بعد أم غتهود بسيط يبذلو ، " األنيميا"       كام نقص يصيب نسبة ىذه اعترمونات ُب الدـ ، تظهر على الفرد أعراض 

كيفقد رغبتو ُب الطعاـ ، كلتس بضعف ُب القلب كاضطرابات معدية ؼتتلفة ، كيتغَت لوف بشرتو كتضعف قوتو التناسلية ، كيعجز عن 

 .حل ابسط اظتشاكل العقلية ، كنتيل إٔب العزلة كال كتد ُب نفسو الرغبة ُب التعاكف مع اآلخرين 

     كأم زيادة تصيب نسبة ىذه اعترمونات ُب الدـ عن نسبتها الطبيعية ، تؤثر ُب النمو خاصة النمو اصتنسي ، كقد تؤثر ُب فتو 

 .أسنانو ، كتأخر فتوه العقلي ، كقد تزيد حساسيتو االنفعالية 

أم انو احد االزتاض االمينية " الثَتكسُت"كىو احد مشتقات " األدرينالين"     كتتكوف إفرازات اللب من ىرموف خاص يعرؼ باسم

ُب مساعدة الفرد على مواجهة اظتواقف "االدرينالُت"كتتلخص كظيفة . اليت تتكوف منها الربكتينات اليت يعتمد عليها االنساف ُب غذائو 

الشاذة اليت يكوف فيها خطر يهدد كيانو ، فيؤثر االدرينالُت ُب الدـ كيوجو نسبة كبَتة منو ؿتو اظتخ كالنخاع الشوكي كالعضالت 

ليساعد الفرد على التفكَت القوم كالنزكع السريع كيزيد نسبة السكر ُب الدـ حىت يؤدم احًتاؽ ىذا السكر أب زيادة الطاقة اليت 
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يستعُت هبا الفرد ُب نشاطو القوم ، كتزداد بذلك نبضات القلب كتتالحق حركات الرئتُت ُب سرعة غريبة كي دتد الفرد مبا لتتاجو من 

 . اعتواء الالـز لعملية االحًتاؽ ، كانطالؽ الطاقة اليت جتعلو قادرا على مواجهة ذلك اظتوقف الشاذ

       ىذا ، كاذا بلغت نسبة االدرينالُت ُب الدـ حدا عاليا ، كظلت ىذه النسبة مرتفعة نتيجة الم خلل يعًتم لب الكظرية ، فاف 

 .ذلك يؤدم بدكره إٔب شحوب اللوف ، كالقشعريرة ، كالغثياف ، كأب أمراض ؼتتلفة ، تؤثر تأثَتا ضارا على فتو الفرد

  :الغدد التناسلية*

      توجد ُب كل فرد غدتاف تناسليتاف ، كختتلف الغدد الذكرية عن الغدد األنثوية ُب مكاهنا التشرلتي باصتسم ُب كظائفها األكلية 

 .كالثانوية ، كُب تأثَتىا على شخصية الفرد 

      كتنشا االختالفات اصتنسية منذ اللحظة األكٔب اليت تتكوف فيها البيضة اظتخصبة ، كتتميز البيضة بأهنا حتتوم على صبغ خاص 

، كيتميز اضتيواف اظتنوم بوجود صبغي خاص يوجد أحيانا بصورة الصبغي  (س)باصتنس يوجد دائما بصورة كاحدة نرمز عتا بالرمز 

، فاذا احتوت البيضة اظتخصبة على (ص)أيضا ، كيوجد أحيانا بصورة أخرل يرمز عتا بالرمز (س)األنثوم ، كلذلك يرمز لو بالرمز 

كاف اصتنُت ذكرا ، كىكذا يتحدد نوع اصتنس منذ اللحظة   (س ص)كاف اصتنُت أنثى ، كاذا احتوت على الصبغتُت  (س س)الصبغتُت 

األكٔب من تكوين البيضة اظتخصبة ، كبذلك يسيطر اضتي اظتنوم على نوع اصتنس ، أم اف اصتنس ذكرا كاف اك أنثى يرجع ُب جوىره 

حيواف ذكرم ، عرفنا بعد 200,000,000كاذا عرفنا اف عدد اضتيوانات اظتنوية الذكرية ُب نطفة يربو على . إٔب الرجل ال إٔب اظترأة 

 . ذلك اف حتديد نوع اظتولود يرجع ُب جوىره أب الصدفة اك أب االحتماالت اليت يعجز العلم عن التنبؤ هبا 

     كيؤثر نشاط ىذه الغدد بطريقة غَت مباشرة كبوجو عاـ على النمو تبعا الختالؼ جنس الفرد ذكرا كاف اـ أنثى ، كيؤثر أيضا على 

 .نشاط اصتهاز العصيب كعلى عمليات اعتضم كالتمثيل ، كعلى نشاط الغدد األخرل 

     ىذا كيظل نشاط ىذه الغدد كامنا حىت مرحلة اظتراىقة ، كعندئذ يبدا نشاطها فتفرز ىرموناهتا ُب الدـ كتبدأ بذلك الصفات 

 .اصتنسية األكلية كالثانوية ُب الظهور كيستمر النمو ُب أطراده كتتتابع مظاىره حىت يصل إٔب النضج كاالكتماؿ 

ُب شخصية الفرد كُب سلوكو النفسي كمظاىر فتوه ، فاستئصاعتا  (ذكرية كانت اـ أنثوية  )     كىكذا يؤثر نشاط الغدد التناسلية 

يؤدم أب ضمور األعضاء التناسلية ، كأب اختفاء اظتميزات اصتنسية األكلية كالثانوية ، كغرس غدد تناسلية أنثوية مكاف غدد تناسلية 

 . صحيحسذكرية يؤدم أب ظهور الصفات اصتنسية األنثوية كالعك
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: التنسيق الوظيفي للهرمونات  -5-3-2-2   

تؤثر اعترمونات منفردة كغتتمعة ُب تنظيم الوظائف اظتختلفة للجسم اإلنساين ، كيؤكد العلماء أقتية اتزاف اعترمونات كتناسق             

 .كظائفها ُب تكييف الفرد جسميا كنفسيا كاجتماعيا بالنسبة للمواقف اظتختلفة اليت حتيط بو 

 فاف اختل التناسق ، اضطرب النمو تبعا لذلك ، كاضطربت أيضا م          كىكذا ، لتيا الفرد ُب إطار ضيق من ىذا االتزاف الغدد

شخصية الفرد ، كبذلك تقيم اعترمونات شبكة غَت منظورة من العالقات اليت تتبع خطوطها الرئيسية من تلك الغدد الصماء ، كتتصل 

                .من قريب كبعيد جبميع أجهزة اإلنساف كنواحي حياتو الواسعة 

  :العوامل البيئية-   5-3-3

البيئة ىي كل العوامل اليت يتفاعل معها الفرد، فالبيئة الداخلية ىي العمليات اضتيوية داخل اصتسم ، أما البيئة اطتارجية                

  .ؤثر على الفردم  ، ؽتافهي كل األشياء ك القول ك العالقات ك غَتىا ُب العآب اطتارجي

   : البيئة الداخلية-1- 5-3-3

إذا كانت األـ أكثر تعرضا : يتأثر اصتنُت ُب بطن أمو بأغلب ما تتأثر بو األـ من أمور حسية ك انفعالية ك غذائية، فمثال             

لإلضطرابات ك االنفعاالت، يأٌب طفلها حديث الوالدة أكثر ميال للبكاء ك اإلضطرابات اظتعوية بعكس األمهات الالٌب تكوف حالتهن 

أثناء اضتمل يعمها االستقرار النفسي، فإف أطفاعتن حديثو الوالدة يكونوف أكثر ميال للهدكء ك النمو السريع، كما أف كثرة العقاقَت ك 

  .تدخُت السجائر ك اظتخدرات أثناء اضتمل يؤثر على صحة اصتنُت

  : البيئة الخارجية2- 5-3-3

 .ق بنقاكة اعتواء ك أشعة الشمسك ٖبأثناء يتأثر الطفل :البيئة الجغرافية-   1

  :البيئة االجتماعية-   2

 للعالقات الوجدانية أثر كبَت ُب سلوؾ الطفل، فاصتو األسرم اظتضطرب ال يتيح للطفل فرصة إشباع اضتاجة إٔب األمن ك :األسرة *

  ...االنتماء، ك ال تقدير الذات، بل يريب فيو الشعور بالقلق ك ينمي لديو عادات سلوكية سيئة

  : المدرسة*

 . تؤثر اظتدرسة ُب النمو العقلي للطفل، من خالؿ إكسابو معارؼ ك خربات جديدة ٓب يكن يعرفها من قبل -
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  .ُب النمو االجتماعي من خالؿ تكوين عالقات جديدة ك صداقات مع أقرانو تؤثر -

  .حركية-تؤثر ُب النمو اصتسمي من خالؿ النشاطات اضتس- 

  . تؤثر ُب النمو اللغوم من خالؿ للغة الفصحى، فيزداد عدد الكلمات اليت يكتسبها ، إضافة إٔب قدرتو على اكتساب لغة ثانية -

:  المجتمع *

  .يتأثر الطفل بثقافة اجملتمع الذم ينتمي إليو، فيكتسب العادات ك التقاليد ك اطترافات كاألساطَت ك الطقوس ك الدين - 

  :كسائل اإلعالـ*

  . تؤثر ُب النمو االجتماعي من خالؿ التواصل بُت اجملتمعات ك التعرؼ على ثقافة اآلخر- 

  .تؤثر ُب النمو اللغوم من خالؿ استعماؿ الوسائل السمعية البصرية أك اظترئية - 

  :الغذاء- 3

ك للرضاعة كظيفتها الغذائية كما عتا كظيفتها  ك دكف غذاء ال نتكن أف تستمر اضتياة ، يعد الغذاء مصدر أساسي للطاقة،          

 إذ األـ ىي اظتصدر األكؿ الذم نتتص منو الطفل غذائو ، ٍب تتطور ىذه .النفسية اظتتمثلة ُب إكساب الطفل اضتناف ك العطف من أمو

العالقة بعد ذلك العالقات نفسية كاجتماعية ، كيتأثر الطفل ُب ميولو أب بعض ألواف الطعاـ اك ُب عزكفو عن البعض األخر ككراىيتو 

عتا بالعادات الغذائية اليت تسيطر على جو أسرتو ، كباجملتمع الذم لتيا فيو ، كبالثقافة اليت هتيمن على نشأتو األكٔب كعلى مراحل فتوه 

، فالطفل الصغَت كاإلنساف البدائي يًتدداف طويال قبل اف نتدا أيديهما أب طعاـ ٓب يتعودا عليو كٓب يريا عشَتهتما كذكيهما يأكالنو من 

 .قبل 

        ىذا ، كقد تواترت نتائج التحارب الت يقاـ هبا العلماء على اىم اظتوارد الغذائية اليت لتتاج اليها الفرد ُب فتوه كُب ػتافظتو على 

 .استمرار حياتو كنشاطو ىي اظتواد الدىنية ، ك السكرية ، كالنشوية ، كالزاللية ، كبعض االمالح اظتعدنية ، كالفيتامينات ، كاظتاء

      حيث يعتمد اصتسم على اظتواد الدىنية كالسكرية كالنشوية ُب تزكيده بالطاقة اليت تساعد على حفظ درجة حرارتو ، كعلى تادية 

كظائفو اظتختلفة ، كيعتمد على اظتواد الزاللية ُب جتديد بناء اطتاليا اليت اتلفت كُب بناء خاليا اخرل جديدة ، كلالمالح اظتعدنية اقتيتها 

ُب تكوين بعض اطتاليا ، فتكوين العظاـ يعتمد على االغذية اليت حتتوم على اضتديد ، كالفيتامينات تساعد النمو بشكل عاـ ، كحتوؿ 
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بُت الفرد كبُت االصابة ببعض األمراض كالكساح اك ضعف قوة اإلبصار ، اما اظتاء فهو الوسط الذم حتدث فيو التفاعالت الكيميائية 

 .اضتيوية كاعتضم مثال ، كغَته من العمليات االخرل 

       ىذا ، كاف أم افراط ُب االعتماد على نوع خاص من ىذه اظتواد يؤدم أب اختالؿ االتزاف الغذائي ، كبذلك يضر الفرد ، 

كاظتغاالة ُب االعتماد على األغذية الفوسفورية يؤثر تاثَتا ضارا على االغذية اليت حتتوم على الكالسيـو كالعكس صحيح ، كاالكثار من 

كىكذا تتصل ىذه اظتواد الغذائية من قريب كبعيد ، كتنشا لنفسها  . اظتواد الدىنية يعطل عملية امتصاص القدر الكاُب من الكالسيـو 

كتتصل االغذية اتصاال مباشرا بتلك اعترمونات ، فنقص اليود مثال ُب اظتواد الغذائية يؤثر على . شبكة غذائية متعادلة القول متزنة االثر 

 .   كبذلك ينمو الفرد ُب اطار ضيق ػتدكد من االتزاف الغذائي كالغددم  (الثَتككسُت)ىرموف الغدة الدرقية 

: النضج- 4

 عن تغَتات منتظمة ُب سلوؾ دتخضيتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت يشًتؾ فيها األفراد رتيعا ك اليت ت         

 ، أم انو أمر تقرره الوراثة ، كقد نتضي النمو طبقا للخطة الطبيعية للنضج على الفرد بصرؼ النظر عن أم تدريب أك خربة سابقة

 .الرغم من التقلبات اليت قد تعًتم البيئة بشرط اف ال تتجاكز ىذه التقلبات حدا معينا

        كاصتنُت ال نتكن اف يولد كيعيش ما يلبث ُب بطن أمو سبعة أشهر كاملة على األقل ، ككذلك الطفل ال نتكن اف يكتب ما لن 

 .كىكذا...تنضج عضالتو كقدراتو الالزمة ُب الكتابة ، كالفتاة ال حتمل اال اذا نضج جهازىا التناسلي 

 .       كيالحظ اف كل سلوؾ يظل ُب انتظار بلوغ البناء اصتسمي درجة من النضج كافية للقياـ هبذا السلوؾ 

  :التعلم-5

كتتضمن عملية التعلم .  كيتعلم االطفاؿ اصتديد من السلوؾ بصفة مستمرة ىو التغَت ُب السلوؾ نتيجة اطتربة ك اظتمارسة،          

النشاط العقلي الذم نتارس فيو الفرد نوعا من اطتربة اصتديدة كما يتمخض عن ىذا من نتائج سواء كانت ُب شكل معارؼ اك مهارات 

 .اك عادات اك اجتاىات اك قيم اك معايَت ، كتلعب الًتبية دكرا مهما ُب ىذا الصدد 

 فهما مًتابطاف ترابط اعتيدركجُت كاألككسجُت ، فال فتو بال ك يتفاعل كل من النضج ك التعلم ك يؤثراف معا ُب عملية النمو،         

نضج كال فتو بال تعلم ، كيالحظ اف معظم افتاط السلوؾ تنمو كتتطور بفعل النضج كالتعلم معا ، فالطفل ال يستطيع اف يتكلم اال اذا 

 . نضج جهازه الكالمي كاال اذا تعلم الكالـ 
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   :العوامل الثانوية المؤثرة على النمو -5-3-4

 ، كاعترمونات كالبيئة ُب الوراثة  اظتتمثلة ك(مبظاىره اصتسمية كالنفسية كاالجتماعية) أىم العوامل اظتؤثرة ُب النمو              أب جانب

اظترض كاضتوادث اليت تصيب اضتامل أك الطفل ، كاالنفعاالت اضتادة أعمار الوالدين ، ك : م عوامل ثانوية  تؤثر ُب ىذا النمو كهىناؾ

