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 6102/ د. مصطفى نعٌم الٌاسري  علم نفس النموالمقدمة :

: هو العلم الذي ٌدرس سلوك الكابن الحً وما  وراءه من عملٌات عقلٌة , ودوافعه و دٌنامٌاته  وآثاره ,  علم النفس

 دراسة علمٌة ٌمكن على أساسها فهم وضبط السلوك والتنبإ به والتخطٌط له .

ٌنامٌكٌة وتفاعل بٌنه هو أي نشاط ) جسمً , عقلً ,اجتماعً , انفعالً ( ٌصدر من الكابن الحً نتٌجة لعالقة د والسلوك:

 وبٌن البٌبة المحٌطة به .والسلوك عبارة عن استجابة أو استجابات لمثٌرات معٌنة .

 وعلم نفس النمو أو سٌكولوجٌة النمو فرع من فروع علم النفس ٌدرس النمو النفسً فً الكابن الحً .

 موضوع علم نفس النمو

ونموهم النفسً منذ بداٌة وجودهم , أي منذ لحظة اإلخصاب إلى  دراسة سلوك األطفال والمراهقٌن والراشدٌن والشٌوخ

 الممات

سلسلة متتابعة متكاملة من التؽٌرات تسعى بالفرد نحو اكتمال النضج واستمراره وبدء انحداره والنمو هو العملٌة :النمو

 وخصابص شخصٌة العقلٌة التً تتفتح خاللها إمكانٌات الفرد الكامنة وتظهر فً شكل قدرات ومهارات وصفات

 ظاهرة النمو

النمو بمعناه النفسً ٌعنً وٌتضمن التؽٌرات الجسمٌة والفسٌولوجٌة من حٌث الطول والوزن والحجم والتؽٌرات التً 

 تحدث فً أجهزة الجسم )العقلٌة,المعرفٌة,السلوكٌة,االنفعالٌة,االجتماعٌة(

 :اهم عناصر التغٌٌر االرتقائً

 النوع*العدد*الحجم*الشكل*نسب األعضاء*بناء الجسم*التؽٌٌر فً 

 عملٌة تتضمن التؽٌٌر فً عضو أو وظٌفة أو نشاط أو قدرة, وصوالً إلى مرحلة االستعداد الوظٌفً : النضج

 :للنمو مظهران رئٌسٌان

 ٟدساسخ إٌّٛ اٌؼعٛٞ )اٌزى٠ٕٟٛ( ٠شًّ إٌّٛ اٌغسّٟ ٚ اٌفس١ٌٛٛعٟ ٚاٌؾس 

 ٌسٍٛوٟ( ٠شًّ ّٔٛ اٌٛظبئف إٌفس١خ ٚاٌغس١ّخ ٚإٌّٛ االٔفؼبٌٟ ٚاالعزّبػٟدساسخ إٌّٛ اٌٛظ١فٟ )ا 
 

 :أهمٌة دراسة علم نفس النمو

 تزٌد من معرفتنا للطبٌعة اإلنسانٌة ولعالقة اإلنسان بالبٌبة التً ٌعٌش فٌها .:من الناحٌة النظرٌة

 تإدي إلى تحدٌد معاٌٌر النمو فً كافة مظاهره وخالل مراحله المختلفة

: تزٌد من قدرتنا على توجٌه األطفال والمراهقٌن والراشدٌن والشٌوخ , وعلى التحكم فً العوامل من الناحٌة التطبٌقٌة

 والمإثرات المختلفة التً تإثر فً النمو .

تساعد األخصابٌٌن النفسٌٌن فً جهودهم لمساعدة األطفال والمراهقٌن والراشدٌن والشٌوخ , :بالنسبة لعلماء النفس 

 صة فً مجال علم النفس العالجً والتوجٌه واإلرشاد النفسً والتربوي والمهنً .خا

تعٌن دراسة قوانٌن ومبادئ النمو وتحدٌد معاٌٌره فً اكتشاؾ أي انحراؾ أو اضطراب أو شذوذ فً سلوك الفرد , وتتٌح 

 معرفة أسباب هذا االنحراؾ وتحدٌد طرٌقة عالجه
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 صابص األطفال والمراهقٌن وفً معرفة العوامل التً تإثر فً نموهم .تساعد فً معرفة خ: بالنسبة للمربٌن

 ٌإدي فهم النمو العقلً ونمو الذكاء والقدرات الخاصة .

 تفٌد فً إدراك المعلم للفروق الفردٌة بٌن تالمٌذه .

الطرٌق فً عملٌة تساعد الوالدٌن فً معرفة خصابص األطفال والمراهقٌن مما ٌعٌنهم , وٌنٌر لهم :  بالنسبة للوالدٌن

 التنشبة .

 تعٌن الوالدٌن على نفهم مراحل النمو واالنتقال من مرحلة إلى أخرى .

 تتٌح معرفة الفروق الفردٌة الشاسعة فً معدالت النمو .

 تفٌد بالنسبة لألطفال , فبفضل الفهم لعلم نفس النمو أصبح التوجٌه على أساس دلٌل علمً ممكناً :  بالنسبة لألفراد

 فً أن ٌفهم كل فرد طبٌعة المرحلة التً ٌعٌشها  تساعد

 ٌفٌد فهم الفرد ونموه النفسً وتطور مظاهر النمو فً تحدٌد أحسن الشروط الوراثٌة والبٌبٌة الممكنة:بالنسبة للمجتمع

ٌظهر  تعٌن على فهم المشكالت االجتماعٌة وثٌقة الصلة بتكوٌن ونمو شخصٌة الفرد والعمل على الوقاٌة منها وعالج ما

 منها

تساعد فً ضبط السلوك وتقوٌمه فً الحاضر بهدؾ تحقٌق أفضل مستوى من التوافق ,مما ٌحقق الصحة النفسٌة حاضراً 

 ومستقبالً 

 تإدي إلى التنبإ كهدؾ ربٌسً ٌساعد فً عملٌة التوجٌه مستقبالً,حتى ٌفٌد المجتمع أقصى فابدة من أبنابه 

 مناهج البحث فً علم نفس النمو

:االحاطة باألسلوب والمنهج الذي ٌتبعه علماء النفس فً دراسة مظاهر النمو  فً مراحله  األساسً من دراستهالهدف 

 المختلفة

 كانت مناهج وطرق البحث فً علم نفس النمو قاصرة على المالحظة والوصؾ لمظاهر النمو فً مراحله المتتابعة

 ى حقابق وقوانٌن ونظرٌات راسخة فً علم نفس النموأما اآلن فقد اصبحت أكثر دقة وعلمٌة وتهدؾ للوصول ال

 :المهارات األساسٌة فً البحث العلمً

 اٌذلخ فٟ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٚاٌفُٙ ٚاٌزٍخ١ص ٚعّغ ٚعٙبد إٌظش ٚدساسزٙب 

 اٌصجش ٚاٌّضبثشح ٚلجٛي اٌزٛع١ٗ ٚإٌمذ 

 ّبَ ثبٌّصبدس األ١ٌٚخ.ارسبع األفك ٚسؼخ االغالع ٚاإلؽبغخ ثبٌؼٍَٛ اٌّزصٍخ ثبٌزخصص , ِغ اال٘ز 

 ٜٚاٌشغبػخ فٟ إٌمذ ٚاٌشه,فبٌغبً٘ ٠ؤوذ ٚاٌؼبٌُ ٠شه ٚاٌؼبلً ٠زش 

 اٌزّىٓ ِٓ ثؼط اٌٍغبد االعٕج١خ ٚاإلؽصبء 

 اال٘زّبَ ثذساسخ غشق ػشض ٚٔمذ اٌجؾٛس ٚاٌذساسبد ٚاٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

  ثبالرسبعِشاػبح االرغبٖ اٌشأسٟ ال األفمٟ فٟ اٌجؾش أٞ اال٘زّبَ ثبٌؼّك ال 
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 أوالً :المنهج التجرٌبً

 :افضل مناهج البحث لسببٌن

 أٔٗ ألشة إٌّب٘ظ إٌٝ اٌّٛظٛػ١خ 

 ٠سزط١غ اٌجبؽش اٌزٞ ٠زجغ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ اٌس١طشح ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّخزٍفخ 
 

 :أهداف البحث العلمً

 : ٌجب أن ٌتخطى البحث العلمً مجرد وصؾ الظاهرة إلى تقدٌم تفسٌر لها .التفسٌر 

ال ٌقنع العالم بمجرد صٌاؼة تعمٌمات تفسٌر الظاهرة  , بل ٌرٌد أٌضاً أن ٌتنبؤ بالطرٌقة التً سوؾ ٌعمل بها  التنبؤ :

 التعمٌم فً المستقبل .

