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  المحاضرة االولى 
   ومطالبھ)وقوانین النمو علم نفس النمو  (مفھوم

 
  ولى محتویات المحاضرة األ

  . تعریف النمو ـ 
 . القوانین والمبادئ العامة للنموـ 
  . مطالب النموـ 
  . مصادر مطالب النموـ 
  . مطالب النمو خالل مراحل عمر اإلنسانـ 

  تعریف النمو 
، تلك التغیرات االرتقائیة البنائیة التي تطرأ على الفرد في مختلف النواحي الجسمیة ” 

  ” وحتى انتھاء حیاتھتكوینھ وذلك منذ لحظة ، الجتماعیة وا، واالنفعالیة ، والعقلیة 
 ( یعني مصطلح ارتقائیة أن التغیرات النمائیة ترتبط ارتباطا منتظما بالزمن ) 

  
  ما الفرق بین مصطلحي النمو والتطور  ؟ 

 النمو ھو : الزیادة في حجم الجسم وأجزاءه أو تركیبھ 
لوظیفی��ة س��واء كان��ت مرتبط��ة ب��النواحي التط��ور ھ��و : الوص��ول إل��ى حال��ة م��ن الق��درة ا

   البیولوجیة أو السلوكیة
.أم��ا الق�درة عل�ى اس��تخدام ” نم�و ” مث�ال : الزی�ادة ف��ي حج�م ال�ذراعین أو األص��ابع  ھ�و 
تطور ” فھو أو استخدام الكومبیوتر الذراعین واألصابع في أداء عمل كالكتابة أو الرسم 

” .  
  القوانین والمبادئ العامة للنمو 

 النمو عملیة تغیر كلي مستمر ومنتظم . ـ 1
  ـ یسیر النمو في اتجاھات محددة .  2
 ـ تتأثر كل مرحلة من مراحل النمو بالمرحلة السابقة وتؤثر في المرحلة التالیة لھا  3
  ـ یتأثر النمو بالعوامل الداخلیة والخارجیة 4
 ـ یخضع النمو لمبدأ الفروق الفردیة  5
 الكمي والكیفي  ـ النمو یتضمن التغیر 6
 ـ اختالف معدل سرعة النمو  7
 ـ النمو یمكن التنبؤ بھ .  8
  ـ النمو عملیة تغیر كلي مستمر ومنتظم . 1

بمفھ��وم م��دى الحی��اة ، ورغ��م ذل��ك ی��رتبط والنم��و عملی��ة مس��تمرة ط��وال حی��اة اإلنس��ان 
المراھق�ة  استمراریة النمو إال أنھ لیس تدریجیا دائما فقد تحدث طفرات ، كما في مرحلة

، أو طف��رة ف��ي النم��و اللغ��وي كم��ا ف��ي مرحل��ة م��ا قب��ل المدرس��ة ،والطف��رة ف��ي النم��و 
  االجتماعي كما في الرشد .
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النمو عملیة كلیة ال تمس جانب واحد من الشخصیة ، ولكنھا تمس الجوانب االجتماعیة 
، اللغویة ( الطفل عندما یمشي تزید حصیلتھ مثال : والجسمیة واالنفعالیة في تكامل تام 

   .) وتخف حدة انفعاالتھ اجتماعیة ، ویصبح أكثر 
   ـ یسیر النمو في اتجاھات محددة . 2

ـ حرك�ات ال�رأس مث�ل االتجاه من الرأس إلى القدمین أو االتجاه من أعلى إل�ى أس�فل أ ـ 
 ـ الجلوس قبل الوقوف أو المشي مثل قبل الوقوف 

تخدام مفاص��ل الرس��غ والك��وع قب��ل ـ اس��مث��ل االتج��اه م��ن الوس��ط إل��ى األط��راف ب ـ 
  استخدام األطراف ـ الجلوس قبل الكالم والمشي

ـ الفھ�م ع�ام ث�م أكث�ر    ـ الحركات كلیة ث�م جزئی�ةمثل االتجاه من العام إلى الخاص ج ـ 
   تخصصا

  ـ تتأثر كل مرحلة من مراحل النمو بالمرحلة السابقة وتؤثر في المرحلة التالیة لھا  3
  داد للمرحلة السابقة لھا وتمھید للمرحلة التالیةكل مرحلة ھي امت

مثال : إصابة األم بالحصبة األلمانیة خ�الل ال�ثالث أش�ھر األول�ى م�ن الحم�ل ت�ؤدي إل�ى 
 والدة طفل مشوھا ویبقى كذلك .

العام األول من حیاة الطف�ل یعتب�ر عام�ا حاس�ما ف�ي نم�و الش�عور بالثق�ة ، وفق�دان مثال : 
في ی�ؤدي إل�ى الفش�ل ف�ي تك�وین عالق�ات اجتماعی�ة ص�حیحة ف�ي الرعایة واالھتم�ام الك�ا

  المستقبل .
  ـ یتأثر النمو بالعوامل الداخلیة والخارجیة 4

كال��ذكاء والق��درات تظھ��ر ف��ي الص�فات الجس��میة والعقلی��ة  ( الداخلی��ة ) العوام�ل الوراثی��ة
 العقلیة الخاصة .

  .والنفسیة عالیة واالجتماعیة تظھر في الصفات االنف( الخارجیة ) البیئیة أما العوامل 
   كما تؤثر عملیة التفاعل بین الوراثة والبیئة في النمو .

  ـ یخضع النمو لمبدأ الفروق الفردیة  5
 أساس ھذا المبدأ ھو عاملي الوراثة والبیئة .

ھ ف��ي ت��ف��ي الحی��اة ، وطریق ھخ��رین ، وأس��لوبآللك��ل ف��رد س��رعتھ ف��ي النم��و تختل��ف ع��ن ا
 ھارات ....التعلم , وقدرات وم

   
                           16            %68        %   16%  

  
  متفوقین

  ضعیف                متوسط             
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  ـ النمو یتضمن التغیر الكمي والكیفي  6
التغیر الكمي یتضمن الزیادة في حجم األعضاء ، أما الكیفي فیتضمن الزیادة ف�ي الق�درة 

 .عضو مصاحبة للزیادة في الحجم الوظیفیة لل
 ...   زیادة حجم الذراعین یصاحبھا زیادة في كفاءتھا الوظیفیة ،: مثل 

  
  ـ اختالف معدل سرعة النمو 7

النم�و ، وم�ن  جوان�بم�ن  جان�بتختلف سرعة النمو من مرحلة إل�ى أخ�رى ، وب�ین ك�ل 
  فرد إلى آخر ..

  
   ـ النمو یمكن التنبؤ بھ . 8

لى ما یمتلكھ الفرد من ق�درات حالی�ة یمك�ن التنب�ؤ بم�ا س�وف ینج�زه من خالل التعرف ع
  مستقبال .

  
  

 مطالب النمو
لكل مرحلة من مراحل النمو مطال�ب یج�ب أن تتحق�ق حت�ى یس�تطیع الف�رد أن یتحق�ق ل�ھ 

  التوافق والسعادة مع نفسھ ومع من حولھ .
حی�اة اإلنس�ان وال�ذي المطلب الذي یظھر في فترة م�ا م�ن ” تعرف مطالب النمو بأنھا :  

إذا تحق��ق إش��باعھ بنج��اح أدى إل��ى ش��عور الف��رد بالس��عادة وأدى إل��ى النج��اح ف��ي تحقی��ق 
مطال��ب النم��و المس��تقبلیة ، بینم��ا ی��ؤدي الفش��ل ف��ي إش��باعھ إل��ى ن��وع م��ن الش��قاء وع��دم 

  ” ..التوافق مع مطالب المراحل التالیة من الحیاة 
  

  مصادر مطالب النمو
  ریخ الجنیني للفرد . المصدر األول : التا

 یبدأ ھذا المصدر منذ تكوین الخلیة الملقحة وتستمر خالل المرحلة الجنینیة .
یعن�ي ص�عوبة تكی�ف مثال : إذ لم تظھر الوظیف�ة الس�معیة خ�الل ھ�ذه المرحل�ة ف�إن ذل�ك 

حی���اة اإلنس���ان التالی���ة وال تقتص���ر الف���رد م���ع األص���وات كمطل���ب أساس���ي ف���ي مراح���ل 
  السمعي فقط  بل تمتد إلى صعوبة النطق والتعلم . الصعوبة على الجانب 

  
  المصدر الثاني : النمط الثقافي للمجتمع الذي یوجد فیھ الفرد 

مھارات استخدام یكتسب الفرد مثال : مطالب النمو في المجتمعات المعاصرة تتطلب أن 
 الكومبیوتر واإلنترنت ووسائل
   ة المعاصرةأن یتكیف مع الحیااالتصال الحدیثة حتى یستطیع 

  
  المصدر الثالث : الفرد نفسھ 
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تعتب�ر م�ن األم�ور ما یبذلھ الفرد في س�بیل تعلم�ھ وإتقان�ھ للمھ�ارات والمع�ارف المختلف�ة 
وی�ؤدي وعلى االستقرار االجتماعي في تحقیق طموحاتھ ، وحصولھ على الرزق  ةالھام

  دورة في الحیاة .
  

  مطالب النمو خالل مراحل عمر اإلنسان
   النمو في مراحل الطفولة . ـ مطالب

 تعلم الكالم واكتساب اللغة .
 تعلم المشي واالنتقال من مكان ألخر .

  تعلم عملیات الضبط واإلخراج .
   . تعلم المھارات االجتماعیة والمعرفیة الالزمة لشئون الحیاة

  تكوین الضمیر وتمییز السلوكیات الصحیحة والخاطئة .
  ة لأللعاب واألنشطة االجتماعیة .تعلم المھارات الجسمیة الالزم

   تعلم مھارات االستقالل الذاتي .
  

   ـ مطالب النمو في مراحل المراھقة .
  تكوین عالقات جدیدة ناضجة مع رفاق السن .ـ 
 اكتساب الدور االجتماعي السلیم .ـ 
  تقبل التغیرات الجسمیة والتوافق معھا .ـ 
  واألصدقاء .تحقیق االستقالل االجتماعي عن الوالدین ـ 
  تحقیق االستقالل االقتصادي .ـ 
  اإلعداد واالستعداد للزواج والحیاة األسریة .ـ 
  كتساب القیم الدینیة واالجتماعیة ومعاییر األخالق في المجتمع .ـ ا
  

   ـ مطالب النمو في مرحلة الرشد والنضج .
 تنمیة الخبرات المعرفیة واالجتماعیة .ـ 
  األسریة المستقلة . والحیاة ،اختیار الزوج أو الزوجة ـ 
   تكوین مستوى اقتصادي واجتماعي مناسب ومستقر .ـ 
  

   ـ مطالب النمو في مرحلة وسط العمر
 تحقیق مستویات من النجاح االجتماعي والمھني .ـ 
 تحقیق مستوى معیشي مالئم .ـ 
  التعاون في تنشئة األطفال والمراھقین .ـ 
  التوافق مع اآلخرین .ـ 
  

   ب النمو في مرحلة الشیخوخة .ـ مطال
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  تقبل حاالت الضعف الجسمي والمتاعب الصحیة .ـ 
 تقبل النقص في الدخل .ـ 
  الزوج أو الزوجة . فقدانالتوافق مع ـ 
  تقبل الحیاة بواقعھا الحالي ال الماضي .ـ 
   المساھمة في الواجبات االجتماعیة في حدود اإلمكانات المتاحة .ـ 
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  العوامل المؤثره على النمو 
  الثانیة محتویات المحاضرة
  النمو العوامل المؤثرة في

 الوراثة
   البیئة
 الغدد

 التغذیة
 النضح والتعلم

  العوامل الثانویة المؤثرة على النمو 
 
  المؤثرة في النمو العوامل -
 

و ال�ذي یتمث�ل  الوراث�ة ، فعام�لینمو اإلنسان نتیجة للتفاع�ل ب�ین عوام�ل الوراث�ة والبیئ�ة 
إلى جانب الغدد والن�واحي  في الخصائص والقدرات والسمات الجسمیة والعقلیة المورثة

تعل�م وخب�رات وعالق�ات اجتماعی�ة  بما یمثلھ م�ن البیئة الفسیولوجیة والعصبیة ، و عامل
  .وثقافیة

 
 ∞ وھ������ذه العوام������ل متداخل������ة بش������كل كبی������ر بحی������ث یص������عب الفص������ل بینھ������ا

  المؤثرة في النمو ملالعوا-
 

 .. ..البیئة الوراثة
 .. الغدد

 .. والتعلم ...النطق  التغذیة
 
 العوامل الوراثیة -1

مجموع الخصائص والسمات التي تنتقل من اآلباء واألجداد واألسالف إلى  ھي:الوراثة
 .. الكروموزومات و الجینات األبناء عن طریق

من   زوجا 23 التي تتكون من ) الزیجوت ( ةتبدأ حیاة اإلنسان بتكوین الخلیة الملقح
األب بینما النصف األخر یحمل  الكروموزومات نصفھا یحمل الصفات الوراثیة من

 .  الصفات الموروثة من األم
زوجا من الكروموزومات عند  22 حیث تتشابھ الجنین جنس نوع أول صفة تحدد ھي

 .23 األبوین ، ویتحدد جنس الجنین من الزوج
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 (x) فإذا كان نوع الكروموزوم (Y) أو (x) بینما األب النوعین (x) عطي النوعفاألم ت
  ذكرا فینتج (y) أنثى ، إما إذا كان من النوع ینتج

 
  الموروثة أنواع الصفات -

 .. الصفات السائدة
  مباشرة من األباء إلى األبناء وھي التي تنقل

 .. الصفات المتنحیة
  في الوالدین واألسالف وال تظھر ھي الصفات المنحدرة من األجداد

 .. الصفات الوالدیة
تصادف  ھي الصفات التي تسھم في تكوینھا ظروف بیئة الحمل أول المشكالت التي قد

  والدة الجنین
 
  العوامل البیئة -2

ما یحیط بالفرد من متغیرات طبیعیة جغرافیة مثل درجات  إلى "البیئة"یشیر مصطلح
  ساحلیة –صناعیة  – راعیةالحرارة ، ونوع البیئة ز

المجتمع  البیئة االجتماعیة من عادات و تقالید ونظم ثقافیة ودینیة وتعلیم ، وما یوفره و
 . من إمكانات وتسھیالت

والتي تشیر إلى تأثر الفرد بمثیرات  " النفسیة البیئة " كما یتضمن ھذا المفھوم مصطلح
 . غیرھا معینة دون

  :بأنھا البیئة وتعرف
االستثارات التي یتلقاھا الفرد منذ لحظة إخصاب البویضة في رحم األم و  عمجمو�

 �وفاتھ حتى
  :على المعنى السابق للبیئة تصنف إلى وبناء

  
 .. ) بیئة الرحم ( بیئة ما قبل المیالد -1

تناولھا المواد  –بھا اإلنسان ، یتأثر نمو الجنین بعوامل : تغذیة األم  ھي أول بیئة یوجد
بعض أنواع العقاقیر الطبیة والتدخین ، وحالة األم الصحیة و إصابتھا  ثلالضارة م

یتأثر بالحالة النفسیة لألم مثل القلق والتوتر والسعادة وكلھا عوامل تنشأ  باألمراض كما
 . تفاعل األم مع البیئة المحیطة بھا نتیجة

 .. بیئة ما بعد المیالد -2
 �الترتیب وھي على

  . بیئة العمل لمدرسةبیئة ا . بیئة المنزل
 
 النمو تأثیر الغدد في -3

مركبات كیمیائیة یحتاج إلیھا الجسم في عملیات  ھي أعضاء داخلیة تقوم بتكوین : الغدد
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  . النمو
 : وتنقسم إلى نوعین ، ھما

 . الغدد القنویة : أوال
 . ) الصماء( الالقنویة الغدد : ثانیا

  غدد قنویة
 الدھنیة – الغدد اللعابیة : قنوات مثل دم ثم تعید إفرازھا فيوتجمع موادھا األولیة من ال

 العرقیة – الدمعیة –
  .. ولیس لھا عالقة مباشرة بعملیة النمو فسیولوجیة الغدد القنویة لھا أھمیة و
 
  )    الال قنویة( الصماء الغدد -

  تجمع موادھا األولیة من الدم
  " ھرمونات " ثم تحولھا إلى مواد كیمیائیة معقدة تسمى

 الدم دون وجود قنوات تصب الھرمونات مباشرة في
الشخصیة وخاصة تأثیرھا في  تلعب الغدد الصماء دورا مھما في النمو الجسمي ونمو

  الجھاز العصبي
 شخصیتھ یجعل الشخص متوازنا في التوازن بین إفرازتھا

 
 .. أنواع الغدد الصماء

  .. الغدد الصنوبریة -1
 .. الشھر الخامس . توجد أعلى المخ یبدأ تكونھا في

 تضمر قبل البلوغ وتسمى غدد الطفولة
   .. التبكیر في ضمورھا أو التأخیر یؤدي إلى حلل في الشخصیة

 
  .. الغدة النخامیة- 2

نوعا من  12وتتألف من فصین أمامي وخلفي یفرز الفص األمامي  تقع أسفل المخ ،
ر في نمو العظام إلى جانب النمو العقلي النمو الذي یؤث الھرمونات أھمھا ھرمون

  . والتناسلي
  . . الخلفي في ضغط الدم وتنظیم الماء في الجسم تؤثر إفرازات الفص

 
  .. الغدد الدرقیة -3

الذي یؤثر في  " الثیروكسین " وتفرز ھرمون تقع أسفل الرقبة أمام القصبة الھوائیة
 . وظائف الجھاز العصبي

 . في الكالم والمشي وعدم انتظام األسنان التأخر النقص یؤدي إلى
  .. یؤدي إلى التخلف العقلي في الحاالت الحادة
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 .. التناسلیة الغدة -4

 .اإلناث تفرز الھرمونات الذكري لدى الذكور و األنثویة لدى
 .الجنس مسئولة عن إبراز خصائص كل نوع من

  . ف علیھ نوع الجنسیتوق نوعى الھرمونات موجودة لدى الجنسین والھرمون السائد
 
 الغذاء وعالقتھ بالنمو - 4

 . یلعب الغذاء دورا مھما في عملیة النمو
تكوین بنیة  تؤدي عملیة التغذیة إلى تغیرات كیمیائیة تحدث داخل الجسم ینتج عنھا

 .الجسم ، وتجدید أنسجة الجسم المستھلكة
م عن البناء بسبب نقص والبناء في الجسم ، وقد تزید عملیات الھد تحدث عملیات الھدم