.   كأشعة الشمس م كاعتواء النق الساللة العنصرية اليت تؤثر تأثَتان ضاران على النمو ، كالوالدة اظتبتسرة أك الوالدة قبل األكاف ،

 :أعمار الوالدين  -1

            تتأثر حياة الفرد بأعمار كالديو ، فاألطفاؿ الذين يولدكف من زكجُت شابُت متتلفوف عن األطفاؿ الذين يولدكف من زكجُت 

 .جاكزا مرحلة الشباب كالشيخوخة 

اف نسبة األطفاؿ الذكور تقل تبعا لزيادة  على" R .Turpin- تيربين" ك" Lejeune- لوجاف"أحباث كقد دلت         

 .أعمار الوالدين ، كبذلك تزداد نسبة األطفاؿ اإلناث تبعا لتناقص نسبة الذكور

أف األطفاؿ الذين يولدكف من زكجُت ُب ريعاف الشباب يعيشوف أطوؿ من الذين " P.Baujat-بوجات"ك أكضح           

يولدكف من زكجُت يقًتباف من مرحلة الشيخوخة ، كبذلك فاحتماؿ زيادة مدل حياة األبناء تقل تبعا لزيادة الًتتيب اظتيالدم للطفل ، 

أم أف مدل حياة الطفل األكؿ اكرب من مدل حياة الطفل األخَت ، كتؤكد ىذه األحباث أف نسبة األطفاؿ اظتشوىُت ، كاظتعتوىُت 

   .سنة 45تزداد تبعا لزيادة عمر األـ كخاصة بعد سن 

  :المرض كالحوادث- 2

 على أف L.W.Sontagكقد دلت أحباث . تؤثر بعض األمراض اليت تصاب هبا األـ أثنائها زتلها على فتو الطفل             

 ، كيؤثر ىذا الصمم بدكره على م أك بصمم جزئم األـ باظتالريا ، قد يؤثر على األذف الداخلية للجنُت فيصاب الطفل بصمم كلإصابة

            فيعطلو أك يعوقو مالنمو اللغو

 "Hemophilieباعتيموفيليا "ىذا ، كقد تؤثر بعض األمراض البدنية على النمو االنفعإب كاالجتماعي ، فالطفل اظتصاب           

إذا نزؼ دمو فإنو ال يتجمد بل يظل يسيل حىت ختور قواه كيشرؼ على اعتالؾ ، فهو لذلك متشى دائمان على حياتو فيعيش قلقان 
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 ، االجتماعي كىو يلعب معهم ، كبذلك تضييق دائرة تفاعلو   جرح ما ،مكيبعد دائمان عن رفقائو حىت ال يصاب بأ. مضطربان 

. كيتأخر نضجو 

 :االنفعاالت الحادة -3

 اليت أجراىا على األطفاؿ "E.M.widowson"كيدكسن "كلقد دلت أحباث .  يتأثر فتو الطفل باالنفعاالت اضتادة          

 سنة ، على أف االنفعاالت القوية اضتادة تؤخر سرعة فتو 14 إٔب 4 اليتامى بأظتانيا كالذين دتتد أعمارىم من مالجئالذين يعيشوف ُب 

 .كاضحاىؤالء األطفاؿ تأخَتان 

: (قبل األكاف)الوالدة المبتسرة- 4

كعتذا تتأثر حياهتم كصحتهم  ،  أهنم يولدكف قبل أف تكتمل اظتدة الطبيعية للحملم ، أةيولد بعض األطفاؿ كالدة مبتسر              

 على أف نسبة الوفيات "W.Poneramceبونرامث  "ك" M.Steiner نرسيت"كلقد دلت أحباث . كسرعة فتوىم مدة زتلهم 

 فكلما نقصت ىذه اظتدة زادت نسبة الوفيات ، ككلما زادت ىذه اظتدة نقصت ،بُت األطفاؿ الرضع تتناسب عكسيان كمدة اضتمل 

 .البصر ىذا كتتأثر اضتواس عامة هبذه الوالدة اظتبتسرة كخاصة حاسة ،نسبت الوفيات 

: نوع الساللة - 5

 تبعا الختالؼ نوع ساللة الطفل ، فنمو الطفل العريب متتلف أب حد ما عن فتو الطفل الصيٍت ، ختتلف سرعة النمو         

 .كمتتلف أيضا عن فتو الطفل األكركيب ، كىكذا يتفاكت النمو تبعا الختالؼ الساللة اإلنسانية اليت ينتمي إليها الطفل 

          كتدؿ األحباث العلمية اضتديثة على أف سرعة فتو أطفاؿ شعوب البحر األبيض اظتتوسط تفوؽ سرعة فتو أطفاؿ شعوب مشاؿ 

  .  أكركبا 

:  كأشعة الشمس مالهواء النق- 6

كألشعة .  فأطفاؿ الريف ينموف أسرع من أطفاؿ اظتدف اظتزدزتة بالسكاف، يتنفسو الطفلميتأثر النمو بدرجة نقاكة اعتواء الذ           

 .الشمس أثرىا الفعاؿ ُب سرعة النمو كخاصة األشعة فوؽ البنفسجية
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 :أىم المصطلحات كالمفاىيم المتداكلة في علم نفس النمو- 5-4

:  النضج -5-4-1

يتضمن النضج عمليات النمو الطبيعي التلقائي اليت يشًتؾ فيها األفراد رتيعا ك اليت تتمخض عن تغَتات منتظمة ُب              

سلوؾ الفرد بصرؼ النظر عن أم خربة أك تدريب سابق ؛ أم أنو تقرره عوامل كراثية ك قد نتضي النمو طبقا للخطة الطبيعية للنضج 

  .على الرغم من التقلبات اليت قد تعًتم البيئة بشرط أف ال تتجاكز ىذه التقلبات حدا معينا

:  التعلم- 5-4-2

ىو تغَت ُب السلوؾ نتيجة للخربة ك اظتمارسة ك يتعلم األطفاؿ بصفة مستمرة فتاذج جديدة من السلوؾ ، ك تتضمن عملية           

التعلم النشاط العقلي الذم نتارس فيو الفرد نوعا من اطتربة اصتديدة ك ما ينتج عنو من نتائج ساء كانت ُب شكل معارؼ أك مهارات 

  .أك عادات أك اجتاىات أك قيم أك معايَت، كتلعب الًتبية دكرا ىاما ُب ىذا الصدد

 اظترحلة من اظتفاىيم األساسية ُب النمو ك يرل معظم الباحثُت ُب علم نفس النمو، أف فتو الكائن :مفهـو المرحلة -5-4-3

اإلنساين يتضمن خاصييت االستمرار ك عدـ االستمرار حيث يتم عرب مراحل ػتددة على ؿتو مستمر، حبيث تتزامن خصائص النمو 

   .اظتستمر ك خصائص النمو اظترحلي ُب اضتدكث

ك يستخدـ مفهـو اظترحلة للداللة على التغَتات اضتادة ُب أفتاط السلوؾ أثناء فًتات النمو اظتختلفة، أم أف اظترحلة تشَت             

ك قد . إٔب غتموعة من الظواىر ك األفتاط السلوكية اليت تقًتف معا أثناء حدكثها حبيث نتكن إرجاعها منطقيا إٔب مرحلة فتو معينة

 .، ُب كصف بعض جوانب النمو مفهـو اظترحلة"إريكسوف"ك " بياجي" ك" فركيد" استخدـ عدد من العلماء أمثاؿ

  : الفترة الحرجة-5-4-4

يلقى مفهـو الفًتة اضترجة اىتماما متزايدا من علماء النفس اظتعاصرين، ك تزداد قناعة ىؤالء العلماء بوجود فًتات حرجة               

ُب النمو يتسارع خالعتا تطور بعض العمليات النفسية كتكوف العضوية فيها شديدة اضتساسية ك عرضة للتأثر السريع باظتثَتات البيئية، 

فإذا ٓب تستثر العضوية ُب ىذه الفًتات أك كانت استثارهتا غَت مناسبة ، فقد تفقد القدرة على اكتساب اطتربات اليت كتب أف تكتسبها 

  . أثناء تلك الفًتات أك يتباطأ معدؿ سرعة اكتساهبا عتا ، األمر الذم يؤثر سلبا ُب فًتات النمو الالحقة

  : االستعداد-5-4-5
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يستعد الطفل للمشي : ىو هتيؤ الفرد جسميا ك عقليا للقياـ بسلوكات أك نشاطات تكوف قد ختطت مرحلة النضج  مثال           

  .بعد نضج عظاـ ك عضالت ساقيو

  : الفركؽ الفردية 5-4-6

ىي االختالفات العقلية خاصة بُت األفراد، فكل فرد ينمو مبعدؿ متتلف عن غَته ك يرتبط ىذا اظتصطلح مبجاؿ التعليم            

.  خاصة، كما أف للوراثة دكر فيو

 :مطالب النمو- 5-5

لكل مرحلة من مراحل النمو مطالب كتب أف تتحقق حىت يستطيع الفرد أف يتحقق لو التوافق كالسعادة مع نفسو كمع               

. من حولو 

  :تعريف مطالب النمو-5-5-1

اظتطلب الذم يظهر ُب فًتة ما من حياة اإلنساف كالذم إذا حتقق إشباعو بنجاح أدل إٔب " تعرؼ مطالب النمو بأهنا             

شعور الفرد بالسعادة كأدل إٔب النجاح ُب حتقيق مطالب النمو اظتستقبلية ، بينما يؤدم الفشل ُب إشباعو إٔب نوع من الشقاء كعدـ 

 . "التوافق مع مطالب اظتراحل التالية من اضتياة 

 :مصادر مطالب النمو -5-5-2

 :التاريخ الجنيني للفرد  -5-5-2-1

إذ ٓب تظهر الوظيفة السمعية خالؿ ىذه : مثاؿ ، يبدأ ىذا اظتصدر منذ تكوين اطتلية اظتلقحة كتستمر خالؿ اظترحلة اصتنينية         

اظترحلة فإف ذلك يعٍت صعوبة تكيف الفرد مع األصوات كمطلب أساسي ُب مراحل حياة اإلنساف التالية كال تقتصر الصعوبة على 

.  اصتانب السمعي فقط  بل دتتد إٔب صعوبة النطق كالتعلم 

 : النمط الثقافي للمجتمع الذم يوجد فيو الفرد- 5-5-2-2

  مطالب النمو ُب اجملتمعات اظتعاصرة تتطلب أف يكتسب الفرد مهارات استخداـ الكومبيوتر كاإلنًتنت ككسائلذلكمثاؿ        

  .االتصاؿ اضتديثة حىت يستطيع أف يتكيف مع اضتياة اظتعاصرة

 :الفرد نفسو  - 5-5-2-3
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ما يبذلو الفرد ُب سبيل تعلمو كإتقانو للمهارات كاظتعارؼ اظتختلفة تعترب من األمور اعتامة ُب حتقيق طموحاتو ، كحصولو على        

  .الرزؽ كعلى االستقرار االجتماعي كيؤدم دكرة ُب اضتياة 

  : المختلفة عمراؿمطالب النمو خالؿ مراحل  - 5-5-3

  :مطالب النمو في مراحل الطفولة - 1

 .تعلم الكالـ كاكتساب اللغة -

 .تعلم اظتشي كاالنتقاؿ من مكاف ألخر -

. تعلم عمليات الضبط كاإلخراج -

.  تعلم اظتهارات االجتماعية كاظتعرفية الالزمة لشئوف اضتياة -

. تكوين الضمَت كدتييز السلوكيات الصحيحة كاطتاطئة -

. تعلم اظتهارات اصتسمية الالزمة لأللعاب كاألنشطة االجتماعية -

  .تعلم مهارات االستقالؿ الذاٌب -

  :مطالب النمو في مراحل المراىقة - 2

.  عالقات جديدة ناضجة مع رفاؽ السن-

 .اكتساب الدكر االجتماعي السليم-

. تقبل التغَتات اصتسمية كالتوافق معها-

. حتقيق االستقالؿ االجتماعي عن الوالدين كاألصدقاء-

. حتقيق االستقالؿ االقتصادم-

. اإلعداد كاالستعداد للزكاج كاضتياة األسرية-

. اكتساب القيم الدينية كاالجتماعية كمعايَت األخالؽ ُب اجملتمع -

 :مطالب النمو في مرحلة الرشد كالنضج - 3

 . تنمية اطتربات اظتعرفية كاالجتماعية-
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 .  اختيار الزكج أك الزكجة ، كاضتياة األسرية اظتستقلة-

  . تكوين مستول اقتصادم كاجتماعي مناسب كمستقر-

  : مطالب النمو في مرحلة كسط العمر-4

 .حتقيق مستويات من النجاح االجتماعي كاظتهٍت-

 . حتقيق مستول معيشي مالئم-

.  التعاكف ُب تنشئة األطفاؿ كاظتراىقُت -

.  التوافق مع اآلخرين-

  : مطالب النمو في مرحلة الشيخوخة -5

.  تقبل حاالت الضعف اصتسمي كاظتتاعب الصحية-

 . تقبل النقص ُب الدخل-

.  التوافق مع فقداف الزكج أك الزكجة-

. ػ تقبل اضتياة بواقعها اضتإب ال اظتاضي-

  . اظتساقتة ُب الواجبات االجتماعية ُب حدكد اإلمكانات اظتتاحة-
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 دراسة مرحلة الطفولة: الفصل السادس-6

  :تمهيد  - 6-1

            النمو ىو سلسلة متتابعة من التغَتات اليت تسَت باالنساف ؿتو النضج ، فالنمو يسَت ُب مراحل متعددة كمتباينة تعتمد كل 

مرحلة على اظترحلة السابقة ، كما تساعد كل مرحلة على بلوغ اظترحلة الثانية ، كىذه التغَتات متعددة  فالفرد يتغَت بدنيا كحركيا كعقليا 

 .       كانفعاليا كاجتماعيا ، كىذه التغَتات اظتقًتنة بالنمو من شاهنا االرتقاء بالسلوؾ الذم يسعى بو الفرد أب التكيف مع بيئتو

 : حل الطفولةاتقسيم مر - 6-2

مراحل النمو متصلة ك متداخلة ك ال يوجد بينها فواصل، ك رغم ىذا التداخل ك االستمرار، فقد قسم النمو إٔب مراحل             

  :كما قسمت السنة إٔب فصوؿ ك ذلك قصد تسهيل الدراسة على الباحثُت ك الدارسُت ك ىذه اظتراحل ىي

  ( عملية ميالد الطفلإلىعملية إخصاب البويضة من ) :مرحلة ما قبل الميالد - 6-2-1

تعترب ىذه اظترحلة رغم قصر مدهتا مقارنة مع مراحل النمو األخرل من ك ، كذتانُت يوما أك تسعة شهورمبائتُتك تقدر مدهتا           

أىم مراحل العمر ُب حياة الفرد، فهي مرحلة التأسيس ك كضع األساس اضتيوم للنمو النفسي، فالتغَتات اليت حتدث فيها ُب مدة 

بضعة شهور، ىي تغَتات سريعة ك حاشتة ك مؤثرة ُب حياة الفرد، فما لتدث للطفل قبل اظتيالد لو أقتية كبَتة ُب حتديد مسار فتوه 

  .النفسي

  .ك لتدث النمو ُب ىذه اظترحلة ُب رحم األـ الذم يعترب بيئة ػتيطة باصتنُت ختتلف عوامل النمو فيها من أـ ألخرل        

  (من الميالد إلى نهاية السنة الثانية): مرحلة الرضاعة- 6-2-2

كتمع علماء النفس على أف السنوات األكٔب من عمر الطفل ذات أقتية خاصة، فهي حاشتة ُب حتديد شخصيتو اظتستقبلية، ك          