ٌكافح العالم للوصول إلى درجة من الفهم العمٌق للقوانٌن بحٌث ال ٌقؾ عند حد التنبإ.بل ٌزٌد من قدرته على  الضبط :

 ضبط الظاهرات واألحداث

 :الشروط التً تساعد فً اعداد الفروض

 سؼخ ٚصشاء اٌّؼشفخ 

 اٌّشٚٔخ ٚػذَ اٌغّٛد 

 اٌذلخ فٟ اخز١بس اعشاءاد اٌزؾمك ِٓ صؾخ اٌفشٚض فٟ اصجبد صؾزٙب 

 ص١بغخ اٌفشٚض فٟ ظٛء ِؼم١ٌٛخ اٌزفس١ش 

 :اهمٌة الفروض

 رؾذ٠ذ اٌّشىٍخ 

 رؾذ٠ذ ِذٜ ػاللخ اٌؾمبئك ثبٌظب٘شح اٌّذسٚسخ 

 س١شاد اٌزٟ رمذِٙب ٘زٖ اٌفشٚض فٟ رؾذ٠ذ االغبس اٌؼبَ ٌٕزبئظ اٌجؾشاالسزفبدح ِٓ اٌزف 

 ٜاسزضبسح ثؾٛس أخش 
 

 

 العٌنة

 

 

متساوٌة فً بداٌة التجربة لكل المتؽٌرات مثل الجنس , السن,المستوى االجتماعً, توابم وجماعات متماثلة ,الضبط 

 االحصابً  

 الزمن+ ظروؾ الحٌاة العادٌة             الزمن+ ظروؾ البحث التجرٌبً

 تختبران فً نهاٌة التجربة بالنسبة لمثٌرات السلوك و/أو مظاهر النمو

 )حسب ظروؾ البحث التجرٌبً(   

 تجرٌبٌةالمجموعة ال المجموعة الضابطة
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 :تقسم المتغٌرات ثالثة أنواع

 :هوالمتؽٌر الذي ٌؽٌر الباحث فً مقداره لٌدرس اآلثار المترتبة على ذلك فً متؽٌر آخر المتغٌر المستقل

هوالمتؽٌر الذي ٌتؽٌر بتؽٌر المستقل أي إنه ٌنعكس علٌه آثار ما ٌحدث من تؽٌر فً المتؽٌر المستقل  إذا المتغٌر التابع

 كانت ثمة عالقة بٌن المتؽٌرٌن 

:هوالمتؽٌر الذي قد ٌإثر فً المتؽٌر التابع , والذي ٌحاول الباحث أن ٌخلص  التجرٌبًالمتغٌر الغرٌب أو الدخٌل أو غٌر 

 من أثره بتثبٌته أو عزله

 تفسٌر نتائج التجربة

وعلى الباحث أن ٌتوخى الدقة العلمٌة فً تحلٌل البٌانات لٌصل إلى نتابج .  عادة ما تثبت نتابج التجربة الفروض أو تنفٌها

 ٌطمبن إلٌها

 ق والقوانٌن والنظرٌةالحقائ

وإذا وصلنا إلى الحقابق سهلت صٌاؼة القوانٌن العلمٌة وعلى اساسها . وهكذا ٌصل الباحث الى الحقابق المتعلقة بالظاهرة

 ٌستطٌع الباحث أن ٌضع النظرٌة 

 

 المنهج الوصفًثانٌاً: 

 ٌهدف المنهج الوصفً إلى :

  ٌٍظب٘شح ِٛظٛع فٟ ٚظؼٙب اٌشا٘ٓ  عّغ أٚصبف دل١مخ ػ١ٍّخ 
 . دساسخ اٌؼاللبد اٌزٟ رٛعذ ث١ٓ اٌظب٘شاد اٌّخزٍفخ 

 طرق المنهج الوصفً

 ـ المالحظة العلمٌة0

: ٌكون أساسها المشاهدة الموضوعٌة والتسجٌل بإزاء الشخص أو مظاهر ونواح سلوكٌة  المالحظة المنظمة الخارجٌة

 معٌنة

 تكون من الشخص نفسه لنفسه " التؤمل الباطنً " : و المالحظة المنظمة الداخلٌة

 التً تؤتً بالصدفة فإنها تكون سطحٌة ولٌست دقٌقة وؼٌر عملٌة . المالحظة العرضٌة أو العفوٌة

 الطرٌقة الطولٌة التتبعٌة -6

من أقدم وأبسط طرق البحث فً علم نفس النمو وفٌها ٌتتبع الباحث النمو النفسً من كافة مظاهره لفرد أو جماعة من 

 األفراد على طول فترة زمنٌة معٌنة 

تعتمد هذه الطرٌقة على بحث الظاهرة النفسٌة من خالل تتبع مجموعة من األفراد لمعرفة التؽٌرات الحادثة لدٌهم فً جانب 

وانب مع التقدم فً العمر. تعرؾ هذه الطرٌقة بؤنها تتبع مجموعة من األفراد ذوي العمر الواحد تقرٌباً لمدة طوٌلة من الج

نسبٌاً.أن التتبع فً الطرٌقة الطولٌة ٌتم عبر الباحث حٌث ٌجمع البٌانات عن العٌنة أكثر من مرة, حتى ٌسجل التؽٌرات 

 التً حدثت مع التقدم فً العمر
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 ة ٌجمع الباحث البٌانات عن العٌنة ؟أو ما الفترة الفاصلة بٌن مرات جمع البٌانات ؟ لكن كم مر

 هذا األمر ٌعتمد على عدة أمور كالتالً:

هل التؽٌر سرٌع, وبالتالً تكون المدة بٌن مرات جمع البٌانات قصٌرة, حتى ال  : طبٌعة التؽٌر الذي ٌدرسه الباحث-ٔ

زن الطفل عند المٌالد, أما فً الحاالت التً ٌكون التؽٌر المتوقع بطٌباً فال مانع من ٌفوت الباحث نمط من التؽٌر,مثل و

 إطالة المدة بٌن مرات جمع البٌانات.

من خالل الطرٌقة التً ٌتم فٌها جمع البٌانات عنهم والتً قد تكون من  : مدى تؤثر أفراد العٌنة بجمع البٌانات وتقبلهم -ٕ

ون أو ٌتضاٌقون منه, مثل جمع البٌانات عن طرٌق أداء اختبارات صعبة, أو ملء استبٌانات النوع الذي ٌمل منه المفحوص

 طوٌلة, وهذا ٌترتب علٌه التقلٌل من مرات جمع البٌانات إلى الحد الذي ال ٌإثر على الهدؾ.