 . یؤثر في النمو التغذیة أو المرض مما
 بروتین – أمالح ( المتكامل الشامل للعناصر الغذائیة یحتاج الجسم إلى الغذاء المتوازن

  )... الماء – نشویات – سكریات – دھون –
 النضج والتعلم - 5

  .. ھو تغیرات نمائیة یمكن مالحظتھا : النضج
  .. ھو النضج

للتدریب  لتغیر المفاجئ لمظاھر سلوكیة تظھر عند أفراد النوع الواحد دون أثرا "
 " والمران

یمكنھ من المشي أو الكالم أو  مثال : نضج الجھاز العصبي و التشریحي للطفل الذي
 .. الكتابة و القراءة

 
  أنواع النضج -
 
  العضوي أو الجسمي النضج -أ

 .محددة القیام بوظائفدرجة نمو أعضاء الجسم بما یمكنھا من 
یمكن الطفل من الكتابة  درجة نمو عضالت الید و األصابع والجھاز العصبي الذي مثل

  . أو الرسم
 
  النضج العقلي -ب

 نمو الوظائف العقلیة كالتفكیر، االنتباه التي تمكن الفرد من التعلم وحل المشكالت درجة
.. 
 النضج االجتماعي -ج

االجتماعي مع أفراد البیئة التي  نمو تمكنھ من التفاعلوصول الفرد إلى درجة من ال
 ..یعیش فیھ
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 النضج االنفعالي -د
   .. الفرد إلى درجة من النمو تمكنھ من التحكم في انفعاالتھ وصول

 
   الفروق بین النضج والتعلم -
  

 : التعلم
  . قیام الفرد بنشاط یحدث بسبب

 . إرادیةو وجود دافع عملیة
 . ط خاصة من السلوكظھور أنما یؤدي إلى

 . في التعلم إلى الظروف البیئیة یرجع السبب
 : النضج

  . قیام الفرد بنشاط ال یشترط
 . إرادة اإلنسان یحدث دون
 . ظھور أنماط عامة من السلوك یؤدي إلى

 . في النضج إلى عامل الوراثة یرجع السبب

  - :   العوامل الثانویھ المؤثره على النمو

أھ�م العوام�ل الم�ؤثرة ف�ى النم�و بمظ�اھره الجس�میة  م�نھجصدر ھذا ال بحثنا فى          
والنفسیة واالجتماعیة ولخصناھا ف�ى الوراث�ة  والبیئ�ھ ، والھرمون�ات وس�نحاول األن أن 
نبحث العوامل الثانویة التى تؤثر فى ھذا النمو وھ�ى : الم�رض والح�وادث الت�ى تص�یب 

ى ت��ؤثر ت��أثیراً ض��اراً عل��ى النم��و ، وال��والدة الحام��ل أو الطف��ل ، واالنفع��االت الح��ادة الت��
 المبتسرة أو الوالدة قبل األوان ، والھواء النقى وأشعة الشمس . 

  المرض والحوادث: -1

  
تؤثر بعض األمراض التى تصاب بھا األم أثنائھا حملھا على نم�و الطف�ل .                

ا ، ق�د ی�ؤثر عل�ى األذن عل�ى أن أص�ابة األم بالمالری� L.W.Sontagوقد دل�ت أبح�اث 
الداخلیة للجنین فیصاب الطفل بصمم كلى أو بص�مم جزئ�ى ، وی�ؤثر ھ�ذا الص�مم ب�دوره 

  على النمو اللغوى فیعطلھ أو یعوقھ .

  
ھذا ، وقد تؤثر بعض األمراض البدنیة على النمو االنفع�الي واالجتم�اعي ،               

زف دمھ فإنھ ال یتجم�د ب�ل یظ�ل یس�یل إذا ن Hemophilaفالطفل المصاب بالھیموفیلیا 
حتى تخور قواه ویشرف على الھ�الك ، فھ�و ل�ذلك یخش�ى دائم�اً عل�ى حیات�ھ فیع�یش قلق�اً 
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مضطرباً . ویبعد دائماً ع�ن رفقائ�ھ حت�ى ال یص�اب ب�أى ج�رح م�ا ، وھ�و یلع�ب معھ�م ، 
  وبذلك تضییق دائرة تفاعلھ االجتماعى ، ویتأخر نضجھ .

  االنفعاالت الحادة -2

  
یت����أثر نم����و الطف����ل باالنفع����االت الح����ادة. ولق����د دل����ت أبح����اث ویدوس����ن               

E.M.widowson  الت��ى أجراھ��ا عل��ى األطف��ال ال��ذین یعیش��ون ف��ى مالج��ىء الیت��امى
س��نة ، عل��ى أن االنفع��االت القوی��ة الح��ادة  14إل��ى  4بألمانی��ا وال��ذین تمت��د أعم��ارھم م��ن 

  اضحا .تؤخر سرعة نمو ھؤالء األطفال تأخیراً و

  الوالدة المبتسرة: -3

  
یول��د بع��ض األطف��ال والدة مبتس��ره ، أى أنھ��م یول��دون قب��ل أن تكتم��ل الم��دة             

الطبیعیة للحمل . ولھذا تت�أثر حی�اتھم وص�حتھم وس�رعة نم�وھم م�دة حملھ�م . ولق�د دل�ت 
عل�ى أن نس�بة الوفی�ات ب�ین  W.Poneramceوبونرامث  M.Steinerأبحاث ستیز 

الرض��ع تتناس��ب عكس��یاً وم��دة الحم��ل . فكلم��ا نقص��ت ھ��ذه الم��دة زادت نس��بة  األطف��ال
الوفیات ، وكلما زادت ھذه المدة نقصت نسبت الوفیات . ھذا وتتأثر الحواس عامة بھ�ذه 

  الوالدة المبتسرة وخاصة حاسة البصر .

  الھواء النقى وأشعة الشمس : -5

  
یتنفسھ الطفل فأطف�ال الری�ف ینم�ون أس�رع یتأثر النمو بدرجة نقاوة الھواء الذى          

م��ن أطف��ال الم��دن المزدحم��ة بالس��كان. وألش��عة الش��مس أثرھ��ا الفع��ال ف��ى س��رعة النم��و 
  وخاصة األشعة فوق البنفسجیة
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  نظریات النمو 
  نظریات النمو

 
مستویات الشعورك مكونات -" مراحل النمو عند " فروید –نظریة " فروید " -1

  ..الشخصیة
 .بیاجیة مراحل النمو عند - نظریة "بیاجیة "-2
  . مراحل النمو عند إریكسون –نظریة " إریكسون "  -3
 

 نظریات النمو:
بالدراسة ، وظھر عدد كبیر من النظریات التي  تعددت النظریات التي تناولت النمو

ك والتغیرات التي تطرأ على اإلنسان ، ورغم ذل حاولت تفسیر ظاھرة النمو اإلنساني ،
 النمو اإلنسان ال توجد نظریة واحدة كاملة تماما تفسر

  التحلیل النفسي "فروید" نظریة
 ( علیھا الشبق ) اإلنسان تولد مع ( أطلق أكد .. فروید .. على وجود طاقة غریزیة

 . السلوك اإلنساني وھي قوة حیویة و طاقة نفسیة ، تتحرك وتؤثر في ) اللیبدو
ھو تحدید مركز اللیبدو ، وھي تتركز في  "فروید" ي عندومفتاح فھم السلوك اإلنسان

 .مراحل النمو المختلفة مناطق مختلفة من الجسم عبر
 

 -: ھذه المراحل ھي و اھم
 األولى من عمر الطفل ) ( الفمیة المرحلة -أ

من عمر الطفل ، حیث یحدث اإلشباع عند الطفل من  تغطي ھذه المرحلة السنة األولى
لم یتم اإلشباع الفمي خالل ھذه المرحلة بشكل  واللسان والفم ، وإذاستثارة الشفاة 

األصابع ،أو قضم األظافر أو ربما التدخین  مناسب فقد یطور الطفل عادات مثل : مص
  .الطفل في مراحل الحقة من عمر

 
 سنة ) 3 – 2من  ( المرحلة الثانیة -ب

ید وعي الطفل باللذة الناجمة من عمر الطفل، حیث یتزا وتغطي العامین الثاني والثالث
المخاطیة للمنطقة الشرجیة ،وإلشباع الحاجة الحیویة  عن حركة األمعاء على األغشیة

 .الفضالت للتخلص من
ویرى فروید أن بعض الخصائص التي یتمتع بھا الفرد في مراحل الحقة من حیاتھ  �
  : مثل

  ھذه المرحلةفي  العناد والبخل تنبع من الخبرات التي یمر بھا الطفل
 
 ) سنوات 6 – 3من  ( الثالثة المرحلة -ج

فمن وجھة نظر فروید   )عند األطفال الذكور  (أودیب :عقدیتن وتعبر ھذه المرحلة عن
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یتعلق بأمھ ویجد أن األب منافسا قویا لھ ، ولحل ھذه العقدة یتبنى الطفل  أن الطفل
ند اإلناث فیعتقد فرویدیوجود أبیھ فیتطور لدیھ األنا األعلى ، أما ع مبادئ ومثل

تخشى العقاب  من خالل تطور مشاعرھا نحو األب ولكنھا  )لدى اإلناث  (إلكتراعقدة
 . األنا األعلى على ید أمھا وتبنیھا القیم والمثل التي تحترمھا فیتطور لدى اإلناث

  
 ) البلوغ – 6من  ( المرحلة الرابع -د

الطاقة ، ویكرس الطفل وقتھ و طاقتھ  في ، وتتسم بالھدوءالكمونمرحلة یطلق علیھا
اھتمام الطفل من الذات إلى اآلخرین  للتعلم واألنشطة البدنیة و االجتماعیة ، ویتحول

 . معھم من خالل تكوین العالقات والصداقات
  
 )المراھقة ( الخامسة المرحلة -ھـ

وتصبح مھمة ، وتغطي ھذه المرحلة فترة المراھقة ،  یطلق علیھا المرحلة التناسلیة
بالنسبة للذكور فإن ذلك یعني التخلص من تعلقھ بأمھ ،  الفرد أن یحرر نفسھ من والدیة،

البنت فتسعى إلى الزواج وأن تنفصل عن األبوین ، وتقیم  وأن یجد حیاة خاصة بھ ، أما
  . أسرتھا وحیاتھا الخاصة

بقة ، فإن ذلك یقود ناجحا في ھذه المرحلة و المراحل السا وإذا كان التطور في النمو
  . إنجاب األطفال وتربیتھم إلى االستقاللیة و النضج و

 
 -  فروید في نظریتھ مستویات الشعور وتناول

 كل ما یعیھ الفرد في لحظة معینھ ھو:  الشعور -1
 ◦ ھي الذكریات المخزونة والتي یمكن استدعاؤھا:  ما قبل الشعور -2
التي تؤثر في  سیة ، ویتكون من الذكریاتوھو أعمق المستویات النف:  الالشعور-3

  اللسان السلوك ، وال یمكن استدعاؤھا ولكن تظھر في األحالم وزالت
 

 : في نظریتھ مكونات الشخصي وقسمھا إلى " فروید " وتناول ایضا
الھو : ھو مصدر الطاقة والغرائز ، والحاجات ، وھو ال شعوري وال منطقي  -1

 . مبدأ اللذة ویوجھھ
والجزء اآلخر ال شعوري ، ویعتبر الجھاز اإلداري  : جزء منھ شعوري  نااأل -2

 ) مركز الصراع ( للشخصیة
 . ویضم القیم الدینیة واألخالقیة ، ویؤثر على السلوك : ویمثل الضمیر  األنا األعلى -3
 ) الثالث وغالبا ما یحدث صراع بین المكونات (
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 ) النمو المعرفي ( نظریة بیاجیة  -
 

واھتم بدراسة نمو المفاھیم األساسیة عند الطفل مثل  ركز بیاجیة على النمو المعرفي ،
  ◦مفھوم العدد ، مفھوم المساحة مفھوم الزمان ، مفھوم المكان ،

 : وینظر بیاجیة إلى التطور المعرفي من زاویتین ھما�-
  البنیة العقلیة ، و الوظائف العقلیة

 :  بیاجیھ مراحل النمو عند -
 -: و تتمیز بما یلي ) العام الثاني –المیالد  ( المرحلة الحسیة الحركیة ، وتمتد من -1
  ) ردود أفعال للمثیرات ( الطفل أفعال بدائیة یمارس-
  لحل المشكالت ، وبدایة التخیل و الكالم ، والمشي اكتشاف طرق جدیدة-
 
 وتتمیز بما یلي ) سنوات 7 – 2من  ) � ( ما قبل العملیات ( اإلجرائیة المرحلة قبل-2
:- 

 تتمیز بنمو اللغة والتفكیر عند الطفل
النمو المعرفي في ھذه المرحلة ھي عدم الثبات ( عدم فھم أن الشيء  ومن أھم مظاھر
  ) یعود لحالتھ ) ( مثل عملیات الطرح یمكن ان یتغیر و

 تمیز بماوت ) سنة 11 – 7اإلجراءات المادیة من سن  ( مرحلة العملیات الحسیة -3
 :یلي

  ) ..األقصر – األطول – األصغر – األكبر ( تصنیف األشیاء المادیة المحسوسة
  الشھر – الیوم – األمس ) إدراك الزمن

 وتركیزه نمو القدرة على توزیع االنتباه ،
 الضرب و القسمة – الطرح و الجمع : على قابلیة التفكیر العكسي ، مثال القدرة

 -: وتتمیز بما یلي ) المراھقة ( لصوریةمرحلة االجراءات ا -4
والقدرة  ) .... التعاون – العدل – مفھوم الخیر مثل ( نمو القدرة على التفكیر المجرد

 على حل المشكالت
 التخیل و استخدام الرموز وفھم الكتابات و األمثلة نمو القدرة على

  ) .... العلوم ، كما في الریاضیات ( فھم الفئات
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   ) النظریة النفسیھ االجتماعیة ( أریكسون نظریة
 .. " أریكسون" یرى

ثمان مراحل من الطفولة إلى الشیخوخة ، وكل مرحلة تمثل  أن نمو الشخصیة یتم في
 : اجتماعیة یعبر عنھا اتجاھان نقظة تحول تتصمن أزمة نفسیة

 خطرا ، واآلخر یتضمن خاصیة مرغوبة أحدھما
زمة النفسیة االجتماعیة یجب أن تحل قبل أن ینتقل الفرد على أن األ " أریكسون " وأكد

 ..المرحلة التالیة بنجاح إلى

 :أریكسون مراحل النمو النفسي االجتماعي عند
 ) العام األول ( مرحلة الثقة عدم الثقة -1
حصل الرضیع على أشباع حاجاتھ األساسیة وشعر أن العالم آمن من حولھ ، تتربى  إذا
 ھ وفي الوالدین ، وإذت فشل في ذلك وكانت الرعایة و إشباع الحاجاتالثقھ في نفس فیھ

  األساسیة غیر كافیة ، ینمو لدیة الخوف وعدم الثقة
 )سنوات 3 – 2 ( الذاتي مقابل الشك مرحلة التحكم -2

أما  –و الكالم ، یؤدي إلى الشعور باإلرادة  التحكم في عملیات المشي ، واإلخراج
إلى شعور الطفل بالخجل و الشك في الذات  المساندة ، یؤدي الفشل في ذلك مع نقص

 والشك في اآلخرین
  ) سنوات 5 – 4 ( في مقابل الذنب مرحلة المبادرة -3

، وأجیب على اسئلتھ ، فإن ذلك یؤدي إلى  إذا أتیحت الفرصة للطفل للعب بحریة
ھا مصدر ضیق یؤدي على اسئلتھ ، واعتبار المبادرة ، أما إعاقة نشاطھ ، وعدم اإلجابة

  إلى الشعور بالذنب
 ) سنة 11 – 6 ( االجتھاد مقابل القصور مرحلة -4

والمثابرة في المدرسة ، وعن طریق التشجیع یتعلم  ینمو لدى الطفل الشعور باالجتھاد
تعزیزا سالبا فقد یشعر بعجزه عن أداء األعمال  المثابرة واالجتھاد ، أما إذا تلقى

  بالقصور یمنعھ من المحاولة مو لدیھ شعورالمطلوبة منھ ، وین
 ) سنة 18 – 12 ( الذاتیة مقابل تشوش الدور مرحلة -5

الطفرة الجسمیة ، ومن خالل تحدید الھویة  یكون المراھق في مرحلة تساؤل تصاحب
شعر بعدم تحقیق ذاتیھ ، فإنھ یشعر بتشوش  واالھتمامات یحقق المراھق ذاتھ ، أما اذا

یلجأ المراھق إلى التعلق ببطل أو  عوض ذلك التشوش في الدور فقدالدور ، ولكي ی
  شخص مثالي لكي یحقق ذاتھ

 ) المبكر الرشد ( مقابل االنعزال مرحلة التواد -6
آخر ، والتزآوج من الجنس االخر ، وتنمو العالقھ  یحاول الراشد أن یربط ذاتھ بشخص
ب الخوف من تھدیداتھا لذانھ ینتج عن الحمیمة یسب الحمیمة معھ ، اما إذا تجنب العالقة

 الذات. ذلك االنعزال و االستغراق في
  ) األوسط الرشد ( مرحلة التولد مقابل الركود  -7
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الوالدیة ، ویبدأ في االھتمام بالرعایة و إرشاد األجیال  تظھر في ھذه المرحلة المشاعر
ال یملك تلك االھتمامات  واإلنتاج واالبتكار .. والشخص الذي التالیة ، ویھتم بالعمل

 . فقط یصبح راكدا مھتما بذاتھ
 ..التكامل مقابل الیأس مرحلة -8

مرحلة الشیخوخة ، إذا تقبل المسن حیاتھ وعجزه و مرضھ ، وخروجھ إلى  وتمثل
الزوج أو الزوجة ، یؤدي ذلك إلى التكامل و التماسك ، والحكمة ، أما  التقاعد ، وفقد

ر بأن الوقت فات وال یمكن تعویض الفرص التي فاتت ،فإن والشعو عدم تماسك األنا
   الخوف في آخر مراحل العمر ذلك یؤدي إلى الیأس و

  
 
  
  
 

  والمرحلة الجنینیة  –تقسیم النمو الى مراحل 
  
   . تقسیم النمو إلى مراحلـ 
 . أسس تقسیم النمو إلى مراحلـ 
  . أھمیة تقسیم النمو إلى مراحلـ 

  الد .ـ مرحلة ما قبل المی
  ـ العوامل المؤثرة في نمو الجنین . 