  .يطلق على السنُت اطتمسة األكٔب بالسنوات التكوينية

 بل تكوف حتتوم على العناصر النفسية ك  ،ك ُب مرحلة الرضاعة ىذه ال تقتصر حياة الطفل على النواحي البيولوجية فحسب       

، ك رغم أنو ُب خالؿ العامُت األكلُت ال تتحدد معآب معينة بالنسبة للخصائص النفسية، ك لكن من الواضح أف الطفل يقطع  العقلية

   .شوطا ال بأس بو ُب مراحل النمو اصتسمي ك العقلي ك االنفعإب
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  (بداية سن الثالثة حتى نهاية السنة الخامسةمن ) :مرحلة الطفولة المبكرة - 6-2-3

ك يتم ُب ىذه . السن اليت دتكن األطفاؿ من االلتحاؽ مبدارس اضتضانة، لذا يطلق على ىذه اظترحلة مبرحلة اضتضانةىي ك         

 ،زيولوجي، ك التحكم ُب عمليات اإلخراج ، كذلك تكتمل لديو قدرات جسمية جديدة ماظترحلة لدل الطفل االتزاف العضوم ك الف

 كالكالـ ك اإلدراؾ اضتسي، كذلك يصل إٔب درجة من النمو اضتركي الواضح، فكل ىذه القدرات  ،كاظتشي ك األكل، ك قدرات عقلية

، كما تغرس ُب نفوس األطفاؿ ُب ىذه اظترحلة كثَتا من القيم ك االجتاىات األخالقية ك االجتماعية ك  تبعث ُب الطفل قوة جديدة

فيها تتجدد مفاىيم الصواب ك اطتطأ ك اطتَت ك الشر، ك نتكن القوؿ أف البذكر األكٔب لشخصية الطفل اظتستقبلية توضع ُب ىذه 

  .اظترحلة

  (بداية التحاؽ الطفل بالمدرسة االبتدائية ك تنتهي بنهايتهامن ) :مرحلة الطفولة المتوسطة ك المتأخرة- 6-2-4

فتتسع بذلك " قبيل اظتراىقة"حيث يشرؼ الطفل على الدخوؿ ُب مرحلة اظتراىقة، ك يطلق البعض على ىذه اظترحلة ب            

دائرة بيئتو االجتماعية ك تتنوع تبعا لذلك عالقاتو ك تتحدد، ك يكتسب الطفل معايَت كاجتاىات ك قيم جديدة، كما يصبح أكثر 

استعدادا لتحمل اظتسؤكلية ك أكثر ضبطا لالنفعاالت، كلذا كانت ىذه اظترحلة مناسبة لعملية التنشئة االجتماعية ك غرس القيم 

  .الًتبوية

  :خصائص النمو الجسمي في مرحلة الطفولة - 6-3

يتعرض الكائن البشرم كغَته من الكائنات اضتية إٔب لكثَت من التغَتات ك التطورات اليت حتدث ُب مراحل اضتياة األكٔب حىت           

يصل إٔب مرحلة النضج، ك ىذه الظاىرة ىي ما اصطلح عليها علماء علم نفس النمو بظاىرة النمو، ك قد تناكلت بالدراسة من قبل 

العديد من الدارسُت اظتهتمُت مبظاىر ك خصائص ىذه التغَتات ُب رتيع اصتوانب ك من بينها اصتانب العقلي ك االنفعإب ك االجتماعي 

ك لعل أىم مظهر تظهر فيو تلك التغَتات ىو اصتانب اصتسمي،  ... ك اللغوم

  :في مرحلة الرضاعة - 1

  . ذىنيةيولد الطفل جبلد غتعد يكسوه مادة مشعية  -

  .تكوف أطرافو ك عضالتو غَت متماسكة ك ال يستطيع السيطرة عليها -

  .تكوف عظامو لينة ك عظاـ رأسو منفصلة غَت ملتحمة ك متباعدة لتتمكن اظتخ من النمو -
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  .يوجد بأعلى الرأس اليأفوخ ك يتم التحاـ العظاـ حولو ُب السنة الثانية من العمر -

أف الرأس يكوف أكرب من اصتسم، حبيث نتثل عند اظتيالد نسبة : ختتلف نسبة فتو اصتسم عند اظتيالد عنو عند البالغُت حيث ؾتد -

   .من حجماقتا عند البالغُت  ½ك حجم العينُت نتثل 1/8اصتسم، ُب حُت عند البالغُت نتثل1/4

  .نتيل رأس الطفل عند اظتيالد لالستطالة أك االنبعاج نتيجة للنمو، لكنو مع عملية النمو يعود إٔب شكلو الطبيعي -

سرعة النمو اصتسمي ختتلف باختالؼ مراحل عمر الطفل، فيبدأ سريعا ُب مرحلة الطفولة اظتبكرة ٍب يبدأ ُب التباطؤ نسبيا ُب مرحلة  -

  .الطفولة اظتتأخرة ليعود لسرعتو ُب مرحلة اظتراىقة، ك يعتدؿ ُب مرحلة الرشد ٍب يًتاجع ك يتناقص ُب مرحلة الشيخوخة

  .تنمو أعضاء اصتسم بنسب متفاكتة -

  .متتلف الطوؿ عند الوالدة كفقا لعوامل كراثية كعامل اصتنس -

   :في مرحلة الطفولة المبكرة - 2

 كيل 1غراـ إٔب حوإب 500كيلوغرامات، أما طولو فيبلغ حوإب نصف مًت، ك يزيد من 3يصل كزف الطفل حديث الوالدة إٔب  -

  .كغراـ أثناء األربع أشهر األكٔب

تتدخل عوامل كثَتة ُب النمو اصتسمي للطفل ك تسهم بدرجة كبَتة ُب الفركؽ الفردية بُت األطفاؿ ُب الوزف ك الطوؿ، كما يالحظ  -

  .أف البنات يفقن الذكور

 شهرا، أما األنياب فتظهر 18 سنا ُب 21 أسناف مع هناية السنة، ك 6تبدأ األسناف اللبنية ُب الظهور ُب الشهر السابع لتصل إٔب  -

  .ُب هناية الشهر الثامن عشر إٔب الشهر العشرين

   .يساعد ظهور األسناف على توسيع خربات الطفل، حيث متترب هبا كل ما يقع ُب يده -

  .سلوؾ الطفل ُب بداية ىذه اظترحلة غَت متماسك -

  .حركة القبض قوية -

  .تقدـ إحساسات الشم ك الذكؽ ك اللمس على السمع ك البصر -

  .يأخذ تدركتيا ُب ربط اظتدركات البصرية باظتدركات اللمسية -
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  :في مرحلة الطفولة المتوسطة-  3

  .يستمر فتو الطوؿ ك الوزف مبعدؿ سريع ك لكنو أقل من سرعة اظترحلة السابقة -

  .يتعرض الطفل لتسوس األسناف -

  .يتميز فتوه بالنشاط اضتركي الفائق ك اضتيوية اظتستمرة -

  .يتميز النشاط اضتركي بالسرعة ك الدقة ك القوة لنمو العضالت الدقيقة -

  .يستخدـ األصابع -

  .يكوف السمع لديو غَت تاـ -

  .ضعف التمييز البصرم -

  :في مرحلة الطفولة المتأخرة -4

  .استمرار ضعف السيطرة ُب بداية ىذه اظترحلة على اضتركات الدقيقة- 

  .نتيجة النضج ُب اظتهارات العقلية ابتداء من سن الثامنة، لتدث تناسق ُب اضتركة ك تتم السيطرة على اضتركات الدقيقة-

  .يغلب على الطفل ُب ىذه الفًتة النشاط العملي نتيجة لرغبتو الشديدة ُب استعماؿ حواسو كلها -

  .يسَت النشاط اضتركي من اجململ غَت احملدد إٔب النشاط اظتفصل احملدد -

  .يصل النضج اضتسي إٔب أقصاه ُب دتاـ التاسعة -

  : خصائص النمو االنفعالي- 1 – 6-3

  :تعريف النمو االنفعالي- 1

  .ىو تلك التطورات اليت تطرأ على االنفعاؿ عرب مراحل الطفولة خاصة، بدءا بالتهيج العاـ كصوال إٔب النضج االنفعإب           

  :مفهـو االنفعاؿ ك جوانبو- 2

االنفعاؿ ىو حالة اضطراب ك تغَت ُب الكائن اضتي مصحوبة بإثارة كجدانية تتميز مبشاعر قوية ك اندفاع ؿتو سلوؾ ذك            

شكل معُت، فهو إذف حالة شعورية ك سلوؾ حركي خاص، فبالنسبة للشخص نفسو،ىي حالة مشاعر ثائرة، ك بالنسبة لشخص آخر 
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  .أك دموع اضتزف... ىي حالة اضطراب ُب النشاط العضلي ك الغددم، حيث يرل انقباض اليد ك تقطيب اصتبُت ك اصفرار الوجو

  :ك لالنفعاؿ عدة جوانب تتمثل ُب

  .نتكن مالحظتها ك التحقق منها:  مظاىر جسمية خارجية:أكال

  .كاإلفرازات الغددية، ك التغَتات الكيميائية ك االنقباضات الداخلية: مظاىر فسيولوجية داخلية:ثانيا

  . مشاعر داخلية مصاحبة ال يدركها إال الشخص ذاتو:ثالثا

تغَتات ك إنتاءات ك حركات تبدك على الشخص اظتنفعل، كتقطيب اصتبُت ك تقلص :- فالغضب مثال نالحظ فيو عادة ما يلي

اضطراب اصتهاز التنفسي ك سرعة خفقاف القلب ك ازدياد افرازات الغدد الصماء ك ارتفاع ضغط الدـ ، ك أيضا ...عضالت الوجو

   .بطانة كجدانية من مشاعر الضيق ال يدركها إال الشخص ذاتو

  :تتصنيف االنفعاال-  3

ختتلف من حيث اظتشاعر اظتصاحبة عتا، منها انفعاالت سارة تصاحبها مشاعر ارتياح، ك منها انفعاالت أليمة تصاحبها مشاعر  -1

  .عدـ االرتياح

الفرح، الغضب، بينما أخرل غَت كاضحة مطموسة : تتباين من حيث األثر ك الوضوح الناجم عنها، فبعضها ذات أثر منشط ؾ -2

  .حب التملك: مثل

  ...أم تزكؿ بزكاؿ مثَتاهتا، ك قد تكوف مزمنة ال يدرؾ عتا الشخص سببا مثل القلق...الغيظ: قد تكوف عرضية طارئة مثل -3

  .اليأس: ك مركبة كالغَتة ك قد تكوف مشتقة تعقب االنفعاالت البسيطة مثل.. تكوف بسيطة أكلية كاطتوؼ -4

   .ك كلها حاالت طارئة تزكؿ بزكاؿ مثَتاهتا... تكوف قوية كالرعب، الفزع -5

  :خصائص النمو االنفعالي عبر مراحل النمو المختلفة  6-3-2

:  مرحلة الطفولة المبكرة1

تتميز االنفعاالت ُب ىذه اظترحلة باضتدة ك القوة كما يستمر فتو االستجابات االنفعالية بشكل تدركتي ك متمايز ك تدكر    - 

بأف مطالب النمو اصتديدة، ك معرفة اللغة، ك زيادة القدرة على " ، ك يرل علماء النفس...اطتجل، اطتوؼ:معظمها حوؿ الذات مثل
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ك الرغبة ُب الشعور باالستقالؿ،  التغيَت، ك القدرة على اضتركة ك التنقل ك الرغبة ُب التعرؼ على األشياء، ك فحصها، ك جتربتها،

  ."تصطدـ رتيعها بالبيئة اليت يعيش فيها الطفل، ؽتا يؤدم إٔب ظهور تلك االنفعاالت اضتادة

  .يزداد دتايز االستجابات االنفعالية ك خاصة االستجابات االنفعالية اللفظية لتحل تدركتيا ػتل االستجابات االنفعالية اصتسمية - 

  (اْب....  تنديد ،غضب شديد، حب )تتميز االنفعاالت ىنا بالشدة ك اظتبالغة فيها -

تظهر نوبات الغضب اظتصحوبة .تظهر االنفعاالت اظتتمركزة حوؿ الذات مثلك اطتجل، اإلحساس بالذنب ك مشاعر الثقة بالنفس -

باالحتجاج اللفظي ك األخذ بالثأر ألحيانا، ك يصاحبها أيضا العناد ك اظتقاكمة ك العدكاف خاصة عند حرماف الطفل من إشباع 

  .ُب بداية ىذه اظترحلة" ال"حاجاتو، ك كثَتا ما نسمع كلمة 

الطفل بتهديد رىيب  ، فعند ميالد أخ جديد يشعر" عقدة األخ"أك " عقدة قابيل"تتأجج نار الغَتة عند ميالد طفل آخر ك تظهر  -

 .يهدد مكانتو ك يشعر كأنو عزؿ من عرشو الذم كاف يًتبع عليو كحده دكف سواه

: مرحلة الطفولة المتوسطة-  2

 يسَت النمو ُب ىذه اظترحلة بشكل بطيء كيظهر ُب بداية اظترحلة على شكل انتقاؿ الطفل من حالة انفعالية إٔب أخرل، كذلك -

بسبب عدـ نضج الطفل من الناحية االنفعالية من جهة، ك قابليتو لالستثارة مع دتيزه بسمات عديدة مثل العناد ك اظتيل إٔب التحدم 

..  من جهة أخرل

ك مع تقدـ الطفل ُب العمر يرتفع مستول الثبات االنفعإب لديو، حيث يصبح مستقرا من الناحية االنفعالية ُب نفس الوقت الذم  -

 ك يقًتف كل ذلك بتوجيو الطاقة االنفعالية ؿتو اطتارج بعد أف كانت توجو ؿتو األسرة  ،تزداد قدرتو على السيطرة على دكافعو الفطرية

.  فيما سبق

كما يستطيع الطفل إشباع حاجاتو بطرؽ أكثر فعالية عن ذم قبل ك استعماؿ طرؽ جديدة اكتابية بدؿ االعتماد على االنفعاؿ ك -

  .الغضب

: مرحلة الطفولة المتأخرة - 3

تتميز ىذه الفًتة بالثبات االنفعإب، حيث ال يطلق العناف النفعاالتو كما تتميز بقدرة الطفل على السيطرة على النفس ك اظتيل إٔب  -

.  اظترح
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كما أف التعبَت االنفعإب يتأثر بالثقافة اليت يعيش فيها الطفل ك نوع الًتبية اليت يلقاىا، ك ينمو إدراكو، لدلك ؾتدىا انفعاالت متميزة -

  .باعتدكء، ألنو يكوف قد بلغ درجة النمو العقلي اليت دتكنو من فهم اظتواقف االجتماعية ك التحكم ُب تعبَتاتو االنفعالية

  : أثر االنفعاالت على السلوؾ5

االنفعاؿ اعتادئ اظتعتدؿ يساعد على تأدية الوظائف العقلية بنظاـ ك تنسيق أم يساعد على ضبط النفس ك كبح جناحها، ك  إف  -

هبذا يكزف شخصا أكثر اتزانا ُب تفكَته ك تصرفاتو ، ك يكوف شخصا متميزا مقبوال ُب اجملتمع ، لتصل على عالقات طيبة مع 

  .اآلخرين

االنفعاؿ اضتاد الثائر، فهو ثورة داخلية تقتحم اظتراكز العصبية اظتوجودة ؽتا يؤدم إٔب عدـ اتزاف الشخص، فيكوف غَت سوم أما  -

