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                    األستاذ / صولة طارؽجميع التخصصات     –السنة الثانية           النفس النمو المقياس :عمـ

                                                           2019/2018 01رقـ  محاضرة
 النظرة الدينية والتاريخية الفمسفية لعمـ النفس النمو     

الحمد اهلل رب العالميف ، الذي عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ خمقو مف نطفة ثـ أخرجو مف بطف أمو ال يعمـ تمييد /
سنوات  ولكنو في الوقت نفسو، زوده بأدوات العمـ األساسية السمع والبصر والفؤاد، فما ىي إال شيئا عما حولو،

، بؿ حتى اشير فإذا بيذا الجاىؿ يتعمـ وينمو وتتحسف قدراتو المختمفة فيصبح خمقا آخر فتبارؾ اهلل أحسف 
 .الخالقيف

 الدالئؿ الربانية وآياتو الكريمة في خمؽ االنساف وتطوره :   .1

في قولو الكريـ في إف اإلنساف مف المعجزات الكائنات الحية التي خمقيا اهلل وأحسف في خمقيا حيث قاؿ تعالى 
وأوؿ إنساف خمقو اهلل ىو آدـ خمقو مف طيف ثـ خمؽ  4"  آية  لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويمسورة التيف " 

الذي أحسن كل شيء خلقه بقولو تعالى "  -حواء مف ضمع آدـ ثـ تبدأ نسؿ الساللة البشرية خمقيا مف ماء مييف 
 له من ساللة من ماء مهين " السجدة .( ثم جعل نس7وبدأ خلق اإلنسان من طين )

ف خمؽ اإلنساف مف مراحؿ عديدة التي أشار إلييا اهلل في عدة آيات يبدأ خمقو في الرحـ ثـ يتكوف مف عدة إ
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا مراحؿ تكوينية تدخؿ في مرحمة تكويف الجنيف في الرحـ حيث أشار اهلل في قولو "

"  يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقنكم من تراب ثم من نطفة ثم ي قولو تعالى  " )نوح( وف من بعد خلقا
( .  وعند خروج من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ")الحج

النمو عبر المراحؿ المختمفة مف العمر  الجنيف إلى العمـ الخارجي تبدأ حياة جديدة أخرى ويبدأ الطفؿ في تطور
وكؿ مرحمة عمرية يحدث فييا تغيرات عديدة جسمية ونفسية اجتماعية بدورىا تأثر عمى السموؾ الفرد في 

 حملته مختمؼ ىذه التغيرات النمو .وفي قولو تعالى " 
ي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد " الذ  وفي قولو تعالىاألحقاف( أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثالثون شهرا )

هو الذي " في سورة غافرو ،  ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ")الروم(
ومنكم من يتوفى من   ثم لتكونوا شيوخاً   خلقكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقة ثم يخرجكم طفالً ثم لتبلغوا أشدكم

مراحؿ أطوار الجسد البشري مف الطفولة وحتى الممات وكذلؾ و  .76.آية "جالً مسمىً ولعلكم تعقلونولتبلغوا أ  قبل
فإنا خلقناكم من   يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث "  تعالى مراحؿ النمو النفسي ليذا الجسد البشري. يقوؿ
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ين لكم ونقر في األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخّلقة وغير مخّلقة لنب
 .  الحج 5 "نخرجكم طفالً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئ

ؿ وكؿ ىذه الدالئؿ الربانية في معجزة خمقو صبحانو وتعالى يقؼ عندىا العمماء في حيرة كبيرة راجيف تفسير ك 
أطوار النمو والتغيرات  سموؾ ىذا المخموؽ التي تطرأ عمى متغيرات  نموه مف والدتو إلى الشيخوخة وتغيراتيا 
الجسمية والنفسية واالجتماعية مف أجؿ وصؼ وتفسير وتطوير ىذا السموؾ وضبطو في متطمبات الحيات و 

يتماشى مع كؿ القيـ االجتماعية  التربية والتعميـ لمفرد حتى يصبح بإمكانيـ تنشئة جيؿ متحضر متطور
 األخالقية والوطنية يبنى وطنو ويحافظ عميو ويدافع مف أجمو .

وبدأ ىذا االىتماـ منذ أقدـ العصور بمالحظة السموؾ اإلنساني ونموه وتطوره وحاولوا تفسيره و التنبؤ بو وتمتد 
رة الشخصية لإلنساف عبر العصور مفاىيـ النمو اإلنساني إلى التصور الديني و التأمؿ الفمسفي و الخب

 التاريخية .

 مرحمة التفكير البدائي: .2

. ثـ أظيرت  فقد اعتقد المصريوف القدماء بوجود كائف صغير خفي  يتحكـ في سموؾ االنساف و ويسيطر عميو
الحضارة المصرية القديمة برعاية واىتماميا بالطفؿ باعتباره كائنا عاجز وضعيفا وفي حاجة الى اشباع 

طمباتو الحياتية واالجتماعية و المعب وأيضا ال تقؿ الحضارة البابمية والحضارة اليند و الصيف مف حيث مت
تضمينيا وضرورة المحافظة عمى تربية الطفؿ واالعتناء والرعاية بو حسب المؤرخوف في التاريخ  وتفسيرىـ 

 لطفؿ في تمؾ الحضارات القديمة .لمكتابة الحجرية و النقوش التي تنقؿ مشاعرىـ وأعماليـ واالعتناء با

 مرحمة التفسير الفمسفي : .3

لقد عالج اليونانيوف القدماء موضوع عمـ النفس ضمف تفكيرىـ الفمسفي وانشغاالتيـ الفمسفية حوؿ النؼ و 
)القرف السادس قبؿ الميالد ( أحد الميتميف بالفمسفة حوؿ سموؾ  ألكميوفالروح و الجسد والعقؿ .فقد اعتبر 

البشر المختمفة المزاج وركز اىتمامو الى موضوع اإلدراؾ ويقاؿ أنو عمؿ في عمـ وتفسير التشريح  وأعماؿ
ـ(يرى أف العالـ مكوف مف أجساـ ذرية -ؽ428-495) أنكساجوراس.ودرس العيف والعصب و المخ .وكاف 

وىو أوؿ مف ( ـ-ؽ534-594أمبادوكميس )صغيرة وأف األشياء الطبيعية خميط مف جميع الذرات . وأعتبر 
      تحدث عمى اإلدراؾ الحسي وتأمؿ فيو 
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و  –واليواء –وقاؿ بأف العناصر األساسية التي يتكوف منيا األشياء الموجودة في العالـ أربعة ىي التراب 
 الماء و النار وأعتقد أف الجسـ كمو يشترؾ في كؿ نشاط جسمي أو عقمي . وقاؿ بأف الدـ ىو مركز الذكاء.

أساس تعاليمو النفسية قولو )اعرؼ نفسؾ (وىو يرى أف المعرفة  –أثيني  ـ : -ؽ 474 – 399سقراط   - أ
الحقيقية موجودة داخؿ الشخص ، ولكف انصراؼ الناس لألعماؿ اليومية يحيط المعرفة بغشاوة ، فعمى مف 

عمى قوتيف ىما يريد اف يعرؼ الحقيقة أف يناقش نفسو وأف يواجييا ، وىو يرى أف الطبيعة اإلنسانية تشتمؿ 
العقؿ و الشيوة ، وىاتاف القوتاف رغما أنيما تعيشاف معا إال أف الصراع بينيما دائـ الختالؼ طبيعة كؿ 

 منيما.

ـ : ىو الفيمسوؼ األثيني الشيير وىو تمميذ سقراط ، سجؿ آراء في محاوراتو  -ؽ 427-347أفالطوف  - ب
  ث أقساـ   الشييرة وفي كتابة الجميورية وقد قسـ النفس إلى ثال

وقد حدد مكانا لكؿ قسـ النفس العاقمة مركزىا الرأس النفس العاقمة و النفس الغضبية و النفس الشيوانية 
ألف الرأس أعمى جزء في الجسـ فيو أقرب إلى السماء كما أنيا مستديرة و الدائرة أقرب األشكاؿ الرياضية إلى 

 نفس الشيوانية موطنيا البطف .الكماؿ ، أما النفس الغضبية فموطنيا القمب  و ال
و النفس بالنسبة لمجسـ مثؿ الرباف بالنسبة لمسفينة يقودىا وسط العواصؼ حتى يصؿ بيا إلى غايتيا  وىذه 
النفس اإلنسانية أشبو بعربة يجرىا جواداف جامحاف ىما النفس الغضبية و النفس الشيوانية ، أما القائد فيو 

       ية و الشيوانية وتخضعيا لسيطرتيا.        بيطر عمى النفس الغالنفس العاقمة التي عمييا أف تس
أثيني فيمسوؼ اليوناف األكبر وىو تمميذ أفالطوف وىو أكبر فيمسوؼ في تاريخ ـ :-ؽ 384-322أرسطو  - ج

 الفكر اإلنساني كما أنو  ) الجد البعيد( لعمـ النفس ألنو ألؼ أشير الكتب القديمة ىو كتاب النفس .

 رسطو في عمـ النفس تحتاج إلى كتاب خاص ولكف نوجز بعض أرائو  في النقاط اآلتية :وآراء أ
  يعرؼ النفس بأنيا )كماؿ أوؿ لجسـ طبيعي آلي ذي حياة بالقوة( ويقصد بالكماؿ أف النفس مكممة لإلنساف

اىا و الجسـ الطبيعي ىو الجسـ المتحرؾ ويقصد بجسـ آلي أي أنو لو آالت وأعضاء أما القوة فمعن
 اإلمكانية 

 لموجود و الحياة و االستمرار ويجد أرسطو ثالثة أنواع مف النفوس : 
 وىي أساس الحياة و الغذاء و النمو وىي موجودة في النبات و الحيواف واإلنساف  النفس النباتية: -

ووظيفتيا الحركة واإلحساس عف طريؽ الحواس الخمس البصر، السمع ، الذوؽ النفس الحيوانية :  -
 لممس و الشـ وىي موجودة عند اإلنساف و الحيواف،ا

  وظيفتيا التفكير وىي موجودة عند اإلنساف فقط  النفس العاقمة : -
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وأشتير أرسطو كذلؾ بنظرية )الوسط ( أو مطا تسمى أحيانا "الوسط السعيد " فالفضيمة عنده اإلفراط والتفريط 
جبف و التيور ف و الكـر فضيمة وىو وسط بيف رذيمتي وكالىما رذيمة فمثال الشجاعة وسط بيف الطرفيف ىما ال

 الشح مف جية واإلسراؼ مف جية أخرى.

 النمو اإلنساني في العصور الوسطى عمـ النفس  .4

 : عند اإلسالمييف  4-1

تأثر العمماء المسمموف بفمسفة اإلغريؽ إلى حد كبير أمثاؿ أفالطوف وأرسطو وأضافوا الكثير مف البناء 
عمى ما وجدوه مف عمـ وفمسفة فكتب الرازي )أبو بكر محمد بف زكريا الرازي توفى سنة  المعرفي و الفمسفي

 (فيميزاف العقؿ والمذة واألوىاـ و الحركات و كتب الكثير في النفس و في الطب أيضا الروحاني.063
 أبحاثا في عمـ النفس مثؿ الفوز األكبر (421-325مسكويو )أبو عمى أحمد بف محمد مسكويو وكتب 

و الفوز األصغر وتيذيب األخالؽ وتجارب األمـ . وفي األخالؽ و التربية وأىتـ بتربية األطفاؿ وتعميميـ 
و –وتحميميـ بالفضائؿ الخالقية و الكماؿ النفسي وكما دعا إلى التحمي طالب العمـ بالتحمي مف الحكمة 

الفمسفة المعمـ الثاني وىو لقبو يسمى في تاريخ :  399-توفىالفارابي و العدالة –و الشجاعة  –العفة 
الفخري وىو مف الفالسفة وعمماء النفس الكبار ، ألؼ الكبير مف الكتب أىميا "المدينة الفاضمة"  ونظريتو 

 في النفس تقوـ عمى أف النفس ليا أربع قوى ىما :

  تتفرع قوى ثانوية في و القوة الرئيسية محميا القمب ثـ  : وىي القوة التي يتغذى بيا اإلنسافالقوة الغاذية
 الجسـ ىما المعدة الكبد و الطحاؿ 

 وبيا يتـ إدراؾ الحواس  الخمس  بحيث كؿ حاسة تختص بجانب معيف مف اإلحساسالقوة الحاسة : 

 و ىي ترسـ في النفس مف الحواس  بعد غيابيا عف الحس وتركيب صور الحواس كما القوة المتخيمة :
 ث .تتخيؿ الشيء الذي مضى و الذي سيحد

  وىي التي يعقؿ بيا اإلنساف ويميز بيا بيف األشياء بيف الجميؿ و القبيح وبيف الغث و القوة الناطقة :
 الثميف وتنقسـ القوة الناطقة إلى ثالث 

o  / وىي التي يحوز بيا اإلنساف المعارؼ و العموـ النظرية و النظرية 

o وىي التي يحوز بيا أيضا الصناعات و الحرؼ العممية / 

o  وىي التي يكوف بيا نزوع اإلنساف  أف يطمب الشيء أو ييرب منو و محؿ القوى النفسية  وعيةالنز  / 
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ىو أكبر فيمسوؼ وعالـ نفس في العصور الوسطى ، ألؼ الكثير مف الكتب : 1436 -984ابف سينا  - أ
فيرى    ئيس"وكانت عنايتو بعمـ النفس فائقة ولو كتاب شيير " النفس " واشتير بمقب فخري وىو "الشيخ الر 

بأف النفس جوىر روحاني قائـ بذاتو وىو أصؿ القيمة المدركة و المحركة ألجزاء البدف  وفي نظرياتو أنو يقسـ 
 القوى النفس إلى ثالث أقساـ : 

 : وىي النفس النباتية وليا ثالث وظائؼ التغذي والنمو و قوى يشترؾ فييا اإلنساف و الحيواف و النبات
 التوليد .

 وليا قوى كثيرة مثؿ القوى  و ىي النفس الحيوانيةفييا اإلنساف و الحيواف وال توجد لمنبات : قوى يشترؾ
 اإلدراكية و بالحواس الخمس و القوى النزوعية إلى الشيوة و الغضب 

 : وال توجد عند الحيواف أو النبات وىي النفس الناطقة أو اإلنسانية وتحتوي عمى قوى تخص اإلنساف فقط
ميا العقؿ العممي مف التعامؿ مع شئوف الحياة اليومية ، و العقؿ النظري وىو قوة عالمة قوى عديدة أى

 يدرؾ اإلنساف المعارؼ النظرية و المكتسبات .

وىو مف أبرز العمماء الديف و الفمسفة أشتير بمقب فخري وىو " حجة اإلسالـ : 1111-1458الغزالي –ج  
الفمسفة وعمـ النفس ولو العديد مف الكتب النفسية و التربوية أشيرىا  "، ألؼ العديد مف الكتب في عمـو الديف و

" معارج القدس " ونظرياتو في عمـ النفس واسعة وخاصة في عمـ النفس االجتماعي و األخالقي ونورد منيا 
 في النقاط اآلتية :

 يقسـ قوى النفس بنفس أسموب الذي أتبعو ابف سينا  -

ظرية مبتكرة ترى أف الغضب قوى محميا القمب و الغضب ىو غمياف الدـ القمب نظرية في االنفعاالت النفسية ن -
وىذا الغضب إذ تـ كظمو رجع إلى باطف اإلنساف واختفى وسار فيو  –بطمب االنتقاـ وأسبابو الزىو والعجب 

لتي حقدا ، و الحقد يثمر الحسد وىو تمني زواؿ النعمة مف الغير  ، و الغضب و الشيوة ىي مف األبواب ا
 تدخؿ الشياطيف إلى قمب اإلنساف.

 عمـ النفس النمو اإلنساني في أوربا  4-2

تعتبر فترة العصور الوسطى في أوروبا فترة تجاىؿ فييا النمو اإلنساني بالنضر إلى طبيعة النظاـ السياسي 
لمراىقة واالجتماعي واالقتصادي الذي ساد في تمؾ الزمف وىو النظاـ اإلقطاعي. وكاف االىتماـ بالطفؿ وا

اىتماـ ضئيؿ جدا بفضؿ العقؿ عمى النحو الذي كاف موجود في الفمسفة اليونانية إال أف بعض الفالسفة 
المسيحييف مثؿ توماس األكويني وأغسطس أظيرا اىتماما غير مباشر بالنمو اإلنساني وأشارا إلى أف النمو 
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طئ الديني مثؿ خطيئة آدـ عميو السالـ يسير في طريؽ محدد في التربية الدينية عمى أساس اعتقادىـ الخا
 وظؿ ىذا األمر حتى تغيرت االتجاىات تماما في أوروبا مع بداية عصر النيضة .

 النمو اإلنساني في العصر الحديث:
تطور عمـ النفس النمو تطورا كبيرا في العصر الحديث اتجاىات عديدة أفرزت عمـ النفس النمو كعمـ قائـ 

فس في بدايات تكويف الجنيني لمؤثرات فمسفية وأفرى فسيولوجية وىي الخطوة األولية بذاتو وقد خضع عمـ الن
التي التمسيا العمماء في المعرفة العممية اإلنسانية آنذاؾ .وشيدت أوروبا إحياء لمنزعة اإلنسانية ما بيف 

يضة ازدىرت العصور الوسطى في القرف الخامس العشر و الثامف العشر و التي سميا بعد ذلؾ بعصر الن
أموس عمى أثرىا الثقافة واألدب وظير اىتماـ وضح في الفروؽ الفردية و النمو اإلنساني تحدث عنو 

 في أواخر القرف السادس عشر ولخصو في أربعة مراحؿ نمائية مع متطمبات التربية لكؿ مرحمة  كومينوس
مرحمة التعقؿ واالستدالؿ  –سنة 21-6مرحمة الحيؿ وتمتد مف  –سنوات 6-مرحمة األراؾ تمتد مف الوالدة -

 سنة. 12-21ومرحمة الطموح األخيرة وتمتد مف –سنة 21-21وتمتد مف 
كتابو العالـ في صورة جمع فييا صورا وأشكاال لدراسة الطفؿ في ذاتو كومينيوس نشر  2661وفي عاـ 

 كطفؿ وأكد لمطفؿ شخصية نفسية المتميزة وليس رجال صغيرا .
الذي ذكر الكثير مف عادات الطفؿ وكيفية تكوينيا  جوف لوؾ(القرف السابع عشر مثؿ ) وقد اىتـ كثيروف في

 .واتفاقيا مع معايير الجماعة وقاؿ أف الطفؿ يولد وعقمو صفحة بيضاء  ودوافعو وأنواعيا
( ونادى بإعطاء الطفؿ حريتو المطمقة لمتعبير عف أيمؿ(كتابو)  جاف جاؾ رسووفي القرف الثامف عشر كتب) 

نزعاتو الطبيعية وتنمية مواىبو وقدراتو التي حبتو بيا الطبيعة . ويرى رسو أف الطفؿ مخموؽ بدائي نبيؿ وأنو 
وأال يفرضوا سموكيـ   أراءىـيفسد أحوالو سوى تدخؿ الكبار ومف ثـ يجب أال يقحـ الكبار  خير بطبيعتو وال

 , عمى الطفؿ وقاؿ إف الطبيعة مصمح الفرد والمجتمع
 ة القرف الثامف عشر برز العديد مف الفالسفة و العمماء في أوروبا وانتباىيـ نحوى النمو اإلنساني. ومع نياي

نظرية مبدئية في النمو اإلنساني تيتـ بالفروؽ الفردية األفراد في  -6086-6677نيكوالس تيتنسفقدـ 
وأثرت نظرياتو في التربية  سوو ر ء ( بآرابستالوزيوفي القرف التاسع عشر تأثر)   النواحي الجسمية و النفسية .

ذا كاف شريرًا فإف ذلؾ يكوف بسبب غمؽ طريؽ  اإلنساففيو يرى أف  خِير ويسعى دائمًا إلى تحقيؽ الخير وا 
حوؿ تربية األطفاؿ معطيا أىمية لمحدس الحسي وأكد عمى مبدأيف في التربية بستالوزي  وأكدالخير في وجيو 

اتو وخصائص نموه وأف التربية ركيزة أساسية في إصالح المجتمع .وسجؿ أنيا تتماشى مع طبيعة الطفؿ وحاج
حوؿ مراحؿ النمو مدى الحياة واىتـ بالفروؽ  وبعض انطباعات-6080-6668فرودريؾ أوجست كاروس

 الفردية بشكؿ خاص بيف الجنسيف وخالؼ الثقافات حوؿ نمو اإلنساف.
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 ة لنموذجيا الخاص في التربية الطفؿ كاآلتي :عددا مف االفتراضات النظريماريا مانتسوري وقدمت  
 الضغط و الشدة يعيقاف التعمـ التمقائي  -
 األلعاب دور تيذيبي في استثارة انتباه الطفؿ  -
 إعطاء الطفؿ الحرية تساعده عمى التفكير حسب ميولو وقدراتو -
  تربة الطفؿ تربية استقاللية تساعد الطفؿ في تطوير الشخصية واالعتماد عمى النفس -
 تربية الحواس تطور نمو التربية العممية عند الطفؿ  -
 التعميـ الفردي ىو التعميـ الذي يحقؽ ذاتية الطفؿ ويساعده عمى نموه المعرفي .   -
مطور نظرية  داروف((وأسس نظاـ مدرسة الحضانة وانتشرت آراؤه عف استمرار النمو .وأسيـ) فروبؿ. جاء)

تحميال لتاريخ حياة طفمو األوؿ الذي ولد سنة   ـ 7711في سنة  التطور( مباشرة في عمـ النمو حيث نشر
7781 . 

أوؿ مف أحيا دراسة النمو عمى أسس عممية  -1874-1796أودولؼ كيتيميو ويعد عالـ الفمؾ و الرياضيات 
وأجرى بحوث حوؿ دراسة النمو اإلنساني مف الطفولة إلى الشيخوخة ودرس عدة أبحاث حوؿ االنتحار 

الجناح و المرضى العقمية واالبتكار وتناوؿ بحوث حوؿ طبيعة االختالفات الجنسية والثقافات و والجريمة و 
 -البيئة الجغرافية 

وضح فيو نظريتو الشييرة  2161كتابو الشيير " أصؿ األنواع " عاـ  2111-2131 دارويف شارلزوأصدر 
إلنساف جزء مف الطبيعة الحيوانية وصورة في التطور و التي أثرت في الفكر الغربي الحديث مبرزا فييا أف ا

عدة مقاالت حوؿ النمو المبكر لطفمو الرضيع وأىمية  2111الحياة تبدأ مف أحادية الخمية  ونشر في عاـ 
أبحاثا في قوانيف الوراثة مما فتح أفاؽ جديدة في مندؿ النمو الفردي و التطور اإلنساني في النمو .ونشر 

" عقؿ الطفؿ" شرح فيو الفعاؿ  -2111كتابو برير لنفسي عند اإلنساف ونشر . البحوث في دراسة التكويف ا
المنعكسة لمطفولة عند الميالد وتفاعالىا في مراحؿ نموه .وكذا توسعت البحاث و الدراسات حوؿ دراسة 

ذي لمع ( الستنالي ىوؿ سيكولوجية النمو اإلنساني و التطورات و المتغيرات السموكية التي تطرأ عمى النمو.)
إسمو كرائد مف رواد عمـ نفس النمو في أمريكا وأسيـ في ارساء دعائـ طرؽ البحث في ىذا العمـ وأمدنا 

بالكثير مف المعمومات عف األطفاؿ والمراىقيف . وكاف ىو نفسو أستاذًا لكثير مف عمماء النفس الذيف اىتموا 
إىتـ بالنمو العقمى لألطفاؿ ووضع أوؿ مقياس كامؿ ( رد بينيويألفبالطفولة والمراىقة فيما بعد . وكذلؾ فإف )

 وفي فيينا أنشأ   ترجـ وقنف في معظـ بالد العالـ ومف بينيا مصر ,  ـ7191لمذكاء سنة 
 . في العشرينات مركزًا لمبحث في سيكموجية الطفولة شارلوت بوىمر( وزوجتو كارؿ بوىمر)
بيرة وجبارة في النمو المعرفي والفكر في نظريات النمو وفي أوائؿ القرف العشريف حظا ىذا العمـ بخطوات ك 

والتأثيرات الوجدانية و وخاصة بعد إنشاء ويميـ فونت أوؿ مخبر في عمـ النفس الذي يدرس الحواس واإلدراؾ 



 9 

وتوالت الدراسات والبحوث الجديدة في عمـ نفس النمو وزادت  . العمميات النفسجسمية التي ليا عالقة بالحواس
قت الحاضر بدرجة كبيرة حتى لنجد الكثير مف المجاالت العممية قد انفردت بنشر ىذه البحوث في الو 
ىذه المجالت العممية اآلالؼ مف البحوث في عمـ نفس النمو ولقد تزايد االىتماـ في مصر في   وتحوى

مراحمو ومظاىره السنوات األخيرة بالدراسات الخاصة بعمـ نفس النمو ويجد الباحث دراسات في النمو تغطي 
  .وىكذا نرى أف عمـ نفس النمو ما زاؿ ينمو، المختمفة
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 األستاذ / صولة طارؽ         جميع التخصصات –السنة الثانية         النفس النمو المقياس :عمـ

           0208/0209                                                                   20محاضرة رقـ 

 عمـ النفس النمو عموميات وتفسير

 تمييد/
عمـ النفس النمو ىو أحد فروع عمـ النفس العاـ الذي ييتـ بدراسة التغيرات التي تطرأ عمى السموؾ الفرد مف 
بدء خمقو إلى الشيخوخة و الممات ، وىو في ذلؾ يشترؾ مع العديد مف العمـو اإلنسانية و البيولوجية في 

ي تطرح في تمؾ العموـ وكما يطمؽ عميو اسـ عمـ النفس االرتقائي أو التطوري داللة عمى العديد ـ القضايا الت
الكـ اليائؿ مف المعمومات و المعارؼ التي يزودنا بيا ىذا العمـ ، و التي يرتبط بشكؿ أو بآخر مع عمـ النفس 

 .العاـ و عمـ االجتماع و األنثروبولوجيا وعمـ األجنة وعمـ الوراثة وعمـ الطب 
وقد حاولوا عمماء عمـ النفس الوقوؼ أماـ ظاىرة  النمو اإلنساني و المتغيرات التي تحدث لو و التي ترتبط بو 
، وىذا االىتماـ بمراحؿ النمو اإلنساني وتطوره وىذا مف منطمؽ مرحمة الطفولة ، بحيث تعتبر أىـ مرحمة في 

ب لو اهلل عز وجؿ في قمبو وغرائزه شيوة البنيف حياة اإلنساف منذ والدتو   وحيث ىذا الكائف اإلنساني وى
والعطؼ عمييـ وتوجد الطفؿ في البيئة البشرية أو األسرة ىو جزء مف المذات الحياة و الطبيعة السوية لمبشر 
مف البعد العاطفي فبموغ ىذا الحب واالنتماء العاطفي مف منطمؽ الدافع األمومة و األبوة  و التي تعتبر مف 

 وية لإلنساف عمى حب الذات .الدوافع الق
و الديف اإلسالمي الحنيؼ أبرز عاطفة حب األطفاؿ حيث أف حب األوالد مف أقوى الدوافع لإلنساف وىذا مف 

زين للناس حب الشهوات من منطمؽ البعد الديني وأشار الو عز وجؿ في قولو الكريـ في سورة آؿ عمراف " 
 . " المال و البنون زينة حياة الدنيا" رة الكيؼ وفي قولو  تعالى في سو "  النساء و البنين

وفي ىذا العصر الحاضر االىتماـ بالطفولة مف أىـ المعايير التي يقاس بيا مف حيث تقدـ المجتمعات 
اإلسالمية و الرقي و الحضارة ؼ ي التطبيع االجتماعي و التطور وخاصة في إنشاء أجياؿ تتسـ بالتحضر و 

الديف و الوطف معا و العمؿ مف مستقبؿ البالد وىذا مف منطمؽ البعد  الوعي الحضاري بحب وخدمة
 االجتماعي االقتصادي والحضاري .

بحيث رعاية و لتربية و التعميـ التي تتماشى مع القيـ الحضارية و التقدـ و التطور ألف األطفاؿ ىـ بؤر ة 
لممستقبؿ يمثؿ حتمية حضارية يفرضيا المجتمع وىـ مستقبؿ المشرؽ لمبالد واألمة اإلسالمية حيث إعدادىـ 

 التطور العممي و التكنولوجي المعاصر.
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يعني النمو تغيرات كمية في حجـ الطفؿ وبنائو، وتغيرات كيفية تتمثؿ في سمسمة منظمة مترابطة النمو :   
 مف التغيرات المتالحقة باتجاه النماء )إلى األماـ(. والنمو ليس مجرد إضافة 

درة إلى قدرة ولكنو عممية معقدة تعمؿ عمى تكييؼ بناء الجسـ ليتمكف مف تأدية أدوار طوؿ إلى طوؿ أو ق
وظيفية معينة . أي أف ىناؾ تكاماًل بيف بنية الجسـ ووظائفو وكؿ تغير يعتمد عمى التغيرات التي سبقتو ، وىو 

 بدوره سيؤثر عمى التغير الذي سيميو.
بما فييا الدماغ لمستوى مف النمو والتطور يساوى أو يزيد يعني أف تصؿ أعضاء الجسـ وأجيزتو النضج : 

عف  مستوى نضج  األفراد في المرحمة العمرية المحددة. وبيذا المستوى مف النضج يتمكف األفراد مف أداء 
 . الميمات المتنوعة التي تناسب األفراد مرحمتيـ العمرية

اإلنساف لمنضج أصبحت أجيزة الجسـ وأعضائو :  يرتبط ىذا المفيوـ بمفيوـ النضج فإذا وصؿ االستعداد
قادرة عمى القياـ بالميمات المنوطة بيا في ىذه المرحمة العمرية، وتتولد في الفرد الدوافع ويصبح لديو طموح ، 
ثبات الذات ، فالرغبة في إثبات الذات والرضا  وىنا يقبؿ الفرد عمى التعمـ بنفسية ناضجة تممؾ اإلرادة لمتعمـ وا 

 س ، والرغبة في تحقيؽ الطموح تخمؽ في الفرد استعدادًا لمتعمـ ولمتضحية في سبيؿ الوصوؿ لألىداؼ.عف النف

 :تعريؼ عمـ النفس 1

ىو العمـ الذي يدرس السموؾ اإلنساني دراسة عممية موضوعية بيدؼ فيـ السموؾ ومعرفة القوانيف المنظمة لو  
اج ظواىر سموكية مرغوبو واالبتعاد عف الظروؼ حدوثو .. بيدؼ انت بإمكانيةحتى يمكف ضبطو والتنبؤ 

 التعميـ التربية  ) والمواقؼ الغير سوية .. تشعبت المعارؼ النفسية بتطبيقاتيا في مجاالت ومياديف متعددة منيا

  ي..(الجنائ , العسكري , الصناعي , التربوي ) الجريمة  فظيرت فروع عمـ النفس , الجيش , الصناعة ,

 :موعمـ نفس الن -2 .1

حتى الممات.. يصؼ  اإلخصابمنذ عممية  اإلنسانيأحد فروع عمـ النفس ييتـ بدراسة ظاىرة النمو ىو  
الجسمية , العقمية, االجتماعية, االنفعالية, المغوية( ويكشؼ عف العوامؿ المؤثرة فييا.. اىتمت ) مظاىر النمو

رات في النمو الجسمي أو العقمي أو بعض الدراسات الوصفية بوصؼ ظاىرة النمو بمظاىرىا فرصدت التغي
االنفعالي.. واىتمت دراسات أخرى بالجانب التفسيري لظواىر النمو المختمفة والكشؼ عف انماط العالقة بيف 

  ..مظاىر النمو المختمفة والعوامؿ المؤثرة فييا لموصوؿ إلى القواعد والقوانيف التي تحكـ الظاىرة
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مية لكافة التغيرات التي تحدث لمكائف الحي بمظاىرىا الجسمية العقمية تعريؼ عمـ نفس النمو الدراسة العم
والكشؼ عف القوانيف  .. النفسية االجتماعية السموكية بيدؼ وصفيا وبياف ارتباطيا مع بعضيا ومع غيرىا

  ..والمبادئ المنظمة ليا بغية تحقيؽ أىداؼ معرفية أو تطبيقية مستخدما المنيج العممي

 في عمـ النفس النمو: أىداؼ البحث -3 .2
 يسعى عمـ النفس النمو الى تحقيؽ ىدفيف رئيسيف: .3

  الوصؼ الدقيؽ و الكامؿ لمعمميات النفسية لدى الفرد مف مراحؿ عمرية مختمفة واكتشاؼ خصائص
 التغير الذي يطرأ عمى ىذه العمميات في كؿ المراحؿ العمرية المختمفة 

 نساني واكتشاؼ العوامؿ والقوى و المتغيرات التي تحدد ىذا تفسير ظاىرة التغيرات الزمنية لمسموؾ اإل
 التغير.

