
 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 اهداف عهم وفس انىمو

 :ألهداف وانفوائد انعمهيت ندراست عهم انىمو وانتطور يمكه أن تجمم في اآلتي

  

  .انوصول إنى معايير نهىمو في كم مرحهت مه مراحهه اوال:

 أثؼبد اىَْ٘ اىَخزيفخ ػْذ ػْٞخ ٍَضيخ فٜ َٗٝنِ اى٘ص٘ه إىٚ ٕزٓ اىَؼبٝٞش ثقٞبط اىزغٞش فٜ

ٍِٗ ٍؼبىغخ ٕزٓ اىقٞبعبد إؽصبئٞبً ّغزطٞغ أُ ّؾصو ػيٚ ٍؼبٝٞش ىيَْ٘ فٜ .عَٞغ اىَشاؽو

اىَطي٘ثخ، ٗأؽٞبّبً ٍب رنُ٘ ٕزٓ األػَبس اىضٍْٞخ ٍزقبسثخ، ٗخبصخ فٜ  عَٞغ األػَبساىضٍْٞخ

ً ثؼذ ًٝ٘ ػقت  ثذاٝخ ؽٞبح اىطفو فْؼشف ٍب ٝغزطٞغ أُ ٝقً٘ ثٔ ٍؼظٌ األطفبه ٍضالً ٍٝ٘ب

اى٘الدح ٍجبششح. ٗأؽٞبّبً ٍبرنُ٘ ٕزٓ األػَبس اىضٍْٞخ ٍزجبػذح ّغجٞبً فزَضو ٍشاؽو ٍؼْٞخ ٍِ 

طف٘ىخاىَجنشح ٍضالً أٗ اىطف٘ىخ اىَزأخشح أٗ اىَشإقخ ؽٞش ٝزغغ ٍذٙ ٍشاؽو اىؼَش مَشؽيخ اى

  .اىَشؽيخ فزشَو عْزِٞ أٗ صالصًب أٗأسثؼبً ٍِ ػَش اىطفو اىضٍْٜ

ٗىقذ أٍذّب ػيٌ اىَْ٘ ٗاىزط٘س ثَؼيٍ٘بد صاخشح فٜ ٕزا اىَغبه فقذ ػَيذ ق٘ائٌ ػذٝذح ىَب 

ؽصيْب ػيٚ ٍؼبٝٞش فٜ اىَْ٘ اىؼقيٜ  مَب.أُ ٝقً٘ ثٔ اىطفو فٜ عْ٘ارٔ األٗىٚ ٍضالا  َٝنِ

  .ٗاالعزَبػٞخ ٗاىؾغٞخ ٗاىؾشمٞخ ٕٗنزا )مبىزمبء(، ٗفٜ غٞشٓ ٍِ اىْ٘اؽٜ االّفؼبىٞخ

ٗاى٘اقغ أُ ٍؼظٌ دساعبد ػيٌ اىَْ٘ ٗاىزط٘س رشمضد ؽزٚ ٗقذ قشٝت عذاً فٜ اىؾص٘ه 

 .خ اىٍَْ٘ضو ٕزٓ اىَؼبٝٞش فٜ عَٞغ اىْ٘اؽٜ اىزٜ َٝنِ أُ ْٝظش ٍْٖب إىٚ ػَيٞ ػيٚ

 ٍٗغ رىل ٝؼزجش اى٘ص٘ه إىٚ ٍضو ٕزٓ اىَؼبٝٞش اىخط٘ح األٗىٚ ٍِ خط٘اد أٛ دساعخ ػيَٞخ

 .ٕٜٗ خط٘ح اىؾص٘ه ػيٚ سصذ دقٞق ىيظبٕشح ٍ٘ض٘ع اىجؾش مَب عجق أُ أٗضؾْب

   :ثاويا: تقييم عمهيت انىمو

 ثبىْغجخ ىفشد ٍب أٗٗثؼذ ؽص٘ىْب ػيٚ ريل اىَؼبٝٞش ٝصجؼ ثئٍنبّْب أُ ّؾنٌ ػيٚ ػَيٞخ اىَْ٘ 

عَبػخ ٍؼْٞخ ثأّٖب رقصش أٗ رضٝذ ػِ اىَز٘عظ اىَقذس فٜ ؽبالد ٍَبصيخ، فْؾنٌ ػيٚ طفو 

ثأّٔ ٍزخيف فٜ اىَْ٘ اىؼقيٜ ٍضالً أٗ ػيٚ آخش ثأّٔ ػجقشٛ عبثق ىَِ ٌٕ فٜ ّفظ عْٔ  ٍب

 . صبىش ثأّٔ ّبضظ اّفؼبىٞبً أٗ اعزَبػٞبً ٕٗنزا ٗػيٚ

   :ىاهج وانمقرراث اندراسيت انمىاسبتثانثا: انقدرة عهى وضع انم

 فٜ مو –فٜ اىَز٘عظ  –ػيٚ أعبط ٍِ ر٘قؼبرْب ىَب َٝنِ أُ ٝنزغجٔ اىفشد ٍِ خجشاد 

ٍشؽيخ ٍِ ٍشاؽو ؽٞبرٔ، ٗثزىل ّ٘فش اى٘قذ ٗاىغٖ٘د ٗاىَبه اىزٛ ٝصشف ٕجبء إرا ٍب 

المزغبثٖب. ٕزا ثبإلضبفخ إمغبة ٕزٓ اىخجشاد فٜ ٍشؽيخ ال ٝنُ٘ اىفشد فٖٞب ٍغزؼذاً  ؽبٗىْب

ّقغ فٞٔ ّؾِ اىقبئَِٞ ػيٚ رْشئخ اىطفو ٍِ إؽجبط ٍِ عشاء اىقٞبً ثَؾبٗالد  إىٚ ٍب قذ

غٞش ٍضَشح، ٍِٗ ّبؽٞخ أخشٙ فئّْب إرا رغبٗصّب اى٘قذ اىَْبعت ىيؾص٘ه  رؼيَٞٞخ أٗ رشث٘ٝخ

  .ٍِ اىصؼت ثؼذ رىل أٗ ٍِ اىَغزؾٞو أُ ّؾصو ػيٞٔ ػيٚ ٍب ّشٝذ فقذ ٝصجؼ

 األٍضيخ ػيٚ رىل مضٞشح: فْؾِ ال ّؼيٌ اىقشاءح ٍضالً فٜ عِ اىضبىضخ إرا ػشفْب أُ االعزؼذادٗ



ىزؼيَٖٞب ٝجذأ ثشنو ػبً فٜ اىخبٍغخ ٗال ّؼيٌ ؽفع اىَؼيقبد فٜ اىَذسعخ االثزذائٞخ إرا ػشفْب 

ثزذائٞخ اىقذسح ػيٚ ؽفظٖب إَّب رجذأ فٜ اىَشؽيخ اىزبىٞخ، ٗال ّْ٘ع اىزؼيٌٞ فٜ اىَشؽيخ اال أُ

ّْ٘ػٔ فٜ اىَشؽيخ اىضبّ٘ٝخ إرا ػشفْب أُ اىقذساد رجذأ فٜ اىظٖ٘س ٗاىزْ٘ع فٜ ثذاٝخ  ٗإَّب

 ٍشؽيخ

  .اىَشإقخ ٕٗنزا

 

   .رابعا: انكشف عه انعوامم انمؤثرة في عمهيت انىمو

ً فقظ، ٗخبصخ ً ٍِ اىذاسعِٞ ىؼَيٞخ اىَْ٘ إال ؽذٝضب  ٗاى٘اقغ أُ ٕزا اىٖذف ىٌ ٝيق إزَبٍب

 ٝزصو ثجٞبُ اىؼالقبد اى٘ظٞفٞخ ثِٞ ػ٘اٍو اىزْشئخ االعزَبػٞخ ٗرشنٞو عي٘ك اىطفوفَٞب 

ٗشخصٞزٔ ٍغزقجالً، أٛ فَٞب ٝزؼيق ثذساعخ اىؼالقبد ثِٞ ٍظبٕش اىَْ٘ ٍِ ّبؽٞخ ٗثِٞ 

اىضقبفٞخ ٗاىَزغٞشاد اىجٞئٞخ األخشٙ اىزٜ رؼزجش ٍغئ٘ىخ ػْٖب ٍِ ّبؽٞخ أخشٙ.ٗمبُ  اىؼ٘اٍو

اىْ٘اؽٜ ٝؼزَذُٗ ػيٚ ٍب عبء ٍِ اىَصبدس اإلميْٞٞنٞخ فقظ. ثو ٗؽزٚ ٕزٓ  اىجبؽضُ٘ فٜ

اىؼ٘اٍو اى٘ساصٞخ ٗػَيٞخ اىَْ٘ ىٌ ٝزٌ االٕزَبً ثٖب إال ؽذٝضبً فقظ ػْذٍب  اىؼالقبد اى٘ظٞفٞخ ثِٞ

ٗ ىؼو اىغجت فٜ اىزشمٞض فٜ اىجذاٝخ ػيٚ دساعخ ٍؼبٝٞش اىَْ٘  َّب فشع اىَٞنشٗثٞ٘ى٘عٜ

ٍِ أط٘اس َّ٘ٓ ٕ٘ عٖ٘ىخ اىؾص٘ه ػيٚ ٍقبٝٞظ فٜ ٕزا  و ط٘سٗٗصف عي٘ك اىطفو فٜ م

 و ٗاىؼ٘اٍو اىضقبفٞخ اىَؾٞطخ ثٔ،أٗ اىزفبػو ثِٞ اىطف اىصذد أٍب ػِ رأصٞش اىجٞئخ االعزَبػٞخ

ٗمزىل رؾذٝذ اىَزغٞشاد اى٘ساصٞخ اىزٜ رؤصشػيٚ رشنٞو عي٘مٔ ٍغزقجالً، فنبُ ال ثذ ىْب أُ 

ىنٜ رصجؼ ٕٜ األخشٙ ٍ٘ضغ إزَبً ٍِ  ؼيَٜ ٗأدٗارّْٔزظش ؽزٚ رَْ٘ أعبىٞت اىجؾش اى

  .ػيٌ اىْفظ اىَْ٘ اىجبؽضِٞ، ٗرؾزو اىَنبُ اىالئق ثٖب ضَِ ٍ٘ض٘ػبد

 

   :خامسا: زيادة انقدرة عهى انتىبؤ في مجال انىمو وانتطور

 رىل أّْب إرا مْب عْؾذد اىؼ٘اٍو اىَؤصشح فٜ ػَيٞخ اىَْ٘ ٗاىؼالقبد اى٘ظٞفٞخ ثْٖٞب، فئّْب

 ّغزطٞغ ػْذئز أُ ّز٘قغ أُ ٝنُ٘ اىَْ٘ ثشنو ٍؼِٞ إرا ر٘افشد ظشٗف ٍؼْٞخ، ٗرضداد قذسرْب

 اىزْجؤٝخ ٕزٓ ميَب اصددّب ٍؼشفخ ثبىؼ٘اٍو اىَؤصشح أٛ ميَب َّذ ٍؼشفزْب ثبىَزغٞشاد اىَغئ٘ىخ

 ػِ ػَيٞخ اىَْ٘. ٗػْذئز ّصجؼ فٜ ٍ٘قف أؽغِ ٍِ ؽٞش اىؾنٌ ػيٚ األعبىٞت اىزشث٘ٝخ

 خ اىَخزيفخ، فْغزطٞغ أُ ّق٘ه أُ ٕزا أعي٘ة عيٌٞ ٕٗزا أعي٘ة خبطئ، ثْبء ػيٚٗاىزؼيَٞٞ

 .قذسرْب اىزْجؤٝخ ثبىْغجخ ىَب ٝؾزَو أُ رؤدٙ إىٞٔ ٕزٓ األعبىٞت أٗ ريل ٍِ ّزبئظ

 

  



 

   .سادسا: انقدرة عهى انتحكم في ظاهرة انىمو

 

 اىَْ٘ اإلّغبّٜ فٜ االرغبٍٓٗؼْٚ اىزؾنٌ ْٕب ثبىْغجخ ىؼيٌ اىَْ٘ ٗاىزط٘س ٕ٘ أُ ٝ٘عٔ 

اىَطي٘ة أٗ اىَشغ٘ة فٞٔ. فئرا مْب ّغزطٞغ أُ ّؾذد اىؼ٘اٍو اىزٜ رؤصش فٜ ػَيٞخ اىَْ٘ 

أُ ّزْجأ ثأُ ظشٗفبً ٍؼْٞخ رؤدٙ إىٚ أُ ٝغٞش اىَْ٘ ثشنو ٍؼِٞ فئّْب ػْذئز ّغزطٞغ  ّٗغزطٞغ

ٟثبء ٗاىَؼيَِٞ ّ٘فش اىظشٗف اىزٜ رؤدٙ إىٚ َّ٘ ع٘ٙ، ّٗغزطٞغ أُ ّْصؼ ا أُ ّشرت أٗ

اىزشث٘ٝخ ٗاالعزَبػٞخ ثأُ ٝزجؼ٘ا أعبىٞت ٍؼْٞخ فٜ ػَيٞبرٌٖ اىزشث٘ٝخ إرا أسادٗا  ٗاىَؤعغبد

َّ٘اً عيَٞبً، ٗأُ ٝزغْج٘ا أعبىٞت أخشٙ ىنٜ ٝق٘ٓ ٍِ االّؾشاف ٕٗنزا. ثو  ىيطفو أُ َْٝ٘

ٓ اىظ٘إش أٝضبً مٞف ّزؾنٌ فٜ ظ٘إش اىَْ٘ االّؾشافٜ ّفغٔ فزؼبىظ ٕز ّغزطٞغ أُ ّؼشف

خبصخ. ّٗغزطٞغ أٝضبً أُ ّقٌٞ اىظشٗف اىضقبفٞخ اىزٜ ّؼٞش فٖٞب ٍِ  ثئرجبع أعبىٞت ػالعٞخ

اىَْ٘، ّٗغزطٞغ أُ ّخطظ ىظشٗف ٍضيٚ ريزضً ثٖب اىَؤعغبد  ؽٞش رأصٞشٕب فٜ ػَيٞخ

اعزَشاس اىَْ٘ ف اىْٖظ األٍضو. مو ٕزا: ٍِ ٗقبٝخ إىٚ  االعزَبػٞخ إرا مبُ ىٖب أُ رنفو

 اىَْ٘ ٗاىزط٘س ٕٗ٘ ٕذف اىزؾنٌ فٜاىٖذف ىؼيٌ  ىٚ ػالط، ٝذخو ضَِ دائشح ٕزارؾغِٞ إ

ػيٚ أُ ْٝشأ ٍؾققبً ىيز٘افق فٜ اىجٞئخ اىزٜ  ظبٕشح اىَْ٘، ٕٗ٘ فٜ اىْٖبٝخ ٕذف ٝغبػذ اىفشد

  .رؼٞش ثٖب

 مناهج البحث في علم نفس النمو

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا: المنهج الوصفي 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النمو تأثير الغدد في

ٍشمجبد مَٞٞبئٞخ ٝؾزبط إىٖٞب اىغغٌ فٜ  ٕٜ أػضبء داخيٞخ رقً٘ ثزنِ٘ٝ : اىغذد

  . ػَيٞبد اىَْ٘

 : ٗرْقغٌ إىٚ ّ٘ػِٞ ، َٕب

 . اىغذد اىقْ٘ٝخ : أٗال

 . ) اىصَبء ( اىالقْ٘ٝخ اىغذد : صبّٞب

 – اىغذد اىيؼبثٞخ : قْ٘اد ٍضو إفشاصٕب فٜٗرغَغ ٍ٘ادٕب األٗىٞخ ٍِ اىذً صٌ رؼٞذ 

ٗىٞظ ىٖب ػالقخ  فغٞ٘ى٘عٞخ اىغذد اىقْ٘ٝخ ىٖب إَٔٞخ ٗ اىؼشقٞخ – اىذٍؼٞخ – اىذْٕٞخ

  ٍجبششح ثؼَيٞخ اىَْ٘

 

  )    اىال قْ٘ٝخ( اىصَبء اىغذد -

 " صٌ رؾ٘ىٖب إىٚ ٍ٘اد مَٞٞبئٞخ ٍؼقذح رغَٚ رغَغ ٍ٘ادٕب األٗىٞخ ٍِ اىذً

اىغذد ريؼت  اىذً دُٗ ٗع٘د قْ٘اد اىٖشٍّ٘بد ٍجبششح فٜ رصت " ٕشٍّ٘بد

اىشخصٞخ ٗخبصخ رأصٞشٕب فٜ اىغٖبص  اىغغَٜ َّٗ٘٘ اىصَبء دٗسا ٍَٖب فٜ اىَْ

 شخصٞزٔ ٝغؼو اىشخص ٍز٘اصّب فٜ اىز٘اصُ ثِٞ إفشاصرٖب اىؼصجٜ

 

 .. أوواع انغدد انصماء

  .. اىغذد اىصْ٘ثشٝخ -1

رضَش قجو اىجي٘ؽ ٗرغَٚ غذد .. ٘عذ أػيٚ اىَخٝجذأ رنّٖ٘ب فٜ اىشٖش اىخبٍظ . ر

 اىطف٘ىخ

  .. اىزجنٞش فٜ ضَ٘سٕب أٗ اىزأخٞش ٝؤدٛ إىٚ ؽيو فٜ اىشخصٞخ

 

  .. اىغذح اىْخبٍٞخ- 2

ّ٘ػب  12ٗرزأىف ٍِ فصِٞ أٍبٍٜ ٗخيفٜ ٝفشص اىفص األٍبٍٜ  رقغ أعفو اىَخ ،

إىٚ عبّت اىَْ٘ اىَْ٘ اىزٛ ٝؤصش فٜ َّ٘ اىؼظبً  ٍِ اىٖشٍّ٘بد إَٖٔب ٕشٍُ٘

اىخيفٜ فٜ ضغظ اىذً ٗرْظٌٞ اىَبء فٜ  رؤصش إفشاصاد اىفص . اىؼقيٜ ٗاىزْبعيٜ

 . . اىغغٌ

  .. اىغذد اىذسقٞخ -3

اىزٛ ٝؤصش  " اىضٞشٗمغِٞ " ٗرفشص ٕشٍُ٘ رقغ أعفو اىشقجخ أٍبً اىقصجخ اىٖ٘ائٞخ



ػذً اىزأخش فٜ اىنالً ٗاىَشٜ ٗ اىْقص ٝؤدٛ إىٚ. فٜ ٗظبئف اىغٖبص اىؼصجٜ

 . اّزظبً األعْبُ

 .. ٝؤدٛ إىٚ اىزخيف اىؼقيٜ فٜ اىؾبالد اىؾبدح

 .. اىزْبعيٞخ اىغذح -4

ٍغئ٘ىخ ػِ إثشاص .اإلّبس رفشص اىٖشٍّ٘بد اىزمشٛ ىذٙ اىزم٘س ٗ األّض٘ٝخ ىذٙ

ّ٘ػٚ اىٖشٍّ٘بد ٍ٘ع٘دح ىذٙ اىغْغِٞ ٗاىٖشٍُ٘ .اىغْظ خصبئص مو ّ٘ع ٍِ

 . ٝز٘قف ػيٞٔ ّ٘ع اىغْظ اىغبئذ

 

رؤدٛ ػَيٞخ . ٝيؼت اىغزاء دٗسا ٍَٖب فٜ ػَيٞخ اىَْ٘ اىغزاء ٗػالقزٔ ثبىَْ٘ - 4

رنِ٘ٝ ثْٞخ اىغغٌ ،  اىزغزٝخ إىٚ رغٞشاد مَٞٞبئٞخ رؾذس داخو اىغغٌ ْٝزظ ػْٖب

ٗاىجْبء فٜ اىغغٌ ، ٗقذ رضٝذ  رؾذس ػَيٞبد اىٖذً.ٗرغذٝذ أّغغخ اىغغٌ اىَغزٖينخ

ٝؾزبط . ٝؤصش فٜ اىَْ٘ اىزغزٝخ أٗ اىَشض ٍَبػَيٞبد اىٖذً ػِ اىجْبء ثغجت ّقص 

 – ثشٗرِٞ – أٍالػ ( اىَزنبٍو اىشبٍو ىيؼْبصش اىغزائٞخ اىغغٌ إىٚ اىغزاء اىَز٘اصُ

  )... اىَبء – ّش٘ٝبد – عنشٝبد – دُٕ٘

 انىضج وانتعهم - 5

اىزغٞش اىَفبعئ ىَظبٕش   ٕ٘ اىْضظ .. ٕ٘ رغٞشاد َّبئٞخ َٝنِ ٍالؽظزٖب : اىْضظ

 " ىيزذسٝت ٗاىَشاُ رظٖش ػْذ أفشاد اىْ٘ع اى٘اؽذ دُٗ أصشعي٘مٞخ 

َٝنْٔ ٍِ اىَشٜ أٗ اىنالً  ٍضبه : ّضظ اىغٖبص اىؼصجٜ ٗ اىزششٝؾٜ ىيطفو اىزٛ

 .. أٗ اىنزبثخ ٗ اىقشاءح

 

 أوواع انىضج -

دسعخ َّ٘ أػضبء اىغغٌ ثَب َٝنْٖب ٍِ اىقٞبً  اىؼض٘ٛ أٗ اىغغَٜ اىْضظ -أ

 َ٘ ػضالد اىٞذ ٗ األصبثغ ٗاىغٖبص اىؼصجٜ اىزٛدسعخ ّ ٍضو.ٍؾذدح ث٘ظبئف

 . َٝنِ اىطفو ٍِ اىنزبثخ أٗ اىشعٌ

  اىْضظ اىؼقيٜ -ة

َّ٘ اى٘ظبئف اىؼقيٞخ مبىزفنٞش، االّزجبٓ اىزٜ رَنِ اىفشد ٍِ اىزؼيٌ ٗؽو  دسعخ

 .. اىَشنالد

 اىْضظ االعزَبػٜ -ط



غ أفشاد اىجٞئخ االعزَبػٜ ٍ ٗص٘ه اىفشد إىٚ دسعخ ٍِ اىَْ٘ رَنْٔ ٍِ اىزفبػو

 ..اىزٜ ٝؼٞش فٞٔ

 اىْضظ االّفؼبىٜ -د

  .. اىفشد إىٚ دسعخ ٍِ اىَْ٘ رَنْٔ ٍِ اىزؾنٌ فٜ اّفؼبالرٔ ٗص٘ه

 

 : انتعهم

ظٖ٘س أَّبط  ٝؤدٛ إىٚ. ٗ ٗع٘د دافغ إسادٝخ ػَيٞخ قٞبً اىفشد ثْشبط ٝؾذس ثغجت

 . فٜ اىزؼيٌ إىٚ اىظشٗف اىجٞئٞخ ٝشعغ اىغجت. خبصخ ٍِ اىغي٘ك

 : انىضج

ظٖ٘س أَّبط  ٝؤدٛ إىٚ. إسادح اإلّغبُ ٝؾذس دُٗ قٞبً اىفشد ثْشبط ال ٝشزشط

 . فٜ اىْضظ إىٚ ػبٍو اى٘ساصخ ٝشعغ اىغجت. ػبٍخ ٍِ اىغي٘ك

 

 

 



 الخصائص النمائية

( سنوات وٌطلك علٌها البعض مالبل المدرسة ونظراً 6-3تمتد مرحلة الطفولة المبكرة من سن )

للتطورات التً تحدث فً نمو الطفل الرضٌع فأنه بالتالً ٌؤدي هذا النمو الى مرحلة اخرى من مراحل 

السنة الثانٌة تنتهً مرحلة الرضاعة لتبدأ مرحلة جدٌدة تمثل اهمٌة خاصة نظراً  النمو االنسانً وبأنتهاء

الن الطفل اصبح فً حالة استمبال وارسال فالحالة الجسمٌة اصبحت اكثر لدرة على الحركة واكثر لدرة 

لهذا الوالع على الكالم واكثر لدرة على التعبٌر عن النفس واكثر ارتباطاً بالوالع الذي ٌعٌشه واكثر فهماً 

فمدارس علم وفً تلن المرحلة تزداد الموة العضلٌة للطفل بحٌث تجعل الحركة اكثر سهولة ومرونة . 

النفس رغم اختالفها تكاد تجمع على أن السنوات الست األولى من عمر الفرد هى أهم السنوات فى 

تبنى علٌها مراحل النمو  تكوٌن شخصٌته وبنائها ، حٌث تشكل هذه السنوات مرحلة جوهرٌة ، وتأسٌسٌة

والنمو النفسً فى كل مرحلة له خصائصه ودوافعه الممٌزة لكل مرحلة عمرٌة واستثمار هذه  التى تلٌها

الخصائص والتعامل معها ٌؤدى إلى النمو المتكامل ، والمتوازن ، وطفل ما لبل المدرسة ٌتمٌز 

 بمجموعة من الخصائص منها:

 ـــ النمو الجسمي : أوال 

التغٌر الكمً والنوعً لجسم الكائن حٌث ٌتفاوت االطفال فٌما بٌنهم من حٌث الطول والوزن وهو 

(سنوات مرحلة 6-3بأختالف المورثات والمستوى االلتصادي والثمافً وتعتبر مرحلة الروضة من  )

بعض الحركات االساسٌة حٌث ٌحمك الطفل مزٌداً من التحكم والسٌطرة على لدراته الحركٌة وٌمسمها ال

 الى :

ٌسٌر النمو الجسمً خالل هذه المرحلة بمعدل أبطأ بالممارنة مع النمو الجسمً السرٌع فى المرحلة  -1

أى فى السادسة من  –السابمة )سن المهد( ، ومع ذلن فإن النمو الجسمً للطفل فى نهاٌة هذه المرحلة 

 % من النمو النهائً .43ٌكون لد وصل إلى حوالً  –العمر 

سم كحد ألصى فى  125سم كحد أدنى وسٌصل إلى  09ٌكون طول الطفل فى بداٌة هذه المرحلة  -2

سنوات( ، وٌكون طول الطفل فى سن الرابعة ضعف طوله عند المٌالد ، وهنان فروق 6نهاٌة المرحلة )

 بسٌطة بٌن البنٌن والبنات من حٌث الطول لصالح البنٌن .

تساعد فى جعل الطفل كائنا اجتماعٌا بدرجة أكبر ، حٌث ٌمٌل إلى وتظهر المهارات الحركٌة التى  -3

اللعب ، وببلوغه سن الخامسة تزداد لدرته على االتزان الحركً ، وٌستطٌع الوثب بسهولة ، وربط 

 الحذاء وتملٌد رسم مثلث أو مربع  .

وٌسٌر النمو العضلً وٌزداد الوزن بمعدل كٌلوجرام واحد فى السنة ، وٌزداد نمو الهٌكل العظمى ،  -4

 بمعدل أسرع من ذى لبل ، مما ٌزٌد الوزن ، والبنٌن أكثر حظا من البنات فى النسٌج العضلً .

% من وزنه الكامل عند الراشدٌن وذلن 09ٌطرد نمو الجهاز العصبً حٌث ٌصل وزن المخ إلى  -5

 فى نهاٌة المرحلة.

النظر ، فهو ٌرى األشٌاء الكبٌرة أوضح من  ٌتمٌز إبصار الطفل فى مرحلة ما لبل المدرسة بطول -6

الصغٌرة ، والبعٌدة أكثر من المرٌبة . أما حاسة السمع فتظل غٌر ناضجة تماما حتى نهاٌة هذه المرحلة 



، فالطفل ال ٌستطٌع تذوق اللحن المعمد ولكن تستهوٌه أصوات الطٌور والحٌوانات واألشٌاء كالمطار 

 والسٌارة .

 المستمرة وٌظهر ذلن أثناء اللعب وتتسم أجسامهم بالرشالة وخفة الحركة .النشاط والحركة  -7

 

 ــسي:حـو الـمـالنـ -ثانيا:

ٌستطٌع الطفل فً هذه المرحله ممارسة حواسه فتراه شغوفاً بشم وتذوق وفحص واكتشاف االشٌاء وال 

فهو غٌر لادر على  ٌستطٌع الطفل فً هذا المرحله من االدران الحسً لألشٌاء وعاللاتها المكانٌه

التفرٌك بٌن اتجاه الٌمٌن او الٌسار ومع التمدم فً العمر فأن الطفل ٌتعلم اسماء االتجاهات مثل الٌمٌن 

 والٌسار ، االعلى واالسفل وٌكون لادراً على ادران االشٌاء فً عاللاتها المكانٌة.

وره )تعرض علٌه( من موضوعات وعندما ٌبلغ الطفل سن الثالثة فأنه ٌكون لادراً على تعداد مافً ص

دون ان ٌتمكن من وصفها كما ٌمٌل الى االستجابه للمثٌر ككل ولٌس الى اجزائه المنفصله ومن الناحٌه 

االدراكٌه فأنه ٌختار االشكال البسٌطه غٌر المعمده بٌنما ٌستطٌع طفل السادسه اعطاء وصف لما ٌحدث 

ً لغه افضل تحتوي على االسم اء واالفعال وٌختار االشكال االكثر تعمٌداً  وطفل فً الصوره مستخدما

الثالثه غٌر لادر على ادران المسافات بدلة فً البداٌه بٌنما ٌكون لادراً على ادران االحجام وان ٌمارن 

بٌنهما )كبٌر، صغٌر، متوسط( بٌنما ال ٌستطٌع التمٌٌز بدله بٌن االوزان المتماربه كما ٌستطٌع طفل 

باللغه االنكلٌزٌة وٌستطٌع ان ٌمٌز بٌن المله والكثره وٌختار لنفسه الكثره  02-1 الثانٌه ان ٌعد من

وٌترن المله بٌنما ٌستطٌع ابن السادسه ان ٌعد على اصابعه او اصابع اآلخرٌن وٌدرن طفل الخامسه 

ن سوى التساوي والتناظر والتماثل فً التجمعات المختلفة اما عن ادران الزمن فأن طفل الثانٌه ال ٌدر

الحاظر ثم ٌزداد ادراكه و ٌتطور السمع تطوراً سرٌعاً من حٌث لوة التمٌٌز السمعً كما تبرز اهمٌة 

السمع بالنسبه للنمو اللغوي للطفل فً هذه المرحله وٌتمٌز البصر بالطول وٌسهل على طفل هذه 

 . الذوق والشم المرحله رؤٌة الكلمات الكبٌره وٌمٌز االلوان وٌسمٌها كما تبرز اهمٌة حاستً 

 

                                                 العقلي النمو -ثالثا :

بانه تلن التغٌرات التطورٌة التً تحدث فً العملٌات او االنشطة العملٌة ) االنتباه واالستكشاف،االدران 

 .  خالل التمدم فً المراحل العمرٌة المختلفة والمالحظة ،التخٌل،التذكروالنسٌان( لالطفال

 

تزداد تساؤالت الطفل عن االشخاص واالشٌاء والظروف التً تخلك االحداث  االنتباه واالستكشاف : -

وغالبا ما ٌنهمن الطفل فً تملٌب وتفكٌن واعادة تركٌب كل ما تمع علٌه ٌداه ،اذ انه ٌحاول ان ٌستكشف 

االمور ولٌس االستكشاف حدثا عابرا بل هو تفاعل بٌن الفرد وبٌئته ، اذ نسمٌه نوع من اللعب باالشٌاء 

والكلمات ، واللعب فً حٌاة الطفل امر الٌستهان به ، والٌمكن النظر الٌه باعتباره وسٌلة للتسلٌة ولضاء 

  .  الولت فمط وانما تعلما لالدوار ونمو لالمكانات واستكشافا للبٌئة ومؤثراتها



 

 

لثة مثال ثالثة أرلام ٌزٌد التذكر المباشر لدى طفل ما لبل المدرسة ، فٌتذكر طفل الثا التذكر والنسيان : -

، وطفل الرابعة والنصف ٌتذكر أربعة أرلام ، وٌكون تذكر الكلمات والعبارات المفهومة أٌسر من تذكر 

الغامضة منها ، وٌستطٌع الطفل تذكر األجزاء النالصة فى الصورة وتنمو المدرة على الحفظ وتردٌد 

 األغانً واألناشٌد وبخاصة الذاكرة البصرٌة والسمعٌة .