   .مرفوض من طرؼ اجملتمع

  :خصائص النمو العقلي في مرحلة الطفولة -6-4

   :تعريف النمو العقلي- 1

إف النمو العقلي يعٍت التغَتات الطارئة على السلوكيات، اآلداءات السلوكية لألطفاؿ أك الناشئة ؼتتلفُت ُب أعمارىم الزمنية            

كما يعرؼ النمو العقلي على أنو تطور العمليات العقلية من بدأ  ،ك ُب اظتقاييس اليت تقيس األداء العقلي بدرجة من الصدؽ ك الثبات

  .اإلدراؾ اضتسي، التذكر، التفكَت، التخيل ك الذكاء: اإلدراؾ اضتسي إٔب الذكاء، فيشمل بذلك

 : (المعرفية)تعريف العمليات العقلية - 2

النشاط الذىٍت أك عملية التفكَت اليت يقـو هبا ''العمليات العقلية بأهنا " اسكًتاند" ك "بورف"يعرؼ السيكولوجيُت مثل          

الذىن، ك النمو العقلي ما ىو إال تطور ك ارتقاء رتلة من اآلليات العقلية اليت تتناسق فيما بينها لتشكل العقل البشرم ك اظتتمثلة ُب 

ك من ىذا اظتنطلق نتكن القوؿ أف الذكاء عملية متميزة ألنو يتحكم ُب العمليات العقلية العليا اليت تبٌت  ،الذكاء ، اإلدراؾ ك التذكر

   ''عليها حياة اإلنساف

  :مرحلة الرضاعة-  3

   : العمليات العقلية*

يعتمد الطفل بالدرجة األكٔب على حواسو ُب التعرؼ على األشياء  -
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  .يستخدـ فمو للتعرؼ على األشياء-

 :الذكاء**

   . يكوف حسي حركي -

   .ُب ستة أشهر نتيز بُت كجوه كالديو ك إخوتو ك ككجوه الغرباء  حيث أف الرضيع يكوف سريعا -

  . ُب عامُت يعرؼ اشتو ك ينطق رتل قصَتة -

   .التعلم يكوف بطيئا ك عن طريق احملاكلة ك اطتطأ- 

 . يعتمد الطفل على التقليد-

  .ال يستطيع أف نتسك ملعقة ك لكن عن طريق احملاكلة ك اطتطأ يتعلم تدركتيا -

  .يقلد كالده ُب الصالة دكف أف يعرؼ معناىا -

 :التذكر**

  . من العمليات العقلية اعتامةىو -

  . ما مر بو من خربات كل يتذكر الطفل -

أف الطفل يتذكر اظتواقف السارة أكثر من تذكره اظتواقف احملزنة ك اليت سببت لو أظتا ، فهي تكبت ُب :  يقوؿ علماء النفس -

  .اصطحبو كالده يوما عند أقاربو ك قدمت لو اضتلول، ففي اظترة اظتقبلة يتجو مباشرة إٔب مكاف اضتلول:  مثاؿ،الالشعور

  :مرحلة الطفولة المبكرة- 2

  :العمليات العقلية*

  :اإلدراؾ الحسي**

   . أرقى من اإلحساسىو خطوة  -



 

 

54 
 

   .اظتركزمالعصيب   ىو إضفاء معاين على الصورة اضتسية السمعية ك البصرية ك رصدىا باصتهاز -

    . يعتمد الطفل كثَتا على اإلدراؾ لفهم معاين اضتياة -

   : إدراؾ األشكاؿ ك األلواف -1

   . إدراؾ الفرؽ بُت اظتثلث ك اظتستطيل ك اظتربع4 يتعذر على الطفل حىت سن -

   . اضتركؼ اظتتباينة أكثر من إدراكو للحركؼ اظتتماثلةإدراؾ يسهل على الطفل ُب ىذه اظترحلة  -

   . يتعرؼ على األلواف القادتة -

   . يصعب عليو التعرؼ على درجات اللوف الواحد -

   :إدراؾ األحجاـ األكزاف- 2

   . منذ بداية العاـ الثالث نتيز بُت األحجاـ الكبَتة ك الصغَتة دكف اظتتوسطة -

   . إدراكو لألكزاف يأٌب ُب مرحلة متأخرة لعدـ اكتماؿ نضج عضالتو -

   :إدراؾ المسافات- 3

   . ال يقدر اظتسافات تقديرا صحيحا -

   :إدراؾ األعداد-4

  .يتطور من الكل إٔب اصتزء - 

  . الطفل قبل الثالثة، نتيز بُت القلة ك الكثرة -

  . ُب سن اطتامسة ك السادسة، يدرؾ التماثل ك التناظر-

 . نتكنو العد على أصابعو ك كتمع األعداد ك يتعذر عليو الضرب ك القسمة -

  :إدراؾ العالقات المكانية-5

  . يدرؾ العالقات اظتكانية الذاتية فقط أم اظتتصلة بو4 سنوات ك 3بُت - 

  .، يدرؾ العالقات اظتكانية اظتوضوعية4 بعد سن  -
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   :إدراؾ الزمن-  6

  .يكوف تقديره للزمن غَت صحيح - 

  . ال يفرؽ بُت الليل ك النهار، الصباح ك اظتساء -

ق فيصبح نتيز بُت الليل ك النهار، الصباح ك اظتساء ك يتزايد إدراؾ الطفل مع ٖب -

  . رؤية صورة ك التعليق عليهايستطيع   -

   .أ، ـ: اظتتباينة  يفرؽ بُت اضتركؼ- 

  .ب، ت، ث: اظتتماثلةكبُت اضتركؼ   -

  . األخضر كاألزتركبُت   - 

  . األزتر القاًب  األزتر الفاتح ك -

  . مربع كبَت، مربع صغَت -

   .أدرؾ نقصاف العدد ،1أقالـ ك أخفيت4إذا أعطيتو  - 

  . يدرؾ مكاف منزلو ك غرفو -

  .يعيش حاضره كأنو ماضيو- 

  . تأجيل العمل إٔب كقت الحق كتعلو ينفعل ألنو يظن أنك رفضت -

 :التذكر**

  .عملية يتم بواسطتها اسًتجاع الصور الذىنية، البصرية ك السمعية ك غَتىاىو   -

  .من العمليات العقلية اظتبكرةكىو   -

   . تزداد قدرة التذكر بازدياد النمو -

  . تساير فتو اإلدراؾ ك االنتباه -

  . يتذكر األلفاظ ك األرقاـ ك الصور ك اضتركات -
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   . التذكر اآلٕب يكوف كاضحا -

  .يتذكر األرقاـ اليت ذكرهتا لو ك يعيدىا عقب انتهائك - 

  . حفظ ك اسًتجاع األناشيد دكف إدراؾ معناىا -

  :التخيل ك التفكير**

  . التفكَت ُب ىذه اظترحلة ال يصل إٔب اظتستول اظتنطقي -

  .  تفكَت عملي يعتمد على الصور اضتسية -

  . أقرب ما يكوف إٔب التخيل، فال نتيز بُت الواقع ك اطتياؿ -

  . يثرم الطفل خياالتو أثناء لعبو، ك أحالمو من كاقعو -

  . يكذب الطفل أحيانا ك يسمى الكذب اطتيإب -

  :أىمية التخيل *

  . عن طريق التخيل ك أحالـ اليقظة، متلق الطفل لنفسو عاظتا كقتيا لتقق فيو رغباتو اليت ٓب يستطع حتقيقها ُب الواقع -1

  . يعترب التخيل زتاـ أمن لصحة الطفل النفسية، فهو متفف من التوتر النفسي ك يقلل من مشاعر النقص ك العدكاف ك الغَتة -2

  . يتخيل أنو طبيب ُب عيادتو يكشف عن اظترضى ك الكراسي اليت حولو ىي اظترضى -3

  ... أنو سائق قطار ك الكراسي ىي الركاب-4

 :الذكاء**

  . يستعُت الطفل ُب ىذه اظترحلة بالنطق ك اظتشي ُب فتوه العقلي ك اظتعرُب، فيقلب األشياء ك يبحث عن مكاهنا -

 أسفرت البحوث أف نسبة الذكاء تتأثر بصحة الطفل ك حالتو االنفعالية ك عالقاتو اظتنزلية ك االجتماعية ك بالتعلم ك اطتربات  -

  .اظتتعددة

   .نتكن الوثوؽ بنتائج اختبارات الذكاء ُب ىذه اظترحلة ألف الطفل يتأثر بالعوامل االنفعالية مع عدـ قدرتو على تركيز االنتباه  ال -
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  : مرحلة الطفولة الوسطى ك المتأخرة -3

  : العمليات العقلية*

  :المالحظة ك اإلدراؾ**

 .منذ بداية ىذه اظترحلة يطرأ على الطفل تطور ُب اظتالحظة ك اإلدراؾ مقارنة مع اظتراحل السابقة- 

  . تطور إدراؾ الطفل ك مالحظتو يدؿ على تطور فتوه العقلي ك ذكائو -

  . يصبح قادر على الربط بُت العالقات ك العناصر على أساس العلة ك اظتعلوؿ -

  . أما إدراكو اظتكاين فيكوف تدركتيا حىت الثانية عشر، فيصبح قادرا على التمييز ُب حتديد االجتاه كاظتوقع -

إذا عرضنا على طفل ُب سن الثالثة لوحة تتألف من عناصر متعددة ، فإف الطفل ُب ىذه السن يعيد لك ما رآه دكف تفسَت عكس  - 

 .طفل ذك سبعة سنوات ، فهذا األخَت يربط ك ينسق ك يفسر ما حتتويو تلك الصورة

 : االنتباه**

  . يستدعي االنتباه تركيز ك حصر النشاط الذىٍت ُب اجتاه معُت مدة من الزمن ك متتلف من فرد إٔب آخر-

، فهو ال يستطيع تنظيم نشاطو الذىٍت ُب شيء ػتدد فًتة طويلة، ك لكن بتزايد سنو  من اظتعركؼ أف الطفل أقل قدرة على االنتباه -

   .يزيد انتباىو

  :التذكر **

، ك بنمو الفرد تزداد قدرتو على التذكر، ففي البداية يكوف آليا أما ُب مرحلة الطفولة   يرتبط التذكر بالقدرة على االنتباه ك االىتماـ-

   .الوسطى ك اظتتأخرة ؾتد أف الطفل نتيل إٔب حفظ ك تذكر اظتوضوعات اليت تقـو على الفهم ك اإلدراؾ

 :التفكير**

   . ينتقل من تفكَت حسي إٔب تفكَت غترد -

 ُب بداية الطفولة الوسطى ك اظتتأخرة يكاد يكوف تفكَت الطفل علميا، حيث يستهويو فحص األشياء ك ػتاكلة حلها ك تركيبها ك  -

   .حل األلغاز
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  : التخيل**

   .يتحوؿ ختيل الطفل من ختيل إيهامي إٔب ختيل إبداعي كاقعي ُب ىذه اظترحلة نتيجة النمو ك النضج العقلي - 

 (قراءة ك مطالعة القصص، األشغاؿ اليدكية اؿ،  الرسم )نتكن استغالؿ التخيل بتوجيو الطفل إٔب نشاطات متنوعة - 

  :الذكاء **

   . ىو القدرة على التكيف اظتقصود حياؿ الظركؼ اصتديدة -

   ...... ىو القدرة على التفكَت اجملرد -

 ؾتده  بينما، إف النمو العقلي ال يسَت بسرعة كاحدة ُب رتيع مراحل الطفولة، حيث ؾتده سريعا خالؿ مرحلة الطفولة اظتبكرة          

  .يتدرج ببطء ُب مرحليت الطفولة اظتتوسطة ك اظتتأخرة

  :خصائص النمو اللغوم في مرحلة الطفولة -6-5

 . ىو غتموعة اظتكتسبات اللغوية اليت يكتسبها الطفل عرب مراحل معينة: تعريف النمو اللغوم-6-5-1

 : مظاىر النمو اللغوم ك خصائص العمر الزمني المرحلة-6-5-2

ليس عتا أم معٌت سيكولوجي، ك إفتا ىي أٓب نتيجة دخوؿ اعتواء السريع إٔب الرئتُت مع عملية الشهيق : صيحة الميالد-1  

   .األكٔب

  :مرحلة األصوات االنفعالية -2  

  .أصوات ىادئة تدؿ على االرتياح-

  .أصوات مزعجة تدؿ على األٓب ك الضيق-

 .استعماؿ األصوات للتعبَت عن األحاسيس ك كسيلة لتدريب اصتهاز الصوٌب-

  :مرحلة المناغاة -3

  .ظهور بوادر اظتناغاة التلقائية -

  .إصدار أصوات عشوائية غَت مًتاطبة -
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  .ىذه األصوات كوسيلة ظتناغاة نفسو حىت ُب غياب األشخاص من حولو استعماؿ- 

  : مرحلة الرضاعة- 4

  :مرحلة الحركؼ التلقائية*

  (ب، ـ)ك حركؼ الشفاه  (ع،غ )، (أ،آ )اضتلقية اظترنةاضتركؼ ينطق  -

 (  بابا،ماما)فينطق كلمة : بعدىا نتكنو اصتمع بُت ىذه اضتركؼ -

 (ف))ٍب اضتركؼ األنفية  (د ،ت )ٍب ينطق اضتركؼ السنية  -

   :مرحلة تقليد الكبار*

  .لتاكؿ أف يقلد األصوات اليت يسمعها -

  .لتاكؿ اسًتاؽ السمع لكل ما يقاؿ حولو -

   .لتاكؿ مقارنة صوتو بصوت أبيو ك أمو -

  :مرحلة المعاني*

  .بداية ربط اظتعاين باأللفاظ إلحداث توافق بُت اظتدركات اضتسية ك البصرية -

  (لنب على كل ما ىو أبيض)تأخذ الكلمات عند الطفل صفة العمومية  -

  .(ثالث مفردات)استعماؿ رتل قصَتة  -

  .أطوؿُب الرابعة من عمره يستعمل رتل  -

  .اضتركؼيستعمل الطفل األشتاء ٍب األفعاؿ ٍب الضمائر ك الظركؼ ك  -

  .التعقيدتنمو قدرتو من البساطة إٔب  -

  .األسئلةيكثر من  -

    . رغبتو ُب حب االستطالع ك اكتساب اظتعلوماتتزيد  -
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  :الطفولة المبكرة -5

  :التحاؽ الطفل بالمدرسة *

  .يبدأ باستخداـ اصتمل الطويلة، متأثرا بنضجو ك تدربو -

  .يبدأ الطفل تعلم القراءة ك الكتابة -

  .اىتماـ الطفل بالصور الرسـو -

  (القراءة، الكتابة)تنمية مهارات الطفل الكالمية  -

   .قدرة الطفل على التعبَت الشفهي -

  : مرحلة الطفولة الوسطى ك المتأخرة -5

   :خصائص لغة الطفل *

  . يولد الطفل مزكدا باستعدادات فطرية الكتساب اللغة -1

  . قدرة الفهم عند الطفل تسبق قدرة استعماؿ الكالـ -2

 الركضة األسرة ،)ك عوامل خارجية  (الصحة العامة كاصتنس، الذكاء ك العمر الزمٍت، )لغة الطفل نتيجة تفاعل عدة عوامل داخلية -3

  (اظتدرسة ،

  .يغلب على لغة الطفل التعميم ك تبدأ بالتدرج ُب التخصيص -4

  .تتحسن لغة الطفل بعد دخولو اظتدرسة أحسن ؽتا كانت عليو قبل دخولو إليها -5

  . الطفل ىي حتصيل حاصل لتفاعل غتموعة من العوامل أقتها لغتوشخصية -6

   .يلعب الكتاب اظتدرسي دكرا بارزا ُب تطور اللغة عند الطفل -7

  :نصائح لتنمية مهارات الطفل الكالمية -6

  .كتب تفاعل األـ مع طفلها ك التحدث معو -1

  .اء كانت مفهومة أك غَت مفهومةكػتاكلة االستجابة لألصوات اليت يصدرىا س -2
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  .العمل على تقليد صوت الطفل ك الضحك ك إظهار الدىشة -3