وفي ىذا المجاؿ تطور اىتماـ الباحثيف المختصيف في طبيعة تغير النمو اإلنساني وتطوره مف كؿ 
الجوانب السموكية كالقدرة الحسية و الحركية ووظائؼ اإلدراؾ و الذكاء واالستجابات االجتماعية واالنفعالية 

ذلؾ وتفسير ىذه الظواىر مف أجؿ الرعاية الحسنة و التحكـ و التنبؤ و التدخؿ في التغيرات وغير 
السموكية  المواكبة ليذا النمو و التي تحدث في المواقؼ الحياتية المختمفة و العوامؿ المؤدية ليذا السموؾ 

دراؾ العالقات بيف الظواىر المراد قياس يا و األحداث التي تالزميا أو و مف ىنا نرى أف الفيـ يتـ الربط وا 
 تسبقيا حتى نصؿ الى فيـ عممي دقيؽ مبني عمى الموضوعية يفسر ىذه الظواىر السموكية .  

 وصؼ التغيرات السموكية: 3-0
في ىذا المجاؿ بجمع الحقائؽ عف الظواىر النمو اإلنساني مف  في عمـ النفس النمو يقـو المختصوف

ة لممالحظة وباستخداـ كؿ الوسائؿ و الطرؽ الفنية التي وصؿ إلييـ خالؿ الوصؼ ىذه الظواىر القابم
عمميـ مثؿ الفحوص الطبية و المالحظة واالختبارات و المقابالت الشخصية واالستخبارات وغير ذلؾ . 

ويمثؿ الوصؼ خطوة ىامة في سبيؿ تحقيؽ المعرفة العممية وتكويف صورة عقمية منتظمة لوصؼ الظواىر 
وكية يسعى بذلؾ االجابة عف عدد  التساؤالت اليامة المتعمقة بالتغيرات السموكية بالنمو في التغيرات السم

 المراحؿ المختمفة .
 تفسير التغيرات السموكية: 3-2

وىو يسعى عمـ النفس النمو الى تفسير الظواىر وجمع الوقائع وتكويف الحقائؽ و المبادئ العامة التي 
 الجوانب ولتفسير ىذه الظواىر لمتغيرات السموكية نضع األسئمة التالية: يمكف فيـ التغيرات السموكية كـ
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لماذا يختمؼ الطفؿ في المشي ؟ أو يكوف أكثر طالقة في المساف ؟ أو أكثر قدرة لحؿ المشكالت  -
 بتقدمو في العمر ؟.

 التنبؤ بالتغيرات السموكية: 3-3

تغير السموكي لفرد ما إلى إمكاف التنبؤ حيث يسعى عمـ النفس النمو إلى تفسير ظاىرة ال في ىذا الصدد
 الدقيؽ بسموؾ ذلؾ الفرد .

 ضبط التغيرات السموكية و التدخؿ فييا: 3-4
البد مف التنبؤ بالسموؾ مف أجؿ ضبطو ودراسة مختمؼ الجوانب لدى الشخص الذي صدر منو ذلؾ 

  1999ؿ محمد إسماعي –السموؾ . وصوال الى المعايير لمنمو في كؿ مرحمة مف مراحمو 
ولكي تحقؽ ىذا الغرض ال بد مف وصؼ وتفسير ظواىر النمو وتحديد العوامؿ المؤثرة فييا مثؿ المنبيات 

  . ة الفرد في التفكير وحؿ المشكالتطريق –السموؾ المتعمـ  –الدوافع البيولوجية االجتماعية  –البيئية 
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 األستاذ / صولة طارؽ      صصاتجميع التخ –السنة الثانية      النفس النمو المقياس :عمـ

              0208/0209                                                            23محاضرة رقـ 

 عمـ النفس النموأىمية دراسة 

 أىمية و أىداؼ دراسة النمو .1
الطفولة، و دراسة  ال شؾ أف دراسة سيكولوجية الطفولة ميمة في حد ذاتيا و مفيدة بالنسبة لفيـ مرحمة

 ... سيكولوجية المراىقة ميمة في حد ذاتيا و مفيدة لفيـ المرحمة التي تمييا و ىكذا
و يعتبر عمـ نفس النمو كما سبؽ القوؿ المجاؿ الذي يشمؿ مراحؿ تطور الكائف الحي طواؿ حياتو بيدؼ 

ؼ عمى طبيعة العمميات النفسية توفير الحقائؽ و المعمومات المتعمقة بمظاىر النمو المتعاقبة ف و التعر 
المصاحبة لمنمو و توقيت حدوثيا، وتحديد العوامؿ المؤثرة في تمؾ العمميات سمبا أو إيجابا كما أف ىناؾ عدة 
أسباب وراء االىتماـ بنمو الكائف الحي بصفة عامة، و يمكف تمخيص أىمية دراسة ىدا العمـ في عدة نقاط 

 :أىميا
 :مف الناحية النظرية 1-1
 :تزيد مف معرفتنا لمطبيعة اإلنسانية و لعالقة اإلنساف بالبيئة التي يعيش فييا و ذلؾ مف خالؿ -
التعرؼ عمى تأثير كؿ مف العوامؿ الوراثية و البيئية عمى النمو، مما يؤدي إلى توفير العناصر المساعدة   -

 .اإليجابية التي يمكف توقعيالتمؾ العوامؿ عمى تأدية عمميا في أحسف الظروؼ و تحقيؽ أفضؿ النتائج 
 )د. رمضاف محمد القذافي، تؤدي إلى تحديد معايير النمو في كافة مظاىره و خالؿ مراحمو المختمفة   -
 :مف الناحية التطبيقية 1-2
تزيد مف القدرة عمى توجيو األطفاؿ و المراىقيف و التحكـ في العوامؿ و المؤثرات المختمفة التي تؤثر في   -

ذلؾ مف خالؿ مثال مساعدة األفراد عمى فيـ أنفسيـ و ما ينتابيـ مف تغير يرتبط بمراحؿ النمو  النمو و
 .المختمفة، و تقبؿ المظاىر المصاحبة لو، و التوافؽ مع عالـ الواقع

يمكف قياس مظاىر النمو المختمفة بمقاييس عممية تساعدنا عمى مف الناحية النفسية و التربوية في التكفؿ   -
 .فراد، إذا ما اتضح شذوذ النمو في أي ناحية عف المعيار العاديباأل
 :بالنسبة لعمماء النفس 1-3
تساعد دراسة ىذا العمـ األخصائييف النفسانييف في جيودىـ لمساعدة األطفاؿ و المراىقيف و الراشديف...   -

 .لمينيخاصة في مجاؿ عمـ النفس العالجي و التوجيو و اإلرشاد النفسي و التربوي و ا
كما تعيف دراسة قوانيف و مبادئ النمو و تحديد معاييره في اكتشاؼ أي انحراؼ أو اضطراب أو شذوذ في   -

 .سموؾ الفرد. و تتيح معرفة أسباب ىذا االنحراؼ و تحديد طريقة عالجو
 :بالنسبة لممدرسيف 1-4
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تؤثر في نموىـ و أساليب  تساعد في معرفة خصائص األطفاؿ و المراىقيف و في معرفة العوامؿ التي -
سموكيـ، و في طرؽ توافقيـ في الحياة، و في بناء المناىج و طرؽ التدريس و إ عداد الوسائؿ المعينة في 

 .العممية التربوية
يؤدي فيـ النمو العقمي و نمو الذكاء، و القدرات الخاصة و االستعدادات و التفكير و التذكر و التخيؿ و  -

في العممية التربوية)تطور الممكات العقمية( حيث يحاوؿ الوصوؿ إلى أفضؿ الطرؽ القدرة عمى التحصيؿ 
  .التربوية و التعميمية التي تناسب مرحمة النمو و مستوى النضج المالئـ

تفيد في إدراؾ المدرس لمفروؽ الفردية بيف تالميذه، و أنيـ يختمفوف في قدراتيـ و طاقاتيـ العقمية و  -
  .و بيذا يوجو المدرس انتباىو لألفراد و يراعي قدراتيـ و ال يكتفي بالتربية الجماعية…الجسمية و ميوليـ

 :بالنسبة لألفراد 1-5
تفيد بالنسبة لألطفاؿ، و ىـ راشدو المستقبؿ. فبفضؿ فيـ أولياء األمور و القائميف عمى التربية و الرعاية   -

التوجيو عمى أساس دليؿ عممي ممكنا مما يحقؽ الخير النفسية واالجتماعية و الطبية لعمـ نفس النمو، أصبح 
 .لألفراد مف الطفولة إلى الشيخوخة

التي يعيشيا و يعتبر عميو أف طبيعية مرحمة النمو –بقدر مستوى نموه  –تساعد في أف يفيـ كؿ فرد   -
يرىا، أي أف يا بأوسع و أصح و أكمؿ شكؿ ممكف باعتبارىا غاية في حد ذاتيا قبؿ أف تكوف وسيمة لغييحي

الفرد ال ينبغي أف يضحي بطفولتو مف أجؿ رشده، بؿ يجب أف يحيا الطفولة عمى أحسف وجو ممكف حتى يبمغ 
  .أكمؿ رشد ممكف

 :بالنسبة لألولياء 1-6
تساعد األولياء في معرفة خصائص األطفاؿ و المراىقيف مما يعينيـ و ينير ليـ الطريؽ في عممية التنشئة   -

  .جتماعي ألوالدىـو التطبيع اال
تعيف األولياء عمى تفيـ مراحؿ النمو واالنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى مف مراحؿ النمو، فال يعتبروف   -

المراىقيف أطفاال...و ىكذا يعرفوف أف لكؿ مرحمة مف مراحؿ النمو خصائصيا المميزة حيث تنمو شخصية 
  .الفرد بمظاىرىا المختمفة

فال يكمؼ الوالداف الطفؿ غال وسعو و ال يحمالنو  ية الشاسعة في معدالت النمو،تتيح معرفة الفروؽ الفرد  -
 .ما ال طاقة لو بو، و يكافئانو عمى مقدار جيده الذي يبذلو و ليس عمى مقدار مواىبو الفطرية

 :بالنسبة لممجتمع 1-7
مفة في تحديد أحسف الشروط يفيد في فيـ الفرد و نموه النفسي و تطور مظاىر ىذا النمو في المراحؿ المخت  -
ثية و البيئية الممكنة التي تؤدي إلى أحسف نمو ممكف، و حتى ال يخطئ في تفسيره تحقيقا لخير الفرد و االور 

  .تقدـ المجتمع
تعيف عمى فيـ المشكالت االجتماعية وثيقة الصمة بتكويف و نمو شخصية الفرد و العوامؿ المحددة ليا   -

مي و التأخر الدراسي و الجناح و االنحرافات الجنسية... و العمؿ عمى الوقاية منيا مثؿ مشكالت الضعؼ العق
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 .و عالج ما يظير منيا
تساعد عمى ضبط سموؾ الفرد و تقويمو في الحاضر بيدؼ تحقيؽ أفضؿ مستوى ممكف مف التوافؽ النفسي  -

 .لمستقبؿ كإنساف صالحو التربوي و االجتماعي و الميني بما يحقؽ صحتو النفسية في الحاضر و ا
تؤدي عمى التنبؤ الدقيؽ بقدر اإلمكاف كيدؼ أساسي يساعد في عممية التوجيو في المستقبؿ بالنسبة لكؿ   -

 فرد حتى يحقؽ المجتمع أقصى فائدة مف أبنائو
 :عمـ النفس النمو أىمية دراسة .2

  إف دراسة عمـ النفس النمو تحقؽ لنا المعارؼ التالية :
 دئ و قوانيف النمو ومظاىر النمو في المراحؿ التالية العمرية المختمفة ذات قيمة بالغة التعرؼ عمى مبا

فيي تساعدؾ عمى معرفة ما الذي تتوقعو مف الطفؿ ومتى تتوقعو . كما تساعدنا عمى فيـ سموؾ 
نة و أبنائنا وتربية أبنائنا حسب ما يتطمب مف تييئة الظروؼ البيئية المالئمة و التوفير الرعية الحس

 الصحية و البدنية و النفسية واالجتماعية وتوجييـ .ومعرفة استثارة النمو لدى األبناء .

  يتميز ىذا العمـ بالموضوعية فيو يقدـ لمدارس صورة حقيقة واضحة المعالـ عف الميوؿ والدوافع
 لتحقيؽ األىداؼ اإلنساف في مختمؼ المراحؿ العمرية .

 عمميا في عالقاتو االجتماعية وتنشأ القيـ األخالقية و التطبيع  إف دراسة ىذا العمـ تجعؿ اإلنساف
 االجتماعي 

  يقدـ لنا ىذا العمـ الحقائؽ التكوينية النفسية واالنفعالية التي يستغميا المربوف في وضع البرامج
التعميمية وتصميـ المناىج التروية وتحديد طرؽ التدريس و الوسائؿ المؤثرة في التدريس حسب 

 ؿ العمرية المختمفة التعميمية.المراح

      دراسة تطور الذكاء و التحصيؿ الدراسي وأساليب رفع المستوى لتحصيؿ الدراسي الجيد 

 مياديف دراسة عمػـ نفس النمو: .3

  دراسة مظاىر النمو المختمفة الجسمية والعقمية والحركية واالجتماعية واالنفعالية  و ما يطرأ عمى
 ووظيفية خالؿ مراحؿ النمو .الفرد مف تغيرات بنائية 

 . دراسة العوامؿ والقوى المؤثرة في عممية النمو ، سواء كانت عوامؿ وراثية أو بيئية 

 .دراسة مشكالت النمو وانحرافاتو التي قد ُتصادؼ األفراد في مراحؿ النمو المختمفة 
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 األستاذ / صولة طارؽ       جميع التخصصات    السنة الثانية         النفس النمو المقياس :عمـ
                                                                                                       2019/2018 25محاضرة رقـ 

 المبادئ األساسية العامة في النمو اإلنساني

 تمهيد/

تحدث التي سمسمة متتابعة مف التغيرات إن خصائص النمو اإلنسانً تختلف من مرحلة إلى أخرى فهً 
سمسمة متتابعة مف وىي .بطريقة منتظمة نتيجة لمنضج و الخبرة وليا عمميتاف متزامنتاف ىما اليدـ والبناء

 . وكؿ مرحمة تتأثر بالمرحمة السابقة ليا وتؤثر في المرحمة التاليةالمراحؿ ، 

ينمو اإلنساف نتيجة لمتفاعؿ بيف عوامؿ الوراثة والبيئة ، فعامؿ الوراثة والذي يتمثؿ في الخصائص والقدرات 
ئة بما يمثمو والسمات الجسمية والعقمية الموروثة إلى جانب الغدد والنواحي الفسيولوجية والعصبية ، وعامؿ البي

كذلؾ فالنمو سمسمة مف  ،وىذه العوامؿ متداخمة بشكؿ كبير. مف تعمـ وخبرات وعالقات اجتماعية وثقافية
نما يتبعيا تغير في وظائؼ  التغيرات المنتظمة وليست العشوائية ، والتغيرات ليست فقط في حجـ األعضاء وا 

مثؿ عدد األسناف وفي الحجـ ، وكذلؾ في الشكؿ  األعضاء كذلؾ ، كما أف ىناؾ تغيرات في النوع وفي العدد
ويختمؼ األطفاؿ في خصائصيـ عف المراىقيف وفي نسب أعضاء الجسـ مف خالؿ مراحؿ النمو المختمفة ، 

الذيف يختمفوف بالتالي عف الشباب  ، فيذه االختالفات التي تدخؿ فيما بينيـ األطفاؿ و المراىقيف والشباب ىي 
وفي عممية النمو تتكامؿ التغيرات الفسيولوجية و الجسدية مع التغيرات السيكولوجية  وعة .اختالفات كبيرة ومتن

 التفكير واالنفعاؿ و العاطفة والعالقات االجتماعية لتحسيف قدرة الفرد في السيطرة عمى بيتو التي يعيش فييا .
 معنى النمو اإلنساني : -1

ية الممحوظة في حجـ أو تركيب الكائف الحي في فترة كممة النمو اصطالح  بيولوجي يختص بالزيادة الجسم
نميا ونماء . و قالوا ينمو نموا بمعنى زاد  –ينمي  –نمى  لساف العرب البف منظور"مف الزمف وقد جاء في 

نما الشيء نماء بمعنى زاد وكثر . 2110 المعجـ الوسيطوكثر وأنميت الشيء ونميتو جعمتو ناميا . وورد في 
 ع ونما الولد .ويقاؿ نما الزر 

وفي المفيـو النفسي فاف كممة النمو يقصد بيا كافة التغيرات المتتابعة المتداخمة المنظمة في النواحي  -
الجسمية و العقمية واالجتماعية و االنفعالية و السموكية التي تطرأ عمى الفرد بيدؼ اكتماؿ النضج وتحقيؽ 

 أقصى درجات التوافؽ مع الذات ز المجتمع .   
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في العمـو السموكية فاف كممة النمو تعني التغيرات المستمرة في الوظائؼ التكيفية المرتبطة بالزمف . وكممة  أما -
تتعمؽ بالنمو االجتماعي و النفسي و يدؿ عمى كامؿ التغيرات البنائية و الوظيفية و السموكية  التي تكوف 

 الشخصية لمفرد. 

 المبادئ العامة أو الخصائص العامة لمنمو .4

التطور في المناطؽ العموية مف الجسـ يسبؽ التطور في المناطؽ السفمية فنمو مناطؽ  تجاه التطور:ا - أ
األذرع قبؿ نمو السيقاف والطفؿ يستجيب لشكة الدبوس  في وجيو ولكنو ال يستجيب ليا في قدميو ، 

عممية تتطمب ويستخدـ أذرعو لممشي قبؿ قدميو. ويتطمب ذلؾ مف المدرسة عدـ تكميؼ الطفؿ بميمات ت
منو استخداـ قدميو وساقية ، بؿ يفترض تقديـ ألعاب لو تتيح لو فرصة استخداـ يديو واألجزاء الناضجة 

 مف جسمو.

: أي يبدأ السموؾ كميًا ثـ تظير التفصيالت بعد  يتـ النمو مف العاـ غير المتميز إلى الخاص المتميز - ب
يكبر يتمايز سموؾ المسؾ عنده فيو قد يمسؾ ذلؾ ، فالطفؿ يمسؾ األشياء بيده كميا لكنو عندما 

أي تقديـ الكؿ لو ثـ إتاحة الفرصة أمامو ليعرؼ تفاصيؿ وأجزاء ىذا الكؿ.فإذا قّدـ  ،بإصبعيف أو ثالثة
المعمـ لمطفؿ وسيمة تعميمية لجسـ اإلنساف فمف األفضؿ أف يسألو أواًل عف الوسيمة كميا ) ما اسـ ىذه 

الوسيمة ؟(. بعد ذلؾ يسألو عف األشياء الظاىرة الكبيرة ) أيف الجياز الوسيمة ؟، ماذا تمثؿ ىذه 
 اليضمي؟(، ثـ يسألو سؤااًل يتطمب المالحظة الدقيقة) أيف المعدة؟ ، أيف البنكرياس؟(.

:كؿ فرد ينمو وفقًا لمعايير  ودرجة خاصة بو سواء أكاف ذلؾ في الذكاء أو السموؾ  مبدأ الفروؽ الفردية - ت
موؾ االنفعالي، والصفات المختمفة تسير في نموىا بسرعات  مختمفة مف طفؿ آلخر ، الحركي أو الس

وكذلؾ ينمو الجسـ بسرعات مختمفة بيف األطفاؿ. ويتطمب ذلؾ مف المعمـ تنويع الميمات التي يكمؼ بيا 
الطالب لتتناسب والفروؽ الفردية التي بينيـ، سواء أكانت ىذه الميمات حركية أو عقمية ، أو 

فعالية.فالطالب األذكياء يحتاجوف ألسئمة ونشاطات ذات مستوى عاٍؿ ، أّما الطالب األقؿ ذكاًء ان
 فيحتاجوف ألسئمة أقؿ صعوبة ، ولميمات أقؿ تعقيدًا.

جوانب النمو سواء أكانت اجتماعية أـ انفعالية أـ عقمية ، أـ جسمية مترابطة  مبدأ التعقد والتداخؿ : - ث
كننا عزؿ جانب عف آخر ، فالنمو االجتماعي مرتبط بالنمو االنفعالي والنمو ومتداخمة مع بعضيا وال يم

الجسـ مرتبط بالنمو االنفعالي والحركي ، النمو العقمي يؤثر ويتأثر بجوانب النمو األخرى. ويتطمب ذلؾ 
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ة أف ال يركز المعمـ عمى تنمية جانب أو مظير واحد مف مظاىر النمو وعميو استيداؼ جوانب النمو كاف
 حتى ينمو الفرد بتوازف وتكامؿ.

ف اختمفت سرعة النمو  االستمرار والتفاعؿ: - ج يعني أفَّ عممية النمو مستمرة في المراحؿ المتنوعة لمعمر وا 
مف مرحمة ألخرى ومف فربد إلى آخر. وعممية النمو تتابعية؛ بمعنى أنيا مراحؿ تتمو مراحؿ تتأثر الواحدة 

ا. وىذا ىو المقصود باالستمرار والتفاعؿ فكؿ خطوة تتفاعؿ مع مف بما سبقيا وتؤثر فيمف يأتي بعدى
سبقيا ومف يتموىا.ويتطمب ذلؾ مف المعمـ عدـ التوقؼ عف تقديـ النشاطات والفرص التعممية التي تنمي 

 الطفؿ في كافة المجاالت فالنمو ال يتوقؼ ، ولكف يختمؼ معّدؿ سرعتو مف مرحمة ألخرى .

ي تضيؼ المرحمة الالحقة نماًء إلى المراحؿ التي سبقتيا، والنمو الكمي ىو محصمة أالنمو عممية تراكمية  - ح
 النمو في مختمؼ المراحؿ.

بمعنى أنو ال تنمو جوانب مف جوانب النمو في اإلنساف، ويبقى جانب أو أكثر ، النمو عممية كمية تكاممية - خ
ًا. ويتطمب ذلؾ أف يستمر في بدوف نمو. والنمو ليس مجرد إضافات ولكنو إضافات يكمؿ بعضيا بعض

تقديـ فرص التعمـ والنشاطات التي تنمي الطفؿ في كافة المناحي ليكمؿ بعضيا بعضًا، ولينمو الفرد بشكؿ 
 متكامؿ.

: النمو في فترة الحضانة، بينما في المدرسة االبتدائية فيو بطيء اختالؼ سرعة النمو مف مرحمة ألخرى - د
مو العقمي فيستمر سريعًا ومطردًا حتى بداية مرحمة المراىقة، ويبدأ مقارنة بمرحمة الحضانة، أّما الن

بالتباطؤ حتى يتوقؼ في سف العشريف تقريبًا. ويتطمب ذلؾ مف واضعي المنيج ومؤلفي الكتب انتقاء 
الخبرات التعممية والنشاطات التي تناسب طالب مرحمة معينة، وبالتأكيد فإف ىذه النشاطات والفرص 

 ناسب طالب المرحمة األدنى وال طالب المرحمة األعمى.التعممية ال ت

ال تسير جوانب النمو المختمفة بالسرعة نفسيا؛فمعدؿ سرعة النمو  اختالؼ السرعة في مظاىر النمو: - ذ
 الجسمي تختمؼ عف معدؿ سرعة النمو العقمي، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنمو االنفعالي واالجتماعي. 

ف معدؿ النمو ثابت إلى حد كبير فانو يمكف التنبؤ بالمدى الكبير الذي يحتمؿ إذا كاالنمو يمكف التنبؤ بو: - ر
 فيو النمو الناضج لمطفؿ ومعرفة ما سيكوف عميو أقصى مستوى لمنمو . 
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 مظاىر النمو اإلنساني: .5

اف النمو يتضمف كؿ التغيرات الجسمية والحسية العقمية واالنفعالية االجتماعية  وكؿ تغير يشكؿ جانبا مف 
الجوانب الشخصية لمفرد كما أف عالقة ايجابية بيف تمؾ التغيرات المتعددة بعضيا ببعض . وتشمؿ مظاىر 

 miller 0993ميمر النمو االنساني العديد مف الجوانب يمكف تمخيصيا في اآلتي حسب 
 النمو الجسمي   -0-0

. نمو الييكؿ الجسمي والتغيرات التي يشتمؿ النمو الجسمي عمى التطورات التي تطرأ عمى مالمح الجسـ الظاىرة 
 تطرأ في أنسجة الجسـ وصفاتو و القدرات الجسمية الخاصة .ويظير النمو الجسمي بأشكاؿ متعددة مف أبرزىا:

 تطور البنية المورفولوجية لمجسـ  تغيرات كمية / 

 ظيور عدد مف األسناف وتزايد عددىا بعد ذلؾ غالى أف تكتمؿ التغيرات العددية / 

 سرعو نمو األعضاء في مرحمة وتبطئ في مرحمة أخرى  يرات في نسب نمو األعضاءالتغ/ 

 ويظير ذلؾ في ضمور الغدة الصنوبرية و  التغيرات في شكؿ ظيور خصائص جديدة واختفاء أخرى /
التيموسية وظيور الغدة التناسمية عند المراىؽ واختفاء األسناف المبنية وظيور األسناف الدائمة .واختفاء 

 لزحؼ وظيور المشي والتطور الحركات تدريجيا. ا

ويشتمؿ عمى التغيرات التي تطرأ عمى العمميات العقمية المعرفية مثؿ االنتباه واإلدراؾ و النمو العقمي:  0-0
التفكير و التذكر و النسياف .وكما يشتمؿ أيضا عمى التغيرات التي تطرأ عمى الجياز العصبي و الدماغ و 

 لمختمفة .وسائؿ اإلحساس ا
يشتمؿ ىذا الجانب التغيرات التي تطرأ عمى النمو االنفعاالت النفسية المختمفة ومثيراتيا النمو االنفعالي:  0-3

وأساليب االستجابة ليا  وردود األفعاؿ نحوى اآلخريف مثؿ الحزف الفرح الغضب الخوؼ الكره السرور البيجة 
 ...الخ.

انب عمى نمو عممية التنشئة االجتماعية و التطبيع االجتماعي لمفرد يشتمؿ ىذا الج  النمو االجتماعي: 0-5
 في األسرة و المدرسة و المعايير و القيـ االجتماعية .

ويشتمؿ ىذا الجانب عمى التطور و النمو المغوي و الميارات المغوية وتغير الصوت و النمو المغوي: 0-4
 الكالـ .

انب نمو وظائؼ أعضاء الجسـ المختمفة مثؿ الجياز العصبي يشتمؿ ىذا الج النمو الفيزيولوجي: 0-6  
 وجياز القمب و التنفسي و الغدد الصماء التي تؤثر إفرازاتيا في النمو .
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وىو يشتمؿ دراسة النمو الحركي والتطورات الميارات الحركية االنتقالية و المتنوعة وما  النمو الحركي: 0-7  
 ساف.يمـز مف أوجو النشاط المختمفة لإلن

المختمفة وكذا اإلحساس باأللـ و و الجوع إلى غير  وىو يشتمؿ دراسة نمو الحواسالنمو الحسي:  0-8   
 ذلؾ والتي تطرأ عمييا في مراحؿ النمو المختمفة .

  تطور الجياز التناسمي ووظائفو وأساليب السموؾ الجنسيالنمو الجنسي: 0-9  
واألساليب الدينية اإلسالمية العقائدية التي يقؼ الفرد عمييا  اتدراسة تطور المعتقدالنمو الديني:  0-02  

 واإليماف باهلل عز وجؿ أيضا نمو وتطور اإليماف عبادة اهلل مف صالة وصوـ وفعؿ الخير العمـ...لخ  

 مصادر مطالب النمو .6

  التاريخ الجنيني لمفرد . المصدر األوؿ :

 ستمر خالؿ المرحمة الجنينية .يبدأ ىذا المصدر منذ تكويف الخمية الممقحة وت
الفرد مع األصوات يعني صعوبة تكيؼ  مثاؿ : إذ لـ تظير الوظيفة السمعية خالؿ ىذه المرحمة فإف ذلؾ

بؿ تمتد إلى  الصعوبة عمى الجانب السمعي فقط حياة اإلنساف التالية وال تقتصر  كمطمب أساسي في مراحؿ
 صعوبة النطؽ والتعمـ . 

  لنمط الثقافي لممجتمع الذي يوجد فيو الفردا المصدر الثاني :

ميارات استخداـ الكومبيوتر واإلنترنت يكتسب الفرد  مثاؿ : مطالب النمو في المجتمعات المعاصرة تتطمب أف
 ووسائؿ

  أف يتكيؼ مع الحياة المعاصرةاالتصاؿ الحديثة حتى يستطيع 
 الفرد نفسو  المصدر الثالث :

تقانو لمميارات والمعارؼ المختمفةما يبذلو الفرد في سبيؿ تع في تحقيؽ  ةاليامتعتبر مف األمور  ممو وا 
  ويؤدي دورة في الحياة .وعمى االستقرار االجتماعي  طموحاتو ، وحصولو عمى الرزؽ

 مطالب النمو خالؿ مراحؿ عمر اإلنساف .7

لتوافؽ والسعادة مع لكؿ مرحمة مف مراحؿ النمو مطالب يجب أف تتحقؽ حتى يستطيع الفرد أف يتحقؽ لو ا
  نفسو ومع مف حولو

المطمب الذي يظير في فترة ما مف حياة اإلنساف والذي إذا تحقؽ إشباعو بنجاح ” تعرؼ مطالب النمو بأنيا : 
أدى إلى شعور الفرد بالسعادة وأدى إلى النجاح في تحقيؽ مطالب النمو المستقبمية ، بينما يؤدي الفشؿ في 

 " اء وعدـ التوافؽ مع مطالب المراحؿ التالية مف الحياةإشباعو إلى نوع مف الشق
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  مطالب النمو في مراحؿ الطفولة . 4-1

 تعمـ الكالـ واكتساب المغة .