  تقسیم النمو إلى مراحل
حیاة اإلنسان وحدة واحدة ال تتجزأ ، والنمو اإلنساني عملیة مستمرة متصلة ومتداخلة ـ 

  دون حدود فاصلة .
، ولیس ھناك  ینتقل من مرحلة نمو إلى أخرى بشكل تدریجي ولیس فجائي إلنسانفاـ 

   لة والتي تلیھا .حدود فاصلة بین كل مرح
  وعملیة تقسیم النمو إلى مراحل یقصد بھا تسھیل الدراسة والبحث .ـ 

وقد الحظ العلماء أن لكل فترة من فترات حیاة اإلنسان مجموعة من السمات 
والخصائص التي تمیزھا عن الفترات األخرى لذلك لجأ العلماء إلى تقسیم العمر إلى 

  ي : ھ، مراحل تبعا لمجموعة من األسس 
 أسس تقسیم النمو إلى مراحل

  األساس الغددي العضوي .أوال : 
 یعتمد على نشاط الغدد الصنوبریة والتیموسیة في تعطیل أو تنشیط الغدد التناسلیة : 

  وتبعا لھذا األساس یقسم النمو إلى المراحل التالیة :
  شھور )  9من اإلخصاب إلى الوالدة (  :ـ مرحلة ما قبل المیالد 1
  من الوالدة وحتى نھایة األسبوع الثاني .: رحلة المھد ـ م2
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  من نھایة األسبوع الثاني إلى نھایة السنة الثانیة.:  ـ مرحلة الرضاعة 3
  حتى نھایة السنة السادسة .لثة ـ مرحلة الطفولة المبكرة : من بدایة السنة الثا 4
  ) للذكور . 12ـ  7) لإلناث ، ومن (  10ـ  7ـ مرحلة الطفولة المتأخرة : من (  5
 ) للذكور .14ـ  12) عند اإلناث ، ومن (  13ـ  11ـ مرحلة البلوغ : من (  6
    للذكور . 17ـ  14لإلناث ومن الـ  17ـ  13ـ  مرحلة المراھقة المبكرة : نھایة الـ  7
  . 21حتى الـ  17ـ مرحلة المراھقة المتأخرة : من الـ   8
  . 40تى الـ وح 21ـ مرحلة الرشد : من الـ   9

  . 60حتى الـ  40ـ مرحلة وسط العمر : من الـ  10
   حتى نھایة العمر . 60ـ  مرحلة الشیخوخة : من الـ  11
  األساس االجتماعيثانیا :   

یعتمد على مدى تطور عالقة الطفل بالبیئة التي یعیش فیھا ، وعلى مدى اتساع دائرة    
  : الل لعب األطفالعالقات الطفل االجتماعیة والذي یظھر من خ

  :وتقسم المراحل على النحو التالي    
   . ـ مرحلة اللعب اإلنعزالي : یلعب الطفل بمفردة دون مشاركة أحد 1
: یلعب مع اآلخرین ولكن یحتفظ بخصائصھ  ( المتوازي ) ـ مرحلة اللعب االنفرادي 2

 الفردیة .
ئھ كما یفضل ممارسة ـ مرحلة اللعب الجماعي : ویفضل الطفل اللعب مع زمال 3

  بعض األلعاب الجماعیة 
قسم على أساسة ھو ( اللعب ) ویؤخذ على ھذا التقسیم أنھ اعتمد على نشاط واحد فقط 
   مراحل النمو وأھمل باقي األنشطة التي تعبر عن النمو .

  . األساس التطوري ثالثا  :
من اإلنسان األول  ویعتمد على أن تطور حیاة اإلنسان ھي تلخیص لتطور حیاة البشریة

  وحتى إنسان العصور الحدیثة .
  ..األساس التربوي  رابعا : 

  وتصنف في مراحل تناظر المراحل التعلیمیة وھي :
  ـ مرحلة ما قبل المدرسة . 1
  ـ مرحلة التعلیم األساسي . 2
  ـ مرحلة التعلیم الثانوي . 3
  ـ مرحلة التعلیم الجامعي والعالي .   4

  و إلى مراحلأھمیة تقسیم النم
  ـ معرفة معاییر النمو لكل مرحلة . 1

تحدد معاییر النمو ما یكون علیھ النمو في النواحي الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة 
 18ـ  14واالجتماعیة للطفل في سن معین .فإذا تحدد أن الطفل یستطیع المشي في سن 

 خرا في ھذه الصفة .شھرا فإن الطفل إذا تخطى ھذا العمر بدون مشي یعتبر أنھ متأ
  ـ التعرف على مطالب النمو لكل مرحلة . 2
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ویختلف مفھوم مطالب النمو عن مفھوم معاییر النمو ، حیث تدل المعاییر على ما یجب 
 أن یكون علیھ الطفل في سن معین ، بینما مطالب النمو تحدد األتي :

  أ ـ التوقعات التي یرغب المجتمع من الفرد إنجازھا .
   مات التي یجب على المجتمع أن یوفرھا ألعضائھ .ب ـ الخد

فإذا كان المجتمع یتوقع من أطفالھ في سن السادسة أن یبدءوا في تعلم المھارات 
األساسیة في القراءة والكتابة والحساب ، فمن واجبة أن یوفر لھم متطلبات أكتساب تلك 

   . المھارات من مدارس وأدوات ومعلمین یمكن أن تحقق ھذه المھام
  وتقسیم حیاة اإلنسان إلى مراحل یكون بھدف الدراسة فقط .   

ذلك أن واقع الحیاة النفسیة تیار متصل ال یخضع للتقسیم ، ویشبھ البعض تقسیم فترة 
النمو إلى مراحل بتقسیم فصول الشتاء والربیع والصیف والخریف ، فمن الصعوبة أن 

لربیع من الناحیة الجغرافیة الواقعیة نحدد یوما ینتھي فیھ فصل الشتاء فیبدأ فصل ا
الفعلیة ، ذلك على الرغم من أن الجغرافیین یحددون أیاما معینة لبدایات ونھایات ھذه 

 الفصول .. 
  مرحلة ما قبل المیالد (المرحلة الجنینیة ) 

إن مولد الطفل ال یدل على بدایة تكوینھ ، إنما یدل فقط على وصولھ إلى العالم 
یوما قبل  المیالد ، وھذه المرحلة  280ك بعد فترة زمنیة متوسطھا الخارجي ، وذل

  تسمى مرحلة ما قبل المیالد .
وتعتبر مرحلة ما قبل المیالد ذات أھمیة خاصة في حیاة اإلنسان وذلك ألنھا المرحلة 

األولى التي یتكون فیھا اإلنسان فعال ، وأن التغیرات النمائیة الحادثة فیھا تعتبر تغیرات 
  سمة في مدة قلیلة ال تتجاوز عشرة أشھر قمریة أو تسعة أشھر میالدیة .حا

 العوامل المؤثرة في نمو الجنین
  
   ـ العوامل الوراثیة . 1

وھي تلك العوامل التي تنحدر إلى الطفل من األبوین وأجداده وأسالفھ وساللتھ والنوع 
تحدد نوع الجنس ( ذكر /  الذي ینتمي إلیھ ، والعوامل الوراثیة ھي تلك العوامل التي

أنثى ) كما تحدد المالمح العامة للطفل مثل لون الشعر والعنین ومالمح الوجھ وشكل 
الجسم ، كما تسھم ھذه العوامل أیضا في تحدید االستعدادات الوراثیة المرضیة مثل 

االستعداد لإلصابة بمرض السكر أو بعض أمراض الدم ، أو بعض األمراض العقلیة 
 مط المنغولي من الضعف العقلي مثل الن

 
   ـ عمر األم . 2

یرتبط عمر األم بمستوى نموھا ونضجھا الجسمي ، فاألم صغیرة السن التي لم تصل 
إلى درجة كافیة من النمو الجسمي والنضج الكافي ـ وخاصة قبل سن العشرین ـ تحتاج 

لیم للجنین والذي إلى تغذیة ورعایة كافیة لنموھا مما یعوق عملیة النمو الصحیح الس
یعتمد كلیا في تغذیتھ على األم ، وبالتالي قد یؤدي عدم التغذیة الكافیة والمالئمة لألم 
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إلى إصابة األم نفسھا بالضعف الشدید وتعرضھا لإلصابة باألمراض مما ینعكس 
سنة ـ  35وبصورة مباشرة على صحة الجنین ، كما أن األم كبیرة السن ـ األكثر من 

ت في الوالدة قد تؤدي إلى إصابة الجنین بالتشوه أو ربما قد تؤدي إلى تواجھ مشكال
  وفاتھ .

 
   ـ الحالة الصحیة لألم وتغذیتھا . 3

تلعب الحالة الصحیة لألم وتغذیتھا ورعایتھا دورا كبیرا في حالة الجنین ، فاألم التي 
، وعلى العكس تتمتع بحالة صحیة وجسمیة جیدة یتمتع جنینھا أیضا بحالة صحیة جیدة 

من ذلك ، فاألم التي تعاني من المرض والضعف الجسمي ینعكس على حالة الجنین 
الصحیة ، وقد تبین أن إصابة األم الحامل في الشھور الثالثة أو األربعة األولى من 

الحمل بالحصبة األلمانیة قد یلحق ضررا بالغا بالجنین ، مثل اإلصابة بالصمم أو البكم 
 تلفة للضعف العقلي  أو الصور المخ

 
   ـ تعاطي العقاقیر  والتدخین . 4

لق��د أثبت��ت البح��وث الطبی��ة الت��ي أجری��ت عل��ى األمھ��ات الحوام��ل ع��ن أن تع��اطي األم 
للعق��اقیر  أثن��اء فت��رة الحم��ل ی��ؤدي إل��ى ت��أثیرات س��یئة عل��ى الجن��ین منھ��ا ض��مور خالی��ا 

، ب�ل ق�د تص�ل ف�ي بع�ض الدماغ ، كم�ا ی�ؤدي إل�ى ح�االت م�ن النوب�ات التش�نجیة للولی�د 
الحاالت إلى التخلف العقلي ، كما ی�ؤدي تن�اول والعق�اقیر إل�ى ح�االت اإلجھ�اض المبك�ر 

  لألم الحامل .
  
   ـ الحالة اإلنفعالیة لألم . 5 

ال یعیش الطفل مع�زوال ع�ن الع�الم الخ�ارجي المح�یط ب�األم ، ولكن�ة یت�أثر ب�ھ م�ن خ�الل 
للضغوط النفسیة واالنفعالی�ة الح�ادة ی�ؤدي إل�ى وسیط ـ وھي األم ـ حیث أن تعرض األم 

تغیرات في كیمیاء الدم تؤثر على الحالة االنفعالیة للجن�ین أیض�ا ، مث�ل ح�االت القل�ق أو 
الت��وتر الش��دیدة الت��ي تتع��رض لھ��ا األم ، وھن��ا یج��ب اإلش��ارة إل��ى أن المقص��ود بالحال��ة 

الح���االت العادی���ة أو  اإلنفعالی���ة ھن���ا ھ���ي تل���ك الح���االت الح���ادة طویل���ة الم���دى ولیس���ت
  المتوسطة .

 
   ـ البیئة الخارجیة . 6

ینعكس أثر البیئة الخارجیة على حالة الجنین ، فاألم التي تعیش في بیئة ملوثة بالدخان 
واألتربة ، أو التي تتعرض لإلشعاعات ، وخاصة خالل الثالث شھور األولى من 

  یة .الحمل ، ینعكس ذلك بشكل سلبي على حالة جنینھا الصح
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  ) RHـ عامل الریصص ( الـ  7
ھو أحد مكونات الدم والذي یكون موجبا أو سالبا ، فإذا اختلف نوع دم األم  RHالـ  

عن نوع دم الجنین یؤدي على تكوین أجسام مضادة تخترق جسم الجنین عن طریق 
لى المشیمة وتمنع وصول األكسجین إلى مخ الجنین فتدمر الخالیا المخیة مما یؤدي إ

  والدة طفل معاق عقلیا ، وفي الحاالت الشدیدة قد تؤدي إلى وفاة الجنین . 
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  مرحلة الرضاعة 
  

  محتویات المحاضرة
مرحلة الرضاعة ( من المیالد حتى نھایة السنة الثانیة )  مظاھر نمو الطفل خالل 

  العامین األولیین :
   .أوال     : النمو الجسمي   •

  ثانیا    : النمو الحسي .  •

  ثالثا    : النمو الحركي .  •

  رابعا    : النمو العقلي . •

  خامسا  : النمو االنفعالي . •

   سادسا  : النمو االجتماعي •

  مرحلة الرضاعة ( من المیالد حتى نھایة السنة الثانیة )
وجي ( تعتبر والدة الطفل ھي اللحظة التي ینتقل عندھا من وضع االعتماد الفسیول

التغذیة ـ التنفس ـ اإلخراج .... ) الكامل على األم إلى حالة محدودة من االستقالل ، فقد 
كان جسم األم فیما مضى یتكفل بكل احتیاجات الجنین الجسمیة والفسیولوجیة ، أما بعد 

  الوالدة فإن الولید ال بد أن یقوم باالعتماد على نفسھ في إشباع حاجاتھ . 
ل یتحول من جنین إلى ولید ، یتطلب تكیف مع متغیرات الحیاة الجدیدة عندما یولد الطف

 ، وأھم مالمح التكیف التي یتعین على الولید أن یقوم بھا : 
أ ـ التكیف مع التغیرات المناخیة ودرجات الحرارة المتغیرة المحیطة بھ ، فبعد أن كان 

 37والتي تستقر عند  الجنین یعیش في درجة حرارة ثابتة ھي درجة حرارة جسم األم
درجة مئویة ، یتعرض بعد الوالدة إلى التغیرات المعتادة في الطقس والھواء ودرجات 

  الحرارة والرطوبة المتغیرة بین یوم وأخر ووقت وآخر .
ب ـ یضطر الولید إلى االعتماد على نفسھ في القیام بعملیات ( التنفس ) أو ( الشھیق 

  ى األكسجین عن طریق المشیمة والحبل السري .والزفیر ) بعد أن كان یحصل عل
وفي ھذا السیاق یفسر العلماء الصرخة األولى للولید بعد والدتھ مباشرة تفسیرا 

 فسیولوجیا على أساس اندفاع الھواء إلى الرئتین .
ج ـ یبدأ الولید في تناول الغذاء عن طریق الفم بعد أن كان یعتمد في التغذیة عن طریق 

  بل السري .المشیمة والح



 

 24 

د ـ تبدأ عملیات اإلخراج في القیام بوظائفھا بعد الوالدة نتیجة لعملیات التغذیة والھضم 
.  

 مظاھر نمو الطفل خالل العامین األولیین
 

   أوال : النمو الجسمي .   
سم ) تقریبا ، ویصل طول الطفل في  50یبلغ متوسط طول الطفل العادي بعد والدتھ ( 

سم في الشھر الواحد )  2سم ) تقریبا أي بزیادة تبلغ حوالي (  74(  نھایة العام األول
سم تقریبا ) أي أن معدل الزیادة  84وفي نھایة العام الثاني یبلغ طول الطفل حوالي ( 

في الطول ینخفض في العام الثاني إذا ما قورن بمعدل الزیادة خالل العام األول من 
 عمره 

كج تقریبا  ) وتوجد  3,5كج إلى  3والدة یبلغ (من متوسط وزن الطفل العادي عند ال
فروق بین متوسطي الوزن والطول بین الذكور واإلناث لصالح الذكور ، ویزداد سرعة 

كج تقریبا  12كج )، ویصل إلى (  9النمو الوزني في نھایة السنة األولى إلى حوالي ( 
  ) مع نھایة السنة الثانیة .

 الرضیع ظھور األسنان اللبنیة ( المؤقتة )  ویبدأ في الشھر الثالث من عمر
   

  ثانیا ـ النمو الحسي .
اإلبصار : ویولد الطفل و شبكیة العین أصغر وأقل سمكا من شبكیة عین الراشد ، 

وتكون درجة حساسیتھا للضوء ضعیفة ، ومع نھایة العام األول تقترب درجة حساسیة 
رضیع إدراك األلوان العادیة في الشھر الشبكیة من درجة حساسیة الراشد ، ویستطیع ال

الثالث ، ویستطیع أن یرى األشیاء صغیرة الحجم في الشھر العاشر بعد أن كان ال یرى 
 إال األشیاء الكبیرة . 

السمع : وتعتبر حاسة السمع أقل الحواس اكتماال عند الوالدة ، لدرجة أن الولید ال  
قط لألصوات الحادة المفاجئة العالیة یستجیب لألصوات الخافتة الضعیفة ویستجیب ف
  ” .استاكیوس ” ویرجع ذلك إلى وجود السائل األمنیوتي في قناة 

حاسة التذوق : تكون أكثر اكتماال من حاسة السمع أو البصر ، ویستطیع الطفل في 
األسبوع الثاني أن یستجیب استجابات إیجابیة لمحلول السكر واستجابات سلبیة لمحلول 

 اللیمون . 
 

  ثالثا : النمو الحركي .
  ویتمیز النمو الحركي لطفل ھذه المرحلة بما یلي :

 أ ـ تدرج الحركات من أعلى إلى أسفل أي من الرأس إلى القدمین . 
ب ـ تشترك جمیع أعضاء الجسم في أداء الحركات المختلفة ، وھو ما یمثل اتجاه النمو 

الفترة األولى من حیاتھ بأنھا  من العام إلى الخاص ، حیث تتمیز حركات الطفل في
  عشوائیة عامة تشمل الجسم كلھ .
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ج ـ التصلب الزائد لألعضاء عند القیام باالستجابة الحركیة ، حیث ال تتمیز حركات 
  الرضیع باالنسیابیة ،

   أ ـ انتصاب قوام الطفل .
یمر تطور انتصاب القامة بالنسبة للرضیع بعدة مراحل تبدأ من وضع الرقود على 

لظھر ثم الجلوس ثم االنبطاح على البطن ثم الزحف الذي یستطیع منھ أن یجذب ا
الساقین إلى ما تحت البطن لیتمكن من الوصول إلى وضع الحبو ، ثم یتطور النمو 

فیستطیع الطفل الوقوف من وضع الحبو وذلك یمسك بعض األشیاء مثل جوانب السریر 
القامة أو الوقوف ، والذي یعتبر  أو الكرسي وبذلك یصل الطفل إلى وضع انتصاب

  تمھیدا مباشرا لتعلم الطفل المشي .
  