  . شتي لطفلك كل شيء تقع عليو عينيو، كإف ٓب يبدأ الكالـ ألف االستماع عامل ىاـ جدا ُب فتو اللغة فيما بعد-4

  .، فالقراءة حتفز شتع الطفل ك رؤيتو كقتا ىامتاف لتنمية مهاراتو الكالمية اقرئي لطفلك -5

  ...حاكٕب شراء القصص الكرتونية أك اظتالبس اليت فيها رسـو اضتيوانات -6

  .مع التكرار...نتكنو سؤالو، أين أنفك؟ ٍب تلمسُت أنفو: العيب معو ألعاب الكالـ ك اللمس -7

  .ال تبسطي حديثك، ألف لغة الكبار ىي اليت تشد انتباه الطفل -8

 .األىم من كل ذلك ىو الرب ك عدـ الضغط على الطفل ليتكلم -9
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 التعامل مع التلميذ في مرحلة الطفولة: الفصل السابع-  7

  :األسباب العامة لمشاكل التالميذ في مرحلة الطفولة- 7-1 

 كالضعف اصتسمي العاـ الذم يبدك ُب نقص الوزف عن اظتعدؿ اظتألوؼ الذم يكوف سببو سوء التغذية :الحالة الصحية للتلميذ-1

   "العقل السليم ُب اصتسم السليم" أك نقصها، لذا يقاؿ 

 إف ضعف اظتستول االقتصادم ك االجتماعي لألسرة يؤدم إٔب كثَت من اظتشكالت السلوكية لدل :الحالة األسرية للتلميذ-2

  .التلميذ، حيث لتس بالدكنية ك العجز إذا ظهر مبظهر يقل عن مستول زمالئو

فالطفل اظتدلل ال يقول على حتمل اظتسؤكلية ك يلقي التبعة دائما على اآلخرين كيتصرؼ كما لو كاف ىو ػتور : التربية السيئة-3

   .العآب

   .ازدحاـ الفصوؿ بالتالميذ- :  عوامل مدرسية-4

  .سوء توزيع التالميذ ك انعداـ الصلة باألكلياء -

   : مشكالت التالميذ في مرحلة الطفولةأىم -7-2

أم التخلف عن التحصيل الدراسي، فالتالميذ اظتتخلفُت دراسيا ىم ىؤالء الذين يكوف مستول حتصيلهم : التخلف الدراسي-  1

   .الدراسي أقل من مستول أقراهنم العاديُت

   :أسباب التخلف الدراسي -1-1

   .عوامل عقلية، كاـتفاض مستول الذكاء - 

  .عوامل جسمية، كضعف الصحة العامة أك مرض مزمن -

  .عوامل انفعالية، تتعلق باالضطرابات النفسية -

   :عالج التخلف الدراسي -1-2

  .مراعاة الفركؽ الفردية ُب اظتدرسة -

  .إعداد مدرسُت إعدادا فنيا ك تربويا -
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  .اىتماـ خاص بالتالميذ الذين يعانوف من الضعف -

  .دعم الصلة بُت اظتدرسة ك األكلياء -

  .اعتماد كسائل علمية متطورة -

  .إتاحة الفرصة للمتخلفُت ك ابتكار كسائل عديدة صتذب اىتمامهم -

  :عيوب الكالـ - 2

  . حيث يتعذر على األطفاؿ النطق ببعض اضتركؼ فيستبدلوف حرفا بآخر كإبداؿ السُت بالثاء: التأتأة -

 . الكالـ فيكوف بصفة انفجاريةجزائدا إلخرا التعسر الشديد ُب النطق، حيث يبذؿ الطفل جهدا : التهتهة -

  :عالج عيوب الكالـ -2-1

  . االستعانة بطبيب الصحة اظتدرسية -

  . تشجيع التلميذ بتكليفو بواجبات مناسبة -

  . تقوية الركح االجتماعية لدل التلميذ -

  . إعطاء التلميذ فرصة كافية عند السؤاؿ أك اإلجابة -

  . االتصاؿ بأىل التلميذ -

  . عند التعسر كتب حتويل التلميذ إٔب أحد اظتراكز اظتتخصصة -

  :مشكالت سلوكية-  3

  .مشكلة النظاـ- أ

  .مشكلة الكذب- ب

  .مشكلة السرقة- ج

 .مشكلة التأخر الدراسي ك عواملو- د
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  :اضطرابات الطفولة ك دكر التربية في عالجها- 7-3

 . (اظتخاكؼ الشديدة الالمعقولة) :الفوبيا-

 النفسجسمية اليت يعاين منها الكبار، مثل الربو، القرح اظتختلفة اليت االضطراباتك نتكن أف يعاين األطفاؿ من : التبوؿ الالإرادم-

يكوف منشؤىا نفسي كالسمنة، ضغط الدـ، كما نتكن أف يعاين األطفاؿ من أنواع كثَتة من القلق أك اإلكتئاب ك اعتستَتيا ك 

  .الوسوسة

  :ك يكمن دكر التربية في عالج تلك االضطرابات في

  .سرعة تشخيص حاالت التأخر ك توجيهها إٔب ؼتتص -

   .االتصاؿ باألكلياء ك إطالعهم على ما يالحظ من اضطرا بات على سلوؾ أطفاعتم -

  :(كيفية التعامل مع الطفل التلميذ)عالج مشكالت الطفولة  - 7-4

  : المدرسة- 1-

   . كتب مراعاة الفركؽ الفردية بُت التالميذ ُب قدراهتم العقلية -

  . مراعاة توزيعهم على الفصوؿ كفق تلك القدرات -

  . ؽتارسة األنشطة اظتختلفة -

  . االىتماـ بالتالميذ الذين يعانوف ضعفا عاما من خالؿ توجيههم -

 .... التكفل بالتالميذ الذين يعانوف مشكالت نفسية ك انفعالية ك عرضهم على اختصاصيُت -

   :المعلم- 2-

  . عدـ معاملة التلميذ بقسوة ك عنف ك حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص -

  . مراعاة الفركؽ الفردية ك فهم مشكالت التلميذ االجتماعية ك النفسية -

  . تدعيم الصلة بُت اظتعلم ك أكلياء التالميذ -

  . تعويد الطفل على السلوكيات اضتسنة كحسن اإلصغاء ك اضتوار ك احًتاـ الرأم دكف النقد ك التجريح -
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   . العمل على جلب اىتماـ التلميذ ك حتريره من اطتوؼ كالسلطة -

   . إعداد كسائل ك طرؽ تعليمية موافقة للمناىج اضتديثة كاظتناقشة ك التطبيق -

   ... العمل على توفَت جو من اظتودة ك العطف ك التعاكف بُت التالميذ ك تشجيعهم على بذؿ جهد يساعدىم على حتقيق ذاهتم -

   :األسرة-3-

 . (ال إفراط ك ال تفريط) عدـ التدليل اظتفرط ك عدـ اإلقتاؿ الكلي  -

  .. عدـ تقدمي امتيازات لطفل بسبب مرضو مثال كإغراقو ُب النقود ك اظتالبس ك -

 إدماج الطفل ُب فرؽ رياضية ك رتاعات تدربو على األخذ كالعطاء ك التعبَت عن ذاتو ك التنفيس عن مكبوتاتو ك التوافق بُت  -

  .طبيعتو ك ما ىو موفر لو

  . عدـ معاقبة الطفل حُت تعرضو للفشل الدراسي، بل البحث عن األسباب ك العمل على معاصتتها -

  .تصاؿ بُت األكلياء ك اظتدرسة ك التعاكف من أجل إكتاد أؾتع الطرؽ لراحة التلميذ ك تفوقو الدراسي اال-  

 .مواجهة األكلياء ببعض السلوكيات اليت تظهر على التلميذ كالكذب ك السرقة ظتواجهة تلك االضطرابات ك معاصتتها قبل تفشيها -

  :بعض األخطاء المرتكبة في تعامل المعلم مع التلميذ-  7-5

  . كثرة النصح-1

  .قياـ اظتعلم بالدكر االكتايب دكف ػتاكلة إشراؾ التلميذ ُب حتمل اظتسؤكليات -2

   . كثرة حديث اظتعلم ك أسئلتو-3

  .تركيز أسئلة اظتعلم على نواحي معينة قد حترج التلميذ- 4

  ....التوبيخ، حيث يقـو اظتعلم بتوبيخ التلميذ إذا أخطأ -5
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: طرؽ التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

         ىناؾ عدة طرؽ لتوفَت التعليم النافع كاعتادؼ للطفل ، ُب ؼتتلف مراحل فتوه ، كالف سنوات الطفل االكٔب جد مهمة ُب 

اكتساب اظتهارات اصتسدية كاضتركية كالعقلية كاالجتماعية ، فاف عملية تعليم الطفل ىي ضمن مسؤكلية االىل ، كالوالدين بصفة 

  :خاصة ، كسنستعرض ُب ىذا الصدد بعض طرؽ التعليم ُب جوانب ؼتتلفة من حياة الطفل 

 :ىناؾ العاب تساعد الطفل على النمو اصتسدم كاضتركي ، منها  :تعلم التحرؾ  -1

 .أنواع اعتياكل ذات العجالت كعربات الدفع كعربات الشد - 

 . الزحف حتت النفق كاللعب باعتزازة - 

 . الصعود كالنزكؿ من على الدرج - 

 .حركة القرفصاء ، كالوقوؼ على رجل كاحدة - 

: تعلم اإلبداع - 2

            يتعلم الطفل اإلبداع عن طريق ما يقدـ لو من مواد تساعده على التعبَت عن نفسو ، كعلى االبتكار ، كتكشف 

 .رسومات الولد عن تبصر لكيفية رؤيتو العآب 

 .توسيع نطاؽ الرسم عند الطفل ليتخطى بذلك قلم التلوين كالفرشاة -

 .عن طريق الطالء باليد أك األصابع فاف الطفل متوض جتربة ظتسية جديدة  -

 .الطالء باالسفنجة كالطباعة باالكراؽ تعترب مقدمة جيدة للكتابة  -

 .توفَت العجينة كالصلصاؿ ينمي االبداع لديو ، كتعطيو االحساس باالؾتاز كاظتزيد من االبتكار كاالبداع  -

  :تطوير المهارات الفكرية - 3

تشمل اظتهارات الفكرية التعلم كالذاكرة كالتفكَت كاالستنباط ، كرغم انو يصعب على االطفاؿ استيعاب اظتفاىيم ُب ىذه            

: اظترحلة اظتبكرة ، اال انو ىناؾ طرؽ تعليمية تساعد على ذلك كتسهل ُب استيعاب ىذه اظتفاىيم 

 .لعبة العثور على متطابق من شاهنا تدريب مهارات اظتالحظة عند الطفل - 
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 .لعبة اخراج  الدخيل من غتموعة من االشياء جتعلو يفهم جيدا طبيعة االشياء - 

لعبة داخل كخارج كاليت تتمثل ُب ملء كيس صغَت كتفريغو ، فاف فرصة للتفكَت تتولد لدل الطفل ُب كيفية مشاركة شيئُت اظتساحة - 
 .نفسها ُب كقت معُت كعدـ التقائهما ُب كقت كاحد ، كىذا يعلمو التفكَت ُب األضداد

  :اكتساب حب الذات - 4

 . تفاعل الطفل مع العديد من األشخاص ُب عدة مستويات تساعده ُب صقل فهمو عتويتو      - 

 .اللقاء بالغرباء يساعده ُب تكوين فتاذج األدكار ُب العآب كحتسُت قدرتو على التعامل معها      - 

كىناؾ عدة طرؽ عملية تفيد ُب ذلك عن طريق اللعب، فوضع بعض الدمى اظتتحركة بُت يديو كسرد القصص لتولو إٔب       - 

 .شخص أخر لفًتة

        .كمن اظتفيد إعداد كتاب مصور عنو كعن عائلتو فذلك يساعد على تذكر األحداث     - 
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 دراسة نمو التلميذ المراىق: الفصل الثامن - 8

    : تعريف المراىقة  -8-1

ك معناىا التدرج ؿتو النضج  "adolescere   مشتقة من الفعل الالتيٍت"adolescence "كلمة مراىقة : لغة-8-1-1

ىق مبعٌت قرب، فراىق الشيء معناه قاربو، كراىق البلوغ تعٍت قارب البلوغ اك ىي مشتقة من الفعل ر (..االنفعإب ك العقلي، اصتنسي )

التدرج ُب النضج من رتيع اصتوانب : ك راىق الغالـ أم قارب اضتلم ك اضتلم ىو القدرة على إؾتاب النسل ك بذلك فاظتراىقة ىي

  .اصتنسية اصتسمية االجتماعية ك العقلية ك ىذا التعريف ال متتلف كثَتا عن اظتعٌت العلمي

 اظتراىقة تنطلق من مرحلة كموف ك ىي هبذا تعترب بداية ثانية النطالقة جديدة لعمليات النمو من جهة كما :اصطالحا-2 -8-1

تعترب عودة قوية ظتشاكل النمو اليت توارت مؤقتا أثناء مرحلة الكموف من جهة أخرل ك ىكذا تبدك اظتراىقة ك كأهنا عملية استيقاظ من 

مرحلة كموف متسمة بالبطيء ُب النمو ك ىدكئو ك باختفاء اظتشاكل مؤقتا ؽتا يؤدم إٔب كشف الغطاء عن اظتشاكل ك الصراعات ك 

  .جتددىا

ك معاكنوه، كما اىتم هبا أيضا  "زؿمآرنولد ج"ك قد اىتم هبذه اظترحلة العديد من العلماء ك الباحثُت الغربيُت على رأسهم            

كما عرفها العآب " الوقت الذم لتدث فيو التحوؿ ُب الوضع البيولوجي للفرد: "ك قد عرفها بأهنا 1955 "أكسبل"العآب النفساين 

الفًتة من العمر اليت تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواصف ك االنفعاالت اضتادة : " بأهنا1956سنة  "ستانلي ىوؿ"الكبَت 

 "ستانلي ىوؿ" نظريةىاك لذلك شتت" فًتة عواصف ك توتر ك شدة"ك " مولد جديد للفرد"كما انو يعتربىا " ك التوترات العنيفة

ألهنا تتضمن ُب رأيو تغيَتات ضخمة ُب اضتياة ك ىي نوع جديد من اظتيالد مصحوب ىذه اظترة بالتوترات ك " األزمة"أك " بالعاصفة"

  .مشاكل ال نتكن جتنب أزماهتا ك ضغوطها

الفًتة اليت يكسر فيها اظتراىق شرنقة الطفولة ليخرج إٔب العآب اطتارجي ك يبدأ ُب : " بأهنا1962مورككس كما عرفها               

يعٍت مصطلح اظتراىقة كما يستخدـ ُب علم : "عبد السالـ حامد بقولو: أما الباحثُت العرب فقد عرفها د" التفاعل معو ك االندماج فيو

  ."النفس مرحلة النضج ك الرشد، فاظتراىقة مرحلة تأىب ظترحلة الرشد
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سن النضج العقلي ك االنفعإب ك االجتماعي ك تصل إليها الفتاة قبل الفىت بنحو ''إهنا  ب"عبد الرحمن العيسوم"ك قد عرفها          

  ."عامُت

إهنا بدء ظهور اظتميزات اصتنسية ك ذلك نتيجة لنضج الغدد التناسلية فهي إذف مرحلة النمو ب'' فيقوؿ "محمد عبد القادر"أما          