 تعمـ المشي واالنتقاؿ مف مكاف ألخر .
 تعمـ عمميات الضبط واإلخراج .

  . تعمـ الميارات االجتماعية والمعرفية الالزمة لشئوف الحياة
 مييز السموكيات الصحيحة والخاطئة .تكويف الضمير وت

 تعمـ الميارات الجسمية الالزمة لأللعاب واألنشطة االجتماعية .
  تعمـ ميارات االستقالؿ الذاتي .

  مطالب النمو في مراحؿ المراىقة .  4-2
 تكويف عالقات جديدة ناضجة مع رفاؽ السف .ػ 

 اكتساب الدور االجتماعي السميـ .ػ 
 الجسمية والتوافؽ معيا .تقبؿ التغيرات ػ 
 تحقيؽ االستقالؿ االجتماعي عف الوالديف واألصدقاء .ػ 
 تحقيؽ االستقالؿ االقتصادي .ػ 
 اإلعداد واالستعداد لمزواج والحياة األسرية .ػ 
 كتساب القيـ الدينية واالجتماعية ومعايير األخالؽ في المجتمع .ػ ا
  مطالب النمو في مرحمة الرشد والنضج . 4-3

 تنمية الخبرات المعرفية واالجتماعية .ػ 

  األسرية المستقمة . والحياة ،اختيار الزوج أو الزوجة ػ 
  تكويف مستوى اقتصادي واجتماعي مناسب ومستقر .ػ 
  مطالب النمو في مرحمة وسط العمر 4-4

 تحقيؽ مستويات مف النجاح االجتماعي والميني .ػ 

 تحقيؽ مستوى معيشي مالئـ .ػ 
 تعاوف في تنشئة األطفاؿ والمراىقيف .الػ 
 التوافؽ مع اآلخريف .ػ 
  مطالب النمو في مرحمة الشيخوخة .  4-5
 تقبؿ حاالت الضعؼ الجسمي والمتاعب الصحية .ػ 

 تقبؿ النقص في الدخؿ .ػ 
 الزوج أو الزوجة . فقدافالتوافؽ مع ػ 
 تقبؿ الحياة بواقعيا الحالي ال الماضي .ػ 
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  الواجبات االجتماعية في حدود اإلمكانات المتاحة . المساىمة فيػ 

 مراحؿ النمو .8

ىناؾ عدة تقسيمات لمراحؿ النمو تختمؼ باختالؼ مظاىره ، فبياجيو يقسميا عمى أساس األنشطة العقمية ،  
ويقسميا كولبرج عمى أساس المعتقدات األخالقية ، وسميماف يقسميا عمى أساس قدرة الفرد عمى أف يضع نفسو 

وضع اآلخريف ، وأما أريكسوف فيقسميا بناء عمى أوجو النشاط التي تتضمنيا الشخصية بأكمميا ، وىناؾ م
ف كانت األعمار تقريبية في معظميا ، وفي ضوء ىذا التقسيـ  تقسيـ مبني عمى أساس العمر الزمني ، وا 

 : تستمر عممية النمو منذ اإلخصاب وحتى الوفاة مرورا بالمراحؿ التالية
 . ة ما قبؿ الميالد : وتمتد مف بداية الحمؿ وحتى الميالدمرحم

 : مرحمة الميد : مف الميالد حتى نياية السنة الثانية ، وتتضمف مرحمتيف فرعيتيف ىما

 . مرحمة الوليد : مف الميالد حتى نياية األسبوع الثاني

 . مرحمة الرضاعة : مف نياية األسبوع الثاني وحتى نياية العاـ الثاني
 . حمة الطفولة المبكرة :مف سف الثانية وحتى السادسةمر 
 . مرحمة الطفولة المتأخرة : مف السادسة وحتى الثانية عشرة ، ويقسميا البعض إلى وسطى ومتأخرة 

 مرحمة المراىقة : مف الثانية عشرة وحتى الحادية والعشريف ، وتقسـ إلى المراحؿ الفرعية اآلتية 
 . سنة 22لى إ 21المراىقة المبكرة :مف 

 . سنة 21إلى  26المراىقة الوسطى : مف 

 . سنة 12إلى  21المراىقة المتأخرة : مف 
 / سنة ، وتتضمف 63إلى  11مرحمة الرشد : مف  .

 . سنة 23إلى  11مرحمة الرشد المبكر : مف 

 . سنة 63إلى  22مرحمة العمر األوسط : مف 

 . عمرمرحمة الشيخوخة : مف سف الستيف وحتى نياية ال 
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 األستاذ / صولة طارؽ                جميع التخصصات –السنة الثانية         النفس النمو المقياس :عمـ

           0208/0209                                                                      4محاضرة رقـ 

 العوامؿ المؤثرة في النمو اإلنساني

 تمييد/
مية النمو عمى شيئيف أساسيف ىما الزيادة والتغير فعممية النمو اإلنساني تسير نحوى الزيادة في تشتمؿ عم

وكمما ( . 0983ىينر و ىيمتش الحجـ وفي نفس الوقت يتغير مف حاؿ إلى آخر أو تتغير وظيفتو حسب )
دث التغير في الوظائؼ تتطور البنية المورفولوجية وفي نفس الوقت تزداد الخاليا عدد حيث تح ينمو اإلنساف

وتتنوع مع الزمف بحيث تسمح لمفرد بالتطور ؼ ي السموؾ الحركي لمجسـ مثؿ الحبو ثـ المشي و الجري  
والقفز ...إلى غير ذلؾ . وفي عممية النمو تتكامؿ التغيرات الفسيولوجية و الجسدية مع التغيرات السيكولوجية 

 لتحسيف قدرة الفرد و السيطرة عمى بيتو المتواجد فييا .  - العالقات االجتماعية –االنفعاؿ –التفكير  –
فشخصية اإلنساف عبارة عف التكامؿ الناتج بيف الجسد و العوامؿ السيكولوجية  المتمثمة في الجانب العقالني 

وتوافؽ وليذا يجب  و العاطفي واالجتماعي . فيذه العوامؿ مرتبطة يبعضيا البعض فيي تعمؿ معا في انسجاـ
راقبة و الرعاية الصحية الالزمة في مسايرة النمو ألف مرض معيف كارتفاع درجة الحرارة العالية أو إصابة الم

بااللتياب السحايا قد يؤدي إلى تدني الذكاء أو خمؿ في النمو وليذا مف الضروري مراعاة ومتابعة الظروؼ 
 في األعواـ األولى مف العمر. الصحية و العمؿ عمى تنشئتيـ سواء في البيت أو في المدرسة .وخاصة

 :(0986)بييمر و ىودسوف و العوامؿ التي تؤثر في عممية النمو ىما عامميف رئيسييف حسب 
   العوامؿ الوراثية 

  العوامؿ البيئية 

و الذي يتمثؿ في الخصائص والقدرات  الوراثة ينمو اإلنساف نتيجة لمتفاعؿ بيف عوامؿ الوراثة والبيئة ، فعامؿ
بما يمثمو  البيئة إلى جانب الغدد والنواحي الفسيولوجية والعصبية ، و عامؿ الجسمية والعقمية المورثةوالسمات 

 .تعمـ وخبرات وعالقات اجتماعية وثقافية مف

 .وىذه العوامؿ متداخمة بشكؿ كبير بحيث يصعب الفصؿ بينيا
 المؤثرة في النمو العوامؿ الوراثية  -2

 الوراثيةالجينية العوامؿ  -1 -1

عف طريؽ مجموع الخصائص والسمات التي تنتقؿ مف اآلباء واألجداد واألسالؼ  ىي: البيولوجية الوراثة
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وعف طريؽ اتحاد الخميتيف تنشأ الخمية .. و الجينات الكروموسومات إلى األبناء عف طريؽالتناسؿ 
أنيا تتكوف مف نواة المخصبة .وىي تحتوي عمى المادة التكوينية الالزمة لمنمو التركيب العضوي . أي 

يحيط بيا السيتوبالـز داخؿ األغشية الخارجية وفي داخؿ النواة توجد مقدار الوراثة عف طريؽ األحماض 
النووية وىي مواد عضوية معقدة مركبة عمى خيوط النووية التي تسمى بالصبغيات أو الكروموسومات 

 فات الوراثية . ويمعباف دورا رئيسيا في نقؿ الص RNA-DNAوتنقسـ إلى نوعيف 

/ وىي مكونات أو المقدرات الوراثية المسئولة عف توريث لوف العيف أو الشعر .طوؿ القامة لوف الجينات - أ
البشرة . كما أنيا تنقؿ السمات الوراثية لوجود ما يتراوح بيف العشر إلى المئات في الكروموسـو الواحد 

زوج كروموسوـ وميما انقسمت الخمية   10ـ أي الكروموسو  26.وأثناء االنقساـ الخمية اذ تحتوي عمى 
 مف أجؿ تكويف خمية جديدة فاف عدد  الكروموسومات يظؿ ثابتا .    

 الكروموسوماتمف   زوجا 23) التي تتكوف مف ( الزيجوت  تبدأ حياة اإلنساف بتكويف الخمية الممقحة
 . فات الموروثة مف األـاألب بينما النصؼ األخر يحمؿ الص نصفيا يحمؿ الصفات الوراثية مف

عند األبويف ، ويتحدد  الكروموسومات زوجا مف ا  22حيث تتشابو الجنيف جنس نوع أوؿ صفة تحدد ىي
 .23 جنس الجنيف مف الزوج

أنثى ، إما إذا  ينتج (x) ـوسفإذا كاف نوع الكرومو  (Y) أو (x) بينما األب النوعيف (x) فاألـ تعطي النوع
  ذكرا جفينت (y) كاف مف النوع

 الموروثة أنواع الصفات -ب 
  إلى األبناء اآلباءمباشرة مف  وىي التي تنقؿ.. الصفات السائدة -

 في الوالديف ىي الصفات المنحدرة مف األجداد واألسالؼ وال تظير.. الصفات المتنحية -

 قدىي الصفات التي تسيـ في تكوينيا ظروؼ بيئة الحمؿ أوؿ المشكالت التي . الصفات الوالدية  -

  تصادؼ والدة الجنيف

 تأثير الغدد في النمو اإلنساني: -2
الغدد ليا أىمية كبيرة في تنظيـ النمو ووظائؼ الجسـ .كما تؤثر في السموؾ اإلنساف بشكؿ واضح وترتبط 

وظائؼ الغدد بوظائؼ أجيزة الجسـ المختمفة وخاصة الجياز العصبي .وتمعب الغدد الصماء دورا ىاما ؼ ي 
وتؤثر بذلؾ في السموؾ والشخصية لمفرد . وتتكوف الغدد مف خاليا تختص بإفراز مواد  وظائؼ األعضاء

الغدد الالقنوية  -الغدد القنوية )خارجية االفراز(  كيميائية شديدة التعقيد .ويمكف تصنيؼ الغدد إلى فئتيف
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    )الصماء(

 " حوليا إلى مواد كيميائية معقدة تسمىثـ ت تجمع موادىا األولية مف الدـ ( :الال قنوية( الصماء الغدد -2-1

تمعب الغدد الصماء دورا ميما في النمو .  الدـ دوف وجود قنوات تصب اليرمونات مباشرة في " ىرمونات
التوازف ومستويات الطاقة واالستجابة لمتوتر. و  الشخصية وخاصة تأثيرىا في الجياز العصبي الجسمي ونمو
وتساعد في عمى التحكـ في النمو وىي ضرورية وليا تأثير  شخصيتو في يجعؿ الشخص متوازنا بيف إفرازتيا

 في كثير مف أنشطة الجسـ ووظائفو.
الغدد  : قنوات مثؿ وتجمع موادىا األولية مف الدـ ثـ تعيد إفرازىا فيالغدد القنوية )خارجية االفراز( : -2-2

وليس ليا عالقة مباشرة بعممية  فسيولوجية ا أىميةالغدد القنوية لي و. العرقية – الدمعية – الدىنية – المعابية
 .. النمو

 .. أنواع الغدد الصماء -2-1-1

  .. الغدد الصنوبرية -1

وتسمى أيضا  غدد الطفولةبتضمر قبؿ البموغ وتسمى .. يبدأ تكونيا في الشير الخامس . توجد أعمى المخ
لتبكير في ضمورىا أو التأخير يؤدي إلى حمؿ اتجيز معمومات عف النور و الظالـ .  –بالساعة البيولوجية 

  .وزيادة إفرازىا تسبب اضطرابات في النمو و في النشاط الجنسي  في الشخصية

  .. الغدة النخامية- 2

نوعا مف اليرمونات أىميا  21وتتألؼ مف فصيف أمامي وخمفي يفرز الفص األمامي  تقع أسفؿ المخ ،
إلى جانب النمو  وزيادة إفرازه يؤدي إلى. العممقة ونقصو يؤخر النمو.ـ النمو الذي يؤثر في نمو العظا ىرموف
 والتناسمي. ترفع ضغط الدـ أثناء الطوارئ.العقمي 

 . . الخمفي في ضغط الدـ وتنظيـ الماء في الجسـ تؤثر إفرازات الفص

  .. الغدد الدرقية -0

عمميات النمو الجسمي الذي يؤثر في  " سيفالثيروك " وتفرز ىرموف تقع أسفؿ الرقبة أماـ القصبة اليوائية
في إفراز اليرموف عف معدلو النقص وفي معدؿ األيض )البناء واليدـ(.  . وظائؼ الجياز العصبيوالنفسي 
األسناف ويميؿ الفرد إلى الخموؿ و الكسؿ والفتور أو التأخر في الكالـ والمشي وعدـ انتظاـ  يؤدي إلى
ذا زاد يؤدي إلى النشاط الزائد واإلثارة يؤدي إلى التخمؼ العقمي في الحاالت الحادة. لالمباالة  .وا 

 .اإلناث تفرز اليرمونات الذكري لدى الذكور و األنثوية لدى.. التناسمية الغدة -4
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 .الجنس مسئولة عف إبراز خصائص كؿ نوع مف

 . يتوقؼ عميو نوع الجنس نوعى اليرمونات موجودة لدى الجنسيف واليرموف السائد
فراز األدريناليف في أوقات : يةلكظر ا الغدة -5 وىما اثنتاف وتقعاف فوؽ الكميتيف  وتتميزاف ب تنبيو الجسـ وا 

تحوؿ .توسع حدقة العيف.وترفع ضغط الدـ تزيد عدد نبضات القمب  ومستوى السكر الطوارئ و الخوؼ 
اء.تقاوـ التعب العضمي وتزيد تنبيو الحمر 0الجميكوجيف في الكبد إلى سكر جموكوز. تزيد مف عدد الكريات الدـ 

 العضمة .

  المؤثرة في النمو اإلنساني  العوامؿ البيئة -3
ما يحيط بالفرد مف متغيرات طبيعية جغرافية مثؿ درجات الحرارة ، ونوع البيئة  إلى "البيئة"يشير مصطمح

المجتمع مف إمكانات  هالبيئة االجتماعية مف عادات و تقاليد ونظـ ثقافية ودينية وتعميـ ، وما يوفر  و
 . وتسييالت

 غيرىا والتي تشير إلى تأثر الفرد بمثيرات معينة دوف " النفسية البيئة " كما يتضمف ىذا المفيـو مصطمح
التي يتمقاىا الفرد منذ لحظة إخصاب البويضة في رحـ األـ و  االستثارة مجموع  :بأنيا البيئة وتعرؼ
 :لمبيئة تصنؼ إلىعمى المعنى السابؽ  وبناء وفاتو حتى

 .. ) بيئة الرحـ ( بيئة ما قبؿ الميالدالعوامؿ ال -3-1

بعض  تناوليا المواد الضارة مثؿ –بيا اإلنساف ، يتأثر نمو الجنيف بعوامؿ : تغذية األـ  ىي أوؿ بيئة يوجد
ة النفسية لألـ مثؿ يتأثر بالحال أنواع العقاقير الطبية والتدخيف ، وحالة األـ الصحية و إصابتيا باألمراض كما

 . تفاعؿ األـ مع البيئة المحيطة بيا القمؽ والتوتر والسعادة وكميا عوامؿ تنشأ نتيجة

 . الوالدةما بعد المؤثرة في النمو اإلنساني بيئة العوامؿ ال -0-1
ؿ المثيرات تشمؿ العوامؿ المؤثرة في النمو اإلنساني بعد الوالدة عمى العديد مف المؤثرات البيئية التي تمثؿ ك

التي تؤثر في تطور الفرد ونموه .وخاصة بعض االضطرابات المتعمقة باألمراض و االلتيابات الحوادث 
كما يمكف تفسير االختالفات بيف سموؾ األطفاؿ أثناء النمو كنتيجة ، والنقص في التغذية وتأثير األدوية

ـ كثير مف أنواع السموؾ المرغوب فيو أو غير لخبرات التعمـ في بيئاتيـ المختمفة و المحيطة بيـ  بحيث يتعم
المرغوب فيو. وىناؾ مجموعة مف االضطرابات قد تؤثر عمى القدرة عمى التعمـ كعجز في بعض أجيزة الجسـ 

 (المدرسية –باإلضافة إلى بعض االضطرابات البيئية وخاصة االجتماعية )األسرية ، وخاصة الحسية والحركية
ثيرات العادية الالزمة لمنمو الصحيح والسميـ فاف الحياة في الظروؼ الغير المالمة التي تعزؿ الفرد عمى الم

اجتماعيا قد تؤدي أيضا إلى مثيرات غير مالئمة والى نقص في فرص تربوية ويشار إلى ىذه الحاالت التي 
 ترجع إلى الحرماف النفسي واالجتماعي .       
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شباع حاجة الطفؿ إلى األمف النفسي تماسؾ األسرة والسعادة األسرية تخمؽ مناخ  مناسبا عمى نمو الطفؿ وا 
وتكسبو شخصية متوازنة وتنمية مفيـو الذات . كما أف العالقات واالتجاىات المشبعة بالحب و القبوؿ و الثقة 

تساعد الطفؿ في أف ينمو إلى شخص يتفاعؿ باإليجاب نحوى أسرتو ومجتمعو ومع أقرانو بالحب و الثقة 
خريف أما العالقات السيئة واالتجاىات السالبة قد تؤثر تأثيرا سيئا عمى النمو و عمى الصحة النفسية وتقبؿ اآل
 لمطفؿ .

وظروؼ العصر الذي نعيش فيو مف تطور وحضارة وعولمة فيي تمثؿ ضرورة مكونات الشخصي اإلنسانية 
الجتماعية وما تخمؼ لنا مف معارؼ وعامؿ بارز مف عوامؿ النمو اإلنساني. وىذا مف نتاج الثقافة العممية وا

 ومكتسبات متنوعة .   

تؤثر المدرسة في النمو العقمي لمطفؿ، مف خالؿ إكسابو معارؼ و خبرات جديدة لـ يكف  -المدرسة:  - أ
 .يعرفيا مف قبؿ

 .تؤثر في النمو االجتماعي مف خالؿ تكويف عالقات جديدة و صداقات مع أقرانو -

 .حركية-خالؿ النشاطات الحستؤثر في النمو الجسمي مف  -

تؤثر في النمو المغوي مف خالؿ لمغة الفصحى، فيزداد عدد الكممات التي يكتسبيا ، إضافة إلى قدرتو  -
 . عمى اكتساب لغة ثانية

يتأثر الطفؿ بثقافة المجتمع الذي ينتمي إليو، فيكتسب العادات و التقاليد و الخرافات و  المجتمع: - ب
 لديفاألساطير و الطقوس و ا

  :الغذاء وعالقتو بالنمو   - ت
يعد الغذاء مصدر أساسي لمطاقة،و دوف غذاء ال يمكف أف تستمر  و. يمعب الغذاء دورا ميما في عممية النمو

الحياة ،و لمرضاعة وظيفتيا الغذائية كما ليا وظيفتيا النفسية المتمثمة في إكساب الطفؿ الحناف و العطؼ مف 
تكويف بنية الجسـ ، وتجديد  ى تغيرات كيميائية تحدث داخؿ الجسـ ينتج عنياتؤدي عممية التغذية إل،  أمو

والبناء في الجسـ ، وقد تزيد عمميات اليدـ عف البناء بسبب  تحدث عمميات اليدـ.أنسجة الجسـ المستيمكة
عناصر المتكامؿ الشامؿ لم يحتاج الجسـ إلى الغذاء المتوازف. يؤثر في النمو نقص التغذية أو المرض مما

  ).الماء – نشويات – سكريات – دىوف – بروتيف – أمالح ( الغذائية
 النضج والتعمـ  - ب

التغير المفاجئ لمظاىر سموكية تظير عند أفراد  " ىو النضج  ىو تغيرات نمائية يمكف مالحظتيا : النضج
 " لمتدريب والمراف النوع الواحد دوف أثر
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 .. يمكنو مف المشي أو الكالـ أو الكتابة و القراءة فؿ الذيمثاؿ : نضج الجياز العصبي و التشريحي لمط

 أنواع النضج -

  العضوي أو الجسمي النضج -

 .محددة درجة نمو أعضاء الجسـ بما يمكنيا مف القياـ بوظائؼ

 . يمكف الطفؿ مف الكتابة أو الرسـ درجة نمو عضالت اليد و األصابع والجياز العصبي الذي مثؿ

  النضج العقمي -

 .. نمو الوظائؼ العقمية كالتفكير، االنتباه التي تمكف الفرد مف التعمـ وحؿ المشكالت درجة

 النضج االجتماعي -

 ..االجتماعي مع أفراد البيئة التي يعيش فيو وصوؿ الفرد إلى درجة مف النمو تمكنو مف التفاعؿ

 النضج االنفعالي -

  .. ي انفعاالتوالفرد إلى درجة مف النمو تمكنو مف التحكـ ف وصوؿ

  الفروؽ بيف النضج والتعمـ -
ظيور أنماط خاصة مف  يؤدي إلى  و وجود دافع- إرادية عممية - قياـ الفرد بنشاط يحدث بسبب: التعمـ   

 . في التعمـ إلى الظروؼ البيئية يرجع السبب.  -والسموك

 ظيور أنماط عامة مف السموؾ دي إلىيؤ  -. إرادة اإلنساف يحدث دوف-. قياـ الفرد بنشاط ال يشترط-: النضج

 . في النضج إلى عامؿ الوراثة يرجع السبب.
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 األستاذ / صولة طارؽ                 جميع التخصصات-السنة الثانية         النفس النمو المقياس :عمـ

           0208/0209                                                                     26محاضرة رقـ 

 االتجاىات النظرية في تفسير النمو اإلنساني

 تمييد/
االتجاىات النظرية لتفسير النمو اإلنساني تبدأ بتفسير مشكالت الروضة وما  يرتبط منيا بالنمو اإلنساني 

 بشكؿ عاـ  ، فانو ال بد مف  التأكيد عمى أف عمؿ مف العمـو سواء كاف يختص بالعمـو الطبيعية 
اإلنسانية البد مف لو نظرية ومعايير تحكمو في نظاـ متكامؿ ومتناسؽ يفسر وقائعو واتجاىاتو . ويسعى أو 

  العمـ دائما لمبحث وراء المجيوؿ في نسؽ نظامي يستند إلى القواعد التي تسمح لمفرد سواء كاف عالما أو باحثا

 معايير النمو : -1
يطر عمى بحوث عمـ النفس النمو في البدايات األولى تقاليد اتجاه س  0980ستانمي ىوؿ عاـ فقد نشر 

لظيور ىذا العمـ  في قياس ومالحظة مجموعات األطفاؿ في مراحؿ عمرية مختمفة . وقد تناوؿ ىذا النوع مف 
البحوث الخصائص الجسمية و الحركية واإلدراكية و العقمية .وعادات الطفؿ اليومية ونوبتو االنفعالية 

عية فأسموب البحث الذي انتيجو في ىذه الدراسة بحوث الوصفية في وصؼ مستويات .والعالقات االجتما
سموؾ الطفؿ وخصائصيا .بالرغـ مف عدد الباحثيف الذيف أطمقوا عمييا اسـ البحوث المعيارية كما يمثؿ العالـ 

فو عمى عدد أكبر داعـ ليذه االتجاه . لكنو وسع مف إطار المفيـو واستخدامو ووصآرنولد جيزؿ األمريكي 
 –والعمر الفيزولوجي  –كبير مف الظواىر النفسية  .واستخدـ باإلضافة إلى ذلؾ مفاىيـ مثؿ : العمر العظمي 

 و العمر التحصيمي . 

 وتالميذه  عمى عشرات فئات مف السموؾ اإلنساني  اشتممت عمى اآلتي: جيزؿىذا وقد تركزت اىتمامات 
  / النشاط الجسـ وتآزر العيف واليد وتشتمؿ عمى كؿ مف الخصائص الحركية 

  / وألالـ واألمراض  -االستحماـ –اإلخراج  -النـو  -وتشتمؿ عمى كؿ مف األكؿ الصحة الشخصية
 الجسمية 

  / العناد  –وتشتمؿ كؿ مف االتجاىات الوجدانية الصراخ و السموؾ المرتبط بو التعبير االنفعالي
 والعدواف و الغضب 

  المخاوؼ واألحالـ 

 ت والدور الجنسي الذا 
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  / التجمعات أثناء المعب  –واألطفاؿ واآلخروف  –الـ  –وتشتمؿ كؿ مف األب العالقات الشخصية 

  / الموسيقى والراديو و  –القراءة الحرة  –وتشتمؿ كؿ مف الميوؿ العامة المعب وقضاء وقت الفراغ
 متابعة األفالـ واستخداـ األنترنات .

  / ؿ مف التكيؼ في المدرسة وممارسة األنشطة التربوية المختمفة وتشتمؿ كالحيات المدرسية 

  / االستجابة لمتوجيو وأساليب الثواب و العقاب  –االعتذار –وتشتمؿ كؿ مف الموـ الحس الخمقي– 
 وبيف الصواب و الخطأ. –التمييز بيف الخير والشر 

  / يف .وتشتمؿ كؿ مف الزماف و المكاف الحرب الموت الدالنظرة الفمسفية 

 االتجاه نحوى النماذج النظرية في تفسير ظاىرة  النمو اإلنساني: -2

النظرية مجموعة مف االفتراضات يصيغيا صاحب النظرية وتكوف ذات صمة بموضوعيا . يرتبط كؿ كؿ 
 فرض باآلخر لتشكؿ جميعيا نظاما متناسقا مترابطا يحوي بمجموعة مف القضايا و التعاريؼ اإلجرائية . 

 التي تثيرىا النظرية ما شروط متعددة مف أبرزىا :فالقضايا 
  مستندة مف أفكار محددة تماما 

  ذات فائدة بحيث يمكف أف تقود الباحثيف إلى المزيد مف المالحظات و تاتعميمات لتوسيع نطاؽ
 المعرفة 

  في صورة يمكف أف تنمو منيا التعميمات 

 البحث فانو ال بد مف توفر العناصر التالية:وحتى يمكف بناء نظرية في قضية مف القضايا عمى بساط 
  وجود اطار تصوري أو مجموعة مف المفاىيـ تتناوؿ موضوع النظرية 

  شموؿ النظرية عمى مجموعة مف القضايا بحيث تقرر لكؿ عالقة معينة بيف متغيريف عمى األقؿ 

 . ترتيب القضايا التي تشكؿ في نسؽ استنتاجي 

  التي تشتمؿ عمييا .قياـ النظرية بتفسير الوقائع 

 نظريات النضج والنمو العضوي النفسي:-3
بالدراسة ، وظير عدد كبير مف النظريات التي حاولت تفسير ظاىرة النمو  تعددت النظريات التي تناولت النمو

النمو  والتغيرات التي تطرأ عمى اإلنساف ، ورغـ ذلؾ ال توجد نظرية واحدة كاممة تماما تفسر اإلنساني ،
 فاإلنسا
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 نظريات ميكانيزمات النضج العضوي ) أرنولد جيزؿ (:  –أوال 
 جامعة كالرؾبالواليات المتحدة األمريكية تحصؿ عمى الدكتوراه الفمسفة في  2162 -2113ولد أرنولد جيزؿ 

وأسس  نيوىافف عمؿ أخصائيا لطب األطفاؿ بمستشفى 2126عاـ  جامعة بيؿودرجة الدكتوراه في الطب في 
مثؿ األكاديمية  ةؿ النفسية لتطور الطفؿ ورعايتو ثـ شارؾ في عدة جمعيات واألكاديميات األمريكيعيادة بي

 . 2161األمريكية لمشمؿ الدماغي وعمؿ رئيسا ليا سنة 
حقؽ انجاز في دراسة الكمية لمنمو اإلنساني مف الميالد إلى المراىقة . واستنتج مف ىذه الدراسة أف النمو 

دى الرضع و األطفاؿ والمراىقيف عمميتاف منظمتاف متطابقتاف . كما أنتج جيزؿ الجسمي و العقمي ل
سنوات اشتممت عمى المجاالت الخاصة  -6 –أسابيع  2جداوؿ نمائية التي استخدمت مع األطفاؿ مف 

عمى  جيزؿلمنمو الحركي والنمو المغوي و السموؾ التكيفي و السموؾ الشخصي واالجتماعي . كما استغؿ 
البحث إلجراء الدراسة التصوير الفوتوغرافي و التسجيؿ الصوتي وكاف يفضؿ استخداـ المالحظة  أدوات

كما أجرى تجاربو عمى التوائـ المتماثمة فدرس خصائصيا ودرس العالقة بيف النضج و التعمـ واستنتج  -
الذي يساعده  مف تجاربو تمؾ أنو ال يجوز أف تعمـ الطفؿ أي شيء قبؿ األواف أي قبؿ اكتماؿ النضج

عمى التعمـ .وكاف يدرس مواقؼ السموؾ المختمؼ لمطفؿ ومدى االستجابة ليـ ليذا الموقؼ مثاؿ يعطي 
لمطفؿ مكعب أحمر ثـ يخبأه في الكيس ويرى االستجابة لمطفؿ فمنيـ مف يبكي ومنيـ مف ينسى ومنيـ 

و عممية تطمؽ عمى النمو مف يفتح الكيس مباشرة ليأخذ المكعب .وتكمـ عمى النضج وقاؿ النضج أن
جيزؿ وطومسوف و ماؾ وتمثؿ التغيرات المنتظمة في السموؾ الفرد .ومف خالؿ التجارب التي  قاـ بيا 

 التوائـ المتماثمة في تحديد العالقة بيف النضج و التدريب وتأثيرىما عمى التعمـ  عمىجرو 
  يب الالـز لمفرد األكثر نضجا مستوى النضج المناسب يسيؿ التعمـ ويقؿ التعمـ كمما قؿ التدر 

 وصوؿ مستوى النضج ال يؤدي إلى تحسف في التعمـ ويعوقو في المستقبؿ ؿالتدريب قب 

  حيث ال يتعمـ الطفؿ الكالـ  –المغوي  –يتأثر كؿ مف النضج و التعمـ معا في إحداث النمو
مة لمزاولة عممية و الوظائؼ لالز  ةنضج األجيز  –إال إذا بمغ  الطفؿ السف الذي يسمح لو ذلؾ 

 الكالـ .