نت إمكانات الباحث إن جمع البٌانات فً الطرٌقة الطولٌة ٌحتاج إلى متابعة وجهد كبٌر, فإذا كا : إمكانات الباحث-ٖ

محدودة, فإن هذا مبرر إلطالة المدة بٌن مرات جمع البٌانات للتقلٌل منها شرٌطة أال ٌإثر ذلك على قٌمة النتابج . وإال علٌه 

 أن ٌقصر الفترة العمرٌة التً ٌدرسها خٌر له من تقلٌل مرات جمع البٌانات إلى حد كبٌر.

 مزاٌا الطرٌقة الطولٌة

 ٌقً: من خالل مقارنة نفس األفراد مع تقدمهم فً العمر.قٌاس النمو الحق-ٔ

 عند وجود فرد درجاته ؼٌر طبٌعٌة سواء زٌادة أو نقصاً.:إمكانٌة تتبع حالة أو حاالت معٌنة من أفراد العٌنة -ٕ

حداث التً فالباحث ٌتابع مجموعة واحدة وبالتالً ٌعرؾ إلى حد ما الظروؾ واأل:معرفة الظروؾ السابقة ألفراد العٌنة -ٖ

 حصلت للمجموعة فً المدة الماضٌة والتً كان ٌتابعهم فٌها.

 مشكالت وعٌوب الطرٌقة الطولٌة

 طول الوقت المستؽرق, والجهد والتكلفة المترتبة على ذلك. -ٔ

 قد ال ٌكوون لها عالقة بطبٌعة البحث وقد تإثر فً مدى تمثٌل:المواصفات التً ٌختار الباحث على ضوبها العٌنة  -ٕ

 العٌنة لمجتمع الدراسة.

وٌقصد به تناقص العٌنة مع مرور الوقت ألسباب عدٌدة: كاالنتقال من المنطقة, أو الوفاة, أو عدم  : تسرب العٌنة -ٖ

 الرؼبة فً مواصلة االشتراك, وؼٌرها من األسباب.

مجموعة البحث نتٌجة لما مروا به من محدودٌة النتابج بالعٌنة: النتابج المستخلصة من هذه الطرٌقة تكون مقصورة على -ٗ

 ظروؾ تارٌخٌة وال تنطبق على عٌنات أخرى فً زمن آخر.

نتٌجة ما ٌقع للمجتمع بشكل عام أو لتلك المجموعة من أحداث فً :  اختالؾ ظروؾ جمع البٌانات فً اوقات مختلفة -٘

البٌانات فٌظن الباحث بؤن كل الفروق فً النتابج تلك األوقات المختلفة, وهذا ٌإدي إلى فروق فً النتابج بٌن مرات جمع 

 بسبب التقدم فً العمر, بٌنما قد تكون كلها أو نسبة منها بسبب اختالؾ ظروؾ جمع البٌانات.

أثر تكرار جمع البٌانات نتٌجة تعرض افراد العٌنة مرات عدٌدة لجمع البٌانات, أقلها مرتان وهذا التكرار قد ٌإثر فً  -ٙ

)ال ٌإثر عندما تكون عن طرٌقة المالحظة أو عندما تكون قٌاسا لألبعاد الجسمٌة : وقد ال ٌإثر فً بعضهابعض الدراسات 
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مثال( بٌنما ٌإثر نتٌجة لخبرات المفحوصٌن فً أداء المقاٌٌس المختلفة التً ٌطبقها علٌهم الباحث, أو نتٌجة لمللهم. وبالتالً 

 نه بسبب النمو, وهو بسبب الخبرة أو الملل.ٌنتج لدٌنا فرق بٌن التطبٌقٌن ٌظن الباحث بؤ

 ـ الطرٌقة المستعرضة3

وفٌها ٌدرس الباحث مظاهر  النمو المختلفة فً عٌنة ممثلة كبٌرة العدد من األفراد فً سن معٌنة وٌطبق علٌهم وسابل 

 الحصول على المعلومات والبٌانات الخاصة بمظاهر النمو فً هذه السن

الباحث أفراد العٌنة وال ٌتتبعهم لمدة زمنٌة طوٌلة لٌنظر التؽٌر الحادث لهم مع التقدم فً العمر. فً هذه الطرٌقة ال ٌنتظر 

 وإنما ٌقوم الباحث بمقارنة مجموعات مختلفة من األعمار.

وتعرؾ الطرٌقة المستعرضة: بؤنها مقارنة عدد من المجموعات, كل مجموعة تمثل سناً معٌنة, على أن ٌتم جمع البٌانات  

 وقت واحد تقرٌباً. فً

 مزاٌا الطرٌقة المستعرضة

 رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٚاٌّبي 
 رؼطٟ ٔزبئظ سش٠ؼخ 

 

 الطرٌقة الطولٌة المستعرضة-4

هذه الطرٌقة فً واقع األمر هً جمع بٌن الطرٌقتٌن فً آن واحد.تعرؾ بؤنها تتبع عدد من المجموعات كل مجموعة تمثل 

عاد المجموعة عندما تتجاوز الحدود العمرٌة للدراسة.هذه الطرٌقة من الناحٌة العملٌة سنا معٌنة لفترة طوٌلة نسبٌاًمع استب

 تحتاج إلى جهد أكثر من الطرٌقتٌن السابقتٌن لكنها أكثر فابدة من الناحٌة العملٌة.

 :مصادر ووسائل الحصول على المعلومات

ذكرٌات الراشدٌن - مذكرات المراهقٌن - ٌخلفها الصؽارالمعلومات التً -تارٌخ الحٌاة-دراسة الحالة- المقابلة الشخصٌة

 والشٌوخ 

 ثالثاً :المنهج االرتباطً

 إما أن تكون العالقة االرتباطٌة ) طردٌه / موجبة ( أو تكون العالقة االرتباطٌة ) عكسٌة / سالبة (

 رابعاً:المنهجاإلكلٌنكً

 نحصل على المعلومات من خالل :

 الفحص الطبً

 حالةدراسة تارٌخ ال

 االختبارات السٌكولوجٌة
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 العوامل المؤثرة فً النـــمــــو

 هً العوامل التً تسبب حدوث التؽٌرات التً تالحظ فً النمو

 عوامل اخرى-النضج والتعلم-التعلم-النضج-الؽذاء–الؽدد–الوراثة والبٌبة-البٌبة-الوراثة

 أوالً: العوامل الوراثٌة

الوالدٌن الى ابنابهما وتمثل كل العوامل الداخلٌة التً كانت موجودة عند بدء الحٌاة : هً انتقال السمات من الوراثة 

 )اإلخصاب( وتنتقل للفرد عن طرٌق المورثات )الجٌنات( التً تحملها الكروموسومات التً تحتوٌها البوٌضة المخصبة

 البوٌضة                                              الحٌوان المنوي    

X      xxY 

 تحتوي على                                          ٌحتوي على    

 كرموسوم  ٖٕكرموسوم                                           ٖٕ

 كرموسوم ٙٗوعند االخصاب تحتوي البوٌضة المخصبة على 

 .: المحافظة على الصفات العامة للنوع والساللة واألجٌال وحمل الصفات القرٌبة من المتوسط  هدف الوراثة

 ٕٔمتالزمة داون والتً ٌحدث التخلؾ العقلً لألطفال من اآلثار السلبٌة للعوامل الوراثٌة .حٌث ٌحدث زٌادة للكروموسوم 

 .ٙٗبدال من 7ٗوٌصبح عدد الكروموسومات 

 شكل الوجه والجسم  -فصٌلة الدم-الشعر -لون الجلد -عمى اللون -لون العٌنخالصة:من الصفات الوراثٌة ال

 -ضؽط الدم  -متالزمة داون  -السرطان   –داء السكري  -امراض شراٌٌن القلب التاجٌة :األمراض التً تنتقل بالوراثة 