مثل الزمان والمكان والعد ، وٌطرد نمو الذكاء ، وتزداد لدرة الطفل على الفهم ،  : تكوين المفاهيم -

وتزداد المدرة على تركٌز االنتباه ، وٌكون التفكٌر ذاتٌا. وٌظل التفكٌر خٌالٌا ولٌس منطمٌا حتى ٌبلغ 

 الطفل سن السادسة .

والتكلٌف ببعض المهام البسٌطة ، وهذا لد ٌساعد الوالدٌن والمحٌطٌن القدرة على حل المشكالت :  -

 بالطفل فى استغالل هذه المدرة فى محاولة اإلجابة عن بعض التساؤالت .

ٌعتبر التخٌل من المكونات الهامة لحٌاة الطفل العملٌة فنجد الطفل ٌعبر عن تخٌالته فً لعبه  التخيل : -

صر هذا الخٌال من االمور المنزلٌة الٌومٌة او مشاهداته فً البٌئة ولد واحالمه الكثٌرة ، وٌستمد عنا

 .  ٌستند الى انشطته فً اللعب مع االلران

منذ بداٌة هذه المرحلة ٌطرأ على الطفل تطورا فً االدران ، فاذا ما عرضت  االدراك والمالحظة :- 

 الطفل فً هذا السن ٌعدد لن ماسنوات صورة تتألف من عناصر متعددة فان ( 3على طفل فً عمر )

ان هذا التطور ٌدل على تطور النمو العملً والذكاء فٌصبح . ٌراه فً الصورة دون تعلٌك او تفسٌر 

  .المسببو السببالطفل لادراً على ادران العاللات والربط بٌن االشٌاء على اساس 

 النمو االنفعالي  -رابعا : 

االنفعالً ، وهً سمة غالبة على الجانب االنفعالً طول المرحلة ، تتمٌز هذه المرحلة بالهدوء والثبات 

وال ٌعنً الهدوء االنفعالً أن الطفل ال ٌغضب ، ولكن الطفل فً هذه المرحلة ٌغٌر من طرٌمة تعبٌره 

عن انفعاالته ، فلم ٌعد الطفل الذي ٌضرب األرض برجلٌه وٌصرخ عندما ال ٌجاب إلى طلبه ، بل 

ً ة أصبح ٌسلن بطرٌم أن االنفعاالت تؤدي دور مهم فى حٌاة الطفل فى .مختلفة ، فهو لد ٌحتج لفظٌا

نظرا لتمٌزها عن انفعاالت الراشدٌن حٌث تتمٌز أنها لصٌرة المدى وكثٌرة،  ،مرحلة ما لبل المدرسة 

ب ح –ومتملبة ، وحادة فى شدتها . وتتمٌز هذه االنفعاالت أٌضا بأنها شدٌدة ومبالغ فٌها )غضب شدٌد 

وٌتركز الحب كله حول الوالدٌن وتظهر االنفعاالت المتمركزة حول الذات …( غٌرة  –كراهٌة  –

 لوم ذات( . –ثمة  –إحساسه بالذنب  –)خجل 

ومن ابرز النمو االنفعالً فى هذه المرحلة الشعور بالملك والخوف وما ٌنتاب الطفل من نوبات غضب ، 

 لملك والخوف : الرغبة فى كشف المجهول الذى ٌحٌط به.وإحساس بالغٌرة ، ومن أهم مسببات هذا ا

وفى سن الخامسة ٌتكون نوع من االستمرار فى حٌاة الطفل االنفعالٌة نتٌجة ، لألمان والطمأنٌنة التى 

وهكذا ٌالحظ  تسود عاللته بأمه ، ومع ذلن فهو ال ٌزال عنٌدا ، وٌستمر ذلن معه حتى نهاٌة المرحلة .

أن حالة الطفل االنفعالٌة فى هذه المرحلة بكل ما فٌها من حب ، وللك ، وخوف وحاجة لألمن 

والطمأنٌنة ، والتحكم فى البٌئة التى لن تتحمك إال بخفض التوترات عند الطفل وأفضل طرٌمة لذلن هى 

مما سبك أن جوانب النمو  ولعل مما ٌستخلص اإلجابة عن كل تساؤالت الطفل المرتبطة بهذه النواحً .



السابمة ال تنفصل عن بعضها البعض ، بل ترتبط ببعضها بطرٌمة أو بأخرى ، وتشكل فى مجملها 

 .الشخصٌة اإلنسانٌة فال ٌمكن فصل أحد هذه الجوانب عن هذا الكل الواحد )الشخصٌة( 

 النمو االجتماعي  -خامسا:

ٌن ٌتفاعلون معهم وبالثمافة التً تهٌمن على أسرتهم ٌتأثر األطفال فً نموهم االجتماعً باألفراد الد

ومدرستهم ومجتمعهم ، وتعتمد حٌاة الطفل االجتماعٌة فً نموها على العاللات االجتماعٌة والتً تبدأ 

من عاللته بأمه ، وتتطور بعاللته بأفراد أسرته ، ثم تتطور وتنتهً بعاللته بالمدرسة والمجتمع ، 

جتماعٌة هً الدعامة األولى للحٌاة االجتماعٌة ، وهً التً تؤثر فً نموه وتعتبر هذه العاللات اال

 وتوجٌه سلوكه .

أن الطفل فً هذه المرحلة ٌحرز تمدماً كبٌراً فً الناحٌة االجتماعٌة ، وفً الحمٌمة أن هذا التمدم متولع 

ن الطفل ٌحرز تمدماً بناء على الصفة التالزمٌة والعاللات االٌجابٌة الموجودة بٌن جوانب النمو ، ال

كبٌراً فً مجال النمو العملً واالدراكً وفً مجال النمو العملً ، وهذا التمدم ٌفسح الطرٌك أمام الطفل 

لٌنفتح على البٌئة والوسط الذي ٌعٌش فٌه محمماً تمدماً مماثالً فً الجانب االجتماعً ، وٌدرن الطفل فً 

عاٌٌر المجتمع وثمافته وٌعمل بها وٌحرص على أال ٌأتً هذه المرحلة ما حوله وٌتفاعل معه ، وٌمبل م

سلوكاً ٌتنافى معها ، وكأنه ٌرٌد أن ٌثبت للمحٌطٌن به انه أصبح رجالً ، ولم ٌعد ذلن الطفل الصغٌر ، 

والطفل ال ٌفعل ذلن كله انصٌاعاً للكبار فمط ، ولكن الن هذه األسالٌب السلوكٌة وهذه االتجاهات العملٌة 

 .  ماً لذاتهة تلمً فً نفسه لبوالً حسناً أٌضا ، وألنه ٌجد فً ذلن تحمٌواالجتماعٌ

وٌتطور الطفل فً تكوٌنه االجتماعً ، حٌث تظهر عاللات اجتماعٌة خارج نطاق األسرة ، فٌها نشاط 

ً فً تكوٌن معاٌٌره االجتماعٌة الخاصة ،  تعاونً اجتماعً واستماللً ذاتً، كما ٌبدأ الطفل تدرٌجٌا

هذه الدالئل أسس النضج االجتماعً الذي ٌؤهله للتحول االجتماعً بمداه الواسع فً المراهمة ،  وتعتبر

وفً هذه المرحلة من العمر ٌتمٌز الطفل بوضوح الشعور بالذات ، فٌزداد إدراكه لذاته وإدراكه لغٌره 

ً ، وٌعد ذلن التغٌر أساسا نتٌجة لمضاء الطفل معظم ولته خارج  اً عن حماٌة المنزل بعٌدوضوحا

 .الوالدٌن

وٌعتمد توافك الطفل مع متطلبات المرحلة الجدٌدة على كٌفٌة إعداد األسرة له فً مراحل نموه السابمة ،  

فاالنتمال إلى المدرسة ٌمثل خسارة للطفل إذا ما كان ٌتمتع بوضع خاص داخل األسرة بسبب التدلٌل أو 

ونظراً لتماسن الطفل بالرغبة فً الشعور باالستمالل إلى رغبة الوالدٌن فً توفٌر الحماٌة الزائدة له ، 

حد ما ، فمد ٌجد بعض المصاعب فً عملٌات توافمه ، الن المدرسة تتطلب االندماج فً المجموعة 

واالنمٌاد لها ، كما ٌتطلب اآلمر االنمٌاد للمدرسٌن أٌضا الذٌن ٌمررون ما ٌصلح وما ال ٌصلح للتلمٌذ ، 

ان ٌتلك فٌه الطفل العلوم فمط بل أكثر من ذلن بكثٌر ، فهً بجانب أنها مكان إذن المدرسة لٌست مك

لتلمً العلوم فهً أٌضا تساهم فً تشكٌل وبناء شخصٌة الطفل وتربٌته بعدة وسائل كالنشاط الرٌاضً 

 واالجتماعً والثمافً .

فً العدد واألهمٌة ، حٌث  ففً بداٌة التحاق الطفل إلى المدرسة تتزاٌد مجموعة الرفاق التً ٌتعامل معها

ٌجد الطفل نفسه مع عدد كبٌر من األلران من نفس عمره مع اختالف اتجاهاتهم ، ٌحاولون تحدي 

العوائك االجتماعٌة داخل المكان الجدٌد لذلن ٌتخذ االلتصاق والتمارب مع الرفاق عمماً جدٌداً ولوة اكبر 

 . من تخلص الطفل من التمركز حول الذات



 سنة ( :6 – 21خصائص النمو) 

تعتبر مرحلة الطفولة المتوسطة والطفولة المتؤخرة من المراحل التً تحتاج ألً االهتمام 

الكبٌر من لبل المربٌٌن والباحثٌن ألنها المرحلة االنتمالٌة الحرجة فً مسار النمو , وهً 

 الب النمو وتحمٌك التوافك النفسً .التً تبرز فٌها المشكالت التً تحول بٌن إشباع مط

بدأ فً هذه المرحلة استبدال األسنان اللبنٌّة لٌحل محلّها أسنان الطفل الّدائمة. تكوٌن ت

شخصٌّة الّطفل واستماللٌّته, وتكون األنا التً تُعبّر عن ذاته مع ما ٌُرافك ذلن من إضافات 

حاّسة اللّمس لدى الّطفل بصورة ملحوظة تُمثّلها عاللات الّطفل بُمجتمع المدرسة. تتطّور 

. هدوء الطفل وتؽٌٌر نمطٌّة شخصٌّته  لتصل بذلن إلى أضعاؾ تلن الحاّسة عند الُمراهمٌن

إذ ٌبرز فً هذه المرحلة استمرار الطفل انفعالٌّاً. أما مظاهر نمّو الطفل فً مرحلته 

ٌّة والفسٌولوجٌّة والنفسٌّة والحركٌّة الُمتوّسطة من طفولته فتتمثّل بالنمّوات الجسمٌّة واالنفعال

والحسٌّة والعملٌّة, وٌمكن التّعبٌر عن مظاهر هذه النمّوات بتفصٌل ُمتطلّبات الطفل 

 .   واحتٌاجاته الخاّصة بكل مظهر من مظاهر النمّو المذكورة

 

 سنة ( 21-6خصائص مرحلة الطفولة المتأخرة ) 

 أوالً: الخصائص الجسمية 

سنوات ( بنمو جسمً بطئ؛ بالممارنة بمرحلة الطفولة  8-6تلن المرحلة ) تتمٌز بداٌات 

المبكرة, كما ٌبدأ نمو العضالت الدلٌمة لدى الطفل ) لبضة الٌد (, لذا فتلن الفترة هً 

 أفضل فرصة لتعلٌم الكتابة وتحسٌن خط الطفل.

النمو  على عكس نهاٌات تلن المرحلة والتً تشهد لفزات فً النمو وخصوًصا جانب 

الجنسً ) فترة البلوغ (, كما تشهد أًٌضا أواخر تلن المرحلة اكتمال نمو العضالت عامة, 

 لذا ٌتسم أداء الطفل هنا بالدلة والسرعة.

وتتسم تلن المرحلة أًٌضا بالنشاط الجسمً الزائد, لذا ٌتسم أداء الطفل فٌها بعدم االستمرار,  

لة, لذا ٌجب اتباع طرق تنظٌم الولت واألداء وال ٌستطٌع التركٌز فً عمل ما لفترة طوٌ

 معه باستمرار.

ً ُممارنةً بما سبمها من مراحل, ؼٌر أن  ًّ فً هذه المرحلة بطٌئا إذ ٌكون النمّو الجسم

الملحوظ هو اختالؾ الَمظهر العام لتفاصٌل الّشكل التً ٌحملها الفرد, وتتلّخص مظاهر 

ًّ لألطفال فً هذه المرحلة  تتسارع األطراؾ وتباطإ سرعة نمّو الجسم بالنمّو الجسم

ً بتباطإ, إذ ٌزداد طول الجسم بُمعّدل  % لكل سنة 5بالطول, فٌما ٌبمى طول الجسم ُمتّزنا



من سنوات هذه المرحلة. تظهر الفروق الجسمٌّة بٌن الجنسٌن, فٌختلؾ الطول والوزن بٌن 

ه المرحلة, فٌما ٌتساوى مراحل نمو الجنسٌن, وٌكون الذّكور أكثر طوالً فً نهاٌة هذ

الذكور واإلناث بالوزن تمرٌباً. ٌتنالص ُمعّدل نبضات الملب, وٌتزاٌد مستوى ضؽط الدم. 

ٌزداد طول األلٌاؾ العصبٌّة وُسمكها, وٌرتفع عدد الوصالت العصبٌّة بٌنها. ٌتدّرج ُمعّدل 

  .ى عشرة ساعةً تمرٌباً ساعات النّوم تنالصاً لٌبلػ عند الّسنة الّسابعة من العمر ُمعّدل إحد

 

تتطور مهارات الطفل التً تتطلب تحكم دلٌك وتآزر حركً مثل استخدام الملم فً الكتابة 

التؽٌر األول لشكل ” األشؽال الفنٌة والرسم . ٌظهر فً مرحلة الطفولة المتوسطة ما ٌسمً 

ذراعٌن وٌظهر بسبب اختفاء الدهون , فٌظهر الطفل نحٌفا , كما لو أن كله ” الجسم 

وسالٌن . تتسالط األسنان اللبنٌة وٌظهر محلها األسنان الدائمة األكثر لوة ) تبدٌل األسنان ( 

ن نتٌجة اختالؾ معدالت نمو النصفٌن الكروٌٌن للمخ ) البنٌن . تظهر فروق بٌن الجنسٌ

ت األنشطة ؼٌر اللؽوٌة أفضل بسبب زٌادة فعالٌة النصؾ الكروي األٌمن ( ) البنات المهارا

 (الٌدوٌة أفضل بسبب فعالٌة النصؾ الكروي األٌسر

 النمو الحركي  -ثانيا :

ً فً مرحلة الطفولة المتوسطة والطفولة المتؤخرة , فنجد أن   ٌبدأ النمو الحركً واضحا

الطفل ٌواصل حركته المستمرة فال ٌستطٌع أن ٌظل فترة طوٌلة فً سكون , فنجده ٌجري 

الدراجة وٌمارس وٌمفز وٌلعب الكرة وٌنط الحبل , وٌستطٌع طفل هذه المرحلة ركوب 

 . األلعاب المنظمة 

ر نمو العضالت مع زٌادة سٌطرة الطفل على العضالت الكبرى , بٌنما ال تتم وٌستم

السٌطرة على العضالت الصؽرى إال فً سن الثامنة , وتعتبر هذه الفترة هً فترة اكتساب 

ارن فً عدد عدد كبٌر من المهارات الحركٌة حٌث ٌمارس الطفل األعمال الٌدوٌة وٌش

 . كبٌر من األلعاب 

الحركٌة دوراً هاماً فً نجاح الطفل فً مرحلة الطفولة المتؤخرة سواء فً  تلعب المهارات

أداء نشاطه المدرسً أو فً لعبه مع ؼٌره من األطفال , ولذلن فان الطفل الذي ٌكون نموه 

الحركً ألل من ألرانه من األطفال ٌشعر عادة بالعجز والضعؾ , ولد ٌنسحب من 

ة نحو نفسه ونحو الحٌاة االجتماعٌة , وحٌن تتهٌؤ الجماعة , وتتكون لدٌه اتجاهات سلبٌ

 .  للطفل الفرصة فؤنه ٌشارن فً النشاط الحركً بمختلؾ أنواعه

ونظراً لنشاط الطفل الزائد وعدم استمراره , ال ٌستطٌع الطفل فً بداٌة هذه المرحلة 

ه وتوزٌعها االستمرار فً عمل لمدة طوٌلة , وإن كانت الحاجة ملحة لتنظٌم أولات الطفل لـ

وتظهر الفروق بٌن  بٌن الراحة واللعب لرؼبة الطفل فً اللعب المستمر وبذل النشاط .



الجنسٌن فً بعض المهارات الحركٌة فتتمٌز الذكور بالحركات العنٌفة كالجري ولعب الكرة 

 .  , واإلناث تتمٌز بالمهارات الدلٌمة كالخٌاطة والرسم

  النمو الحسي  -ثالثا :

ان الحسً خالل مرحلة الطفولة المتؤخرة عن المرحلة السابمة , فطفل هذه ٌنمو اإلدر

المرحلة ٌستطٌع أن ٌدرن األلوان وان ٌدرن أشكال الحروؾ الهجائٌة وٌستطٌع تملٌدها , 

وٌتمٌز . هم اللمسٌة على األطفال الكبار وٌتفوق أطفال هذه المرحلة تفولاً كبٌراً فً حساسٌت

األبصار فً الطفولة المتؤخرة بطول النظر , فٌرى الطفل الكلمات الكبٌرة واألشٌاء البعٌدة 

بوضوح أكثر من رإٌته للكلمات الصؽٌرة واألشٌاء المرٌبة , ولذلن ٌالحظ أن األطفال 

ٌعانون فً هذه المرحلة من صعوبة فً المراءة , وٌبدلون جهداً كبٌراً فً رإٌة الكلمات 

ً نتٌجة الجهد الذي الصؽٌ رة وفً إخضاع العٌن للرإٌة المرٌبة , وٌصابون بالصداع أحٌانا

 .ٌبدلونه فً المراءة 

أما السمع فال ٌبلػ ألصى لوته من حٌث تمٌٌز شدة الصوت فً سن السادسة أو السابعة , 

ذوق ولذلن ال ٌستطٌع الطفل أن ٌتذوق اللحن الموسٌمً المعمد , وان كان من المإكد انه ٌت

 .اإلٌماع وٌطرب لما فٌه من انسجام وتنؽم بسٌط  

 النمو االنفعالي  -رابعا :

تتمٌز هذه المرحلة بالهدوء والثبات االنفعالً , وهً سمة ؼالبة على الجانب االنفعالً 

طول المرحلة , وال ٌعنً الهدوء االنفعالً أن الطفل ال ٌؽضب , ولكن الطفل فً هذه 

تعبٌره عن انفعاالته , فلم ٌعد الطفل الذي ٌضرب األرض برجلٌه المرحلة ٌؽٌر من طرٌمة 

وٌصرخ عندما ال ٌجاب إلى طلبه , بل أصبح ٌسلن بطرٌمة مختلفة , فهو لد ٌحتج لفظٌاً , 

 ولـد ٌنالش مشروعٌة طلبـه , ولـد ٌعانـــــد إذا لم ٌمتنـع  .

لة الطفولة المبكرة , إال أنها واالنفعاالت الشائعة فً هذه المرحلة هً نفسها انفعاالت مرح

تختلؾ فً طبٌعة الموالؾ الذي تستثٌر االنفعاالت وصور التعبٌر عن هذه االنفعاالت , 

 ماٌلً :  ومن أهم مظاهر االنفعاالت هً الخوؾ والؽضب والؽٌرة

 الخوف:  -2

أن الخوؾ انفعال طبٌعً عند اإلنسان إال أنه لد ٌتحول إلى خوؾ مرضً )فوبٌا( إذا زاد  

عن حده , ونالحظ انه فً الولت الذي تتنالص فٌه المخاوؾ المستثارة من األشٌاء 

المحسوسة تزداد المخاوؾ من األشٌاء المتخٌلة ومن ذلن الظالم , وتظهر أنواع جدٌدة من 

أن ٌوصؾ الطفل بؤنه مختلؾ عن ألرانه فٌتعرض للسخرٌة  المخاوؾ مثل الخوؾ من

منهم , والخوؾ من الفشل فً المهام التً ٌموم بها , وحتى ال تبدو علٌه أعراض الخوؾ 



أمام ألرانه فٌسخرون منه ٌحاول الطفل فً هذه المرحلة أن ٌتجنب لدر اإلمكان أن ٌضبط 

 . متلبساً بحالة الخوؾ

 الغضب: -1

ن االنفعاالت السائدة التً ٌولد الطفل وهو مزود بها , فالطفل ٌتعلم من ٌعتبر الؽضب م 

صؽره أن ٌؽضب من موالؾ دون أخرى , وبتمدم العمر تتؽٌر الموالؾ وتزداد الخبرات 

وٌنمو اإلدران المتصل بفهم العالم الخارجً , وعادة ما ٌصحب الؽضب تؽٌرات 

التوتر , وفً مرحلة الطفولة المتؤخرة فسٌولوجٌة مثل زٌادة النبض أو ارتفاع الضؽط و

ٌختلؾ التعبٌر عن الؽضب فً مثٌراته عن المراحل السابمة , وٌؽلب على التعبٌر عن 

الؽضب فً هذه المرحلة كثرة المضاٌمات الكالمٌة والتهكم والسخرٌة , والوالع انه من 

, أو عندما ٌنتمده  مسببات الؽضب من هذه المرحلة , مماطعة الطفل أثناء لٌامه بنشاط معٌن

اآلخرون باستمرار , أو عندما ٌمارن جهده بجهد ونشاط اآلخرٌن , أو فً حالة النصائح 

 . والتوجٌهات المستمرة

 الغيرة: -3

ٌؽار الطفل فً هذه المرحلة من ألرانه الذٌن ٌتفولون علٌه فً التحصٌل الدراسً , والذٌن 

ة , وٌؽار أٌضا من األطفال اآلخرٌن الذٌن ٌفولونه فً النمو الجسمً وفً الرٌاضة البدنٌ

ٌحضً برعاٌة وحب الوالدٌن أكثر منه , وعندما تدب الؽٌرة فً نفس الطفل , نجده ٌوشً 

 . بؤخٌه الذي ٌؽار منه وٌنسب إلٌه المخالفات التً تؽضب الوالدٌن

 النمو االجتماعي  -خامسا:

ٌتفاعلون معهم وبالثمافة التً تهٌمن على ٌتؤثر األطفال فً نموهم االجتماعً باألفراد الدٌن 

أسرتهم ومدرستهم ومجتمعهم , وتعتمد حٌاة الطفل االجتماعٌة فً نموها على العاللات 

االجتماعٌة والتً تبدأ من عاللته بؤمه , وتتطور بعاللته بؤفراد أسرته , ثم تتطور وتنتهً 

اعٌة هً الدعامة األولى للحٌاة بعاللته بالمدرسة والمجتمع , وتعتبر هذه العاللات االجتم

 االجتماعٌة , وهً التً تإثر فً نموه وتوجٌه سلوكه .

أن الطفل فً هذه المرحلة ٌحرز تمدماً كبٌراً فً الناحٌة االجتماعٌة , وفً الحمٌمة أن هذا  

التمدم متولع بناء على الصفة التالزمٌة والعاللات االٌجابٌة الموجودة بٌن جوانب النمو , 

ً كبٌراً فً مجال النمو العملً واالدراكً وفً مجال النمو العملً , الن  الطفل ٌحرز تمدما

وهذا التمدم ٌفسح الطرٌك أمام الطفل لٌنفتح على البٌئة والوسط الذي ٌعٌش فٌه محمماً تمدماً 

مماثالً فً الجانب االجتماعً , وٌدرن الطفل فً هذه المرحلة ما حوله وٌتفاعل معه , 

ٌٌر المجتمع وثمافته وٌعمل بها وٌحرص على أال ٌؤتً سلوكاً ٌتنافى معها , وكؤنه وٌمبل معا



ٌرٌد أن ٌثبت للمحٌطٌن به انه أصبح رجالً , ولم ٌعد ذلن الطفل الصؽٌر , والطفل ال ٌفعل 

ً للكبار فمط , ولكن الن هذه األسالٌب السلوكٌة وهذه االتجاهات العملٌة  ذلن كله انصٌاعا

 .  ٌجد فً ذلن تحمٌماً لذاته تلمً فً نفسه لبوالً حسناً أٌضا , وألنهواالجتماعٌة 

وٌتطور الطفل فً تكوٌنه االجتماعً , حٌث تظهر عاللات اجتماعٌة خارج نطاق األسرة  

, فٌها نشاط تعاونً اجتماعً واستماللً ذاتً فً نفس , كما ٌبدأ الطفل تدرٌجٌاً فً تكوٌن 

معاٌٌره االجتماعٌة الخاصة , وتعتبر هذه الدالئل أسس النضج االجتماعً الذي ٌإهله 

بمداه الواسع فً المراهمة , وفً هذه المرحلة من العمر ٌتمٌز الطفل  للتحول االجتماعً

ً , وٌعد ذلن التؽٌر  بوضوح الشعور بالذات , فٌزداد إدراكه لذاته وإدراكه لؽٌره وضوحا

 . المنزل بعٌداً عن حماٌة الوالدٌنأساسا نتٌجة لمضاء الطفل معظم ولته خارج 

الجدٌدة على كٌفٌة إعداد األسرة له فً مراحل  وٌعتمد توافك الطفل مع متطلبات المرحلة

نموه السابمة , فاالنتمال إلى المدرسة ٌمثل خسارة للطفل إذا ما كان ٌتمتع بوضع خاص 

داخل األسرة بسبب التدلٌل أو رؼبة الوالدٌن فً توفٌر الحماٌة الزائدة له , ونظراً لتماسن 

فمد ٌجد بعض المصاعب فً عملٌات  الطفل بالرؼبة فً الشعور باالستمالل إلى حد ما ,

توافمه , الن المدرسة تتطلب االندماج فً المجموعة واالنمٌاد لها , كما ٌتطلب اآلمر 

إذن المدرسة لٌست . االنمٌاد للمدرسٌن أٌضا الذٌن ٌمررون ما ٌصلح وما ال ٌصلح للتلمٌذ 

ب أنها مكان لتلمً مكان ٌتلك فٌه الطفل العلوم فمط بل أكثر من ذلن بكثٌر , فهً بجان

العلوم فهً أٌضا تساهم فً تشكٌل وبناء شخصٌة الطفل وتربٌته بعدة وسائل كالنشاط 

 الرٌاضً واالجتماعً والثمافً .

ففً بداٌة التحاق الطفل إلى المدرسة تتزاٌد مجموعة الرفاق التً ٌتعامل معها فً العدد 

ان من نفس عمره مع اختالؾ واألهمٌة , حٌث ٌجد الطفل نفسه مع عدد كبٌر من األلر

اتجاهاتهم , ٌحاولون تحدي العوائك االجتماعٌة داخل المكان الجدٌد لذلن ٌتخذ االلتصاق 

 . والتمارب مع الرفاق عمماً جدٌداً ولوة اكبر من تخلص الطفل من التمركز حول الذات

 

 الخصائص العقلية والمعرفية -سادسا :

ضوعات العالم الخارجً واتصالها ببعضها, وٌتم مع بداٌة هذه المرحلة ٌدرن الطفل مو

ذلن بصورة كلٌة, فهو الٌعنً كثٌرا بالجزئٌات التً ٌتركب منها الموضوع, لذا فالطرٌمة 

 الكلٌة هنا هً األنسب فً التعلٌم.

تزداد نسبة الذكاء, نتٌجة لزٌادة نمو الجمجمة, وكذلن تزداد الحصٌلة اللؽوٌة للطفل, مما  

دة سٌطرته على البٌئة المحٌطة به, وتزداد كذلن فرص تفاعله مع ٌساعده على زٌا



أما بالنسبة للتذكر؛ فٌتحول من مجرد تذكر آلً إلى تذكر وفهم, وٌتذكر الطفل  المجتمع.

الصور البصرٌة أكثر من المعانً المجردة, أي ان لدرة التذكر تكون أكبر لما ٌراه ) 

التركٌز على المإثرات البصرٌة واستخدامها مرحلة المحسوسات(, لهذا ٌجب على المربً 

 فً التعلم بكثرة.

 وتتمٌز تلن المرحلة بنمو العدٌد من المدرات العملٌة ومنها: 

 ٌزداد مدى االنتباه, وإن كان الطفل ؼٌر لادر على االنتباه لشًء محدد لفترات طوٌلة.• 

 فهو ٌدرن األبعاد. أفكاره والعٌة, وكذلن اتجاهاته, فٌما ٌتعلك بالزمان والمكان• 

 ٌدرن الماضً وال ٌفكر فً الحاضر وال المستمبل.• 

 ٌبدأ منذ سن السابعة فً التعرؾ على مفاهٌم ) العدد / والكتلة / والوزن (• 

 ٌتحول نحو التفكٌر المنطمً بشكل متدرج.• 

 ٌستطٌع أن ٌدرن المشاكل, وٌمدم أكثر من حل لها.• 

 معمول فً مطالبة وتولعاته.• 

 

 

 

 

 



 ـ المراهقة المتأخرة :3

( سنة وتقابل مرحلة التعليم الجامعي، تكتمل فيها مظاهر النمو التي تمكن 21ـ18وهي من )
المراهق من أن يصبح عضواً في جماعة الراشدين، وتمتاز بتبلور اتجاهاته االجتماعية وميوله 

القرارات، واالستقاللية وبوضوح الهوية وااللتزام، وهي المهنية والعلمية، وهي مرحلة اتخاذ 
مرحلة النمو الخلقي ومراعات القواعد السلوكية، يتعرض المراهق في هذه المرحلة لمشكالت 

 .تختلف حدتها وتنوعها عن المراحل السابقة، وتزداد فيها المخاوف من عدم تحقيق األماني

 النمو الجسمي والفسيولوجي

النمو الجسمي في هذه المرحلة ، وذلك بعد اإلنجاز الكبير الذي تحقق في مرحلة المراهقة  ينخفض معدل سرعة
 المبكرة ، فيزداد الطول زيادة طفيفة عند كال الجنسين ، ويصبح الذكور أطول من اإلناث .

( في  سم159.3سنة ، ويبلغ متوسط طول اإلناث )  21سم ( تقريبا في سن  170.8ويبلغ متوسط طول الذكور ) 
 سنة . 21سن 

كج (  55.8سنة ، كما يبلغ متوسط وزن اإلناث )  21كج ( تقريبا في سن  65.3ويبلغ متوسط وزن الذكور ) 
 سنة . 21تقريبا في سن 

ويالحظ على المراهق في هذه المرحلة التناسب بين أعضاء الجسم الذي كان مفقودا في المراحل السابقة حتى يصل 
 النسب الصحيحة كما تقاس بمعايير الراشدين . في نهاية المرحلة إلى

ومن المالحظات الواضحة خالل هذه المرحلة إقبال المراهق على الطعام بشراهة لحاجة النمو الجسمي إليه ، ويمكن 
 وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة صحة جيدة ومقاومة لألمراض .

شطة مفيدة كاألنشطة الرياضية وممارسة الهوايات وللمربين دورا مهما في توجيه النشاط الجسمي للمراهق في أن
 المفيدة مع االهتمام بالوعي الصحي للمراهق .