 لألطفاؿ فقد صاغ عدد مف مبادئ النمو : جيزؿومف خالؿ مالحظات 
  المزج المتبادؿ وىي العممية التي يصؿ مف خالليا التدريج إلى تنظيـ فعاؿ 

  عدـ تناسؽ الوظيفي سيطرة أحد أطراؼ الجسـ دوف األخرى خاصة لدى الرضيع 

 نوـ تنظيـ الذات مثؿ أقات التغذية و ال 

 مف النفس البيئة دالتفرد وىي الفروؽ الفردية في النضج بيف األفرا. 
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 نظرية النمو النفسي جنسي )سيجموند فرويد ( -ثانيا
وىو األب الروحي لمدرسة التحميؿ النفسي القائمة عمى أساس البحث في كيفية تكويف وتطوير الشخصية    

المجاالف الالشعورية مف الشخصية و الصراعات النفسية اإلنسانية وقد ركزت نظرية التحميؿ النفسي عمى 
 ثلكؿ األحدا –جنس  -المؤلمة . وتمعب الحوافز الجنسية دورا ىاما في الصياغات فرويد واستخدـ وصؼ 

 كما استخدـ رواألفكا
 لمفرد وتضميف العدواف بينيما  . ةلمحوافز األساسي  -حافز  - 

عمى أنو تنشأ مشاعر جنسية وعدوانية نحوى  ؿالفات الفردية لألطفافي دراسة الفروؽ  واالخت فرويداشتغؿ 
والدييـ مما تؤدي بيـ الصراع المرضي و القمؽ وأحيانا إلى المرض النفسي واعتمد في نظرتو عمى اإلنساف 
أنو أناني في سموكو بدوافع شعورية ولمشعورية  مركزا عمى أىمية العمميات لمشعورية في توجيو السموؾ مف 

كما اىتـ بطبيعة العالقة بيف الطفؿ و الكبار المحيطيف بو أف العالقة الطفؿ بأمو  –ؿ إشباع تمؾ الدوافع أج
 وعالقتو بعد ذلؾ بابيو  في تحديد الشخصية لمطفؿ .

فأكد فرويد أنو إذا لـ تشبع الغرائز الجنسية فاف الطاقة النفسية تزيد مف الضغط أو مف الصراعات مف التوتر 
ف االختزاؿ مف ىذا الضغط وعمى عكسو مع مرور الوقت تنفجر عند أضعؼ نقطة بظيور السموؾ وال بد م
 الشاذ . 

و األنا  egoو األنا  id –الميو كما أشار عمى أف الشخصية اإلنسانية تتشكؿ مف ثالث مكونات أساسية 
احة .األنا تعرؼ خطر وتتنافس ىذه العناصر باستمرار مف أجؿ الطاقة النفسية المت  super egoالعميا 

التعبير عف الدوافع البدائية فيي تعاني مف القمؽ عندما يضغط عمييا اليو بيذه الدوافع ولتخفيؼ مف حدة 
القمؽ يمكف لألنا أف تبعد عف الوعي وتوجييا إلى أساليب مقبوؿ ة أو تعبر عنيا مباشرة وعندما يستسمـ األنا 

ريؽ توليد األحاسيس بالذنب والدونية وفي محاولة التوفيؽ بيف اليو لميو فاف األنا العميا تعاقب الذات عف ط
واألنا العميا والدوافع فاف األنا تنمي الحيؿ الدفاعية التي ىي أنماط السموؾ التي تخفؼ التوتر. ويعد أكبر 

شكيؿ إسياما لفريد ؼ ي عمـ النفس النمو تأكيده عمى السنوات األولى ف حياة الطفؿ باعتبارىا ميمة في ت
    .الشخصية  مفترض لوجود خمس مراحؿ لمنمو النفسي

وىي قوة حيوية و  ) الميبدو ( عمييا الشبؽ ) اإلنساف تولد مع ( أطمؽ أكد .. فرويد .. عمى وجود طاقة غريزية
ىو تحديد مركز  "فرويد" ومفتاح فيـ السموؾ اإلنساني عند . السموؾ اإلنساني طاقة نفسية ، تتحرؾ وتؤثر في

 .مراحؿ النمو المختمفة ميبدو ، وىي تتركز في مناطؽ مختمفة مف الجسـ عبرال

 األولى مف عمر الطفؿ ( ) الفمية المرحمة -أ

مف عمر الطفؿ ، حيث يحدث اإلشباع عند الطفؿ مف استثارة الشفاة والمساف  تغطي ىذه المرحمة السنة األولى
ذ  مة بشكؿ مناسب فقد يطور الطفؿ عادات مثؿ : مصلـ يتـ اإلشباع الفمي خالؿ ىذه المرح والفـ ، وا 

 .الطفؿ األصابع ،أو قضـ األظافر أو ربما التدخيف في مراحؿ الحقة مف عمر
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 سنة ( 3 – 2مف  ) المرحمة الثانية -ب

مف عمر الطفؿ، حيث يتزايد وعي الطفؿ بالمذة الناجمة عف حركة األمعاء عمى  وتغطي العاميف الثاني والثالث
 .الفضالت المخاطية لممنطقة الشرجية ،وإلشباع الحاجة الحيوية لمتخمص مف األغشية

 ويرى فرويد أف بعض الخصائص التي يتمتع بيا الفرد في مراحؿ الحقة مف حياتو مثؿ :  

 في ىذه المرحمة العناد والبخؿ تنبع مف الخبرات التي يمر بيا الطفؿ

 ) سنوات 6 – 3مف  ) الثالثة المرحمة -ج

يتعمؽ بأمو  فمف وجية نظر فرويد أف الطفؿ ) عند األطفاؿ الذكور ( أوديب: فيتعقد ر ىذه المرحمة عفوتعب
أبيو فيتطور لديو األنا األعمى ، أما  ويجد أف األب منافسا قويا لو ، ولحؿ ىذه العقدة يتبنى الطفؿ مبادئ ومثؿ

تخشى  خالؿ تطور مشاعرىا نحو األب ولكنيا مف ) لدى اإلناث ( إلكترا عقدة يجود عند اإلناث فيعتقد فرويد
 . األنا األعمى العقاب عمى يد أميا وتبنييا القيـ والمثؿ التي تحترميا فيتطور لدى اإلناث

 ) البموغ – 6مف  ( المرحمة الرابع -د 

لبدنية و الطاقة ، ويكرس الطفؿ وقتو و طاقتو لمتعمـ واألنشطة ا ، وتتسـ باليدوء فيالكموف مرحمة يطمؽ عمييا
 . معيـ اىتماـ الطفؿ مف الذات إلى اآلخريف مف خالؿ تكويف العالقات والصداقات االجتماعية ، ويتحوؿ

 )المراىقة ( الخامسة المرحمة -ىػ

، وتغطي ىذه المرحمة فترة المراىقة ، وتصبح ميمة الفرد أف يحرر نفسو مف  يطمؽ عمييا المرحمة التناسمية
البنت فتسعى  فإف ذلؾ يعني التخمص مف تعمقو بأمو ، وأف يجد حياة خاصة بو ، أمابالنسبة لمذكور  والدية،

  . إلى الزواج وأف تنفصؿ عف األبويف ، وتقيـ أسرتيا وحياتيا الخاصة

ذا كاف التطور في النمو ناجحا في ىذه المرحمة و المراحؿ السابقة ، فإف ذلؾ يقود إلى االستقاللية و النضج  وا 
 . اؿ وتربيتيـإنجاب األطف و

 - فرويد في نظريتو مستويات الشعور وتناوؿ

 كؿ ما يعيو الفرد في لحظة معينو ىو:  الشعور -2

 ◦ ىي الذكريات المخزونة والتي يمكف استدعاؤىا:  ما قبؿ الشعور -1

التي تؤثر في السموؾ ، وال يمكف  وىو أعمؽ المستويات النفسية ، ويتكوف مف الذكريات:  الالشعور-0
 المساف ستدعاؤىا ولكف تظير في األحالـ وزالتا

 . مبدأ المذة ىو مصدر الطاقة والغرائز ، والحاجات ، وىو ال شعوري وال منطقي ويوجيو :اليو -2

 ) مركز الصراع ( والجزء اآلخر ال شعوري ، ويعتبر الجياز اإلداري لمشخصية جزء منو شعوري :ااألن -1

 . ويضـ القيـ الدينية واألخالقية ، ويؤثر عمى السموؾ ويمثؿ الضميراألنا األعمى:  -0
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 : النمو المعرفي اتنظري  -ثالثا
أشار العمماء النفس إلى أف الوليد يممؾ الخبرة الحسية و العمميات اإلدراكية الالزمة الكتساب المعرفة ببيئتو 

حدة مع تقدـ السف و الخبرة  ولكف يبدو أف الحواس الخمس تعمؿ بدرجة متفاوتة في الطفولة المبكرة وتزداد
ومف أجؿ ذلؾ يناقش عمماء النفس النمو تطوير تكوينات الطفؿ وكيؼ تؤثر ىذه التغيرات النمائية في 

 –العمميات المعرفية وكيؼ تؤثر عمى األداء في عدد مف الواجبات المختمفة وأصحاب ىذه النظريات العرفية 
ذيف اجتمعت بينيـ افتراضات أساسية حوؿ اكتساب لممعرفة و الجاف بيجيو . –ىانز وارنر  –جيرـو رونر 

 :1993ماسوف وجيبس –لدى الفرد حسب العالـ 
  يتضمف اكتساب المعرفة وجود متعمـ نشط مع وجود استجابة لمبيئة وتنتج المعرفة مف تفاعؿ متطمبات

 البيئة مع قدرات المتعمـ 

  يطرد النمو مف استجابات منعكسة بدائية 

  وتعتمد عمييا في نفس بطرقة مرحمية ىرمية تسيطر المرحمة العميا عمى المراحؿ السابقة يحدث النمو
 الوقت

 . لمسموؾ بعض السوابؽ البيولوجية التي ال يمكف تحقيقيا دوف بيئة مناسبة 

 نظرية جاف بياجيو في النمو المعرفي :
جنيؼ وقد تركز اىتمامو  وظؿ معممو في 2113نشاطو في عمـ النفس عاـ  2113-2116 جاف بياجيوبدأ 

عمى النمو العقمي و المعرفي الذي يطرأ عمى الفرد خالؿ التحوؿ مف مرحمة الوليد الذي تصدر عنو األفعاؿ 
الماىرة . كما تعتبر نظريو  ؿالمنعكسة الصريحة البدائية غير مرتبطة حتى مرحمة الرشد التي تتميز باألفعا

في ميداف عمـ النفي النمو كما أشار عمى دراسة االستعداد التطوري  بياجيو مف أكثر النظريات النمو المعرفي
ركز بياجية عمى التفكير ومرحمة التطور المعرفي مف ممارسة األعماؿ العقمية التي تأىؿ النمو المعرفي و 

 ، واىتـ بدراسة نمو المفاىيـ األساسية عند الطفؿ مثؿ مفيـو الزماف ، مفيـو المكاف عمى النمو المعرفي ،
البنية العقمية ، و : وينظر بياجية إلى التطور المعرفي مف زاويتيف ىما ، مفيـو العدد ، مفيـو المساحة

 .الوظائؼ العقمية
الذكاء بأنو عممية التكيؼ و التنظيـ و التكيؼ يمثؿ التوازف بيف الكائف و البيئة التي يتفاعؿ  "بياجيو"وعرؼ  

 .البنى العقميةوي مف الذكاء ويشتمؿ بيف التنسيؽ والتكامؿ بيف الخبرة و معيا أما التنظيـ فيمثؿ الجانب البني

وعرؼ البنية العقمية باعتبارىا وحدة سيكولوجية لعممية ذكية قابمة لمتكرار أو استراتيجيات يختزنيا الفرد وتكوف 
 متيف :عمى عممتيف متكام بياجيووتشتمؿ عممية التكيؼ في نظرية   -تحت تصرفو وجاىزة الستعماؿ 

 مسئولة عف استدخاؿ البيئة وعناصرىا في نمط السموؾ الحاضر لمفرد التمثؿ /  -
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عادة تنظيـ النمط المعرفي لمفرد مما يتالءـ مع مستجدات البيئة المساعدة الموائمة والمالئمة/  - تغير وا 
 عمى التكيؼ مع متطمبات عناصر البيئة الخارجية 

عف عممية التكيؼ وتسمى عممية التوازف وحدد  ؿ و الموائمة مسئولتافويرى بياجيو عمى كمتى العمميتيف التمثي
 بياجيو أربعة عوامؿ رئيسية تحدد التعمـ و التطور في نطاؽ مراحؿ النمو المعرفي ىما :

التطور النشاط ) –تأثير عوامؿ البيئة في النمو المعرفي عندما يكوف مستعد )ناضجا بيولوجيا(( النضج )
  – اعؿ النشط في البيئة بما يتناسب نضجو البيولوجي ويكوف ىذا التفاعؿ ذا معنى لمطفؿ (المعرفي خالؿ التف

كؿ ما لديو مف مقدار و التوازف )  –المؤثرات المعرفية و المعمومات خالؿ التفاعؿ و الخبرة (البيئة ) 
 استراتيجيات وما يتطمبو الموقؼ  المواجو ( 
 تميز مراحؿ النمو العقمي  وحدد بياجيو في الخصائص السينات التي

 مختمؼ جوانب السموؾ  بالتحسف المتزايد في استيعا 

 تكامؿ المخططات في تنظيميا وتركيبيا مما يجعؿ الفرد أكثر استقرار وقابمية لمتحكـ و الضبط 

 . التتابع المنتظـ لمراحؿ النمو و العممية المعرفية تعتمد عمى المرحمة السابقة وليس عمى العمر الزمني 
 :  بياجيو مراحؿ النمو عند 0-2

 :و تتميز بما يمي ) العاـ الثاني –الميالد  ( المرحمة الحسية الحركية ، وتمتد مف -

بالنمو الحركي و التفاعؿ مع البيئة بيف أنماط السموؾ البسيط و التمييز البدائي بيف  الطفؿ أفعاؿ بدائية يمارس
كما قسـ بياجيو ىذه المرحمة إلى ستة معيا حركيا،  ؿأ التعامالوسائؿ و الغايات و الوعي بوجود األشياء ويبد

 مراحؿ فرعية : 
 ال ٌفرق بٌن األشٌاء–( تظهر فٌها بعض أنواع السلوك المنعكس مثل المص 2مرحلة االنعكاسٌة )الشهر 

 ا ( استجابات منعكسة بشكل متكرر مثل غلق الٌد وفتحه2-1مرحلة االستجابات الدائرٌة األساسٌة )الشهر 

 (تظهر ردود أفعال ثانوٌة وٌنمو التآزر بٌن الفم والٌد 1-6مرحلة االستجابات الدائرٌة الثانوٌة )الشهر 

(ٌبدأ بحل المشكالت البسطة ٌحتفظ فً مخٌلته األشٌاء إلى غاٌة 21-1مرحلة المشكالت البسٌطة )الشهر 

  .اختفائها تقلٌد النشاط البسٌط الذي أمامه

( ٌصبح سلوك الطفل أكثر اكتشافا ٌبحث عن طرق 21-20اء المخٌفة عنه )الشهر مرحلة البحث عن األشٌ

  .جدٌدة فً حل المشكالت ٌبدأ التمٌز بٌن الذات و البٌئة

( التفكٌر باألشٌاء والحوادث الذي وقعت له أو أمامه استعمال وسائل 12-21مرحلة بدء الكالم ) الشهر 
   .ثر التساإل عن األشٌاءعملٌة اكتساب اللغة  ٌك –لبلوغ األهداف 

 وتتميز بما يمي ) سنوات 1 – 1مف  ) ( ما قبؿ العمميات ( اإلجرائية المرحمة قبؿ

النمو المعرفي في ىذه المرحمة ىي عدـ الثبات ) عدـ  ومف أىـ مظاىر تتميز بنمو المغة والتفكير عند الطفؿ
  ) الطرحيعود لحالتو ( ) مثؿ عمميات  فيـ أف الشيء يمكف اف يتغير و

 :يمي وتتميز بما ) سنة 22-1اإلجراءات المادية مف سف  ( مرحمة العمميات الحسية

 اليـو – األمس إدراؾ الزمف) . األقصر – األطوؿ – األصغر – األكبر ( تصنيؼ األشياء المادية المحسوسة
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حفظ العداد ية التفكير العكسي ، عمى قابم القدرةو األنانية  و  وتركيز نمو القدرة عمى توزيع االنتباه ،  الشير –
 وعمميات الحساب البسيطة 

 -: وتتميز بما يمي ) المراىقة ( -الشكمية -العمميات العقمية المجردةمرحمة  -2

والقدرة عمى حؿ  .(التفكير المنطقي التعاوف – العدؿ – مفيـو الخير مثؿ ( نمو القدرة عمى التفكير المجرد
مية  واالستنتاجات والتعميميات واالستدالالت ويضع الفرضيات والتحميؿ والمسائؿ بصورة نظا المشكالت

كما  تفيـ الفئا. التخيؿ و استخداـ الرموز وفيـ الكتابات و األمثمة نمو القدرة عمىاالستنباطي والتأمؿ الذات .
  العمـو ، في الرياضيات

  ) النظرية النفسيو االجتماعية ( نظرية أريكسوف -ثالثا
وىو مف أعظـ المحمميف النفسييف و الدارسيف في  2131المولود في فرانكفورت بألمانيا  يرى سوفأريكاريؾ 

النمو النفسي بنى نظريتو ؼ ي مجاؿ نمو الشخصية أو النمو الوجداني بإحكاـ عمى نظرية فرويد في التحميؿ 
تحوؿ  نقطةرحمة تمثؿ ثماف مراحؿ مف الطفولة إلى الشيخوخة ، وكؿ م أف نمو الشخصية يتـ في.النفسي 
 خطرا ، واآلخر يتضمف خاصية مرغوبة أحدىما: اجتماعية يعبر عنيا اتجاىاف أزمة نفسية تتضمف

المرحمة  عمى أف األزمة النفسية االجتماعية يجب أف تحؿ قبؿ أف ينتقؿ الفرد بنجاح إلى " أريكسوف " وأكد
 ..التالية

 :أريكسوف مراحؿ النمو النفسي االجتماعي عند - أ

  ؿالعاـ األو   -اكتساب حاسة الثقة األساسية مع تغمب عمى حاسة الشؾ ) لتحقيؽ األمؿ( -2

في نفسو  الثقة حاجاتو األساسية وشعر أف العالـ آمف مف حولو ، تتربى فيو إشباعحصؿ الرضيع عمى  إذا
ذ ينمو لدية الخوؼ  األساسية غير كافية ، فشؿ في ذلؾ وكانت الرعاية و إشباع الحاجات اوفي الوالديف  وا 

  وعدـ الثقة

  )سنوات 3 – 2 ( الذاتي مقابؿ الشؾ مرحمة التحكـ -1

 ) اكتساب حاسة استقالؿ الذاتي ومكافحة حاسة الشؾ والخجؿ )لتحقيؽ اإلرادة(

أما الفشؿ في ذلؾ مع نقص  –و الكالـ ، يؤدي إلى الشعور باإلرادة  التحكـ في عمميات المشي ، واإلخراج
 إلى شعور الطفؿ بالخجؿ و الشؾ في الذات والشؾ في اآلخريف يؤدي المساندة ،

  ) سنوات 5 – 4 ( في مقابؿ الذنب مرحمة المبادرة -0

، وأجيب عمى اسئمتو ، فإف ذلؾ يؤدي إلى المبادرة ، أما إعاقة نشاطو  إذا أتيحت الفرصة لمطفؿ لمعب بحرية
  ؽ يؤدي إلى الشعور بالذنبعمى اسئمتو ، واعتبارىا مصدر ضي ، وعدـ اإلجابة

 ) سنة 11 – 6 ( االجتياد مقابؿ القصور مرحمة -2

والمثابرة في المدرسة ، وعف طريؽ التشجيع يتعمـ المثابرة واالجتياد ، أما  ينمو لدى الطفؿ الشعور باالجتياد
بالقصور يمنعو مف  عورتعزيزا سالبا فقد يشعر بعجزه عف أداء األعماؿ المطموبة منو ، وينمو لديو ش إذا تمقى
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  المحاولة

 ) سنة 18 – 12 ( الذاتية مقابؿ تشوش الدور مرحمة -6

الطفرة الجسمية ، ومف خالؿ تحديد اليوية واالىتمامات يحقؽ  يكوف المراىؽ في مرحمة تساؤؿ تصاحب
لتشوش في شعر بعدـ تحقيؽ ذاتيو ، فإنو يشعر بتشوش الدور ، ولكي يعوض ذلؾ ا المراىؽ ذاتو ، أما اذا

  يمجأ المراىؽ إلى التعمؽ ببطؿ أو شخص مثالي لكي يحقؽ ذاتو الدور فقد

 ) المبكر الرشد ( مقابؿ االنعزاؿ مرحمة التواد -6

آخر ، والتزآوج مف الجنس االخر ، وتنمو العالقو الحميمة معو ، اما إذا  يحاوؿ الراشد أف يربط ذاتو بشخص
 .الذات مف تيديداتيا لذانو ينتج عف ذلؾ االنعزاؿ و االستغراؽ فيالحميمة يسبب الخوؼ  تجنب العالقة

  ) األوسط الرشد ( مرحمة التولد مقابؿ الركود  -1

 الوالدية ، ويبدأ في االىتماـ بالرعاية و إرشاد األجياؿ التالية ، وييتـ بالعمؿ تظير في ىذه المرحمة المشاعر

 . فقط تمؾ االىتمامات يصبح راكدا ميتما بذاتو واإلنتاج واالبتكار .. والشخص الذي ال يممؾ

 ..التكامؿ مقابؿ اليأس مرحمة -1

الزوج أو  مرحمة الشيخوخة ، إذا تقبؿ المسف حياتو وعجزه و مرضو ، وخروجو إلى التقاعد ، وفقد وتمثؿ
وقت فات وال والشعور بأف ال الزوجة ، يؤدي ذلؾ إلى التكامؿ و التماسؾ ، والحكمة ، أما عدـ تماسؾ األنا

 .رالخوؼ في آخر مراحؿ العم يمكف تعويض الفرص التي فاتت ،فإف ذلؾ يؤدي إلى اليأس و
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 األستاذ / صولة طارؽ                جميع التخصصات –السنة الثانية         النفس النمو المقياس :عمـ

           0208/0209                                                                      27محاضرة رقـ 

 نفس النموالمناىج البحث في عمـ طرؽ و 

 
 تمييد:

تعتبر المناىج و الطرؽ العممية لمبحث ضرورية لبناء أساس سميـ لنمو العمـ، و لقد تقدمت مناىج و طرؽ 
ف أكثر عممية، و تيدؼ إلى الوصوؿ إلى البحث في عمـ نفس النمو في مراحمو المتتابعة و أصبحت اآل

. كمؿ يمثؿ البحث في عمـ النفس النمو عمال عمميا حقائؽ و قوانيف و نظريات راسخة في عمـ نفس النمو
ينتمي إلى فئة العمـ التجريبي )األمبريقي(  و الطريقة العممية لمبحث تمثؿ لونا مف االتجاه أو القيمة ممؿ 

االلتزاـ بمجموعة مف القضايا ىي كتالي:يتطمب مف الباحث اإلقناع و   
 أدوار جمع المعمومات و البيانات وىي المعطيات و المعمومات التي يحتاجيا الباحث في بحثو اعتمادا  اختيار

 باستخداـ األدوات جمع المعمومات أو البيانات 

  الموضوعية في استخداـ أدوات جمع البيانات 

 تكرار قابمية البحث العممي االستعادة و ال 

 . لقرار صحة الفرض أو النظرية 

 ويسعى الباحثوف عند دراستيـ لعمـ النفس النمو إلى فيـ أفضؿ لإلنساف كما يؤدي إلى عدد مف الوظائؼ 
الوظيفة األولى لمبحث ؼ ي عمـ النفس النمو اختبار الفرضيات المنبثقة مف النظرية وىي أف تتفؽ نتائج 

 يمة الحقيقية لمنظرية البحث واالفتراضات داللة عمى الق
أما الوظيفة الثانية لمبحث فيي في إيجاد افتراضات جديدة حوؿ سموؾ و النمو  ومف أجؿ ذلؾ البحث في عمـ 
النفس النمو يسعى إلى تطوير النظرية وتحديد أبعادىا بحيث يؤدي البحث إلى تركيبات جديدة تتصؿ بالنظرية 

 .المعنية أو النظرية التي يجري اختبارىا  
وتمثؿ الوظيفة الثالثة لمبحث فيي المساعدة عمى تفسير السموؾ و التنبؤ بو  ومف خالؿ البحث في عمـ النفس 

النمو فإننا نستطيع تحديد صالحية البيانات النظرية لتفسير السموؾ مما يسمح لنا الوصوؿ إلى عدد مف 
 مط سموكي معيف .التنبؤات تجعمنا في موقؼ أفضؿ في تحديد الظروؼ الالزمة ألحداث ن
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 أخالقيات البحث العممي في النمو اإلنساني  -1

إف النشاط البحثي ييدؼ أساسا إلى تقديـ المعرفة الموثوؽ بيا وىذا ما يسعي إليو الباحثيف إلى العمؿ بتجرد 
 وموضوعية وأمانة عممية في البحث فاف القواعد األخالقية التي تميز الباحث النزيو فيما يمي :

 ر أو التزييؼ في البحث العممي تمغي صحة البحث إف أي تغي 

  ال يجوز لمباحث أف يضع فروضو بعد استخالص النتائج البحث 

  استخداـ أساليب موضوعية في المالحظة و وأدوات جمع البيانات األخرى التي تبرر الثقة في البيانات
 واستخالص دالالت عف صدؽ البيانات وثباتيا 

  العينات وضبط العوامؿ وطرؽ القياس و المعالجة اإلحصائية وعمميات البحث الوعي في محددات انتقاء 

  األمانة العممية ىي المبدأ األساسي في تقرير النتائج البحث بالصورة التي توصؿ الييا الباحث سواء
 ايجابية أو سمبية 

 ي البحث ويجب ال يجوز الباحث أف يقـو بإجراءات بحثية ليا آثار سمبية عمى األفراد المشاركيف ف
 الحصوؿ عمى الموافقة مف طرؼ األفراد المشاركيف في البحث مسبقا 

  الصراحة و األمانة ىما الصفتاف المميزتاف لمعالقة بيف الباحث و المفحوص 

 المتغيرات البحث في أبحاث النمو اإلنساني 
و يشير إلى مفيـو معيف نعني بالمتغير مصطمح يدؿ عمى صفة محددة تتناوؿ عددا مف الحاالت أو القيـ أ

 يجري تعريفو إجرائيا بداللة إجراءات البحث ويتـ قياسو كميا أو وصفو كيفيا .

لمتأكد مف صحة الفرضية أو خطأىا ال بد مف مفاىيـ تكوف قابمة لمقياس. وقد تعددت أنواع المتغيرات 
جاي    إلى ثالث ىي حسبتصنيفات المتغيرات بحسب الغرض الذي تستخدـ فيو . ويمكف تصنيؼ المتغيرات 

gay1990  

 تصنيؼ المتغيرات بحسب مستويات القياس  -1

 تصنؼ المتغيرات بحسب مستويات القياس 
كثير مف المتغيرات التربوية عبارة عف كميات مجردة يستدؿ أوال/ متغيرات مجردة ومتغيرات مالحظة :

 عمييا مف خالؿ السموؾ فاف السمات االفتراضية الكثيرة يصعب قياسيا وتبقى مجرد افتراض 
 ثانيا متغيرات كمية ومتغيرات نوعية :
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 qualitativeإف عدد مف المتغيرات ال تقدر عدديا بمعنى ليس كمي وخذا تسمى بالمتغيرات النوعية 
التخصص العممي . وأـ ىناؾ عدد آخر مف المتغيرات يقبؿ التقدير الكمي –المينة -مثؿ الجنس 

 كاالتجاه و الميؿ ومفيـو الذات و القمؽ . 
ىذا النوع مف المتغيرات يشيع استخدامو بيف الباحثيف ثالثا / متغيرات مستقمة ومتغيرات تابعة : 
ية حيث ينظر إلى المتغير المستقؿ عمى أنو المتغير الذي يتـ خاصة ما يتعمؽ منيا بالدراسات التجريب

 التحكـ فيو بينما المتغير التابع عف متوسط أداء األفراد العينة الدراسية عمى أداة القياس المستخدمة .
 رابعا /متغيرات معدلة ومتغيرات مضبوطة ومتغيرات دخيمة :

المستقؿ في المتغير التابع إذا اعتبره الباحث متغيرا  المتغير المعدؿ ىو تغير األثر الذي يتركو المتغير
 مستقال ثانويا 

المتغير المضبوط فيو المتغير الذي يسعى الباحث إلغاء أثره عمى التجربة.ويمكف ضبطو كالعزؿ أو 
 الحذؼ .

المتغير الدخيؿ بأنو مف المتغير المستقؿ الذي يدخؿ في تصميـ الدراسة وال يخضع لسيطرة الباحث  
 كنو يؤثر في النتائج  الدراسةول

 تصنيؼ المتغيرات بحسب الظواىر ذات الصمة بيا : -2

متغيرات وسيطة  –ومتغيرات استجابة  –ويمكف تصنيؼ المتغيرات ذات الصمة بيا إلى متغيرات مثيرة 
. ويشير الباحثوف إلى أف عمماء عمـ النفس النمو يعتقدوف بأنو يمكف بناء عمـ السموؾ مف خالؿ 

العالقة بيف المتغيرات المثيرة و المتغيرات االستجابة بافتراض اف المتغيرات االستجابة تعتبر  دراسة
 دالة مباشرة لممتغيرات المثيرة.

 تصنيؼ المتغيرات وفؽ خصائصيا الرياضية: -3

بأىمية الخصائص الرياضية ألدوات القياس النفسي التي تقرر نوع  1983براوف يعتقد الباحثوف 
 سابية التي يمكف استخداميا وتنقسـ وسائؿ القياس إلى أربعة مستويات العمميات الح

 المقياس النسبي . –المقياس الفتري  –المقياس الرتبي  –المقياس األسمي    
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 البحث العممي في النمو اإلنساني: المناىج -2

   1971 ماكندلزتحدث الباحثوف عف تقسيـ أبحاث عمـ النفس النمو بطرؽ متعددة فقد أوضح 

و ال يوجد منيج واحد صالح لدراسة كؿ مظاىر النمو بؿ يختمؼ منيج الدراسة و طريقتو حسب الموضوع، 
 :لذلؾ مف الضروري اإلحاطة بأىـ مناىج البحث في ىذا العمـ و ىي

 :المنيج التجريبي /أوال 

 يعتبر أدؽ المناىج و أفضميا و ذلؾ لسببيف رئيسيف ىما

 .ية عكس بعض المناىج التي تتصؼ بدرجة عالية مف الذاتيةأنو أقرب المناىج إلى الموضوع

يستطيع الباحث الذي يتبع المنيج التجريبي السيطرة و التحكـ في العوامؿ المختمفة التي يمكف اف تؤثر عمى 
 الظاىرة السموكية.