   "...اظتتوسط بُت الطفولة ك الرشد حيث يتم فيها إعداد الناشئ ليصبح فردا يتحمل مسؤكلياتو للمشاركة ُب نشاط اجملتمع

مرحلة النمو اظتتوسط بُت الطفولة ك الرشد الذم يسبب كثَتا من القلق ك االضطرابات النفسية، '' كؽتا سبق نتكن تعريف اظتراىقة باهنا

  ''يتم ُب ىذه الفًتة نضج الوظائف البيولوجية ك الفيزيولوجية ك اصتسمية عموماك

   :تقسيم مرحلة المراىقة -8-2

  :قد اتفق معظم علماء النفس على أهنا تنقسم إٔب ثالث مراحل       ؿ

  ( سنة15-البلوغ ) اظتراىقة اظتبكرة -

  ( سنة18- سنة16) اظتراىقة الوسطى-

 (بداية الرشد-  سنة18) اظتراىقة اظتتأخرة -

   :      كمنو نتكن التفصيل ُب ىذه اظتراحل 

    تبدأ مبجموعة من العمليات اليت تؤدم إٔب البلوغ: المراىقة المبكرة-1- 8-2

  :عملية البلوغ ك مظاىر النمو فيو- 1

 ك يعرفو الكثَت من العلماء بأنو اظترحلة اليت يعرؼ فيها الفرد نضجا من الناحية اصتنسية فقط ك ذلك ، ىو الوصوؿ:تعريفو لغة- أ

 .بنضج األعضاء التناسلية اليت تنقل الفرد من مرحلة الطفولة إٔب الرشد

 سنة للذكور ك قد يتأخر لدل 14-13 سنة لإلناث، بينما يًتاكح ما بُت 13-12متتلف سن البلوغ حيث يًتاكح ما بُت         

 . سنوات3تواكب ىذه العملية حدكث طفرة فتو ك زيادة سريعة تستمر ظتدة .  سنة تقريبا16-15البعض إٔب سن 

  :العوامل المؤثرة في البلوغ- ب
  .حالة النشاط الغددم -1
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  .اضتالة الصحية العامة -2
  .نوعية الغداء -3

  :سمات المراىقة المبكرة- جػ

 .اظتميز للطفل إٔب العمليات اظتنطقية اظتنهجية (اظتادم اظتلموس )باالنتقاؿ من التفكَت الواقعي"بياجيو"تتميز ىذه اظترحلة ُب نظرية -1

  .الشعور بعدـ االتزاف -2

  .زيادة إحساس الفرد جبنسو -3

  .نفور الفىت من الفتاة ك العكس-4

  .ظهور العناصر اصتنسية الثانوية مع عدـ اكتماؿ نضجها كدكف القياـ بوظائفها -5

  .ضغوط الدكافع اصتنسية اليت ال يعرؼ اظتراىق كيفية كبح رتاحها -6

  :مظاىرىا- د

  .االىتماـ بتفحص الذات كحتليلها -1

  .اظتيل ظتظاىر الطبيعة كقضاء أكثر الوقت خارج البيت -2

  .التمرد على التقليد، كحب التجديد -3

  :المراىقة الوسطى 8-2-2 

  :سماتها: أ

  .الشعور باظتسؤكلية االجتماعية -1

  .اظتيل إٔب مساعدة اآلخرين كتقدمي العوف عتم -2

 .االىتماـ باصتنس اآلخر كيبدك على شكل ميوؿ كاىتمامات بتكوين صداقات كإقامة عالقات مع أفراده-3

  .اختيار األصدقاء من بُت األفراد الذين نتيل اظتراىق إليهم -4

  .اظتيل إٔب الزعامة -5
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  .اظتيوالت لدل اظتراىق كضوح االجتاىات ك -6

  : خصائص نمو المراىق- 8-3

تفيد ىذه الكلمة من الناحية اللغوية معٌت االقًتاب ك الدنو، كىي ُب معناىا االصطالحي قريبة من ىذا اظتعٌت، إذ أف             

  .اظتراىق ىو الفىت الذم يدنو من النضج كاكتماؿ الرشد، كذلك فإف كلمة اظترىق تعٍت الطغياف ك الزيادة

فاظتراىقة مرحلة كسيطة تنقل اإلنساف تدركتيا من الطفولة إٔب الرشد، أين يكتمل نضجو، كتبدأ مرحلة اظتراىقة عند اإلنساف           

 13-11حيث يصل إٔب البلوغ اصتنسي، كىو ظهور ؽتيزات جنسية نتيجة لنضج الغدد التناسلية، كغالبا ما يكوف ىذا البلوغ بُت 

 سنة، كتعترب ىذه الفًتة سيكولوجيا فًتة أزمة للمراىق، ألنو يفاجأ فيها بتغَتات جسمية 14-12سنة لدل البنات كعند البنُت بُت 

 .تًتؾ صدل عميقا ُب ذىنو ككجدانو

باإلضافة إٔب جانب  (اصتسمي، االنفعإب، العقلي ك االجتماعي )ك سوؼ نربز اطتصائص اظتميزة عتا ُب ؼتتلف جوانب النمو اظتعركفة

فتو جديد ٓب يكن سائدا خالؿ مرحلة الطفولة أال كىو النمو اصتنسي، إذ أنو ىو اظتظهر البارز باعتبار أف اظتراىقة ُب بداياهتا ال ختتلف 

كثَتا عن مرحلة الطفولة إال ُب التغَت اضتاصل على نشاط الغدد اصتنسية، أما هناياهتا فتكوف ؽتهدة بشكل كاضح ظترحلة الرشد، كال 

  .يظهر التأرجح أك اعتامشية إال ُب أكاسطها، حيث يكوف اظتراىق أشبو بإنساف اضتدكد، فال ىو بالطفل كال ىو بالراشد

   :ة المراىق المميزة لمرحلةخصائصاؿ-8-3

   : الخصائص الجنسية-8-3-1

يعرؼ النضج اصتنسي على أنو فتو الغدد التناسلية كقدرهتا على أداء كظائفها التناسلية، كنتكن تقسيم الصفات اصتنسية إٔب            

 .صفات جنسية ثانوية ك صفات جنسية أكلية ناجتة عن نشاط الغدد اصتنسية: قسمُت

  :كنتكن تلخيص ىذه الصفات كما يلي

  : المتأخرة لمراىقةا

 .تتحقق القدرة على التناسل عند اصتنسُت، كيصبح الدكر اصتنسي لكل منهما أكثر دقة ك حتديدا- 

  .تزداد اظتشاعر اصتنسية خصوبة كعمقا كتندمج مشاعر الرغبة اصتنسية مع مشاعر اظتودة ك احملبة- 
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  .يصبح الفرد أكثر كاقعية ُب إظهار ميلو ؿتو اصتنس األخر- 

  : المراىقة المتوسطة

  .ينشط الدافع لدل اظتراىق نشاطا يدفعو إٔب اظتيل ؿتو اصتنس اآلخر- 

  .الرغبة ُب حتصيل أكرب قدر من اظتعرفة ُب األمور اصتنسية- 

 .يكوف النشاط اصتنسي لدل الذكور أسبق منو لدل اإلناث، كيصل الذكور إٔب الطاقة اصتنسية- 

 : المراىقة المبكرة

  : اإلناث*

تثبط الغدد التناسلية كتصبح قادرة على أداء كظائفها التناسلية كىي اظتبيضات كتفرزاف اطتاليا اصتنسية أك ما تسمى بالبويضة ك ىنا  - 

 (.الطمث )تبدأ العادة الشهرية 

  .فتو الشعر ُب مواضع خاصة من اصتسم - 

  . نعومة الصوت -

  . فتو عظاـ اضتوض ك الفم ك اظتهبل -

  . اختزاف الدىن ُب األرداؼ ك فتوىا -

 :الذكور*

  .تنشط الغدد التناسلية كتصبح قادرة على أداء كظائفها التناسلية كىي اطتاليا اصتنسية أك ما تسمى باضتيوانات اظتنوية -

  .فتو الشعر ُب مواضع خاصة من اصتسم كاإلبط ك الوجو ك غيها- 

  .خشونة الصوت -

 .الصفات اصتنسية الثانويةكالصفات اصتنسية األكلية  - 
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  :الخصائص الجسمية-8-3-2

 :ك نتكن تلخيصها عرب اظتراحل الثالث كما يلي حتدث للمراىق تغَتات جسمية سريعة ك عنيفة ُب اضتجم، الوزف، الشكل،          

: المراىقة المبكرة*

  .لتدث فتو سريع ك مفاجئ ُب الطوؿ ك الوزف ك اعتيكل العظمي -

  .اتساع الكتف ك الصدر بالنسبة للذكور -

حتدث أكرب زيادة ُب الطوؿ متأخرة مدة عامُت تقريبا عند الذكور، بينما حتدث ىذه الزيادة عند البنات ُب الفًتة اليت تسبق أكؿ  -

  .حيض

 .تتغَت مالمح الفرد نتيجة للنمو السريع حيث يصبح الفم كاسع ك الفك العلوم ناميا أكثر من الفك السفلي -

  :المراىقة المتوسطة*

  .تباطؤ النمو اصتسمي ك دقة سرعتو تدركتيا -

الزيادة لدل الذكور أعلى من : استمرار الزيادة ببطء )زيادة الطوؿ ك الوزف عند كل من الذكور ك اإلناث مع كجود فرؽ بينهما-

  (.اإلناث

  .كصوؿ اإلناث إٔب أقصى النمو ُب الطوؿ ُب هناية ىذه اظترحلة تقريبا -

  .اـتفاض سرعة النمو ُب الوزف لدل اإلناث قبل الذكور -

  .زيادة سعة اظتعدة زيادة كبَتة -

  .حتسن اضتالة الصحية للمراىق حتسنا كاضحا -

  .تفوؽ الذكور على اإلناث ُب القوة العضلية -

  .قلة ساعات نـو اظتراىق -

  .اـتفاض طفيف ُب معدؿ النبض لدل اظتراىق ك اـتفاض استهالؾ جسمو لألككسجُت -
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  .ارتفاع ضغط الدـ تدركتيا عند كال اصتنسُت -

   :المراىقة المتأخرة*

  .يتواصل النمو اصتسمي ُب ىذه اظترحلة حىت يصل إٔب غايتو ك تتضح السمات اصتسدية للفرد ك تستقر مالمح ك جهو- 

  .تستمر الزيادة الطفيفة أك البطيئة لدل اصتنسُت حىت الرشد ك يالحظ تفوؽ الذكور على اإلناث ُب كل من الوزف ك الطوؿ -

  .يصل الفرد إٔب التوازف الغددم -

  .تكتمل األسناف الدائمة بظهور أضراس العقل األربعة ك يكتمل النضج اعتيكلي ك النضج اصتسمي -

لرياضية خالؿ سنوات ىذه اتتضح درجة كضوح القوة البدنية عند الذكور عنها عند البنات ؽتا كتعلهم يتفوقوف عليهن ُب األنشطة  -

 .اظترحلة

  : نتكن تلخيصها فيما يلي:الخصائص الحركية- 3- 8-3

   :المراىقة المبكرة*

 .يعاين البالغ من اضطرابات ُب حركاتو فيتعرض للوقوع أك التعثر أك سقوط األشياء من بُت يديو -

يفقد كثَتا من توازنو ك تبدك حركاتو الناجم عن العضالت الكبَتة ك الدقيقة غَت منتظمة، فقد نتوىم توفر لدل البالغ حيث يهب  -

  .ظتساعدتنا ك لكنو سرعاف ما يشعر بالتعب ك اإلرىاؽ ك اإلجهاد

 .يتصف البالغ باطتجل ك الكسل ك اطتموؿ ؽتا يؤدم إٔب اضطرابو ك تشويو أدائو -

   :المراىقة المتوسطة*

  .توافق ك انسجاـ حركات اظتراىق ك ازدياد نشاطو - 

  .ازدياد قدرة اظتراىق على اكتساب اظتهارات اضتركية -

  .حتسن على مستول السرعة اليت تتضمن استخداـ العضالت الكبَتة- 

  . حتسن  التآزر البصرم اليدكم-

   :المراىقة المتأخرة*
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  .يصل اظتراىق إٔب أقصى قوة عضالتو، كدقة حركتها سرعتها- 

  .يزداد نشاطو ك التنسيق بُت حركاتو- 

  .تزداد قدرتو على اكتساب مهارات حركية جديدة -

  .، ك القوة البدنية ك التحمل ، كخاصة منها األنشطة اظتركبة كالتوازف ك اظتركنة ك الرشاقة حتسن بعض األنشطة لدل اظتراىق -

  .يزداد كضوح الفركؽ ُب النمو اضتركي بُت الذكور ك اإلناث- 

   : خصائص النمو الحركي -8-3-4

   :المراىقة المبكرة*

   .عدـ التماثل بُت سرعة النمو اصتسمي ك النمو االنفعإب، ؽتا يؤدم إٔب االضطراب كعدـ الثبات - 

  . تذبذب اضتالة اظتزاجية ك تقلبات حادة ُب السلوؾ ك اجتاىات متناقضة أحيانا-

   . اظتيل إٔب اطتجل ك االنطواء أحيانا، كقضاء اظتراىق بعضا من ك كقتو ُب جو من أحالـ اليقظة أحيانا أخرل-

   .زيادة اضتساسية ك االنفعالية، فيضطرب ك يشعر بالقلق ظتا يعًتيو من فتو جسمي -

  : المراىقة المتوسطة*

ا من اختالفات أك عدـ الوضوح، ك زيادة القدرة على التوافق مع التغَتات اليت تطرأ على جسمها قُب االجتاه إٔب تقبل اضتياة بكل ما- 

  .كتقبلها

  .يزداد شعور اظتراىق بذاتو، فتظهر مشاعر التمرد ك الثركة ك الغضب -

  .تتسع أمالو ك أحالمو، كقد يتعذر عليو حتقيقها أك حتقيق معظمها -

  .تبلور ؽتا يولد إحساس القبوؿ باآلخريناؿ ُبتأخذ عاطفة اضتب - 

  .انفعاالت قوية ك حساسية مفرطة كعدـ الثبات -

  .يعاين اظتراىق من عدـ كضوح الرؤيا ك الشعور باضتَتة -

 .يشعر بعض اظتراىقُت كثَتا ُب أحالـ اليقظة، تعويضا عما يعانونو من أنواع النقص ك اضترماف -
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  . ختف درجة اظتخاكؼ اليت كانت تالـز اظتراىق ُب طفولتو ك مراىقتو اظتبكرة-

  .الشعور أحيانا باعتدكء ك السكينة -

 .تذبذب اضتالة االنفعالية من االنبساط إٔب االكتساب- 

: المراىقة المتأخرة*

  . التميز بقوة الشعور ك االستقالؿ ك االلتزاـ بعد أف يكوف قد استقر على غتموع من االختيارات-

 .تبدك مشاعر الود ك اضتب كاضحة لدل اظتراىق، ك تتكوف عنده عواطف ؿتو اصتماليات كحب الطبيعة - 

  .تبلور بعض العواطف الشخصية كاالعتناء بالنفس -

  .تتضح الصفات اظتزاجية ك تصبح أكثر دتايزا -

  .اقًتاب االنفعاالت من النضج ك اتسامها بالرصانة ك الثبات-

 .القدرة على اظتشاركة الوجدانية ك ازدياد اظتيل إٔب الرزتة ك الرأفة -

   : خصائص النمو االنفعالي- 8-3-5

 :المراىقة المبكرة*

 تقل سرعة النمو ُب القدرة العقلية نظرا ألف معظم طاقة الطفل البيولوجية تكوف مشغولة مبواجهة مطالب النمو اصتسمي السريع حىت -