 النمو الحركي

النمو الحركي يأخذ في االستقرار نتيجة االستقرار التدريجي في النمو الجسمي والنفسي بعد الطفرة الكبيرة في النمو 
س هذا االستقرار على التآزر الحركي فال يشعر المراهق الجسمي والفسيولوجي خالل المرحلة السابقة ، وينعك

 باإلضطراب الحركي الذي كان سائدا في المراهقة المبكرة 

 ومن أهم مالمح النمو الحركي في مرحلة المراهقة المتأخرة ما يلي :

اليدين مثل الكتابه على ـ التوافق واإلنسجام الحركي . حركات المراهق يبدا يتحكم فيها  ويبدا التوافق بين العينين و  1
 الكمبيوتر



 ـ التحكم في أجزاء الجسم بكل دقة .  2

 ـ الزيادة في القوة الجسمية والعضلية . 3

وتظهر الفروق بين الجنسين في النمو الحركي حيث يصل البنين إلى مستويات عالية في األداء البدني الذي يحتاج 
 ات العالية في المهارات التي تحتاج إلى توافقات دقيقة كاألصابع . إلى قوة عضلية ، بينما تصل البنات إلى المستوي

 النمو العقلي

يتزايد االهتمام بالتحصيل الدراسي في هذه المرحلة وخاصة في نهاية المرحلة الثانوية ، وتزداد قدرة المراهق على 
ة ، مثل الكتب ، واإلنترنت ، التحصيل ، وتزداد سرعته في القراءة ، ويستطيع استخدام مصادر المعرفة المختلف

 ووسائل اإلعالم المقروءة ، والمسموعة والمرئية  .

وينمو التفكير المجرد ، والتفكير المنطقي نتيجة زيادة الخبرات واتساع المدارك ونمو المعارف ، وتنمو قدرة المراهق 
في موقف معين ( وهي أحد قدرات  على الطالقة الفكرية والتي تعني ) القدرة على استدعاء أكبر عدد من األفكار

 التفكير االبتكاري . 

وقد أظهرت الكثير من الدراسات عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى الذكاء ، إال أن الدراسات دلت على 
  وجود فروق بين الجنسين في القدرات الخاصة

فالبنات يتفوقن على البنين في القدرة اللفظية اللغوية والقدرة الكتابية ، والقدرة التذكرية بينما يتفوق البنين على البنات  
 في إدراك المسافات والقدرة  الحسابية و الهندسية والميكانيكية .

فالبنين الكرويين للمخ (   إلى االختالف في نشاط النصفين بين الجنسين في القدرات العقلية ) يرجع االختالف
  .يسيطر عليهم النصف األيمن من المخ بينما البنات يسيطر عليهم النصف األيسر 

ومن أهم ما يشغل تفكير المراهق في هذه المرحلة مستقبلة التعليمي والمهني .وتمثل ضغوط الوالدين على المراهق 
يتعرض لها المراهق والتي ترتبط بمسألة التوجيه  لحثه على اإلنجاز األكاديمي دورا هاما في المشكالت التي

لذا يجب على الكبار المساهمة في تنمية قدرة المراهق على التفكير لنفسه تفكيرا مستقال بدال  األكاديمي والمهني .
 من التفكير له .

 النمو االنفعالي

االنفعالي ، فتخف تدريجيا الحساسية من أهم مظاهر النمو االنفعالي في مرحلة المراهقة المتأخرة ، هو االستقرار 
 االنفعالية وحاالت التقلب الوجداني .



ويتأثر النمو االنفعالي للمراهق بالعالقات العائلية المختلفة التي تهيمن على أسرته ، فأي نزاع أسري بين الوالدين 
عالي .  المناخ االسري يؤثر في يؤثر في انفعاالته وتكرار هذا النزاع يؤخر نموه السوي الصحيح ويعوق اتزانه االنف

 المراهق في هذه المرحله  بشكل كبير 

يتأثر النمو االنفعالي للمراهق بأساليب المعاملة الوالدية التي تتسم بالسيطرة على أمور حياته اليومية واالستمرار في 
ثر تأثيرا سلبيا على نموه معاملته كطفل صغير يحتاج إلى إرشاد في كافة تفاصيل حياته اليومية والدراسية مما يؤ 

 االنفعالي .

أما أساليب المعاملة الوالدية السوية التي تتيح الفرصة للمراهق أن يتحمل بعض المسئوليات التي تتماشى مع قدراته 
 ، وتشعره بأنه أكثر نضجا عما قبل ، تسهم في النموو االنفعالي السوي للمراهق .

 النمو االجتماعي

 واألصدقاء بصفة عامة لدى المراهق ، مع نمو القدرة على المشاركة االجتماعية .تتسع دائرة المعارف 

كما يكون للمراهق أصدقاء مقربين في أضيق الحدود ، ويميل إلى العمل االجتماعي ومساعدة اآلخرين والمشاركة 
ويدة على المسئولية الوجدانية لهم ، ويميل أيضا إلى مساعدة المحتاجين ، وتعتبر هذه النواحي فرصة هامة لتع

 االجتماعية . 

ويصبح المراهق أكثر حساسية تجاه ما يوجه إليه من نقد ، ويميل إلى معارضة السلطة في المنزل والمدرسة لذلك 
تكثر مشاجراته مع والديه أو مضايقة بعض المدرسين في المدرسة وخاصة أولئك المدرسون الذين ال يعطون الفرصة 

 السؤال والمشاركة في أنشطة الفصل أو األنشطة الالصفية .للمراهق في المناقشة و 

وينمو الذكاء االجتماعي بشكل كبير في هذه المرحلة ، فيكون قادر على مالحظة سلوك األخرين وفهم مشاعرهم ، 
 وتذكر األسماء والوجوه .

 ومن أهم العوامل المؤثرة في النمو االجتماعي للمراهقة المتأخرة  :

 ـ األقران    3ـ المدرسة          2     ا ـ األسرة    

وتساعد جماعة الرفاق المراهق على القيام بأدوار اجتماعية ال يتيسر له القيام بها خارج الجماعة ، فهي تساعد الفرد 
 على تحقيق أهم مطالب النمو االجتماعي وهو االستقالل واالعتماد على النفس ، وتحمل المسئولية االجتماعية . 

 

 



 مو الخلقيالن

حيث الصواب هو مسايرة القوانين ، ” اتباع القواعد األخالقية العامة ” ينتمي الفرد في هذه المرحلة إلى مرحلة 
 ويتحدد السلوك األخالقي بناء على ما يمليه الضمير وبما يتفق مع المبادئ األخالقية التي اختارها الشخص .

وهذه المثل ما هي إال تجميع لخبراته التي بدأت في مرحلة الطفولة ، ” مثل أعلى ” ويكون المراهق في هذه المرحلة 
 ثم تبلورت في مرحلة المراهقة .

ويرتبط النمو األخالقي للمراهق بالنمو الديني ، ويرتبط باالتجاهات الدينية ألسرته ومجتمعه ، فاألخالق المستمدة من 
 الدين هي التي تنظم سلوك الفرد والجماعة وتنمي الضمير الفردي لدى المراهق . 

 

 أشكال المراهقة 

 ـ المراهقة المتكيفة :1

النسبي والميل إلى االستقرار، واإلشباع المتزن وتكامل االتجاهات من سماتها االعتدال والهدوء 

، والتوافق مع الوالدين واألسرة  والخلو من العنف والتوترات االنفعالية الحادة واالتزان العاطفي ،

والمدرسين، والتوافق االجتماعي والرضا النفسي، وتوافر الخبرات في حياة المراهق، واالعتدال 

 أحالم اليقظة وعدم المعانات من الشكوك الدينية.في الخياالت و

فمن العوامل المؤثرة فيها المعاملة األسرية السمحة التي تتسم بالحرية والفهم واحترام رغبات 

المراهق وتوفير جو الثقة بين الوالدين والمراهق في مناقشة مشكالته، وشعور المراهق بتقدير 

 والديه واعتزازهما به.

 نسحابية المنطوية:ـ المراهقة اال2

وال يكون له مخارج  وفيها يتميز المراهق باالنطواء والعزلة والشعور بالعجز أو النقص ،

ومجاالت خارج نفسه، عدا أنواع النشاط االنفعال مثل كتابة المذكرات التي يدور أغلبها حول 

كما ينتابه الكثير من هواجس انفعاالته، ونقده للنظم االجتماعية، الثورة على أسلوب تربية الوالدين، 

وأحالم اليقظة التي تدور حول موضوعات الحرمان والحاجات غير المشبعة، اإلسراف في 

الجنسية الذاتية مما يشعره من ضيق وكبت وتوتر نتيجة لعدم ميله إلى مجاالت عملية خارج نفسه 

 . ضة مثالكالريا

وتسلط وقسوة وصرامة القائمين على تربية  مل المؤثرة فيها التربية الضاغطة المتزمتةواومن الع

 المراهق والصحبة السيئة، وضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي وغيرها..

 

 



 ـ المراهقة العدوانية المتمردة :3

تكون اتجاهات المراهق العدواني ضد األسرة والمدرسة وأشكال السلطة، يسعى إلى االنتقام 

ويتصنع الوقار في المشي ويخترع القصص والمغامرات واالحتيال لتنفيذ مآربه، وقد يدخن 

ويهرب من المدرسة، يعاني من مشاعر االضطهاد والظلم وعدم تقدير من يحيطون به لقدراته 

  إلى الثورة والعدوان.ومهاراته، وفي هذا الشكل تلعب التربية دوراً بارزاً في دفع المراهقين 

 

 ـ المراهقة المنحرفة :4

حالل الخلقي التام، واالنهيار النفسي الشامل ،واالنغماس في ألوان من السلوك وتأخذ صورة االن

المنحرف كاإلدمان والسرقة وتكوين العصابات واالنهيار العصبي، وقد وجد أن بعضهم سبق أن 

تعرض لخبرات شاذة وصدمات مريرة ،وتجاهل لرغباته وحاجاته، وتدليل زائد له ،وتكاد تكون 

 مهما في هذا النوع، والتعرض للقسوة الشديدة في معاملته من قبل الوالدين الصحبة السيئة عامال

،والنقص الجسمي والشعور بالنقص والفشل الدراسي وسوء الحالة القتصادية لألسرة. يعيش فيه، 

 وأن يتعود على ضبط النفس والبعد عن العزلة باالنطواء تحت لواء الجماعة.



 حاجات المراهق 

 ٌمكن تلخٌص حاجات المراهق األساسٌة فً العناصر اآلتٌة:

وتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمً والصحة الجسمٌة ،الحاجة إلى  * الحاجة إلى األمن:

الشعور باألمن الداخلً ،الحاجة إلى البقاء والى تجنب الخطر واأللم ،الحاجة إلى 

 والراحة.االسترخاء 

الحاجة إلى الحب والمحبة ،والى القبول والتقبل االجتماعً * الحاجة إلى الحب والقبول: 

 ،الحاجة إلى إسعاد اآلخرٌن.

وتتضمن الحاجة إلى التربٌة الجنسٌة ،الحاجة إلى اهتمام * الحاجة إلى اإلشباع الجنسً: 

 جنسً الغٌري.الجنس اآلخر والحاجة إلى التخلص من التوتر والى التوافق ال

فالمراهق فً حاجة إلى  * الحاجة إلى تهذٌب الذات والحاجة إلى التحرر واالستقالل:

التقبل االجتماعً واحترام اآلخرٌن وثقتهم به، وكذلك فهو بحاجة إلى من ٌوجهه إلى 

معرفة السلوك المقبول فً المناسبات ولكنه من جانب آخر ٌحتاج إلى الشعور باالستقالل 

 ر وناضج ولم ٌعد طفال.وبأنه كبٌ

إن الحاجة إلى القدوة والتمثل بالنماذج الناجحة ،لها فً اكتساب  * الحاجة إلى القدوة: 

الفرد القٌم والمثل التً تعٌنه على تكوٌن نسقه القٌمً كما توجه سلوكه، وتحدد له أهدافه 

 التً ٌرجوا تحقٌقها.

اإلحساس بـ "النحن" منفصال عن األسرة تحقق له الحاجة لالنتماء  * الحاجة إلى االنتماء:

أو مستقال عنها، من خالل االنتماء إلى جماعة األقران، والتً بدورها تعرض الفرد ألنماط 

 مختلفة من السلوك.

فالنمو الدٌنً له ألثر الواضح فً النمو النفسً والصحة  * الحاجة إلى معرفة أمور الدٌن: 

غل داخل النفس تدفعها إلى سلوك اٌجابً، والدٌن ٌساعد النفسٌة للمراهقٌن فالعقٌدة حٌن تتغل

 الفرد على االستقرار واإلٌمان ٌؤدي إلى األمان.

عند الذكور خاصة، تتفق مع هذه المرحلة من العمر  * الحاجة إلى المعرفة والمعلومات

 حٌث ٌزداد لدٌهم التركٌز والفهم للعالقات القائمة بٌن العناصر المختلفة فً الموضوعات

 كما أن المعرفة هً حاجة للوضوح.

  

 



 ثانٌاً : مظاهر النمو وخصائصه فً مرحلة المراهقة :

ٌشمل النمو الجسمً على مظهرٌن هما :النمو الفٌزٌولوجً ،النمو  ـ النمو الجسمً :1

 العضوي .

 ـ النمو الفٌزٌولوجً :1ـ1

نمو الجهاز العصبً ٌقصد بالنمو الفٌزٌولوجً نمو وظائف أعضاء الجسم الداخلٌة مثل 

،واضطرابات القلب وضغط الدم والتنفس والهضم واإلخراج والنوم ،والتغذٌة والغدد 

 لتً تؤثر افرازاتها فً النمو.الصماء ا

وعلٌه فإن النمو الفٌزٌولوجً هو مجموعة من العملٌات الحٌوٌة التً ال تخضع للمشاهدة 

ك على المظهر الخارجً ،حٌث تبدأ البصرٌة والتً تحدث داخل جسم المراهق، تنعكس بذل

الغدد بإفراز بعض الهرمونات التً تساعد على انتقال الفرد من فترة الفتوة و الصبى إلى 

وأولٌة للجنس  فترة البلوغ ،وٌصبح بذلك مستعداً لإلنجاب ،أي بروز خصائص ثانوٌة

رات م التغٌهة ومؤشرا من مؤشراتها، وتتلخص أن على المراهق،وعلٌه فالبلوغ إذ

 ٌلً : ولوجٌة على المراهق فٌماالفٌزٌ

تنموا المعدة وتزداد سعتها زٌادة كبٌرة ،وتنعكس آثارها على الرغبة الملحة  ـ نمو المعدة :

 على الطعام .

تنمو الغدد الجنسٌة ذات التأثٌر على العملٌات المتصلة  ـ نمو القلب والغدد الجنسٌة :

افرازاتها فً مجرى الدم وبذلك تنضج الغدد  بالنضج الجنسً حٌث تصب الغدد النخامٌة

وإنتاج للبوٌضات التناسلٌة وتنتج الخالٌا وهً الحٌوان المنوي تنتجه لتخصٌب الذكر، 

 .بالنسبة لإلناث 

 

 ـ النمو العضوي :2ـ1

ٌقصد بالنمو العضوي النمو الهٌكلً ،نمو الطول والوزن، اضافة الى التغٌرات فً انسجة 

الجسم الخاصة ببنٌة الجسم ولون البشرة والشعر ...الخ ،ولذا وأعضاء الجسم صفات 

فالمراهق مع بداٌة هذه المرحلة تنصب اهتماماته حول التغٌرات التً تطرأ على الجسم 

بشكل عام حٌث ٌؤثر فً النمو الجسمً عامالن أحدهما داخلً وهو الوراثة واآلخر 

 خارجً وهو البٌئة.

سرٌع فإن هذه المرحلة تعتبر مرحلة طفرة من درجة ولما كان النمو العضوي للمراهق 

( سنة 01ـ01سرعة النمو، ال ٌفوتها فً النمو اال مرحلة المٌالد، وتبدأ فترة النمو ما بٌن )



اإلناث  ( سنة عند01( سنة عند الذكور، وٌستمر النمو حتى )01-01عند اإلناث ، ومن )

 والعشرٌن عند الذكور.

ٌرات الجسمٌة فً هذه الفترة أعراض غٌر مالئمة كالتعب وٌصاحب النمو السرٌع والتغ

والكسل وآالم الصداع وآالم الظهر والهزال، وهذه تكون أكثر لدى اإلناث ،الرغبة فً 

د ،مٌل المراهقٌن للنوم لساعات طوٌلة لتسمح ألجسامهم بالقٌام بالوظائف  االنعزال والتفرَّ

لنمائٌة الحساسٌة من الوزن عند االناث الداخلٌة الضرورة ،عدم التناسق بن الطفرات ا

،ونقص اللٌاقة فً التعبٌر عن عواطفهم نحو الوالدٌن والجنس اآلخر وشعور المراهق 

 بالقلق ألنه ال ٌتطور جسدٌا بنفس النسبة التً ٌتطور بها أقرانهم.

 



 حاجات المراهق 

 ٌمكن تلخٌص حاجات المراهق األساسٌة فً العناصر اآلتٌة:

وتتضمن الحاجة إلى األمن الجسمً والصحة الجسمٌة ،الحاجة إلى  * الحاجة إلى األمن:

الشعور باألمن الداخلً ،الحاجة إلى البقاء والى تجنب الخطر واأللم ،الحاجة إلى 

 االسترخاء والراحة.

الحاجة إلى الحب والمحبة ،والى القبول والتقبل االجتماعً * الحاجة إلى الحب والقبول: 

 ،الحاجة إلى إسعاد اآلخرٌن.

وتتضمن الحاجة إلى التربٌة الجنسٌة ،الحاجة إلى اهتمام * الحاجة إلى اإلشباع الجنسً: 

 ري.الجنس اآلخر والحاجة إلى التخلص من التوتر والى التوافق الجنسً الغٌ

فالمراهق فً حاجة إلى  * الحاجة إلى تهذٌب الذات والحاجة إلى التحرر واالستقالل:

التقبل االجتماعً واحترام اآلخرٌن وثقتهم به، وكذلك فهو بحاجة إلى من ٌوجهه إلى 

معرفة السلوك المقبول فً المناسبات ولكنه من جانب آخر ٌحتاج إلى الشعور باالستقالل 

 لم ٌعد طفال.وبأنه كبٌر وناضج و

إن الحاجة إلى القدوة والتمثل بالنماذج الناجحة ،لها فً اكتساب  * الحاجة إلى القدوة: 

الفرد القٌم والمثل التً تعٌنه على تكوٌن نسقه القٌمً كما توجه سلوكه، وتحدد له أهدافه 

 التً ٌرجوا تحقٌقها.

ـ "النحن" منفصال عن األسرة تحقق له الحاجة لالنتماء اإلحساس ب * الحاجة إلى االنتماء:

أو مستقال عنها، من خالل االنتماء إلى جماعة األقران، والتً بدورها تعرض الفرد ألنماط 

 مختلفة من السلوك.

فالنمو الدٌنً له ألثر الواضح فً النمو النفسً والصحة  * الحاجة إلى معرفة أمور الدٌن: 

لنفس تدفعها إلى سلوك اٌجابً، والدٌن ٌساعد النفسٌة للمراهقٌن فالعقٌدة حٌن تتغلغل داخل ا

 الفرد على االستقرار واإلٌمان ٌؤدي إلى األمان.

عند الذكور خاصة، تتفق مع هذه المرحلة من العمر  * الحاجة إلى المعرفة والمعلومات

حٌث ٌزداد لدٌهم التركٌز والفهم للعالقات القائمة بٌن العناصر المختلفة فً الموضوعات 

 لمعرفة هً حاجة للوضوح.كما أن ا

  

 



 ثانٌاً : مظاهر النمو وخصائصه فً مرحلة المراهقة :

ٌشمل النمو الجسمً على مظهرٌن هما :النمو الفٌزٌولوجً ،النمو  ـ النمو الجسمً :1

 العضوي .

 ـ النمو الفٌزٌولوجً :1ـ1

العصبً ٌقصد بالنمو الفٌزٌولوجً نمو وظائف أعضاء الجسم الداخلٌة مثل نمو الجهاز 

،واضطرابات القلب وضغط الدم والتنفس والهضم واإلخراج والنوم ،والتغذٌة والغدد 

 لتً تؤثر افرازاتها فً النمو.الصماء ا

وعلٌه فإن النمو الفٌزٌولوجً هو مجموعة من العملٌات الحٌوٌة التً ال تخضع للمشاهدة 

ر الخارجً ،حٌث تبدأ البصرٌة والتً تحدث داخل جسم المراهق، تنعكس بذلك على المظه

الغدد بإفراز بعض الهرمونات التً تساعد على انتقال الفرد من فترة الفتوة و الصبى إلى 

وأولٌة للجنس  فترة البلوغ ،وٌصبح بذلك مستعداً لإلنجاب ،أي بروز خصائص ثانوٌة

م التغٌرات هة ومؤشرا من مؤشراتها، وتتلخص أن على المراهق،وعلٌه فالبلوغ إذ

 ٌلً : لوجٌة على المراهق فٌماوالفٌزٌ

تنموا المعدة وتزداد سعتها زٌادة كبٌرة ،وتنعكس آثارها على الرغبة الملحة  ـ نمو المعدة :

 على الطعام .

تنمو الغدد الجنسٌة ذات التأثٌر على العملٌات المتصلة  ـ نمو القلب والغدد الجنسٌة :

فً مجرى الدم وبذلك تنضج الغدد بالنضج الجنسً حٌث تصب الغدد النخامٌة افرازاتها 

وإنتاج للبوٌضات التناسلٌة وتنتج الخالٌا وهً الحٌوان المنوي تنتجه لتخصٌب الذكر، 

 .بالنسبة لإلناث 

 

 ـ النمو العضوي :2ـ1

ٌقصد بالنمو العضوي النمو الهٌكلً ،نمو الطول والوزن، اضافة الى التغٌرات فً انسجة 

الخاصة ببنٌة الجسم ولون البشرة والشعر ...الخ ،ولذا وأعضاء الجسم صفات الجسم 

فالمراهق مع بداٌة هذه المرحلة تنصب اهتماماته حول التغٌرات التً تطرأ على الجسم 

بشكل عام حٌث ٌؤثر فً النمو الجسمً عامالن أحدهما داخلً وهو الوراثة واآلخر 

 خارجً وهو البٌئة.

إن هذه المرحلة تعتبر مرحلة طفرة من درجة ولما كان النمو العضوي للمراهق سرٌع ف

( سنة 01ـ01سرعة النمو، ال ٌفوتها فً النمو اال مرحلة المٌالد، وتبدأ فترة النمو ما بٌن )



اإلناث  ( سنة عند01( سنة عند الذكور، وٌستمر النمو حتى )01-01عند اإلناث ، ومن )

 والعشرٌن عند الذكور.

لجسمٌة فً هذه الفترة أعراض غٌر مالئمة كالتعب وٌصاحب النمو السرٌع والتغٌرات ا

والكسل وآالم الصداع وآالم الظهر والهزال، وهذه تكون أكثر لدى اإلناث ،الرغبة فً 

د ،مٌل المراهقٌن للنوم لساعات طوٌلة لتسمح ألجسامهم بالقٌام بالوظائف  االنعزال والتفرَّ

ة الحساسٌة من الوزن عند االناث الداخلٌة الضرورة ،عدم التناسق بن الطفرات النمائٌ

،ونقص اللٌاقة فً التعبٌر عن عواطفهم نحو الوالدٌن والجنس اآلخر وشعور المراهق 

 بالقلق ألنه ال ٌتطور جسدٌا بنفس النسبة التً ٌتطور بها أقرانهم.

 



 النمومراحل 

حٌاة اإلنسان وحدة واحدة ال تتجزأ ، والنمو اإلنسانً عملٌة مستمرة متصلة ومتداخلة دون حدود فاصلة 

. فاإلنسان ٌنتمل من مرحلة نمو إلى أخرى بشكل تدرٌجً ولٌس فجائً ، ولٌس هنان حدود فاصلة بٌن 

سة والبحث . ولد الحظ كل مرحلة والتً تلٌها . ـوعملٌة تمسٌم النمو إلى مراحل ٌمصد بها تسهٌل الدرا

العلماء أن لكل فترة من فترات حٌاة اإلنسان مجموعة من السمات والخصائص التً تمٌزها عن الفترات 

األخرى لذلن لجأ العلماء إلى تمسٌم العمر إلى مراحل تبعا لمجموعة من األسس ، هً : أسس تمسٌم 

نشاط الؽدد الصنوبرٌة والتٌموسٌة فً  النمو إلى مراحل أوال : األساس الؽددي العضوي . ٌعتمد على

 تعطٌل أو تنشٌط الؽدد التناسلٌة : وتبعا لهذا األساس ٌمسم النمو إلى المراحل التالٌة

 مرحلة ما قبل المٌالد )المرحلة الجنٌنٌة (  -اوال :

لى إن مولد الطفل ال ٌدل على بداٌة تكوٌنه ، إنما ٌدل فمط ع شهور ( 9من اإلخصاب إلى الوالدة ) 

ٌوما لبل  المٌالد ، وهذه المرحلة  280وصوله إلى العالم الخارجً ، وذلن بعد فترة زمنٌة متوسطها 

تسمى مرحلة ما لبل المٌالد .وتعتبر مرحلة ما لبل المٌالد ذات أهمٌة خاصة فً حٌاة اإلنسان وذلن 

ئٌة الحادثة فٌها تعتبر تؽٌرات ألنها المرحلة األولى التً ٌتكون فٌها اإلنسان فعال ، وأن التؽٌرات النما

 حاسمة فً مدة للٌلة ال تتجاوز عشرة أشهر لمرٌة أو تسعة أشهر مٌالدٌة . 

 العوامل المؤثرة فً نمو الجنٌن

 ـ العوامل الوراثٌة .  1

وهً تلن العوامل التً تنحدر إلى الطفل من األبوٌن وأجداده وأسالفه وساللته والنوع الذي ٌنتمً إلٌه ، 

والعوامل الوراثٌة هً تلن العوامل التً تحدد نوع الجنس ) ذكر / أنثى ( كما تحدد المالمح العامة 

العوامل أٌضا فً تحدٌد للطفل مثل لون الشعر والعنٌن ومالمح الوجه وشكل الجسم ، كما تسهم هذه 

االستعدادات الوراثٌة المرضٌة مثل االستعداد لإلصابة بمرض السكر أو بعض أمراض الدم ، أو بعض 

 األمراض العملٌة مثل النمط المنؽولً من الضعؾ العملً 

 ـ عمر األم .  2

درجة كافٌة ٌرتبط عمر األم بمستوى نموها ونضجها الجسمً ، فاألم صؽٌرة السن التً لم تصل إلى 

من النمو الجسمً والنضج الكافً ـ وخاصة لبل سن العشرٌن ـ تحتاج إلى تؽذٌة ورعاٌة كافٌة لنموها 

مما ٌعوق عملٌة النمو الصحٌح السلٌم للجنٌن والذي ٌعتمد كلٌا فً تؽذٌته على األم ، وبالتالً لد ٌؤدي 



الضعؾ الشدٌد وتعرضها لإلصابة باألمراض عدم التؽذٌة الكافٌة والمالئمة لألم إلى إصابة األم نفسها ب

سنة ـ تواجه  35مما ٌنعكس وبصورة مباشرة على صحة الجنٌن ، كما أن األم كبٌرة السن ـ األكثر من 

 مشكالت فً الوالدة لد تؤدي إلى إصابة الجنٌن بالتشوه أو ربما لد تؤدي إلى وفاته . 

 ـ الحالة الصحٌة لألم وتغذٌتها .  3

الصحٌة لألم وتؽذٌتها ورعاٌتها دورا كبٌرا فً حالة الجنٌن ، فاألم التً تتمتع بحالة صحٌة تلعب الحالة 

وجسمٌة جٌدة ٌتمتع جنٌنها أٌضا بحالة صحٌة جٌدة ، وعلى العكس من ذلن ، فاألم التً تعانً من 

ً المرض والضعؾ الجسمً ٌنعكس على حالة الجنٌن الصحٌة ، ولد تبٌن أن إصابة األم الحامل ف

الشهور الثالثة أو األربعة األولى من الحمل بالحصبة األلمانٌة لد ٌلحك ضررا بالؽا بالجنٌن ، مثل 

 اإلصابة بالصمم أو البكم أو الصور المختلفة للضعؾ العملً  

 ـ تعاطً العقاقٌر  والتدخٌن .  4

للعمالٌر  أثناء فترة لمد أثبتت البحوث الطبٌة التً أجرٌت على األمهات الحوامل عن أن تعاطً األم 

الحمل ٌؤدي إلى تأثٌرات سٌئة على الجنٌن منها ضمور خالٌا الدماغ ، كما ٌؤدي إلى حاالت من 

النوبات التشنجٌة للولٌد ، بل لد تصل فً بعض الحاالت إلى التخلؾ العملً ، كما ٌؤدي تناول والعمالٌر 

 إلى حاالت اإلجهاض المبكر لألم الحامل . 

 إلنفعالٌة لألم . ـ الحالة ا 5 

ال ٌعٌش الطفل معزوال عن العالم الخارجً المحٌط باألم ، ولكنة ٌتأثر به من خالل وسٌط ـ وهً األم ـ 

حٌث أن تعرض األم للضؽوط النفسٌة واالنفعالٌة الحادة ٌؤدي إلى تؽٌرات فً كٌمٌاء الدم تؤثر على 

لتوتر الشدٌدة التً تتعرض لها األم ، وهنا ٌجب الحالة االنفعالٌة للجنٌن أٌضا ، مثل حاالت الملك أو ا

اإلشارة إلى أن الممصود بالحالة اإلنفعالٌة هنا هً تلن الحاالت الحادة طوٌلة المدى ولٌست الحاالت 

 العادٌة أو المتوسطة . 

 ـ البٌئة الخارجٌة .  6

ثة بالدخان واألتربة ، أو ٌنعكس أثر البٌئة الخارجٌة على حالة الجنٌن ، فاألم التً تعٌش فً بٌئة ملو

التً تتعرض لإلشعاعات ، وخاصة خالل الثالث شهور األولى من الحمل ، ٌنعكس ذلن بشكل سلبً 

 على حالة جنٌنها الصحٌة . 

 



 ( RHـ عامل الرٌصص ) الـ  7

ن هو أحد مكونات الدم والذي ٌكون موجبا أو سالبا ، فإذا اختلؾ نوع دم األم عن نوع دم الجنٌ RHالـ  

ٌؤدي على تكوٌن أجسام مضادة تخترق جسم الجنٌن عن طرٌك المشٌمة وتمنع وصول األكسجٌن إلى 

مخ الجنٌن فتدمر الخالٌا المخٌة مما ٌؤدي إلى والدة طفل معاق عملٌا ، وفً الحاالت الشدٌدة لد تؤدي 

 إلى وفاة الجنٌن .

ٌة (  مظاهر نمو الطفل خالل العامٌن مرحلة الرضاعة ) من المٌالد حتى نهاٌة السنة الثان -ثانٌا :

 األولٌٌن :

 مرحلة الرضاعة ) من المٌالد حتى نهاٌة السنة الثانٌة (

تعتبر والدة الطفل هً اللحظة التً ٌنتمل عندها من وضع االعتماد الفسٌولوجً ) التؽذٌة ـ التنفس ـ 

اإلخراج .... ( الكامل على األم إلى حالة محدودة من االستمالل ، فمد كان جسم األم فٌما مضى ٌتكفل 

ال بد أن ٌموم باالعتماد على  بكل احتٌاجات الجنٌن الجسمٌة والفسٌولوجٌة ، أما بعد الوالدة فإن الولٌد

نفسه فً إشباع حاجاته . عندما ٌولد الطفل ٌتحول من جنٌن إلى ولٌد ، ٌتطلب تكٌؾ مع متؽٌرات الحٌاة 

 الجدٌدة ، وأهم مالمح التكٌؾ التً ٌتعٌن على الولٌد أن ٌموم بها : 

فبعد أن كان الجنٌن ٌعٌش فً  أ ـ التكٌؾ مع التؽٌرات المناخٌة ودرجات الحرارة المتؽٌرة المحٌطة به ،

درجة مئوٌة ، ٌتعرض بعد الوالدة  33درجة حرارة ثابتة هً درجة حرارة جسم األم والتً تستمر عند 

إلى التؽٌرات المعتادة فً الطمس والهواء ودرجات الحرارة والرطوبة المتؽٌرة بٌن ٌوم وأخر وولت 

 وآخر . 