يف و إنما و الباحث الذي يستخدـ المنيج التجريبي ال يقتصر عمى مجرد وصؼ الظواىر التي تتناوليا دراست
يدرس متغيرات ىذه الظاىرة و يحدث في بعضيا تغييرا مقصوداف و يتحكـ في متغيرات أخرى ليتوصؿ عمى 

  ىذه المتغيرات. فالعالقات السببية بي

 و تسير الدراسة حسب ىذا المنيج وفؽ التسمسؿ اآلتي

 ظاىرة، ىدؼ، فروض، تجربة، نتائج، حقائؽ، قوانيف نظرية

لدراسة حوؿ ظاىرة مف ظواىر النمو يدور حوليا سؤاؿ أو مشكمة تتحدى تفكير الباحث و الظاىرة: تدور ا  -
 تدعوه إلى حميا و تعتبر المشكمة سؤاؿ يحتاج إلى جواب مثال: ظاىرة جناح األحداث

تحديد المشكمة: يحدد الباحث المشكمة عمى أساس تعريؼ و بمورة الظاىرة بوضوح و تجميع عالمات   -
 محيطة بالظاىرة، مثال: ما ىي األسباب الحقيقية لظاىرة جناح األحداث؟ االستفياـ ال

و عادة ما تكوف أىداؼ البحث العممي في مجاؿ عمـ نفس النمو و عمـ النفس العاـ ىي:  :تبياف اليدؼ  -
 التفسير، التنبؤ الضبط. و قد سبؽ التعرض ليا في المحاضرة رقـ 

ف تفسير محتمؿ أو إجابة مؤقتة إلشكالية يضعيا الباحث و تكوف : الفرض عبارة عالبحث  فرض الفروض  -
  .قابمة لمتحقؽ أو الرفض بعد التجريب

التجربة: يقوـ بيا الباحث ىادفا إلى تحقيؽ فروضو كميا أو بعضيا أو رفضيا كميا أو بعضيا، و يشترط   -
نة تجريبية ممثمة لمجتمع أصمي إف تكوف التجربة موضوعية و دقيقة و يقـو الباحث فييا بالتجريب عمى عي

  .بمعنى أف ليا نفس خصائصو قبؿ تعميـ النتائج النيائية

نتائج البحث: و ىي ما يتـ التوصؿ إليو بعد تحميؿ البيانات و تفسيرىا ثـ صياغة القوانيف و عمى أساسيا   -
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  .يضع الباحث نظرية حوؿ الظاىرة التي عالجيا بالدراسة

   :المنيج الوصفي/ثانيا
يجري البحث المعممي في موقؼ مييأ صناعيا مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات تتيح  إمكانية التحكـ في 
عدد مف المتغيرات الطارئة بحيث يسمح البحث بقياس أكثر مف دقة ونقاء . وفي ىذا النوع مف البحوث  

نع المالحظة الطبيعية يسمح بإجراء قياسات السموؾ التي لـ تتأثر بتعمـ سابؽ . و البحث الوصفي فيصط
أسموبا ومنيجا وتجري عادة في الميداف يقـو الباحث فييا بتسجيؿ ما يفعمو الناس في ظروؼ مماثمة لظروؼ 
الحياة الواقعية . وىذا النوع مف البحوث ذو فائدة خاصة في دراسة النمو الذي ال يمكف دراستو في المعمؿ 

 ألسباب أخالقية أو عممية 

و التوتر، كما يتناوؿ دراسة  االنطوائيةوصفي الظواىر النفسية كالخوؼ، الغضب، القمؽ، يتناوؿ المنيج ال
 البحث التشكيمي و البحث الالتشكيمي:التاريخ 

يشتمؿ البحث التشكيمي عمى إجراء تغيير تجريبي ألحد التغيرات في محاولة لتحديد ما إذا ذلؾ يؤدي إلى إبراز 
رى عمييـ التجربة و المتغير الذي يجرى تشكيمو يسمى بالمتغير المستقؿ و فروؽ في السموؾ األفراد الذيف تج

 المتغير الذي يقاس يسمى  بالمتغير التابع.
أما البحث الالتشكيمي فيقوـ الباحث الذي يجرى التجربة بمالحظة وتسجيؿ سموؾ األفراد المشتركيف في البحث 

 عي واف كاف ذلؾ ضروري .بدوف إجراء أي تشكيؿ . بحيث يجرى البحث في وسط طبي
 البحث النظري والبحث الغير النظري:

إف قدرا كبيرا مف األبحاث حوؿ نمو الطفؿ تيدؼ إلى اختبار نظريات معينة . واف عدد كبيرا أيضا مف 
األبحاث التي يجرييا الباحثوف تفتقر إلى نظرية معينة يقـو الباحث باختبارىا وفمكف يمكف استخداميا كقاعدة 

 نظرية .لبناء 

مف الطرؽ المألوفة في دراسة النمو ومظاىره لفرد أو جماعة مف األفراد مف أوؿ المرحمة الطريقة الطولية / 
حتى النياية شيرا بعدا شيرا وعاـ بعد عاـ عمى نفس الفرد أو الجماعة وقد تمتد طوؿ الفترة الزمنية إلى أو 

ألعمار المتتابعة جسميا وعقميا وانفعالي. ليذا توصؼ أكثر يسجؿ خالليا التطور الذي طرأ عمى األفراد في ا
 أنيا تتبعيو طولية  

  العدواف –تستخدـ لدراسة ثبات أو تغير بعض الخصائص النمائية عبر مراحؿ النمو المختمفة كذكاء 
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  وتستخدـ لتحديد أثر متغير عمى متغير آخر .وكذلؾ لمعرفة خصائص النمو المختمفة في كؿ تغير
 الزمف 

  1921عاما حيث بدأت الدراسة عاـ  35الدراسات الطولية دراسة لويس تيرماف : استمرت أشير 
بيدؼ اتشاؼ الصفات الجسمية العقمية و االنفعالية التي تميز المتفوقيف عف غيرىـ ومعرفة أساليب 

فما فوؽ وقد  141طفؿ تراوحت نسب ذكائيـ ما ب يف  1528حياتيـ وقد اختار ليده الدراسة 
 التوصؿ إلى النتائج مذىمة عف الخصائص النمائية لممتفوقيف عقميا . تمكف مف

تقـو عمى دراسة مجموعة مف األفراد في مستويات عمرية مختمقة لدراسة خصائصيـ الطريقة المستعرضة /  
النمائية في نفس الو تؽ دوف االنتظار طويال لنموىـ الجسمي عند األطفاؿ عبر المراحؿ نموىـ يتـ اختيار 

 (وتدرس مظاىر النمو في المراحؿ المختمفة . 2-4-6-8نات كبيرة مف األفراد في السنوات )عي
في دراسة مستعرضة عف العدواف لدى األطفاؿ  في أعمار معينة قاـ الباحث بمالحظة السموؾ العدواف 

 .ومظاىر التعبير عنو لدى مجموعة مف األطفاؿ في أعمار متفاوتة
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 األستاذ / صولة طارؽ            جميع التخصصات –السنة الثانية         موالنفس الن المقياس :عمـ 

           0208/0209                                                                      28محاضرة رقـ 

 مرحمة الميد

 

 تمهيد /

 –"  لكم السمع واألبصر واألفئدة لعلكم تشكرونأخرجكم من بطون أمهتمك ال تعلمون شيئا وجعل قال تعالى: " وهللا 

إنا خلقنا اإلنسان من نطفة ( 0)هل أتى على اإلنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وفً قوله تعالى : " –النحل 
 –اإلنسان  –أمشاج نبتليه فجعلنه سميعا بصيرا " 

د لمتأكد مف عممية التنفس وخموه مف بعد تماـ عممية الوالدة يجب أف يتـ فحص طبي شامؿ لكؿ مف الولي
التشوىات و العالمات المرضية. وانتقاؿ الجنيف منى العالـ داخؿ الرحـ األـ وىي درجف الحرارة ثابتة إلى 
العالـ الخارجي الذي يتعرض فيو التقمبات درجات الحرارة و المؤثرات البيئية العديدة . ويعتمد الوليد اعتماد 

إف الوليد في ىذه المرحمة ال يستطيع إحداث أي تعديؿ في بيتو مف أجؿ إشباع  كامال عمى اآلخريف إال
حاجاتو في النمو إال عف طريؽ أمو و الطفؿ الوليد في ىذه  الـ رحمة تبدأ عممية التكيؼ و عممية التنسيؽ بيف 

خراج ونوـ ويقضو . فراز وا   متطمبات ىذا الجسـ مف طعاـ وشراب وتنفس وىضـ وا 
د بعدد مف الخصائص الجسمية و العقمية واالجتماعية و واالنفعالية وتظير الفروؽ واضحة بينو ويتميز الولي

 ويف غيره في ىذه الخصائص .
 النمو الجسمي /  -0

عندما يخرج الوليد مف بطف أمو . فانو يكوف كامؿ التكويف مف الناحية الجسمية وأف أجيزتو تكوف كاممة و 
 ية المتمثمة في اآلتي /مستعدة لمعمؿ وىذه المظاىر الجسم

 / يكوف مجعدا تغطيو مادة دىنية شمعية لونيا ضارب أحمر ثـ تزوؿ تمقائيا بعد ساعات . الجمد 

 /غير متماسكة يميؿ الذراعاف و الرجالف إلى االنثناء معظـ الوقت وتقوس في الرجميف  . األطراؼ 

 /ـ التحاميا في السنة الثانية مف لينة فعظـ الرأس غير ممتحمة وفييا فجوة مف الوسط ويت العظاـ
 العمر.

 /ضعيفة ال يسيطر الوليد عمى حركاتيا وتتعب بسرعة. العضالت 

 /فحجـ الرأس كبير بالنسبة لمجسـ ربع الجسـ يعادؿ ضعفيف عند  –تختمؼ نسب الجسـ  نسب الجسـ
ير الخامس كغ يبمغ الوزف في الش4-2.7البالغ حجـ العينيف نصؼ حجميما عند البالغ ووزف الجسـ 
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سـ ويكوف النمو سريع فما بيف الميالد وحتى نياية السنة الثانية ويزيد الطوؿ 55كغ و الطوؿ حوالي 6
سـ ومع نياية 75سـ كؿ شير خالؿ األشير الربعة األولى . ويصؿ طولو إلى حوالي  2.6بمعدؿ 

ف الجنسيف طوؿ اليديف ربع سـ تقريبا مع مراعاة الفروؽ الفردية طفيفة بي 87السنة الثانية إلى حوالي 
 طوؿ الجذع ثمث طولو الراشد وطوؿ الساؽ خمس طولو عند الراشد .   -طوؿ لمبالغ الراشد

 /يكوف خالؿ ىذه المرحمة عبارة عف نسيج غضروفي طري. نمو الييكؿ العظمي 

 /ويتضاعؼ كغ تقربا ثـ يعود إلى عممية التكيؼ الالزمة لمظروؼ البيئية الجديدة 3يكوف حوالي  الوزف
غراـ كؿ أسبوع وبعد عاـ يصؿ إلى ثالث أضعاؼ ىذا الوزف  255عما كاف عميو و الزيادة بمعدؿ 

 كغ  مع مراعاة الفروؽ الفردية.52.5ومع نياية السنة الثانية مف عمره يصؿ الوزف 

 /تكوف واضحة جدا بيف األطفاؿ حديثي الوالدة ، خاصة في كؿ مف الحجـ و الطوؿ  الفروؽ الفردية
 غ تقريبا .255وأثقؿ بحولي  %4و الوزف وصفات الجسـ الخاصة، ويكوف الذكور أكبر حجما بحولي 

 النمو الفسيولوجي /    -2

يتركز سموؾ الوليد في ىذه المرحمة عمى المص و البمع و اليضـ واإلخراج و النـو ، وىي متصمة جميعيا 
 في ىذه المرحمة ما لي /بالوظائؼ الفسيولوجية لموليد . ويتميز النمو الفسيولوجي 

 /565تكوف أسرع مف ضربات القمب الكبير . حيث تصؿ ضربات القمب إلى حوالي  ضربات القمب 
 ض/د وتتناقص تدريجيا مع النمو  72ض/دمقارنة بضربات الراشد 

 /يكوف أسرع عند الوليد منو عند الكبار و يتناقص مع النمو . التنفس 

 /بار ويزداد مع العمر يكوف أضعؼ منو عند الك ضغط الدـ 

 /ساعات تقريبا  4-3يحتاج الوليد إلى الرضاعة إلى الرضاعة كؿ  الرضاعة 

والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن قاؿ تعالى :"
    -البقرة–بالمعروف ال تكلف نفس إال وسعها" 

 /مرة في اليوـ  58مرات كؿ يـو وينمكف أف يصؿ إلى حوالي  5-4لى التبرز حولي يحتاج الوليد إ التبرز 

 / يقضي الوليد معظـ وقتو في النوـ . ويفسر الباحثوف ذلؾ بأنو في النـو تنخفض درجة الحرارة  النـو
ؿ منى الجسـ ويقؿ النشاط الجسمي وتبطئ الدورة الدموية وينتظـ التنفس . وتقؿ سرعتو أثناء النـو مما يقم

 (. field ,et al.2001الطاقة المفقودة بحيث يستفيد منيا الوليد في عممية النمو.  )عف 

 /لمتوتر الذي يحدث لموليد في كؿ مف الجياز اليضمي و الجياز التنفسي و  تستجيب أجيزة الجسـ
 الجياز الدوري و الجمد. مما يؤدي لمتقيؤ أو التياب الجمد أو احتقاف الوجو .
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 يولد الطفؿ وقد اكتممت خاليا الجياز العصبي ووصالتو العصبية إال أف الوظائؼ عصبي/ الجياز ال
 مف وزنو عند الراشد %25الجياز العصبي ال تكوف كاممة عند الميالد ويكوف وزف المخ في ىذه المرحمة 

 إشباعيا  / يولد الطفؿ وىو يمتمؾ عددا مف الحاجات الفسيولوجية التي ال بد مف الحاجات الفسيولوجية
 كي تحتفظ المولود بحاجاتو إلى كؿ مف األكسجيف وتنظيـ حرارة الجسـ و النوـ و الغذاء واإلخراج.

في ىذه المرحمة مف العمر فالوليد يقضي معظـ يومو مستمقيا عمى ظيره وىو عاجز عف  النمو الحركي / -3
ظمة وىذا بسبب عدـ نضج الحركات األساسية كالجموس ويتميز سموؾ الوليد بحركات عشوائية غير منت

 الجياز العصبي .وىذه االستجابات الحركية ىي أفعاؿ منعكسة  مثؿ المص وقفؿ الجفف والقبض اليد .

لمحواس أىمية كبرى في عمميات اإلدراؾ و التعمـ فيي التي تستقبؿ المثيرات الحسية  النمو الحسي / -4
ىناؾ فروؽ فردية في . ليا بطرؽ مختمفةوتنقميا عبر أعضاء الحس إلى الجياز العصبي التي يستجيب 

 الحواس

البصر عدـ تناسؽ  –جياز السمع )عدـ فرز األصوات جيدا ويستجيب بالحركات المنعكسة لألصوات العالية 
التذوؽ )يكوف ضعيؼ وحساس لممواد  -الشـ )عدـ قدرة التمييز بيف الروائح(–و التآزر في الغينيف بشكؿ تاـ( 

اإلحساسات بالجوع و  -لممس قوي عند= الوليد وأي لمس ينتج عنو حركة المصالجمد )يكوف ا-الحموة(
 العطش .

يولد الطفؿ وعقمو صفحة بيضاء ولديو اإلمكانات الوراثية التي تعمؿ عمى تحديد نمو ىذه  النمو العقمي / -5
 اإلمكانات الكمي والكيفي.

بصيحة األلـ تكوف باندفاع اليواء بقوة عبر  صحية الميالد تمثؿ بالنسبة لموليد بدية التنفس النمو المغوي / -6
الحنجرة إلى الرئتيف فتيز الحباؿ الصوتية لممرة األولى .النمو المغوي يبدأ بالصراخ يصرخ حوالي ساعتيف 
يوميا لمتعبير عف االنفعاؿ و الصرخة الرتيبة عمى الضيؽ والصرخة الحادة عمة األلـ أما الصرخة الطويمة 

األصوات العشوائية وىي أصوات غامضة غير منتظمة متكررة  –والقيء واالنفعاؿ عند الجوع و التبمؿ 
تعتدؿ فيما بعد لتصبح المادة الخاـ لمحروؼ و الكممات .وبحث العمماء في تعمـ المغة وارتقائيا وتكوف 

مشكؿ الكالـ ال-ظيور المقاطع الصوتية  –المناغاة –الزقزقة والثغثغة  –الصياح –وفؽ المراحؿ التالية 
كممات سنة 3أشير ستخدـ -6يبدأ مع نياية العاـ األوؿ وأورد سميث ببمنا لمنمو المغوي عند األطفاؿ مف 

 كممة  455كممة إلى ثالث سنوات يستخدـ  574كممة إلى سنتيف يستخدـ حوالي  59ستخدـ حوالي 

يج واالستثارة مستنديف في ذلؾ /يرى عدد الباحثيف إف الوليد ال يكوف لديو انفعاؿ إال التي النمو االنفعالي -7
إلى أف الحب و الكراىية و الغيظ وما إلى ذلؾ يحتاج مستوى مف النضج الجياز العصبي لـ يصؿ إليو 
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الوليد بعد واختمؼ العمماء في تحديد مظاىر االنفعاؿ عند الوليد فيرى واطسوف أف الطفؿ مزود بثالث 
لمظاىر مف االنفعاالت عند الوليد تكوف مصحوبة انفعاالت ىي الحب والخوؼ و الغضب .ولوحظ ىذه ا

 بمظاىر جسمية فسيولوجية .

الطفؿ كائف اجتماعي ينمو في إطار اجتماعي منذ المحظة األولى لميالده واألـ ىي  النمو االجتماعي / -8
 العامؿ األكثر أىمية عممية التنشئة االجتماعية لموليد .

 مواعيد ظيور األسناف المؤقتة عند الطفؿ 
 السفمية  العموية  ألسنافا

 القواطع الوسطى
 القواطع الخارجية 

 األنياب 
 األضراس األمامية
 األضراس الخمفية 

 أشير 6-9
 أشير  8-00

 أشير  06
 أشير 02-06
 شيرا 02-32

 شيرا 4-7
 شيور  7-02

 شيور06-02
 شيرا  02-06
 شيرا  02-32

 

 تطور ميارات النمو الحركي لمرضيع
 اىر النمو الحركيمظ العمر بالشير

 وضع الوليد انبطاح عمى الوجو 2
 يرفع رأسو و يديره 0
 يرفع صدره 0
 يصؿ بيديو إلى الشيء وال كف ال يممسو ويرفس بقدميو 3
 يجمس بمساعدة الغير 5
 يجمس بدوف سند ويمسؾ األشياء + يمتقط األشياء +ينقؿ األشياء بيف اليديف  4
 ليمسؾ األشياء ويضع األشياء في فمو ويجمس وحده  يجمس عمى الكرسي ويمد يده 6
 يقؼ بمساعدة الغير  7
 يحاوؿ الوقوؼ بمساندة األثاث واألشياء  8
 يحبو  9
 يمشي بمساعدة الغير  02
 يقؼ مستند يمسؾ الكوب ليشرب يرسـ خطوط عشوائيا  00
 يتسمؽ الساللـ حبوا 00
 يقؼ وحده  03
 يمشي وحده  05
 جا مف مكعبيف يبني بر  04
 يقذؼ بالكرة  06
 يقذؼ بالكرة في الصندوؽ + يبني برجا مف ثالث مكعبات  07
 يعتمي كرسيا   08
 يصعد الساللـ بمساعدة الغير   09
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 يمشي تحت اإلشراؼ في الخارج +يمشي لمخمؼ   02
 يركؿ الكرة بقدمو يبدأ يسيطر باألطراؼ السفمية   00
 مشاىدة الصور  يقمب صفحات الكتاب و  00
03 
05 

يجري +يقمد الخطوط +يصعد وينزؿ الساللـ وحده +يضع ثالث قطع خشبية دائري ة ومربعة ومثمث في مكانيا الصحيح مف 
 لوحة الخشبية+يحاوؿ طي األوراؽ 

  :تطور االستجابة االنفعالية خالؿ سنتيف األولييف

 التييج  –                                                             الميالد         
 الضيؽ -التييج-االبتياج  – أشير                                           3
 الخوؼ  -النفور –الغضب  -الضيؽ -التييج-االبتياج  -أشير                                         -6

 الخوؼ -النفور –الغضب  -الضيؽ -التييج-االبتياج  -و التي -الحب  –أشير                       -00
 الخوؼ -النفور –الغضب  -الضيؽ -التييج-االبتياج  -التيو–حب الصغار و الكبار -أشير            -08
 .الخوؼ -النفور –الغضب  -الضيؽ -التييج-االبتياج  -الفرح   -التيو–أشير حب الصغار و الكبار  -05
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 صولة طارؽ  -جميع التخصصات            األستاذ /د –السنة الثانية         النفس النمو المقياس :عمـ

           0208/0209                                                                      29محاضرة رقـ 

 سنوات )مرحمة الحضانة( 6-3مرحمة الطفولة المبكرة مف 

 

 د /تمهي

سنوات ويطمؽ عمييا البعض بمرحمة الروضة أو مرحمة ما قبؿ  6إلى  3تمتد مرحمة الطفولة المبكرة مف سف 
المدرسة ونظرا لمتطورات التي تحدث في نمو الطفؿ الرضيع فانو بالتالي يؤدي إلى مرحمة أخرى مف مراحؿ 

ضانة( لتبدأ مرحمة جديدة تمثؿ أىمية خاصة النمو اإلنساني وبانتياء السنة الثانية تنتيي مرحمة الرضاعة )الح
رساؿ فالحالة الجسمية أصبحت أكثر قدرة عمى الحركة وأكثر قدرة  نظرا ألف الطفؿ أصبح في حالة استقباؿ وا 
عمى الكالـ و أكثر قدرة عمى التعبير عف النفس وأكثر ارتباطا بالواقع الذي يعيشو وأكثر فيما ليذا الواقع ، 

زداد القوة العضمية لمطفؿ بحيث تجعؿ الحركة أكثر سيولة ومرونة .كما أنو يبدأ في وفي تمؾ المرحمة ت
استغالؿ ىذه القوة الحركية في التعبير  الحركي بالمعب وتزداد خبراتو وينمو شعوره بفرديتو كشخص لو قيمة 

مف المراحؿ الميمة في حياة  تعتبر.  سنريهم أيتنا في األفاق و في أنفسهم "وكياف في المجتمع. وقاؿ اهلل تعالى " 
 . اإلنساف ، حيث يبدأ الطفؿ في التعرؼ عمى البيئة الخارجية ويكتسب النظـ و العادات والتقاليد االجتماعية

يمتحؽ في ىذه المرحمة بدور الحضانة ورياض األطفاؿ مما يساعد في اتساع دائرة العالقات االجتماعية، 
 . و المغوي وقدراتو الحركيةوتخفيؼ حدة االنفعاالت وزيادة محصول

 في الخصائص التالية : سنوات 6ػ  0مرحمة الطفولة المبكرة مف وتتميز 
 النمو الجسمي / -2

حتى السنة سـ سنويا 7يتطور نمو الطفؿ  في ىده المرحمة في الطوؿ والوزف حيث يزداد النمو حوالي 
 كؿ عاـ  كغ 2السادسة، كما يزداد الوزف بمعدؿ حوالي 

 مو الجسمي بالتغيير الكمي و النوعي لمجسـ حيث يتفاوت فيما بينيـ مف حيث الوزف و الطوؿ.يتحدد الن
يشير معدؿ نمو الجسـ في ىذه المرحمة بشكؿ أبطأ مف المرحمة السابقة )مرحمة الميد(. ويصؿ النمو الجسمي 

الجسـ بحيث يقترب مف النمو النيائي ويترتب عمى ىذا تغير في نسب أجزاء  %02في السادسة إلى حوالي 
أكثر مف نسب الشخص البالغ ويقؿ تدريجيا المظير الطولي ويزداد نضج الجياز العصبي وتقوى العضالت 
ويزداد حجـ عظاـ الجسـ وصالبتيا وتكوف حجـ نسبة الماء و المواد البروتينية فييا أكبر مف الكبار كما أنيا 

متوسط  ة العظاـ لمضغط ويجعميا عرضة لمتكسر.تحتوي عمى كمية أقؿ مف المعادف مما يقمؿ مف مقاوم
متوسط الوزف : في الثالثة . سـ تقريبا223سـ ، السادسة 231سـ ، في الخامسة 13الطوؿ : في سف الثالثة 

الفروؽ بيف الجنسيف : البنيف أكثر طوال وأكثر حظا  . كج تقريبا21كج ، السادسة  21كج ، في الخامسة 22
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يكتمؿ نمو األسناف المبنية ، ويبدأ  . لبنات أكثر وزنا وأكثر حظا في األنسجة الدىنيةفي األنسجة العضمية ، وا
 % مف وزف الراشد13تساقطيا في نياية المرحمة ليحؿ محميا األسناف الدائمة ، ويصؿ نمو المخ إلى حوالي 

.  
 واتسن 6-6معدؿ الطوؿ والوزف  سنوات 2معدؿ الطوؿ والوزف  سنوات 0معدؿ الطوؿ والوزف 

 سـ11-12بنيف مف 
 سـ16-11بنات مف 

 سـ236-232بنيف   
 سـ230-233بنات 

 سـ221-231بنيف مف 
 سـ222-236بنات مف 

 كغ26-20بنيف 
 كغ22-21بنات  

 كغ21-26بنيف 
 كغ21-26بنات 

 كغ21-21بنيف 
 كغ21-26بنات  

 
 النمو الفسيولوجي / -2

في ىذه المرحمة يزداد وزف المخ حتى يصؿ في نياية تتطور أجيزة الجسـ المختمفة ووظائفيا في شكؿ ممحوظ 
من وزن الراشد. وٌصبح التنفس أعمق وأبطؤ.كما ٌزداد ضغط الدم بشكل ثابت  %13المرحمة إلى حوالي 

ساعة وٌقل تدرٌجٌا  21-22وتبطؤ نبضات القبل عن المرحلة السابقة . وٌتراوح عدد ساعات النوم ما بٌن 
ع التقدم فً العمر. وتتطلب الحاجات الفسٌولوجٌة للطفل زٌادة النشاط ساعات م 23إلى أن ٌصل إلى 

 الجسمً 
فيي مرحمة نشاط حركي مستمر  تمثؿ الميارات الحركية بعدا ىاما في حياة الطفؿ اليومية/النمو الحركي-3

 وتتميز حركاتو بالسرعة و الشدة واالستجابة و التنوع.
ى جميع مظاىر النمو األخرى وليذا يجب أف يعتمد عمى نفسو في ويؤثر النمو الميارات الحركية لمطفؿ عم

. و يستطيع األطفاؿ  ةالحيات الالزمة واألساسي تتناوؿ الطعاـ والمباس واالستحماـ وما إلى ذلؾ مف ميارا
 سنوات المشي الجري ولكف يختؿ التوازف لف التناسؽ بيف أعضاء الجسـ ال يزاؿ ضعيفا       2-0مف 

 . كما يتميزوف بالنشاط الزائدبشكؿ كبير جداسنوات  2عند األطفاؿ مف فوؽ مو الحركي ػ يتطور الن
 ويحبوف إظيار الميارات الجسمية الجديدة. . 

ػ يكتسب ميارات الصعود واليبوط، ويستخدـ القمـ في رسـ الدوائر ، ويستطيع ركوب الدراجة ، ويبني برجا مف 
ارات حركية تشبو ميارات الكبار مثؿ : المشي ، والجري ، والوثب ، مكعبات ػ في نياية المرحمة يمتمؾ مي23

 %16كما تشير الدراسات إلى أف  ةويتحكموف في استخداـ الميارات واألشغاؿ اليدوية كالكتاب .والقفز والرمي

قادرا من األطفال ٌستملون الٌد الٌمنى فً الكتابة وتعد األسباب لذلك وراثٌة وبٌئٌة .وكون فً هذه المرحلة 
  على الرسم خطوط وأشكال بسٌطة وٌكون قادرا على تشكٌل أشكال بالعجٌن 

إال أف حركاتو تتسـ ببذؿ الجيد الكبير ” التعطش الجامح لمحركة والنشاط ” ػ مف أىـ مظاىر النمو الحركي 
شراؾ عدد كبير مف العضالت  . الزائد وا 

 .طويمةوال يستمر في النشاط الواحد فترة  فيو ينتقؿ مف نشاط إلى نشاط” الطفؿ يمؿ وال يكؿ ” ػ 

تمعب خبرات النجاح والفشؿ دورا كبيرا في اكتساب وتثبيت الميارات الحركية فيو يميؿ إلى تكرار الحركات 
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بالفشؿ. ويبتعد عف تكرار الحركات التي تولد لدية الشعور  السرور،التي ينجح في أدائيا وتولد في نفسو 
 . التذكر الحركي” حمة ويتكوف لديو في ىذه المر 

تبدأ محاولة األولى لميارة الجري في منتصؼ العاـ الثاني وفي نياية تمؾ تطور ميارة الجري:  -
المرحمة يصبح في مقدور الطفؿ الجري بدرجة  توافقية بيف خطوات القدـ يف والحركات الذراعيف ويبدا 

 بعدىا بتحسف ميارة الجري الى الجري السريع .

في حوالي العاـ الثاني يقـو الطفؿ بمحاولة الوثب الى األسفؿ مف  ارتفاع بسيط  لوثب:تطوير ميارة ا -
كارتفاع درجة السمـ مثال ويكوف اليبوط مع فتح الفدـ، والقياـ بحجمة أو أكثر الى األماـ وبتطور النمو 

أربعة سنوات يستطيع الطفؿ الوثب مف ارتفاع أكبر ويكوف اليبوط مع ثني الركبتيف ، وفي سف الثالث 
 يستطيع الطفؿ الوثب مف الوقوؼ عمى األرض عمى بعض الموانع المنخفضة.