 االمراض العقلٌة

 ما هو مشروع الجٌنوم؟

هو الخطوة األولى .تعلق بسر الحٌاة وٌصؾ الحروؾ التً ُكتبت بها حٌاة كل فرد هو أدق مشروع فً تارٌخ البشرٌة ألنه ٌ

فً طرٌق التحكم فً الجٌنات وضبط التفاعل بٌنها وبٌن عوامل البٌبة المحٌطة.وفهم الٌة االمراض الوراثٌة ومحاولة 

 هعالجها بواسطة الجراحة الجٌنٌة .من اهم مواضٌعها  ... االستنساخ بفوابده و اضرار

 ثانٌاً: العوامل البٌئٌة

تمثل البٌبة كل العوامل الخارجٌة التً تإثر تؤثٌر مباشر أو ؼٌر مباشر على الفرد., منذ االخصاب وتحددت العوامل 

الثقافٌة .ولها دور كبٌر اٌجابً فً تشكٌل شخصٌة الفرد -الحضارٌة-االجتماعٌة-الوراثٌة وتشمل كل العوامل البٌبٌة  المادٌة

 لوكهو انماط س

 :تحوله الى شخصٌه اجتماعٌهالبٌئة االجتماعٌة

:التعلٌم والوسط الثقافً والخلقً والدٌنً ومستوى الذكاء وسن الزواج واستقراره وعدد  من اهم العوامل المؤثرة

 األطفال....الخ  وتزداد الفروق كلما تدرجنا صعوداَ أو هبوطاَ على سلم الطبقات االجتماعٌة

 :ٌكتسب الفرد انماط السلوك ونماذجه وسمات شخصٌته من خالل عملٌة التنشبة االجتماعٌة  التنشئة االجتماعٌة
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واألسرة هً ابرز عوامل التؤثٌر االجتماعً ثم الصحبة والرفاق ثم المجتمع الكبٌر ووسابل االعالم ودور العبادة والنمط 

 الثقافً الذي ٌنمو فً اطاره الفرد

: تسهم فً عملٌة النمو االجتماعً  بدلٌل اختالؾ االدوار االجتماعٌة لكال الجنسٌن فً البٌبات والثقافات  البٌئة الحضارٌة

 المختلفة 

 بظروفها الطبٌعٌة واالقتصادٌة والبشرٌة لها تؤثٌرها فً النمو  ففً السالالت واألجناس البشرٌةالبٌئة الجغرافٌه :

 االجتماعٌة والقٌم الُخلقٌة والتعالٌم الدٌنٌه : المعاٌٌر ومن الخصائص البٌئٌة الخالصة

 كلما كانت البٌبة صحٌة ومتنوعة كان تؤثٌرها حسنا وكلما كانت البٌبة ؼٌر مالبمة اثرت تؤثٌرا سٌبا على النمو 

إثر فً الجوع ٌإدي الى الهزال او الموت كذلك بالفرد حٌن ٌجوع عقلٌا و انفعالٌا وكما تؤثر البٌبة فً الفرد فؤن الفرد ٌ

البٌبة .الطفل العدوانً والمتؤخر عقلٌا ٌإثر فً والدٌه فٌجعلهما عصابٌٌن  والطفل الودٌع الذكً ٌجعل والدٌه فً حاله 

 نفسٌه جٌدة

 ثالثاَ:الوراثة والبٌئة

هناك سمات تتؤثر بالوراثة والبٌبة معا :هً فً معظمها و من الصعب فصل اثر الوراثة عن البٌبة إال من الناحٌة النظرٌة

 استعدادات وراثٌة تعتمد على البٌبة فً نضجها وتتؤثر بها 

 :الذكاء والتحصٌل الدراسً  سمات تتأثر بالوراثة والبٌئة معا

 :اُجرٌت بحوث على التوابم المتماثلة  لدراسة االثر النسبً للوراثة والبٌئة معا

على المربٌٌن ان ٌعملوا على تهٌبة العوامل البٌبٌة المساعدة ولى مداها الصحٌح إال فً البٌبة المناسبة لها الوراثة ال تصل ا

 على نمو استعدادات الفرد الوراثٌة 

 رابعاَ:الغدد

 جهاز الؽدد له اهمٌة كبٌرة فً تنظٌم النمو ووظابؾ الجسم وللؽد وافرازاتها تؤثٌرها الواضح فً النمو

 والغدد نوعان

 :تطلق افرازاتها فً الدم مباشرة وتتحكم فً وظابؾ الجسم صماء ال قنوٌة

 :تطلق افرازاتها فً قنوات الى المواضع التً تستعمل فٌهاقنوٌة 

 التوازن فً افراز الؽدد :ٌجعل الفرد سلٌماً نشطاً وتإثر على سلوكه بصفة عامة

لمرض النفسً وردود الفعل السلوكٌة المرضٌة وٌزٌد فً اضطراب الؽدد ٌحدث اضطرابا حٌوٌا وتشوها جسمٌا ونفسٌا وا

حدة السمات النفسٌة العادٌة .)الشعور بالنقص واإلحباط وتهدٌد األمن والشعور بالذات وتكون مفهوم الذات السالب وتنشط 

 حٌل الدفاع النفسً وٌسبب سوء التوافق النفسً واالجتماعً واضطراب الشخصٌة(

 خامساَ:الغذاء

 وظابؾ حٌوٌة هامة وٌتؤثر نمو الفرد بنوع وكمٌة الؽذاءالؽذاء له 
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 وظائف الغذاء

 ثٕبء اٌخال٠ب اٌزبٌفخ ٚرى٠ٛٓ خال٠ب اخشٜ عذ٠ذح 

 رغذ٠ذ ٚر١ٌٛذ اٌطبلخ 

 رشغ١ً اٌفىش 

 )ْٛ٘اٌىشث١٘ٛذساد ٚاٌذ( 

 )ثٕبء أسغخ اٌغسُ )اٌجشٚر١ٕبد 

  ٚاٌف١زب١ِٕبد ٚاٌّبء(اِذاد اٌغسُ ثبٌّشوجبد األسبس١خ ٌؾفع اٌصؾخ )االِالػ اٌّؼذ١ٔخ 
ونقص الؽذاء أو سوبه ٌرتبط بمشكالت النمابٌة. والمقصود هنا النقص المستمر لفترات طوٌلة. كالمجاعة وعدم توفر ؼذاء 

 :ٌإدي نقص الؽذاء الى امراض كثٌرة منهاو نوعً ٌستفٌد منه الجسم

 َاخفبق اٌفشد فٟ إٌّٛ ١ٌٚٓ اٌؼظب 

 ظؼف إٌّبػخ ِٚمبِٚخ األِشاض 

  ٌٝسٛء اٌزغز٠خ ٠ؤدٞ ا 

 ٌّٕٛرأخ١ش ا 

 ٔمص إٌشبغ 

 اٌزجٍذ ٚاٌسمُ ٚاٌٙضاي ٚسثّب اٌّٛد 

 ًٔمص ٚسٛء اٌزغز٠خ ٌّٙب اصأس ظبسح ػٍٝ ِسزٜٛ اٌزؾص١ 
 

عدم تناسق المواد الؽذابٌة,البروتٌنٌة والدهنٌة و والسكرٌة والنشوٌة( ٌإدي الى اضطراب النمو اضطراب التوازن الغذائً:)

 ؽذاء الملوث سببا مهما فً تؤخر نمو األطفال وربما الى الموتبصفة عامة وال

تإدي االنفعاالت الى اضطراب فً عملٌة الهضم فتعطل معدل انتقال الؽذاء فً الجسم وتإثر فً التمثٌل الؽذابٌمما ٌإدي 