المٌام بعملٌات ) التنفس ( أو ) الشهٌك والزفٌر ( بعد أن  ب ـ ٌضطر الولٌد إلى االعتماد على نفسه فً

وفً هذا السٌاق ٌفسر العلماء الصرخة  كان ٌحصل على األكسجٌن عن طرٌك المشٌمة والحبل السري .

 األولى للولٌد بعد والدته مباشرة تفسٌرا فسٌولوجٌا على أساس اندفاع الهواء إلى الرئتٌن .

لؽذاء عن طرٌك الفم بعد أن كان ٌعتمد فً التؽذٌة عن طرٌك المشٌمة والحبل ج ـ ٌبدأ الولٌد فً تناول ا

 السري .

 د ـ تبدأ عملٌات اإلخراج فً المٌام بوظائفها بعد الوالدة نتٌجة لعملٌات التؽذٌة والهضم . 

 

 



 مظاهر نمو الطفل خالل العامٌن األولٌٌن

 أوال : النمو الجسمً .    

سم ( تمرٌبا ، وٌصل طول الطفل فً نهاٌة العام األول  50ٌبلػ متوسط طول الطفل العادي بعد والدته ) 

سم فً الشهر الواحد ( وفً نهاٌة العام الثانً ٌبلػ طول  2سم ( تمرٌبا أي بزٌادة تبلػ حوالً )  34) 

لعام الثانً إذا ما لورن سم تمرٌبا ( أي أن معدل الزٌادة فً الطول ٌنخفض فً ا 84الطفل حوالً ) 

كج إلى  3متوسط وزن الطفل العادي عند الوالدة ٌبلػ )من . بمعدل الزٌادة خالل العام األول من عمره 

كج تمرٌبا  ( وتوجد فروق بٌن متوسطً الوزن والطول بٌن الذكور واإلناث لصالح الذكور ،  3,5

كج تمرٌبا (  12كج (، وٌصل إلى )  9والً ) وٌزداد سرعة النمو الوزنً فً نهاٌة السنة األولى إلى ح

 وٌبدأ فً الشهر الثالث من عمر الرضٌع ظهور األسنان اللبنٌة ) المؤلتة (    مع نهاٌة السنة الثانٌة .

 ثانٌا ـ النمو الحسً .

وٌولد الطفل و شبكٌة العٌن أصؽر وألل سمكا من شبكٌة عٌن الراشد ، وتكون درجة  اإلبصار :

وء ضعٌفة ، ومع نهاٌة العام األول تمترب درجة حساسٌة الشبكٌة من درجة حساسٌة حساسٌتها للض

الراشد ، وٌستطٌع الرضٌع إدران األلوان العادٌة فً الشهر الثالث ، وٌستطٌع أن ٌرى األشٌاء صؽٌرة 

 الحجم فً الشهر العاشر بعد أن كان ال ٌرى إال األشٌاء الكبٌرة . 

وتعتبر حاسة السمع ألل الحواس اكتماال عند الوالدة ، لدرجة أن الولٌد ال ٌستجٌب لألصوات  السمع : 

الخافتة الضعٌفة وٌستجٌب فمط لألصوات الحادة المفاجئة العالٌة وٌرجع ذلن إلى وجود السائل األمنٌوتً 

 ” .استاكٌوس ” فً لناة 

صر ، وٌستطٌع الطفل فً األسبوع الثانً أن تكون أكثر اكتماال من حاسة السمع أو البحاسة التذوق : 

 ٌستجٌب استجابات إٌجابٌة لمحلول السكر واستجابات سلبٌة لمحلول اللٌمون . 

 ثالثا : النمو الحركً .

 وٌتمٌز النمو الحركً لطفل هذه المرحلة بما ٌلً :

 أ ـ تدرج الحركات من أعلى إلى أسفل أي من الرأس إلى المدمٌن . 

أعضاء الجسم فً أداء الحركات المختلفة ، وهو ما ٌمثل اتجاه النمو من العام إلى  ب ـ تشترن جمٌع

 الخاص ، حٌث تتمٌز حركات الطفل فً الفترة األولى من حٌاته بأنها عشوائٌة عامة تشمل الجسم كله .



 نسٌابٌة تتمٌز حركات الرضٌع باالج ـ التصلب الزائد لألعضاء عند المٌام باالستجابة الحركٌة ، حٌث ال 

 أ ـ انتصاب قوام الطفل . 

ٌمر تطور انتصاب المامة بالنسبة للرضٌع بعدة مراحل تبدأ من وضع الرلود على الظهر ثم الجلوس ثم 

االنبطاح على البطن ثم الزحؾ الذي ٌستطٌع منه أن ٌجذب السالٌن إلى ما تحت البطن لٌتمكن من 

ٌع الطفل الولوؾ من وضع الحبو وذلن ٌمسن بعض الوصول إلى وضع الحبو ، ثم ٌتطور النمو فٌستط

األشٌاء مثل جوانب السرٌر أو الكرسً وبذلن ٌصل الطفل إلى وضع انتصاب المامة أو الولوؾ ، 

 والذي ٌعتبر تمهٌدا مباشرا لتعلم الطفل المشً . 

 ب ـ المشً . 

 14ـ  12المشً فً سن  ٌعتبر المشً هو أهم إنجاز حركً فً هذه المرحلة العمرٌة ، وٌستطٌع الطفل

شهرا تمرٌبا ، وتظهر هذه المهارة عندما ٌستطٌع الطفل الولوؾ بمفرده بمساعدة المبض على األشٌاء 

ومحاولة التحرن بخطوات جانبٌة وذلن بنمل لدم خطوة واحدة تجاه الجانب وٌتبعها بنمل المدم األخرى 

النتمال من مكان إلى آخر ، ومع نهاٌة العام بنفس الجانب ، وبتوالً المران والتكرار ٌستطٌع الطفل ا

األول ٌستطٌع الطفل المٌام بأول خطوة عادٌة ، وٌتم ذلن بمحاولة االنتمال بٌن كرسٌٌن مثال أو من 

شخص إلى آخر ، وباستمرار المران ٌستطٌع الطفل بعد أسابٌع للٌلة أن ٌتمن مهارة المشً واالنتمال من 

 مكان إلى آخر . 

 و العقلً . رابعا : النم

فً خالل السنوات األولى من عمر الطفل ٌصعب علٌنا دراسة خصائص النمو العملً عند الرضٌع 

باستخدام األسالٌب الفنٌة المستخدمة فً دراسة المدرات العملٌة عند األطفال األكبر سنا ـ مثل استخدام 

ى النمو العملً من لدرة الطفل على اختبارات الذكاء والمدرات العملٌة التملٌدٌة ـ لذلن فإننا نستدل عل

 التمٌز بٌن المثٌرات الحسٌة المختلفة . 

 خامسا : النمو االنفعالً . 

تبدأ انفعاالت الطفل : بالحب ، والؽضب ،  والخوؾ ، وٌتخذ الخوؾ مظهر البكاء والصراخ واللجوء 

عور بفمدان شخص إلى ذراعً أمه وذلن عندما ٌسمع صوتا عالٌا ، أو ٌظهر شخص ؼرٌب ، أو الش

معٌن كاألم مثال . وٌظهر الؽضب بوضوح عند إعالة نشاط الطفل بتثبٌت لدمٌه أو ٌدٌه أو عند منعه من 

الحركة ، كما ٌظهر الؽضب على الطفل إذا ترن بمفرده أو أخذت منه لعبته . أما انفعال الحب فٌكون 



ائرة الحب لتشمل اآلخرٌن المحٌطٌن به موجها نحو الوالدٌن ، وٌظهر عند مداعبه األم له ، ثم تتسع د

 وتظهر فً صورة ابتسامته لهم . 

 وٌمكن تحدٌد أهم العوامل المؤثرة فً النمو االنفعالً فٌما ٌلً : 

 ـ الذكاء :  1

ٌرى علماء النفس أن األطفال األكثر ذكاء هم أكثر تحكما فً مظاهر التعبٌر عن انفعاالتهم ، كما أنهم 

 لمجموعة من المثٌرات أكثر من تلن التً ٌستجٌب لها األلل ذكاء .ٌستجٌبون انفعالٌا 

 ـ الحالة الصحٌة للطفل . 2 

تلعب الحالة الصحٌة العامة للطفل دورا هاما فً التأثٌر على شدة ومدى انفعاالت الطفل ، فالطفل الذي 

رار اإلصابة ٌتمتع بصحة جٌدة تكون مستوى إنفعاالته وشدتها ألل من الطفل الذي ٌعانً من تك

 باألمراض أو ٌعانً من حالة ضعؾ عام . 

 ـ إشباع حاجات الطفل .  4 

معٌن كالصراخ أو البكاء فإنه ٌكرر هذا السلون  إذا حصل الطفل على ما ٌرٌده من خالل سلون إنفعالً

عندما ٌكون فً حاجة معٌنه ، فالطفل الذي ٌصرخ عندما ٌكون فً حالة جوع ثم تلبى له حاجته للطعام 

 ، فإنه سوؾ ٌصرخ دائما عندما ٌكون جوعان . 

 ـ المناخ األسري .  5

أسالٌب المعاملة الوالدٌة ، وكلما  عن طرٌك عملٌات التنشئة االجتماعٌة ومن خالل ما ٌتعرض له من

 كانت المعاملة الوالدٌة والمناخ األسري سوٌا كانت االنفعاالت أٌلل هدوءا . 

 سادسا : النمو االجتماعً

تعتبر أول عاللة اجتماعٌة فً حٌاة الطفل هً عاللته بأمه ، فهً التً تشبع رؼباته وحاجاته األولٌة 

ع دائرة هذه العاللات لتشمل األخوة والجٌران واأللارب ، وتعتبر مباشرة  أو تؤجل إشباعها ، ثم تتس

ابتسامة الطفل تعبٌر عن عاللة اجتماعٌة مع اآلخرٌن وٌبدأ أول ابتسامة اجتماعٌة حمٌمٌة فً األسبوع 

السادس ، وتظهر بداٌات اهتمام الرضٌع بالناس وٌبكً حٌن ٌتركونه فً الشهر الثالث . ومن العوامل 

فً اتساع دائرة الطفل االجتماعٌة تعلمه المشً والمدرة على التحرن من مكان إلى مكان آخر التً تسهم 



، كما أن تعلم الطفل الكالم واللؽة ٌكون سببا فً اتساع عاللاته االجتماعٌة خالل العامٌن األولٌن من 

 حٌاته . 

تً ٌمارسها الطفل على النمو وٌعتبر اللعب من مظاهر النمو االجتماعً للطفل ، وٌتولؾ نوع األلعاب ال

فً مهاراته الحركٌة وما ٌتوفر لدٌه من إمكانات وعلى تشجٌع اآلخرٌن المحٌطٌن به ، وٌتخذ اللعب فً 

العام األول من حٌاة الطفل صورة اللعب اإلنفرادي ، وفً العام الثانً ٌموم الطفل باللعب مع طفل آخر 

 ردة وٌطلك على هذا النوع من اللعب " اللعب المتوازي " فً نفس الحجرة ، إال أن كل منهما وٌعمل بمف

 

 



 ٌعانً ولد ، اإلنسان حٌاة فً المراحل أهم من الطفولة مراحل تعد

 ال الٌومٌة حٌاته فً النفسٌة المشكالت بعض من العادي الطفل

 حل بسرعة االهتمام ٌجب لذا ، النفسً المرض درجة إلى تصل

 دون وتحول وتتطور أمرها ٌستفحل أن لبل المشكالت هذه وعالج

 هذه ومن . النفسٌة الصحة تحمٌك ودون السوي النفسً النمو

   : ٌلً ما الطفل لها ٌتعرض لد التً المشكالت

 

 نفسية في مراحل الطفولةمشكالت 

  





 

 األطفال عند السرقة -1
  

 أن ٌعرف أن الطفل على ٌجب وعلٌه ٌملكه، ال أنه الطفل ٌشعر شًء ملن محاولة هً :السرقة

 .سرلة أعتبر إال و ألخذه، معٌنًا إذنًا ٌتطلب ما شًء أخذ

  

 ٌموم من على ونحكم وأضراره، وأسبابه أبعاده نعرف الكبار نحن لدٌنا واضح مفهوم  :والسرلة

 .الضحٌة نكون أن تحاشً ونستطٌع الصحٌح، الحكم به

  

 المانون و الدٌن ونظرة المجتمع على وأضرارها السرلة مفهوم تماًما ٌدرن ال فإنه الطفل أما

 األهل ٌدعوه ما وهو األطفال سلون فً غٌرها من أكثر األهل تملك والسرلة  .إلٌها واألخالق

  حوالً ٌذهب عام كل ففً بذلن، كبًٌرا اهتماًما ٌظهرون فإنهم وبالتالً المجرمٌن، بسلون

 وصف إذا خاطئ عمل السرلة أن األطفال وٌتعلم . السرلة بسبب اإلصالحٌة إلى طفل 25000

 ٌبدأ بذلن ممارسته، فً االستمرار حال فً أطفالهم وعالبوا بالخطأ العمل هذا واألمهات اآلباء

 .الطفل لدى بالتبلور السرلة مفهوم

  



 السرقةأسباب 

 للسرلة ٌضطر وبذلن األشٌاء بعض فً ما نمص األطفال لدى ٌوجد أن ٌمكن -1

 بها ٌعٌشون التً البٌئة علٌهم تؤثر األطفال من والبعض النمص، ذلن لتعوٌض

 أن أو الكحول على مدمنًا الوالد كان أو متوفى، الوالدٌن أحد كان إذا وخاصة

 لزٌادة ٌسرق أن على الطفل تساعد عناصر وهذه فمٌرة نفسها البٌئة تكون

 .الظروف هذه مثل فً بالنمص شعوره

   

 ٌشعر وبهذا ما شًء بسرلة ابنهم ٌموم عندما بالسعادة األهل بعض شعور -2

 .عمله فً وٌستمر بالسعادة الطفل

   

 رفماء أمام خصوًصا األلوى أنهم إلثبات السرلة بعملٌة ٌمومون األطفال بعض-3

 .العمل هذا بمتعة ٌشعر وبعضهم ذلن، فً ٌتنافسون ولعلهم السوء،

   



 أو األخ أو الوالد سنًّا، منه أكبر هم من تملٌد فً رغبة الطفل ٌسرق لد -4

 .حٌاته علٌه ٌؤثرون ممن غٌرهم

   

 فمرهم بسبب ٌنمصهم ما لتعوٌض ٌسرلون الدنٌا الطبمات من األطفال  -5

 فاألطفال ٌرٌدون، ما على ٌحصلون أو بها، ٌشترون نمود وجود لعدم

 فإنهم له، باحتٌاجهم ٌشعرون وهم عنهم األهل ٌمنعه ما بسرلة ٌمومون

 .األهل علم دون أخذه على ٌعملون

   

 معٌن، ضغط بسبب الطفل به ٌشعر كبت إخراج السرلة دافع ٌكون لد -6

 إحباط الكبت سبب ٌكون ولد الراحة، على للحصول طلبًا بالسرلة ٌموم ولذا

 .جدٌد طفل أو



 :القيم تعليم -1

 لدر بذلن واالهتمام الجٌدة، والعادات المٌم األطفال ٌعلموا أن األهل على

 على وحثهم معٌن، لفرد ولٌس للجمٌع الحٌاة أن وتوعٌتهم اإلمكان،

 نشوء وجودهم، عدم حال فً حتى اآلخرٌن، ممتلكات على المحافظة

 لهذه الطفل تبنً إلى ٌؤدي الحمٌدة والمٌم باألخالق ٌتسم جو فً الطفل

 .المعاٌٌر

   

 :للطفل ثابت مصروف هناك يكون أن يجب -2

 هذا كان لو حتى فعالً، إلٌه ٌحتاج أنه ٌشعر ما به ٌشتري أن ٌستطٌع

 المدرسة، بعد المنزل فً ٌؤدٌه عمل ممابل كان ولو صغًٌرا، المصروف

 لها احتاج إذا والدٌه من النمود على سٌحصل بأنه الطفل ٌشعر أن ٌجب

 .فعالً 

   

 

 طرق الوقاية 

  



 مثل :بالسرلة للمٌام وتشجعه الطفل تغري أن ٌمكن أشياء ترك عدم -3

 .باعتراضهم السرلة بتسهٌل تساهم التً الوسائل من وغٌرها النمود

 

 

   

 :واألبناء األهل بين وثيقة عالقات وبناء تنمية -4

 ٌطلب أن الطفل ٌستطٌع حتى التعبٌر وحرٌة والتفاهم الحب ٌسودها عاللات

 .خوف أو تردُّد دون والدٌه من إلٌه ٌحتاج ما

 

 :الطفل على المباشر اإلشراف -5

 إلى بحاجة فاألطفال ٌحتاجونه بما واالهتمام المٌم تعلٌمهم إلى باإلضافة

 معرفتها تتم بها لام وإن بالسرلة الطفل ٌموم ال حتى مباشرة ومرالبة إشراف

 .حٌنها المعالجة لسهولة ومعالجتها، البداٌة من



   

 بمعاملته : للطفل األعلى المثل هم سنًّا الطفل ٌكبرون وَمن الوالدان ليكن -6

 وأشٌاء أشٌائه على المحافظة الطفل ٌعلم مما وصدق، وإخالص بأمانه

 .اآلخرٌن

   

 :األطفال تعليم -7

 فمط، تخصهم التً األشٌاء ملكٌة فً بحمهم ٌشعرون حتى الملكٌة حك

 .وبإذنهم منهم استعاروها إذا أصحابها إلى األشٌاء ٌردون كٌف وتعلمهم

   



 :بعضوية التصرف -1

 ذلن إلى دعت التً واألسباب الخطأ عن البحث األهل على ٌجب السرلة سلون حدوث عند

 .سرعة بألصى والتصرف خارجه من أو البٌت داخل من ذلن كان سواء السلون

  

 

 :الصحيح السلوك -2

 بأن وذلن وتأنً، بروٌة األمر بمعالجة وذلن أطفالهم صالح فً ٌرونه ما األهل ٌفعل أن ٌجب

 صرف لد الطفل كان إذا ثمنه ودفع منه االعتذار مع منه أخذه الذي الشخص إلى سرله ما ٌعٌد

 .سرله ما واستهلن

  

 :المشكلة مواجهة -3

 السلون أو المولف لخطورة وذلن الصحٌح الحل إلى سٌؤدي بجدٌة ومجابهته األمر معالجة

 مكان فً ووضعه مناسب الغٌر المسلن هذا الطفل سلون وراء السبب معرفة ٌتطلب وذلن

 .لذلن هو تعرض إذا وشعوره فعله ردة عن وسؤاله سرله الذي الشخص

  

 

 العالج
  



 :الفهم  -4

 ٌكون لد وذلن دوافعه هً وما بذلن الطفل لام لماذا نفهم أن علٌنا ٌجب

 أو الطفل به ٌشعر مادي نمص بسبب االلتصادي الحرمان إلى مرجعه

 العاطفً الحرمان السبب ٌكون ولد النمود، ٌملكون ممن زمالئه لمنافسة

 ٌكون ولد حوله، هم ممن واالهتمام الحنان من بالحرمان الطفل لشعور وذلن

 وبالتالً االستعارة، وبٌن بٌنها الفرق وما السرلة لمفهوم الطفل إدران لعدم

 الدافع كان فإذا المناسب، الحل استنتاج علٌه ٌترتب للسبب الصحٌح الفهم

 ٌحتاجه، ما ٌطلب بأن وإفهامه نمود من ٌحتاجه بما الطفل تزوٌد ٌتم التصادًٌّا

 ولضاء وبحاجاته به االهتمام إظهار فٌجب عاطفًٌّا الحرمان كان إن أما

 ما للطفل التوضٌح ٌجب وهنا اإلدران لعدم ٌكون ولد معه الكافً الولت

 تحكم التً المواعد وشرح االستعارة، وبٌن بٌنها الفرق وما السرلة تعنً

 .الكذب علٌه ٌترتب ال حتى العماب وتجنب بسٌط بأسلوب له الملكٌة



  

 :السرقة حدوث عند -5

 وال الطفل، لدى فشل السرلة تعتبر أال وٌجب بعصبٌة التصرف عدم ٌجب

 خاصة حالة اعتبارها ٌجب بل باألسرة، حلت مصٌبة أنها تعتبر أن ٌجب

 ولكن عالجها، طرٌمة وإحسان وحلها أسبابها، ومعرفة معها التعامل ٌجب

 والمهم السرلة، وصف فً مبالغة هنان تكون وأال العالج، فً المبالغة دون

 ٌشعر نجعله بحٌث الطفل لدى السٌئ الشعور من نخفف أن الحالة هذه فً

ه وأال تماًما، لوضعه متفهمون بأننا  .مباشرة للطفل السرلة تهمة تُوجَّ

   

 :المراقبة -6

 أنفسهم؛ ومرالبة والغش، كالسرلة أطفالهم سلوكٌات مرالبة األهل على

 وخصوًصا وألفاظهم سلوكٌاتهم مرالبة وعلٌهم ألبنائهم، النموذج ألنهم

 أهمٌة له ٌشرح أن ٌجب كما ٌسرق حٌن الطفل بها ٌلمِّبون التً األلفاظ

 إلى بحاجة فإنهم مشكلة فً ٌمعون حٌن األطفال أن األهل ومعرفة التعبٌر،

 .بهدوء ومنالشتهم الكبار وتفهم مساعدة





 أٔٗ ِؼشفخ ِغ ، حمٍمً غٍش شًء روش : ثؤٔٗ اٌىزة ٠ؼشف
 رجٕت أٚ ، ِىبعت ػٍى ٌٍحظٛي ، اَخش خذاع ثٍَِِّٕخِ  ، وزٌه
 أٌٚى سوٍضح ٚ٘ٛ ، ٌٍحٍبح أعبعٍخ عّخ اٌظذق . خغبئش
 أٚ دٌٍٕخ ِغئٌٍٛخ وبٔذ عٛاء ، ثبٌّغئٌٍٛخ اٌفشد ٌشؼٛس
 رىشاسٖ وثشح فئْ ، عٍٛن اٌىزة ألْ ٚ . اجزّبػٍخ أٚ ػٍٍّخ
 ػبدح ٌظجح حزى ، ثٗ ٚاعزٙبٔزٙب ، ػٍٍٗ إٌفظ رؼٛد ٌغجت
 . ٌٙب ِالصِخ

  مشكلة الكذب عند االطفال





 اٌؼمبة رغزخذَ اٌزً األعش فً ثىثشح اٌغجت ٘زا ٌٚظٙش : إٌفظ ػٓ اٌذفبع -1
 طفٍٗ ٌّشىالد ِزفُٙ شخض ِٓ األة فٍٙب ٌٚزحٛي ، أثٕبئٙب ِغ رؼبٍِٙب فً وثٍشا  
 ٌٛ حزى ، اٌزّٙخ ٔفغٗ ػٓ ٌٍذفغ اٌىزة إٌى اٌطفً فٍٍجأ ، ثٌٍٛغً ِحمك إٌى

 .ثبَخشٌٓ أٌظمٙب
 . اٌغٍجٍخ ٚاٌّشبػش ، اٌّؤٌّخ اٌزوشٌبد ٌزجٕت اٌطفً إٌٍٗ ٌٍٚجأ : اإلٔىبس -2
 رمٍٍذ خالي ِٓ اٌزؼٍُ أعٍٛة ٌّثً إر ، اٌىزة أعجبة أُ٘ ِٓ ٚ٘ٛ : اٌزم١ٍذ -3

 ٌّبسط ٚحٍٓ ، اٌّجىشح اٌطفٌٛخ عٕٛاد فً ٌٍزؼٍُ سئٍغٍخ ٚعٍٍخ إٌّٛرج
 ٌٚضٌذ .ِشغٛثب   عٍٛوب   ثبػزجبسٖ إٌٍٗ ٌٕظش فئٔٗ اٌىزة عٍٛن اٌطفً أِبَ اٌشاشذْٚ

 جٛأت ثؼض فً اٌىزة عٍٛن ٌّبسط ٌضاي ِب ٔفغٗ األة ٌىْٛ حٍٓ رؼمٍذا   األِش
 . اٌظبسَ ثبٌظذق اٌطفً ٌطبٌت أٔٗ سغُ ؛ حٍبرٗ

 

 ٌخفً ٕ٘ب ٚاٌطفً ، ٚا٘زّبُِٙ اَخشٌٓ إػجبة ػٍى ٌٍحظٛي ٚرٌه : اٌزفبخش -4
 أػّبلٗ فً إٌفغً اٌفشاؽ ٘زا ًٌٍّ أْ ٌٚحبٚي ، اَخش أِبَ ثبٌٕمض شؼٛسٖ
 .شأٔٙب ٚإػالء اٌزاد رؼظٍُ ِحبٚل   ثبٌىزة

 

 ِٓ رٌه فٍضٌذ ، ٌحجٛٔٙب ثأػّبي لٍبِٗ اٌطفً ثبدػبء : ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌزمشة -5
 . ثٗ ا٘زّبُِٙ

 أعجبة اٌىزة



 ، ػٍٍٙب ٌٍؼبلت ِشٍٕخ ثأػّبي ٌىش٘ٗ آخش طفً لٍبَ ثبدػبء : اٌؼذاء -6
 ٌّىُٕٙ ل ِىجٛرخ ثؼذٚأٍخ ٌشؼشْٚ اٌزٌٓ األطفبي رٌه إٌى ٌٍجأ ِب ٚوثٍشا  
 اٌّذسعٍخ أٚ األعشٌخ األٔظّخ ٌزمٍٍذ أٚ ، اٌجغذي ٌؼجضُ٘ إِب ؛ رفشٌغٙب
 أْ ٌشٌذ وبْ ثّب ٚاٌٛاٌذاْ اٌّؼٍّْٛ ٌمَٛ أْ إٌى ٌغؼى ٕ٘ب فٙٛ ، ٌُٙ
 اٌظبسَ إٌظبَ ِغ ٌزالػت فىأّٔب ، اَخش اٌطفً ػمٛثخ ِٓ ٘ٛ ٌفؼٍٗ

 . ثأعٍٛثٗ
 ل حزى اٌشاشذٌٓ ٌزضًٍٍ أٚ ، اٌشفبق ِجّٛػبد ػٓ ٌٍذفبع : اٌٛالء -7

 . اطذلبئٗ ِٓ طذٌمب   ٌؼبلجٛا
 فً ٌثمبْ ل اٌٛاٌذٌٓ أْ ػٍى اػزبد لذ اٌطفً ٌىْٛ : اٌضمخ ػذَ -8

 . ثبٌحمٍمٍخ ٌخجشّ٘ب ػٕذِب والِٗ
 ِمزٕؼب   أطجح حزى " وبرة إٔٗ " ِشاسا   ٌٗ لًٍ لذ ٌىْٛ : اٌزاد صٛسح -9

 . وبرثب   ثبػزجبسٖ رارٗ إٌى ٚٔظش ، ثزٌه
 أٔٗ ٌزظٛس خبص ِىغت أي ػٍى ٌٍحظٛي : اٌشخصٟ اٌّىغت -10
 . اٌحمٍمخ روش خالي ِٓ إٌٍٗ اٌٛطٛي ٌّىٕٗ ل
 



 ثٍّٕب ، وٍٙب ثٛاججبرٗ لٍبِٗ اٌطفً ٌذػً : اٌجغ١ظ اٌحم١مخ لٍت -1
 . ٔظفٙب رشن لذ ٌىْٛ
 فً ٚاٌثشٚح ثبٌمٛح ٚاٌذٖ ٌظف حٍٓ اٌٛالغ ػٍى ٌضٌذ : اٌّجبٌغخ -2

 . ألشأٗ أِبَ حذٌثٗ
 . أثذا   ثٙب ٌمُ ٌُ سحٍخ رفبطًٍ ألطحبثٗ ٌشٚي : االخزالق -3
 أوثش ٌٍجؼٍٗ فٍٙب فٍضٌذ ِٛلفب   ألطحبثٗ ٌشٚي حٍٓ : اٌزغبِش -4

 . رشٌٛمب  
 

 اٌىزة شىبيأ
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 ح١ٓ ألُٔٙ . ِب عٍٛن ػٓ أثٕبءن رغؤي ح١ٓ اٌّحمك دٚس رجٕت -1

 اٌحمبئك جّغ ٚحبٚي .  اإلِىبْ لذس ع١حشفٛٔٗ ثبٌخطؤ ٌالػزشاف ٠ضطشْٚ
 . ػ١ٍٗ ٚصٕبء ، ٌٗ ٚرمذ٠ش ِٚحجخ ثزفُٙ ثٙب ٚاجٙٗ صُ ، أخشٜ أطشاف ِٓ
 
 ِغ ِزٛافمب   عٍٛوه ٚاجؼً ، ٌطفٍه رضؼٙب اٌزٟ اٌصذق ثّؼب١٠ش اٌزضَ -2

 . ِؼب١٠شن
 
 ٚاروش ، اٌذ٠ٕٟ اٌشؼٛس ف١ُٙ ُٚٔ ، األخالق ػٓ أعشره ِغ وض١شا   رحذس -3

 ، اٌف١ذ٠ٛ أٚ ، األششطخ : ثٛعبئً ٚرٌه اٌصبدلخ إٌّبرط ِٓ وض١شا   ألطفبٌه
 . ِؼُٙ اٌشف١ٙخ ثحىب٠بره حزٝ أٚ ، اٌىّج١ٛرش اعطٛأبد أٚ
 
 إٌٝ ِؼٗ اٌطفً ٠ضطش اٌزٞ اٌّزىشس اٌشذ٠ذ اٌؼمبة اعزخذاَ رجٕت -4

 . ِٕٗ ١ٌٕجٛ اٌىزة
 رؼذٖ أٚ ، ثبٌىزة ػٕٗ ػ١ٛثه إخفبء رحبٚي فال ، اثٕه ِغ اٌّشاٚغخ رجٕت -5
 ٚػ١ب   أوضش رصجح أْ ٚحبٚي .  اٌحمبئك أِبِٗ رض٠ف أٚ ، رٕجضٖ ال ثّب

 . ِحشط ِٛلف ِٓ رٙشثب   طفٍه أِبَ وزثه أٚ ، حذ٠ضه فٟ ثّجبٌغبره
 



 إٌٝ ٠مٛد أْ ٠ّىٓ ٔفغٗ اٌٛلذ فٟ وض١شح ِشىالد حً ِحبٌٚخ -1
 فٟ ٌّؼبٌجزٗ ِحذدا   ع١ئب   عٍٛوب   ٔخزبس أْ األِضً ٚاألعٍٛة ، اٌفشً
 .اٌٛاحذ اٌٛلذ