   ب ـ المشي .
یعتبر المشي ھو أھم إنجاز حركي في ھذه المرحلة العمریة ، ویستطیع الطفل المشي 

شھرا تقریبا ، وتظھر ھذه المھارة عندما یستطیع الطفل الوقوف  14ـ  12في سن 
شیاء ومحاولة التحرك بخطوات جانبیة وذلك بنقل قدم بمفرده بمساعدة القبض على األ

 خطوة واحدة تجاه الجانب ویتبعھا بنقل القدم األخرى بنفس الجانب ، 
وبتوالي المران والتكرار یستطیع الطفل االنتقال من مكان إلى آخر ، ومع نھایة العام 

نتقال بین كرسیین األول یستطیع الطفل القیام بأول خطوة عادیة ، ویتم ذلك بمحاولة اال
مثال أو من شخص إلى آخر ، وباستمرار المران یستطیع الطفل بعد أسابیع قلیلة أن 

 یتقن مھارة المشي واالنتقال من مكان إلى آخر . 
  

 رابعا : النمو العقلي . 
في خالل السنوات األولى من عمر الطفل یصعب علینا دراسة خصائص النمو العقلي 

ألسالیب الفنیة المستخدمة في دراسة القدرات العقلیة عند عند الرضیع باستخدام ا
األطفال األكبر سنا ـ مثل استخدام اختبارات الذكاء والقدرات العقلیة التقلیدیة ـ لذلك 

فإننا نستدل على النمو العقلي من قدرة الطفل على التمیز بین المثیرات الحسیة المختلفة 
 .  

  النمو العقلي .  
  إلى ستة مراحل ھي :” الحس حركي ” التطور  ویقسم " بیاجیة "

 ـ مرحلة األفعال المنعكسة :  1
وتمتد من الوالدة إلى الشھر األول ، یكون سلوك الطفل مجرد ردود أفعال بسیطة ، 

   مثل الطفل الذي یقبض على األشیاء التي تلمس راحة یده .
   ـ مرحلة األرجاع الدوریة األولیة : 2

طفل مجرد ردود أفعال بسیطة بغرض التكرار فقط ، كأن یفتح وفیھا یكون سلوك ال
   قبضة یده ثم یغلقھا بصفة متكررة ، وتستمر ھذه المرحلة حتى الشھر الرابع .

  معلقة .3



 

 26 

   ـ مرحلة التآزر بین األرجاع الثانویة . 4
تمتد ھذه المرحلة من الشھر السابع إلى الشھر العاشر من عمر الطفل ، حیث یبدأ 

في ھذه المرحلة استخدام االستجابات التي اكتسبھا للحصول على غرض معین ، الطفل 
   مثل البحث عن لعبة تحت الوسادة ، أو االستجابة لصورتھ في المرآة .

   ـ مرحلة األرجاع الدوریة . 5
تمتد ھذه المرحلة من الشھر الحادي عشر إلى الشھر الثامن عشر وفیھا یجرب الطفل 

محاولة والخطأ ، وتكون استجابات الطفل لیست مجرد تكرارات ، استجابات جدیدة بال
  وإنما ینوع الطفل في األداء بھدف الوصول إلى نتائج جدیدة .

   ـ مرحلة اختراع وسائل جدیدة . 6
تبدأ ھذه المرحلة من الشھر الثامن عشر وفي ھذه المرحلة یستطیع الطفل أن یقدر 

وتعتبر ھذه بدایھ بعد النظر كما یستطیع الطفل فعالیة االستجابة قبل أن تصدر عنھ ، 
في ھذه المرحلة التمییز بین األشیاء ، كأن یمیز بین الطبق والكوب ، كما یستطیع أن 

   یبني برجا من أربع مكعبات .
  

   خامسا : النمو االنفعالي .
تبدأ انفعاالت الطفل : بالحب ، والغضب ،  والخوف ، ویتخذ الخوف مظھر البكاء 

راخ واللجوء إلى ذراعي أمھ وذلك عندما یسمع صوتا عالیا ، أو یظھر شخص والص
  غریب ، أو الشعور بفقدان شخص معین كاألم مثال .

ویظھر الغضب بوضوح عند إعاقة نشاط الطفل بتثبیت قدمیھ أو یدیھ أو عند منعھ من 
   .الحركة ، كما یظھر الغضب على الطفل إذا ترك بمفرده أو أخذت منھ لعبتھ 

أما انفعال الحب فیكون موجھا نحو الوالدین ، ویظھر عند مداعبھ األم لھ ، ثم تتسع 
   دائرة الحب لتشمل اآلخرین المحیطین بھ وتظھر في صورة ابتسامتھ لھم .

   ویمكن تحدید أھم العوامل المؤثرة في النمو االنفعالي فیما یلي :
  ـ الذكاء : 1

ثر ذكاء ھم أكثر تحكما في مظاھر التعبیر عن یرى علماء النفس أن األطفال األك
انفعاالتھم ، كما أنھم یستجیبون انفعالیا لمجموعة من المثیرات أكثر من تلك التي 

  یستجیب لھا األقل ذكاء .
   ـ الحالة الصحیة للطفل .2 

تلعب الحالة الصحیة العامة للطفل دورا ھاما في التأثیر على شدة ومدى انفعاالت 
طفل الذي یتمتع بصحة جیدة تكون مستوى إنفعاالتھ وشدتھا أقل من الطفل الطفل ، فال

   الذي یعاني من تكرار اإلصابة باألمراض أو یعاني من حالة ضعف عام .
  ـ إشباع حاجات الطفل .  4 

إذا حصل الطفل على ما یریده من خالل سلوك إنفعالي معین كالصراخ أو البكاء فإنھ 
كون في حاجة معینھ ، فالطفل الذي یصرخ عندما یكون في یكرر ھذا السلوك عندما ی

  حالة جوع ثم تلبى لھ حاجتھ للطعام ، فإنھ سوف یصرخ دائما عندما یكون جوعان .
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   ـ المناخ األسري . 5
عن طریق عملیات التنشئة االجتماعیة ومن خالل ما یتعرض لھ من أسالیب المعاملة 

لدیة والمناخ األسري سویا كانت االنفعاالت أٌقل الوالدیة ، وكلما كانت المعاملة الوا
 ھدوءا . 

  

  سادسا : النمو االجتماعي
تعتبر أول عالقة اجتماعیة في حیاة الطفل ھي عالقتھ بأمھ ، فھي التي تشبع رغباتھ 

وحاجاتھ األولیة مباشرة  أو تؤجل إشباعھا ، ثم تتسع دائرة ھذه العالقات لتشمل األخوة 
، وتعتبر ابتسامة الطفل تعبیر عن عالقة اجتماعیة مع اآلخرین  والجیران واألقارب

ویبدأ أول ابتسامة اجتماعیة حقیقیة في األسبوع السادس ، وتظھر بدایات اھتمام 
   الرضیع بالناس ویبكي حین یتركونھ في الشھر الثالث .

ة على ومن العوامل التي تسھم في اتساع دائرة الطفل االجتماعیة تعلمھ المشي والقدر
التحرك من مكان إلى مكان آخر ، كما أن تعلم الطفل الكالم واللغة یكون سببا في اتساع 

 عالقاتھ االجتماعیة خالل العامین األولین من حیاتھ . 
ویعتبر اللعب من مظاھر النمو االجتماعي للطفل ، ویتوقف نوع األلعاب التي یمارسھا 

یتوفر لدیھ من إمكانات وعلى تشجیع الطفل على النمو في مھاراتھ الحركیة وما 
اآلخرین المحیطین بھ ، ویتخذ اللعب في العام األول من حیاة الطفل صورة اللعب 

اإلنفرادي ، وفي العام الثاني یقوم الطفل باللعب مع طفل آخر في نفس الحجرة ، إال أن 
  " كل منھما ویعمل بمفردة ویطلق على ھذا النوع من اللعب " اللعب المتوازي 
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  سنوات 6 – 3مرحلة الطفولة المبكرة من 
  

  مرحلة الطفولھ المبكرة 
تعتبر من المراحل المھمة في حیاة األنسان , حیث یبدأ الطفل في التعرف على البیئة 

  الخارجیة 
  ویكتسب النضم والعادات والتقالید األجتماعیة .

طفال ممایساعد في اتساع دائرة یلتحق في ھذه المرحلة بدور الحضانة وریاض األ
العالقات االجتماعیة , وتخفیف حدة االنفعاالت وزیادة محصولھ اللغوي وقدراتھ 

 الحركیة . 
  

  النمو الجسمي والفسیولوجي .
سم  110سم , السادسة  107سم , في الخامسة  90متوسط الطول : في سن الثالثة 

  تقریباَ .
  كج تقریباَ . 19كج , السادسة  18في الخامسة كج ,  14متوسط الوزن : في الثالثة 

الفروق بین الجنسین : البنین أكثر طوال وأكثر حظا في األنسجة العضلیة , والبنات 
  أكثر وزنا وأكثر حظا في األنسجة الدھنیة .

یكتمل نمو األسنان اللبنیة : ویبدأ تساقطھا في نھایة المرحلة لیحل محلھا األسنان الدائمة 
 % من وزن الراشد .  90و المخ إلى حوالي , ویصل نم

  
  النمو الحركي 

  یتطور النمو الحركي بشكل كبیر جدا . -
یكتسب مھارات الصعود والھبوط ، ویستخدم القلم في رسم الدوائر ، ویستطیع  -

 مكعبات .  10ركوب الدراجة , ویبني برجا من 
كبار مثل : المشي ، الجري في نھایة المرحلة یمتلك مھارات حركیة تشبھ مھارات ال -

 ،والوثب ، والقفز والرمي .
من أھم مضاھر النمو الحركي " التعطش الجامح للحركة والنشاط " إال ان حركاتة  -

 تتسم ببذل الجھد الكبیر الزائد وإشراك عدد كبیر من العضالت . 
لواحد " الطفل یمل والیكل " فھو ینتقل من نشاط إلى نشاط والیستمر في النشاط ا -

 فترة طویلة 
تلعب خبرات النجاح والفشل دورا كبیرا في أكتساب وتثبیت المھارات الحركیة فھو  -

یمیل إلى  تكرار الحركات التي ینجح في أدائھا وتولد في نفسھ السرور ، ویبتعد عن 
 تكرار الحركات التي تولد لدیة الشعور بالفشل . 

 ركي " .ویتكون لدیھ في ھذة المرحلة " التذكر الح
  األلعاب السائدة لدى طفل المرحلة 
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اللعب ھو النشاط السائد في ھذه المرحلة , وظھرت نظریات متعددة تفسر ظاھرة اللعب 
  لدى األطفال منھا :

نظریة " جروس " : ترى ان اللعب عو إعداد للطفل للعمل الجاد في المستقبل وأن 
   الغرائز ھي مصدر اللعب عند األنسان والحیوانات .

  نظریة " سبنسر " : یرى أن اللعب ھو تنفیس عن الطاقة الزائدة لدى الطفل .
  نظریة " جوركي " : یرى أن اللعب ھو وسیلة الطفل للتعرف على العالم المحیط  بھ .
والیمكن تفضیل أي من النظریات السابقة على األخرى ، ویجب التأكید على أن اللعب 

تماعیة مھمة , فأول جماعة یرتبط الطفل فیھا بنظام یحقق أھداف اجتماعیة وتربویة واج
  وقواعد ومعاییر الجماعة ھي جماعة اللعب . 

  
  

  أنواع األلعاب الشائعة لدى األطفال 
األلعاب الحركیة : تؤدى في صورة نشاط حركي بدني مثل تقلید حركات األشیاء  – 1

ال , وتسھم في تنمیة وألعاب الجري ، وأستخدام األدوات من النواحي المحببة لألطف
  النواحي البدنیة وصفات نفسیة واجتماعیة مثل التعاون والمنافسة والقیادة . 

األلعاب التمثیلیة : ویطلق علیھا لعب األدوار , مثل تقلید الطفلة لدور االم ، أو  -2
الطفل لدور األب أو المدرس , كما یقوم بتقلید حركات األشیاء مثل حركة القطار أو 

, كما یدخل في ھذا النوع من األلعاب تقلید األدوار الكرتونیة التلفزیونیة المحببة الجمل 
  إلى نفوس األطفال . 

األلعاب الثقافیة : وھي األلعاب التي تھدف إلى إثراء معارف ومعلومات األطفال ،  -3
حضة كما تھدف إلى تطویر العملیات النفسیة والعقلیة كالتفكیر والتركیز واالنتباه والمال

  ، ومن أمثلة ھذه االلعاب ، تكوین األشكال , وألعاب الكومبیوتر والصلصال .
وعلى الرغم من أن الرسم واستخدام األلوان من األلعاب المحببة لطفل ھذه المرحلة إال 
أنھ الیتقنھا بشكل كامل بسبب عدم أكتمال النضج الالزم لذلك ,إال انھا مھمة في تربیة 

  وني لدى االطفال . التمییز البصري والل
  العوامل المؤثرة في النمو الحركي 

  الحالة الصحیة للطفل .  -1
مستوى الذكاء یالحظ أن األطفال المتأخرین في نموھم الحركي متأخرین أیضا في   -2

 نمو ذكائھم .
یتأثر النمو الحركي بعملیات التعلم والتدریب وتشجیع الوالدین على أكتساب  -3

, مع التأكید على مناسبة أسالیب التعلیم والتدریب ومستوى المھارة  المھارات الحركیة
 الحركیة لمستوى نضج الطفل . 
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 النمو العقلي المعرفي 
یطلق بیاجیة على ھذة المرحلة " مرحلة ماقبل العملیات " وتستمر من الثانیة وحتى 

  السابعة , ویقسمھا إلى مرحلتین ھما : 
  سنوات .  4 – 2ن مرحلة ماقبل المفاھیم  م -1

یستجیب طفل ھذه المرحلة لألشیاء على أساس معنى المثیر , ویستخدم األشیاء على 
أساس معناھا ، مثل الولد یلعب بالعصا على أنھا بندقیة , والبنت تلعب بدمیتھا على أنھا 

طفلة , ویكون الطفل متمركز حول ذاتھ یدرك األشیاء من وجھة نظره ھو , ویعجز 
 جھة نظر األخرین . عن إدراك و

  سنوات .  7 – 4مرحلة التفكیر الحدسي من  -2
 یظل الطفل متمركزا حول ذاتھ , ویكون إدراكھ لألشیاء كما یبصرھا . 

 مثال تجربة " بیاجیة " 
  تجربة بیاجیة

  قدم لطفل في سن الرابعة وعائین اسطوانیتین متماثلن في الشكل والحجم  : 
  لئ إلى منتصفھ بالماء . " أ "   " ب "  وكالھما ممت

  
  

  << أ                             << ب                  
  
  
 

  الحظ الطفل أن الوعائین یحتویان على نفس الكمیة م الماء . 
  

  وضع أمام الطفل محتوى الوعاء " أ " في وعاء ثالث قصیر وأوسع قطر
  
  

  << ج                  << ب                                         
  
  

  عندما سأل الطفل أي الوعائین " ب "   أم  " ج "  یحتوي على كمیة أكبر من السائل ؟ 
  أجاب طفل الرابعة الوعاء " ج " 

  النمو اللغوي 
ینطق الطفل كلماتھ األولى مابین الشھر العاشر والخامس عشر ویحفظ الكلمات التي 

   تمثل األشیاء التي یتعامل معھا .
  یحقق طفرة كبیرة في عدد الكلمات التي ینطقھا في منتصف السنة الثانیة . 
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في سن الثانیة یستخدم جملة من كلمتین , ویزداد عدد الكلمات في الجملة كلما تقدم 
  العمر . 

في بدایة المرحلة تظھر بعض عیوب النطق مثل عیوب اإلبدال أو اللجلجة أو التھتھة 
 . وتزول مع نھایة المرحلة 

 
  

  النمو األنفعالي 
تتحدد المواقف التي تستثیر انفعاالت الطفل خالل الخمس سنوات األولى من عمره ، 

  واألسرة ھي التي تحدد مایحبھ الطفل أو یخاف منھ أو یكرھھ . 
یطلق " أریكسون " على ھذه المرحلة من الناحیة األنفعالیھ مرحلة " المبادأة ضد الذنب 

بین رغبتھ في اللعب والحركة والنشاط واالقتراب مما یرغب  " فالطفل یواجھ صراعا
 ،  

وبین رغبة الوالدین في الكف عم اللعب والنشاط ... فإذا أعطي للطفل الوقت الكافي 
للعب والحركة والقیام بالنشاط واإلجابة على أسئلتھ تنمي المبادأة عنده أما إذا منع من 

  یؤدي إلى الشعور بالذنب اللعب والنشاط وعدم اإلجابة على أسئلتھ 
  أسباب زیادة مخاوف الطفل في ھذة المرحلة 

نمو إدراك الطفل لألشیاء التي قد تسبب لھ ضررا مثل السیارات في الشارع أو  – 1
  بعض الحشرات أو الحیوانات . 

  االقتران الشرطي : مثل الخوف بسبب ألم حدث لھ ، القطط ، النار ..  – 2
  لد أمھ أو أخوتھ عندما یظھرون مشاعر الخوف من مثیرات معینھ تقلید الكبار : یق – 3

وتظھر في ھذه المرحلة انفعال " الغیرة " التس تسبب قیام الطفل بسلوك عدواني ضد 
األصغر منھ ، أو االرتداد فیقوم بحركات أصغر من سنھ مثل الكالم الطفلي  ، او 

 التبول الال إرادي  الصراخ ألسباب تافھھ ..
 
  

  و األجتماعي النم
  تلعب األسرة دورا ھاما في عملیات التنشئة األجتماعیة والنفسیة للطفل .  -
االھتمام والتدلیل الزائد یجعل الطفل أكثر اعتمادیة على الغیر في حل مشكالتھ حتى  -

 لو كانت بسیطة . 
العدوان عدم األھتمام واإلھمال الشدید للطفل یفقده الثقة في نفسھ وفي األخرین ویتخذ  -

 وسیلھ للتعبیر عن ذاتھ . 
یتعلم الطفل المعاییر االجتماعیة ویضحي ببعض رغباتھ من أجل الحصول على رضا 

 الوالدین وبذلك تنمو عملیات الضبط الداخلي . 
أطفال ، ولكن سرعان ماتتفكك  4 – 3یرحب الطفل باللعب في مجموعات من 

  الجماعة ألتفھ األسباب . 