في بداية العاـ الثاني يبدأ بقذؼ بعض األشياء كالكرة الصغيرة مثال الى  تطو ميارة الرمي والقذؼ: -
ظ األسفؿ بعد ذلؾ يتمكف الطفؿ بتحديد اتجاه الرمي مع  عدـ تمكنو مف بتحكـ توقيت الرمية ويالح

في العاـ الثالث انتقاؿ حركة الرمي مف الجذع الى اليد الرامية وال تكوف بدرجة متقنة ، يستطيع الطفؿ 
متر تقريبا أو تفوؽ وفي نياية تمؾ  1سنوات  أف يرمي عمى ىدؼ كبير عمى مسافة   6-2مف 

الرمي نحوى  ـ كما يستحسف ألعاب6المرحمة العمرية يبدا يتقف الطفؿ دقة الرمي عمى ىدؼ يبعد عف 
 ىدؼ معيف في تمؾ المرحمة ليمتمؾ الطفؿ التوافؽ الحركي.  

 العوامؿ المؤثرة في النمو الحركي-3-1

 . ػ الحالة الصحية لمطفؿ 1

 . ػ مستوى الذكاء يالحظ أف األطفاؿ المتأخريف في نموىـ الحركي متأخريف أيضا في نمو ذكائيـ 2

والتدريب وتشجيع الوالديف عمى اكتساب الميارات الحركية ، مع التأكيد ػ يتأثر النمو الحركي بعمميات التعمـ  3
 عمى مناسبة أساليب التعميـ والتدريب ومستوى الميارة الحركية لمستوى نضج الطفؿ

 المرحمةفي ىذه األلعاب السائدة لدى طفؿ -2 -3

 : المعب لدى األطفاؿ منياالمعب ىو النشاط السائد في ىذه المرحمة ، وظيرت نظريات متعددة تفسر ظاىرة 

ترى أف المعب ىو إعداد لمطفؿ لمعمؿ الجاد في المستقبؿ وأف الغرائز ىي مصدر المعب ” :  جروس” نظرية 
  .عند اإلنساف والحيوانات

 . يرى أف المعب ىو تنفيس عف الطاقة الزائدة لدى الطفؿ” : سبنسر ” نظرية 

 . لطفؿ لمتعرؼ عمى العالـ المحيط بويرى أف المعب ىو وسيمة ا” : جوركي ” نظرية 

وال يمكف تفضيؿ أي مف النظريات السابقة عمى األخرى ، ويجب التأكيد عمى أف المعب يحقؽ أىداؼ 
اجتماعية وتربوية واجتماعية ميمة ، فأوؿ جماعة يرتبط الطفؿ فييا بنظاـ وقواعد ومعايير الجماعة ىي 
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 . جماعة المعب

 األطفاؿ أنواع األلعاب الشائعة لدى

تؤدى في صورة نشاط حركي بدني مثؿ تقميد حركات األشياء وألعاب الجري ،  األلعاب الحركية :ػ  1
واستخداـ األدوات مف النواحي المحببة لألطفاؿ ، وتسيـ في تنمية النواحي البدنية وصفات نفسية واجتماعية 

 . مثؿ التعاوف والمنافسة والقيادة

طمؽ عمييا لعب األدوار ، مثؿ تقميد الطفمة لدور األـ ، أو الطفؿ لدور األب أو وي األلعاب التمثيمية :ػ  2
المدرس ، كما يقوـ بتقميد حركات األشياء مثؿ حركة القطار أو الجمؿ ، كما يدخؿ في ىذا النوع مف األلعاب 

 . تقميد األدوار الكرتونية التمفزيونية المحببة إلى نفوس األطفاؿ

: وىي األلعاب التي تيدؼ إلى إثراء معارؼ ومعمومات األطفاؿ ، كما تيدؼ إلى تطوير  ةاأللعاب الثقافيػ  3
العمميات النفسية والعقمية كالتفكير والتركيز واالنتباه والمالحظة ، ومف أمثمة ىذه األلعاب ، تكويف األشكاؿ ، 

 . الكومبيوتر والصمصاؿ وألعاب 

مف األلعاب المحببة لطفؿ ىذه المرحمة إال أنو ال يتقنيا بشكؿ وعمى الرغـ مف أف الرسـ واستخداـ األلواف 
 . كامؿ بسبب عدـ اكتماؿ النضج الالـز لذلؾ ، إال أنيا ميمة في تربية التمييز البصري والموني لدى األطفاؿ

. 
/ يسود ىذا النوع مف المعب في السنوات المبكرة مف عمر الطفؿ فنالحظ الطفؿ يمعب بجانب المعب الفردي

الطفؿ اآلخر أو قريبا منو ولكف الطفؿ مشغوؿ بمعبو الفردي واألدوات المعب الخاصة بو وينقسـ المعب الفردي 
 إلى نوعيف

سنوات ويتطور ىذا النوع مف األلعاب إلى ما يسمى المعب المشاىدة يبدأ عندما  1المعب الشاغر يبدا مف  -
 يستمتع الطفؿ بمالحظة ألعاب األطفاؿ اآلخريف 

 مع لعبو الخاصة أو دميتو مستقال في نشاطو عف اآلخريف  هالنفرادي وفيو يمعب الطفؿ بمفردالمعب ا -

بعض األلعاب القميمة  يظير المعب الجماعي في السنة الثالثة مف العمر حيث يمعب الطفؿالمعب الجماعي / 
تخطيطو في المعب ويخطط الطفؿ في ىذه المرحمة بعض األنشطة. وكمما تقدـ الطفؿ في العمر يزداد  معا

 اآلخريف في المعب. وينقسـ المعب الجماعي إلى عدة أنواع  ؿكما يقمد الطفؿ األطفا
/ وىو لعب مستقؿ يقـو بو اثناف أو أكثر مف األطفاؿ جنب إلى جنب jeu parallèleالمعب الموازي  -

 . يتبادلوف الحديث القصير معا دوف المشاركة في المعب معا ـيعمموف نفس الشيء تراى

ىذا النوع مف المعب في الرابعة مف العمر وفيو يمعب  /يظير jeu associative المعب الترابطي -
الطفؿ مع أقرانو في أنشطة متشابية منظمة فترى الطفؿ يشارؾ اآلخريف في أنشطتيـ ويستعمؿ نفس 

 األدوات المستعممة في المعبة ويراقب أنشطة اآلخريف وينفذىا مع شركائو في المعب . 
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/ وىو نوع مف المعب يتضمف تنظيما اجتماعيا مع مجموعة مف  jeu coopérativeلمعب التعاوني ا -
األطفاؿ المشاركة ويخضع كؿ طفؿ في لعبو لروح الفريؽ ويكوف قائد ليذه الجموع مف الطفاؿ الذيف 

 يؤدوف المعب الجماعي ؼ ي لعبة منظمة .
نا العمميات العقمية المميزة لمراحؿ النمو المختمفة وحتى / نعني بالنمو المعرفي ى النمو العقمي المعرفي-4

مرحمة ما ” عمى ىذه المرحمة بياجية يطمؽ في ذلؾ منيجا عمميا،   piagetبياجيوتماـ النضج حيث اتبع 
 : وتستمر مف الثانية وحتى السابعة ، ويقسميا إلى مرحمتيف ىما”  سنوات 1-1-قبؿ العمميات

 . سنوات 2ػ  1ـ مف ػ مرحمة ما قبؿ المفاىي 1

يستجيب طفؿ ىذه المرحمة لألشياء عمى أساس معنى المثير ، ويستخدـ األشياء عمى أساس معناىا ، مثؿ 
الولد يمعب بالعصا عمى أنيا بندقية ، والبنت تمعب بدميتيا عمى أنيا طفمة ، ويكوف الطفؿ متمركز حوؿ ذاتو 

 . وجية نظر اآلخريف يدرؾ األشياء مف وجية نظره ىو ، ويعجز عف إدراؾ

 . سنوات 1ػ  2ػ مرحمة التفكير الحدسي مف  2

  . يظؿ الطفؿ متمركزا حوؿ ذاتو ، ويكوف إدراكو لألشياء كما يبصرىا

  ” وبياجي” مثاؿ تجربة 

” ب ” ” أ ” اسطوانيتيف متماثميف في الشكؿ والحجـ :  وعاءيفقدـ لطفؿ في سف الرابعة /  تجربة بياجية
 . يحتوياف عمى نفس الكمية مف الماء الوعاءيفالحظ الطفؿ أف . ئ إلى منتصفو بالماءوكالىما ممتم

عندما سأؿ الطفؿ أي  ” ج” في وعاء ثالث قصير و أوسع قطرا ” أ ” وضع أماـ الطفؿ محتوى الوعاء 
 ” ج” يحتوي عمى كمية أكبر مف السائؿ ؟ أجاب طفؿ الرابعة الوعاء ” ج ” أـ ” ب ”  الوعاءيف

يمثؿ النمو المغوي في ىذه المرحمة أسرع حاالت النمو المختمفة وأكثرىا تحصيال وتعبيرا / لنمو المغويا-5
وفيما كما تشكؿ في حد ذاتيا قيمة كبيرة لمطفؿ في تمكنو مف التعبير عف ذاتو و التوفؽ الشخصي 

لممفردات و الصفات وقواعد  واالجتماعي و النمو العقمي .ويتميز النمو المغوي في ىذه المرحمة زيادة كبيرة
المغة كالجمع و المفرد .وتبادؿ الحديث مع الكبار ووصؼ الصور وقص القصص الصغيرة المثيرة لمطفؿ . 
وفي ىذه المرحمة يتحسف النطؽ ويختفي الكالـ الطفيمي أو الكالـ الغير موفؽ.ويتجو التعبير المغوي نحوى 

 الوضوح و الفيـ ويمر بمرحمتيف ىما:
 كممات وتبدأ في العاـ الثالث مف عمر الطفؿ  2-0لجمؿ القصيرة تتكوف مف مرحمة ا 

  مرحمة الجمؿ الكاممة وتظير في العاـ الرابع مف العمر الطفؿ بحيث يصبح قادرا عمى تكويف الجمؿ مفيدة
 كممات والنمو المغوي يتأثر بعدة عوامؿ منيا: 6-2مف 

 تساعد عمى نمو المغوي  الخبرات وكمية ونوع المثيرات االجتماعية التي 
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  وسائؿ اإلعالـ وبرامج التمفزيونية اليادفة في تعميـ الصغار والرسـو المتحركة عمى شكؿ قصص المؤثرة
 في الطفؿ 

  يؤثر الكبار بميجتيـ وطريقة نطقيـ في النمو المغوي 

 فاءة الحواس مثؿ تؤثر العوامؿ الجسمية في النمو المغوي مثؿ سالمة الجياز الكالـ أو اضطرابو وأيضا ك
 السمع

 والقصص المؤثرة في الطفؿ وخاصة قصص الحيوانات تأثيرا كبيرا في طرؽ اإللقاء و تتؤثر الحكايا 
 أيضا إشراؾ الطفؿ في تبادؿ القصص 

  تؤثر العالقة بيف الوالديف واالتصاؿ االجتماعي السميـ وخاصة األـ فالعالقة السوية تؤدي إلى النمو
 السوي.  

 /نفعاليالنمو اال -7
يتطور النمو االنفعالي تدريجيا في ىذه المرحمة بحيث يتمايز سموؾ الطفؿ انفعاليا في ىذه المرحمة ويرتبط 
بالظروؼ والمواقؼ و الناس واألشياء ، وتتكوف العادات االنفعالية بالتدريج حتى نياية ىذه المرحمة  ومكف 

مواقؼ المحبطة ومف إشباع حاجاتيـ وكمما زادت قسوة النمو المغوي والنمو الحركي لمطفؿ مف التعامؿ مع ال
 -حامد زىرافالعقاب عمى العدواف في الطفولة المبكرة كمما زاد التعبير عمى العدواف ولو عمى شكؿ كامف )

1999.) 

تتحدد المواقؼ التي تستثير انفعاالت الطفؿ خالؿ الخمس سنوات األولى مف عمره ، واألسرة ىي التي تحدد 
مرحمة ” عمى ىذه المرحمة مف الناحية االنفعالية ”  أريكسوف” يطمؽ . الطفؿ أو يخاؼ منو أو يكرىوما يحبو 

فالطفؿ يواجو صراعا بيف رغبتو في المعب والحركة والنشاط واالقتراب مما يرغب ، ” المبادأة ضد الذنب ” 
الكافي لمعب والحركة والقياـ  فإذا أعطي لمطفؿ الوقت... وبيف رغبة الوالديف في الكؼ عف المعب والنشاط

بالنشاط واإلجابة عمى أسئمتو تنمي المبادأة عنده أما إذا منع مف المعب والنشاط وعدـ اإلجابة عمى أسئمتو 
 . يؤدي إلى الشعور بالذنب

  أسباب زيادة مخاوؼ الطفؿ في ىذه المرحمة

في الشارع أو بعض الحشرات أو ػ نمو إدراؾ الطفؿ لألشياء التي قد تسبب لو ضررا مثؿ السيارات  1
  . الحيوانات

 ... ػ االقتراف الشرطي : مثؿ الخوؼ بسبب ألـ حدث لو ، القطط ، النار 2

  ػ تقميد الكبار : يقمد أمو أو أخوتو عندما يظيروف مشاعر الخوؼ مف مثيرات معينة 3

واني ضد األصغر منو ، أو التي تسبب قياـ الطفؿ بسموؾ عد” الغيرة ” وتظير في ىذه المرحمة انفعاؿ 
 ..تافية، أو التبوؿ الالإرادي ، الصراخ ألسباب  يالتطفماالرتداد فيقوـ بحركات أصغر مف سنو مثؿ الكالـ 
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 ـو في ىذه المرحمة ومف خالؿ الحياة اليومية يتعمـ األطفاؿ التعبير عف انفعاالتيـ مثؿ اإللحاح عمى طالبا تي
 طفؿ في خاصيتيف أساسيتيف ىما :في المنزؿ.وتتميز االنفعاالت ال

)تكوف االنفعاالت  حدة االنفعاؿ –حيث ينتقؿ مف الضحؾ إلى البكاء (  ي)التذبذب االنفعال التقمب الوجداني 
 حادة فالغضب يصؿ إلى التشنج و العدواف و الخوؼ إلى حد الذعر و الغيرة إلى حد التحطيـ (.

 ومف األسباب حدة االنفعاؿ ما يمي:
 حباط أزمة الف  طاـ وما تسببو الحرماف وا 

  ظيور الصراعات النفسية نتيجة لتنازع االنفعاالت و الرغبات في حياتو 

  فرض بعض القيود عميو مف الكبار 

  . عدـ إدراكو التاـ لمفيـو الزمف مما يؤدي إلى االضطراب االنفعالي 
أكثر خوفا مف الذكور خاصة لمالحظة في ىذه المرحمة ويالحظ أف اإلناث  فتبرز الفروؽ الفردية بيف الجنسي

 الحشرات وما شبو ذلؾ وأف الذكور أعنؼ في استجاباتيـ االنفعالية  العدوانية مف اإلناث . 

 النمو االجتماعي-8

 . ػ تمعب األسرة دورا ىاما في عمميات التنشئة االجتماعية والنفسية لمطفؿ

  . ة عمى الغير في حؿ مشكالتو حتى لو كانت بسيطةػ االىتماـ والتدليؿ الزائد يجعؿ الطفؿ أكثر اعتمادي

 ػ عدـ االىتماـ واإلىماؿ الشديد لمطفؿ يفقده الثقة في نفسو وفي اآلخريف ويتخذ العدواف وسيمو لمتعبير عف ذاتو

. 

يتعمـ الطفؿ المعايير االجتماعية ويضحي ببعض رغباتو مف أجؿ الحصوؿ عمى رضا الوالديف وبذلؾ تنمو 
 . بط الداخميعمميات الض

  . أطفاؿ ، ولكف سرعاف ما تتفكؾ الجماعة ألتفو األسباب 2ػ  0يرحب الطفؿ بالمعب في مجموعات مف 

 العالقة باألقراف -8-1
إف جزءا كبيرا مف التنشئة االجتماعية لمطفؿ يخضع لسيطرة التي ترتبط بوالديو.ولكف عندما يدخؿ الطفؿ عالما 

ء كاف ذلؾ في الروضة أو الحي الذي يسكنو فاف ىؤالء األقراف ليـ تأثير جديدا .يييمف عميو األقراف سوا
بشكؿ مستفيض كيفية تشكيؿ جماعات  1999ىانسوف متزايد عمى التنشئة االجتماعية . وقد درس الباحثوف 

األقراف .و التغيرات التي يمروف بيا في أثناء ىذا التشكيؿ وكيؼ تؤثر جماعة أقراف الطفؿ عمى التعمـ 
 كتسابو لممعايير االجتماعية .وا

تتكوف جماعة األقراف مف أفراد متفاعميف مع بعضيـ البعض .يتصادؼ وجودىـ في نفس المكاف وفي نفس 
الوقت وليـ أىداؼ ومعايير مشتركة.وىناؾ عدة عوامؿ تؤثر عمى التقبؿ االجتماعي لمطفؿ في جماعة األقراف 

نس و الطبقة االجتماعية .ومف ثـ تمعب األقراف دورا ىاما و الج  sociale maturitéكالنضج االجتماعي 
 .جتماعي وعممية التطبيع االجتماعيفي النمو اال
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 النمو الخمقي-9

 . الخمؽ ىو مركب اجتماعي مكتسب ، وتعتمد عمى عمميتيف

 . ػ اكتساب المعمومات ، وتنمية القدرة عمى اتخاذ القرارات 1

 . ػ تحويؿ ىذه القرارات إلى أفعاؿ 2

ويقوـ أطفاؿ ىذه المرحمة ببعض أنماط السموؾ التي ال تساير السموؾ األخالقي بسبب رغبة الطفؿ في لفت 
 .األخالقيأنظار اآلخريف إلى جانب جيمو بمعايير السموؾ 

 النمو النفسي /-02-
دورا بالغ يتفؽ العمماء النفس عمى أف التعمـ ال ينفصؿ عف الشعور بالكفاية واالقتدار. و التعميـ يمعب 

األىمية في تطوير شخصية صحية عند المتعمـ فاألىداؼ التربوية و التعميمية ال تقتصر عمى تزويد 
المتعمميف ببعض المعارؼ والميارات التي تخاطب عقوليـ وتضمف ليـ نمو نفسي سميـ . كما يساىـ 

بالكفاية الشخصية و التعميـ المدرسي الصحي وااليجابي في تكويف كؿ الجوانب المختمفة باإلحساس 
عددا مف   0984عبد الحميد النشواتي تحقيؽ الذات و التوظيؼ الكامؿ لقدرات الفرد .  كما أورد 

 المقترحات تنطوي عمى بعض الفوائد 
 -توفير مناخ تعميمي تقبمي -إتاحة فرص التعبير عف االنفعاالت –إتاحة فرص التفاعؿ الصحي 

إتاحة فرص النجاح.     –تزويد المعمميف بالقواعد واضحة   
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 صولة طارؽ  -جميع التخصصات            األستاذ /د –السنة الثانية         النفس النمو المقياس :عمـ

   0208/0209                                                                      02محاضرة رقـ 

 سنوات( 9-6مراحؿ النمو اإلنساني الطفولة المتوسطة ) 

 
 تمييد/

 في قوؿ اهلل تعالى " سبح اسـ ربؾ األعمى * الذي خمؽ فسوى * والذي قدر فيدى " )األعمى( 
سنوات ويسمييا عدد مف الباحثيف بالمرحمة االبتدائية األولى، حيث يدخؿ الطفؿ  9- 6تبدأ ىذه المرحمة مف 

 2500المغوي حوالي  وومحصولياض األطفاؿ في ىذه المرحمة المدرسة االبتدائية بعد مرحمة الحضانة أو ر 
وفي ىذه المرحمة تتسع األفاؽ العقمية المعرفية لمفؿ ويتعمـ الميارات األكاديمية المختمفة كما يتعمـ ،كممة 

الميارات الحركية الجسمية الالزمة لأللعاب و النشاطات الترويحية. كما تتضح في ىذه المرحمة كذلؾ فردية 
كتساب اتجاىات سميمة نحوى ذاتو وتتسع دائرة عالقاتو االجتماعية فينضـ إلى جماعات الطفؿ وسعيو نحوى ا

 ويكوف جماعات جديدة وتزداد استقالليتو عف والديو وأسرتو. 
 النمو الجسمي / -1

يتأثر النمو الجسمي بالظروؼ الصحية و المادية و االقتصادية ، وكمما تحسنت الظروؼ الصحية كاف النمو 
 ي نوع وصحة الغذاء ونع األنشطة الرياضية الترويحية الصحية التي يقوـ بيا الطفؿ .أفضؿ وخاصة ف

وفي ىذه المرحمة مف العمر يالحظ عمى الطفؿ يستمر النمو الجسمي ولكف ببطء وتتغير المالمح العامة التي 
رحمة وىذه التغيرات كانت تميز شكؿ الجسـ في المرحمة السابقة فتستمري التغيرات الجسمية لدى الطفؿ ىذه الم

 الجسمية 
  .سرعة النمو الجسمي في ىذه المرحمة أقؿ مف المرحمة السابقة ػ 
 %5لمذكور أكثر مف اإلناث ويزيد الطوؿ بنسبة متوسط الطوؿ في السادسة ػ 
وتبدأ الفروؽ الجسمية بيف الجنسيف في  %10ويزداد الوزف حوالي لكال الجنسيف  متساويمتوسط الوزف ػ 

األشغاؿ استخداـ القمـ في الكتابة تتطور ميارات الطفؿ التي تتطمب تحكـ دقيؽ وتآزر حركي مثؿ  .الظيور
 الفنية والرسـ .

ويظير بسبب اختفاء الدىوف ، ” التغير األوؿ لشكؿ الجسـ ” ما يسمي في مرحمة الطفولة المتوسطة يظير 
 فيظير الطفؿ نحيفا ، كما لو أف كمو ذراعيف وساقيف .
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 .) تبديؿ األسناف ( األسناف المبنية ويظير محميا األسناف الدائمة األكثر قوة  تتساقط
) البنيف األنشطة غير   تظير فروؽ بيف الجنسيف نتيجة اختالؼ معدالت نمو النصفيف الكروييف لممخ 

فعالية ) البنات الميارات اليدوية أفضؿ بسبب  المغوية أفضؿ بسبب زيادة فعالية النصؼ الكروي األيمف (
 النصؼ الكروي األيسر ( 

 النمو الفسيولوجي /  -2
يستمر النمو الفسيولوجي لمطفؿ فيتزايد ضغط الدـ ويتناقص  معدؿ القمب ويزداد طوؿ األلياؼ العصبية وعدد 

الوصالت العصبية ويحتاج الطفؿ إلى مزيد مف الغذاء لتمبية نموه وتقؿ عدد ساعات النـو بالتدريج وتكوف 
 ساعة يوميا. 11لديو حوالي ساعات النـو 

 النمو الحركي / -3
يزداد النشاط الطفؿ في ىذه المرحمة كما يزداد نموه الحركي فتنمو عضالتو الكبيرة والصغيرة ويميؿ الطفؿ في 
ىذه المرحمة العمؿ اليدوي والشغاؿ اليدوية ويحب النشطة الرياضية المتنوعة ويحب تعمف الميارات الجسمية و 

ة لأللعاب مثؿ كرة القدـ و النشطة األخرى وخاصة الجري السريع ويزداد التآزر الحركي لمطفؿ الحركية الالزم
وتتيذب حركاتو وتختفي الحركات الزائدة الغير مطموبة . ومع نياية ىذه المرحمة يكوف الطفؿ قادرا استخداـ 

يع تحكـ بحركات اليديف بعض األدوات والالت البسيطة ويكوف قادرا عمى إشباع حاجاتو بنفسو وكما يستط
واستخداميـ في الكتابة بخط كبير أو صغير الحجـ و التحكـ في الرسـ بشكؿ متطور مع استخداـ وتمييز 

 األلواف جيدا في الرسـ .
يالحظ الفرؽ بيف الجنسيف في نوعية النشاط الحركي الذي يقوـ بو األطفاؿ فبينما تتميز حركات الذكور  و

 العوامؿ المؤثرة في النمو الحركي  أكثر رشاقة عمى اإلناث.
 السميمة.إلى جانب التغذية  لمطفؿػ الصحة والرعاية الصحية  1
وتميؿ البنات  والرمي،والجري والوثب القدـ خاصة الكرة  يميؿ الذكور إلى األلعاب العنيفة و الجنس:نوع ػ  2

 دقيقة.إلى األلعاب التي تحتاج إلى ميارات يدوية 
 الحركية.ؿ األكثر ذكاء أكثر نموا في النواحي الطف الذكاء:ػ  3
مف إمكانات وأدوات لعب ، إلى جانب تشجيع الوالديف والمدرسيف عمى االشتراؾ في  هػ البيئة وما توفر  4

 األنشطة المدرسية . 
يؤثر التغير األوؿ لشكؿ الجسـ إيجابيا في النمو الحركي بسبب اختفاء الوسائد الدىنية ، إال أف التقيد 

 ) عدـ تنظيـ الوقت بيف النشاط الحركي وأداء الواجبات المدرسية واالستذكار (  بالواجبات المدرسية تؤثر سمبيا



 60 

  النمو الحسي / -4
يالحظ عمى الطفؿ في ىذه المرحمة إدراكو لمزمف وىو في السابعة مف العمر وفي سف الثامنة يدرؾ الشيور و 

ة وينمو لديو إدراؾ المسافات ويستمر السمع في النمو لكنو ال يصؿ األياـ واألسابيع كما يدرؾ الساعة والدقيق
مف أطفاؿ ىذه المرحمة مف طوؿ النظر بينما يعاني  %80في ىذه المرحمة إلى النضج التاـ . ويعاني حوالي 

فقط مف أطفاؿ ىذه المرحمة مف قصر النظر.و يزداد التوافؽ البصري مع التقدـ في العمر وتكوف حاسة  3%
 س قوية في ىذه المرحمة مف العمر ويشير عدد الباحثيف إلى قوة ىذه الحاسة مقارنة بيا مع مرحمة الرشد.  المم
 النمو العقمي / -5

مع انتقاؿ الطفؿ مف حياة البيت إلى المدرسة فانو يدخؿ في حياة جديدة مميئة بالخبرات الجديدة و تعتبر ىذه 
وؿ الطفؿ إلى مرحمة الرشد و تمعب المدرسة دورا ىاما وفاعال المرحمة بداية رحمة تعميمية طويمة تنتيي بوص

في حياة الطفؿ وتكسبو كثير مف أنماط السموؾ  الجديد و المنيارات التعميمية المكتسية بالمعارؼ المعمومات 
وىذا يسمح بالتوسع حصيمة المعمومات و الثقافة وتمكنو مف ممارسة العالقات االجتماعية .وتزداد الفروؽ 

ردية بيف الجنسيف  وضوحا ؼ ي ىذه المرحمة ، ومف مظاىر النمو العقمي في ىذه المرحمة أف الطفؿ يتعمـ الف
الميارات األساسية في القراءة و الكتابة وكذالؾ التعبير المغوي الجيد والحساب ، ويؤثر كؿ مف المستوى 

قدرة عمى توفير فرص التعميـ االجتماعي و االقتصادي لألسرة بشكؿ واضح في النمو العقمي مف حيث ال
ألبنائيـ وتشجيع وتعزيز التحصيؿ الدراسي كما أشار الباحثوف في الدراسات عمى أف النمو العقمي يرتبط 

 بالنمو االجتماعي واالنفعالي واألطفاؿ الذيف يتميزوف في االعتمادية
باالستقاللية في سموكياتيـ في في سموكياتيـ يكوف تقدميـ في النمو العقمي أقؿ مف األطفاؿ الذيف يتسموف 

مثؿ سنيـ كما في ىذا السف يبدأ بكتابة و قراءة وحفظ القرآف الكريـ، ويتطور النمو التفكير في ىذه المرحمة 
مف التفكير الحسي إلى التفكير المجرد ويتطور النمو التخيؿ مف حالة التخيؿ اإلييامي إلى الواقعية و االبتكار 

امو بالواقع والحقيقة ، كما يزداد حب االستطالع فغي المرحمة الطفولة الوسطى وحب و التركيب ، وينمو اىتم
 تقميد الكبار ولخص حامد

النمو العقمي في ىذه المرحمة بما يمي: 1999زىراف    
  التقدـ مف المفاىيـ البسيطة نحوى المفاىيـ المعقدة 
  ة التقدـ مف المفاىيـ الغير المتمايزة نحوى المفاىيـ المتمايز 
  التقدـ مف المفاىيـ المتمركزة حوؿ الذات نحوى المفاىيـ األكثر موضوعية 
  التقدـ مف المفاىيـ المادية و المحسوسة و الخاصة نحوى المفاىيـ المجردة و المعنوية والعامة 
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  .التقدـ مف المفاىيـ المتغيرة نحوى المفاىيـ األكثر ثباتا 
 النمو المغوي / -6

كممة تقريبا ، وتزداد حصيمة 2500المدرسة تكوف قائمة المفردات المغوية ال تتجاوز مع بداية دخوؿ الطفؿ إلى
ويكوف قادر عمى التعبير الشفوي بجمؿ مركبة طويمة وتتطور  %50مفردات المغوية في ىذه المرحمة بحولي 

لمغوي و التفتح المساف قدرتو عمى القراءة وخاصة قراءة القرآف الكريـ كما تفيد قراءة القرآف الكريـ في اإلثراء ا
عف الكالـ في المغة واكتساب المفردات بعدد أكبر و التعرؼ عمى كتابة وشكؿ الكممات الصعبة والسيمة 

 وتتناقص أخطائو في القراءة الجيرية.
 النمو االنفعالي / -7

ع دائرة تمعب األسرة و المدرسة دورا بارزا في تعميـ سموؾ االنفعاؿ لدى الطفؿ في ىذا السف نتيجة اتسا
االتصاؿ الطفؿ بالعالـ الخارجي ويميؿ الطفؿ في ىذه المرحمة نحوى التنافس و العدواف و العناد ومف مظاىر 

 النمو االنفعالي ؼ ي ىذه المرحمة ما يمي:
إلى أخرى ، ويتجو نحو االستقرار  انفعاليةايتخمى الطفؿ عف االنفعاالت الحادة أو سرعة التحوؿ مف حالة ػ 

 االنفعالي 
 ” العواطؼ ”  لديو  تتجمع انفعاالت الطفؿ نحو أشياء معينة لتكوفػ 
النجاح في أداء ” )  اإلنجاز في مقابؿ القصور” وىو  أريكسوففي نموذج ” الصراع الرابع ” يواجو الطفؿ ػ 

جيع الواجبات المدرسية وتشجيع المعمميف يؤدي إلى الشعور باإلنجاز ، أما عدـ الحصوؿ عمى التعزيز والتش
 .بالقصور ( يؤدي إلى الشعور 

إلى الخوؼ مف عدـ أداء الواجب المدرسي أو مف المدرس عف المرحمة السابقة مخاوؼ الطفؿ أنواع تتغير ػ 
 .الذي يستخدـ

 النمو االجتماعي/ -8
يتطور النمو االجتماعي في ىذه المرحمة مع الرؽ بيف الجنسيف ويزداد تعمـ الطفؿ لدوره الجنسي كما يتأثر 

 لنمو االجتماعي بعممية التنشئة االجتماعية و التي تتولى المدرسة في ىذا المجاؿ الدور الرئيسي فييا ا
كسابػ  الكثير مف المعمومات الثقافية  وتشترؾ المدرسة مع األسرة في عممية التنشئة االجتماعية لمطفؿ وا 

 واالجتماعية .
التي يعتمد فييا الطفؿ كميا عمى المحيطيف بو والمرحمة  تعتبر تمؾ المرحمة حدا فاصال بيف المرحمة السابقةػ 

 الحالية التي يعتمد فييا عمى نفسو في الكثير مف األمور.
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ػ تظير الفروؽ بيف الجنسيف في أنواع األلعاب التي يميؿ إلى ممارستيا كؿ نوع ، فالبنات تميؿ إلى األلعاب 
 ثؿ الجري وألعاب المطاردة ، ولعب الكرة. الدقيقة ، بينما يميؿ البنيف إلى األلعاب العنيفة م

 العوامؿ المؤثرة في النمو االجتماعي :ػ 
 ) كمما تمتع الطفؿ بصحة جيدة كمما زادت سرعة النمو ( : الحالة الصحية لمطفؿػ 

 التفاعؿ مع الزمالء ،: ) وخاصة البيئة المدرسية ، واألنشطة المدرسية التي تتيح لمتمميذ ػ البيئة والثقافة 
 .: ) برامج األطفاؿ ، مجالت األطفاؿ  وسائؿ األعالـ  والمعمميف

ومف خالؿ المعب يتعمـ الطفؿ الكثير مف السموؾ االجتماعي وتتاح لو الفرصة تحقيؽ مكانة اجتماعية لو بيف 
األصدقاء. ولقد أوضحت الدراسات التي أجريت عمى السموؾ العدواني لدى األطفاؿ في ىذه المرحمة .ازدياد 
حاالت الشجار بيف األطفاؿ بحيث يميؿ الذكور إلى استخداـ العدواف اليدوي بينما اإلناث تميؿ إلى استخداـ 

 العدواف المفظي ومف أىـ السمات التي يتميز بيا الطفؿ في ىذا السف.    
  السعي الحثيث نحو االستقالؿ 
  بزوغ معاف وعالمات جديدة لممواقؼ االجتماعية 
  المعايير واالتجاىات االجتماعية وقيـ الكبار واكتساب الميارات االجتماعية تعدؿ السموؾ بحسب 
  نمو الضمير ومفاىيـ الصدؽ واألمانة 
 .اضطراب السموؾ إذا حدث صراع أو معاممة خاطئة مف الكبار 

 النمو الديني/ -9
الفروض الدينية بتعمـ يمعب التمقيف في مرحمة الطفولة المتوسطة دورا بارزا في تكويف أفكار دينية نحوى أداء 

فرائض الوضوء و الصالة والصـو والذكر وحفظ القرءاف الكريـ وأحكاـ التجويد وبر الوالديف ولذالؾ يجب عمى 
شراكيـ في مختمؼ األنشطة والمحافؿ الدينية كيوـ محـر  الوالديف تعميـ أبنائيـ أحكاـ وفروض الديف والصالة وا 

غير ذلؾ ومساعدتيـ في تنمية الشعور الديني لدييـ الذي ىو أساس ومولد النبي الشريؼ وقفة عرافة إلى 
 الحياة بالدرجة األولى.