 
 رذػٗ ال ٚأْ ، اٌغٟء اثٕه عٍٛن رغ١١ش فٟ ثفؼب١ٌخ رشبسن أْ ٠ٕجغٟ -2

 . آخش٠ٓ ٌزذخً أٚ ، ٌٍضِٓ
 
 ٚا٘زُ ، ٚأعجبثٗ دٚافؼٗ إٌٝ أظش إّٔب ، فمظ اٌغٍٛن إٌٝ رٕظش ال -3

  . ٚدٚافؼٗ رىشاسٖ ٚدسجخ ٚٔٛػٗ اٌىزة حبٌخ ٚرج١ٓ . أٚال   ٟ٘ ثّؼبٌجزٙب
 
 ، اٌّمجٛي اٌغٍٛن ص٠بدح إٌٝ رٙذف اٌزٟ اإل٠جبث١خ األعب١ٌت ػٍٝ سوض -4

 ٚ٘ٛ) اٌصح١ح اٌغٍٛن رم٠ٛخ طش٠ك فؼٓ ، ٚاٌّىبفآد اٌضٕبء ثبعزخذاَ
 . (اٌىزة ٚ٘ٛ ) اٌخبطئ اٌغٍٛن ظٙٛس احزّبي ٠مً (اٌصذق

 

 

 عالج الكذب

  



 وً فٟ اٌحم١مخ ٠مً ٌُ أٔٗ رؼشف أٔه ٌٍطفً ٚضح : اٌجضاءاد اعزخذَ -5
 ثٍزح ٠شؼشٖ ، ٌٗ وشفٗ ٚػذَ اٌىزة فٟ ٔجبحٗ ألْ ، رٌه ِٕٗ ٠صذس ِشح

 ٚأٔٗ ، ٠ٕجح ٌٓ وزثُٙ أْ أطفبٌه ػٍُ صُ . صب١ٔخ إ١ٌٗ ػٛدرٗ ٠ؼضصاْ ٚعشٚس
 ٌٛ أُٔٙ ػ١ٍُٙ ٚوشس . ػُٕٙ اٌؼمٛثخ ٠خفض ٌٚٓ ، ِصبٌحُٙ ٌُٙ ٠حمك ٌٓ

 ػُٕٙ ٚاٌزخف١ف ٌّغبػذرُٙ اعزطبػزه فٟ ِب وً فغزؼًّ اٌصذق لبٌٛا
 وبْ ٚإال ، رٌه فٟ صبدلب   رىْٛ أْ ٠ٕٚجغٟ . صفُٙ فٟ أه ٚأشؼشُ٘ ،

 .عٍج١خ ٔز١جخ ٘زا ٌغٍٛوه
 
 ، اٌىزة عٍٛن ِغ رزٙبْٚ ال : ٚاٌذ١ٕ٠خ اٌخٍم١خ اٌم١ُ أطفبٌه ػٍُ -6

 أٔذ ِؼب١٠شن فٟ سئ١غ١خ سو١ضح اٌصذق أْ أطفبٌه فٟ رغشط أْ ٚحبٚي
 .أِبِٗ اٌصبدلخ إٌّبرط روش ِٓ ٚأوضش ، أعشره ِٚؼب١٠ش

 
 . اٌّؼبلجخ اٌغٍطخ ال إٌمبػ فٟ ٚاٌّحجخ اٌزفبُ٘ أعٍٛة ارجغ -7
 
 ٠زغٕٝ ثح١ش ٠صفٛٔٙب األطفبي ٚدع ٚاألٔشطخ اٌشحالد ِٓ ثؼذد لُ -8

 أٔشطخ ٚصف فٟ اٌذلخ ٠ىغجُٙ ِّب ، ػٕٙب ٚاٌحذ٠ش اٌحمبئك سإ٠خ ٌُٙ
 .اٌح١بح



 
شجغ ِٓ ٌٗ لذسح خ١ب١ٌخ ٚاعؼخ ػٍٝ لشاءح اٌشؼش ٚاٌمصخ ِٚحبٌٚخ  -9

 .اٌزؤ١ٌف اإلثذاػٟ 
 

حبٚي إجشاء ثؼض اٌزجبسة أِبَ األطفبي ٚٚصفٙب ثذلخ ١ٌزؼضص ٌذ٠ُٙ  -10
 .اٌذلخ فٟ اإلدسان ٚاٌزؼج١ش 

  





 
 عند األطفالشكلة األنانية م

 
األطفال األنانٌون هم َمن ٌهتمون بؤنفِسهم أو بمصالحهم، دون االهتمام بمصالح اآلخرٌن؛ حٌث إن نظرة 
األنانٌٌن تمتصر على حاجاتهم الخاصة، واهتمام الطفل األنانً مركَّز على نفسه فمط، وهذا ما ٌمٌزه عن 

أنفِسهم مفهوٌم غٌُر واضح، ونظراتهم لآلخرٌن  إن مفهوم األطفال األنانٌٌن عن .بمٌة األطفال العادٌٌن
هً نظرةٌ سالبة؛ حٌث ٌنمصهم االنتماء للجماعة، وٌجدون صعوبةً فً َعبللاتهم مع األطفال اآلخرٌن 

 .ومع األلران
  

 :أسباب األنانية
 –الرفض  -البخل )المخاوف العدٌدة عند األطفال تسبِّب األنانٌة عندهم؛ مثل: مخاوف  :الخوف -1

ٌن فمط  وهم عادةً  (االبتذال ٌشعرون بالغضب والفزع، وبالتالً ٌَِمٌلون إلى األنانٌة، وٌُصبِحون مهتّمِ
بسعادتهم وسبلمتهم الشخصٌة، ولذلن ٌَُحاِولون دائًما تجنُّب األذى من اآلخرٌن؛ ولذلن ال ٌعرضون 

وع من أنواع التغٌٌر فً حٌاتهم، ودائًما إلى االهتمام باآلخرٌن، وال ٌُظِهرون أيَّ ن -ولو نسبًٌّا  -أنفَسهم 
رون وجهات نظر  ٌَُسوُدهم شعوٌر بالملك والتهٌج، وهم ٌرون األشٌاء من خبلل أعٌنهم فمط، وٌفّسِ

 .ون، ومتملِّبو األطوارٌاآلخرٌن بؤنها ُمخِجلة، هم متمركزون حول النفس، ونَِكد
  

مون ألطفالهم  بعض األطفال ٌَُحاِولُون إبعادَ  :الدالل أو الدلع -2 أطفالهم عن أٌة موالف ُمزِعجة، وٌمّدِ
الحماٌة الزائدة، وٌَحِرُصون على إشباعِ كّلِ ما ٌحتاجه أطفالهم؛ لذا ٌنشؤ أطفالُهم وهم غٌر لادرٌن على 

 .تنمٌِة لوة االحتمال أو تطوٌر ذواتهم، وهذا ٌمودهم إلى األنانٌة
  

، إن (عدم التمٌد باالتفالات، وعدم تحمل المسإولٌة)سب، عدُم الوعًِ االجتماعً المنا :عدم النضج -3
ل اإلحباط، وٌرٌدون الشًء الذي ٌرٌدونه عندما ٌرٌدونه  هإالء  -األطفال الذٌن ال ٌَستَِطٌعون تحمُّ

األطفال ال ٌستطٌعون المحافظةَ على كلمتِهم، وهم غٌر لادرٌن على تحمل المسإولٌة، وهنان أسباب 
 .(اضطرابات فً النمو -صعوبات اللغة  -اإلعالة ) :صول إلى النضج؛ منهاتمنع األطفال من الو

  
 :طرق الولاية

وهو أن تَجعَل للطفِل لٌمةً، وأن ٌشعر بؤنه محبوٌب، وتوفٌر األمان لهم، فإن  :تشجٌع تمبل النفس -1
 .اآلخرٌنتوافرْت للطفل المٌمة والمحبة واألمان؛ ٌُصبِح عنده استعداد لبلهتمام بمصالح 

  
، إن إظهار االهتمام بؤطفالن "حمِّك سعادةَ اآلخرٌن، تحمِّك سعادتن" :تعلٌم األطفال االهتمام باآلخرٌن -2

 .وباآلخرٌن ٌمثِّل نموذًجا رئًٌسا ٌعتبره الطفل لدوة، بعكس أن ٌكون األبوان أنانٌٌن
  

الضعفاِء ٌُشِعر اآلخرٌن باألسى والفشل فتسلُّط األطفال على األطفاِل  :تربٌتهم على بغض التسلط -3
 .والحزن؛ لذا على الوالدٌن تربٌة األطفال على عدم التسلط، وحثهم على احترام الجمٌع

  
وهً طرٌمةٌ طبٌعٌةٌ لتعلٌِم األطفال االهتماَم باآلخرٌن؛ مثال:  :تعوٌد الطفل على تحمل المسإولٌة -4

األلٌفة، فإن لٌام األطفال باألعمال الخفٌفة هً داللة على  تعلٌمهم االهتمام والعناٌة ببعض الحٌوانات
 .تحملهم المسإولٌة

 
 
  



 :طرق العالج
حٌث إن لآلباِء َدْوًرا كبًٌرا فً ذلن، بسرِدهم لصًصا فٌها لٌٌم  :تعلٌم االحترام بواسطة لعب الدور -1

 .أنه السلون الصحٌحواضحة تحثُّ على عدم األنانٌة، وتُظِهر سلون االهتمام باآلخرٌن على 
  

وذلن بشكِر األطفال على أي سلون  :شرح ومنالشة وتعزٌز النتائج اإلٌجابٌة لبلهتمام باآلخرٌن -2
 .ٌُظِهر فٌه احتراًما نحو اآلخرٌن، وشرح نتائج هذا الفعل فً النفوس

  
ِب أن ٌُنَالِشه بطرٌمة فلو كان الطفل أنانًٌّا، ٌجب على األ :شرح ومنالشة التؤثٌرات السلبٌة لؤلنانٌة -3

 .لطٌفة، ومنالشة الموالف األنانٌة وسلبٌتها مما ٌحفز الطفل أن ٌبتعد عن سلون األنانٌة
  

فٌجُب تعلٌُم األطفاِل أن ٌكونوا متفتحً العمول، ولابلٌن  :منالشة وعً األطفال وخبراتهم السابمة -4
 .والمشاكل، وإظهار االهتمام بهم وبغٌرهمللنماش، وأن ٌكونوا أللَّ خشونة فً التعامل مع المضاٌا 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شكلة الملك عند األطفالم
 

 :مفهومه
هو خوٌف من المجهوِل، والمجهول بالنسبة للطفل هو دوافعُه الذاتٌة، الدافع للعدوان، والرغبات، 

فً األعّمِ األغلب بالعماِب والتحرٌم، فبل  واالتكالٌة... إلخ، فإن السلون الناتَِج عن هذه الدوافعِ ٌَُواَجه
ٌستطٌع الطفل التعبٌَر عنها، ولكن لٌس معنى ذلن أن هذه الدوافع لد ماتْت، بل تظل موجودةً، وتظل 
لابلة لبلستثارة، وفً حالة استثارتها ٌُبِدي الطفل مشاعر الخوف مما سٌلماه من عماب، ولكنه ٌجهل 

 .مصدر هذا الخوف
  

 :الرئيسيةأسباب الملك 
 :االفتمار إلى األمن  -1

 .وهو انعدام الشعور الداخلً باألمن عند الطفل، وكذلن فإن الشكون تعتبر مصدَر خطر
  

 :عدم الثبات -2
سواء أكان من المعلِّم فً المدرسة، أم األب فً البٌت، واللذان  -إن عدم الثبات فً معاملة الطفل 

 .ٌكون سببًا آخر فً الملك عنده -ٌتصفان بعدم الثبات فً المعاملة 
  

 :المثالية -الكمال  -3
وهً تولُّعات اآلباء لئلنجازات الكاملة ألطفالهم وغٌر النالصة، تشكل مصدًرا من مصادر الملك عندهم؛ 

 .وذلن بسبب عدم استطاعتهم المٌاَم بالعمل المطلوب منهم بشكل تام
  

 :اإلهمال -4
آمنٌَن عندما ال تكون هنان حدود واضحة ومحدودة، فهم ٌفتمرون إلى توجٌه ٌَشعُر األطفاُل بؤنهم غٌُر 

 .سلوكٌاتهم
  

 :النمد -5
ه من الكبار والراشدٌن لؤلطفال ٌَجعَلُهم ٌَشعُرون بالمَلِك والتوتر، وإن التحدُّث عنهم وعن  إن النمَد الموجَّ

اآلخرٌن ٌَمُومون بعملٌة نمٍد لهم أو  سٌرتهم ٌَمُودهم إلى الملك الشدٌد، خاصة إذا َعَرف األطفال أن
 .محاكمتهم بطرٌمة ما

   
 :ثمة الكبار الزائدة -6

بعُض الكبار ٌَثِمُون باألطفاِل كما لو كانوا كباًرا، غٌَر حاسبٌَن أن نضج األطفال لبل األوان ٌكون سببًا 
 .فً زٌادة الملك عندهم

  
 :الذنب -7

 .عندما ٌَعتَِمُدون أنهم لد ارتََكبُوا أخطاء، أو تصرفوا تصرفًا غٌر الئك ٌَشعُر األطفال أنهم لد أخطإوا
  

 :تمليد اآلباء -8
 .غالبًا ما ٌكون األطفاُل لَِلمٌن كآبائهم؛ ألنهم ٌَُرالِبُون آباءهم وهم ٌتعاملون مع الموالف بكل توتر واهتمام

  
 :اإلحباط المتزايد  -9

الملك؛ إذ إن األطفال ال ٌَستَِطٌعُون التعبٌَر عن الغضِب، بسبب إن اإلحباَط الكثٌر ٌسبِّب الغضب و
اعتمادهم على الراشدٌن؛ ولذلن فإنهم ٌُعَانُون من للٍك ُمرتَفعٍ، وٌنبع اإلحباط كذلن من شعورهم بؤنهم 



غٌُر لادرٌن على الوصول إلى أهدافهم، أو أنهم لم ٌعملوا جًٌدا فً المدرسة، باإلضافة إلى أن لوم 
 .فال وانتمادهم على تصرفاتهم الغبٌَّة لد ٌزٌد من اإلحباط لدٌهماألط

  

 :طرق الولاية
 :تعلٌم األطفال االسترخاء -1

ال ٌمكن أن ٌكون األطفال لَِلمٌن ومسترخٌن فً آٍن واحد، فٌجب أن ٌتعلَّم األطفال االسترخاَء، وأخذ نفٍَس 
 .عمٌك، وإرخاء عضبلته

  
 :عدٌدة لممع الملك استخدام إستراتٌجٌات -2

ر الطفل فً مشاهدهادئة وُمفِرحة، وهذا ٌَُساِعده على إرخاء عضبلته المتوتِّرة، وهذا ٌجب  وذلن بؤن ٌفّكِ
أن ٌكون ضمَن التدرٌب على االسترخاء، باإلضافة إلى التركٌز على مشكلة واحدة بؤن ٌختار الطفل 

ومواجهة مشكبلته كل واحدة فً ولت  -ذلن ممكنًا  إذا كان -ناحٌةً من نواحً اهتماماته وٌحاول حلَّها 
 .معٌن

  
 :تشجٌُع الطفل على التعبٌرعن مشاعره -3

ة؛ بحٌث ٌُتَاح لهم أن ٌعبِّروا عن  وذلن ٌمكن بإشران الطفل فً منالشات األسرة، وتكون المشاركة حرَّ
 .أي مشاعر لدٌهم؛ مثل: الغضب، أو اإلحباط

  
صة-4  :الطرق المتخّصِ

صة ٌجب البحُث عنها إذا لم تنفع طرق اآلباء فً فً حال  أن ٌكون الملك طوٌبلً، فإن المساعدة المتخّصِ
المضاء على الملك، ومن هذه الطرق التً ٌستخدمها المعاِلجون التنوٌُم المغناطٌسً لتملٌل الحساسٌة 

 .المتزاٌدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشكلة الخجل

 هو تجنب الفرد التعرض لخبرات اجتماعٌة ورفض االختبلط باألفراد واالنطواء على النفس.

 

 .أسباب الخجل:1

 

.عدم الشعور باألمن واإلستمرار عند شعور األطفال بذلن ال ٌستطٌعون المغامرة وٌموموا باألبتعاد عن 1
 المربكات.

 

.الحماٌة الزائدة: تإدي إلى االعتماد على الغٌر وتملٌل الثمة بالنفس و بذلن تمل فرص التفاعل مع 2
 األخرٌن.

 

.اإلهمال: ٌُشعر الطفل بؤنه غٌر جدٌر باالهتمام وال ٌملن ثمة داخلٌة التً هً مهمة للتفاعل االجتماعً 3
 فٌصبح الطفل منزوي.

 

ل تجعل الطفل خجواًل وٌتمبل هذه الصفة وٌحاول أن ٌُبرهن .وصم الطفل بالخجول: لبول فكرة الخج4
 أنه كذلن.

 

 .اإلعالة الجسدٌة: بعض اإلعالات تإدي إلى انسحاب الطفل اجتماعًٌا وشعوره بعدم تمبل االخرٌن له.5

 

.النموذج األبوي الخجول: ٌرغب الطفل أن ٌعٌش أسلوب حٌاة الخجل كما ٌرى والدٌه وٌرى أن هذه 6
 حٌحة بسبب اعتباره أن والدٌه لدوة.الطرٌمة ص

 

 .أشكال الخجل:2

 

 . خجل االختبلط باألخرٌن: نُفوره من زمبلئه وألاربه وتجنب الدخول بنماشات.1

 

 .خجل الحدٌث: وهو ألتصار إجابته على المبول أو الرفض.2

 



 .خجل المظهر: الخجل عند تغٌٌر تسرٌحة الشعر أو عند ارتداء شًء جدٌد.3

 

 جتماعات: االبتعاد عن المشاركة فً الرحبلت والحفبلت..خجل اال4

 

 .عالج الخجل:3

 

 .منح الطفل فرًصا لتنمٌة الثمة بالنفس، كتدرٌبه على المٌام بواجباته بنفسه، حسب سنه.1

 

 .تعزٌز الثمة بالذات وجعله ٌختار ما ٌحب أو ما ٌرٌد.2

 

 .منحه االهتمام الكامل وخاصة عندما ٌبدأ بالتكلم.3

 

 .ال تصفه بالخجول ألن هذه الكلمة ستُعمك مفهوم الخجل بداخله.4

 

 .تمدٌم المكافؤة عند اندماجه مع األخرٌن.5

 

 .مواجهة مثٌرات الخجل بدل الهروب منها.6



 مشكلة العدوان عند األطفال

 

 تعرٌفه:

ٌْبة •  ٌُستَخَدم مفهوُم العُْدوان فً علم النفس وحموله المختلفة للداللة على استجابٍة ٌردُّ بها المرء على الَخ

 ِجم مصدر الخٌبة أو بدٌالً عنه.والحرمان؛ وذلن بأن ٌَُها

ن ثالثة مفاهٌم أساسٌة، هً:  ومصطلح العدوانٌة ٌتضمَّ

وٌمصد به الهجوم الصرٌح على الغٌر أو الذات، وٌأخذ الشكل البدنً، أو اللفظً، أو التهجم  العدوان:

 "العدوان الصرٌح".

ن: العدوانٌة: ن العدوان وٌنشطه؛ وٌتضمَّ الغضب، والكراهٌة، والحمد، والشن، وهو  وٌمصد به ما ٌحّرِ

 ما ٌسمَّى بالعدوان المضمر أو الخفً.

ن،  المٌل للعدوان )نزعة عدوانٌة(: وٌمصد به ما ٌوجه العدائٌة؛ أي إنه حلمة تَربِط بٌن العدائٌة كمحّرِ

 والعدوانٌة كسلون فعلً.

ي إلى إلحاق األذى الشخصً بالغٌر، ولد ٌكون •  أًٌضا ٌُمِكن تعرٌُف العدوان بأنه السلون الذي ٌؤّدِ

 األذى نفسًٌّا )على شكل اإلهانة، أو خفض المٌمة( أو جسمًٌّا.

ومن العدوان غٌر الناتج عن االستفزاز، وهً الحالة التً ٌحاول فٌها الطفل السٌطرةَ على ألرانه عن 

إلٌذاء الجسمً )الضرب، أو اللكم، أو الرفس، أو رمً األشٌاء، أو الدفع، أو البصك(، والهجوم طرٌك ا

 التهدٌد باإلٌذاء(. -التشاجر  -مالحظات التحمٌر  -التسلط  -الشتم  -اإلغاظة  -اللفظً )إطالق األسماء 

ا، وغٌر ناضج، وضعٌف التعبٌر والطفل العدوانً على نحو شدٌد ومستمر ٌَِمٌل ألن ٌكون لهرًٌّا ومتهٌجً 

ه عملً، وهو أًٌضا متمركز حوَل الذات، وٌَِجُد صعوبةً فً تمبُّل النمد أو  عن مشاعره، ولدٌه توجُّ

اإلحباط، واألطفال األلل ذكاًء ُوِجد أنهم أكثُر مٌالً للعدوان؛ ربما ألن الطرق المنظمة فً حل الصراع 

 أكثر صعوبة فً تعلُّمها.

ن أًٌضا سلون ممصود ٌَستَهِدف إلحاق الضرر أو األذى بالغٌر، ولد ٌنتج عن العدوان أذًى والعدوا• 

ٌُِصٌب إنسانًا أو حٌوانًا، كما لد ٌنتج عنه تحطٌٌم لألشٌاء أو الممتلكات، وٌكون الدافع وراء العدوان دافعًا 

بدرجات متفاوتة، وإن ظهور ذاتًٌّا، وٌمكن المول: إن سلون العدوان ٌظهر غالبًا لدى جمٌع األطفال و

السلون العدوانً لدى اإلنسان ٌعدُّ دلٌالً على أنه لم ٌَنَضْج بعُد بالدرجة الكافٌة، التً تجعله ٌنجح فً 

تنمٌة )الضبط الداخلً( الالزم للتوافك الممبول مع نظم المجتمع وأعرافه ولٌمه، وأنه عجز عن تحمٌك 

مجتمع، وأنه لم ٌتعلَّم بالدرجة الكافٌة أنماَط السلون الالزمة التكٌف والمواءمة المطلوبة للعٌش فً ال

 .لتحمٌك مثل هذا التكٌف والتوافك

 



ُعِرف السلون العدوانً كظاهرةٍ فً كل األزمان وفً كل مكان، والعدوان سلوٌن ٌَمِصد به المعتِدي • 

ك رغبة صاحبه فً السٌطرة إٌذاَء الشخص اآلخر كما أنه نوٌع من السلون االجتماعً ٌَهدف إلى تحمٌ

 وإٌذاء الغٌر؛ تعوًٌضا عن الحرمان، أو بسبب التثبٌط؛ فهو ٌعد استجابة طبٌعٌة لإلحباط.

 

 أسباب العدوان

لٌس من الضروري أن تعوَد أسباُب العدوان إلى عوامَل شخصٌٍة، ولكنها لد تعود إلى عوامَل اجتماعٌة 

ي إلى العدوان ما ٌأتً:  أًٌضا، ومن األسباب التً لد تؤّدِ

اإلفراط أو التفرٌط فً التعامل مع هذا السلون العدوانً، فً إٌماع العماب بشكل متكرر وشدٌد،  -1

من األسباب الهامة التً تدفع األبناء إلى تفرٌغ  -مع ما فعَلَه من سلون عدوانً والذي ال ٌتناسب 

 انفعاالتهم بالعدوان.

 احتمار الفرد، وجرح كرامته باللفظ وبالفعل. -2

ي إلى شعوره بالنمص والعجز؛ مما ٌدفعه إلى أن ٌموم بسلوكٌات عدوانٌة؛  -3 السخرٌة من الفرد تؤّدِ

 لٌثبت ذاته.

التعبٌر عن الخوف والملك على مكانته، ومصدر هذا الخوف والملك أشٌاء كثٌرة، منها ما ٌسمى  -4

 بالفروق الفردٌة بٌن األشخاص.

الغٌرة األساس فً انفعالها هو متغٌرات الملك والخوف، وانخفاض الثمة بالنفس، ونتٌجة عدم راحة  -5

ب علٌه االنسجام معهم، أو التعاون مع بعضهم، وربما الطفل لنجاح غٌره من األطفال، ٌكون من الصع

اتجه إلى االنزواء أو إلى التشاجر معهم، أو التشهٌر بهم، وأحٌانًا ٌظهر األمر أكثر وضوًحا بٌن الطفل 

وأخٌه الذي ٌتمٌز علٌه فً بعض األشٌاء؛ كممتلكات، أو استحواذ الحب والعطف من اآلخرٌن، وهذا ما 

 غٌر سلون الطفل الغٌور من الوّدِ والحب تَُجاه أخٌه إلى صراخ وعدوان.ٌجعلنا نشاهد سرعة ت

تعزٌز السلون العدوانً ودعمه لدى الطفل؛ عن طرٌك ذكر الصفة العدوانٌة لهذا الطفل أمام الناس  -6

وفً حضوره؛ فتنطبع هذه الصورة لدى الطفل، وأًٌضا ٌُمِكن تعزٌز هذا السلون عن طرٌك الحوار 

 مع الطفل نفسه عن عاداته وسلوكه الشرس والعدوانً. المباشر

  عصبٌة أحد الوالدٌن أو كلٌهما. -7

 الممارنة بٌنة وبٌن ألرانه. -8

 تجاهل متطلبات الطفل واحتٌاجاته النفسٌة؛ كحاجته لألمان، والحب، والتمدٌر. -9

 تكلٌفه بما ال ٌستطٌع المٌام به؛ فٌؤدي ذلن إلى إحباطه، وإحساسه بالعجز؛ فٌلجأ للعنف. -11

لفت النظر واالنتباه إلٌه، فربما ٌشعر بالتجاهل، أو بعدم االهتمام؛ فٌسلن هذا السلون العدوانً للفت  -11

 ض الموة عند ممارسة العدوان.النظر إلٌه، أو بعض األطفال ٌجذبون انتباه الرفاق أو الكبار باستعرا



الرغبة فً التخلص من السلطة: ٌظهر السلون العدوانً لدى الطفل حٌنما تلحُّ علٌه الرغبة فً  -12

 التخلص من ضغوط الكبار التً تَُحول دون تحمٌك رغباته.

ث صور تسبب الشعور بالفشل والحرمان: ٌظهر عدوان الطفل أحٌانًا انعكاًسا للحرمان؛ وله ثال -13

 العدوان:

 األولى: عدوان كاستجابٍة للتوتر الناشئ عن استمرار حاجة عضوٌة غٌر مشبعة.

 والثانٌة: عدوان ٌعمب الحٌلولة بٌن الطفل وما ٌرغب فٌه أو التضٌٌك علٌه.

والثالثة: حرمان مؤّدٍ لعدوان نتٌجةَ هجوِم مصدٍر خارجً؛ ٌسبِّب الشعور باأللم، وأحٌانًا ٌفشل الطفل فً 

ة  ه عدوانٌَّته إلٌها بكسِرها، أو بمذفها بعًٌدا، وفً  -مثل النجاح فً لعبة  -تحمٌك هدف أكثر من مرَّ فٌوّجِ

ل سلوكه  -رغم جهوده لكسب ذلن  -بعض األحٌان حٌنما ٌشعر طفل بحرمانه من الحب والتمدٌر  ٌتحوَّ

 إلى سلون عدوانً.

الحب الشدٌد والحماٌة الزائدة: الطفل المدلَّل تظهر لدٌه المشاعر العدوانٌة أكثر من غٌره؛ فالطفل  -14

ال ٌعرف إال لغة الطاعة لكل رغباته، وال ٌتحمل ألل  -من هذا النوع، وفً داخل ذلن الجو شدٌد الحماٌة 

 الحرمان؛ ومن ثم تظهر سلوكٌاته العدوانٌة. درجات

لثمافة األسرة َدْور كبٌر فً تحدٌد مستوٌات العدوان التً ٌجب أن ٌتخذها الطفل تَُجاه ما ٌمابله، كما  -15

أن للعاَللات داخل األسرة بٌن الوالدٌن أو بٌن الطفل وأحد الوالدٌن دوًرا فً تدعٌم العدوانٌة لدى 

 األطفال.

شعور الطفل بالغضب: الغضب حالة انفعالٌة ٌشعُر بها األطفال، ولكنَّ هنان فرولًا بٌن األطفال فً  -16

تعبٌرهم عن هذا االنفعال؛ فالبعض ٌتَّجه إلى الهدِف واإلتالف لبعض ما ٌُِحٌط به، والبعض ٌعالب نفسه، 

 وٌضر بذاته بشد شعره، أو ضرب رأسه باألثاث.

أنه من المحتمل أن ٌتعلَّم الطفل سلوًكا جدًٌّا بمجرد مرالبتِه لفرد  طرٌك النموذج: تعلم العدوان عن -17

آخر ٌمارس هذا السلون، ولد لوحظ ازدٌاد درجِة العدوان لدى األطفال الذٌن شاهدوا نماذج عدوانٌة 

ٌة، أو نماذج كرتونٌة ألشخاٍص مع لُعَب بالستٌكٌة، أو أفالم مصورة عن أشخاص ٌتصرفون بعدوان

تتصرف بعدوانٌة، وتحطم نماذج العدوانٌة الحواجز التً تحول دون الطفل وممارسته للعدوانٌة؛ فوجود 

ل عامالً رئٌسًٌّا فً المضاء على الحواجز التً  الطفل بٌن مجموعة أطفال ٌمارسون هذا السلون ٌشّكِ

 تحول دون ممارسة الطفل لهذا السلون.

هة للمربٌِّن هً تجاهل العدوان الذي تجاُهُل  -18 عدوان األطفال لعدة سنوات: كانِت النصٌحةُ الموجَّ

ٌَْنَشب بٌن األطفال، ولكن تؤكد الدراسات الحدٌثة أن األمهات اللواتً ٌتجاهلن السلون العدوانً 

لسلون العدوانً ألطفالهن، ٌتمٌَّز أطفالهن بأنهم أكثر عدوانٌة من أطفال األمهات اللواتً ال ٌتجاهلن ا

ألطفالهن، كما أن هنان ارتباًطا بٌن التساهل وظاهرة العدوان، فكلما زادْت عدوانٌة الطفل كان أكثر 

 استعداًدا للتساهل مع غٌره من األطفال.



الشعور بالنمص: نسبة من األطفال تبدو عدوانٌَّتهم نتٌجةَ شعوِرهم بالنمص الجسمً أو العملً عن  -19

ٌْرة؛ نتٌجة عدم االكتمال مثل األطفال اآلخرٌن.  اآلخرٌن، وٌكون منطلك ذلن مشاعر الغَ

من الموي إلى العماب الجسدي للطفل ٌجعلُه ٌدعم فً ذهنه أن العدوان والمسوة شًٌء مسموح به  -21

 الضعٌف.

ض الطفل للسلون العدوانً ٌجعله أكثر مٌالً للعدوان. -21   تعرُّ

اإلحباط ٌؤّدِي عادة إلى العدوان؛ فهو حالةٌ شعورٌة تَعتَِري الفرَد إذا ما فَِشل فً تحمٌك غاٌة ٌرٌد  -22

ب علٌه، وٌكون اإلحباط أو الشعور الوصول إلٌها، وإذا حال بٌنه وبٌن تحمٌك هدفه عائٌك ٌَعِجُز عن التغلُّ 

باإلحباط نتٌجة أًٌضا للممع الذي ٌصطدم به الفرد، متمثالً فً ولوف السلطة من الكبار المحٌطٌن به، أو 

فالممع، والفشل، والعجز، كلها تؤدي إلى شعور  -من الموانٌن والنظم حائالً دون وصوله إلى الهدف 

 الفرد باإلحباط.

 إلى:وٌصنف اإلحباط 

لً: حٌن ٌُوَجد الفرد فً مولف ٌشعر فٌه بالحرمان؛ نتٌجةً لعدم إمكاِن الوصول إلى الهدف  -أ إحباط أَوَّ

 الذي تسعى الحاجة النَِّشطة إلى تحمٌمه؛ كعدم وجود الطعام، رغم الحاجة الشدٌدة إلٌه.