 

 32 

  النمو الخلقي 
  لق مركب اجتماعي مكتسب , وتعتمد على عملیتین . الخ
  اكتساب المعلومات , وتنمیة القدرة على اتخاذ القرارات .  - 1
  تحویل ھذه القرارات إلى افعال . -2

ویقوم أطفال ھذه المرحلة ببعض أنماط السلوك التي التسایر السلوك األخالقي بسبب 
  جھلھ بمعاییر السلوك األخالقي .رغبة الطفل في لفت أنظار األخرین إلى جانب 

  
  
  

  مرحلة الطفولة الوسطى 
  

  محتویات المحاضرة
  ). سنة 9ـ  6(  مرحلة الطفولة المتوسطة •

 .النمو الجسمي والفسیولوجي  •

  .العوامل المؤثرة في النمو الحركي  •

   . النمو العقلي •

   . النمو اللغوي •

   . النمو االنفعالي •

   . النمو االجتماعي •

   . النمو الخلقي •

  سنة 9ـ  6مرحلة الطفولة المتوسطة 
( سنوات وتشمل على الثالث سنوات األولى من المرحلة االبتدائیة  9ـ  6تمتد من سن 

  .الصفوف األولیة ) 
 كلمة . 2500اللغوي حوالي  ھیلتحق الطفل بالمدرسة ومحصول

  تختلف خبرات األطفال في ضوء خبرة االلتحاق بریاض األطفال .
تخفف الروضة صدمة االنفصال عن البیت ، وتدعم المھارات اللغویة ، وتوسع نطاق 

  خبرات الطفل االنفعالیة واالجتماعیة إلى جانب النواحي المھاریة والحركیة .
  )9ـ  6النمو الجسمي والفسیولوجي  ( 

   .سرعة النمو الجسمي في ھذه المرحلة أقل من المرحلة السابقة ـ 
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 لإلناث 110سم للذكور و 111ي السادسة متوسط الطول فـ 
كج لكال الجنسین . تتطور مھارات الطفل التي تتطلب تحكم دقیق  20متوسط الوزن ـ 

  األشغال الفنیة والرسم .استخدام القلم في الكتابة وتآزر حركي مثل 
ویظھر ” التغیر األول لشكل الجسم ” ما یسمي في مرحلة الطفولة المتوسطة یظھر 

  فاء الدھون ، فیظھر الطفل نحیفا ، كما لو أن كلھ ذراعین وساقین .بسبب اخت
 .( تبدیل األسنان ) تتساقط األسنان اللبنیة ویظھر محلھا األسنان الدائمة األكثر قوة 

( البنین   تظھر فروق بین الجنسین نتیجة اختالف معدالت نمو النصفین الكرویین للمخ 
ادة فعالیة النصف الكروي األیمن ) ( البنات األنشطة غیر اللغویة أفضل بسبب زی

 المھارات الیدویة أفضل بسبب فعالیة النصف الكروي األیسر ) 
   

 العوامل المؤثرة في النمو الحركي
  
  ـ الصحة والرعایة الصحیة للطفل ، إلى جانب التغذیة السلیمة . 1
الجري والوثب الجنس : یمیل الذكور إلى األلعاب العنیفة وخاصة الكرة ونوع ـ  2

 .دقیقة والرمي  ، وتمیل البنات إلى األلعاب التي تحتاج إلى مھارات یدویة 
  ـ الذكاء : الطفل األكثر ذكاء أكثر نموا في النواحي الحركیة . 3
من إمكانات وأدوات لعب ، إلى جانب تشجیع الوالدین والمدرسین  هـ البیئة وما توفر 4

  ة . على االشتراك في األنشطة المدرسی
یؤثر التغیر األول لشكل الجسم إیجابیا في النمو الحركي بسبب اختفاء الوسائد الدھنیة ، 

( عدم تنظیم الوقت بین النشاط الحركي  إال أن التقید بالواجبات المدرسیة تؤثر سلبیا
  وأداء الواجبات المدرسیة واالستذكار ) 

  
 9ـ  6النمو العقلي 

  
( من خالل تعلم  لفة في تنمیة الجوانب العقلیة للتلمیذتسھم المدرسة بأنشطتھا المخت

   القراءة والكتابة واكتساب المعلومات وطرق التفكیر ) .
( یفكر التلمیذ من سنة  11ـ  7” بیاجیة ” تنتمي إلى مرحلة العملیات المحسوسة عند 

 یتناقص التمركز حول الذات ویحل محلھ التعاون معخالل حواسھ، مایراه أو یسمعھ 
اآلخرین  یستطیع الطفل إدراك العالقات البسیطة والمركبة بین األشیاء فیقوم بعملیات 

 التصنیف والسلسلة بأكثر من طریقة .
یصعب على الطفل حتى سن السابعة أن یفكر تفكیرا مجردا مثل التفكیر في معاني ( ـ 

  الخیر ، الجمال ، العدالة ... ) 
عین ( من األطول إلى األقصر ، أو من األصغر یستطیع ترتیب األشیاء وفق نظام مـ 

 إلى األكبر ... .
  القدرة على التركیز واالنتباه محدودة من حیث المدى والمدة .ـ 
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  یبدأ خیال الطفل االتجاه إلى الواقعیة أكثر من المرحلة السابقة ـ 
 9ـ  6النمو اللغوي 

  
ة وفي نھایة الصف كلم 2500یلتحق الطفل بالمدرسة وحصیلتھ اللغویة حوالي  -

  كلمة .4000األول االبتدائي تبلغ حوالي 
تنمو قدرتھ على استعمال الكلمات في جمل مفیدة ، وتنمو قدرتھ على االستماع  -

 والقراءة والكتابة .
  تعتبر مرحلة الجمل المركبة الكبیرة . -
یة والبیئیة تؤثر العوامل الحسیة مثل السمع واإلبصار والتآزر العصبي والعوامل العقل -

   واالجتماعیة في نمو القراءة عند الطفل .
  

 9ـ  6النمو االنفعالي 
  
نفعالیة إلى أخرى ، ایتخلى الطفل عن االنفعاالت الحادة أو سرعة التحول من حالة ـ 

  ویتجھ نحو االستقرار االنفعالي .
 ” العواطف ”  لدیھ  تتجمع انفعاالت الطفل نحو أشیاء معینة لتكونـ 
اإلنجاز في مقابل ” في نموذج أریكسون وھو ” الصراع الرابع ” ھ الطفل یواجـ 

النجاح في أداء الواجبات المدرسیة وتشجیع المعلمین یؤدي إلى الشعور ” (  القصور
  .بالقصور ) باإلنجاز ، أما عدم الحصول على التعزیز والتشجیع یؤدي إلى الشعور 

إلى الخوف من عدم أداء الواجب سابقة عن المرحلة المخاوف الطفل أنواع تتغیر ـ 
، أو الخوف من التأخر عن المدرسي أو من المدرس الذي یستخدم العقاب البدني 

  . الذھاب إلى المدرسة .... 
أتساع دائرة العالقات االجتماعیة للطفل والتنوع في عالقاتھ االجتماعیة یخفف من ـ 

 حدة االنفعاالت لدیھ .
  

 9ـ  6النمو االجتماعي 
  
الكثیر من  ھتشترك المدرسة مع األسرة في عملیة التنشئة االجتماعیة للطفل وإكسابـ 

  المعلومات الثقافیة واالجتماعیة .
تعتبر تلك المرحلة حدا فاصال بین المرحلة السابقة التي یعتمد فیھا الطفل كلیا على ـ 

 ر من األمور .المحیطین بھ والمرحلة الحالیة التي یعتمد فیھا على نفسھ في الكثی
ـ تظھر الفروق بین الجنسین في أنواع األلعاب التي یمیل إلى ممارستھا كل نوع ، 
فالبنات تمیل إلى األلعاب الدقیقة ، بینما یمیل البنین إلى األلعاب العنیفة مثل الجري 

  وألعاب المطاردة ، ولعب الكرة ... 
 العوامل المؤثرة في النمو االجتماعي :ـ 
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 ( كلما تمتع الطفل بصحة جیدة كلما زادت سرعة النمو ) : صحیة للطفلالحالة الـ 
: ( وخاصة البیئة المدرسیة ، واألنشطة المدرسیة التي تتیح للتلمیذ ـ البیئة والثقافة 

  التفاعل مع الزمالء ، والمعلمین 
   .: ( برامج األطفال ، مجالت األطفال  ـ  وسائل األعالم 

  9ـ  6النمو الخلقي 
عرف الطفل على مفھوم الصواب والخطأ ، والحالل والحرام ویتأثر النمو یتـ 

  االجتماعي بمعاییر الجماعة التي ینتمي إلیھا .
 یصل الطفل في نھایة ھذه المرحلة إلى أحكام خلقیة تقترب من مستوى الراشدین .   ـ 
  
  
  
  
  
  
  

 

  مرحلة الطفولة المتأخرة 
  

 ةسن 12ـ  9ة من مرحلة الطفولة المتأخر
 . النمو الجسمي والحسيـ  
   . النمو الحركيـ  
  .  النمو العقليـ  
   . النمو االنفعاليـ  
  . النمو االجتماعي ـ  
  .النمو الخلقي ـ  
  
  

 12ـ 9 من   النمو الجسمي والحسي
  
قیاسا بالمرحلة السابقة وتمھیدا للطفرة الكبیرة في المرحلة  الجسمي یتباطأ معدل النموـ 

  المراھقة ) .(  التالیة
 سنة 12سم عند سن 138.5متوسط طول البنین ـ 
لصالح  في سرعة النمو الجسمي سم . ( تتحول الفروق141.5متوسط طول البنات ـ 

  البنات في نھایة المرحلة ) .
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  سنة )12كج ( في سن 34كج  والبنات 32متوسط وزن الذكور ـ 
(البنات یسبقن ي نھایة المرحلةتبدأ ظھور الخصائص الجنسیة الثانویة عند اإلناث فـ 

  .الذكور في البلوغ بعامین تقریبا )
   %من أطفال المرحلة السابقة .80یزول طول البصر الذي كان یصیب ـ 
األعضاء الدقیقة كاألصابع وتكون حاسة اللمس عند البنات أقوى من مھارات تنمو ـ 

   دقیقة عن الذكور .لذلك تتفوق البنات في اكتساب المھارات الحركیة ال البنین .
  12ـ  9النمو الحركي 

خارج  یتطور النمو الحركي بصورة كبیرة ، ویظھر في األنشطة الریاضیة والحیاتیةـ 
  الجھد المبذول .الوقت ووتصبح حركاتھ أكثر دقة واقتصادا في  المدرسة

تظھر فروق بین الجنسین في النشاط الحركي فالبنین یمیلون نحو اللعب العضلي ـ 
الكرة ... بینما تمیل البنات إلى األلعاب التي تتطلب دقة ألعاب نیف القوي كالجري والع

 وتنظیم في الحركات .
نظرا لما تتمیز بھ من   ” رشاقة القط ” توصف حركات الطفل في ھذه المرحلة بـ ـ 

  وقوة وسرعة . و مرونة  رشاقة
” التعلم من أول وھلة  ”   أطلق العلماء على التعلم الحركي في ھذه المرحلة ظاھرة ـ 

  ویرجع ذلك إلى األسباب التالیة :
 ـ تطور الجھاز العصبي بما یؤدي إلى االستفادة من الخبرات السابقة 1
   ـ میل الطفل إلى التقلید وتعلم المھارات الحركیة ككل دون تجزئة . 2
   ـ رغبة الطفل في الحركة والنشاط . 3
  

 12ـ  9النمو العقلي 
  
النمو العقلي ( عكس الجسمي ) بسبب نمو المخ والجھاز الكبیرة في سرعة التتمیز بـ 

، إلى جانب األنشطة الدراسیة والمعرفیة المدرسیة التي تسھم في النمو العقلي العصبي 
( السمع ، البصر ،  حواسھ اعتمادا على، مع استمرار الطفل في التعلم بشكل كبیر 
   . اللمس ....

وھذا یفید الطفل  ”تفسیر العالقات ” ثم یتعداھا إلى ” وصف الدقیق ال” یقوم بعملیات ـ 
  في اكتساب المعارف والمعلومات المتضمنة في المناھج المدرسیة .

یتطور النمو العقلي ویصبح الطفل قادر على عملیات التصنیف  ( السیارات ـ النباتات ـ 
  ـ الحیوانات .. ) 

  من األسرة والمدرسة .والتشجیع اسي بتدعیم تنمو قدرة الطفل على التحصیل الدرـ 
 یتعلم معنى الزمان ( الیوم ، وأمس ، وغدا ، األسبوع ...)ـ 
  تظھر ابتكاریة األطفال في محاولتھم كتابة الشعر ، وفي الرسوم ...ـ 
 كما یظھر حب االستطالع بشكل كبیر . ـ 
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 12 ـ  9النمو االنفعالي 
  
لدى الطفل نتیجة للخبرات المختلفة التي یمر بھا ”    العادات االنفعالیة” تتكون   ـ 

  الطفل في البیئة والمدرسة . 
ورغم أن طفل ھذه المرحلة قد مر بالعدید من الخبرات االنفعالیة المتنوعة مثل الحب 

استقرار ” تمیز بأنھا مرحلة والكرة والخوف والغضب والغیرة ، إال أن ھذه المرحلة ت
لطفل أن االنفعاالت الحادة وخاصة غیر السارة غیر مرغوبة حیث یكتشف ا” انفعالي 

 .، ویعتبر ذلك من عوامل الضبط االنفعالي اجتماعیا 
تظل انفعاالت الطفل الحادة داخل المنزل ، ویعبر البنین عن انفعاالتھم غیر السارة ـ 

  بالغضب ، بینما تعبر عنھا البنات بالبكاء . 
وھو صراع اإلنجاز ” أریكسون ” ابع في نموذج  یواجھ طفل المرحلة الصراع الرـ 

 . ( سبق دراستھ في محاضرة سابقة )مقابل القصور 
ومن أشھر انفعاالت ھذه المرحلة الخوف والغضب والعنف واالستطالع والسرور ، 

كما یظھر في ھذه المرحلة نوع مختلف من الخوف عن المراحل السابقة كالخوف مما 
، والخوف من التعرض للسخریة من األصدقاء ، والخوف ھو غیر مألوف ( الغریب )

 من الفشل في المھام التي یقوم بھا . 
المدرسة ھي أكبر مصادر القلق ،  مثل القلق في التأخر عن مواعید المدرسة  ،  ـ تعتبر 

، الدراسي      ( الحصول على درجات منخفضة في االختبارات ) التأخر القلق من 
والمعلمین ، والمبالغة في قیمة الحصول ضغوط الوالدین إلى  السبب في ذلكیرجع و

على درجات مرتفعة بغض النظر عن ما یمتلكھ الطفل من قدرات ومھارات ، ودون 
 . مراعاة للفروق الفردیة بین التالمیذ 

  
 12ـ  9النمو االجتماعي 

  
، فیتابع الولد ( كتمھید للدخول في مرحلة المراھقة ) یعد الطفل نفسھ أن یكون كبیرا ـ 

وسط الرجال ، وتتابع البنت ما یدور في وسط السیدات ، ویحاول كل منھم بشغف 
 اكتساب معاییر الكبار . 

ـ یشعر الطفل بفردیتھ وفردیة غیره من الناس فیصف المدرس أو صدیقھ أو أبوه ، 
ره ، ویحاول أن یقلده وبذلك یضفي على الطفل نوعا من الفردیة التي یتمیز بھا عن غی

 لذلك فإن تقدیر فردیة الطفل ھام جدا في ھذه المرحلة سواء في المنزل أو المدرسة . 
” سن العصابات  ” ویطلق بعض العلماء على ھذه المرحلة  ” شلل األطفال ” تتكون ـ 

  تصبح معاییرھا أھم من معاییر األسرة والمدرسة .وبسبب انخراط األطفال مع بعضھم 
لفردیة التنافسیة التي تظھر قوة في العضالت وسرعة في الجري ، یمیل إلى األلعاب اـ 

 وخاصة في األماكن المفتوحة . 
  12ـ  9النمو الخلقي 
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والبیئة ، والمدرسة ، تتحدد أخالقیات الطفل في ضوء المعاییر السائدة في األسرة ـ 
نشئة والتي یكتسبھا من خالل عملیات التربیة ( الت االجتماعیة التي ینتمي إلیھا

  . االجتماعیة ) التي یمر بھا في البیت والمدرسة والبیئة التي یعیش فیھا 
االنصیاع للقواعد ” إلى مستوى ” كولبرج ” نموذج  في ھذه المرحلة إلىینتمي الطفل ـ 

 ، ویشمل على مرحلتین :” واألعراف 
الحصول على بھدف یقوم الطفل بسلوكیات لمساعدة اآلخرین : المرحلة األولى 

 إعجابھم .
للنظام یتوجھ في أعمالھ وواجباتھ في ضوء احترامھ للسلطة، وطاعتھ المرحلة الثانیة : 

  ، ویخضع للمعاییر والقواعد االجتماعیة .   المنزلي أو المدرسي
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  مشكالت مرحلة الطفولة 
  

  . محتویات المحاضره
 الطفولة مشكالت نفسیة في مراحل

 الخوف شكلةأوال : م
 . الخوف المرضي من المدرسة

 الكذب : ثانیا
 الكذب أنواع

 الكذب وسائل عالج
- 

 الطفولة مشكالت نفسیة في مراحل
اإلنسان ، ففي ھذه المراحل تنمو  ـ تعتبر مراحل الطفولة من أھم المراحل في حیاة

التشكیل ، كبیر للتأثر والتوجیھ و قدرات الطفل ، وتتفتح مواھبھ ، ویكون قابل بشكل
وبعض المشكالت  وتتخلل مراحل الطفولة بعض مشكالت النمو العادي ،

واستثمار  واالضطرابات المتطرفة ، وتحول ھذه المشكالت دون استغالل طاقة األطفال
 . استعداداتھم وقدراتھم بشكل إیجابي وبناء

تصل إلى  النفسیة في حیاتھ الیومیة ال ـ وقد یعاني الطفل العادي من بعض المشكالت
حل وعالج ھذه المشكالت قبل أن  درجة المرض النفسي ، لذا یجب االھتمام بسرعة

 . ودون تحقیق الصحة النفسیة یستفحل أمرھا وتتطور وتحول دون النمو النفسي السوي
یتعرض لھا الطفل ، أسبابھا ، و أسالیب  وفیما یلي أمثلة للمشكالت النفسیة التي قد

 . عالجھا
 

 الخوف مشكلة
 المرضي مفھوم الخوف العادي والخوف

  
من التوتر التي تدفع الشخص  عبارة عن انفعال دافعي یتضمن حالة” الخوف ھو : 

 . ” مخاوفھ حتى یزول التوتر الخائف إلى الھروب من الموقف الذي أدي إلى استثارة
أو موقف معین ال یمثل في  أما الخوف المرضي فھو " خوف مبالغ فیھ من موضوع