 الى اضطراب فً الشهٌة

 االفراط فً الؽذاء:خطورته ال تقل عن سوء أو نقص التؽذٌة

 سادساَ:النضج

و عملٌة النمو الطبٌعً التلقابً وٌشترك فٌها األفراد جمٌعاً تنتج عنها تؽٌرات منتظمة فً سلوك الفرد بصرؾ النظر عن ه

 التدرٌب والخبرة زهو أمر تقرره الوراثة

 كل سلوك ٌظل فً انتظار بلوغ البناء الجسمً درجة من النضج كافٌة للقٌام بهذا السلوك

 سابعاَ:التعلم

السلوك نتٌجة للخبرة والممارسة وٌتضمن النشاط العقلً وما ٌنتج عنه من مهارات ومعارؾ وعادات هو التؽٌٌر فً 

 واتجاهات و قٌم ومعاٌٌر وتلعب التربٌة دورا مهما فً ذلك

 ثامناَ:النضج و التعلم

 ال نمو بال نضج وال نمو بال تعلم وكل نضج ٌإدي الى التعلم والتعلم لٌس شرطا للنضج

 كلما كان الفرد أكثر نضجاً قل مقدار التدرٌب الالزمو دةعلى انماط نامٌة من السلوك أسهل فً التعلماألفعال المشٌ

ٌُظهر تحسناً   التدرٌب السابق ألوانه قد ٌحبط وضرره أكثر من نفعه- التدرٌب قبل االستعداد ال 
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 تاسعاَ:عوامل اخرى

 :هناك عوامل تإكد مفهوم تكامل عوامل النمو, منها

 (ٓٗالدٌن: )المؽولٌة تظهر أكثر اذا تعدت األم سن اعمار الو

 تصدع األسرة :)الطالق ٌإدي الى سوء توافق األبناء(

 اصابات الطفولة(-الوالدة-المرض والحوادث :)اثناء الحمل

 عوامل المناخ والطقس- الوالدة المبتسرة- االنفعاالت الحادة

 

 القوانٌن العامة للنمو

تساعد هذه القوانٌن اإلباء والمربٌن للتعاون مع االتجاه الطبٌعً . ثابتة وقوانٌن عامة للنموهناك مبادئ أساسٌة وحقابق 

 لمعرفة كٌؾ ٌتم النمو وكٌفٌة التؤثٌر على النمو وصوالً به الى أفضل صورة.و للنمو بدالً من أن ٌجاهدوا فً اتجاه مضاد

قً الضوء على النمو النفسً وتفٌد فً عملٌة التربٌة ان التوصل لهذه القوانٌن  والمبادئ والخصابص واالتجاهات تل

 والتعلٌم والعالج النفسً وفً عملٌة توجٌه السلوك والتنبإ به ومحاولة ضبطه

 هذا ٌإكد على ان النمو علم له حقابقه الموضوعٌة وقوانٌنه العلمٌة ونظرٌاته الراسخة

 فً ًالعضٌي ًالٌظٍفً .النوٌ عولٍت هستوزة هتذرجت تتضون نٌاحً التغٍز الكوً ًالكٍ 
وكل مرحلة من مراحل النمو تتوقؾ على ما قبلها .  النمو العادي عملٌة دابمة متصلة منذ بدء الحمل وحتى نهاٌة الحٌاة

وتإثر فٌما بعدها .وال توجد ثؽرات أو وقفات فً عملٌة النمو العادي. ولكن ٌوجد نمو ظاهر ونمو كامن نمو بطا ونمو 

وال ٌعنً ظهور عالمات محددة فً النمو انها . نضج  وٌستمر حتى ٌبدأ الضعؾ والتدهور والنهاٌةسرٌع الى أن ٌتم ال

 هذه التؽٌرات تتضمن تؽٌر كمً وكٌفً وعضوي ووظٌفً .  ظهرت فجؤة أو دفعة واحدة ولكن قد ٌسبقها نمو كامن

 النوٌ ٌعتوذ على نضج الجياس العصبً . 
ارات الالزمة لحٌاته  فال بد من نضج  المخ والجهاز العصبً بدرجة تمكنه من تعلم حتى ٌتمكن الفرد النامً من تعلم المه

 مهارات الحٌاة وٌتطلب ذلك الخبرة والممارسة

 .هتعاقبتالنوٌ ٌسٍز فً هزاحل  
تتمٌز كل مرحلة من مراحل النمو بسمات وخصابص واضحة وعلى الرؼم من تداخل هذه المراحل لدرجة انه ٌصعب 

هاٌة مرحلة او بداٌة المرحلة التً تلٌها,إال ان الفروق بٌن المراحل المتتالٌة تتضح بٌن منتصؾ كل مرحلة التمٌٌز بٌن ن

وكل المراحل التً تشٌر الى مستوى النمو هً اطار مرجعً ,فكل مرحلة  لها مظاهر . والمرحلة السابقة والالحقة لها

معه على انه ناضج صؽٌر والشٌخ ال ٌمكن أن نتعامل معه  خاصة ومطالب ممٌزة وسٌكولوجٌة خاصة بها. فالطفل نتعامل

 على انه شاب كبٌر 

 :قسم علماء النفس النمو الى مراحل

 ِشؽٍخ ِب لجً ا١ٌّالد 

 ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ 

 ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ 

 ِشؽٍخ اٌششذ 

  ِشؽٍخ اٌش١خٛخخ 
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 كل هزحلت هن هزاحل النوٌ ليا سواث خاصت ًهظاىز هوٍشة . 
كل مرحلة من المراحل.وتعتبر مرجعا ٌنسب الٌه سلوك الفرد .ولمعرفة ذلك ٌجب أن نعرؾ نسبة هناك معاٌٌر للنمو فً 

 الذكاء

 العمر العقلً                        
                          ٓٓٔ   x----------------------------=نسبة الذكاء

 العمر الزمنً      
 

 سنوات 8                        
 x   ٔٓٓ     =8ٓ----------------------------=نسبة الذكاء

 سنوات ٓٔ      
 

 سزعت النوٌ فً هزاحلو الوختلفت . 
مرحلة ما قبل . ٌسٌر النمو منذ اللحظة األولى لإلخصاب بسرعةولكن هذه السرعة لٌست مطردة وال على وتٌرة واحدة

ا قبل المٌالد  سرٌع جداًوتبطا هذه السرعة نسبٌاً بعد المٌالد إال المٌالد هً اسرع مراحل النموومعدل النمو فً مرحلة م

تماما فً نهاٌة المراهقة  وتستقر .التالٌةانها تظل سرٌعة فً مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة,ثم تبطا فً السنوات 

 لوبداٌة النضج ثم ٌسٌر النمو هكذا الى أن تؤتً الشٌخوخة فٌبدأ التدهور أو الضعؾ واالضمحال

 الوظاىز العذٌذة للنوٌ تسٍز بسزعاث هختلفت 
وٌختلؾ معدل النمو من مظهر آلخر, وال تنمو أجزاء الجسم بسرعة . لكل مظهر من مظاهر النمو سرعته الخاصة به

 وٌختلؾ الحجم النسبً لمختلؾ اعضاء الجسم من مرحلة الى اخرى. وكذلك ال تنمو الوظابؾ العقلٌة بسرعة واحدة, واحدة

 :األمثلة على ذلكمن 

اعضاء التناسل تسرع الى الحجم النهابً الناضج فً . سنوات 8-ٙالجمجمة وٌصل المخ الى الحجم الناضج فً سن 

 بالتالً ٌجب أن نفرق بٌن العمر التشرٌحً والعقلً واالجتماعً واالنفعالً. مرحلة المراهقة

 مو العدٌدة فً مراحل النمو المتتالٌة وهكذا ٌبدو الحال.... وكؤن طاقة النمو تركز على مظاهر الن