 إحباط ثانوي: عندما توجد َعمَبة تمنع من االلتراب من موضوع الهدف. -ب

ي إلى العدوان؛ فالطفل الذي  -23 ي إلى تكوٌن المشاعر العدوانٌة، ولد ٌؤّدِ اإلحساس بالنبذ واإلحباط ٌؤّدِ

ٌشعر باإلحباط نحو تحصٌله الدراسً، والطفل الذي تُشِعره الجماعة المحٌطة به أنه أللُّ ذكاء من 

اآلخرٌن، والطفل الذي ٌشعر  اآلخرٌن، والطفل الذي ٌنتابه اإلحساُس بالعجز والملك نحو التعامل مع

كلُّ هؤالء  -بعدم الرضا عن مظهره، أو صفاته الشخصٌة، والذي ال ٌعرف إن كان ناجًحا أم فاشالً 

ٌشتركون فً الشعور بالنمص وبالدونٌة، وٌحسُّون بالعجز فً مواجهة اآلخرٌن، ولد ٌَِصلون إلى نوع 

ه من الهزٌمة من الداخل، عندما ٌواجهون الموالف من الرفض، وعدم التمبل للذات؛ نتٌجةً لما ٌشعرون ب

الجدٌدة أو الصعبة؛ ألنهم ٌتولَّعون الفشل مسبمًا، ومن هنا ٌكون إحساُسهم بالخوِف والملك سببًا للشعوِر 

د الذات؛  الدائِم بالهزٌمة، واإلحباط الذي ٌهدد الذات؛ فٌحاولون ولاٌة أنفسهم من الملك واإلحباط الذي ٌهّدِ

الحّطِ من لدر اآلخرٌن، أو الحمد علٌهم وحسدهم، أو توجٌه اإلساءة إلٌهم بأي شكل من  عن طرٌك

أشكال العدوان؛ حٌث ٌجد مثل هؤالء األطفال فً العدوان وظٌفةً دفاعٌة مهمة فً حماٌة الذات، وحتى 

والتوتر  إذا لم ٌظهر السلون العدوانً الصرٌح، فإن المشاعر العدوانٌة تظلُّ لدٌهم على خفض الملك

 الناشئ من اإلحباط.

 دور األسرة والمدرسة والمنطمة السكنٌة فً تنمٌة السلون العدوانً. -24

 المشاهد العدوانٌة فً األفالم وفً التلفاز وأثرها على السلون العدوانً: -25

ال خالل األسبوع إن عرَض المشاهد العدوانٌة فً األفالم أو فً التلفاز ٌصحبه زٌادة فً عدوانٌة األطف

الذي تم فٌه عرض تلن األفالم، إن الصغار بٌن حٌٍن وآخر ٌملدون وٌحاكون الحركات البدنٌة العدوانٌة 

 التً ظهرْت على الشاشة؛ وعلى سبٌل المثال: تملٌد ضربات المالكمٌن وحركاتهم.



ي إلى ظهور السلون العدوانً:  خالصة حول العوامل واألسباب التً تؤّدِ

  : العوامل التاتٌة أو الشيةٌة:أولا 

رغبة الطفل فً االستمالل عن الكبار، والتحرر من السلطة الضاغطة علٌه، والتً تَُحول دون تحمٌك  -1

 رغباته وإشباع حاجاته.

مات، أو أشٌاء ٌصعب لبولها أو تحمٌمها. -2  رغبة الطفل فً الحصول على ممنوعات أو محرَّ

 لتعب أو الجوع.عوامل جسمٌة؛ كا -3

 الصراعات واالنفعاالت المكبوتة تدفع األطفال للعدوان. -4

 عجز الطفل عن إلامة وتكوٌن َعاللات اجتماعٌة، أو عجزه عن التكٌف االجتماعً. -5

ٌْرة. -6   فْمد الشعور باألمان، وافتماد الثمة بالنفس، أو الشعور بالنبذ، أو الغَ

لد ٌَسلُن الطفُل السلوَن العدوانً نتٌجةَ شعوِره بالغضب؛ كانفعاٍل طبٌعً وفطري لدٌه؛ لٌكون دافعًا  -7

 لسلوكه العدوانً.

ي بالطفل إلى العدوان على األشٌاء، أو على  -8 الشعور بالفشل، أو الحرمان من العطف والحب ٌؤّدِ

نها: الرغبة فً إٌذاء الذات، أو لضم األظافر، أو نفسه، وٌظهر العدوان على الذات فً صور مختلفة، م

 لإلصابة بالجروح، وكذلن كثرة المشاجرات واالنتمام، أو العناد والعصٌان. -عن عمد  -التعرض 

  شعور الطفل باإلحباط. -9

 الفشل المتكرر. -11

 على التحكم فً دوافعه العدوانٌة عدم لدرة الطفل -11

 ثانٌاا: عوامل بٌئٌة:

ض لها الطفل. -1   نوع التربٌة والتنشئة االجتماعٌة التً ٌتعرَّ

 نوع العاَللات البٌئٌة والخبرات التً ٌمرُّ بها الطفل. -2

 مدى تشجٌع األسرة والمجتمع على العدوان أو الحد منه. -3

 العماب الذي ٌتولَّعه الطفل نتٌجة لعدوانٌَّته. -4

  العدوان الوالع على الطفل من لِبَل الصغار والكبار. -5

ض الطفل ألزمات نفسٌة، وموالَف وتجاِرب جدٌدةٍ انفعالٌة وعاطفٌة؛ مثل: دخوله المدرسة ألول  -6 تعرُّ

 مرة، أو تغٌٌره للمدرسة أو الفصل.



 التدخل المستمر فً حرٌة ونشاط وحركة الطفل وسلوكه. -7

 كثرة الشجار بٌن األبوٌن، وأثر ذلن على شخصٌة الطفل وسلوكه. -8

ه. -9  إلزام الطفل بمعاٌٌر سلوكٌة معٌنة، ال تتفك مع سنِّه أو طبٌعة نمّوِ

 نبذ الوالدٌن للطفل نتٌجةَ معاناتهما من اإلحساس بالضٌك والكدر. -11

 ئة.عندما ال ٌجد الطفل االهتمام الكافً من البٌ -11

 عدم تمبُّل المشاعر العدوانٌة بوصفها جزًءا طبٌعًٌّا من حٌاة الطفل. -12

 

 أشكال العدوان

ٌمكن تصنٌف العدوان إلى إشكال مختلفة، وإن كان هنان نوع من التداخل بٌن بعضها والبعض، وفٌما 

 ٌلً ما ٌمكن أن نصنفه من إشكال العدوان:

هه الطفل مباشرة إلى الشخص مصدر اإلحباط؛  العدوان المباشر: -1 ٌمال للعدوان: إنه مباشر، إذا وجَّ

 وذلن باستخدام الموة الجسمٌة، أو التعبٌرات اللفظٌة وغٌرها.

ربَّما ٌَفَشل الطفل فً توجٌِه العدوان مباشرة إلى مصدره األصلً؛ خوفًا من  العدوان غٌر المباشر: -2

له إلى شخص آخر، أو شًء آخر )صدٌك العما ٌة، فٌحّوِ  -خادم  -ب، أو نتٌجة اإلحساس بعدم النّدِ

 ممتلكات( تربطه صلة بالمصدر األصلً.

هه الطفل مستهدفًا إٌذاَء شخٍص بالذات، طفالً كان  العدوان الفردي: -3 كصدٌمه، أو أخٌه، أو  -ٌوّجِ

 أو كبًٌرا؛ مثل الخادمة، وغٌرها. -غٌره 

ه األطفال هذا العدواَن ضدَّ شخص أو أكثر من شخص؛ مثل الطفل المرٌب  العدوان الجمعً: -4 ٌوّجِ

الذي ٌمترب من مجموعٍة من األطفال منهمكٌن فً عمٍل ما عند رغبتهم فً استبعاده، وٌكون ذلن دون 

 اتفاٍق سابك بٌنهم.

هم؛ كمماعدهم، أو أدواتهم، ولد ٌمثل أحد األطفال وأحٌانًا ٌوجه العدوان الجمعً إلى الكبار، أو ممتلكات

صورة الكبٌر الممصود، وٌنهال علٌه بالً األطفال عمابًا، وحٌنما تجد مجموعةٌ من األطفال طفالً فٌه 

 ضعٌف، فمد تأخذه فرٌسةً لعدوانٌَّتهم.

الصٌاح، أو المول  عندما ٌبدأ الطفل الكالم، فمد ٌظهر نزوعه نحو العنف بصورة العدوان اللفظً: -5

والكالم، أو ٌرتبط السلون العنٌف مع المول البذيء، الذي غالبًا ما ٌشمل السباب، أو الشتائم، والتنابز 

 باأللماب، ووصف اآلخرٌن بالعٌوب، أو الصفات السٌئة، واستخدام كلمات أو جمل التهدٌد.

ٌستخدم بعض األطفال اإلشارات؛ مثل: إخراج اللسان، أو حركة لبضة  عدوان تعبٌري أو إشاري: -6

 الٌد على الٌد األخرى المنبسطة، وربما استخدام البصاق، وغٌر ذلن.



ة أجسامهم وضخامتهم فً إلماء  العدوان العنٌف بالجسد وأجزائه: -7 ٌستفٌد بعض األطفال من لوَّ

أنفسهم ببعض األطفال، وٌستخدم البعض ٌدٌه كأدواٍت فاعلة فً السلون العدوانً، ولد أنفسهم أو صدم 

تكون لألظافر، أو األرجل، أو األسنان، أدواٌر مفٌدة للغاٌة فً كسب المعركة، وربما أفادِت الرأس فً 

 توجٌه بعض العموبات.

الةً عابرة فً سلون األطفال؛ نتٌجةَ غالبًا ما ٌكون السلون العدوانً ح عدوان اليالف والمنافسة: -8

الخالف أثناء اللعب، أو المنافسة، والغٌَرة والتحدي أثناء الدراسة، وبعض الموالف االجتماعٌة، وعادة 

ما تنتهً نوبة العدوان بالخصام والتباعد بٌن الطفلٌن، وسرعان ما ٌنسى الموضوع، أو ٌعتذر عنه، 

 ل إلى اللعب.وٌذوب الخالف والتشاحن، وٌعود األطفا

ه نحو الذات،  العدوان نحو التات: -9 إن العدوانٌة عند بعض األطفال المضطربٌن سلوكًٌّا لد توجَّ

وتهدف إلى إٌذاء النفس، وإٌماع الضرر بها، وتتخذ صورةُ إٌذاء النفس أشكاالً مختلفة؛ مثل: تمزٌك 

لشعر، أو ضرب الرأس بالحائط أو السرٌر، الطفل لمالبسه، أو كتبه، أو كراسته، أو لطم الوجه، أو شد ا

 أو جرح الجسم باألظافر، أو عض األصابع، أو حرق أجزاء من الجسم أو كٌها بالنار أو السجائر.

عندما ٌسلن الطفل بطرٌمة عدوانٌة وسٌلٌة، ٌكون لدٌه هدٌف معٌَّن؛ مثالً: حٌنما  العدوان الوسٌلً: -11

لسطح المائل، الحَظ طفالً آخَر ٌمف فً طرٌمه، وهنا أَلَدم الطفل على دفع ٌَُحاِول الطفل االنزالَق على ا

اآلخر، وبذلن ٌكون الطفل الذي دفع اآلخر لد أَلَدم على سلون عدوانً وسٌلً، وخطورةُ هذا النوع 

 تكمن فً أن الطفل ٌتعلَّم الوصول إلى أهدافه عن طرٌك العدوان.

د  العدوان العدائً: -11 الطفل االنزالق على السطح المائل كً ٌصدم طفالً آخر أمامه؛ وذلن إذا تعمَّ

انتماًما من هذا اآلخر الذي سبك أن أغضَب الطفل األول فً شًٍء ما، ومعنى ذلن أن الطفل عمد النٌَّة 

 لٌل عند ذلن: إنه مارس عدوانًا عدائًٌّا. -على أخذ حمه بهذه الطرٌمة 

عروف لدى "سٌرز" و"ماكوبً" و"لٌفٌن" أن العدوان الوسٌلً والعدوان من الم العدوان المقةود: -12

الن للعدوان الممصود.  العدائً هما المشّكِ

لد ٌكوُن السلوُن العدوانً موجًها نحو أهداٍف معٌَّنة واضحة، وتكون له دوافعُه  العدوان العشوائً: -13

ي إلى نجاحات مادٌة أو معنوٌة، ولكن لد ٌكون السلون العدوانً  وأسبابه البٌِّنة، وٌخدم غرًضا، أو ٌؤّدِ

واضحة، وٌصدر من الطفل نتٌجةَ  أهوَج وطائًشا، ذا دوافع غامضة غٌر مفهومة، وأهدافه مشوشة وغٌر

عدم شعوره بالخجل، واإلحساس بالذنب الذي ٌنطوي على أعراض "سٌكوباتٌة" فً شخصٌة الطفل؛ 

مثل الطفل الذي ٌمف أمام بٌته مثالً، وٌضرب كل َمن ٌمر علٌه من األطفال بال سبب، وربما جرى 

به، أو ٌأخذ ما معه، وٌعود فٌكرر هذا مع خلف الطفل المعتَدى علٌه مسافات لٌست للٌلة، ولد ٌمزق ثٌا

كل طفل ٌمر أمامه، وربما تحاٌل علٌه األطفال إما بالكالم، أو بالبعد عن المكان الذي ٌمف فٌه هذا 

 الطفل.

ي فً الغالب إلى شجار، وتكون أحٌانًا عن طرٌك  المضاٌقة: -14 واحدة من صور العدوان التً تؤّدِ

 ن.السخرٌة والتملٌل من الشأ



البلطجة والتنمر: وٌكون الطفل المهاِجم لدٌه تلذُّذ بمشاهدة معاناة الضحٌة، ولد ٌسبِّب للضحٌة  -15

 بعض اآلالم، منها الجسمٌة، ومنها شد الشعر أو األذن أو المالبس، أو المرص.

 

 وانً عند األطفالطرق تعدٌل السلوك العد

 إديال التعدٌالت على الظروف البٌئٌة المحٌطة بالطفل: -2

وتشمل هذه الظروف أسلوَب المعاملة المنزلٌة والمدرسٌة، فمد ٌكون هذا األسلوُب لائًما على المسوة 

ة له فً الزائدة على الطفل، أو إهمال حاجاته، وعدم االستجابة لمطالبه األساسٌة، أو ترن الحرٌة الكامل

التصرف فٌما ٌعرض له من مشكالت، دون رلابة، أو نصح، أو توجٌه، أو الخضوع لتهدٌداته، 

 واالستجابة لكل مطالبه؛ للمًا على صحته، أو خوفًا من نفوره من البٌت أو المدرسة.

نموذجِ السلٌم فً ولربما كان الفشُل األُسري فً إلامِة َعاللة سلٌمة بٌن الزوجٌن سببًا فً افتماد الطفل لل

العاللات؛ فهو ٌرى األب واألم فً صراعٍ دائم، ولد ٌصل األمر بٌنهما إلى تبادل المشاعر العدوانٌة، أو 

العدوان الصرٌح أمام الطفل، ولد ٌنحاز الطفل إلى أحد الوالدٌن ضد اآلخر، ومن ثَمَّ كان ال بدَّ من 

بوٌن بالمخاطر التً تترتَّب على الوضع األسري إدخال التعدٌل المطلوب على تلن الظروف؛ بتوعٌة األ

المائم، وتبصٌرهما بالمنهج السلٌم لتربٌة الطفل، ومتابعة التحسن الذي ٌجري على الوضع العام للعاَللات 

فً البٌت، وإالَّ نُزع الطفل من األسرة، وعهد به إلى مؤسسة خاصة برعاٌة األطفال؛ لعدم أهلٌة األبوٌن 

 فَّر له المناخ السلٌم للتنشئة االجتماعٌة الصحٌحة.للتربٌة؛ حتى ٌتو

نة فً المواقف التً تتضمَّن المشكالت الٌومٌة للطفل: -0  إديال تعدٌالت على العوامل المتضم ِّ

هنان موالُف تتطلَّب توجٌهَ الطفل لتصحٌح سلوكٌاته؛ فبدالً من أن تُتَرن هذه الموالُف ألحِد األبوٌن ممن 

تتسم استجاباتُه بالعنف والمسوة، ٌمكن أن ٌتمَّ االتفاق بٌن األبوٌن على أن تُترن المحاَسبةُ فً مثل تلن 

ه  اللوم إلى الطفل على المأل من اإلخوة واأللارب، الموالف ألكثرهما هدوًءا وتسامًحا، وبدالً من أن ٌوجَّ

 ٌمكن أن ٌتمَّ ذلن فً مكان خاص ال ٌضم سوى الطفل وَمن ٌتولى مسؤولٌة توجٌهه.

 محاولة ضبط المؤث ِّرات البٌئٌة التً قد ٌكون لها انعكاٌس على التغٌُّرات الفسٌولوجٌة للطفل: -3

الساعات المخصصة للنوم والترٌُّض، وإجراء الفحص الطبً وذلن بتنظٌم أولات الطفل، والموازنة بٌن 

الشامل للطفل، واالستفادة من االستشارات الطبٌة، وتنظٌم الوجبات الغذائٌة على أسس صحٌة، وتوفٌر 

الَمخَدع المرٌح، واإلضاءة، والتهوٌة المناسبة، وحجرة االستذكار الخاصة، وإعطاء لدر واٍف من العناٌة 

ٌة، والرحالت الخلوٌة، وعدم إرهاق الطفل بتكلٌفه بأعمال إضافٌة، أو واجبات منزلٌة لألنشطة التروٌح

 تزٌد على طالته.

  إديال تعدٌالت على الحالة النفسٌة للطفل: -4

وذلن بالعمِل على تخفٌِف الضغوط التً ٌُعَانًِ منها الطفل، فال ٌُعمل أن ٌواِجه الطفُل هذه الضغوَط من 

رسة، وٌحرم االندماج فً جماعة الرفاق؛ بل ٌنبغً العمل على تعوٌض الطفل بظروٍف البٌت ومن المد

 أفضَل خارج البٌت.



 تجنٌب األطفال مشاهدة أفالم العنف. -5

 دور األسرة فً التعامل مع مشكلة السلوك العدوانً لألطفال:• 

ا فً عملٌة التنشئة االجتماعٌة، وفً إطار هذه العملٌة ٌُمِكن لألسرة أن تموَم بَدْوٍر  تلعب األسرة دوًرا هامًّ

 هام فً معالجة السلون العدوانً، وٌتبلور ذلن فً النماط التالٌة:

ه األسرة حٌاةَ الطفل إلكسابه المعرفة فٌما ٌتعلك بالموالف التً ٌجب أن ٌثور فٌها؛ لٌحافظ على  -1 توّجِ

 والموالف التً ٌجب أالَّ ٌُْبِدي فٌها سلوًكا عدوانًٌّا.نفسه وٌدافع عنها، والموالف التً ٌجب أن ٌتجنَّبها، 

ه األسرة الطفَل لٌجد مسلًكا لتفرٌغِ الشحنة العدوانٌة لدٌه؛ حتى ٌحول ذلن دون تراكمها، ومثال  -2 توّجِ

 ذلن األلعاب المختلفة لألطفال فً إطار التوجٌه والمرالبة.

تعمل األسرة من خالل التنشئة االجتماعٌة على تجنُّب إثارة االستجابة العدوانٌة لطالة كامنة؛ حتى ال  -3

ل إلى حركة عدوانٌة للطفل.  تتحوَّ

 مرالبة سلون األطفال، وتوجٌههم عند ظهور بوادر عدوانٌة. -4

فل مواجهة المثٌرات التً تؤدي إلى على تجنُّب الط -من خالل التنشئة االجتماعٌة  -تعمل األسرة  -5

 العدوان.

ه سلون األطفال نحو التخلُّص من المٌول العدوانٌة، والذي  -6 ترسٌخ المٌم الدٌنٌة واألخاللٌة التً توّجِ

 ٌنعكس على سلوكهم فً الحٌاة.

 دور المدرسة فً التعامل مع السلوك العدوانً لألطفال:

ه  -تلعُب المدرسة  ا فً تخفٌف حدَّة السلون  -من المعلِّمٌن واألخصائٌٌن االجتماعٌٌن بما تضمُّ دوًرا هامًّ

 العدوانً والتحكم فٌه، وٌتبلور ذلن فً الخطوات التً ٌموم بها كل منهم فٌما ٌلً:

 أن ٌموم المعلِّمون بتمدٌر الصفات الشخصٌة الطٌِّبة لدى األطفال واإلشادة بها. -1

إتاحة الفرص للتالمٌِذ الذٌن ٌتمٌَّزون بالسلون العدوانً للتعبٌر عن مشاعرهم من خالل األنشطة  -2

التربوٌة االجتماعٌة والرٌاضٌة، وٌتعاون فً المٌام بهذا الدور كلٌّ من المعلمٌن واألخصائٌٌن 

 حدتها ومن آثارها. االجتماعٌٌن، بغرض التنفٌس عن المشاعر العدوانٌة لهؤالء األطفال، والتملٌل من

 

 

 

 



 مشكلة الكذب عند االطفال

الكذب بؤنه : ذكر شًء غٌر حمٌمً ، مع معرفة أنه كذلن ، بِنٌَِِّة خداع اآلخر ، للحصول على  عرفٌ

مكاسب ، أو تجنب خسائر . الصدق سمة أساسٌة للحٌاة ، وهو ركٌزة أولى لشعور الفرد بالمسئولٌة ، 

تكراره ٌسبب تعود سواء كانت مسئولٌة دٌنٌة أو عملٌة أو اجتماعٌة . و ألن الكذب سلون ، فإن كثرة 

 النفس علٌه ، واستهانتها به ، حتى ٌصبح عادة مالزمة لها .

 

 أسباب الكذب :

وٌظهر هذا السبب بكثرة فً األسر التً تستخدم العماب كثٌراً فً تعاملها مع الدفاع عن النفس :  -1

الطفل إلى  أبنائها ، وٌتحول فٌها األب من شخص متفهم لمشكالت طفله إلى محمك بولٌسً ، فٌلجؤ

 الكذب لٌدفع عن نفسه التهمة ، حتى لو ألصمها باآلخرٌن.

 وٌلجؤ إلٌه الطفل لتجنب الذكرٌات المإلمة ، والمشاعر السلبٌة .اإلنكار :  -2

وهو من أهم أسباب الكذب ، إذ ٌمثل أسلوب التعلم من خالل تملٌد النموذج وسٌلة رئٌسٌة التقليد :  -3

المبكرة ، وحٌن ٌمارس الراشدون أمام الطفل سلون الكذب فإنه ٌنظر إلٌه للتعلم فً سنوات الطفولة 

ً مرغوباً. وٌزٌد األمر تعمٌداً حٌن ٌكون األب نفسه ما ٌزال ٌمارس سلون الكذب فً  باعتباره سلوكا

 بعض جوانب حٌاته ؛ رغم أنه ٌطالب الطفل بالصدق الصارم .

واهتمامهم ، والطفل هنا ٌخفً شعوره بالنمص أمام وذلن للحصول على إعجاب اآلخرٌن  التفاخر : -4

 هذا الفراغ النفسً فً أعماله بالكذب محاوالً تعظٌم الذات وإعالء شؤنها. ملًٌاآلخر ، وٌحاول أن 

 بادعاء الطفل لٌامه بؤعمال ٌحبونها ، فٌزٌد ذلن من اهتمامهم به .التقرب من اآلخرين :  -5

ٌكرهه بؤعمال مشٌنة لٌعالب علٌها ، وكثٌراً ما ٌلجؤ إلى ذلن األطفال بادعاء لٌام طفل آخر العداء :  -6

الذٌن ٌشعرون بعدوانٌة مكبوتة ال ٌمكنهم تفرٌغها ؛ إما لعجزهم الجسدي ، أو لتمٌٌد األنظمة األسرٌة أو 

 المدرسٌة لهم ، فهو هنا ٌسعى إلى أن ٌموم المعلمون والوالدان بما كان ٌرٌد أن ٌفعله هو من عموبة

 . العب مع النظام الصارم بؤسلوبهالطفل اآلخر ، فكؤنما ٌت

 للدفاع عن مجموعات الرفاق ، أو لتضلٌل الراشدٌن حتى ال ٌعالبوا صدٌماً من اصدلائه .الوالء :  -7

 ٌكون الطفل لد اعتاد على أن الوالدٌن ال ٌثمان فً كالمه عندما ٌخبرهما بالحمٌمٌة . عدم الثقة : -8

ً بذلن ، ونظر إلى ذاته  ت :صورة الذا -9 ٌكون لد لٌل له مراراً " إنه كاذب " حتى أصبح ممتنعا

 باعتباره كاذباً .

للحصول على أي مكسب خاص ٌتصور أنه ال ٌمكنه الوصول إلٌه من خالل المكسب الشخصي :  -11

 ذكر الحمٌمة .

 



 أشكال الكذب :

 كلها ، بٌنما ٌكون لد ترن نصفها .ٌدعً الطفل لٌامه بواجباته  قلب الحقيقة البسيط : -1

 ٌزٌد على الوالع حٌن ٌصف والده بالموة والثروة فً حدٌثه أمام ألرانه .المبالغة :  -2

 ٌروي ألصحابه تفاصٌل رحلة لم ٌمم بها أبداً .االختالق :  -3

ً  التسامر : -4  . حٌن ٌروي ألصحابه مولفاً فٌزٌد فٌها لٌجعله أكثر تشوٌما

 

 لكذب :الوقاية من ا

تجنب دور المحمك حٌن تسؤل أبناءن عن سلون ما . ألنهم حٌن ٌضطرون لالعتراف بالخطؤ  -1

سٌحرفونه لدر اإلمكان  . وحاول جمع الحمائك من أطراف أخرى ، ثم واجهه بها بتفهم ومحبة وتمدٌر 

 له ، وثناء علٌه .

 اً مع معاٌٌرن .التزم بمعاٌٌر الصدق التً تضعها لطفلن ، واجعل سلوكن متوافم -2

تحدث كثٌراً مع أسرتن عن األخالق ، ونم فٌهم الشعور الدٌنً ، واذكر ألطفالن كثٌراً من النماذج  -3

الصادلة وذلن بوسائل : األشرطة ، أو الفٌدٌو ، أو اسطوانات الكمبٌوتر ، أو حتى بحكاٌاتن الشفهٌة 

 معهم .

 .ر الطفل معه إلى الكذب لٌنجو منه تجنب استخدام العماب الشدٌد المتكرر الذي ٌضط -4

تجنب المراوغة مع ابنن ، فال تحاول إخفاء عٌوبن عنه بالكذب ، أو تعده بما ال تنجزه ، أو تزٌف  -5

ً من  ً بمبالغاتن فً حدٌثن ، أو كذبن أمام طفلن تهربا أمامه الحمائك  . وحاول أن تصبح أكثر وعٌا

 مولف محرج .

 

 عـالج الكذب :

حل مشكالت كثٌرة فً الولت نفسه ٌمكن أن ٌمود إلى الفشل ، واألسلوب األمثل أن نختار محاولة  -1

 سلوكاً سٌئاً محدداً لمعالجته فً الولت الواحد.

 ٌنبغً أن تشارن بفعالٌة فً تغٌٌر سلون ابنن السًء ، وأن ال تدعه للزمن ، أو لتدخل آخرٌن . -2

ى دوافعه وأسبابه ، واهتم بمعالجتها هً أوالً . وتبٌن حالة ال تنظر إلى السلون فمط ، إنما انظر إل -3

 . ذب ونوعه ودرجة تكراره ودوافعه الك



ركز على األسالٌب اإلٌجابٌة التً تهدف إلى زٌادة السلون الممبول ، باستخدام الثناء والمكافآت ،  -4

 طئ ) وهو الكذب( .فعن طرٌك تموٌة السلون الصحٌح )وهو الصدق( ٌمل احتمال ظهور السلون الخا

استخدم الجزاءات : وضح للطفل أنن تعرف أنه لم ٌمل الحمٌمة فً كل مرة ٌصدر منه ذلن ، ألن  -5

نجاحه فً الكذب وعدم كشفه له ، ٌشعره بلذة وسرور ٌعززان عودته إلٌه ثانٌة . ثم علم أطفالن أن 

عنهم . وكرر علٌهم أنهم لو لالوا كذبهم لن ٌنجح ، وأنه لن ٌحمك لهم مصالحهم ، ولن ٌخفض العموبة 

الصدق فستعمل كل ما فً استطاعتن لمساعدتهم والتخفٌف عنهم ، وأشعرهم انن فً صفهم . وٌنبغً أن 

 تكون صادلاً فً ذلن ، وإال كان لسلوكن هذا نتٌجة سلبٌة.

أطفالن أن  علم أطفالن المٌم الخلمٌة والدٌنٌة : ال تتهاون مع سلون الكذب ، وحاول أن تغرس فً -6

 الصدق ركٌزة رئٌسٌة فً معاٌٌرن أنت ومعاٌٌر أسرتن ، وأكثر من ذكر النماذج الصادلة أمامه.

 اتبع أسلوب التفاهم والمحبة فً النماش ال السلطة المعالبة . -7

لم بعدد من الرحالت واألنشطة ودع األطفال ٌصفونها بحٌث ٌتسنى لهم رإٌة الحمائك والحدٌث عنها  -8

 ٌكسبهم الدلة فً وصف أنشطة الحٌاة.، مما 

 شجع من له لدرة خٌالٌة واسعة على لراءة الشعر والمصة ومحاولة التؤلٌف اإلبداعً . -9

 حاول إجراء بعض التجارب أمام األطفال ووصفها بدلة لٌتعزز لدٌهم الدلة فً اإلدران والتعبٌر . -11

  



 نظريات النمو النفسي                                        
عددت النظرٌات التً تناولت النمو بالدراسة ، وظهر عدد كبٌر من النظرٌات التً حاولت تفسٌر ت

ظاهرة النمو اإلنسانً ، والتؽٌرات التً تطرأ على اإلنسان ، ورؼم ذلن ال توجد نظرٌة واحدة كاملة 

  -ً ومن هذه النظرٌات :اإلنسانتماما تفسر النمو 

 -نظرية التحليل النفسي لـ ) فرويد ( : -1

حٌث وضع أسسها سٌجموند فروٌد حٌث ٌؽلب علٌها الطابع البٌولوجً . فالطفل ٌولد وهو مزود بالطالة 

لوامها الجنس والعدوان ) وهً لوة حٌوٌة و طالة نفسٌة ، ( اللٌبدو)الؽرٌزٌة ) اطلك علٌها الشبك 

تتحرن وتإثر فً السلون اإلنسانً ( ومفتاح فهم السلون اإلنسانً عند "فروٌد" هو تحدٌد مركز اللٌبدو 

، وهً تتركز فً مناطك مختلفة من الجسم عبر مراحل النمو المختلفة بمعنى الطالة وهذه الطالة تدخل 

لمجتمع وعلى اساس شكل الصدام ونتٌجته تتحدد صورة الشخصٌة فً المستمبل . فً صدام محتم مع ا

وٌذهب فروٌد الى ان الطالة الؽرٌزٌة التً ٌولد الطفل مزودا بها تمر بؤدوار محددة فً حٌاته والنضج 

البٌولوجً هو الذي ٌنمل الطفل من دور الى اخر او من مرحلة الى اخرى ولكن نوع وطبٌعة الموالؾ 

 (اطلك علٌها فروٌد اسم ) اللٌبدو وهً ما ٌمر بها هً التً تحدد النتاج السٌكولوجً لهذه المراحل . التً

 -هي :النمو النفسي لفرويد مراحل و اهم 

) األولى من عمر الطفل ( تؽطً هذه المرحلة السنة األولى من عمر الطفل المصٌة  المرحلة الفمٌة - أ

ثارة الشفاة واللسان والفم ، وإذ لم ٌتم اإلشباع الفمً خالل ، حٌث ٌحدث اإلشباع عند الطفل من است

هذه المرحلة بشكل مناسب فمد ٌطور الطفل عادات مثل : مص األصابع ،أو لضم األظافر أو ربما 

 التدخٌن فً مراحل الحمة من عمر الطفل. 