یختلف عن  ذاتھ مصدرا للخطر ، وھو خوف غیر منطقي وغیر معقول ، فھوحد 
 . ” بالفعل الخوف الذي یشعر بھ اإلنسان حینما یخاف من أشیاء أو مواقف تشكل خطرا

والخوف المرضي ھو فرق في درجة  ومما سبق یتضح أن الفرق بین الخوف العادي ،
المرضیة ) فالخوف موجود  فوجود الخوف ( تزداد الدرجة بشكل كبیر في المخاو

تزداد شدة المخاوف بحیث  عند جمیع التالمیذ لكن بدرجات بسیطة أو عادیة ، وعندما
 : مخاوف مرضیة )  ( تصبح شاذة عن الطبیعي أو المألوف یطلق علیھا في ھذه الحالة
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 : ـ ومن أھم أسباب الخوف المرضي ما یلي
منفرة تحدث أثرا نفسیا لدى الطفل  أوأ ـ وجود مواقف أو مثیرات أو أشیاء غریبة 

 . الخبرات فیخاف منھا ، خاصة إذا ما تكررت عملیة المرور بتلك
  

أو موضوعات نتیجة تخویف  ب ـ ما یرتبط في ذھن الطفل من مخاوف حول أشیاء
 . الطفل من بعض األشیاء أو األشخاص

  
المستمر والمبالغ فیھ على االستخدام  ج ـ المعاملة الوالدیة غیر السویة التي تعتمد
 . ذاتھ أو الثقة في نفسھ للعقاب والقسوة وعدم تعوید الطفل االعتماد على

  
كإستراتیجیة في التدریس ، ویساعد  د ـ سوء معاملة المعلمین للطفل واستخدام العقاب
 . وتسلط وتخویف وتھدید على ذلك تخویف اآلباء للطفل بالمعلم كأداة عقاب

  
 . أقرانھ في الفصل ل على تكوین صداقات معھـ ـ عدم قدرة الطف

  
 المدرسة الخوف المرضي من

المرضیة الشائعة بین تالمیذ المدارس ،  ـ یعتبر الخوف من المدرسة من أمثلة المخاوف
 . في عدم ذھاب الطفل إلیھا ویقصد بھ الخوف الشاذ من المدرسة مع الرغبة

 : المدرسة العوامل المرتبطة بالخوف المرضي من
 . الخوف العام من المدرسة  -1
 . الخوف من المدرسین  -2
 . الخوف من االمتحانات  -3
  
 . الخوف العام من المدرسة  -1

إذا كانت األم تفرض على طفلھا حمایة  ـ ویظھر في حالة الطفل من الطراز المدلل ، أو
حنانھا والحرمان من عطف األم و زائدة وتفرط في تعلقھ بھا ، فإنھ یشعر بالتھدید

باألوامر والنواھي ، والعقاب  ودفء المنزل مقارنة بالمناخ المدرسي الصارم المفعم
 . واإللتزام بالقواعد المدرسیة وأداء الواجبات وتلقي الدروس ، والطاعة والنظام ،

  
 . الخوف من المدرسین  -3

التعبیر وآرائھ ومعتقداتھ وطریقتھ في  تتأثر شخصیة الطفل بشخصیة مدرسھ واتجاھاتھ
ھذا النوع إلى خوف الطفل من تسلط  ، ومعالجة األمور ، بل ومخاوفھ أیضا . ویرجع
تھكمھ على الطفل وسخریتھ منھ ، أو  معلمھ أو قسوتھ أو إسرافھ في استخدام العقاب أو

المعلم والتلمیذ تلعب دور فعال في تنمیھ  تعمد إحراجھ أمام أقرانھ أي أن العالقة بین
 . خوف من المدرسة أو تقبلھاالنزعة نحو ال



 

 41 

  
 االمتحانات الخوف من  -3

االستیعاب ، أو عدم مالئمة ظروف  ـ وقد یرھب الطفل االمتحان لعدم قدرتھ على
 . الفھم والتركیز في الدراسة منزلھ لالستذكار الجید ، أو عدم قدرة الطفل على

 د تمتد إلى التعلیم كلھالمدرسة بل ق وقد تنعكس كراھیة الطفل لالمتحان وخوفھ منھ على
. 
  

 المدرسیة الوقایة من المخاوف
التي تقف في سبیل ارتقائھم النفسي  لتجنب األبناء عبء المعاناة المخاوف المدرسیة

 : السوي، فإن األمر یتطلب ما یلي
  
الھامة في تنشئة األبناء ،  توعیة الوالدین والمربین بأھمیة دورھم في ھذه المرحلة -1

والمدرسة كمؤسستین تربویتین  مام بالبیئة المحیطة بالطفل وخاصة األسرةوذلك باالھت
ثماره في عالج المشكالت  یمكن أن یترجم التعاون بینھم إلى واقع ملموس لیؤتي

 . النفسیة التي قد یعاني منھا األطفال
  
 تساھم في زیادة ثقتھ بنفسھ تقدیم الخبرات السارة للطفل ، وإكسابھ المھارات التي -2

 . المدرسیة وعدم ترھیبھ باالمتحانات وعملیات التقییم والدرجات
  
وتوجیھ اآلباء والمعلمین لمواجھة المخاوف  االستفادة من نتائج الدراسات في إرشاد -3

 . واالضطرابات االنفعالیة والسلوكیة المرضیة وغیرھا من المشكالت النفسیة
  

 الكذب مشكلة
والتلفظ قوال بغیر الحقیقة . والكذب سلوك  والحقائق ،یقصد بالكذب تعمد تشویة الوقائع 

 . المعاییر األخالقیة والدینیة مرفوض في ضوء معاییر الجماعة ، خاصة
في بیئة تحترم الحق وتلتزم بالصدق  یرجع الكذب إلى عوامل البیئة ، فإذا نشأ الطفل
زم الطفل حدود المناخ النفسي أن یلت وتقدر األمانة ، كان من الطبیعي في مثل ھذا

 . الصدق أو الكذب في األسرة الصدق ، معنى ذلك أن الطفل یتلقى أول دروس لھ عن
  

  الكذب أنواع
 . الكذب الخیالي  -1

األولى السیما لدى األطفال الذین  یشیع ھذا النوع من الكذب في سنوات الطفولة
اللغوي ،  كبیرا من المحصول یتمتعون بالخیال الخصب الواسع ، ویمتلكون نصیبا

 . فینزعون إلى اختالق الحكایات والقصص الوھمیة
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 . الكذب االلتباسي -2
السنوات األولى من العمر ، ویرجع سببھا  یشیع ھذا النوع من الكذب بین األطفال في
یدركونھ حاسیا في العالم الخارجي المحیط  الرئیسي إلى خلط األطفال الصغار بین ما

علیھم التفرقة بینھا ، ویحدث ذلك عندما  من خیال ، ویتعذربھم ، وما ینشأ في عقولھم 
 . أو أخواتھ الكبار یعید الطفل قصة سبق أن سمعھا من أمھ او جدتھ

  
 . الكذب اإلنتقامي -3

 . باألخرین دون ذنب ارتكبوه انتقاما منھم وفي ھذا النوع ینزع الطفل إلى إلصاق التھم
  
 . كذب التقلید -4

تقلید سلوك الوالدین أو إحداھما أو  م الطفل سلوك الكذب عن طریقوفي ھذا النوع یتعل
 . سیاق حیاتھ الیومیة من یقوم مقامھما ، أو عن طریق من یتعامل معھم في

  
  
 التعویضي الكذب اإلدعائي أو -5

بالحرمان والنقص وعدم الكفاءة ، فیلجأ  یرجع ھذا النوع من الكذب عادة إلى الشعور
مظاھر القوة والسیطرة والمبالغة  عن حرمانھ ونقصھ بإضفاءالطفل إلى التعویض 

 الجوانب ، المادیة أو الدراسیة والتفخیم والتعظیم على ذاتھ في جانب معین من
  
 الكذب المرضي -6

الشعور بالنقص والدونیة والقلق  یحدث ھذا النوع من الكذب عندما یشتد على الفرد
ال إرادیة فیدمنھ كلما  تكررة ومستمرةفیكبت ذلك ، ثم ینزع إلى الكذب بصورة م

 . واجھتھ صعوبة أو مشكلة
  

 الكذب وسائل عالج
واحد على اآلخر مع توفیر مناخ من  توحید المعاملة بین األبناء وعدم تفضیل -1

 . الكراھیة واإلنتقام المحبة والشعور باألمن النفسي للطفل حتى یبتعد عن
  
والخیال وبین عالم الواقع المحیط بھ وبین  قةإرشاد الطفل إلى الفروق بین الحقی -2

االنغماس في ھذا الخیال لدرجة تباعد بینھ  عالم الخیال الذي ینسجھ لنفسھ ومنعة من
 . وبین الواقع

  
یمیل إلى التقلید والمحاكاة  توفیر القدوة الحسنة أمام األطفال ، حیث أن الطفل -3

 . وغیرھم من المحیطین بھ علمینللنماذج السلوكیة المتمثلة في الوالدین والم
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األبناء ، حتى ال یندفعون إلى اللجوء للكذب  تجنب استخدام العقاب البدني في معاملة-4
 . حالة الوقوع في الخطأ ھربا من العقوبة البدنیة المتوقعة في

  
قدراتھم مع عدم تكلیفھم بما  توجیھ جھود األبناء نحو األمور التي تقع في نطاق -5

ال یكون متعطشا إلشباع  راتھم الحقیقیة حتى تكلل جھودھم بالنجاح ، وحتىیفوق قد
 . الرغبة عن طریق الخیال

  
 مشكلة القلق :

والقلق . ـ أسباب القلق عند األطفال ـ  ـ مشكلة القلق . ـ أنواع القلق ـ الفرق بین الخوف
الج مشكالت والكالم . ـ أسالیب الع مشكالت النطق والكالم .ـ أسباب مشكلة النطق

 النطق والكالم
 مشكلھ القلق

الخوف ، وینشأ من ترقب أو توقع  القلق ھو أحد الحاالت اإلنفعالیة التي قد تصاحب
التھیج واإلضطراب ، وقد یعوق  الفرد للمثیرات والمواقف المؤلمة ، ویؤدي بھ إلى

 . اتخاذ القرارات التفكیر العملیات العقلیة المختلفة مثل التركیز أو
حالة توتر شاملة نتیجة توقع تھدید خطر فعلي أو رمزي قد یحدث ” القلق بأنھ  عرفوی

خوف غامض وأعراض نفسیة وجسمیة ، لذا یمكن اعتبار القلق انفعاال  ویصحبھا
 . ” وتوقع التھدید والخطر مركبا من الخوف

 القلق انواع
 العام القلق )1
 ) حالھ القلق  2
 سمت القلق )3 

 اتاالمتحان قلق )4
 التصال قلق )5
 

 القلق انواع
 .  القلق العام -1

یتخلل جوانب عدیدة من حیاة الفرد ، ولكنھ من ناحیة أخرى  ھو القلق الشامل الذي
معین أو موضوع معین أو موضوع تثیره مواقف ذات  یمكن أن یكون محددا بمجال

  . الناس والمواقف قدر من التشابھ كاالمتحان ومواجھة
 
 . القلق حالة -2

أنھا حالة انفعالیة متغیرة ، تتسم بمشاعر ذاتیة تتضمن التوتر  یقصد بحالة القلق
وتحدث حالة القلق عندما یدرك الشخص أن مثیرا معینا أو  والعصبیة واالنزعاج ،
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أو تھدیده ، وتختلف حالة القلق من حیث شدتھا ، كما تتغیر  موقفا ما قد یؤدي إلى إیذائھ
  الزمان عبر

 
 . قلقسمة ال -3

فروق ثابتة نسبیا بین الناس في القابلیة للقلق ، وتشیر إلى  یقصد بسمة القلق وجود
میلھم إلى االستجابة تجاه المواقف التي یدركونھا كمواقف  االختالفات بین الناس في

مباشرة في السلوك ، بل قد تستنتج من تكرار ارتفاع حالة  مھددة ، وال تظھر سمة القلق
  . امتداد الزمان دى الفرد علىالقلق وشدتھا ل

 
 . االمتحان قلق -4

القلق المرتبط بمواقف االختبار ، بحیث یثیر ھذا الموقف في الفرد شعورا  وھو نوع من
مواجھة االختبارات ، ویتولد قلق االمتحان في عمر مبكر نتیجة التجاھات  بالخوف عند

 . متحاناتوالمعلمین تجاة الدراسة وعملیات التقییم واال الوالدین
 
 . قلق االتصال -5

یتصل ھذا النوع من القلق  ویقصد بھذا النوع القلق من الحدیث أمام الناس ، كما
نتیجة الخوف من الفشل أو  بالمواقف االجتماعیة الخاصة بإلقاء األحادیث أمام الناس ،

  الحدیث التفكیر في احتمال الوقوع في خطأ ما أثناء
 

  الفرق بین الخوف والقلق
استجابة لخطر واضح وموجود فعال ، على حین أن  یتضح مما سبق أن الخوف ھو

غیر معروف قد ینتج عن مصادر صراع أو  القلق ھو استجابة لتھدید غیر محدد أو
 مشاعر بعدم األمان

 
 اسباب القلق عند االطفال

ھو الوالدین أو المعلمین أو األقران  ویعتبر الخوف من فقدان الحب والحنان من قبل
 . أحد المصادر األساسیة للقلق خالل مراحل الطفولة

القسوة من المعلم ، أو فقدان الحب أو الحنان من جانب الوالدین  فالطفل یتوقع العقاب أو
 في شعوره بالقلق أو إحداھما مما یتسبب

 .  
 النطق والكالم مشكالت

 
 : مشكالت النطق والكالم لدى األطفال مصادر مختلفة ھي ـ تشمل

 . اللجلجة والتھتھة عیوب كالمیة مصدرھا العوامل النفسیة مثل -1
عیوب مصدرھا عوامل عضویة أو وظیفیة مثل الثأثأة ، والعیوب الصوتیة ( البحة  -2
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 .  الصوت أو حدتھ ) وخشونة
 . مصدرھا عوامل عصبیة مثل تأخر الكالم وعسره عیوب -3
 

 اسباب مشكلھ النطق والكالم
 . جسمیةأوال : األسباب ال

عالجھا یؤثر في قدرتھ على النطق  إن إصابة الطفل ببعض األمراض العامة التي یھمل
والدفتریا وأمراض الجھاز التنفسي  والكالم ، فمثال السعال الدیكي ومرض الحصبة

بالطفل كضعف األحبال الصوتیة  عامة قد تترك أثارا ضارة في أجھزة النطق الخاصة
إمكان التحكم في إخراج  ھذا إلى صعوبة النطق وعدموالتھاب الحنجرة ، فیؤدي 

ثم ینطق بعدھا  األصوات ، فیكرر الطفل نطق الحرف األول من الكلمة عدة مرات
   . الكلمة

 
 . ثانیا : األسباب العقلیة

انخفاض  قد تنشأ بعض مشكالت النطق والكالم نتیجة تخلف عقلي عند الطفل ویسبب
 الخاصة عنده ، حیث یؤدي ھذا إلى عدم قدرة مستوى الذكاء ونقص بعض القدرات

الطفل على النطق الصحیح للحروف والكلمات ، رغم أن أجھزة النطق سلیمة من 
الجسمیة والعضویة ، وإنما اختل أداء وظائفھا بسبب اختالل القدرات الخاصة  الناحیة

  وانخفاض نسبھ ذكائھ عن المستوى العادي بكثیر عند الطفل
 

 . اب النفسیة والتربویةثالثا : األسب
انتشارا بین غالبیة األطفال الذین یعانون من مشكالت النطق  وھي من األسباب األكثر

أمراض جسمیة أو تخلف عقلي ، وإنما ترجع إلى وجود  والكالم ، وذلك لیس بفعل
غالبا ما تؤدي إلى إضطرابات نفسیة للطفل ، األمر  عوامل نفسیة وإجتماعیة وتربویة

وإضطرابات الكالم عند الطفل ، وأول تلك  رتب علیھ تعثر نطق الحروفالذي یت
 النفسیة واالجتماعیة عند الطفل العوامل النفسیة ھو عدم إشباع الحاجات

 
والخوف والتوتر  فانعدام شعور الطفل بالطمأنینة واألمن النفسي والعطف یولد القلق

أو یتأثر سلوكھ  السلوك الشاذ ، النفسي عند الطفل الصغیر ، فیضطر للقیام بأنماط من
والكالم ، فإنھ  عامة بھذا التوتر النفسي ، والذي قد تكون من مظاھره مشكالت النطق

التوافق بین  ال یستطیع حینئذ التحكم في حركات النطق ویفقد القدرة على إحداث
 عامة الحروف والكلمات ، ومن ثم یصاب بالتھتھة والفأفأة
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 . قسوة في التعامل مع الطفلوال رابعا : الشدة

من  فتعرض الطفل المستمر للضرب من الوالدین أو إحداھما ، والعقاب الصارم
 المدرس للطفل یؤدي إلى الشعور بالذلة واإلنطواء ، وحیث أنھ ال یستطیع الدفاع عن

 نفسھ واقعیا ، فإنھ یكبت انفعالھ داخل نفسھ ، ویحاول الدفاع ال شعوریا عن ذاتھ
مرضیھ شاذة من ضمن مظاھرھا عدم القدرة على التحكم في أصوات  بأسالیب

التوافق بین الكلمات . كما أن التھتھة قد تتولد مباشرة من تكرار  الحروف وإحداث
 للطفل وعدم إعطائھ الفرصة الكافیة للكالم الضرب المستمر

 
 أسالیب العالج مشكالت النطق والكالم

العیوب التي تصیب أعضاء  ھاز التنفسي أوالعالج الطبي . عالج أمراض الج -1
 . النطق والكالم

الطرق ومنھا تكلیف  تشجیع الطفل على الكالم ، والعمل على تقویة ثقتھ بنفسھ بشتى -2
ومساعدتھ ومعاملتھ معاملة  التلمیذ بواجبات مناسبة ، واستحسان ما یؤدیھ أمام زمالئھ ،

 . طیبة
بأمره والتحدث معھ  ملة متأنیة بالتشجیع واالھتمامتوجیھ أھل الطفل إلى معاملتھ معا -3

 . في ھدوء ، وعدم إشعاره مطلقا بالضیق أو الضیق منھ
االجتماعیة لدى الطفل بإشراكھ في األنشطة التي یمیل إلیھا والعمل  تقویھ الروح -4

 . التعاون والتفاھم والمودة بینھ وبین زمالئھ على إیجاد صالت من
للكلمات ، وأن یتعاون في  لمستمر للطفل على النطق الصحیحضرورة التدریب ا -5

اإلخصائي النفسي أو  ذلك المدرس والوالدین ، إلى جانب تدریبات أخرى یحددھا
 . الطبیب المختص

السرعة في  إعطاء الطفل الفرصة للسؤال أو اإلجابة عن األسئلة دون حثھ على -6
  . الكالم
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  مرحلة المراھقة 
  ت المحاضرةمحتویا

  ـ مفھوم المراھقة .
 ـ تفسیرات المراھقة .  
  ـ الفرق بین مصطلحي البلوغ والمراھقة . 
  ـ أشكال المراھقة .  