مثال :فً مرحلة المراهقة تنصرؾ طاقة النمو الى المظاهر الجسمٌة والفسٌولوجٌة وذلك على حساب النمو العقلً 

ٌُراعى فً التدرٌس والمناهج.والتحصٌلً   وهذا ما ٌجب أن 

 . النوٌ ٌتأثز بالظزًف الذاخلٍت ًالخارجٍت 
 تتؤثر سرعة النمو وأسلوبه بالظروؾ الداخلٌة والخارجٌة 

 األساس الوراثً للفرد والذي ٌحدد نقطة االنطالق لمظاهر النمو الجسمً والعقلً واالنفعالً واالجتماعً الداخلٌة:

ٌعوق نمو  (RHفنقص افراز الؽدة الدرقٌة أو انعدامه)القصاع( ٌإدي الى التؤخر العقلً.وكذلك اختالؾ طبٌعة دم األم)

 الجنٌن 

 :التؽذٌة والنشاط والراحة والتعلٌم والثقافة واألمن النفسً والعاطفً .الخارجٌة

 وقد تجتمع الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة معاً 
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 الفزد ٌنوٌ نوٌاً داخلٍاً كلٍاً . 
مو من الداخل للخارج ولٌس أي انه ٌن. ٌنمو الفرد نموا داخلٌا كلٌا وٌستجٌب ككابن كلً ومصدر نمو الفرد هو الفرد نفسه

 والسلوك لٌس امرا بسٌطا ٌسهل عزله  بل هو سلوك كلً ٌصدر عن ذات متكاملة . العكس

 النوٌ عولٍت هعقذة جوٍع هظاىزه هتذاخلت تذاخالً ًثٍقاً , هتزابطت تزابطاً هٌجباً . 
ومرتبطة فٌما بٌنها وال ٌمكن فهم أي مظهر اال النمو مظهر عام معقد والمظاهر الجزبٌة الخاصة منه متداخلة تداخال وثٌقا 

 مثال: النمو العقلً ٌرتبط بالنمو الجسمً واالنفعالً واالجتماعً. عن طرٌق عالقته بالمظاهر األخرى

لذا... ٌجب أن ننظر الى . فالطفل المتؤخر عقلٌاً ٌمٌل الى أن ٌكون متؤخراً من الناحٌة الجسمٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة

 كل ال ٌتجزأالنامً على انه  الفرد

 الفزًق الفزدٌت ًاضحت فً النوٌ , ًكل فزد ٌنوٌ بطزٌقت ًأسلٌب خاص بو  

ٌختلؾ األفراد فٌما بٌنهم من حٌث سرعة النمو كماً وكٌفاً, وٌتوزع االفراد من حٌث مظاهر النمو .االؼلبٌة توجد على 

أو النقصان فهم قلة وؼٌر عادٌٌن )ذوي االحتٌاجات الخاصة(وال المتوسط وهم العادٌٌن. اما على االطراؾ سواء بالزٌادة 

ٌمكن أن ٌنمو أي طفلٌن بطرٌقة متشابهه تماماحتى فً األسرة الواحدةوالفروق الفردٌة تظل ثابتة نسبٌا فً مراحل النمو 

 ٗٔ-9فً المرحلة بٌن  الذكور اسرع من االناث فً معظم المراحل إال.وكما توجد فروق بٌن الجنسٌن فً النمو, المتتالٌة

 سنة تقرٌبا حٌث ٌصلن الى مرحلة المراهقة قبل الذكور

 ٌسٍز هن العام إلى الخاص,ًهن الكل إلى الجشء  

 ٌسٌر النمو من العام الى الخاص ومن الكل الى الجزء ومن المجمل الى المفصل ومن الالتماٌز الى التماٌز

لٌصل الى لعبته ٌتحرك بكل مثال : ثم تتخصص وتتفرع وتصبح أكثر دقةفالطفل استجابته فً بادئ األمر استجابات عامة 

جسمه ثم بالٌدٌن ثم بٌد واحدة ثم الكؾ كله ثم بؤصبعٌنوهو بنظر الى األشٌاء من حوله نظرة عامة كلٌة ثم ٌنتبه بعد ذلك 

المهارات والقدرات الخاصة  ونفس الشًء ٌنطبق على النمو اللؽوي والحركً والعقلً بحٌث تظهر.الى مكوناتها وأجزابها 

فً سن متؤخرة نسبٌاً  لهذا نرى التربٌة الحدٌثة تإكد على تعلٌم العبارة قبل الجملة ,والجملة قبل الكلمة  والكلمة قبل 

 الحروؾ الهجابٌة

 ٌتخذ اتجاىاً طٌلٍاً هن الزأص إلى القذهٍن 
الى القدمٌنفتكوٌن األجزاء العلٌا ٌسبق الوسطى والسفلى ٌتجه النمو فً تطوره العضوي والوظٌفً اتجاها طولٌا من الرأس 

 .فاألجهزة المهمة تنمو قبل األقل أهمٌة, منه

وتصل الى الثلث فً الشهر - طول الجمجمة نصؾ طوله فً الشهر الثانً -براعم ذراعً الجنٌن تظهر قبل براعم ساقٌه

كما انه ٌستطٌع أن - حجمها من الثمن الى الُعشر وعند الرشد ٌصل- وحٌن ٌولد فإن حجمها ٌصل الى الربع- الخامس

 وعضالت الرقبة قبل المنكبٌن... وهكذا- وٌدٌه قبل قدمٌه-ٌحرك رأسه قبل أن ٌتحكم فً اطرافه

 االتجاهات )من األسفل الى األعلى( - وٌالحظ أنه عند الشٌخوخة ٌتراجع النمو فً عكس

 إلى األطزاف الخارجٍت ٌتخذ اتجاىاً هستعزضاً هن الوحٌر الزأسً للجسن  

فاألجهزة الداخلٌة)التنفسً و .ٌتجه النمو فً تطوره العضوي والوظٌفً اتجاها مستعرضاً من الجذع الى االطراؾ 

فالسٌطرة الحركٌة تتدرج من الذراع الى . الهضمً والقلب والجهاز الدوري( تسبق األجزاء الوسطى وهً تسبق األطراؾ

فل ٌمسك القلم براحة ٌدٌه اوالً قبل أن ٌمسك القلم فً وضع الكتابة العادٌة وٌالحظ أنه عند كما ان الط. الٌد ثم األصابع

 الشٌخوخة ٌتراجع النمو فً عكس االتجاهات )من الخارج للداخل(
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 النوٌ ٌوكن التنبؤ باتجاىو العام . 
من اهداؾ علم النفس التنبإ بالسلوك وإمكانٌة ضبطهوبما أن النمو ٌسٌر فً نظام وتتابع وفً حال تساوت الظروؾ 

األخرى وكان الفرد دارساً لعلم نفس النمو فمن السهل علٌه التنبإ بالخطوط العرٌضة التجاه النمو والسلوك وال نؽفل 

 االستعانة باالختبارات والمقاٌٌس النفسٌة  

 ٌلت ىً هزحلت األساص بالنسبت للنوٌ فً هزاحلو.الطف 
الطفولة هً مرحلة األساس فً بناء شخصٌة الفرد دٌنامٌاً ووظٌفٌاًوتوضع فٌها أساس السلوك المكتسب الذي ٌساعد فً 

توافق الفرد فً المراحل التالٌةوفٌها ٌكون الفرد مرناً ٌمكن تعلٌمه وتشكٌل سلوكه,حسب ماهو سابد فً بٌبته 

تماعٌةالطفولة هً مرحلة األساس والسلوك الذي ٌوضع اساسه ٌمٌل الى الثبات النسبٌلكنه رؼم هذا قابل للنمو االج

 والتعدٌل والتؽٌٌر تحت ظروؾ التوجٌه واإلرشاد والعالج

 تٌجذ فتزاث حزجت فً هسار النوٌ . 