سنة ( وتؽطً العامٌن الثانً والثالث من عمر الطفل، حٌث ٌتزاٌد  3 – 2) من  الشرجٌةالمرحلة  - ب

وعً الطفل باللذة الناجمة عن حركة األمعاء على األؼشٌة المخاطٌة للمنطمة الشرجٌة ،وإلشباع 

الحاجة الحٌوٌة للتخلص من الفضالت. وٌرى فروٌد أن بعض الخصابص التً ٌتمتع بها الفرد فً 

 .ً ٌمر بها الطفل فً هذه المرحلةن حٌاته مثل : العناد والبخل تنبع من الخبرات التمراحل الحمة م

دٌب ( عند األطفال )سنوات ) وتعبر هذه المرحلة عن عمدٌتن :أو 6 – 3) من  المضٌبٌةالمرحلة  -ج 

العمدة الذكور ) فمن وجهة نظر فروٌد أن الطفل ٌتعلك بؤمه وٌجد أن األب منافسا لوٌا له ، ولحل هذه 

 وجود عمدة ٌتبنى الطفل مبادئ ومثل أبٌه فٌتطور لدٌه األنا األعلى ، أما عند اإلناث فٌعتمد فروٌدي

إلكترا ( لدى اإلناث ) من خالل تطور مشاعرها نحو األب ولكنها تخشى العماب على ٌد أمها وتبنٌها )

 المٌم والمثل التً تحترمها فٌتطور لدى اإلناث األنا األعلى . 

، وتتسم وهً ما لبل التناسلٌة  الكمون ٌطلك علٌها مرحلة سنة 12 – 6من  -:الكمون المرحلة  -د

بالهدوء فً الطالة ، وٌكرس الطفل ولته و طالته للتعلم واألنشطة البدنٌة و االجتماعٌة ، وٌتحول 

 اهتمام الطفل من الذات إلى اآلخرٌن من خالل تكوٌن العاللات والصدالات معهم . 

وتؽطً هذه المرحلة فترة المراهمة ، وتصبح مهمة الفرد أن ٌحرر  -( :المراهمة)  التناسلٌةلمرحلة ا -هـ

نفسه من والدٌة، بالنسبة للذكور فإن ذلن ٌعنً التخلص من تعلمه بؤمه ، وأن ٌجد حٌاة خاصة به ، أما 

صة . وإذا كان التطور البنت فتسعى إلى الزواج وأن تنفصل عن األبوٌن ، وتمٌم أسرتها وحٌاتها الخا



فً النمو ناجحا فً هذه المرحلة و المراحل السابمة ، فإن ذلن ٌمود إلى االستماللٌة و النضج و إنجاب 

 األطفال وتربٌتهم . 

 -:وتناول فرويد في نظريته مستويات الشعور 

 .الشعور :هو كل ما ٌعٌه الفرد فً لحظة معٌنه -1

 .ما لبل الشعور :هً الذكرٌات المخزونة والتً ٌمكن استدعاإها  -2

وهو أعمك المستوٌات النفسٌة ، وٌتكون من الذكرٌات التً تإثر فً السلون ، وال  الالشعور : -3

 . ٌمكن استدعاإها ولكن تظهر فً األحالم وزالت اللسان 

 :وقسمها إلى  ةمكونات الشخصيالوتناول ايضا " فرويد " في نظريته 

الهو : هو مصدر الطالة والؽرابز ، والحاجات ، وهو ال شعوري وال منطمً وٌوجهه مبدأ  -1 

 اللذة . 

األنا : جزء منه شعوري والجزء اآلخر ال شعوري ، وٌعتبر الجهاز اإلداري للشخصٌة   -2

 .مركز الصراع 

 األنا األعلى : وٌمثل الضمٌر وٌضم المٌم الدٌنٌة واألخاللٌة ، وٌإثر على السلون .  -4

 

 قال فرويد يتغلب الفرد على الصراعات عن طريق حيل الدفاع.

 بمة ودفعها الى حٌز الالشعور حتً تنسى .ااي كبت الخبرات المإ الكبت : -1

ملح لدٌه فالفرد حٌن تلح علٌه حٌث ٌموم الفرد بؤشكال سلون عكس الالتكوين العكسي :  -2

 الرؼبات الجنسٌة نجده ٌبالػ بالتدٌن .

 ٌلمً الفرد السلون الذي ال ٌعجبه فً نفسه على االخرٌن .االسقاط :  -3

تحوٌل الطالة الشبمٌة من موضوعات الجنس الى مٌول وانشطة االعالء ) التسامي ( :  -4

 الرٌاضة .ممبولة اجتماعٌاً ال عاللة لها بالجنس مثل الفن او 

حٌث ٌواجه الفرد مولفا مهددا لالنا لتفسٌر السلون الفاشل او الخاطا بطرٌمة  التبرير : -5

 ممبولة .

حٌن ٌواجه الفرد بإحباط فٌوجه عدوانه نحو موضوعات وأشخاص ؼٌر تلن التً  االزاحة : -6

 سببت االحباط .

ناضج ( كان ٌتبعه  هو رد فعل لإلحباط حٌن ٌرٌد الفرد وٌعود الى سلون ) ؼٌر النكوص : -7

 فً مراحل سابمة من النمو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -نظرية النمو النفسي لـ ) جان بياجية ( :  -2

ركز بٌاجٌة على النمو المعرفً ، واهتم بدراسة نمو المفاهٌم األساسٌة عند الطفل مثل مفهوم 

إلى التطور المعرفً من  وٌنظر بٌاجٌة  الزمان ، مفهوم المكان ، مفهوم العدد ، مفهوم المساحة

ٌرث االنسان مٌلٌن أساسٌٌن : التنظٌم أي ، زاوٌتٌن هما : البنٌة العملٌة ، و الوظابؾ العملٌة 

المٌل الى ان ٌرتب وٌإلؾ بٌن العملٌات فً اتساق أو نظم مترابطة ، والتكٌؾ وهو المٌل الى 

ان ٌستخدمها الجسم . فؤن التوافك مع البٌبة وكما ٌتحول الهضم للطعام الى صٌؽة ٌستطٌع 

العملٌات العملٌة تحول الخبرات الى صٌؽة ٌستطٌع ان ٌستخدمها الطفل فً تناوله للموالؾ 

الجدٌدة ، وكما ان العملٌات البٌولوجٌة ٌنبؽً ان تبمى فً حالة اتزان وان تستعٌد توازنها كلما 

عن طرٌك عملٌة استعادة  حدث لهذا االتزان خلل وكذلن تسعى العملٌات العملٌة الى االتزان

التوازن وذلن من خالل صٌػ تنظٌم الذات التً ٌستخدمها االطفال لتحمٌك التماسن واالستمرار 

 مراحل النمو عند بٌاجٌه : من اهم  و فً تصورهم للعالم وفهمهم لعدم االتساق فً الخبرة .

  

  -العام الثاني  و تتميز بما يلي : –الميالد  مرحلة الحسية الحركية ، وتمتد منال -1

  -المرحلة الحسية الحركية : -1 -2

ٌكتسب الولٌد أو الطفل الصؽٌر حتى سن الثانٌة الفهم أساسا عن طرٌك االنطباعات الحسٌة 

واالنشطة الحركٌة ،ولما كان الولٌد ال ٌستطٌع الحركة كثٌرا معتمدا على نفسه خالل الشهور 

ده فؤنه ٌنمً خططا تصورٌة أساسا باكتشاؾ جسمه وحواسه وبعد ان ٌتعلم االولى بعد مول

المشً وتناول االشٌاء بتفاعله مع كل شًء ٌكون حصٌلة كبٌرة من الخطط التً تتضمن 

االشٌاء الخارجٌة والموالؾ ولبل سن العامٌن ٌستطٌع معظم االطفال ان ٌستخدموا خططا 

وتتكون من ستة  ة والخطؤ العملً والجسمً .اكتسبوها لكً ٌندمجوا فً سلون المحاول

 مراحل فرعٌة وهً: 

من المٌالد وحتى نهاٌة الشهر األول وفٌها ٌمارس الطفل العملٌات األتٌة  /1 

 )المص،الرضاعة،اإلخراج، النشاط البدنً( 

  

من بداٌة الشهر الثانً وحتى نهاٌة الشهر الرابع وهً مرحلة التكرار األعمى اآللً / 2

لالستجابات أو اإلرجاع. فٌها ٌكرر الطفل الفعل عدة مرات، وٌظهر التآزر بٌن األشٌاء التً 

ٌراها والتً ٌمكنه أن ٌصل إلٌها واألصوات التً ٌسمعها ٌنظر إلى مصدرها، وكذا األشٌاء 

 التً تلمسها الٌد ٌنظر إلٌها، وفً هذه المرحلة تبدأ عملٌة التمثٌل والمواءمة فً التماٌز.

  

من بداٌة الشهر الخامس وحتى نهاٌة الشهر الثامن وهً مرحلة اإلرجاع الدابرٌة  /3

الثانوٌة،أو التكرار الذي ٌهدؾ إلى بماء شًء معٌن حٌث ٌضؽط على اللعبة وٌنتظر حدوث 

صوت معٌن وٌستطٌع الطفل أن ٌمٌز بٌن بعض األشٌاء المؤلوفة وؼٌر المؤلوفة ، وٌتوافر 

وتنمو لدٌه ستمرار وبماء األشٌاء فإذا سمطت اللعبة مثالً ٌنظر الٌها. لدٌه بعض المفهوم عن ا

 مفاهٌم المكان كما ٌنمو لدٌه إدران العمك، وتظهر بداٌات المحاكاة. 

  



وتبدأ من بداٌة الشهر التاسع وحتى نهاٌة الشهر الثانً عشر وفٌها ٌكتسب األطفال  /4

هر عابك امام الطفل ٌمنعه من الوصول إلى تمٌٌزات إضافٌة بٌن الوسابل والؽاٌات، فإذا ظ

 لعبته فإنه لد ٌتعلم دفع هذا العابك من طرٌمة أو الدوران حوله للحصول على اللعبة.

 وفً هذه المرحلة تظهر بداٌة مفهوم الوالع والحمٌمة والبعد عن التمركز الشدٌد حول الذات.

 

لثامن عشر، وهً مرحلة اإلرجاع تبدأ من بداٌة الشهر الثالث عشر وحتى نهاٌة الشهر ا /5

الدابرٌة من الدرجة الثالثة وتعنً التكرار الذي ٌهدؾ إلى التجرٌب. وفٌها ٌنوع الطفل 

حركاته وٌرالبها وٌوجه نشاطاته عن لصد، فهو ٌستطلع األشٌاء بحثاً عن جوانب الجدة فٌها، 

 وٌتعلم استخدام الوسابل للوصول الى الهدؾ. 

  

وتبدأ من بداٌة الشهر التاسع عشر وحتى نهاٌة الشهر الرابع و العشرٌن وفً هذه   /6

المرحلة تنمو اللؽة مما ٌسهل على الطفل تكوٌن كثٌر من المفاهٌم اللفظٌة وٌمتد التوجه 

 المكانً إلى إطار أكبر و مدى أوسع.

 

  العمليات المحسوسة:قبل  ماالمرحلة الثانية: مرحلة  -2 -3

المرحلة من سن سنتٌن وحتى سن الحادٌة عشرة من العمر وتنمسم إلى ثالثة مراحل وتمتد هذه 

 فرعٌة:

وٌتمٌز التفكٌر فً  . الثة وحتى نهاٌة  السنة الرابعةمن بداٌة السنة الث مرحلة ما قبل المفاهيم: -1

بٌاجٌه )ما هذه المرحلة بؤنه فً منزلة متوسطة بٌن مفهوم الشًء و مفهوم الفبة وهذا ما ٌسمٌه 

لبل المفهوم( وٌتمٌز بؤنه نوع من التفكٌر التحولً ، وٌبدو أنها مرحلة تجمٌع المعلومات عند 

 الطفل. 

من بداٌة السنة  الخامسة وحتى نهاٌة السنة السابعة من العمر،  مرحلة التفكير الحدسي: -3

ٌستطٌع مواءمتها التمركز حول الذات أي أنه ال  -ومن أهم خصابص التفكٌر فً هذه المرحلة

 مع وجود اآلخرٌن، والمٌل لالستجابة ألحد جوانب المولؾ أي أن االستجابة ممٌدة بالمثٌر.

  

وتبدأ من بداٌة السنة الثامنة وحتى نهاٌة السنة الحادٌة  العمليات المحسوسة: الثالثة مرحلةال -4

 هٌم الحسٌة.  عشر من العمر، وتسمى بمرحلة التفكٌر المنطمً المحسوس ،أو مرحلة المفا

ومن خصابصها المدرة على المٌام بالعملٌات االستنباطٌة واالستنتاجٌه طالما أنها مرتبطة 

من عملٌات التسلسل أو  باألشٌاء الحسٌة، ومن خصابصها نمو مفهوم التصنٌؾ وما ٌتطلبه

ً لبعد معٌن كالحجم أو اللون أو الطول...ومن خصابصها أٌضا  تدرٌج األشٌاء المتشابهة تبعا

التصنٌؾ والعد والجمع والضرب أو الطرح والمسمة كما ٌستطٌع الطفل أن ٌدرن أبعاد 

 الزمان و المكان والمسافة وإدران العاللات الهندسٌة األولٌة. 

 

 

 

 



 ليات الصورية:مرحلة العم -5

وتبدأ هذه المرحلة من بداٌة السنة الثانٌة عشرة وما بعدها ، وهً مرحلة العملٌات المجردة أو العملٌات 

الصورٌة أو االستنتاج الؽرضً. حٌث تنمو لدى المراهك العملٌات الصورٌة وتظهر المدرة على التفكٌر 

 المجرد.

بمتٌن حٌث ٌتم فً هذه المرحلة إدران المفاهٌم السابمة وفً هذه المرحلة ٌظهر الفرق بٌن المرحلتٌن السا

فً مرحلة التفكٌر العٌنً بصورة مجردة. كما تنمو لدٌه المدرة على حل المشكالت ولكن بطرٌمة تختلؾ 

فروض محتملة لحل المشكلة، ثم ٌبدأ  3-4عن المرحلتٌن السابمتٌن، حٌث ٌستطٌع المراهك أن ٌضع 

 لفروض.بالتجرٌب والتحمك من هذه ا

  -المعرفي لـ ) اريكسون ( : نظرية النمو - 3

نمو الشخصٌة سلسلة من التحوالت ٌوصؾ كل تحول بنمطتٌن متمابلتٌن تمثل احداهما خاصٌة مرؼوب 

فٌها وتمثل االخرى المخاطر التً ٌتعرض لها الفرد وال ٌعنً ارٌكسون ان الخصابص الموجبة هً 

ٌحتمل حدوثه هو ؼٌر مرؼوب فٌه . وانما ٌإكد على اننا التً ٌجب أن تبزغ وان أي مظهر خطر 

ٌنبؽً ان نسعى لتكون السٌطرة للجوانب االٌجابٌة وحٌن تزٌد الخاصٌة السلبٌة على الخاصٌة االٌجابٌة 

 تظهر صعوبات النمو .

  -مراحل النمو النفسي : •

  -مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة ) منذ الميالد حتى سن الثانية ( : -1

ان االتجاة النفسً الذي على الولٌد تعلمه انه ٌستطٌع ان ٌتك فً العالم وٌنمً هذه الثمة عن طرٌك 

االتساق فً الخبرة واالستمرارٌة والمماثلة فً اشباع حاجاته االساسٌة عن طرٌك الوالدٌن ، فاذا أشبعت 

ن عالمه أمن وٌمكن هذه الحاجات وعبر الوالدان نحوه عن عاطفه حمٌمٌة وحب فؤن الطفل ٌعتمد ا

الوثوق فٌه ، أما اذا كانت  الرعاٌة الوالدٌة لاصرة وؼٌر متسمة او سلبٌة فان االطفال سوؾ ٌتعاملون 

 مع العالم بخوؾ وشن .

      -سنوات ( : 3مرحلة االستقالل مقابل الشك )  -2

ان ٌحمموا لدرا من االستمالل  وبعد ان ٌتعلم االطفال ان ٌثموا فً الوالدٌن ) او ال ٌثموا فٌهما ( ، ٌنبؽً

فاذا أتٌح لهم الحبو وشجعوا على ان ٌعملوا ما ٌمدرون علٌة بمعرفتهم وباشراؾ من الوالدٌن والمربٌن 

فانهم ٌنمون احساسا باالستمالل الذاتً أما اذا لم ٌصبر الوالدان ولاما بكثٌر من االعمال نٌابة عن طفل 

التعامل مع بٌبته وفضال عن ذلن فؤنه ٌنبؽً ان ٌتجنب الوالدان الثالثة فانهما ٌشككان فً لدرته على 

  اخجال الطفل عن السلون ؼٌر الممبول اذ ٌحتمل ان ٌسهم هذا فً تنمٌة مشاعر تشككه فً نفسه .

  -سنوات ( : 5-4مرحلة المبادأة مقابل الخجل )  -3

دام اللؽة ٌعد المسرح للمبادأة ان لدرة الطفل على المشاركة فً كثٌر من االنشطة الجسمٌة وفً استخ

والتً تضٌؾ الى االستمالل الذاتً خاصٌة المٌام بالفعل والتخطٌط والمعالجة ذلن ان الطفل ٌكون نشطا 

ومتحركا ، واذا أتٌح لطفل الرابعة والخامسة الحرٌة لالكتشاؾ واالرتٌاد والتجرٌب واذا أجاب الوالدان 



ن اتجاهاتهم نحو المبادأة أما اذا لٌد االطفال فً هذا العمر والمعلمون عن أسبلة الطفل فؤنهم ٌشجعو

وأشعروا بؤن أنشطتهم واسبلتهم ال معنى لها ومضاٌمة فؤنهم سوؾ ٌشعرون باألثم فٌما ٌفعلون على نحو 

 مستمل .

 -سنة ( : 12-6االجتهاد مقابل النقص )  -5

حب االستطالع واالداء ، فانه  ٌلتحك الطفل بالمدرسة فً مرحلة من مراحل نموه وٌسٌطر على سلوكه

ٌتعلم االن كٌؾ ٌحصل على التمدٌر وصنع االشٌاء بحٌث ٌنمً احساسا بالجد واالجتهاد . والخطر فً 

هذه المرحلة ان ٌخبر الطفل مشاعر النمص واذا شجع الطفل على صنع االشٌاء واتمام االعمال ، وأثنى 

واذا باءت جهود الطفل باالخفاق أو اذا عوملت على انها  علٌة لمحاوالته فؤنه ٌشعر باالجتهاد واالنجاز .

 مضاٌمة ومملمة ٌشعر بالنمص والمصور .

   -سنة ( : 18-12الهوية مقابل تميع الهوية )  -6

ان الشباب ٌتمدم نحو االستمالل عن الوالدٌن وتحمٌك النضج الجنسً ، وهم ٌهتمون بنوع االشخاص 

المرحلة هو تنمٌة هوٌة الذات أي ان الفرد ٌثك فً استمرارٌة  الذٌن ٌصٌرون الٌه . ان الهدؾ فً هذه

شخصٌته واستمرارها وتماثلها والخطر الذي ٌتعرض له الشاب فً هذه المرحلة هو الخلط فً الدور 

مرحلة مهمة بصورة خاصة الن مسالة الهوٌة لدى الفرد  وخاصة التشكن فً هوٌته الجنسٌة والمهنٌة .

فً هذه المرحلة ، وٌشٌر مصطلح الهوٌة الى تنظٌم نوازع الفرد ولدراته ٌجب ان تواجه او تحل 

ومعتمداته وماضٌه لتصبح صورة الذات ثابتة ، وهذه المرحلة هً مرحلة التفسٌر والتوحٌد والدمج ، 

ففٌها ٌبدا الفرد ٌشعر بذاته ونفسه كامل موحد وهً مرحلة ال طفولة وال رشد فهً مرحلة تكامل الفرد 

ه وصورته بالنسبة لألخرٌن ونظرته الى نفسه ففً هذه المرحلة ٌجرب الفرد ادوار حول ذات

 واٌدٌولوجٌات متنوعة ٌحدد اٌهما افضل لٌعتمد علٌه

  -سنة ( : 35-18مرحلة األلفة مقابل العزلة )  -7

 وهً مرحلة الرشد المبكر تبدا من نهاٌة المراهمة الى بداٌة وسط العمر وهً فترة ٌحمك فٌها الفرد

استمالله عن الوالدٌن حٌث ٌبدا العمل كراشد ناضج مسإول وٌبدو الفرد منتجا فً هذه المرحلة البد 

للفرد من اختبار هوٌته الشخصٌة من خالل الامة العاللات االجتماعٌة ، و تكوٌن الصدالات الحمٌمة، 

تمام ٌعبر عنها بصراحة واختٌار المهنة المناسبة واخٌرا اختبار شرٌن حٌاته ، تتضمن بااللتزام وااله

دون استخدام اي وسٌلة حماٌة النفس او دون خوؾ او دون وجل للهوٌة، اما االفراد الذٌن ال ٌستطٌعون 

مواكبة هذه المرحلة فانهم ٌتجنبون العاللات واالتصال مع اآلخرٌن وٌعٌشون منعزلٌن فٌصبحون 

إالء ٌفضلون ان ٌكونوا لوحدهم ال نهم عدابٌٌن صد اولبن الذٌن ٌعتمدون بانهم ٌهددونهم ، وناس كه

 ٌخشون االلفة وٌتفك مع فروٌد فً وصؾ الشخص السوي نفسٌا بانه المادر على الحب والعمل .

  -سنة ( : 66-35مرحلة االنتاج مقابل الركود )  -8

ً أي أن ٌهتم االنسان بارشاد وتوجٌه الجٌل المادم وترسٌخ ألدامه ، والذٌن ٌعجزون عن االندماج ف

وهً مرحلة النضج وان االشخاص فً  عملٌة التوجٌه ٌصبحون ضحاٌا االنؽماس فً الذات والركود .

هذا العمر ٌحتاجون الى الوبام واالختالط مع االخرٌن و ٌكنوا ناتجٌن او فاعلٌن فً مختلؾ المإسسات 

كالتعلم وتوجٌه االجٌال فتظهر فً هذه المرحلة روح االبوٌة لدى الفرد اتجاه االخرٌن واالحساس 

اه المجتمع ، ان االحساس بالتولٌدٌة ٌشٌر الى اسلوب بالمسإولٌة لٌس على صعٌد االسرة فمط ونما اتج



الفرد فً نمل الحكم والمٌم والفضابل التً اكتسبها اثناء نموه الى الجٌل التالً ، وتنطوي على كافة 

الجهود التً ٌبذلها فً اداء دوره كوالد ، والخطر الربٌسً ٌواجه الفرد فً هذه المرحلة هو استؽراله فً 

على التحرر من شبكة شكون، ٌنكص الشخص الى مرحلة االلفة الكاذبة التً ٌنؽمس  ذاته وعدم لدرته

فٌها باألسالٌب الطفولٌة ، ولد ٌصبح الفرد عاجزا جسمٌا ، نفسٌا بسبب االستؽراق الكلً فً حاجاته 

 وراحته .

  -سنة الى الموت ( : 66مرحلة التكامل مقابل اليأس )  -9

حٌاته باعتبارها هً الدورة المناسبة له بالضرورة ولم ٌكن لها بدٌل والٌؤس التكامل هو تمبل الفرد لدوره 

 ٌعبر عن ان الزمن االن لصٌر ال ٌسمح بالبدء فً حٌاة جدٌدة وتجرٌب طرق بدٌلة لتحمٌك التكامل .

الى نهاٌة العمر( وتشكل هذه المرحلة خالصة المراحل السبع السابمة ، الن  -60وهً تمتد من عمر )

ا تكمن فً الثمة المبكرة ، واالستمالل الذاتً ، والمبادأة النشطة والهوٌة المستملة ، والتولد الناجح جذوره

، واالنتاج الخالق ، ٌتؤكد الفرد فً هذه المرحلة من مساهمته فً انشاء الجٌل الجدٌد ، وٌتمبل دوره فً 

تكامل وٌتحرر من الشعور بالٌؤس حٌاته بؤكملها ، وٌدرن انها ذات معنى ، بذلن ٌصل الى االحساس بال

الذي لد ٌالزم االفراد الذٌن وجدوا صعوبات فً التؽلب على ازمات نموهم . ان هذه المرحلة هً اخر 

المراحل لذلن ٌبدا الفرد فً تؤمل حٌاته السابمة لٌحدد ما اذا حمك الفرد طموحاته الن ذلن ٌإدي الى 

ذا كانت حٌاة الفرد كلها فشل وعزلة وفوضى واحداث االحساس بالتكامل والفخر واالعتزاز ، اما ا

  متناثرة ، فانه سٌشعر بالٌؤس وفوات الفرصة للتعوٌض .

 

 

 

 



 مرحلة المراهقة 

 

 مفهوم المراهقة لغويَّاً :

ترجع كلمة المراهقة إلى الفعل العربي )راهق( الذي يعني االقتراب من الشيئ، فراهق الغالم فهو 

ً قربت منه، والمعنى هنا يشير إلى االقتراب من  أي قارب االحتالم، ورهقت الشيء —مراهق رهقا

 النضج والرشد .

  

 المراهقة في االصطالح :

االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي   —اصطالح المراهقة في علم النفس يعني 

جسمي والنفسي ، ولكنه ليس النضج نفسه، ألنه في مرحلة المراهقة يبدأ الفرد في النضج العقلي وال

سنوات ، أما األصل  9واالجتماعي ولكنه ال يصل إلى اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 

تعني التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي  ADOLESCEREالالتيني للكلمة فيرجع إلى كلمة 

ن النمو ال ينتقل من مرحلة إلى واالجتماعي والعاطفي أو الوجداني أو االنفعالي ، وهذا يشير الى ، أ

ً بين  مرحلة فجأة، ولكنه تدريجي، ومستمر ومتصل، فالمراهق ال يترك عالم الطفولة ويصبح مراهقا

عشية وضحاها، ولكنه ينتقل انتقاالً تدريجياً، ويتخذ هذا االنتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله 

وإن كان هذا ال يمنع من امتيازها بخصائص معينة  ووجدانه، فالمراهقة تعد امتداداً لمرحلة الطفولة،

 تميزها من مرحلة الطفولة.

  

 مرحلة المراهقة :

المراهقة تشير إلى تلك الفترة التي تبدأ من البلوغ الجنسي حتى الوصول إلى النضج وهكذا فالمراهقة 

نسان فالمراهقة إذن تشير إلى فترة طويلة من الزمن ، وليس لمجرد حالة عارضة زائلة في حياة اإل

مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرجولة ، وعلى كل حال يجب فهم هذه المرحلة على أنها مجموعة من 

التغيرات التي تحدث في نمو الفرد الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، ومجموعة مختلفة من مظاهر 

 . النمو التي ال تصل كلها إلى حالة النضج في وقت واحد

عرفها " انجلسن " فهي مرحلة االنتقال التي يصبح فيها المراهق رجالً ، وتصبح الفتاة المراهقة وهكذا ي 

امرأة، ويحدث فيها كثير من التغيرات التي تطرأ على وظائف الغدد الجنسية والتغيرات العقلية 

ال يمكن إال  والجسمية . ويحدث هذا النمو في أوقات مختلفة في الوظائف المختلفة. ولذلك فإن حدودها

 21 – 12أن تكون حدوداً وضعية أو متعارفاً عليها تقليدياً بين علماء النفس ، وهذه الحدود هي : من 

سنة بالنسبة للفتاة المراهقة ،  وواضح من هذا أنها تمتد  22 – 13سنة بالنسبة للولد الذكر ، ومن 

النضج الجنسي ال يعني بالضرورة  لتشمل أكثر من أحد عشر عاماً من عمر الفرد، ووصول الفرد إلى



أن يصل الفرد إلى النضج في الوظائف األخرى ، كالنضج العقلي مثالً ، فعلى الفرد أن يتعلم الكثير 

 حتى يصبح راشداً ناضجاً، ولذلك تعرف المراهقة بأنها: االنتقال من الطفولة إلى الرشد .

  

 الفرق بين مفهوم المراهقة ومفهوم البلوغ :

o  لوغ يعني بلوغ المراهق القدرة على اإلنسان، أي اكتمال الوظائف الجنسية عنده، وذلك بنمو الغدد فالب

 الجنسية عند الفتى والفتاة، وقدرتها على أداء وظيفتها.

o  .أما المراهقة فتشير إلى التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي 

من جوانب المراهقة، كما أنه من الناحية الزمنية يسبقها، فهو وعلى ذلك فالبلوغ هو إال جانب واحد  

 9أول دالئل دخول الطفل مرحلة المراهقة، ويميل الكتاب إلى اعتبار مرحلة المراهقة ممتدة من سن 

سنة، ويقسمون هذه الفترة إلى مرحلة المراهقة المبكرة، والمتوسطة، ثم مرحلة المراهقة  21سنوات إلى 

 ينتقل بعدها مباشرة إلى مرحلة الرشد والكبر. المتأخرة، التي

فالنمو والتغيرات التي تطرأ عليه تحدث على مدى زمن طويل، ومن هنا كانت صعوبات تعريف مرحلة 

المراهقة، فهي التي تلي مرحلة الطفولة المتأخرة، والتي ينتقل الطفل خاللها من مرحلة الطفولة المتأخرة 

نتقال في حياة الفرد دائماً مراحل حرجة في حياة الفرد والجماعة، كما إلى مرحلة الرشد،  ومراحل اال

أنها مرحلة تغير سريع ومتالحق، ودائماً يصاب اإلنسان بالتوتر والقلق في الفترات التي يتعرض فيها 

ً لتعقد النمط الحضاري الذي يعيش فيه المراهق،  للتغيير، وقد تطول أو تقصر فترة المراهقة تبعا

ً حتى يتمكن من فالمجتم ً كامالً وقويا ً طويالً ونضجا ً أو مهنيا عات تتطلب من المراهق إعداداً علميا

مسايرة األنظمة االجتماعية واالقتصادية السائدة، وتزداد أزمة المراهقة كلما طال البعد الزمني الذي 

الستقالل االقتصادي يفصل بين البلوغ واالستقالل االقتصادي، فكلما استطاع المراهق أن يحقق لنفسه ا

 وتكوين األسرة قلّت فترة تعرضه لألزمات النفسية . 

وتحدد بداية مرحلة المراهقة ببداية البلوغ الذي يحدث تقريباً في سن الحادية عشرة بالنسبة للفتاة، وفي 

ً فردية واسعة في السن  الذي سن الثالثة عشرة بالنسبة للفتى . ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن هناك فروقا

يصل فيه الطفل إلى مرحلة البلوغ أو النضج الجنسي، وعلى ذلك فيجب أن تؤخذ على سبيل التقريب، 

فليس من الضروري أن يصل كل طفل إلى هذه المرحلة في سن الثالثة عشرة، ولكنه يصل تبعاً لمعدله 

 الخاص في سرعة النمو الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي .

 

 

 

 

 



 مراحل المراهقة 

يتجه البعض إلى التوسع في تحديد مرحلة المراهقة ويرون أنها تضم الفترة التي تسبق البلوغ ويحددوها 

( سنة، وهناك من يعتبرها الفترة من بداية البلوغ 19-13( سنة ومنهم من يحصرها مابين )12-10بين )

عند الذكور، وهناك من قسمها إلى ( 14( عند اإلناث، و)13الجنسي وحتى الرشد وتقابل األعمار)

( سنة، والمراهقة 16ـ13( سنة ،والمراهقة المبكرة من )13( أو )12 -10مرحلة ماقبل المراهقة من)

 ( سنة، وهناك من قسمها إلى:21ـ 18المتأخرة من )

 ـ المراهقة المبكرة :1

قدرات العقلية كالقدرة ( سنة يحدث خاللها تطور سريع في النمو الجسدي واستيقاظ لل16ـ13وهي من )
الميكانيكية واللغوية، تمتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حتى بعد بلوغ سنة تقريبا عند 
استقرار التغيرات البيولوجية عند الفرد ،وفي هذه المرحلة المبكرة يسعى المراهق إلى االستقالل 

هذه الفترة يستيقظ لدى الفرد إحساس بذاته  ،ويرغب دائما في التخلص من القيود التي تحيط به ،وفي
 وكيانه. 

 النمو الجسمي

 3يتسم النمو الجسمي في المراهقة المبكرة بالسرعة الكبيرة ، وتستمر طفرة النمو في المراهقة المبكرة لفترة  زمنية تبلغ ) 
ان انها طفره النها كانت في المرحله سنوات ( ، وذلك بعد النمو الهادئ في المرحلة السابقة  ) الطفولة المتاخرة ( . تب

 السابقه هادئه وبطيئه ..

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

 ويتأثر النمو الجسمي في المراهقة المبكرة  بعوامل عديدة من أهمها  : 

فرازها  ـ الوراثة .          ـ نوع الجنس .           ـ التغذية .               ـ إفرازات الغدد ، وخاصة الغدة النخامية وا 
 لهرمون النمو . 

 

 النمو الحركي

بما  نتيجة للنمو الجسمي السريع في مرحلة المراهقة المبكرة ، الذي ينعكس أثرة على النمو الحركي ، تتسم حركات المراهق
 يلي :

 ويظهر ذلك في الحركات التي تتطلب حسن التوافق بين أجزاء الجسم . االفتقار للرشاقة :ـ  1

 حيث ال يستطيع المراهق تنظيم حركاته لمحاولة تحقيق هدف معين . نقص هادفية الحركات :ـ  2



ت و التي ال تتطلب بذل هذا الجهد ، حيث يبذل المراهق جهدا كبيرا في أداء الحركا الزيادة المفرطة في الحركات :ـ  3
 األمر الذي يشعره بسرعة التعب مع أقل مجهود .

فالمراهق يجد صعوبة في المكوث أو الجلوس لفترة طويلة صامتا ، فنالحظ أنه دائم الحركة  عدم االستقرار الحركي :ـ  4
 بيديه ، وينشغل باللعب بما و أمامه من أدوات أو أشياء .

 النمو العقلي

ينمو الذكاء ، وتنضج القدرات العقلية الخاصة ، ويكون قادر على القيام بالعمليات العقلية العليا كالتفكير والتذكر والتخيل ، 
ويستمر نمو الجانب الموروث من الذكاء حتى سن السادسة عشر تقريبا ، أما الجانب المكتسب فيستمر  والتفكير المجرد .

 ما أنه يتعلم ويتدرب ويكتسب المعلومات و الخبرات .في النمو طوال عمر اإلنسان طال

 في نموذج بياجية للنمو المعرفي.  ” العمليات الصورية ” ينتمي المراهق في المراهقة المبكرة إلى مرحلة 

 ويمكن توضيح نمو العمليات العقلية في المراهقة المبكرة كما يلي :

لمثيرات الحسية المختلفة وا عطائها معنى محدد ، وينمو اإلدراك في هذه يعبر هذا المصطلح عن عملية تفسير ا اإلدراك :ـ 1
 المرحلة ويتحول من المستوى الحسي إلى المستوى المعنوي المجدرد .

يعبر هذا المصطلح عن القدرة على استدعاء الخبرات أو المواقف التي حدثت في الماضي ، وتنمو عمليه  التذكر :ـ  2
 اد قدرته على  االستدعاء والتعرف من حيث المدى والمدة ، كما ينمو التذكر اعتمادا على الفهم . التذكر لدى المراهق وتزد

هو القدرة على إدراك العالقات بين األشياء والمواقف ، ويتأثر تفكير المراهق بالبيئة التي يعيش فيها وعلى حل  التفكير :ـ 3
 المشكالت التي تواجهه .

ويهتم المراهق في هذه المرحلة اهتماما شديدا بالمدرسة وتكون قدرته على التحصيل كبيرة نتيجة تعطشه لمعرفه الحقائق ويهتم 
 بالتفكير ، إذ يبدأ فعال في إدراك قدرته على التفكير . 

 النمو االنفعالي

 مرحلة الشباب .تختلف انفعاالت المراهق في هذه المرحلة عن انفعاالت الطفولة ، وانفعاالت 

 يقوم المراهق بحركات ال تدل على االتزان االنفعالي . يتصرف تصرفات تدل على عدم االستقرار واالتزان االنفعالي 

تتأثر انفعاالت المراهق بالنمو العضوي الداخلي وخاصة ضمور الغدة الصنوبرية))غده الطفوله(( بعد نشاطها لفترة طويلة . 
 داخلية تؤثر في انفعاالت المراهق .وكلها عمليات فسيولوجية 



ونتيجة للتغيرات الجسمية التي تطرأ على المراهق يشعر أنه لم يعد طفال يخضع سلوكه لرقابة األسرة ويرغب في االستقالل 
شرافها بهدف توفيرالحماية له .  واالعتماد على النفس ، إال أن األسرة تود أن تمارس رقابتها وا 

من التضارب بين حاجته للشعور باالستقالل واالعتماد على النفس ، وبين حاجته إلى التقبل  وبالتالي يعاني المراهق
 االجتماعي من اآلخرين واحترامهم له ، وثقتهم به . 

والتي يشبع فيها حاجاته ورغباته التي ال ” أحالم اليقظة ”  ويهرب المراهق من عالم الواقع إلى عالم الخيال عن طريق 
وال خطر على المراهق من أحالم اليقظة طالما  ا في الواقع ، وبالتالي فهي تمثل خليطا بين الواقع والخيال .يستطيع إشباعه

 تتم بصورة متقطعة وال تتعارض مع أعماله وال تعوقه عن تأديه واجباته 

 

 النمو االجتماعي

ذه المرحلة تستمر عمليات التنشئة االجتماعية تعد حياة المراهق االجتماعية أكثر اتساعا وشموال من حياة الطفولة ، ففي ه  
للمراهق ، حيث تستمر عمليات اكساب المراهق القيم الخلقية والدينية ، والمعايير االجتماعية وخاصة من األشخاص المهمين 

 في حياته مثل اآلباء والمعلمين .

 ومن مظاهر النمو االجتماعي في المراهقة المبكرة :

 المظهر والملبس .ـ االهتمام الشديد ب 1

 ـ الخضوع لجماعة األصدقاء والزمالء . 2

 ـ اتساع دائرة التفاعل االجتماعي . 3

ويهتم المراهق باألنشطة االجتماعية ، فيشترك في األنشطة المدرسية المختلفة ، وفي مشروعات خدمة البيئة ، كما يهتم 
 ألعلى منهم بل يعمل على التوحد مع شخصياتهم .بالمشاهير ، ويحاول التعرف عليهم ومراسلتهم ، ويكون مثله ا

وتتسم هذه المرحلة بالمسايرة االجتماعية حيث يحاول المراهق مجاراة المعايير السلوكية التي تحددها الجماعة مع محاوالته 
 المستمرة لالنسجام مع الوسط االجتماعي المحيط . 

 النمو الخلقي

أي مبدأ خلقي دون مناقشة ، فالمراهق يناقش في صراحة كل ما يصدر عن  يختلف المراهق عن الطفل في أنه ال يتقبل
 والديه من أعمال ، فيقبل منها ما يتمشى مع منطقه ويرفض الباقي .



ويرتبط النمو الخلقي ارتباطا وثيقا بالنمو االجتماعي ، وبالنمو الديني ، وبمدى ارتباط المراهق بالشعائر الدينية ، وبمدى ما 
 سمات خلقية تكونت لديه في مراحل الطفولة .  تعرض له من

وفي بعض األحيان نجد تباعدا بين السلوك الفعلي للمراهق ، وبين ما يعرفه من معايير السلوك األخالقي ، فيعتبر المراهق 
بعض  أن الغش في االمتحانات نوع من التعاون مع الزمالء ، وربما يرجع ذلك إلى التناقض بين القول والعمل في سلوك

 المحيطين به وخاصة الوالدين والمعلمين .

 لذلك يجب على الوالدين والمعلمين االهتمام بالتربية الخلقية التي تقوم على المبادئ األخالقية والفضائل السلوكية . 

 دور المربين تجاه المراهقة المبكرة

 المتأخرة .ـ اإلعداد المعرفي والثقافي والنفسي للمراهق خالل مرحلة الطفولة  1

ـ تعريف المراهق كيفية التعامل مع نفسه خالل تلك المرحلة ومع اآلخرين أيضا . كيف يفهم ذاته وكيف يتعامل مع  2
 االخرين 

 ـ إتاحة الفرصة للمراهق لكي يمارس األنشطة التي تساعده على استنفاذ طاقته الجسمية واالنفعالية والتنافس اإليجابي . 3

 الفردية بين المراهقين .ـ مراعاة الفروق  4

 ـ االهتمام بتدريب المراهق على كيفية حل مشكالته المادية والنفسية واالجتماعية بنفسه . 5

 ـ تدريب المراهق على كيفية اتخاذ القرارات المناسبة وخاصة فيما يتعلق بمستقبله التعليمي والمهني.  6

 

 

 

 

 

 

 



يتسم النمو التكويني والوظيفي في هذه المرحلة بالنضج وقلة السرعة وتكون على ثالث  : مرحلة الرشد
  -مراحل هي :

 سنة من العمر ( 39نهاية  – 21مرحلة الرشد المبكرة  : وتقع بين )  -أ

 سنة من العمر( 59نهاية  – 40مرحلة الرشد الوسطى : وتقع بين )  -ب

 سنة من العمر(    65نهاية  – 60مرحلة الرشد المتأخرة : وتبدأ من ) –ج 

 ونظرًا الهمية مرحلة الرشد المبكر سيتم االفاضة بها عن بقية المراحل االخرى.

أو -عاًما"  21هو تلك الفترة التي تمتد من سن الرشد القانوني " :early adulthood لرشد المبكرفا  
وحتى سن األربعين, الذي يصفه  -كير أو التأخير في ظهور عالمات الرشد قبلها أو بعدها, حسب التب

القرآن الكريم بأنه سن بلوغ األشد, وفي هذا الطور تحدث أكبر عمليات التوافق في حياة اإلنسان, وهذا 
 Hurlock" وتلخص .ما يجعل له خصائص مميزة عن الفترات واألطوار التي تسبقه, وتلك التي ستتلوه

  :ذه الخصائص فيما يليه "1980
فعند معظم الراشدين الصغار تمث ُِّل الوالدية أحد األدوار األكثر  الرشد المبكر هو طور اإلنجاب: -1

أهمية في حياتهم, ويصدق هذا على المرأة أكثر من الرجل, على الرغم من أن الرجل في عصرنا يقوم 
الماضي, وحين يتم الزواج خالل السنوات بدور في رعاية األطفال أكثر إيجابية مما كان يفعل في 

المتأخرة من المراهقة وقبل سن الرشد القانوني "فالقانون يسمح بذلك, وهذا أعظم متناقضاته" تكون الوالدية 
الدور الشاغل للراشدين الصغار خالل العشرينات والثالثينات من العمر, بل إن بعض هؤالء قد يصيرون 

بكر, أما الراشدون الذين ال يتزوجون إال  بعد إكمال تعليمهم, أو بعد حل ِّ أجداًدا قبل نهاية الرشد الم
مشكالت الحياة التي تزداد تعقيًدا وصعوبًة "كمشكلة البحث عن عمل أو سكن", فإنهم يقضون معظم 
هذا الطور يلعبون دور الوالدية, بل إن بعض هؤالء يستمرون في لعب نفس الدور في طور بلوغ األشد 

  .د المتوسط "وسط العمر", وهو الطور التالي في دورة حياة اإلنسانأو الرش
, بناءفمع قيام الراشد الصغير بدور العائل, أي: كاسب الرزق لال الرشد المكبر هو طور االستقرار: -2



ن يتَّبَِّع نمًطا ثابًتا من السلوك في مجاالت الحياة, قد  على -إلى جانب دور الوالدية-يجبره هذا الدور 
يميزه ما بقي من عمره, وأي محاولة لتغيير هذا النمط في مرحلة وسط العمر أو الرشد المتأخر تكون 
صعبة, بل قد تؤدي لالضطراب االنفعالي عند الفرد, وفي الظروف العادية فإن معظم الراشدين ال 

جبون وينخرطون يحتاجون لمثل هذا التغيير. إنهم حينئٍذ حالما يصلون إلى النضج فالرشد يتزوجون وين
 .في عمٍل يظلون يؤدونه معظم حياتهم, بل يستقرون في حيٍ  يعيشون فيه معيشة شبه دائمة

ذا كانت  وهذه الحلول المبكرة لمشكالت حياة الراشدين قد تكون مالئمة أو غير مالئمة للمستقبل, وا 
ن قرارات رشيدة, أما إذا القرارات معتمدة على دوافع قوية وميول صحيحة وقدرات مالئمة, فإنها قد تكو 

َذْت بسرعة إلرضاء رغبات والدية عاجلة, أو رغبات خاصة, فقد يأتي عليهم وقٌت يندمون فيه كثيًرا  اتُّخِّ
  .على ما فعلوا, والت حين مندم

ففيه يواجه المرء مشكالت عديدة جديدة, تختلف  الرشد المبكر هو طور الحل المستقل للمشكالت: -3
التي كان يواجهها في المراحل السابقة من حياته, وهو مطالب بمواجهة هذه  في جوهرها عن تلك

المشكالت دون إشراٍف أو توجيٍه أو معاونٍة من اآلباء أو المعلمين, كما كان يحدث من قبل, وبالطبع 
لو ُفرَِّض على البعض التعامل مع مشكالت الرشد في مرحلة المراهقة أو الشباب بسبب الزواج أو العمل 

لمبكرين, فإنهم قد يتوقعون مساعدة الوالدين؛ ألن هذه المشكالت عادًة ما تكون أقوى من قدراتهم على ا
حلها بمفردهم, إال  أن الشخص بعد وصوله إلى سن الرشد يتوقع له الوالدان والكبار عامًة أن يواجه 

تصبح المشكلة أشد تعقيًدا المشكالت وحده, بل إن كبرياءه قد يمنعه من اللجوء إليهم طلًبا للمعونة, و 
بالنسبة للراشد الصغير الذي يقضي مراهقته كلها, ومعظم شبابه, وجزًءا من مرحلة الرشد "حتى سن 
الخامسة والعشرين مثاًل" في التعليم, فذلك يجعله في حالة اعتماد "شبه دائم" على الوالدين, الذي يتمث ل 

  .في أبسط صورة في االعتماد المالي واالقتصادي
ففيه يحاول المرء تحسس معالم األرض الجديدة التي يجد الرشد المبكر هو طور القرارات الهامة:  -4

نفسه فيها, وأي  قراٍر يتخذه له خطره على مسار حياته طوال السنوات الباقية من عمره, أو على َمْن 
حاول فيه اختبار الحلول ي ,indicison يرغب أن يشاركه حياته, ولهذا فقد يجد نفسه في موقف الالقرار

المختلفة للمشكلة الواحدة حتى يصل إلى أفضل الحلول, وهذا في َحد ِّ ذاته مصدر للتوتر, بل وللصراع, 



ولهذا نجد الفرد في هذا الطور مواجًها بمشكالت توافق أكثر بكثيٍر مما واجهه من قبل, بل أكثر مما 
عند منتصف الثالثينات يكون قد حلَّ معظم المشكالت يواجهه في العادة المراهقون المبكرون, إال  أنه 

على نحٍو كاٍف بحيث يتناقص التوتر االنفعالي, ويحل محله االستقرار االنفعالي مع نهاية هذه المرحلة 
 ."Havighurst 1953" عند حوالي سن األربعين

  .طور من الحياةالتغيرات التي تطرأ على الجوانب المختلفة في السلوك اإلنساني في هذا ال ومن
  :النمو الجسمي

خالل طور الرشد المبكر وخاصًة من أوائل العشرينات وحتى أوائل الثالثينات, يكون الفرد قد وصل إلى 
قمة نموه البيولوجي والفسيولوجي, وبالطبع ال تصل جميع أجهزة الجسم إلى قمة النمو ِّ في وقٍت واحٍد, 

هذا الطور من الحياة؛ فكل جهاز من أجهزة الجسم له نمطه بل ال تصل كلها إلى قمة النمو ِّ خالل 
, ومن الطريف أن نذكر أن طور الرشد المبك ِّرِّ يتسم بالنضج والتدهور  الخاص ومعدله المميز في النمو ِّ
, يبدو لنا أن هذا الطور هو طور النشاط  البيولوجيين مًعا, ومع ذلك فإننا حين نفحص الجسم ككلٍ 

  .البيولوجي األمثل
فخالل الرشد المبك ِّرِّ يكون معظم الناس قد بلغوا أقصى طول القامة, وتصل المرأة إلى هذا الحد في سن 

سنة تقريًبا, أما الحد  21سنة, بينما تطول الفترة بعض الشيء عند الرجل لتصل إلى سن 18أو  17
"وسط العمر", والوصول األقصى للوزن فعلى العكس من ذلك ال يصل إليه اإلنسان إال  في الطور التالي 

إلى قمة القوة الجسمية يتلو عادًة وصول الفرد إلى الطول األقصى, ولهذا فإن الفرد ال يصل إليها إال  
في منتصف العشرينات أو في أواخرها, أما القدرة على النشاط البدني, والتي ال َتَتَطلَُّب القوة فحسب, 

نما َتَتَطلَُّب أيًضا السرعة والتآزر وال َجَلَد "االحتمال", فإنها تصل إلى حدها األقصى خالل هذ الطور وا 
من العمر, ولهذا يقع معظم األبطال الرياضيين عادًة في هذه المجموعة العمرية, وبخاصٍة حتى مطلع 
الثالثينات, بعدها نجد أن القوة والنشاط الجسميين يتناقصان تدريجيًّا, ليصل معدل النقص فيهما 

  .سنة 60-30فترة من خالل ال %10حوالي
وكذلك فإن عدًدا من الوظائف الحسية والعصبية تصل إلى مستوياتها القصوى خالل الرشد المبكر, 



فالحدة البصرية والسمعية يبلغان أقصى قوتهما في سن العشرين تقريًبا, وتظل الحدة البصرية ثابتة نسبيًّا 
دريجيًّا خالل نفس الفترة, وباإلضافة إلى ذلك, في مرحلة وسط العمر, بينما تظهر حدة السمع تناقًصا ت

 .خالل الرشد المبكر فإن الوزن الكلي ِّ للمخ, واألنماط الناضجة للموجات الكهربائية للمخ, َيتِّمُّ اكتمالهما
والراشدون المبكرون هم أكثر األفراد صحًة في المجتمع, وأسباب الوفاة لديهم ترجع إلى الحوادث أكثر 

ومع ذلك فإن بعض المشكالت الصحية التي قد تظهر في المراحل التالية من حياة  اضمنها إلى األمر 
, ولذلك يطلق عليها الباحثون "األمراض الصامتة", وتشمل  اإلنسان تبدأ بوادرها في هذا الطور العمري 

ف الكبد, الحمَّى الروماتيزمية, وتصلُّب الشرايين, وتضخم أعضاء الجهاز التنفسي, وسرطان الرئة, وتليُّ 
وأمراض الُكَلى, والتهاب المفاصل, كما أن الراشدين المبكرين يكونون أيًضا عرضًة لالضطرابات التي 
دمان الخمور والمخدرات, واالكتئاب, وقرح المعدة  , ومن ذلك: التوتر الزائد, وا  ترتبط باإلجهاد النفسي 

َم لهؤالء, والتي قد تمنع والسمنة, ولعل هذه الحقائق تؤكد أهمية برامج الطب الوقائي ا لتي يجب أن ُتَقدَّ
استفحال هذه المخاطر فيما بعد, إال  أن األهم من ذلك أن تكون لدى الراشدين المبكرين المنعة الناتجة 
عن عقيدٍة دينيٍة قويٍة, والرغبة في اتباع النصائح العلمية, وهذا هو العامل الحاسم, فنحن نعلم أنه على 

الهائل في وقتنا الحاضر للمعارف العلمية التي تؤكد مخاطر التدخين, فإن الماليين الرغم من االنتشار 
ال يزالون يتشبثون بهذه العادة المدمرة لصحة اإلنسان, ثم إن هناك أدلة قوية على أن للدين دوره الحاسم 

  .في التغلب على مشكلة إدمان المخدرات والمسكرات
مثل للنشاط البيولوجي له آثاره الهامة في توافقه الشخصي  واالجتماعي  ووصول الراشد المبكر إلى الَحد ِّ األ

, وبالطبع فإنه في المهن التي تتطلَُّب القدرات الجسمية والحسية, ُتَعدُّ فترة الرشد المبكر "ربيع"  والمهني 
َها, سنة, التي تكون عندها هذه القدرات في  35-20الحياة المهنية لها, وخاصًة خالل الفترة من  َأُوجَّ

ثم تتناقص تدريجيًّا بعد بلوغ الفرد سن األربعين "بداية الرشد األوسط", صحيح أن بعض األفراد ال 
مِّ في السن وبالنسبة للمرأة, فإن قدرتها على اإلنجاب تصل . يظهرون تناقًصا في هذه القدرات مع التقدُّ

ضل سن الحمل األول من الوجهة أيًضا إلى قوتها خالل طور الرشد المبكر, ويمكن القول أن أف
البيولوجية هو العشرينات من العمر؛ حيث تصل األعضاء واألجهزة الفسيولوجية عند الحمل إلى أفضل 

المبكر ال قبله وال بعده "أي  نموٍ  وتآزٍر لها خالل هذا الطور من النمو ِّ دون سواه؛ فالمرأة خالل الرشد



وسط" تكون أكثر قدرًة على إنتاج البويضات المخصبة, كما أن ليس أثناء المراهقة, وال خالل الرشد األ
دورتها الهورمونية المرتبطة بالتناسل تكون أكثر انتظاًما, وتكون بيئة الرحم والحوض أكثر مالءمة لحمل 
الجنين, وأكثر يسًرا في والدته, وعلى الرغم من أن بعض النساء يحملن بدون مشكالٍت خالل المراهقة 

َل الخصوبة في هذه الحاالت ليس بنفس جودة المتأخرة, أ و مع بداية األربعينات من العمر, إال  أن معدَّ
طور الرشد المبكر, كما أن الوالدة تكون أكثر صعوبة, باإلضافة إلى احتمال إصابة الجنين ببعض 

  .النقائص التي تناولناها فيما سبق عند عرض خصائص مرحلة الجنين
, باستثناء الحاالت القليلة التي تتعرض وهكذا فإن طور الرشد ال مبكر هو طور اكتمال النمو ِّ الجسمي 

لإلصابة باألمراض أو النمو ِّ غير السوي, وال يالحظ الراشد الصغير أيَّ عالماٍت تدل على التدهور أو 
إنه  على التقدم في السن إال  بعد األربعين, وهي عالماٌت تجعله حينئٍذ أكثر اهتماًما بصحته وجسمه,

عندئذ يبدأ في المقارنة بين أدائه في طور الرشد األوسط, وأدائه في طور الرشد المبكر, فيدرك مدى 
نجاز, وبعبارة أخرى: فإن الخصائص الجسمية القصوى  ما كان عليه من صحة وقوة ونشاط وفعالية وا 

نما يقدرها حين يعود بذكرياته إلى الوراء, بعدما يصل إلى  للرشد المبك ِّر ال يدركها المرء في أوانها, وا 
الرشد األوسط أو الشيخوخة, وحينئٍذ يقدر النعم التي كان قد أنعم هللا عليه بها, والتي ربما لم يحافظ 

 عليها حقَّ المحافظة, وقد يندم على ما َفرََّط في حق نفسه

  :النمو العقلي المعرفي
, فإن بعض القدرات     العقلية المعرفية تصل إلى قمتها خالل الرشد كما هو الحال في النمو ِّ الجسمي ِّ

المبكر, وتؤكد البحوث أن المهام التي تتطلَّب السرعة في زمن االستجابة أو زمن الرجع وذاكرة المدى 
القصير, والقدرة على إدراك العالقات المعقدة, ُتَؤدَّى بطريقة عالية الكفاءة خالل المراهقة وبداية 

ن بعض القدرات االبتكارية وخاصًة تلك التي تتطلَُّب إنتاج أفكار, أو نواتج العشرينات من العمر, كما أ
فريدة "األصالة" أو متنوعة "المرونة", تصل إلى أعلى مستوياتها خالل الرشد المبكر أيًضا, إال  أن معظم 

ي والسلوك القدرات األخرى تستمر في النمو ِّ بعد هذا الطور؛ فالقدرات العقلية المرتبطة بالنشاط اللغو 
االجتماعي مثاًل تظل في حالة نموٍ  مستمرٍ  خالل الخمسينات من العمر, وربما بعد ذلك, وهذه هي 



لقدرات العقلية للراشدين, وكما سنرى عند تناول مرحلتي  .المهارات والقدرات التي تتحسن بالتعلم والخبرة
على اختبارات الذكاء, في مقابل األداء وسط العمر والشيخوخة, فإن األداء الجيد للراشدين المبك ِّرين 

األقل جودة عندهم في مرحلتي وسط العمر والشيخوخة على نفس االختبارات, قد يرجع في جوهره إلى 
"اصطناٍع" ينتج عن طبيعة مناهج البحث المستخدمة, باإلضافة إلى المشكالت المتضمنة في بعض 

  .النماذج النظرية حول النمو ِّ العقلي
ةً ما يتصل بنموذج بياجيه في النمو ِّ العقلي, فمن المعروف أن هذا النموذج  ولعل أكثر هذه المشكالت حدَّ

ينتهي بالمرحلة التي ُتَسمَّى مرحلة العمليات الشكلية أو الصورية "والتي تتسم باستخدام طرق االستدالل 
كما بينا آنًفا", كما أن  الفرضي االستنباطي, والتفكير المجرد على نحٍو عامٍ , وفي مختلف المجاالت

 15, 12بحوث بياجيه وتالميذه ظلَّت تؤكد لسنوات طويلة أن هذه المرحلة يتم الوصول إليها بين سن 
 .سنة, أي طور المراهقة, وبالفعل فإن كثيرين من المراهقين يصلون إليها في هذ السن

مرحلة العمليات الصورية قد ال اقترح أن  "Peaget 1972" إال  أن بياجيه في بعض كتاباته المتأخرة
تصل إلى النمو ِّ أو تصبح واضحة المعالم إال  في الفترة بين طور السعي"الشباب" والرشد المبكر "أي 

 .سنة"15-20
 



 النموطالب م

لكل مرحلة من مراحل النمو مطالب ٌجب أن تتحمك حتى ٌستطٌع الفرد أن ٌتحمك له التوافك والسعادة 

 مع نفسه ومع من حوله .

المطلب الذي ٌظهر فً فترة ما من حٌاة اإلنسان والذي إذا تحمك إشباعه ” تعرف مطالب النمو بأنها :  

لنجاح فً تحمٌك مطالب النمو المستمبلٌة ، بٌنما ٌؤدي بنجاح أدى إلى شعور الفرد بالسعادة وأدى إلى ا

  ” ..الفشل فً إشباعه إلى نوع من الشماء وعدم التوافك مع مطالب المراحل التالٌة من الحٌاة 

 

 مصادر مطالب النمو

التارٌخ الجنٌنً للفرد . ٌبدأ هذا المصدر منذ تكوٌن الخلٌة الملمحة وتستمر خالل  المصدر األول :

 المرحلة الجنٌنٌة .

الفرد مع األصوات ٌعنً صعوبة تكٌف مثال : إذ لم تظهر الوظٌفة السمعٌة خالل هذه المرحلة فإن ذلن 

انب السمعً فمط  بل تمتد الصعوبة على الجحٌاة اإلنسان التالٌة وال تمتصر كمطلب أساسً فً مراحل 

 إلى صعوبة النطك والتعلم . 

 النمط الثمافً للمجتمع الذي ٌوجد فٌه الفرد  المصدر الثاني :

مهارات استخدام الكومبٌوتر ٌكتسب الفرد مثال : مطالب النمو فً المجتمعات المعاصرة تتطلب أن 

 . حٌاة المعاصرةأن ٌتكٌف مع الاالتصال الحدٌثة حتى ٌستطٌع  واإلنترنت ووسائل

 الفرد نفسه  المصدر الثالث :

فً تحمٌك  ةالهامتعتبر من األمور ما ٌبذله الفرد فً سبٌل تعلمه وإتمانه للمهارات والمعارف المختلفة 

  وٌؤدي دورة فً الحٌاة .وعلى االستمرار االجتماعً طموحاته ، وحصوله على الرزق 

 

 مطالب النمو خالل مراحل عمر اإلنسان

 ـ مطالب النمو في مراحل الطفولة . 

 تعلم الكالم واكتساب اللغة .

 تعلم المشً واالنتمال من مكان ألخر .

 تعلم عملٌات الضبط واإلخراج .

 تعلم المهارات االجتماعٌة والمعرفٌة الالزمة لشئون الحٌاة . 

 تكوٌن الضمٌر وتمٌٌز السلوكٌات الصحٌحة والخاطئة .



 الالزمة لأللعاب واألنشطة االجتماعٌة . تعلم المهارات الجسمٌة

 تعلم مهارات االستمالل الذاتً . 

 ـ مطالب النمو في مراحل المراهقة . 

 ـ تكوٌن عاللات جدٌدة ناضجة مع رفاق السن .

 ـ اكتساب الدور االجتماعً السلٌم .

 ـ تمبل التغٌرات الجسمٌة والتوافك معها .

 الدٌن واألصدلاء .ـ تحمٌك االستمالل االجتماعً عن الو

 ـ تحمٌك االستمالل االلتصادي .

 ـ اإلعداد واالستعداد للزواج والحٌاة األسرٌة .

 ـ اكتساب المٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة ومعاٌٌر األخالق فً المجتمع .

 ـ مطالب النمو فً مرحلة الرشد والنضج . 

 ـ تنمٌة الخبرات المعرفٌة واالجتماعٌة .

 ـ اختٌار الزوج أو الزوجة ، والحٌاة األسرٌة المستملة . 

 ـ تكوٌن مستوى التصادي واجتماعً مناسب ومستمر . 

 ـ مطالب النمو فً مرحلة وسط العمر 

 ـ تحمٌك مستوٌات من النجاح االجتماعً والمهنً .

 ـ تحمٌك مستوى معٌشً مالئم .

 ـ التعاون فً تنشئة األطفال والمراهمٌن .

  افك مع اآلخرٌن .ـ التو

  ـ مطالب النمو في مرحلة وسط العمر

 تحمٌك مستوٌات من النجاح االجتماعً والمهنً .ـ 

 تحمٌك مستوى معٌشً مالئم .ـ 

 التعاون فً تنشئة األطفال والمراهمٌن .ـ 

 التوافك مع اآلخرٌن ـ 



 ـ مطالب النمو في مرحلة الشيخوخة . 

 والمتاعب الصحٌة .ـ تمبل حاالت الضعف الجسمً 

 ـ تمبل النمص فً الدخل .

 ـ التوافك مع فمدان الزوج أو الزوجة .

 ـ تمبل الحٌاة بوالعها الحالً ال الماضً .

 ـ المساهمة فً الواجبات االجتماعٌة فً حدود اإلمكانات المتاحة .
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