  ـ مرحلة المراھقة .
  مفھوم المراھقة 

مصطلح المراھقة مشتق من كلمة التینیة تعني التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي 
 واالنفعالي واالجتماعي والسلوكي.

  
 : تفسیرات المراھقة ـ 

ـ حدد العلماء المراھقة في ضوء تفسیرات مختلفة ھي ، التفسیر الزمني ، النمائي ، 
  النفسي ، االجتماعي ، والتفسیر العام .  

یعني التفسیر الزمني للمراھقة بأنھا فترة امتداد تبدأ من حوالي السنة الحادیة عشرة أو 
من عمر الفرد متأثرة بعوامل النمو البیولوجیة الثانیة عشرة تقریباً حتى العشرینیات 

  والفسیولوجیة وبالمؤثرات االجتماعیة والحضاریة. 
مرحلة من النمو تقع بین الطفولة ” أما التفسیر النمائي للمراھقة  فیشیر إلى أنھا 

التفسیر النفسي ” والرشد، وھي مرحلة نمائیة انتقالیھ من عالم الطفولة إلى عالم الكبار 
فترة معینة تترتب علیھا مقتضیات جدیدة في ” اھقة وتعني لدى علماء النفس للمر

 ”.السلوك لم یألفھا الفرد من قبل 
فھي فترة انتقال من طور الطفولة المتصف ” أما التفسیر االجتماعي للمراھقة  

على اعتبار أنھا ” باالعتماد على اآلخرین إلى طور بلوغ مرحلة االلتفات إلى الذات 
  ة متمیزة عما كانت علیھ أیام الطفولة المعتمدة على غیرھا اعتماداً كلیاً .مرحل

والمراھقة بمعناھا العام ھي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ أي نضوج الغدد التناسلیة 
  واكتساب معالم جسمیة جدیدة وتنتھي بالرشد. 

  نھایتھا.فھي لھذا عملیة بیولوجیة حیویة عضویة في بدئھا، وظاھرة اجتماعیة في 
  ـ متى تبدأ مرحلة المراھقة ومتى تنتھي ؟

من السھل تحدید بدایة مرحلة المراھقة ولكن من الصعب تحدید نھایتھا ، والسبب في 
ذلك أن بدایة المراھقة تتحدد بالبلوغ الجسمي ، بینما تتحدد نھایتھا بالوصول إلى 

   فعالیة واالجتماعیة  ).النضج في مظاھر النمو المختلفة ( العقلیة والجسمیة واالن
 الفرق بین مصطلحي البلوغ والمراھقة

یخلط البعض بین مصطلحي البلوغ والمراھقة ، إال أن الفرق بینھما ھو على النحو 
  التالي :
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مصطلح " البلوغ " یعني الجانب العضوي الفسیولوجي للمراھقة والذي یحدث بسبب 
الجھاز العصبي ، والغدد وخاصة الغدة نضج الوظیفة التناسلیة والتي ترجع إلى نشاط  

 التیموسیة والصنوبریة والھرمونات .. 
 ویعتبر البلوغ نقطة تحول وعالمة انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراھقة . 

 
  

  أشكال المراھقة 
 المراھقة المتكیفة  – 1
 المراھقة اإلنسحابیة  – 2
 المراھقة العدوانیة  – 3
 رفة المراھقة المنح – 4
 المراھقة المتكیفة – 1
 

یمتاز المراھقین في ھذا الشكل بمیلھم للھدوء النفسي واالتزان االنفعالي والعالقة 
االجتماعیة االیجابیة باآلخرین ، وحیاتھ غنیة بمجاالت الخبرة وباالھتمامات العملیة 

سرف في الواسعة التي یحقق عن طریقھا ذاتھ ، كما أن حیاتھ المدرسیة موفقة، وغیر م
   أحالم الیقظة أو غیرھا من االتجاھات السلبیة.

ویرجع ذلك إلى المعاملة األسریة القائمة على االتزان وتفھم حاجات المراھق واحترام 
 رغباتھ ، وتوفیر قدر كاف لھ من االستقالل وتحمل المسئولیة واالعتماد على النفس . 

 المراھقة اإلنسحابیة المنطویة. – 2
ق في ھذا الشكل میاالً إلى الكأبة والعزلة واالنطواء و النشاط االنطوائي ویكون المراھ

مثل قراءة الكتب وكتابة المذكرات التي یدور أغلبھا حول انفعاالتھ ونقده لما حولھ من 
أسالیب معاملة ، وغیرھا، تنتابھ ھواجس كثیرة وأحالم یقظة تدور موضوعاتھا حول 

المركز المرموق فھو یحقق أمانیھ وطموحاتھ من حرمانھ من المالبس أو المأكل أو 
   خاللھا.

 المراھقة العدوانیة المتمردة. – 3
وتمثل ھذا النوع من المراھقة ما یتسم بھ بعض المراھقین من تمرد وعدوان موجھ ضد 
األسرة والمدرسة بل ألي شكل من أشكال السلطة بل أحیاناً ضد الذات ، ویھمل 

یر  . ویقوم المراھق بأعمال تخریبیة ، وبمحاوالت انتقامیة واجباتھ المدرسیة بشكل كب
  ، واختراع قصص المغامرات ، التي یحاول فیھا إظھار قوتھ . 

وقد یرجع ذلك إلى إحساس المراھق بالظلم وإھمال اآلخرین لھ ( وخاصة األسرة )  ، 
ئمة على النبذ أو أن أحداً ال یھتم بھ ، كما أن ألسالیب التربیة األسریة الضاغطة القا

والحرمان والقسوة ، وكثرة اإلحباطات ( شعور المراھق بالفشل ) دوراً كبیراً في ھذا 
 النوع من المراھقین العدوانیة . 
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 المراھقة المنحرفة. -4
ویكون المراھق في ھذا النوع من المراھقة ، منحل أخالقیا ومنھار نفسیاً ، منغمس في 

كاإلدمان على المخدرات أو السرقة أو تكوین  ألوان مختلفة من السلوك المنحرف
عصابات منحلة أخالقیاً ،  ویبدو إن المراھقین في ھذه المجموعة قد تعرضوا إلى 
  خبرات مؤلمة أو صدمات عاطفیة عنیفة أثرت على تفكیرھم ووجدانھم لبعض الوقت . 

ة (االستخدام كما أن انعدام الرقابة األسریة أو ضعفھا، والقسوة الشدیدة في المعامل
المستمر للعقاب ) ، وتجاھل الرغبات والحاجات أو التدلیل الزائد، والصحبة السیئة، 

  كلھا عوامل مؤثرة تؤدي إلى مراھقة منحرفة.
 مرحلة المراھقة

كان معتقدا وحتى وقت قصیر أن المراھقة مرحلة واحدة متجانسة تبدأ بوصول الولد أو 
بالوصول إلى النضج القانوني   ( سن الرشد ) إال أن  البنت إلى مرحلة البلوغ ، وتنتھي

البحوث الحدیثة التي أجریت لدراسة التغیرات في السلوك خالل مرحلة المراھقة أكدت 
   على أن معدل سرعة التغیرات التي تحدث في بدایة المراھقة أسرع منھا في نھایتھا .

   
 سنة ) . 19ـ  13یة من (  ـ لذا لجأ البعض إلى تحدید المراھقة بالمرحلة السن

ـ بینما لجأ البعض األخر إلى تقسیم مرحلة المراھقة إلى ثالث مراحل ، وھي : 
سنة ،  17ـ  15سنة ، والمراھقة الوسطى من  14ـ  12المراھقة المبكرة من 

سنة ، وذلك على أساس ربطھا بالمراحل التعلیمیة (  21ـ  18والمراھقة المتأخرة من 
  طة ـ المرحلة الثانویة ـ مرحلة التعلیم العالي ) .المرحلة المتوس

  ـ كما فضل البعض اآلخر من العلماء تقسیم مرحلة المراھقة إلى مرحلتین ھما :
   ) . 22ـ  18) ، والمراھقة المتأخرة  (  18ـ  12المراھقة المبكرة ( 
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  مرحلة المراھقة المبكرة 

 محتویات المحاضرة .  
   رحلة المراھقة في حیاة اإلنسان  .أھمیة م -

 ـ المراھقة المبكرة .   
   مظھر النمو الجسمي. -
   مظھر النمو النفسي (الوجداني /العاطفي) -
   مظھر النمو االجتماعي. -
  مظھر النمو الفسیولوجي. -
  

  أھمیة مرحلة المراھقة
ن مختلف الثقافات تحظى المراھقة بأھمیة كبیرة، حیث أنھا تنال وتحتل مكانة كبیرة بی

والبیئات والشعوب، وذلك ألنھا تؤھل الفرد للدخول في مرحلة الشباب لیصبح عضواً 
  ینخرط في خدمة مجتمعھ .

فھذه المرحلة تعتبر األساس لمرحلة الرشد الذي یصبح فیھا الفرد مسئوال عن أسرة ، 
 وعن مھنة ، وعضوا منتجا یسھم في تقدم المجتمع ورقیھ  

  بكرةالمراھقة الم
مع بدایة المراھقة المبكرة ال یعتبر الطفل نفسھ طفال بسبب ما یطرأ على جسمھ من 
تغیرات جسمیة وفسیولوجیة سریعة ، إال أن الوالدین والمعلمین ما زالوا ینظرون إلیھ 
على أنھ طفال . ، وعادة ما یؤدي ھذا التناقض إلى الشعور باإلضطراب النفسي لدى 

  ت غیر مرغوب فیھا .المراھقین وإلى سلوكیا
  
  

 النمو الجسمي
یتسم النمو الجسمي في المراھقة المبكرة بالسرعة الكبیرة ، وتستمر طفرة النمو في 

سنوات ) ، وذلك بعد النمو الھادئ في المرحلة  3المراھقة المبكرة لفترة  زمنیة تبلغ ( 
  السابقة  ( الطفولة المتاخرة ) .

 14المراھقة المبكرة لدى الذكور في سن ( وتصل أقصى سرعة للنمو الجسمي في 
 سنة ) . 12سنة ) ، ولدى اإلناث في سن ( 

  ویتأثر النمو الجسمي في المراھقة المبكرة  بعوامل عدیدة من أھمھا  : 
 ـ الوراثة .

  ـ نوع الجنس . 
  ـ التغذیة .

  ـ إفرازات الغدد ، وخاصة الغدة النخامیة وإفرازھا لھرمون النمو . 
  حركيالنمو ال
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نتیجة للنمو الجسمي السریع في مرحلة المراھقة المبكرة ، الذي ینعكس أثرة على النمو 
  الحركي ، تتسم حركات المراھق بما یلي :

ـ االفتقار للرشاقة : ویظھر ذلك في الحركات التي تتطلب حسن التوافق بین أجزاء  1
 الجسم .

نظیم حركاتھ لمحاولة تحقیق ـ نقص ھادفیة الحركات : حیث ال یستطیع المراھق ت 2
  ھدف معین .

ـ الزیادة المفرطة في الحركات : حیث یبذل المراھق جھدا كبیرا في أداء الحركات و  3
  التي ال تتطلب بذل ھذا الجھد ، األمر الذي یشعره بسرعة التعب مع أقل مجھود .

لفترة ـ عدم االستقرار الحركي : فالمراھق یجد صعوبة في المكوث أو الجلوس  4
طویلة صامتا ، فنالحظ أنھ دائم الحركة بیدیھ ، وینشغل باللعب بما و أمامھ من أدوات 

 أو أشیاء .
 

  النمو العقلي
ینمو الذكاء ، وتنضج القدرات العقلیة الخاصة ، ویكون قادر على القیام بالعملیات 

  العقلیة العلیا كالتفكیر والتذكر والتخیل , والتفكیر المجرد .
مو الجانب الموروث من الذكاء حتى سن السادسة عشر تقریبا ، أما الجانب ویستمر ن

المكتسب فیستمر في النمو طوال عمر اإلنسان طالما أنھ یتعلم ویتدرب ویكتسب 
 المعلومات و الخبرات .

في نموذج ” العملیات الصوریة ” ینتمي المراھق في المراھقة المبكرة إلى مرحلة 
    بیاجیة للنمو المعرفي .

  ویمكن توضیح نمو العملیات العقلیة في المراھقة المبكرة كما یلي :
ـ اإلدراك : یعبر ھذا المصطلح عن عملیة تفسیر المثیرات الحسیة المختلفة وإعطائھا 1

معنى محدد ، وینمو اإلدراك في ھذه المرحلة ویتحول من المستوى الحسي إلى 
 المستوى المعنوي المجدرد .

ر ھذا المصطلح عن القدرة على استدعاء الخبرات أو المواقف التي ـ التذكر : یعب 2
حدثت في الماضي ، وتنمو عملیھ التذكر لدى المراھق وتزداد قدرتھ على  االستدعاء 

  والتعرف من حیث المدى والمدة ، كما ینمو التذكر اعتمادا على الفھم . 
والمواقف ، ویتأثر تفكیر  ـ التفكیر : ھو القدرة على إدراك العالقات بین األشیاء3

  المراھق بالبیئة التي یعیش فیھا وعلى حل المشكالت التي تواجھھ .
ویھتم المراھق في ھذه المرحلة اھتماما شدیدا بالمدرسة وتكون قدرتھ على التحصیل 
كبیرة نتیجة تعطشھ لمعرفھ الحقائق ویھتم بالتفكیر ، إذ یبدأ فعال في إدراك قدرتھ على 

 التفكیر . 
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  النمو االنفعالي
تختلف انفعاالت المراھق في ھذه المرحلة عن انفعاالت الطفولة ، وانفعاالت مرحلة 

  الشباب .
 یقوم المراھق بحركات ال تدل على االتزان االنفعالي .

تتأثر انفعاالت المراھق بالنمو العضوي الداخلي وخاصة ضمور الغدة الصنوبریة بعد 
  ا عملیات فسیولوجیة داخلیة تؤثر في انفعاالت المراھق .نشاطھا لفترة طویلة . وكلھ

ونتیجة للتغیرات الجسمیة التي تطرأ على المراھق یشعر أنھ لم یعد طفال یخضع سلوكھ 
لرقابة األسرة ویرغب في االستقالل واالعتماد على النفس ، إال أن األسرة تود أن 

  تمارس رقابتھا وإشرافھا بھدف توفیرالحمایة لھ .
لتالي یعاني المراھق من التضارب بین حاجتھ للشعور باالستقالل واالعتماد على وبا

 النفس ، وبین حاجتھ إلى التقبل االجتماعي من اآلخرین واحترامھم لھ ، وثقتھم بھ . 
والتي ” أحالم الیقظة ”  ویھرب المراھق من عالم الواقع إلى عالم الخیال عن طریق 

تي ال یستطیع إشباعھا في الواقع ، وبالتالي فھي تمثل یشبع فیھا حاجاتھ ورغباتھ ال
  خلیطا بین الواقع والخیال .

وال خطر على المراھق من أحالم الیقظة طالما تتم بصورة متقطعة وال تتعارض مع 
 أعمالھ وال تعوقھ عن تأدیھ واجباتھ 

 
 النمو االجتماعي

  
حیاة الطفولة ، ففي ھذه تعتبر حیاة المراھق االجتماعیة أكثر اتساعا وشموال من 

المرحلة تستمر عملیات التنشئة االجتماعیة للمراھق ، حیث تستمر عملیات اكساب 
المراھق القیم الخلقیة والدینیة ، والمعاییر االجتماعیة وخاصة من األشخاص المھمین 

  في حیاتھ مثل اآلباء والمعلمین .
 ومن مظاھر النمو االجتماعي في المراھقة المبكرة :

 ـ االھتمام الشدید بالمظھر والملبس . 1
  ـ الخضوع لجماعة األصدقاء والزمالء . 2
  ـ اتساع دائرة التفاعل االجتماعي . 3

ویھتم المراھق باألنشطة االجتماعیة ، فیشترك في األنشطة المدرسیة المختلفة ، وفي 
سلتھم ، مشروعات خدمة البیئة ، كما یھتم بالمشاھیر ، ویحاول التعرف علیھم ومرا

  ویكون مثلھ األعلى منھم بل یعمل على التوحد مع شخصیاتھم .
وتتسم ھذه المرحلة بالمسایرة االجتماعیة حیث یحاول المراھق مجاراة المعاییر 
السلوكیة التي تحددھا الجماعة مع محاوالتھ المستمرة لالنسجام مع الوسط االجتماعي 

 المحیط . 
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 النمو الخلقي
 

ن الطفل في أنھ ال یتقبل أي مبدأ خلقي دون مناقشة ، فالمراھق یختلف المراھق ع
یناقش في صراحة كل ما یصدر عن والدیھ من أعمال ، فیقبل منھا ما یتمشى مع 

  منطقھ ویرفض الباقي .
ویرتبط النمو الخلقي ارتباطا وثیقا بالنمو االجتماعي ، وبالنمو الدیني ، وبمدى ارتباط 

ة ، وبمدى ما تعرض لھ من سمات خلقیة تكونت لدیھ في المراھق بالشعائر الدینی
 مراحل الطفولة . 

وفي بعض األحیان نجد تباعدا بین السلوك الفعلي للمراھق ، وبین ما یعرفھ من معاییر 
السلوك األخالقي ، فیعتبر المراھق أن الغش في االمتحانات نوع من التعاون مع 

ین القول والعمل في سلوك بعض المحیطین الزمالء ، وربما یرجع ذلك إلى التناقض ب
  بھ وخاصة الوالدین والمعلمین .

لذلك یجب على الوالدین والمعلمین االھتمام بالتربیة الخلقیة التي تقوم على المبادئ 
 األخالقیة والفضائل السلوكیة . 