  .يشعر باإلرىاؽ إذا قاـ مبجهود عقلي مركز أنو ال

  .يزداد االنتباه ُب ىذه الفًتة من حيث مداه كعدد مثَتاتو -

  .يصاحب قدرة االنتباه فتو القدرة على التعلم، ك فتو القدرة على التذكر -

 .يكوف التذكر ُب ىذه الفًتة قائما على الفهم ك ليس على التذكر اآلٕب الذم كاف مسيطرا ُب الطفولة-

ينتقل التخيل ُب ىذه اظترحلة من اطتياؿ القائم على معاصتة صور األشياء إٔب اطتياؿ القائم على معاصتة مفاىيم الفرد لألشياء، ك  -

  .لعل ذلك ىو ما يسهل على اظتراىق تناكؿ اظتواد الرياضية ك القوانُت العلمية ك النظرية

، كيقرأ دكاكين الشعر ك يكتب اظتذكرات  يطالع القصص كتتسع دائرة ميوؿ الفرد االستطالعية فنجده يقلب صفحات اصترائد -
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   .اطتاصة ك يكثر من الرحالت

: المراىقة المتوسطة*

  . استمرار الذكاء ُب النمو بسرعة أقل من سرعتو ُب اظتراحل السابقة- 

  ....(اظتكانية, العددية, اللغوية)استمرار فتو اظتواىب ك القدرات العقلية األخرل  -

  .تبلور اظتيوؿ العقلية للفرد -

   .التباين ُب الفركؽ الفردية ُب اظتيوؿ ك االستعدادات ك القدرات -

  . تطور موضوعات القراءة ك اجتاىها ؿتو كسب اظتعلومات توطئة للتخصص التعليمي ك اظتهٍت-

  .دتيز أسلوب الكتابة لدل اظتراىق بطابع فٍت رتيل -

  .اجملرداجتاه خياؿ اظتراىق إٔب اطتياؿ  -

  .البتكارم ك يظل التذكر اظتعنوم مطردا ُب فتوهافتو التفكَت اجملرد ك  -

  .زيادة قدرة الفرد على الفهم العميق ك االنتباه اظتركز ظتا يتعلم ك ازدياد قدرتو على التحصيل -

   . يغدك تفكَت الفرد أكثر مركنة ك أقل دتركزا حوؿ الذات -

    االىتماـ الواضح باظتستقبل الًتبوم ك اظتهٍت-

 : المراىقة المتأخرة*

  . تطور البناء العقلي تطورا كبَتا-

   .تتطور طريقة التفكَت لدل اظتراىق من التفكَت العيٍت إٔب االستنتاج النظرم- 

 .ك يستمر أك يزداد التباين ُب القدرات ك اظتيوؿ ( سنة 20-18)يصل النمو ُب الذكاء إٔب أقصاه مابُت - 

  .التمكن من استيعاب اظتفاىيم ك القيم األخالقية اظتتعلقة بالصواب ك اطتطأ -

 .ك حتليل اظتواقف حتليال منطقيا متسقا, نتيل اظتراىق ُب حل مشاكلو إٔب كضع الفركض اظتختلفة -

  .ك اختاذ القرارات ك اصطناع فلسفة معينة لو ُب اضتياة, ازدياد قدرتو على التفكَت اظتستقل -
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   .يصبح اظتراىق أكثر قدرة على تقومي نفسو ك التمييز بُت ما ىو كاقعي ك ما ىو مثإب -

  .ازدياد القدرة على التحصيل ك على اإلحاطة مبصادر اظتعرفة اظتتزايدة -

  . تظهر النظرة اظتستقبلية لدل اظتراىق خاصة عند الذكور-

   .يرتبط التخيل بالتفكَت ارتباطا قويا ك يستمتع اظتراىق استمتاعا كبَتا بالنشاط العقلي -

  :  الخصائص االجتماعية -8-3-6

 : المراىقة المبكرة*

 إٔب االرتباط بشلة ماعة الكبَتةأك التحوؿ من االرتباط باِب,  األصدقاءرتاعاتك حتل ػتلها ,  ختتفي تدركتيا رتاعات األطفاؿ-

  .كال يزاؿ يًتدد ُب االندماج معهما, منتقاة

  .التوجو ؿتو السلوؾ األكثر انضباط -

  .التحوؿ من عدـ االكًتاث بالفوارؽ الطبقية إٔب االىتماـ بدكر ىذه األمور ُب تقرير عالقات األفراد بعضهم لبعض -

   .عدـ القدرة على االستقالؿ عن األسرة -

  .ال يزاؿ غَت قادرا على حتديد ميولو اظتهنية -

   . يبقى الطفل منجذبا ؿتو الطفولة-

 :المتوسطة المراىقة*

 :يظل حائرا بُت جاذبية الطفولة ك جاذبية الرشد فهو ليس طفال ك ليس راشدا كما يوضح ذلك الشكل التإب- 

  .نتيل اظتراىق إٔب االستقالؿ ك التحرر من قيود األسرة ك تبعيتها -

  .يظهر الوالء ك الطاعة للشلة ك رتاعة الرفاؽ -

  .يتخلص من بعض جوانب األنانية السائدة ُب اظترحلة السابقة -

  .نتيل إٔب تقييم التقاليد القائمة ُب ضوء مشاعره ك خرباتو الشخصية -

 .يتبلور اعتزازه بنفسو -
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 : المراىقة المتأخرة*

  .ازدياد الرغبة ُب التحرر من اظتنزؿ كاكتساب االمتيازات اليت يتمتع هبا الكبار -
  .الرغبة ُب حتقيق استقالؿ اقتصادم -
االجتاه أكثر ؿتو االعتماد على النفس ك حتمل اظتسؤكلية ك إتقاف عمليات األخذ ك العطاء ك اختيار العمل اظترغوب ُب مزاكلتو ك  -

   .التخطيط ك االستعداد لو
  .تتطور لديو البصَتة االجتماعية -
  .يزداد اىتمامو بالتعرؼ على اظتهن اليت نتكن االلتحاؽ بإحداىا -
  .لتاكؿ التقليل من نزعاتو الفردية ك اظتيل إٔب العزلة -
  .تزداد قدرتو على التمييز بُت حاجاتو ك خططو ك آمالو الذاتية -
نتيل الفرد إٔب التفكَت  * .يزداد التفكَت ُب تعاليم الدين كمبادئها اليت يتعلمها ُب صغره كيزداد اتصالو بعآب القيم ك اظتعايَت ك اظتثل -

 .ُب إمكانياتو حتسُت ظركفو
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 دراسة شخصية المراىق: الفصل التاسع- 9

 :تمهيد- 9-1

، ففي مرحلة الطفولة الوسطى ك اظتتأخرة  مرحلة اظتراىقة باظتقارنة باظتراحل السابقة ىي مرحلة انتقاؿ خطَتة ُب عمر اإلنساف          

الحظنا أف حياة الطفل تتسم باعتدكء كاالتزاف ك العالقات االجتماعية اليت تسَت ُب يسر ك سهولة، كقد اىتم هبذه اظترحلة كل من 

 من اظتنظرين الذين أعطوا اىتماما كبَتا هبذه اظترحلة، كباختصار فاظتراىقة ُب طور البحث عن اظتثل ا فهم''اريكسوف'' ك ''سوليفاف''

   .العليا كعبادة البطل كاتساع العالقات االجتماعية كطور االكتفاء الذاٌب كطور استيقاظ الدكافع اصتنسية

  :مفهـو الشخصية -9-2

 أما علماء النفس فنجد أف ىناؾ من يلقي الضوء على اصتوانب  ،الشخصية حسب اجملتمع ينظر عتا حسب اظتكانة          

.  اصتسمية، أك على الشخصية كجهاز معقد من االستجابات أك على اظتيكانيزمات الداخلية اليت تتحكم ُب السلوؾ

 ُب الفرد اليت حتدد تكيفا تو اطتاصة مع ةالنفس جسميالشخصية ىي ذلك التنظيم الديناميكي لألنساؽ " ''رتاألب''كقد عرفها        

  ."ػتيطو

أهنا التصور اظتالئم الذم نتكن أف يقدمو أم عآب ُب أم كقت استنادا لبعض " على ىذا إذ يرل ''ماؾ كليالند''كٓب يوافق       

  ."السلوكات اإلنسانية بكل جزئياهتا

ىي غتموعة من األفتاط السلوكية اضتالية أك الطاقة الكامنة ُب اصتسم اليت تتحدد عن طريق الوراثة ك  " يرل أف'' أيزنك''     بينما 

  "احمليط

 "التنبؤ بسلوؾ شخص ما ُب موقف معُت كىي هتتم بكل السلوكات الظاىرية ك الباطنية للفرد"فيقوؿ بأهنا'' كاتل''     أما

التفاعل اظتتكامل للخصائص اصتسمية ك العقلية ك االنفعالية ك االجتماعية ذلك "الشخصية بأهنا تعريف ؽتا سبق من التعريفات نتكن ك

  "اليت دتيز الشخص ك جتعل منو فتط فريد ُب سلوكو ك مكوناتو النفسية

   :دراسة بعض المالمح في شخصية المراىق -9-3

 حالة من حاالت اظتراىقُت ُب اظتدارس 90 حوؿ التوافق عند الطالب اظتراىقُت كأجرل حبثا على ''مصطفى فهمي''حبث          

  : حيث عرض ىذه اضتاالت كعلق عليها ككجد من بُت العوامل اليت تتصل بطبيعة الفرد كشخصيتوباإلسكندريةالثانوية 
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  .يتصل بدرجة النمو كصفات اصتسم* -

   .كأقتها الذكاء (القدرات العقلية)ما يتصل بالناحية العقلية أم  -

  .(تالعادات ك االنفعاال )ما يتصل بالناحية النفسية  -

    :أىم مميزات الشخصية لدل المراىق*

يكوف النمو اصتسمي سريع كىذا ما يعرؼ بطفرة النمو ككذلك تربز شخصية اظتراىق ُب النمو اضتركي : من الناحية الجسمية **

  .كخاصة أف حركاتو دتتاز بعدـ التناسق فيما بينها

  :ؾتد اظتراىقوف يعطوف قابليتهم العقلية قيمة أكثر من اصتوانب األخرل كيربز ىذا اصتانب ُب: من الناحية العقلية **

القدرة :  كأما القدرات العقلية األخرل مثل ، تعترب القدرة على اختاذ القرار ك التفكَت دليال على النضج العقلي للفرد:القرار -

 اليت ''دياموند'' ككذلك حبوث 1958سنة  Vernon ''فرنوف''إْب كىذا ما أكدتو حبوث .......اظتيكانيكية ك القدرة اظتوسيقية

  .أكدت على أقتية القدرات العقلية

 ختتلف باختالؼ أفتاط الشخصية كشتاهتا كتشمل اظتيوؿ العقلية، الدينية، االجتماعية، الفنية، ك تتضح ىذه اظتيوؿ ُب :لميوؿا- 

 تناكلت ''1961كوظتاف ''ُب دراسة قاـ هبا ككسيقية، آبفنية ك اؿمرحلة اظتراىقة فيميل ُب البواكَت لأللعاب الرياضية، ٍب األدبية، ك 

كما . ، ك ختتلف اظتيوؿ باختالؼ الذكاء األدكار اليت يفضلها اظتراىقوف، فكاف الدكر الرياضي، ٍب الطيار، ٍب عآب الذرة كاظتبشر الديٍت

ختتلف أيضا باختالؼ اصتنس، الذكور نتيلوف للهوايات العلمية ك الكهرباء ك قيادة السيارات كاظتصارعة ك األلعاب الرياضية اظتختلفة، 

 على اظتراىقُت فكانت األدكار اليت 1969 ''كركترككلز''ك ُب دراسة أجراىا... ُب حُت ؾتد الفتيات أكثر ميال للقصص ك الشعر

النجومية الرياضية، اظتوىبة الدراسية ٍب :  أما الذكور ،دكر عارضة أزياء، ٍب اظتمرضة، ٍب اظتدرسة ٍب اظتمثلة أك الفنانة: تفضلها اظتراىقات

فتكوف بعيدة عن الواقع كأف يصبح ؾتما سينمائيا، أك ضابطا ُب اصتيش أك طيار أك بطال ُب الرياضة ك : أما اظتيوؿ اظتهنية. الشعبية

 .طبعا اظتيوؿ تتطور

  :الهوية عند المراىق  -9-4

   : يؤكد على ىذا''اريكسوف''يعترب بناء اعتوية االؾتاز األىم الذم يقـو بو اظتراىق، ك حىت         

 



 

 

82 
 

  ( ...............االسم، الكنية، ػتل الوالدة )بطاقة ىويتو  : اجتماعية*

توازم اصتواب من السؤاؿ من أنا؟ كمن سأكوف؟   : نفسية*

  :ك اظتراىق يتجو إما إٔب. اطتطر القائم ُب اظتراىقة ىو غموض اعتوية أك ضياعها أك اؿترافها كما يكوف عليو

 . اليت تقـو على الوعي ك اظتعرفة ك حتمل اظتسؤكلية أم حتقيق متطلبات النمو:بناء الهوية االيجابية*

  . يفشل اظتراىق ُب حتقيق متطلبات النمو:بناء الهوية السلبية*

  : عند المراىق مفهـو الذات  -9-5

ىي تكوين معرُب مركب من عدد من اضتاالت النفسية ك االنطباعات ك اظتشاعر كتشمل إدراؾ اصتانب اصتسمي ككل ماىو ػتسوس 

   "الشعور بكينونة الفرد" ككذلك شتاتو ك دكره ك إمكاناتو كىو مايولد 

  .كيف يدرؾ الشخص ذاتو: الذات اظتدركة -1

  .ىي الصورة اليت يراىا اآلخركف حوؿ ىذا الشخص: الذات االجتماعية -2

  .اليت يطمح أف يكوف عليها ىذا الفرد خالية من العيوب: الذات اظتثالية -3

  :نظرة المراىق للذات- 9-6

، ينمي إحساسو  ، شعور باضترية يستخدـ طاقاتو (سلب ك اكتاب )، غتاهبة اضتياة  منذ الصغر متقبل ذاتو: المتقبل للذات  -1

 .، نتكن حتديد نقاط الضعف ، ينسجم مع الوسط، اصترأة ، إنساف عفوم دكف ندـ

، كيبدك ىذا التقليل من قيمة ما لتققو  ، ال يقيمها حىت أنو يكرىها ، يلومها لنفسو ، غَت مرتاح  نقيض اظتتقبل:الرافض للذات-2

 . ك الوعي خاصةاالجتاىات، كىذا يعود إٔب استواء  ، كأكثر اىتماما باضتفاظ على شعورىم ، كعدـ الثقة باآلخرين من ؾتاح

  :العوامل المؤثرة في شخصية المراىق- 7- 9

  :ىناؾ عوامل داخلية ك خارجية تؤثر ُب شخصية اظتراىق

   يتمثل ُب النمو اصتسمي ك العقلي: العوامل الداخلية

  .كانب األخرل اظتساعدة ُب ىذا التأثَتاِب ك الثقافية ك الدينية ك البيئية إٔب االجتماعيةيتمثل ُب العوامل : العوامل اطتارجية
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  :ؿتصر ُبتك :  العوامل الداخلية1 – 9-7

ك يؤثر ُب الشخصية ك ذلك عن طريق عملية التوافق اليت تكوف مزدكجة، ك تتوافق مع جسده اصتديد، ك تتوافق : النمو الجسمي*

ُب النمو اصتسمي للمراىق يعترب حبق جتربة قاسية   مع أقرانو ك أفراد اجملتمع اآلخرين الذين يتعامل معهم كذلك أف أم عيب أك شذكذ