ٌه وإذا مرت هذه الفترة الحرجة بسالم  قد ٌمر مسار النمو بفترات حرجة ٌكون حساساً بدرجة أكبر للعوامل التً تإثر ف

أما اذا تعرضت للمإثرات وأحوال ؼٌر عادٌة تعرض . وتحققت مطالب النمو وتلقى الرعاٌة المطلوبة للنمو كان خٌراً 

 الطفل لالضطراب 

 تٌجذ هعتقذاث تقلٍذٌت عن النوٌ 

تناقلها األجٌالوهذه المعتقات تعتبر نوعاً من فً كل مجتمع توجد معتقدات وأفكار تقلٌدٌة عن النمو فً مراحله المختلفة ت

الفلكلور النفسٌوتكاد تصل الى درجة المعتقدات المإكدة والقوالب الجامدة والتعمٌمات الثابتةوبذلك تإثر فً تربٌة وتنشبة 

الى  األطفال وتشكٌل شخصٌاتهم وسلوكهم ومعظمها مؤخوذ من الخبرة وٌصدقها العلمإال ان بعضها ؼٌر دقٌق وقد تصل

التفكٌر الخرافٌمثال: ما ٌتعلق بالحمل واإلنجاب والوالدة والرضاعة والفطام و الطفولة والمراهقة حول الطفل الوحٌد 

وهذه المعتقدات اذا صدقها . ومنها ما ٌدور حول عالقة لشخصٌة والمهنة التً ٌعمل بها الفرد.واألكبر واألصؽر والتوابم 

 ا اذا كانت خرافٌة وخاطبة كان ضررها محققاً أم. العلم كانت مرشدا سلٌا للنمو
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 مطالب النمو

  رؼٕٟ ثبٌىشف ػٓ اٌّسز٠ٛبد اٌعشٚس٠خ اٌزٟ ٠ؾت أْ ٠ّزٍىٙب اٌفشد فٟ اٌّشاؽً اٌّخزٍفخ 

  ٕٗرؼٕٟ ِذٞ رؾمك اٌفشد  إلشجبع اٌشغجبد ِٚسزٛٞ ٔعغٗ ٚرطٛس خجشارٗ اٌزٟ رزٕبست ِغ س 

  ِغّٛػخ اٌسٍٛو١بد اٌزٟ  ٠ّزٍىٙب االفشاد فٟ وً  ِشؽٍخ 
 :ٌٝ٠ّىٓ رمس١ُ ِطبٌت إٌّٛ إ 

 مراحل النمو

 تربوٌاً  العمر الزمنً المرحلة

 ما قبل المٌالد
 ) الحمل ( من اإلخصاب إلى المٌالد

 المٌالد ـ أسبوعٌن المهد

 أسبوعٌن ـ عامٌن

 الولٌد

 الرضاعة

 الطفولة المبكرة

 الوسطىالطفولة 

 الطفولة المتؤخرة 

 السنوات

ٖ   ,ٗ   ,٘ 

ٙ    ,7   ,8 

9   ,ٔٓ  ,ٔٔ 

 ما قبل المدرسة + الروضة

 )التعلٌم األساسً( ) الصفوؾ الثالثة األولى (

 التعلٌم األساسً) الصفوؾ الثالثة الوسطى (

 المراهقة المبكرة 

 المراهقة الوسطى

 المراهقة المتؤخرة 

ٕٔ   ,ٖٔ  ,ٔٗ 

ٔ٘   ,ٔٙ  ,ٔ7 

ٔ8 ,ٔ9  ,ٕٓ  ,ٕٔ 

 التعلٌم األساسً ) الصفوؾ الثالثة األخٌرة (

 المرحلة الثانوٌة

 التعلٌم العالً

  ٓٙـ  ٕٕ الرشد

  حتى الموت ٓٙمن  الشٌخوخة

 مظاهره النمو 

 النمو الهٌكلً ـ نمو الطول والوزن  النمو الجسمً

 المختلفة , مثل : نمو الجهاز العصبً , وضربات القلب ....... ألخنمو وظابؾ أعضاء أجهزة الجسم  النمو الفٌسولوجً

 نمو حركة الجسم وانتقاله ـ المهارات الحركٌة النمو الحركً

نمو الحواس المختلفة ) السمع والبصر والشم والذوق واإلحساسات الجلدٌة واإلحساسات الحشوٌة كاإلحساس باأللم والجوع  النمو الحسً

 المعدة والمثانةوالعطش وامتالء 

 نمو الوظابؾ العقلٌة مثل الذكاء العام والقدرات العقلٌة المختلفة  النمو العقلً

 نمو السٌطرة على الكالم ـ عدد المفردات ونوعها النمو اللؽوي

 نمو االنفعاالت المختلفة وتطور ظهورها النمو االنفعالً

 االجتماعً للفرد فً األسرة والمدرسة والمجتمع وفً جماعة الرفاقنمو عملٌة التنشبة والتطبٌع  النمو االجتماعً

 نمو الجهاز التناسلً ووظٌفته النمو الجنسً

 نمو الشعور الدٌنً ـ نمو  المفاهٌم الدٌنٌة النمو الدٌنً

 تطور مظاهر السلوك الخلقً ـ تعلم المبادئ الخلقٌة النمو الخلقً 
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 ٌمكن تقسٌم مطالب النمو إلى:

 أهم مطالب النمو هو تحقٌق الذات وٌعتبر تحقٌقه هو الهدؾ األبعد ) األسمى (/ ٔ

 / مطالب النمو األساسٌة وٌعتبر تحقٌقها من األهداؾ البعٌدةٕ

 / مطالب النمو العامة وٌعتبر تحقٌقها من األهداؾ الوسطىٖ

 / مطالب النمو الفرعٌة  وٌعتبر تحقٌقها من األهداؾ القرٌبةٗ

 

 أهم مطالب النمو خالل مرحلة المهد والطفولة 
 ـ المحافظة على الحٌاةٔ
 ـ تعلم المشًٕ

 ـ تعلم استخدام العضالت الصؽٌرةٖ

 ـ تعلم األكل ٗ

 ـ تعلم الكالم٘

 ـ تعلم ضبط اإلخراج وعاداتهٙ

 ـ تعلم المهارات الجسمٌة الحركٌة الالزمة لأللعاب , وألوان النشاط العادٌة7

 األمن والسالمة ـ تعلم قواعد8

 ـ تحقٌق األمن االنفعال9ً

 ـ تعلم االرتباط االنفعالً بالوالدٌن واإلخوة واآلخرٌن ٓٔ

 ـ تعلم ضبط االنفعاالت وضبط النفسٔٔ

 

 06 - 2مطالب النمو من 

 –(تكوٌن االتجاهات السلٌمة نحو نفسه  )النظافة /البنات  –تعلم المهارات الحركٌة وما هً افضل مهارات لألوالد 

ٌمارس األخذ  /ٌتعلم كٌؾ ٌصاحب أقرانه وٌساٌرهم خارج األسرة /استخدام لؽة الجسد  -اإلحساس باألمن النفسً  

 –م تكوٌن القٌ/النظام  –تكوٌن مفاهٌم مثل التعاون /ٌتعلم المهارات من القراءة والكتابة-ٌتعلم دوره الجنسً / والعطاء

 والمسجد -تكوٌن اتجاهات جماعٌة نحو المدرسة  /والضمٌر والمعاٌٌر قواعد السلوك العام 

 60-06مطالب النمو من 

 اختٌار المهنة –المادي  –االستقالل العاطفً عن االسرة /الصحبة /تقبل التؽٌرات التً تحدث للفرد نتٌجة للنمو الجسمً 