 
 دور المربین تجاه المراھقة المبكرة

  
  ھق خالل مرحلة الطفولة المتأخرة .ـ اإلعداد المعرفي والثقافي والنفسي للمرا 1
 ـ تعریف المراھق كیفیة التعامل مع نفسھ خالل تلك المرحلة ومع اآلخرین أیضا . 2
ـ إتاحة الفرصة للمراھق لكي یمارس األنشطة التي تساعده على استنفاذ طاقتھ  3

  الجسمیة واالنفعالیة والتنافس اإلیجابي .
  اھقین .ـ مراعاة الفروق الفردیة بین المر 4
ـ االھتمام بتدریب المراھق على كیفیة حل مشكالتھ المادیة والنفسیة واالجتماعیة  5

  بنفسھ .
ـ تدریب المراھق على كیفیة اتخاذ القرارات المناسبة وخاصة فیما یتعلق بمستقبلھ  6

 التعلیمي والمھني . 
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  المراھقة المتأخرة 
 محتویات المحاضرة

  المراھقة المتأخرة
 النمو الجسمي والفسیولوجي . ـ

  النمو الحركي .
  النمو العقلي .

  النمو االنفعالي .
  النمو االجتماعي .

 النمو الخلقي .
  

  مرحلة المراھقة المتـأخرة
تتمیز مرحلة المراھقة المتأخرة بأنھا مرحلة اكتمال النضج ، حیث یتمتع الفرد في ھذه 

  المرحلة بقمة القوة الصحة والشباب .
میز بأنھا مرحلة اتخاذ القرارات الصعبة ، حیث یتخذ المراھق قرار اختیار كما تت

تخصصة األكادیمي ، أوقرار مھنتة ، أو قرار الزواج .. وغیرھا من القرارات التي 
 تتعلق بمستقبلھ .  

 
  النمو الجسمي والفسیولوجي

یر الذي ینخفض معدل سرعة النمو الجسمي في ھذه المرحلة ، وذلك بعد اإلنجاز الكب
تحقق في مرحلة المراھقة المبكرة ، فیزداد الطول زیادة طفیفة عند كال الجنسین ، 

  ویصبح الذكور أطول من اإلناث .
سنة ، ویبلغ متوسط  21سم ) تقریبا في سن  170.8ویبلغ متوسط طول الذكور ( 

 سنة . 21سم ) في سن 159.3طول اإلناث ( 
سنة ، كما یبلغ متوسط  21تقریبا في سن  كج ) 65.3ویبلغ متوسط وزن الذكور ( 

  سنة . 21كج ) تقریبا في سن  55.8وزن اإلناث ( 
ویالحظ على المراھق في ھذه المرحلة التناسب بین أعضاء الجسم الذي كان مفقودا في 
المراحل السابقة حتى یصل في نھایة المرحلة إلى النسب الصحیحة كما تقاس بمعاییر 

 الراشدین .
حظات الواضحة خالل ھذه المرحلة إقبال المراھق على الطعام بشراھة ومن المال

لحاجة النمو الجسمي إلیھ ، ویمكن وصف ھذه المرحلة بأنھا مرحلة صحة جیدة 
  ومقاومة لألمراض .

وللمربین دورا مھما في توجیھ النشاط الجسمي للمراھق في أنشطة مفیدة كاألنشطة 
 مع االھتمام بالوعي الصحي للمراھق . الریاضیة وممارسة الھوایات المفیدة

  النمو الحركي
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النمو الحركي یأخذ في االستقرار نتیجة االستقرار التدریجي في النمو الجسمي والنفسي 
بعد الطفرة الكبیرة في النمو الجسمي والفسیولوجي خالل المرحلة السابقة ، وینعكس 

اإلضطراب الحركي الذي كان ھذا االستقرار على التآزر الحركي فال یشعر المراھق ب
  سائدا في المراھقة المبكرة . 

  
 ومن أھم مالمح النمو الحركي في مرحلة المراھقة المتأخرة ما یلي :

 ـ التوافق واإلنسجام الحركي . 1
  ـ التحكم في أجزاء الجسم بكل دقة . 2
  ـ الزیادة في القوة الجسمیة والعضلیة . 3

مو الحركي حیث یصل البنین إلى مستویات عالیة وتظھر الفروق بین الجنسین في الن
في األداء البدني الذي یحتاج إلى قوة عضلیة ، بینما تصل البنات إلى المستویات العالیة 

 في المھارات التي تحتاج إلى توافقات دقیقة كاألصابع . 
  

 النمو العقلي
 

المرحلة الثانویة  یتزاید االھتمام بالتحصیل الدراسي في ھذه المرحلة وخاصة في نھایة
، وتزداد قدرة المراھق على التحصیل ، وتزداد سرعتھ في القراءة ، ویستطیع استخدام 
مصادر المعرفة المختلفة ، مثل الكتب ، واإلنترنت ، ووسائل اإلعالم المقروءة ، 

  والمسموعة والمرئیة  .
ساع المدارك ونمو وینمو التفكیر المجرد ، والتفكیر المنطقي نتیجة زیادة الخبرات وات

المعارف ، وتنمو قدرة المراھق على الطالقة الفكریة والتي تعني ( القدرة على 
 استدعاء أكبر عدد من األفكار في موقف معین ) وھي أحد قدرات التفكیر االبتكاري . 

وقد أظھرت الكثیر من الدراسات عدم وجود فروق بین الجنسین في مستوى الذكاء ، 
 دلت على وجود فروق بین الجنسین في القدرات الخاصة  إال أن الدراسات

فالبنات یتفوقن على البنین في القدرة اللفظیة اللغویة والقدرة الكتابیة ، والقدرة التذكریة  
بینما یتفوق البنین على البنات في إدراك المسافات والقدرة  الحسابیة و الھندسیة 

  والمیكانیكیة .
ین في القدرات العقلیة إلى االختالف في نشاط النصفین ( یرجع االختالف بین الجنس

الكرویین للمخ )  فالبنین یسیطر علیھم النصف األیمن من المخ بینما البنات یسیطر 
   علیھم النصف األیسر .

  ومن أھم ما یشغل تفكیر المراھق في ھذه المرحلة مستقبلة التعلیمي والمھني .
ثھ على اإلنجاز األكادیمي دورا ھاما في وتمثل ضغوط الوالدین على المراھق لح

 المشكالت التي یتعرض لھا المراھق والتي ترتبط بمسألة التوجیھ األكادیمي والمھني .
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لذا یجب على الكبار المساھمة في تنمیة قدرة المراھق على التفكیر لنفسھ تفكیرا مستقال 
 بدال من التفكیر لھ .

  
 النمو االنفعالي

  
االنفعالي في مرحلة المراھقة المتأخرة ، ھو االستقرار االنفعالي  من أھم مظاھر النمو

  ، فتخف تدریجیا الحساسیة االنفعالیة وحاالت التقلب الوجداني .
ویتأثر النمو االنفعالي للمراھق بالعالقات العائلیة المختلفة التي تھیمن على أسرتھ ، 

ھذا النزاع یؤخر نموه السوي  فأي نزاع أسري بین الوالدین یؤثر في انفعاالتھ وتكرار
 الصحیح ویعوق اتزانھ االنفعالي . 

یتأثر النمو االنفعالي للمراھق بأسالیب المعاملة الوالدیة التي تتسم بالسیطرة على أمور 
حیاتھ الیومیة واالستمرار في معاملتھ كطفل صغیر یحتاج إلى إرشاد في كافة تفاصیل 

  أثیرا سلبیا على نموه االنفعالي .حیاتھ الیومیة والدراسیة مما یؤثر ت
أما أسالیب المعاملة الوالدیة السویة التي تتیح الفرصة للمراھق أن یتحمل بعض 
المسئولیات التي تتماشى مع قدراتھ ، وتشعره بأنھ أكثر نضجا عما قبل ، تسھم في 

 النموو االنفعالي السوي للمراھق .
  

 النمو االجتماعي
 

صدقاء بصفة عامة لدى المراھق ، مع نمو القدرة على تتسع دائرة المعارف واأل
  المشاركة االجتماعیة .

كما یكون للمراھق أصدقاء مقربین في أضیق الحدود ، ویمیل إلى العمل االجتماعي 
ومساعدة اآلخرین والمشاركة الوجدانیة لھم ، ویمیل أیضا إلى مساعدة المحتاجین ، 

 على المسئولیة االجتماعیة .  وتعتبر ھذه النواحي فرصة ھامة لتعویدة
ویصبح المراھق أكثر حساسیة تجاه ما یوجھ إلیھ من نقد ، ویمیل إلى معارضة السلطة 
في المنزل والمدرسة لذلك تكثر مشاجراتھ مع والدیھ أو مضایقة بعض المدرسین في 
المدرسة وخاصة أولئك المدرسون الذین ال یعطون الفرصة للمراھق في المناقشة 

  ال والمشاركة في أنشطة الفصل أو األنشطة الالصفیة .والسؤ
وینمو الذكاء االجتماعي بشكل كبیر في ھذه المرحلة ، فیكون قادر على مالحظة سلوك 

 األخرین وفھم مشاعرھم ، وتذكر األسماء والوجوه .
 ومن أھم العوامل المؤثرة في النمو االجتماعي للمراھقة المتأخرة  :

  ـ األقران    3ـ المدرسة          2 ا ـ األسرة        
وتساعد جماعة الرفاق المراھق على القیام بأدوار اجتماعیة ال یتیسر لھ القیام بھا 
خارج الجماعة ، فھي تساعد الفرد على تحقیق أھم مطالب النمو االجتماعي وھو 

  االستقالل واالعتماد على النفس ، وتحمل المسئولیة االجتماعیة . 
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 لقيالنمو الخ
حیث ” اتباع القواعد األخالقیة العامة ” ینتمي الفرد في ھذه المرحلة إلى مرحلة 

الصواب ھو مسایرة القوانین ، ویتحدد السلوك األخالقي بناء على ما یملیھ الضمیر 
  وبما یتفق مع المبادئ األخالقیة التي اختارھا الشخص .

لمثل ما ھي إال تجمیع لخبراتھ وھذه ا” مثل أعلى ” ویكون المراھق في ھذه المرحلة 
 التي بدأت في مرحلة الطفولة ، ثم تبلورت في مرحلة المراھقة .

ویرتبط النمو األخالقي للمراھق بالنمو الدیني ، ویرتبط باالتجاھات الدینیة ألسرتھ 
ومجتمعھ ، فاألخالق المستمدة من الدین ھي التي تنظم سلوك الفرد والجماعة وتنمي 

  لدى المراھق .  الضمیر الفردي
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  حاجات المراھقین ومشكالتھم 
 محتویات المحاضرة    

  ـ حاجات المراھقین
 ـ مشكالت المراھقین بالمرحلة الثانویة

  ـ مشكلة التأخر الدراسي .
  ـ أنواع التأخر الدراسي .

 ـ خطوات تشخیص التأخر الدراسي . 
  

  حاجات المراھقین
لسلوك اإلنساني إلى مجموعتین من الحاجات ، تتعلق األولى بالنواحي ترجع أسباب ا

  الفسیولوجیة مثل الحاجة إلى الطعام والشراب والتنفس والراحة .
أما المجموعة الثانیة فتتعلق بالنواحي النفسیة واالجتماعیة مثل الحاجة إلى النجاح 

 واإلنتماء ....
ن جمیع المراحل العمریة ، إال أن لكل وإذا كانت الحاجات الفسیولوجیة مشتركة بی

  مرحلة حاجات خاصة بھا ، ویمكن تحدید حاجات المراھق على النحو التالي : 
ـ الحاجة إلى االستقالل . یشعر المراھق أنھ وصل إلى درجة من النضج االنفعالي  1

) ومما التي تؤھلھ لالستقالل النفسي عن الوالدین ، والتي یطلق علیھا ( الفطام النفسي 
یساعد المراھق على تحقیق ھذا االستقالل اتساع عالمة وزیادة خبراتھ وتجاربة وتعدد 

  أصدقائھ وكثرة األنشطة التي یمارسھا . 
ـ الحاجة إلى االنتماء . تعبر الحاجة إلى االنتماء عن نفسھا في میل المراھق إلى  2

  ة وشلة األصدقاء .توسیع دائرة عالقاتھ االجتماعیة لتشمل رفاق اللعب والجیر
ـ الحاجة إلى التقبل االجتماعي . یحتاج المراھق إلى الشعور بالتقبل االجتماعي حتى  3

ینجح في مرحلة النمو التي یمر بھا ، ویعتبر شعور المراھق بتقبل الوالدین واألسرة لھ 
 من أھم عوامل تحقیق الحاجة إلى التقبل االجتماعي للمراھق . 

جاح واإلنجاز . المراھق في حاجة إلى أن یشعر بالنجاح والثقة ـ الحاجة إلى الن 4
بالنفس ، ویمكن تحقیق ذلك بتوجیھھ إلى الدراسات األكادیمیة التي تتناسب مع قدراتھ 

  ومھاراتھ العقلیة واستعداداتھ ومیولھ حتي یستطیع تحقیق النجاح واإلنجاز .
للمراھق عندما یتاح لھ المناخ ـ الحاجة إلى األمن النفسي . یتحقق األمن النفس  5

األسري الحاني العطوف ، وإذا وجد التقدیر والقبول في المجال االجتماعي ، والشعور 
 بأن حیاتھ مستقرة .   

ـ الحاجة المھنیة . إن تحقیق االستقالل یعتمد بدرجة كبیرة على أن یصبح المراھق  6
المیول المھنیة في الظھور والتبلور قادرا على االعتماد على نفسھ اقتصادیا ، لذلك تأخذ 

  في أواخر الطفولة وبدایة المراھقة .
وترجع الكثیر من المشاكل التي تواجھ المراھق إلى عدم قدرتھ على اكتشاف أھداف 

 مھنیة مناسبة لقدراتھ منذ وقت مبكر حتى یتسنى لھ اإلعداد المبكر لھا . 
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  مشكالت المراھقین بالمرحلة الثانویة 

 لتأخر الدراسي      مشكلة ا
الطالب المتأخر دراسیا ھو الذي یكون تحصیلھ أدنى أو دون استعداده ، أي أنھ الطالب 
الذي ینجز أقل مما یمتلكھ من قدرات و خاصة إذا كانت درجاتھ في القدرة العقلیة 

% والقصور في 30العامة أو القدرات الخاصة تزید عن مستوى تحصیلھ بمقدار 
   صر على مجال من المجاالت الدراسیة أو قد یشملھا كلھا .التحصیل قد یقت

 
 أنواع التأخر الدراسي
التأخر الدراسي 

 العام
التأخر الدراسي  تأخر دراسي دائم

 الخاص
تأخر دراسي 

 مؤقت
  
  ـ التأخر الدراسي العام : 1

وھو النوع من التأخر الدراسي الذي تتدني فیھ درجات الطالب التحصیلیة في جمیع 
مواد الدراسیة التي یدرسھا ، ویترتب على ذلك االنخفاض في الدرجة الكلیة لتحصیل ال

التلمیذ األكادیمي ، ویرجع السبب في ذلك إلى االنخفاض في القدرة العقلیة العامة ( 
ذكاء التلمیذ ) حیث تتراوح نسبة الذكاء لدى التالمیذ في ھذا النوع من التأخر الدراسي 

  . درجة 85ـ  70ما بین 
  ـ تأخر دراسي خاص . 2

ویشیر ھذا النوع من التأخر إلى تدني درجات التلمیذ في مواد دراسیة معینة ، بینما 
تكون درجاتھ عادیة أو مرتفعة في المواد الدراسیة األخرى ، ویرجع السبب في ذلك 
إلى انخفاض القدرة العقلیة الخاصة المرتبطة بالمادة ، مثل تدني درجات التلمیذ في 
الریاضیات والتي ترجع إلى انخفاض مستوى القدرة الریاضیة ، أو التدني في درجات 

 اللغة بسبب انخفاض مستوى القدرة اللغویة لدیھ . 
  ـ تأخر دراسي دائم . 3

وھو نوع التأخر الدراسي الذي یستمر مع التلمیذ لفترات طویلة من دراستھ ، ویرتبط 
ي عن قدرتھ العقلیة العامة ، ویطلق علیھ تأخر بانخفاض مستوى إنجاز التلمیذ التحصیل

 تحصیلي دائم نظرا ألنھ یالزم التلمیذ طوال فترة حیاتھ الدراسیة 
  ـ تأخر دراسي مؤقت . 4

وھو تأخر دراسي مؤقت أي ال یستمر مع التلمیذ لفترات طویلة ، وھو یرتبط بموقف 
بب ظروف عائلیة طارئة معین ، مثل حالھ التلمیذ الذي تتدنى درجاتھ التحصیلیة بس

یمر بھا كالخالفات بین الوالدین ، أو قد تكون بسبب إصابة التلمیذ بأمراض مزمنة ، أو 
 كما في حالة انتقال التلمیذ من مدرسة إلى مدرسة أخرى . 

  إال أن مثل ھذه الحاالت تسترجع درجاتھا الطبیعیة بعد زوال تلك الحاالت المؤقتة . 
  دراسي خطوات تشخیص التأخر ال
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ھناك مجموعة من الخطوات التي یقوم بھا األخصائي النفسي والمدرس واألخصائي 
 االجتماعي بمعاونة الوالدین لإللمام بالحالة الكلیة للتلمیذ المتأخر دراسیا ، ھي : 

  ـ  تسیر ھذه الخطوات على النحو التالي :
خصیة والتاریخ النفسي ـ دراسة المشكلة وتاریخھا ، والتاریخ التربوي للعالقات الش 1

  والجسمي للتلمیذ . 
ـ تحدید مستوى الذكاء والقدرات العقلیة والمعرفیة المختلفة ، وتستخدم في ذلك  2

 االختبارات المقننة . 
ـ دراسة المستوى التحصیلي للتلمیذ واالستعدادات والمیول باستخدام أدوات القیاس  3

  المقننة . 
  المدرسین ونحو المادة الدراسیة . ـ دراسة اتجاھات التلمیذ نحو 4
ـ دراسة شخصیة التلمیذ والعوامل المختلفة المؤثرة مثل ضعف الثقة بالنفس ،   5

  والخمول وكراھیة المادة 
ـ دراسة الحالة الصحیة العامة للتلمیذ مع التركیز على قیاس كفاءة الحواس ( النظر  6

 ، والسمع ) وبعض األمراض مثل األنیمیا .. 
التعرف على العوامل البیئیة واالجتماعیة التي یمكن أن تسھم في التأخر الدراسي ـ  7

مثل كثرة الغیاب من المدرسة ، أو انتقال التلمیذ من مدرسة إلى أخرى ، وعدم مالئمة 
المواد الدراسیة ، وعالقة التلمیذ بوالدیھ ، والمناخ األسري الذي یعیش فیھ التلمیذ بوجھ 

  عام . 
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