كذلك دكره ُب تقييم ك لو، فحب الشباب أك االعوجاج ُب اصتسم أك عدـ فتاء العضالت يقلق اظتراىق ك يولد لو عدـ الثقة بالنفس

   "بركدم"ك " ركؼ"الذات ك قد أكدتو حبوث 

مرحلة اظتهد : حيث حدد سبع مراحل يوجد فيها تغَتات جوىرية ُب الشخصية" سوليفاف"ك قد اىتم هبذا اصتانب : النمو الجنسي*

ظهور ما  ، مع  اظتراىقة اظتبكرة اظترحلة اظتتأخرة مرحلة الرشد ،مرحلة ما قبل اظتراىقة (عهد اضتداثة)مرحلة الطفولة مرحلة فًتة الصبا 

  .يسمى بالتعلق العاطفي ك عبادة البطل

   : العوامل الخارجية2- 9-7
   .القرناء\ اظتدرسة \ األسرة : عوامل اجتماعية*
   .نقص التوعية ك خاصة اإلعالـ: عوامل ثقافية*
   ".صموئيل مغاريوس"حبث: عوامل بيئية*
   .ضعف الوازع الديٍت الذم ىو عبارة عن قواعد عسكرية: عوامل دينية*
 .انتشار البطالة كالفراغ*
 .، الفقر الشديد ك الثراء الشديد ، الالمسؤكلية ، اضترية ، اصتهل الكتابات اظتنحرفة*



  الحاجات النفسية للمراىق: الفصل العاشر- 10

   :تعريف الحاجة  -101

كرتش ''يعرؼ ك ."الشعور بنقص شيء معُت إذا ما كجد حتقق اإلشباع" اضتاجة بأهنا ''  Murphy مورُب''يعرؼ              

شعور الكائن اضتي باظتيل لشيء " بأهنا ''اؾتلش''يعرؼ  كما ."حالة خاصة من مفهـو التوتر النفسي" اضتاجة بأهنا ''ك كرتشفيلد

 . ."اضتاجة إٔب الطعاـ، اضتاجة إٔب االنتماء:  اجتماعية مثل اكمعُت ك قد تكوف ىذه اضتاجة فيزيولوجية

    : للمراىق الحاجات النفسية-10-2

: الحاجة إلى التقدير-  1- 10-2

من التقدير االجتماعي الذم يتناسب كقواه كإمكاناتو ُب احمليط   لتتاج اظتراىق بصورة ماسة ألف لتصل على كم كافر              

، فاظتراىق ُب رحلة حبث دائم عن ذاتو فنجده يسلك سلوؾ الكبار من أجل ذلك فيدخن تعبَتا عن رغبتو ُب  االجتماعي العاـ

التشبو بالكبار ك كذلك الفتاة تنزع إٔب لبس األحذية ذات الكعب العإب ككضع اظتساحيق على ك جهها فيجد اظتراىق هبذا العمل 

ارضو أك عدـ استجابتو للشخص الذم عمد إٔب إظهار رغبتو كتت كما يع ،حتقيقا لذاتو بُت أترابو مكانة ٓب لتققها لدل كالديو

  .كىذا كلو لتحقيق اظتكانة االجتماعية" عياؿ"يناديو بلفظ 

  :الحاجة إلى اإلرشاد ك التوجيو- 10-2-2

إال أنو ُب اظتقابل يعاين . يتمتع اظتراىق بفكر نشط كزتاس نتكنو من اختاذ قرارات خطَتة مصَتية ُب بعض األحياف              

من نقص شديد ُب اطتربات ؽتا يعيقو من إصابة اعتدؼ فيؤدم بو إٔب الفشل فيحتاج بذلك إٔب مرشد كموجو باعتبار اظتراىق أسرع 

الناس إٔب الكآبة ك اليأس الذم يعمل على هتيئتو لتقبل الفشل كػتاكلة االستفادة من األخطاء بدال من اطتلود إٔب حالة اليأس ك 

   .الكآبة اليت ىي انتحار بطيء

  :الحاجة إلى العمل  3- 10-2

يعترب العمل اضتقل األكؿ الذم كتد فيو اظتراىق ذاتو إذ أف حاالت البطالة تؤثر أكثر ما تؤثر على ىذه الفئة فيكونوف عرضة 

لالؿترافات األخالقية كذلك باالـتراط ُب العنف السياسي ك الوقوؼ ُب كجو السالح، إذ أف الدافع عتذه اظتيوؿ ليس إلثبات 
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 كىذه اظتسؤكلية تقع على عاتق اجملتمع بتوفَت العمل الذم يتناسب كإمكانيات اظتراىق  ،الذات فحسب بل إظهارىا للمجتمع

 .الفساد األخالقي ضتفظو من

:  الحاجة إلى االستقالؿ- 10-2-4

تظهر بوضوح عند اظتراىقُت عندما يرفضوف أف يسأؿ عنهم آباءىم ُب اظتدرسة فإذا ما حضر ىؤالء اآلباء إحدل            

اضتفالت اليت فيها أبنائهم أثناء العاـ الدراسي فإف ىؤالء األكالد ال يرغبوف ُب الظهور أماـ زمالئهم، فاظتراىق يتمتع بثقة عالية ُب 

 .قدرتو على اختاذ القرارات بطريقة ال تكوف فيها السيطرة ك الوصاية قتا الوسيلة إلعانتو

  :الحاجة إلى اإلستعاب االجتماعي-5- 10-2

اإلستعاب االجتماعي تسخَت نشاط كحيوية اظتراىق بالكيفية الصحيحة اظتتالئمة مع اإلمكانات الذاتية الكامنة بنقصد         

لدل اظتراىق ؽتا يناسب ك اضتاجة االجتماعية ُب الوسط االجتماعي كعدـ االكًتاث هبذه اضتالة الطبيعية يعمل على جرفو إٔب 

  .االنطواء ك اطتموؿ ك االنزكاء كرمبا االؿتراؼ كقد يتحوؿ إٔب آلة تعمل دكف تفكَت

:  الشعور باألمن ك االستقرار- 6- 10-2

اظتقصود باألمن ىنا حالة الطمأنينة ك السكينة ك االستقرار بكافة أشكاعتا كىيأهتا النفسية ك االجتماعية كغَتىا،             

كإحساس اظتراىق باألماف يدفعو دكما إٔب أف يعمل حتسُت كضعو االجتماعي ك السَت ُب طريق كسب اظتكانة اظترموقة كيؤدم 

 .اطتوؼ إٔب حتطيمو كليا

: الحاجة إلى الحب ك العطف- 7- 10-2

 كيقصد هبا العالقة االجتماعية اليت يسود فيها الشعور باضتناف ك العطف ك اظتودة كما ُب عالقة األمومة ك األبوة اليت            

حاجة الشخص إٔب حب الغَت ك حاجتو إٔب أف يشعر حبب غَته لو، ك يرجع علماء النفس الكثَت من : تظهر ُب ناحيتُت قتا

االؿترافات السلوكية إٔب فقداف اضتب ك اضترماف من العطف ك يظهر ذلك بوضوح ُب جرائم األحداث اليت ؾتد معظمها بُت أفراد 

  .األسرة اظتفككة اليت تفتقر إٔب عاطفة اضتب ُب ػتيط األسرة
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:  الحاجة إلى السلطة الضابطة- 8- 10-2

تعترب السلطة كسيلة لتنظيم اضترية فكل إنساف لتتاج إٔب السلطة اظتوجهة اليت تنظم حرياتو فيعترب األبواف بالنسبة                 

  .للمراىق مصدر السلطة الضابطة

:  الحاجة إلى االنتماء- 10-2-9

يكوف الشعور باالنتماء من العوامل اعتامة ُب دتاسك اصتماعة ك ُب مرحلة اظتراىقة يشعر اظتراىق باالغًتاب نتيجة عدـ               

انتمائو صتماعة ػتددة ألنو إذا اقًتب من رتاعة الكبار أعرضوا عنو ك إذا ارتد إٔب رتاعة الطفولة ٓب يرحبوا بو لذلك نراه يبحث عن 

فاف ٓب . رتاعة رياضية أك اجتماعية إلدراكو أف ىذه اصتماعة ترضي ما لديو من حاجات نفسية كثَتة ال يرضيها البيت ك اظتدرسة

    .كتد ُب ىذه اصتماعة ما يرضي حاجاتو فانو يردتي ُب أحضاف رتاعة إجرامية

  : الحاجات النفسية عند ىنرم حوراني ك زمالئو - -103

ك " استكشافات ُب الشخصية" ك زمالئو بدراسة اضتاجات النفسية دراسة مستفيضة ُب مؤلفهم''ىنرم''قاـ                     

  :ىي تتضمن

  .كاضتاجة إٔب اعتواء ك اظتاء كالطعاـ ك ىي اشباعات جسمية:  حاجة فيزيولوجية *

: اضتاجة إٔب جتنب الدكنية أما اضتاجات الكامنة- اضتاجة إٔب العطف: ظاىرة أك صرلتة ك من أمثلتها الظاىرة : حاجة نفسية* 

اإلدراؾ ك اظتعرفة اظتكبوتة تأخذ صورة اضتاجة إٔب تقصي اظتسائل الشخصية اطتاصة االستنجاد اظتكبوت ك يأخذ صورة القلق ك 

   .اليأس

   :ىناؾ بعض األمثلة لتفسَت ىذه اضتاجات

 تتضح حاجة العدكاف ُب صور متعددة منها االستجابات االنفعالية ك التعبَت على الكراىية ك الغضب ك اظتنافسة ك :العدكاف -

  .التحقَت

  .اختاذ أسلوب اطتضوع ك قهر النفس لتجنب األٓب ك العقاب: تجنب األذل -
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  .ػتاكلة التأثَت ُب سلوؾ ك مشاعر ك أفكار الغَت:  السيطرة -

  .مصاحبة أفرد من اصتنس اآلخر االستمتاع بالتواجد مع اصتنس اآلخر: الجنس -

  :الظركؼ المؤدية إلحباط الحاجات النفسية --104

إذا أحبطت ىذه اضتاجات عند اظتراىق أدل ذلك بو إٔب حالة من التوتر ك القلق ك الضيق حىت يشبع ىذه               

 ك من الظركؼ  ، حالة عدـ التوازف النفسي ك البيولوجييؤدم إٔب اْب ، ....ا ك نفسيااضتاجات بيولوجيعدـ اشباع  ك ، اضتاجات

   :اليت تؤدم إٔب اإلحباط ؾتد

  .منع الفرد من حصولو على ىدفو أك حتقيق أىدافو: أكال

  .يرغب الفرد ُب حتقيقها: التعارض بُت األىداؼ: ثانيا

كما تعًتض اظتراىق عقبات حتوؿ بينو ك بُت إشباع رغباتو ك حاجاتو منها القوانُت االجتماعية ك التشريعية ك شركط            

القبوؿ ُب اظتدارس ك الكليات ك االمتحانات ك مشكالهتا النفسية ك االنفعالية ك اظتستول االقتصادم الذم ينشأ فيو اظتراىق ك 

ىناؾ أيضا أىداؼ متعارضة لتاكؿ الفرد أف يشبعها ُب كقت كاحد فهو يريد أف يكوف طالبا ؽتتازا ك ُب الوقت نفسو شخصا 

متميزا ُب اضتب ك ُب مغامراتو ك ؾتده أيضا لتاكؿ أف يتعاكف مع غتموعتُت من األفراد كل لو قيمة اليت تتعارض مع قيم اصتماعة 

صراع ك لتاكؿ الفرد اظتراىق أف متفف من التوتر الذم ينشأ نتيجة معوقات اإلشباع فيلجأ إٔب رسائل اضتيل اؿفهنا يقـو ، األخرل 

.  كالعدكاف ك التربير ك التمركز حوؿ الذات ك اعتركب عن طريق األمراض

  : نقد التنظيم الهرمي للحاجات- 10-5

   .فراد ترتيبا غَت ترتيبو اعترمياأل سبب تفضيل بعض ''ماسلو''ٓب يفسر -1

   .كما تتفاكت أقتية إشباع اضتاجات ُب ذاهتا فإهنا تتفاكت بُت فرد ك فرد، ك ذلك ُب الفرد الواحد بُت حالة ك حالة أخرل -2

  . ُب تنظيمو للحاجات مثاليا ُب اعتقاداتو عن الطبيعة البشرية''ماسلو '' كاف-3

 إال أف بعض األزمات كالبطالة ك اظترض نتكن أف تغَت ''ماسلو''ُب الظركؼ العادية قد يتم إرضاء حسب النمط الذم أكرده -4

  .الًتكيز إٔب مستول أدل إٔب اضتاجات
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ظترحلة العمرية للنمو فيعمل أف يكوف الًتكيز لدل الصغار أعلى اضتاجات الفيزيولوجية كعندما ا مدخال إٔب ''ماسلو''ٓب يقدـ - 5

يصبح الفرد أكرب سنا تتأكد حاجات األمن ٍب حاجات اضتب ك اإلنتماء ك عند منتصف العمر نتيل الراشدكف إٔب الوصوؿ إٔب 

  .  فَتكزكف على إشباع حاجات حتقيق الذاتـإمكاناتوقمة 

 القضية من زاكية نظرية فكأنو يفًتض كجود إنساف منعزؿ قائم بذاتو متجاىال أف فتوه ك ذىذا التصنيف منطقي جتريدم يأخ -6

 .اخل عائلة ككطن ك ما بينهما من كتل اجتماعية عديدةدحياتو كترياف 

  :كمن العوامل اليت تؤثر ُب ترتيب حاجات الفرد             

  .الدكافع االجتماعية كالتبعية أك الطموح أك التواكل -

 .السمات الشخصية مثل درجة الثقة بالنفس كاالتزاف الوجداين االنطوائي، درجة حتمل تأجيل اشباع اضتاجات -

 القيم االجتماعية ك الثقافية ك الدينية  -

  .اطتربات الشخصية -

  :مستويات الحاجات ك الحوافز - -106

 حاجات الفهم كاظتعرفة - 

 حاجات حتقيق الذات - 

 حاجات تقدير الذات - 

 حاجات اضتب ك االنتماء - 

 حاجات األمن - 

حاجات فيزيولوجية  - 

  :ُب تنظيمو للحاجات على عدد من اظتسلمات منها ''ماسلو''ك يستند           
أف الناس ُب حاجة جهاد مستمر كأف من يصلوف إٔب حالة حتقيق الذات قليلوف للغاية كاألغلبية الساحقة من الناس ُب حالة - 1

  .اختالؿ التوازف
  : بُت نوعُت من اضتاجات''ماسلو''نتيز  -2
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  .األكل ك الشرب: كىي تنتهي فورا إلرضائها، مثل: حاجات اكماؿ النقص- أ
  .حاجات النمو ك اإلرتقاء مثل حاجات حتقيق الذات كطلب العلم- ب
عندما يتوصل الناس إٔب حتقيق أىم حاجاهتم األساسية فإهنم كتاىدكف لتحقيق تلك اضتاجات اليت تأٌب ُب اظتستول التإب ك - 3

  .ىكذا حىت يصلوف إٔب الًتتيب األعلى للحاجات
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  .كالطباعة
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 منشورات: ليبيا. قياسها أساليب ك اختباراهتا ك نظرياهتا :الشخصية(. 1993. )ػتمد القذاُب رمضاف -7

 .العربية النهضة دار . الشخصية سيكولوجية (. 1975. )غنيم زتد سيد -8

 2008علم النفس النمو، اظتطبوعات اصتامعية اصتزائرية، سنة : سعيد زياف -9

 (. كالتطبيق النظرية بُت اإلنساين السلوؾ أسس ) النفس علم(. ، 2001. )السيسي حسُت علي شعباف -10
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