 النمو الخمقي/  -10
والحالؿ والحراـ ويتأثر النمو االجتماعي بمعايير الجماعة التي  والخطأ،يتعرؼ الطفؿ عمى مفيـو الصواب ػ 

ويالحظ عمى ية تقترب مف مستوى الراشديف.يصؿ الطفؿ في نياية ىذه المرحمة إلى أحكاـ خمقو ينتمي إلييا .
األطفاؿ في ىذه المرحمة إصدار أحكاـ أخالقية عمى أساس الثواب و العقاب ويحؿ المفيـو العاـ لمقواعد 
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المحددة وتحؿ المعايير الداخمية بالتدريج محؿ الطاعة الخارجية لممطالب ويزداد إدراؾ الطفؿ لقواعد السموؾ 
    .(dembo 1994األخالقي المرغوب فيو )
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 األستاذ / صولة طارؽ            جميع التخصصات –السنة الثانية          نموالنفس ال المقياس :عمـ 

          0209/  0208                                                                     00محاضرة رقـ 

 سنوات12-9مرحمة الطفولة المتأخرة مف 
  

 ييد /تم
يبنى أقـ الصموة وأمر بالمعروؼ ونو عف المنكر واصبر عمى ما أصابؾ إف ذلؾ مف في قوؿ اهلل عز وجؿ " 

 لقماف"  عـز األمور
سنة و يطمؽ عمييا البعض بمرحمة ما قبؿ المراىقة وتمثؿ ىذه  12-9تمتد مرحمة الطفولة المتأخرة مف  

األخيرة وتعد ىذه المرحمة انسب مراحا النمو الخاصة بمرحمة المرحمة مرحمة الدراسة االبتدائية  في الصفوؼ 
التطبيع االجتماعي .بالرغـ مف قمة االىتماـ بدراستيا مف قبؿ الباحثيف مقارنة بشدة إتماـ ىؤالء الباحثيف بما 

 يسبقيا وما يمحقيا مف مراحؿ النمو .
يادة التمايز بيف الجنسيف بشكؿ واضح .وتعمـ وتتميز ىذه المرحمة ببطء معدؿ النمو مقارنة بالمراحؿ السابقة وز 

الميارات الالزمة لشؤوف الحياة وتعمـ المعايير الخمقية و القيـ وتكويف االتجاىات واالستعداد لتحمؿ المسؤولية 
 وضبط االنفعاؿ.
 النمو الجسمي 

األطفاؿ مف الجنسيف تتميز ىذه المرحمة الطفولة المتأخرة الىتماـ الفرد بجسمو وتتضح الفروؽ الفردية بيف 
وخاصة في النسيج العضمي حيث الذكور أكثر بنية في النسج العضمي بينما اإلناث أكثر دىوف وتظير البنية 

 الجسدية أكثر وضوحا عف الذكور وزيادة الطوؿ والوزف والخصائص الجنسية   
 ) المراىقة ( . التاليةفي المرحمة  قياسا بالمرحمة السابقة وتمييدا لمطفرة الكبيرة الجسمي يتباطأ معدؿ النموػ 
 لصالح البنات في نياية المرحمة ( . في سرعة النمو الجسمي ) تتحوؿ الفروؽ ػ
 سنويا ومتوسط الوزف تقريبا  %10ويزداد الوزف  اقؿ مف البناتمتوسط وزف الذكور ػ 

 سنة12 سنة 11 سنوات-10 سنوات -9 الجنس 
 كغ32 كغ29.7 كغ27.4 كغ25.7 ذكور

 كغ34.1 كغ30.6 كغ27.8 كغ25.8 ناث إ
في السنة %5ويزداد طوؿ الجسـ بحوالي  %50ذكورويظير في سف الثامنة زيادة في طوؿ األطراؼ حوالي 

 ومتوسط الطوؿ في ىذه المرحمة
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 سنة12 سنة 11 سنوات-10 سنوات -9 الجنس 
 سـ139.5 سـ135.1 سـ131.3 سـ126.9 ذكور
 سـ141.5 سـ135.6 سـ130.7 سـ126.4 إناث 

)البنات يسبقف الذكور في البموغ بعاميف تبدأ ظيور الخصائص الجنسية الثانوية عند اإلناث في نياية المرحمةػ 
 (تقريبا

ويزداد التوافؽ البصري في ىذه مف أطفاؿ المرحمة السابقة 80يزوؿ طوؿ البصر الذي كاف يصيب %ػ 
  .المرحمة 

 يرة عمى نحو أكثر تطور مف العضالت الجسـ الصغيرة تتميز بزيادة نمو العضالت الجسـ الكب
لذلؾ تتفوؽ  األعضاء الدقيقة كاألصابع وتكوف حاسة الممس عند البنات أقوى مف البنيف .ميارات تنمو ػ 

 البنات في اكتساب الميارات الحركية الدقيقة عف الذكور
 سنة تحؿ محؿ أضراس المؤقتة وتظير أربعة أنياب . 10-12

 سيولوجي النمو الف
في مظاىر النمو الفسيولوجي يزداد ضغط الدـ ويستمر حتى بموغ المراىقة وتناقص معدؿ النبض لديو كما 

يزداد تعقد الوظائؼ الجياز العصبي وتزداد الوصالت العصبية بيف األلياؼ العصبية ويزداد وزف المخ ليصؿ 
ات النوـ وتتميز البنات بتقدـ النمو مف وزف الراشد ويتسارع نمو الغدد التناسمية وتتناقص ساع 95%

الفسيولوجي عمى البنيف بحوالي سنة وتزداد مناعة الطفؿ ضد المرض بشكؿ واضح ويالحظ في ىذه المرحمة 
 مقاومة لممرض وتحمؿ التعب واإلرىاؽ 

 النمو الحركي 
ذكور قياميـ بالعب تتضح معالـ النمو الحركي المنظـ لدى األطفاؿ في ىذه المرحمة ويالحظ عمى األطفاؿ ال

المنظـ الذي يحتاج ميارات وشجاعة وأداء عضمي في ألعاب تتميز بأنشطة عديدة حسب الميوؿ و الرغبات 
يتطور النمو الحركي بصورة كبيرة ، ويظير في وتبرز االختالفات الثقافية و الجغرافية في أداء األنشطة .و 

 الجيد المبذوؿ .الوقت و ركاتو أكثر دقة واقتصادا في وتصبح ح خارج المدرسة األنشطة الرياضية والحياتية
تظير فروؽ بيف الجنسيف في النشاط الحركي فالبنيف يميموف نحو المعب العضمي العنيؼ القوي كالجري ػ 
 الكرة ... بينما تميؿ البنات إلى األلعاب التي تتطمب دقة وتنظيـ في الحركات .ألعاب و 
وقوة  و مرونة  نظرا لما تتميز بو مف رشاقة  ” كبيرةرشاقة ” مة بػ توصؼ حركات الطفؿ في ىذه المرحػ 

 وسرعة



 66 

الزيادة في القوة و الطاقة مع قدرة الضبط و التحكـ في الحركة يستطيع بداية التعمـ كؿ اختصاصات  ػ
 األنشطة الرياضية ألنو يتميز بالتوافؽ الحركي .

 ـ األشياء يسيطر عمى الكتابة وتعمـ الخطوط يتحكـ في الرس ػ 
ويرجع ذلؾ إلى األسباب ” التعمـ مف أوؿ وىمة  ” أطمؽ العمماء عمى التعمـ الحركي في ىذه المرحمة ظاىرة ػ 

 ػ تطور الجياز العصبي بما يؤدي إلى االستفادة مف الخبرات السابقة 1 :التالية
  ػ ميؿ الطفؿ إلى التقميد وتعمـ الميارات الحركية ككؿ دوف تجزئة . 2
  غبة الطفؿ في الحركة والنشاط .ػ ر  3

 النمو الحسي 
تمثؿ الحواس عند الطفؿ في ىذه المرحمة بمثابة المراصد الخارجية لمجياز العصبي ويالحظ عمى الطفؿ القدرة 
عمى التركيز عمى مثير واحد مثؿ سماع األصوات وتذوؽ الطعاـ وشـ رائحتو... الخ وىنا تبرز أىمية الوسائؿ 

ية وتطور الحس في ىذه المرحمة وكذلؾ أىمية النماذج الجسمية التي تتيح لمطفؿ فرصة السمعية و البصر 
اإلدراؾ البصري والممس وغير ذلؾ مف الحواس .وتتحسف المدلوالت الزمنية والتتابع الزمني لألحداث التاريخية 

يقية ويزداد طوؿ البصر . وادراؾ مدى فترت الزمنية زيادة في دقة السمع و القدرة عمى تمييز األنغاـ الموس
 عما كاف عمية في المرحمة السابقة 

  النمو العقمي 
يمكف متابعة النمو العقمي في ىذه المرحمة مف خالؿ التحصيؿ الدراسي و التعرؼ عمى نمو قدرات الطفؿ 

ات العقمية . و مالحظة الفروؽ الفردية بوضوح كبير و التمايز ب يف الجنسيف وكما أثبتت الدراسات الطبق
االجتماعية واالقتصادية ليا تأثير في نمو القدرات العقمية لمطفؿ وزيادة نسبة الذكاء ما أتيحت الفرصة لمطفؿ 

وتمعب الشخصية و العوامؿ البيئية دورا حيويا في تنمية القدرات  فادة مف خبرات األسرة واتجاىاتيافي االست
 العقمية لمطفؿ وتنمية المواىب و الميوؿ 

العدؿ و  الطفؿ في قدرة التعمـ ونمو المفاىيـ األكثر تعقيدا وتمايزا وتجريدا وعمومية مثؿ مفاىيـ تزداد نمو ػ
يالحظ عمى الطفؿ حب االستطالع و التعرؼ عمى العناصر الجديدة و الغريبة  و الظمـ و الصواب و الخطأ

 و المجيولة في بيئتو و التعامؿ معيا ورغبتو في اكتساب الخبرات الجديدة 
، إلى جانب النمو العقمي ) عكس الجسمي ( بسبب نمو المخ والجياز العصبي الكبيرة في سرعة التتميز بػ 

، مع استمرار الطفؿ في التعمـ األنشطة الدراسية والمعرفية المدرسية التي تسيـ في النمو العقمي بشكؿ كبير 
  .() السمع ، البصر ، الممس .... حواسو اعتمادا عمى
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وىذا يفيد الطفؿ في اكتساب المعارؼ  ”تفسير العالقات ” ثـ يتعداىا إلى ” الوصؼ الدقيؽ ” ات يقوـ بعمميػ 
  المدرسية.والمعمومات المتضمنة في المناىج 

 . ( الحيواناتالسيارات ػ النباتات ػ  التصنيؼ )يتطور النمو العقمي ويصبح الطفؿ قادر عمى عمميات ػ 
 مف األسرة والمدرسة .والتشجيع لدراسي بتدعيـ تنمو قدرة الطفؿ عمى التحصيؿ اػ 
 يتعمـ معنى الزماف ) اليوـ ، وأمس ، وغدا ، األسبوع ...(ػ 
 تظير ابتكارية األطفاؿ في محاولتيـ كتابة الشعر ، وفي الرسوـ ...ػ 
 .كما يظير حب االستطالع بشكؿ كبيرػ 

 النمو المغوي
ة تطورا كبيرا وتظير . الفروؽ الفردية لدى األطفاؿ في القدرة يزداد النمو المغوي عند الطفؿ في ىذه المرحم

المغوية نجد تفوؽ األطفاؿ الذيف تمقوف تعميـ القرآف في المراحؿ السابقة عف اآلخريف في القدرة المغوية و 
ة المحصوؿ المغوي وتفتح حركة المساف و النطؽ و القراءة جيرا. ونجد لدى اإلناث تفوقا عف الذكور في القدر 

المغوية مما يبرز أىمية القصص و التدريبات المغوية و العناية بالمغة الفصحى. ومف مظاىر النمو المغوي في 
الطفولة المتأخرة ازدياد المفردات .ويستطيع الطفؿ إدراؾ التبايف واالختالؼ القائـ بيف الكممات وكذلؾ 

   لمغوية  في ىذه المرحمة .    المتشابيات و المضادات في المغة كما يزداد إتقاف الميارات ا
 النمو االنفعالي

تمثؿ مرحمة الطفولة المتأخرة مرحمة تنفيذ لمخبرات االنفعالية التي اكتسبيا في مراحؿ عمرية سابقة ويالحظ 
عمى الطفؿ تأثره بالضغوط االجتماعية مما يحدث لو بعض األعراض العصبية و التي تأدي بو الى الشعور 

 ف النفسي و القمؽ الزائد .بالخوؼ وعدـ األم
لدى الطفؿ نتيجة لمخبرات المختمفة التي يمر بيا الطفؿ في البيئة ”   العادات االنفعالية ” تتكوف   ػ  

  والمدرسة.
ورغـ أف طفؿ ىذه المرحمة قد مر بالعديد مف الخبرات االنفعالية المتنوعة مثؿ الحب والكرة والخوؼ والغضب 

حتى بعض الباحثيف يطمؽ عمييا مرحمة ” استقرار انفعالي ” تميز بأنيا مرحمة لمرحمة توالغيرة ، إال أف ىذه ا
، ويعتبر حيث يكتشؼ الطفؿ أف االنفعاالت الحادة وخاصة غير السارة غير مرغوبة اجتماعيا الطفولة اليادئة 

 .ذلؾ مف عوامؿ الضبط االنفعالي 
البنيف عف انفعاالتيـ غير السارة بالغضب ، بينما تعبر  تظؿ انفعاالت الطفؿ الحادة داخؿ المنزؿ ، ويعبرػ 

  عنيا البنات بالبكاء .
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) سبؽ وىو صراع اإلنجاز مقابؿ القصور ” أريكسوف ”   يواجو طفؿ المرحمة الصراع الرابع في نموذجػ 
  .دراستو في محاضرة سابقة (

والسرور ، كما يظير في ىذه المرحمة ومف أشير انفعاالت ىذه المرحمة الخوؼ والغضب والعنؼ واالستطالع 
نوع مختمؼ مف الخوؼ عف المراحؿ السابقة كالخوؼ مما ىو غير مألوؼ ) الغريب (، والخوؼ مف التعرض 

 لمسخرية مف األصدقاء ، والخوؼ مف الفشؿ في المياـ التي يقـو بيا . 
التأخر القمؽ مف   ، يد المدرسة عف مواع مثؿ القمؽ في التأخر المدرسة ىي أكبر مصادر القمؽ ، ػ تعتبر 
ضغوط إلى السبب في ذلؾ يرجع ، و ) الحصوؿ عمى درجات منخفضة في االختبارات (       الدراسي
والمعمميف ، والمبالغة في قيمة الحصوؿ عمى درجات مرتفعة بغض النظر عف ما يمتمكو الطفؿ مف الوالديف 

 .ف التالميذقدرات وميارات ، ودوف مراعاة لمفروؽ الفردية بي
 النمو االجتماعي  

وسط الرجاؿ ، بشغؼ ، فيتابع الولد ) كتمييد لمدخوؿ في مرحمة المراىقة ( يعد الطفؿ نفسو أف يكوف كبيرا ػ 
  وتتابع البنت ما يدور في وسط السيدات ، ويحاوؿ كؿ منيـ اكتساب معايير الكبار .

مدرس أو صديقو أو أبوه ، ويحاوؿ أف يقمده وبذلؾ ػ يشعر الطفؿ بفرديتو وفردية غيره مف الناس فيصؼ ال
يضفي عمى الطفؿ نوعا مف الفردية التي يتميز بيا عف غيره ، لذلؾ فإف تقدير فردية الطفؿ ىاـ جدا في ىذه 

 .المرحمة سواء في المنزؿ أو المدرسة
صداقات وتكويف جماعة تؤثر الثقافة و الوسائؿ اإلعالـ و المستويات االقتصادية واالجتماعية في تشكيؿ ال

 الرفاؽ بالنسبة لمطفؿ  
يميؿ إلى األلعاب الفردية التنافسية التي تظير قوة في العضالت وسرعة في الجري ، وخاصة في األماكف ػ 

 المفتوحة
تتغير لدى الطفؿ ميولو واتجاىاتو وأوجو النشاط الطفيمية إلى االستقاللية وحب الخصوصية.ازدياد احتكاؾ 

ات الكبار وكتسابو معاييرىـ واتجاىاتيـ وقيميـ االجتماعية وبروز الميوؿ المينية وحب لمعمؿ الطفؿ بجماع
 في ىذه المرحمة 

 يزداد شعور الطفؿ بالمسؤولية االجتماعية وقدرتو عمى الضبط الذاتي لمسموؾ وحبو عمى مساعدة اآلخريف 
 النمو الخمقي 
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والبيئة االجتماعية التي ينتمي ، والمدرسة ، دة في األسرة تتحدد أخالقيات الطفؿ في ضوء المعايير السائػ 
والتي يكتسبيا مف خالؿ عمميات التربية ) التنشئة االجتماعية ( التي يمر بيا في البيت والمدرسة والبيئة  إلييا

 . التي يعيش فييا 
، ويشمؿ ” د واألعراؼ االنصياع لمقواع” إلى مستوى ” كولبرج ” نموذج  في ىذه المرحمة إلىينتمي الطفؿ ػ 

 عمى مرحمتيف :
 الحصوؿ عمى إعجابيـ .بيدؼ يقوـ الطفؿ بسموكيات لمساعدة اآلخريف : المرحمة األولى 
،  لمنظاـ المنزلي أو المدرسييتوجو في أعمالو وواجباتو في ضوء احترامو لمسمطة، وطاعتو المرحمة الثانية : 

 .ويخضع لممعايير والقواعد االجتماعية
 الديني  النمو

تمعب التنشئة االجتماعية دورا ىاما في النمو الديني لدى األطفاؿ في ىذه المرحمة .حيث يتجو الشعور الديني 
نحوى البساطة والوحدة ويبدأ. بالتعمـ الصالة وقياـ الصالة وأحكاـ الوضوء والصالة  وذىابو إلى المسجد ألداء 

ـ وحفظو كما أشار الباحثوف في ىذه المرحمة يستطيع الطفؿ حفظ الصموات والمثابرة عمييا وتالوة القرآف الكري
 حزب . وقد حددا لباحثوف بعض المفاىيـ الدينية في الطفولة المتأخرة في ما يمي:60القرآف الكريـ 

  حب اهلل والرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وحب الديف وأف اهلل موجود في كؿ مكاف وىو فاطر كؿ شيء 
 المثمية لذات اهلل تعالى معنى الوجدانية وعدـ 
  خمقت الجنة لإلنساف المؤمف التائب لربو وطائع لسنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ . وأف في الجنة

ما تحبو األنفس وما تشتييو وال يدخميا إال المؤمنوف أصحاب السموؾ الحسف الذي يرضي اهلل 
يؤمنوف باهلل ورسمو وما انزؿ عمييـ و ورسولو.والنار فييا عذاب شديد يدخميا الكافروف الذيف ال 

 أصحاب السموؾ السيئ الذي ال يرضي اهلل ورسولو.
   .الصموات المقررة 
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 األستاذ / صولة طارؽ       جميع التخصصات –السنة الثانية              النفس النمو المقياس :عمـ
          2019/  2018                                                                    12محاضرة رقـ 

 سنة14-12مرحمة المراىقة المبكرة مف 

 تمييد/ 
ىو الذي خمقكـ مف تراب ثـ مف نطفة ثـ مف عمقة ثـ يخرجكـ "  -في قوؿ اهلل عز وجؿ في سورة )غافر (

 " طفال ثـ لتبمغوا أشدكـ
ومعناه التدرج نحوى النضج   adolescereتينية  مشتؽ مف الكممة الال   adolescenceمصطمح المراىقة 

الجسمي و العقمي واالجتماعي . ويستخدـ عمماء النفس مصطمح المراىقة .ليشير إلى معاني كثيرة  فيرى 
عف فكرة  بياجيوبعضيـ أف المراىقة تعني التحوؿ أو النضج الجسمي و العقمي و االنفعالي واالجتماعي وعبر 

لعمر الذي يندمج فيو الفرد مع عالـ الكبار . والعمر الذي لـ يعد فيو الطفؿ يشعر أنو أقؿ المراىقة بأنيا تعني ا
 (.1969ممف ىـ اكبر منو سنا .بؿ مساو ليـ في الحقوؽ عمى األقؿ. )بياجيو

 وتمثؿ المراىقة مرحمة االنتقاؿ مف الطفولة أي مرحمة اإلعداد لممرحمة المراىقة إلى مرحمة الرشد و النضج.
اء عمى ذلؾ فاف مرحمة المراىقة تعد مرحمة تأىب لمرحمة الرشد مف نياية مرحمة الطفولة المتأخرة و التي وبن

(أو أكثر. كما أنيا مرحمة 1980ىورلوؾ سنة() 20-12حددىا أغمب العمماء النفس النمو في الفترة ما بيف )
ستانمي واجتماعيا ومينيا .وقد وصفيا متعددة الجوانب حيث ينمو المراىؽ جسميا وفسيولوجيا وجنسيا وعقميا 

بانيا فترة عاصفة ومحنة مميئة بالمشكالت بؿ ىي بداية ظيور ىيرلوؾ وكيرت ليفيف وأخروف . إليزابيثو ىوؿ
 المشكالت في حياة الفرد وقد ظيرت أبحاث عديدة تبرز أىمية ىذه المرحمة في حياة اإلنساف. 

 :خصائص مرحمة المراىقة -1
لنمو الواضح المستمر نحوي النضج في كافة مظاىر وجوانب الشخصية . والتقدـ نحو كؿ تتميز المراىقة با

مف النضج الجسمي و العقمي .والنضج االنفعالي واالستقالؿ االنفعالي و التطبيع االجتماعي واكتساب 
 وتخطيط لمستقبمو  قراراتو بنفسو المعايير السموكية  االجتماعية واالستقالؿ االجتماعي وتحمؿ المسؤولية واتخاذ

عف المراىقة عمى أنيا نتيجة لعوامؿ كثيرة منيا : المثالية ومشاعر النقص  1980 إليزابيث ىيرلوؾوتتحدث 
في الكفاءة في إشباع الحاجات و الضغوط االجتماعية وفشؿ العالقات ومشكالت التوافؽ .بحيث يؤثر كؿ 

 ذلؾ في سموكو 
 أىمية مرحمة المراىقة -2
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بأىمية كبيرة، حيث أنيا تناؿ وتحتؿ مكانة كبيرة بيف مختمؼ الثقافات والبيئات والشعوب، تحظى المراىقة 
 وذلؾ ألنيا تؤىؿ الفرد لمدخوؿ في مرحمة الشباب ليصبح عضوًا ينخرط في خدمة مجتمعو .

 فيذه المرحمة تعتبر األساس لمرحمة الرشد الذي يصبح فييا الفرد مسئوال عف أسرة ، وعف مينة ، وعضوا
   .منتجا يسيـ في تقدـ المجتمع ورقيو

 فالمراىؽ في ىذه المرحمة يسعى جاىدا لمتخمص مف اعتماده المالي عمى أبويو أو اآلخريف  -
 يسعى إلى االستقالؿ رغما مف حاجاتو الممحة إلى المساعدة  -
 يسعى إلى تحمؿ المسؤولياتو لوحده  -
أحيانا متورط في صراعات انفعالية مع يسعى الى تحقيؽ الحرية وصاحب السمطة لكنو يجد نفسو  -

 أقرانو أو أسرتو 
يعاني مف مشكالت لـ تكف موجودة لديو في مرحمة سابقة وتختمؼ أيضا عما يواجييا الراشد الى حد  -

 ما .وىو يسعى جاىدا لوجود حؿ مقبوؿ لو 
تفكيره وسموكو وعميو أف يحقؽ ذاتو .يفكر لنفسو .ويحقؽ ميولو .ويشبع حاجاتو ولكف البد أف يتطابؽ  -

 معؿ المعايير االجتماعية و التوافؽ مع اآلخريف.  
 سنة: 14-12مف  المراىقة المبكرة -3

سنة حيث تضائؿ السموؾ الطفيمي .وتبدأ المظاىر الجسمية و  14-12تمتد مرحمة المراىقة المبكرة مف  
 ور .الفيزيولوجية و العقمية واالنفعالية واالجتماعية المميزة لممراىقة في الظي

مع بداية المراىقة المبكرة ال يعتبر الطفؿ نفسو طفال بسبب ما يطرأ عمى جسمو مف تغيرات جسمية 
وفسيولوجية سريعة ، إال أف الوالديف والمعمميف ما زالوا ينظروف إليو عمى أنو طفال . ، وعادة ما يؤدي ىذا 

لى سموكيا باالضطرابالتناقض إلى الشعور   ت غير مرغوب فيياالنفسي لدى المراىقيف وا 
 النمو الجسمي /

يتسـ النمو الجسمي في المراىقة المبكرة بالسرعة الكبيرة ، وتستمر طفرة النمو في المراىقة المبكرة لفترة  زمنية 
 ( . المتأخرةسنوات ( ، وذلؾ بعد النمو اليادئ في المرحمة السابقة  ) الطفولة  3تبمغ ) 

سنة ( ، ولدى اإلناث  16-12مراىقة المبكرة لدى الذكور في سف ) وتصؿ أقصى سرعة لمنمو الجسمي في ال
. يزداد الطوؿ المراىؽ زيادة كبيرة ويتسع الكتفاف ومحيط األرداؼ ويزداد طوؿ الجذع سنة (12)في سف  

وطوؿ الساقيف كما يزداد نمو العضالت و القوة العضمية و العظاـ .ويتأثر النمو الجسمي بعوامؿ عديدة في 
فرازات الغدد ويبرز تأثير الغدة النخامية محمة  المراىقة المبكرة منيا المحددات الوراثية و الجنس و التغذية وا 
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فرازاتيا ليرموف النمو و التي تستثير بدورىا عددا مف اليرمونات  الغدد األخرى مثؿ الغدة الدرقية واالدرينالية  وا 
ىرموف األنوثة األستروجيف بحيث تتفاعؿ ىذه اليرمونات والتناسمية التي تفرز ىرموف الذكورة األندر وجيف و 

بعضيا مع البعض محدثة عددا مف التغيرات الجسمية و الفيزيولوجية ويالحظ زيادة واضحة في الطوؿ 
 كغ( حسب عينات مصرية59-37(و والوزف )168سـ -144)

وة البنية في العضالت وحجـ كما يالحظ تقدـ مؤقت عند اإلناث وتأخر مؤقت عند الذكور ويمتاز الذكور بق
وسمؾ العظاـ بينما اإلناث اتساع الحوض وكما تبدأ صورة الجسـ تأخذ محميا في موضوع االىتماـ الذاتي 
ويبدأ التأثر بمظير الجسـ عند الجنسيف وبشكؿ أكبر عند اإلناث ليذا نجدىا تأخذ وتشغؿ وقت كبير مقابؿ 

ناقضات نفسية واجتماعية لممراىؽ مف حيث البنية الجسمية المرآة . وكما يسبب النمو الجسمي السريع ت
 الضخمة والعقؿ الصغير الغير الناضج 

 وتظير عؿ المراىؽ بعض الخصائص الجسمية التي تميز بكؿ مف 
 الزيادة في التوافؽ العضمي و العصبي نضجا  -
 النمو السريع لمقمب في بداية المرحمة و البطئ في نيايتيا  -
 لتوازف في نشاط الغدد ظيور حاالت عدـ ا -
 زيادة الرغبة في األكؿ  -
  ظيور التغيرات الجسمية تصحب النضج الجنسي          -

 النمو الحركي /
نتيجة لمنمو الجسمي السريع في مرحمة المراىقة المبكرة ، الذي ينعكس أثرة عمى النمو الحركي ، تتسـ حركات 

 :المراىؽ
 الحركات التي تتطمب حسف التوافؽ بيف أجزاء الجسـ .ػ االفتقار لمرشاقة : ويظير ذلؾ في  1 
 ػ نقص ىادفية الحركات : حيث ال يستطيع المراىؽ تنظيـ حركاتو لمحاولة تحقيؽ ىدؼ معيف . 2
ػ الزيادة المفرطة في الحركات : حيث يبذؿ المراىؽ جيدا كبيرا في أداء الحركات و التي ال تتطمب بذؿ ىذا  3

 عره بسرعة التعب مع أقؿ مجيود .الجيد ، األمر الذي يش
ػ عدـ االستقرار الحركي : فالمراىؽ يجد صعوبة في المكوث أو الجموس لفترة طويمة صامتا ، فنالحظ أنو  4

 دائـ الحركة بيديو ، وينشغؿ بالمعب بما و أمامو مف أدوات أو أشياء
 النمو العقمي/
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قادر عمى القياـ بالعمميات العقمية العميا كالتفكير  ينمو الذكاء ، وتنضج القدرات العقمية الخاصة ، ويكوف
والتذكر والتخيؿ , والتفكير المجرد ويستمر نمو الجانب الموروث مف الذكاء حتى سف السادسة عشر تقريبا ، 
أما الجانب المكتسب فيستمر في النمو طواؿ عمر اإلنساف طالما أنو يتعمـ ويتدرب ويكتسب المعمومات و 

 الخبرات .
 في نموذج بياجية لمنمو المعرفي .  ” العمميات الصورية ” مي المراىؽ في المراىقة المبكرة إلى مرحمة ينت

 ويمكف توضيح نمو العمميات العقمية في المراىقة المبكرة كما يمي :
عطائيا معنى محدد ، وينمو 1 ػ اإلدراؾ : يعبر ىذا المصطمح عف عممية تفسير المثيرات الحسية المختمفة وا 

 اإلدراؾ في ىذه المرحمة ويتحوؿ مف المستوى الحسي إلى المستوى المعنوي المجدرد .
ػ التذكر : يعبر ىذا المصطمح عف القدرة عمى استدعاء الخبرات أو المواقؼ التي حدثت في الماضي ،  2

، كما ينمو  وتنمو عمميو التذكر لدى المراىؽ وتزداد قدرتو عمى  االستدعاء والتعرؼ مف حيث المدى والمدة
 التذكر اعتمادا عمى الفيـ . 

ػ التفكير : ىو القدرة عمى إدراؾ العالقات بيف األشياء والمواقؼ ، ويتأثر تفكير المراىؽ بالبيئة التي يعيش 3
 فييا وعمى حؿ المشكالت التي تواجيو .

كبيرة نتيجة تعطشو وييتـ المراىؽ في ىذه المرحمة اىتماما شديدا بالمدرسة وتكوف قدرتو عمى التحصيؿ 
 لمعرفو الحقائؽ وييتـ بالتفكير ، إذ يبدأ فعال في إدراؾ قدرتو عمى التفكير

 النمو االنفعالي/
 تختمؼ انفعاالت المراىؽ في ىذه المرحمة عف انفعاالت الطفولة ، وانفعاالت مرحمة الشباب .

 يقـو المراىؽ بحركات ال تدؿ عمى االتزاف االنفعالي .
ت المراىؽ بالنمو العضوي الداخمي وخاصة ضمور الغدة الصنوبرية بعد نشاطيا لفترة طويمة . تتأثر انفعاال

 وكميا عمميات فسيولوجية داخمية تؤثر في انفعاالت المراىؽ .
ونتيجة لمتغيرات الجسمية التي تطرأ عمى المراىؽ يشعر أنو لـ يعد طفال يخضع سموكو لرقابة األسرة ويرغب 

شرافيا بيدؼ توفيرالحماية لو .في االستقالؿ واال  عتماد عمى النفس ، إال أف األسرة تود أف تمارس رقابتيا وا 
وبالتالي يعاني المراىؽ مف التضارب بيف حاجتو لمشعور باالستقالؿ واالعتماد عمى النفس ، وبيف حاجتو إلى 

 التقبؿ االجتماعي مف اآلخريف واحتراميـ لو ، وثقتيـ بو . 
والتي يشبع فييا حاجاتو ” أحالـ اليقظة ”  عالـ الواقع إلى عالـ الخياؿ عف طريؽ  وييرب المراىؽ مف

 ورغباتو التي ال يستطيع إشباعيا في الواقع ، وبالتالي فيي تمثؿ خميطا بيف الواقع والخياؿ .
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 تأديةعف وال خطر عمى المراىؽ مف أحالـ اليقظة طالما تتـ بصورة متقطعة وال تتعارض مع أعمالو وال تعوقو 
. وكؿ ىذه المطالب التي يسعاىا المراىؽ في ىذه المرحمة تشكؿ لو عبئا ثقيال عمى كاىمو وتجعمو  واجباتو

 يعيش  صراعات نفسية مختمفة 
صراع الحاجة إلى تيذيب الذات والحاجة إلى التحرر واالستقالؿ وىو بذلؾ يحتاج إلى مف يوجيو إلى  -

 المعرفة السموؾ القبوؿ 
الحاجة إلى اإلشباع الجنسي وبيف التقاليد الدينية واالجتماعية وتأثير الموضة والثقافة صراع بيف   -

 الغربية عبر وسائؿ اإلعالـ و االتصاؿ
 صراعات مختمفة تناب المراىؽ نتيجة التغيرات الجسمية و الجنسية المختمفة .  -
رجية و العمميات العقمية و المعرفية ويتأثر النمو االنفعالي بالعديد مف التغيرات الجسمية الداخمية والخا -

 و التآلؼ الجنسي ونمط التفاعؿ االجتماعي ومعايير الجماعة والشعور الديني لممراىؽ .
 النمو االجتماعي/

تعتبر حياة المراىؽ االجتماعية أكثر اتساعا وشموال مف حياة الطفولة ، ففي ىذه المرحمة تستمر عمميات 
المراىؽ القيـ الخمقية والدينية ، والمعايير  إكسابحيث تستمر عمميات  التنشئة االجتماعية لممراىؽ ،

 االجتماعية وخاصة مف األشخاص الميميف في حياتو مثؿ اآلباء والمعمميف .
 ومف مظاىر النمو االجتماعي في المراىقة المبكرة :

 تأثير عالـ الموضة.ػ االىتماـ الشديد بالمظير والممبس  1
 األصدقاء والزمالء .ػ الخضوع لجماعة  2
 ػ اتساع دائرة التفاعؿ االجتماعي . 3

 البيئة،وفي مشروعات خدمة  المختمفة،فيشترؾ في األنشطة المدرسية  االجتماعية،وييتـ المراىؽ باألنشطة 
ويكوف مثمو األعمى منيـ بؿ يعمؿ عمى التوحد مع  ومراسمتيـ،ويحاوؿ التعرؼ عمييـ  بالمشاىير،كما ييتـ 
 ـ.شخصياتي

وتتسـ ىذه المرحمة بالمسايرة االجتماعية حيث يحاوؿ المراىؽ مجاراة المعايير السموكية التي تحددىا الجماعة 
.ويالحظ النفور و التمرد و السخرية و التعصب مع محاوالتو المستمرة لالنسجاـ مع الوسط االجتماعي المحيط
ؽ صدره لمنصيحة.وتعتبر المنافسة إحدى و المنافسة .وضعؼ القدرة عمى الفيـ وجية نظر الكبار وضي

مظاىر العالقات االجتماعية في ىذه المرحمة فيقارف المراىؽ نفسو دائما برفاقو ويحاوؿ أف يمحؽ بيـ أو يتفوؽ 
 عمييـ ويحكـ عمى سموكو حسب المعايير السموكية التي تحددىا الجماعة. 
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 النمو الخمقي/
أي مبدأ خمقي دوف مناقشة ، فالمراىؽ يناقش في صراحة كؿ ما  يختمؼ المراىؽ عف الطفؿ في أنو ال يتقبؿ

 يصدر عف والديو مف أعماؿ ، فيقبؿ منيا ما يتمشى مع منطقو ويرفض الباقي .
ويرتبط النمو الخمقي ارتباطا وثيقا بالنمو االجتماعي ، وبالنمو الديني ، وبمدى ارتباط المراىؽ بالشعائر الدينية 

 سمات خمقية تكونت لديو في مراحؿ الطفولة .  ، وبمدى ما تعرض لو مف
وفي بعض األحياف نجد تباعدا بيف السموؾ الفعمي لممراىؽ ، وبيف ما يعرفو مف معايير السموؾ األخالقي ، 
فيعتبر المراىؽ أف الغش في االمتحانات نوع مف التعاوف مع الزمالء ، وربما يرجع ذلؾ إلى التناقض بيف 

 بعض المحيطيف بو وخاصة الوالديف والمعمميف . القوؿ والعمؿ في سموؾ
لذلؾ يجب عمى الوالديف والمعمميف االىتماـ بالتربية الخمقية التي تقـو عمى المبادئ األخالقية والفضائؿ 

 السموكية . 
 دور المربيف تجاه المراىقة المبكرة

 تأخرة .ػ اإلعداد المعرفي والثقافي والنفسي لممراىؽ خالؿ مرحمة الطفولة الم 1
 ػ تعريؼ المراىؽ كيفية التعامؿ مع نفسو خالؿ تمؾ المرحمة ومع اآلخريف أيضا . 2
ػ إتاحة الفرصة لممراىؽ لكي يمارس األنشطة التي تساعده عمى استنفاذ طاقتو الجسمية واالنفعالية والتنافس  3

 اإليجابي .
 ػ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المراىقيف . 4
 يب المراىؽ عمى كيفية حؿ مشكالتو المادية والنفسية واالجتماعية بنفسو .ػ االىتماـ بتدر  5
 ػ تدريب المراىؽ عمى كيفية اتخاذ القرارات المناسبة وخاصة فيما يتعمؽ بمستقبمو التعميمي والميني .  6

 النمو الديني /
يني حيث يعيد المراىؽ مع طفرة النمو المالحظ عند المراىؽ فانو يحدث تغير وتطور في النمو الشعور الد

تقييـ قيمو الدينية ونالحظ ازدواج الشعور الديني لديو .وقد يوجد لديو شعور ديني مركب مزدوج يحوي عناصر 
 متناقضة 

وفي ىذه المرحمة يأثر الجانب الديني لدى المراىؽ بصورة فعالة ويخمؽ التوازف وسد النقص كما يتأثر النمو 
عميـ أركاف اإلسالـ ومنيا الصالة وحفظ القرآف الكريـ ومسايرة القيـ والمحافؿ الديني بالمراحؿ السابقة في ت

الدينية التي تغرس لو اإليماف و التعاوف واإلخالص و التعاطؼ مع المجتمع ومف حولو وطاعة الوالديف ولياذ 
د عمى ذلؾ أف يمعب دور اآلباء و األسرة في ىذا الجانب مف تعميـ األبناء وتقربيـ لمديف واإليماف ونشي
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األطفاؿ الذيف ليـ نمو مف الجانب الديني تعافوا مف كؿ األزمات والمشاكؿ التي يعاني منيا الكثير وخاصة 
مشكؿ االنحراؼ في السموؾ الغير السوي ونجد األطفاؿ والمراىقيف الذيف ليـ الجانب الديني قوي وفقوا في 

في مستقبميـ . كما يجب عمى الوالديف حسف تربيتيـ دراستيـ ومستقبميـ بشكؿ كبير و حتى في تكويف أسرة 
تباع القرآف والسنة في تربية وتعميـ الصغار والمراىقيف.      وراعياتيـ الدينية وا 
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 األستاذ / صولة طارؽ              جميع التخصصات -السنة الثانية        النفس النمو المقياس :عمـ
          2019/  2018                                                                 13محاضرة رقـ 

 مرحمة المراىقة المتوسطة والمتأخرة

 المراىقة المتوسطة  -1

سنة وتقابميا مرحمة الدراسة الثانوية وتتميز باطراد الشعور  17-16-15تبدأ مرحمة المراىقة المتوسطة مف 
 مظاىر المميزة لممراىقة بصفة عامة.بالنضج واالستقاللية كما تتضح فييا كؿ ال

 النمو الجسمي / 1-1
يشتمؿ النمو الجسمي عمى التغيرات التي تحدث في كؿ مف الوزف و الطوؿ و العرض واالستدارة ونمو 

العضالت و العظاـ وتمعب الوراثة دورا بارزا في نمو الجسـ في ىذه المرحمة خاصة تمؾ التغيرات التي تحدث 
 الوزف وتميز مرحمة المراىقة المتوسطة بالمظاىر التالية: في كؿ مف الطوؿ و

  تباطؤ في سرعة النمو الجسمي نسبيا عف المرحمة السابقة 
  استمرار نمو القمب و الشراييف وتفوؽ قدرة القمب عمى ضخ الدـ نتيجة سعة الشراييف مما يؤدي ارتفاع في

 ضغط الدـ وليذا يشعر المراىؽ بالتوتر والقمؽ 
 رات في المعدة واألمعاء فتزداد الشيية عند المراىؽ حدوث تغي 
  استمرار األلياؼ العصبية وازدياد طوليا 
  زيادة الطوؿ وتفوؽ الطوؿ في ىذه المرحمة الذكور عف اإلناث حيث يبمغ طوؿ الذكر تقريبيا 

 سنة 17 سنة-16 سنة -15 الجنس 
 سـ167.6 سـ164.6 سـ159.1 ذكور
 سـ157.8 سـ157.5 سـ157.1 إناث 

  زيادة طوؿ الجذع و الذراعيف و الساقيف ونمو الذراعيف يسبؽ نمو الرجميف زيادة صالبة وخشف العظاـ 
   زيادة الوزف عند كال الجنسيف ولكف بدرجة أوضح عند الذكور 
 
 
 
 ة في الحواس وتحسف الحالة الصحية زيادة الدق 

 سنة 17 سنة-16 سنة -15 الجنس 
 كغ58.8 كغ54.5 كغ48.8 ذكور
 كغ54.2 كغ52.4 كغ50.5 إناث 
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 النمو الفسيولوجي / 2 -1
 تتميز ىذه المرحمة بالتقدـ خطوات نحو النضج ومف مظاىر ىذه المرحمة 

  ساعات 8قمة عدد ساعات النوـ 
   االزدياد الشيية واإلقباؿ عف األكؿ 
 ارتفاع ضغط الدـ تدريجيا مع انخفاض في معدؿ النبض قميال 
 /  النمو الحركي 1-3

 يز ىذه المرحمة  بما يمي :تنم
  إتقاف الميارات الحركية حيث يتفوؽ الذكور عف اإلناث في نمو القوة والميارات الحركية 
  توافؽ الحركات وانسجاميا وزيادة التوافؽ العصبي والعضمي 
  تزداد سرعة زمف الرجع الذي يمضي بيف المثير واالستجابة 

 النمو العقمي / 1-4

حمة دورا بارزا في إبراز الفروؽ الفردية في النمو العقمي بيف المراىقيف كما يؤثر نظاـ يمعب التعميـ في ىذه المر 
التعميـ و المناىج وشخصيات المدرسيف وأوجو النشاط المختمفة في شخصية المراىؽ .كما تتميز ىذه المرحمة 

 مف النمو العقمي بما يمي/
 سنة  18-15و في الفترة مف بطء سرعة النمو الذكاء واقترابو مف الوصوؿ إلى اكتمال 
  يظير االبتكار لدى المراىقيف األكثر االستقاللية وذكاء 
  يأخذ التعميـ طريقة نحوى التخصص المناسب لممينة و العمؿ 
  يظؿ التذكر المعنوي في النمو طواؿ ىذه المرحمة 
  ينمو التفكير المجرد و التفكير االبتكاري 
  داد قدرتو عمى التحصيؿ مف المعمومات تتسع مدارؾ المراىؽ ونمو معارفو وتز 
  يزداد نمو القدرات العقمية خاصة ما يتعمؽ منيا بالقدرة بالبناء المغوي والقدرة عمى العمميات و النظريات في

 الرياضيات والقدرة عمى العمـو الميكانيكية والفيزيائية .

 النمو االنفعالي / 1-5

 سائر مظاىر النمو المختمفة وفي كؿ جوانب الشخصية لممراىؽفي ىذه المرحمة يكاد النمو االنفعالي يؤثر في 
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  تضؿ االنفعاالت المراىؽ قوية وتتسـ بالحماس 
  تتطور مشاعر الحب لديو ويتضح ميمو لمجنس اآلخر 
  تالحظ الحساسية االنفعالية حيث ال يستطيع المراىؽ التحكـ في كثير مف الحاالت بالمظاىر الخارجية

 لحالتو االنفعالية 
 ستمر حالة التناقض الوجداني في ىذه المرحمة ت 
  يزداد شعور المراىؽ بذاتو 
  يتعرض المراىؽ لحاالت االكتئاب و اليأس و القنوط واالنطواء و الحزف واآلالـ النفسية  نتيجة الصراعات

 بيف الدوافع وتقاليد المجتمع.
 األسرة والمدرسة والمجتمع خاصة  يالحظ عمى المراىؽ الغضب و الثورة والتمرد نحوى مصادر السمطة في

 لحبو إلى التحرر واالستقالؿ 
  تعدد طرؽ التعبير االنفعالي الشديد مثؿ العادات العصبية واالنفجار االنفعالي و العراؾ واليروبية وتقمب

 المزاج واضطراب الشيية 

 النمو االجتماعي /  1-6

 معيف وتمعب األسرة دور في ىذه المرحمة تتميز ىذه المرحمة بسعي المراىؽ نحوى تحقيؽ مستوى اجتماعي 
  تزداد رغبة المراىؽ في تأكيد الذات مع الميؿ نحوى مسايرة الجماعة 
  يالحظ عمى المراىؽ شعوره بالمسؤولية االجتماعية 
  يالحظ االىتماـ باختيار األصدقاء و الميؿ إلى االنضماـ إلى الجماعات المختمطة بيف الجنسيف 
 ساعدة اآلخريف و العمؿ الخيري حيث يشترؾ في الجمعيات الخيرية واإلسالمية يزداد الميؿ إلى الم 
  يالحظ الميؿ إلى الزعامة االجتماعية و العقمية والمواقؼ الرياضية 
  يزداد المراىؽ إلى  المزيد مف االستقالؿ االجتماعي واالقتصادي 
 الوالديف و التحرر مف سمطتيـ     يالحظ رغبة المراىؽ في مقاومة السمطة و الميؿ إلى شدة االنتقاد 
يختمؼ المراىؽ عف الطفؿ في أنو ال يتقبؿ أي مبدأ خمقي دوف مناقشة ، فالمراىؽ يناقش في صراحة كؿ ما   

 يصدر عف والديو مف أعماؿ ، فيقبؿ منيا ما يتمشى مع منطقو ويرفض الباقي .
لنمو الديني ، وبمدى ارتباط المراىؽ بالشعائر الدينية ويرتبط النمو الخمقي ارتباطا وثيقا بالنمو االجتماعي ، وبا

 ، وبمدى ما تعرض لو مف سمات خمقية تكونت لديو في مراحؿ الطفولة . 
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وفي بعض األحياف نجد تباعدا بيف السموؾ الفعمي لممراىؽ ، وبيف ما يعرفو مف معايير السموؾ األخالقي ، 
التعاوف مع الزمالء ، وربما يرجع ذلؾ إلى التناقض بيف  فيعتبر المراىؽ أف الغش في االمتحانات نوع مف

 القوؿ والعمؿ في سموؾ بعض المحيطيف بو وخاصة الوالديف والمعمميف .
لذلؾ يجب عمى الوالديف والمعمميف االىتماـ بالتربية الخمقية التي تقـو عمى المبادئ األخالقية والفضائؿ 

 السموكية . 

 :والمتوسطة لمبكرةدور المربيف تجاه المراىقة ا -2

 ػ اإلعداد المعرفي والثقافي والنفسي لممراىؽ خالؿ مرحمة الطفولة المتأخرة . 1
 ػ تعريؼ المراىؽ كيفية التعامؿ مع نفسو خالؿ تمؾ المرحمة ومع اآلخريف أيضا . 2
عالية والتنافس ػ إتاحة الفرصة لممراىؽ لكي يمارس األنشطة التي تساعده عمى استنفاذ طاقتو الجسمية واالنف 3

 اإليجابي .
 ػ مراعاة الفروؽ الفردية بيف المراىقيف . 4
 ػ االىتماـ بتدريب المراىؽ عمى كيفية حؿ مشكالتو المادية والنفسية واالجتماعية بنفسو . 5
 ػ تدريب المراىؽ عمى كيفية اتخاذ القرارات المناسبة وخاصة فيما يتعمؽ بمستقبمو التعميمي والميني .  5

 المراىقة المتأخرة مرحمة -3

سنة  21-20-19-18تسمى مرحمة المراىقة المتأخرة بمرحمة التعميـ العالي حيث تكوف القترة العمرية مابيف 
كما تتميز بأنيا مرحمة كما يطمؽ عمييا بعض الباحثيف بمرحمة الشباب وىي المرحمة التي تسبؽ مرحمة الرشد 

، أو قرار  مينتوقرار  األكاديمي ، أو تخصصورار اختيار اتخاذ القرارات الصعبة ، حيث يتخذ المراىؽ ق
 الزواج .. وغيرىا مف القرارات التي تتعمؽ بمستقبمو

 :النمو الجسمي  3-1
ينخفض معدؿ سرعة النمو الجسمي في ىذه المرحمة ، وذلؾ بعد اإلنجاز الكبير الذي تحقؽ في مرحمة 

  الجنسيف ، ويصبح الذكور أطوؿ مف اإلناث .المراىقة المبكرة ، فيزداد الطوؿ زيادة طفيفة عند كال
 سنة . 21متوسط طوؿ اإلناث في سف اكثر مف ويبمغ متوسط طوؿ الذكور 
 سنة . 21في سف اكثر مف متوسط االناث ويبمغ متوسط وزف الذكور 
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حتى  ويالحظ عمى المراىؽ في ىذه المرحمة التناسب بيف أعضاء الجسـ الذي كاف مفقودا في المراحؿ السابقة
ة كما تقاس بمعايير الراشديف .ومف المالحظات الواضحة خالؿ ي نياية المرحمة إلى النسب الصحييصؿ ف

ىذه المرحمة إقباؿ المراىؽ عمى الطعاـ بشراىة لحاجة النمو الجسمي إليو ، ويمكف وصؼ ىذه المرحمة بأنيا 
لنشاط الجسمي لممراىؽ في أنشطة مرحمة صحة جيدة ومقاومة لألمراض .ولممربيف دورا ميما في توجيو ا

 .مفيدة كاألنشطة الرياضية وممارسة اليوايات المفيدة مع االىتماـ بالوعي الصحي لممراىؽ
 النمو الفسيولوجي / 3-2

وفي ىذه المرحمة يتـ الوصوؿ إلى التوازف الغددي والى اكتماؿ نضج الخصائص الجنسية الثانوية و التكامؿ 
 نفسية بيف الوظائؼ الفسيولوجيو وال

 النمو الحركي 3-3
النمو الحركي يأخذ في االستقرار نتيجة االستقرار التدريجي في النمو الجسمي والنفسي بعد الطفرة الكبيرة في 
النمو الجسمي والفسيولوجي خالؿ المرحمة السابقة ، وينعكس ىذا االستقرار عمى التآزر الحركي فال يشعر 

 ا في المراىقة المبكرة . المراىؽ باإلضطراب الحركي الذي كاف سائد
 ومف أىـ مالمح النمو الحركي في مرحمة المراىقة المتأخرة ما يمي :

 ػ التوافؽ واإلنسجاـ الحركي . 1
 ػ التحكـ في أجزاء الجسـ بكؿ دقة . 2
 ػ الزيادة في القوة الجسمية والعضمية . 3

ستويات عالية في األداء البدني الذي وتظير الفروؽ بيف الجنسيف في النمو الحركي حيث يصؿ البنيف إلى م
يحتاج إلى قوة عضمية ، بينما تصؿ البنات إلى المستويات العالية في الميارات التي تحتاج إلى توافقات دقيقة 

 كاألصابع
 :النمو العقمي 3-4

مراىؽ يتزايد االىتماـ بالتحصيؿ الدراسي في ىذه المرحمة وخاصة في نياية المرحمة الثانوية ، وتزداد قدرة ال
عمى التحصيؿ ، وتزداد سرعتو في القراءة ، ويستطيع استخداـ مصادر المعرفة المختمفة ، مثؿ الكتب ، 

 واإلنترنت ، ووسائؿ اإلعالـ المقروءة ، والمسموعة والمرئية  .
درة وينمو التفكير المجرد ، والتفكير المنطقي نتيجة زيادة الخبرات واتساع المدارؾ ونمو المعارؼ ، وتنمو ق

المراىؽ عمى الطالقة الفكرية والتي تعني ) القدرة عمى استدعاء أكبر عدد مف األفكار في موقؼ معيف ( وىي 
 أحد قدرات التفكير االبتكاري 
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وقد أظيرت الكثير مف الدراسات عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في مستوى الذكاء ، إال أف الدراسات دلت 
  قدرات الخاصةعمى وجود فروؽ بيف الجنسيف في ال

فالبنات يتفوقف عمى البنيف في القدرة المفظية المغوية والقدرة الكتابية ، والقدرة التذكرية بينما يتفوؽ البنيف عمى  
 البنات في إدراؾ المسافات والقدرة  الحسابية و اليندسية والميكانيكية .

فالبنيف   ي نشاط النصفيف الكروييف لممخ (إلى االختالؼ ف بيف الجنسيف في القدرات العقمية ) يرجع االختالؼ
  .يسيطر عمييـ النصؼ األيمف مف المخ بينما البنات يسيطر عمييـ النصؼ األيسر 

 ومف أىـ ما يشغؿ تفكير المراىؽ في ىذه المرحمة مستقبمة التعميمي والميني .
ي المشكالت التي يتعرض ليا وتمثؿ ضغوط الوالديف عمى المراىؽ لحثو عمى اإلنجاز األكاديمي دورا ىاما ف

 المراىؽ والتي ترتبط بمسألة التوجيو األكاديمي والميني .
 لذا يجب عمى الكبار المساىمة في تنمية قدرة المراىؽ عمى التفكير لنفسو تفكيرا مستقال بدال مف التفكير لو

 :النمو االنفعالي 3-5
ىو االستقرار االنفعالي ، فتخؼ تدريجيا  مف أىـ مظاىر النمو االنفعالي في مرحمة المراىقة المتأخرة ،

الحساسية االنفعالية وحاالت التقمب الوجداني .ويتأثر النمو االنفعالي لممراىؽ بالعالقات العائمية المختمفة التي 
تييمف عمى أسرتو ، فأي نزاع أسري بيف الوالديف يؤثر في انفعاالتو وتكرار ىذا النزاع يؤخر نموه السوي 

 اتزانو االنفعالي .  الصحيح ويعوؽ
التي تتسـ بالسيطرة عمى أمور حياتو  الوالديفبأساليب المعاممة أيضا يتأثر النمو االنفعالي لممراىؽ وكما 

اليومية واالستمرار في معاممتو كطفؿ صغير يحتاج إلى إرشاد في كافة تفاصيؿ حياتو اليومية والدراسية مما 
 يؤثر تأثيرا سمبيا عمى نموه االنفعالي

السوية التي تتيح الفرصة لممراىؽ أف يتحمؿ بعض المسئوليات التي تتماشى مع  الوالديفأما أساليب المعاممة 
 قدراتو ، وتشعره بأنو أكثر نضجا عما قبؿ ، تسيـ في النمو االنفعالي السوي لممراىؽ

 :النمو االجتماعي 3-6
 القدرة عمى المشاركة االجتماعية . تتسع دائرة المعارؼ واألصدقاء بصفة عامة لدى المراىؽ ، مع نمو

كما يكوف لممراىؽ أصدقاء مقربيف في أضيؽ الحدود ، ويميؿ إلى العمؿ االجتماعي ومساعدة اآلخريف 
والمشاركة الوجدانية ليـ ، ويميؿ أيضا إلى مساعدة المحتاجيف ، وتعتبر ىذه النواحي فرصة ىامة لتعويدة 

 عمى المسئولية االجتماعية . 
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لمراىؽ أكثر حساسية تجاه ما يوجو إليو مف نقد ، ويميؿ إلى معارضة السمطة في المنزؿ والمدرسة ويصبح ا
لذلؾ تكثر مشاجراتو مع والديو أو مضايقة بعض المدرسيف في المدرسة وخاصة أولئؾ المدرسوف الذيف ال 

 طة الالصفية .يعطوف الفرصة لممراىؽ في المناقشة والسؤاؿ والمشاركة في أنشطة الفصؿ أو األنش
وينمو الذكاء االجتماعي بشكؿ كبير في ىذه المرحمة ، فيكوف قادر عمى مالحظة سموؾ األخريف وفيـ 

 مشاعرىـ ، وتذكر األسماء والوجوه .
 ومف أىـ العوامؿ المؤثرة في النمو االجتماعي لممراىقة المتأخرة  :

 ػ األقراف    3ػ المدرسة          2ػ األسرة       1   
وتساعد جماعة الرفاؽ المراىؽ عمى القياـ بأدوار اجتماعية ال يتيسر لو القياـ بيا خارج الجماعة ، فيي 
تساعد الفرد عمى تحقيؽ أىـ مطالب النمو االجتماعي وىو االستقالؿ واالعتماد عمى النفس ، وتحمؿ 

 المسئولية االجتماعية
 :النمو الخمقي 3-7

حيث الصواب ىو مسايرة القوانيف ، ” اتباع القواعد األخالقية العامة ” مة ينتمي الفرد في ىذه المرحمة إلى مرح
 ويتحدد السموؾ األخالقي بناء عمى ما يمميو الضمير وبما يتفؽ مع المبادئ األخالقية التي اختارىا الشخص .

في مرحمة  وىذه المثؿ ما ىي إال تجميع لخبراتو التي بدأت” مثؿ أعمى ” ويكوف المراىؽ في ىذه المرحمة 
 الطفولة ، ثـ تبمورت في مرحمة المراىقة .

ويرتبط النمو األخالقي لممراىؽ بالنمو الديني ، ويرتبط باالتجاىات الدينية ألسرتو ومجتمعو ، فاألخالؽ 
 المستمدة مف الديف ىي التي تنظـ سموؾ الفرد والجماعة وتنمي الضمير الفردي لدى المراىؽ 

 راىؽ:لدى المنمو مفيوـ الذات  -4

عندما نتحدث عف النمو الكمي لدى المراىؽ بمعنى نموه كفرد موحد أو كشخصية متكاممة وىو ما يشير إلى 
مفيـو المراىؽ عف ذاتو .ومحاولة الكشؼ عف الخصائص الذاتية التي تشبع رغبتو في التمييز و التفرد.دوف 

 المباعدة بينو وبيف بيئتو االجتماعية الى حد كبير .
عريؼ مفيـو الذات بأنيا المفيـو الذي يكونو الفرد عف ذاتو ونفسو كمصدر لمتأثير و التأثر في كما يمكف ت

بيئتو المحيطة بو كما يمكف تحديد مفيـو الذات لدى المراىؽ بناء عمى إدراؾ المراىؽ نفسو لصفة مف 
ف غيرىا و التي تعتبر الصفات التي تشترؾ فييا مجموعة مف األشياء أو المواقؼ أو األحداث التي تميزىا ع

 كقوة  متفاعمة مع القوى األخرى في البيئة التي يستجيب عمييا المراىؽ في مختمؼ المواقؼ. 
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