 /تكوٌن نظام القٌم والمثل العلٌا / االستعداد للزواج وتكوٌن حٌاة/االجتماعٌة  المسبولٌة –تكوٌن مفاهٌم لخدمة المجتمع 

 

 قبل المٌالد فً القران والسنة- النمو قبل المٌالد -المرحلة الجنٌنٌة 

ْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا َٖٔقَراٍر َمِكٌٍن )( ُثمَّ َجَعْلَناهُ ُنْطَفًة ِفً ٕٔقال تعالً : )َولََقْد َخلَْقَنا اإْلِْنَساَن ِمْن ُساَللٍَة ِمْن ِطٌٍن ) ( ُثمَّ َخلَْقَنا النُّ

ُ أَْحَسُن اْلَخالِِقٌَن (اْلَعلََقَة ُمْضَؽًة َفَخلَْقَنا اْلُمْضَؽَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما ُثمَّ أَْنَشؤَْناهُ َخْلًقا آَخَر َفَتبَ   اَرَك َّللاَّ

 نطفة عند علماء االجنة  تسمً النطفة )الزاٌجوت (أول خلٌة مخصبة تسمً ال
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 :مراحل النمو فً القران الكرٌم

 مرحلة ما قبل الوالدة –أوال 

 مرحلة الرضاعة  –ثانٌا 

 ( سنوات 7-ٕمرحلة الحضانة ) –ثالثا 

 مرحلة التمٌٌز  –رابعا 

 مرحلة األشد والرشد –خامسا 

 مرحلة الشٌخوخة –سادسا  

 :مرحلة النطفة وما ٌصاحبها من تغٌرات 

 قال تعالً : ) إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سمٌعا بصٌراً (

تبدأ البوٌضة المخصبة فً االنقسام وٌزٌد عدد خالٌاها وتتؽٌر تؽٌر محدود فً حجم النطفة هً بداٌة الخلق  وتتكون ما 

 فً التكوٌن تصبح مضؽة . ون وتبدأ  االؼشٌة الجنٌنٌة عندما تلتصق بجدار الرحم تتك.ٌسمً بالعلقة 

البصر . فً الشهر الرابع ٌكتمل السمع وٌبدأ القلب فً الضربات. المضؽة المخلق وؼٌر المخلقة تبدأ فً الشهر الثالث

تكسً العظام بالعضالت فً الشهر .تتكون العظام والعضالت فً االسبوع الخامس والسادس  . ٌتؤخر الً ما بعد المٌالد

 السابع 

ٌمتد الحبل السري وٌصل البوٌضة المخصبة إلً لتلقً الؽذاء وتبدأ حركة الجنٌن فً الشهر الرابع  وتصبح  نمو الجنٌن:

 المضؽة عقلة قال تعالً )ٌخلقكم فً بطون أمهاتكم خلقا من خلق فً  ظلمات ثالث( 

 ما هً الظلمات الثالث؟ 

 وظلمة الرحم وظلمة المشٌمة ( –الظلمات الثالث ظلمة البطن  ٌفسر العلماء

 الم نخلقكم من ماء ) مهٌن * فجعناه فً قرار مكٌن * إلً قدر معلوم  * فقدرنا فنعم القادرٌن  ( 

 القرار المكٌن هو الرحم 

 ٌتطور نمو الجنٌن فً ثالث مراحل

 اٌزص٠ٛش:  اوزّبي ّٔٛ اٌغ١ٕٓ  ٠ٚمصذ ٔٛع اٌغ١ٕٓ  -1
 ً : اٌزغ١ش اٌزٞ ٠طشأ ػٍٟ اٌغ١ٕٓ ِٓ اٌزشو١ت اٌذاخٍٟ اٌزؼذ٠ -2

 000إٌفخ : ٘ٛ ٔفخ اٌشٚػ  -3
 

 :تبدأ الخلٌة  المخصبة  فً االنقسام  فً األسبوعٌن  األولٌن  تتكون علقة  وتلتصق الخلٌة المخصبة  تطور الجنٌن

 الجسم وتبدأ الحركة الى الشهر الثالث  تصبح علقة وتتماٌز فٌها أجهز  –من نهاٌة األسبوع الخامس 

 البصر -ٌكتمل السمع  –الشهر الرابع تبدأ نبضات القلب 

 السادس والسابع تكسً العظام العضالت -السادس تتكون العظام  –فً األسبوع الخامس 
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 وٌحاط الجنٌن بؽشاء ٌسمً )الكٌس االمنٌونً (

 وتبدأ الخلٌة  المخصبة  فً االنقسام 

 فً األسبوعٌن  األولٌن  تتكون علقة  وتلتصق الخلٌة المخصبة 

 الى الشهر الثالث  تصبح علقة  –من نهاٌة األسبوع الخامس 

 تتماٌز فٌها أجهز الجسم وتبدأ الحركة 

 البصر -ٌكتمل السمع  –الشهر الرابع تبدأ نبضات القلب 

 السادس تتكون العظام  –فً األسبوع الخامس 

 والسابع تكسً العظام العضالت وٌحاط الجنٌن بؽشاء ٌسمً )الكٌس االمنٌونً (السادس 

 :البٌئة الرحمٌة 

وتتؤثر البٌبة الرحمٌة بالبٌبة الخارجٌة من مإثرات مادٌة .ال ٌكتسب الجنٌن نموه من الوراثة بل البٌبة الرحمٌة لها أثر كبٌر 

 وثقافٌة واجتماعٌة 

 االجنة مرحلة ما قبل المٌالد عند علماء

 أٌام   7 -ٖتصل البوٌضة إلً الرحم فً 

 -ٙٔ-8-ٗ-ٕعملٌة اإلخصاب  البوٌضة :تبدأ البوٌضة فً االنقسام فً متوالٌة هندسٌة 

 بعد األسبوعٌن تكون الخلٌة لها زوابد تلتصق بجدار الرحم وتكون بحجم   رأس الدبوس 

 أول ما ٌورث هو جنس المولود 

 مرحلة المضغة 

 وتتكون من ثالث طبقات  –وع الثالث إلً األسبوع الثامن تصل المضؽة طولها بوصه تبدأ فً األسب

 خالٌا اللمس  –األظافر ؼدد الجلد  –األسنان  –الطبقة الخارجٌة: تكون الجلد الجهاز العصبً 

 الطبقة الوسطً : الجهاز الدوري  اإلخراج الهٌكل العظمً 

 والؽدد والكبد  الطبقة الداخلٌة : الجهاز الهضمً والتنفسً

 األسبوع الثالث ٌبدأ القلب فً النبض 

 األسبوع الرابع  ٌتمٌز الرأس وٌظهر كبٌر  تبدأ فتحة الفم فً الظهور وفتحة القناة الهضمٌة وٌتم نضج القلب 

التناسلٌة  األسبوع السابع: ٌبدأ وضوح الوجه والفم والعٌنٌن واإلذنٌن  وتظهر االذرع واألرجل واألصابع  و تبدأ األعضاء

 فً الظهور 

 نمو الجهاز العصبً سرٌع 

 تتمثل فً : الفٌروسات اإلشعاع التؽذٌة تإثر على الحمل  عوامل وراثٌة و بٌبة



ٔ8 
 

 مرحلة الجنٌن 

تؽٌر نسب الجسم  - الرأس كبٌر ٌبدأ القلب بالنبض -مالمح الشخص مالمح البشر -تبدأ من الشهر الثالث  حتً المٌالد  

 حتً تتساوي 

 ٌمكن تمٌز جنس المولود  –فً الشهر الرابع تبدأ الحركات التلقابٌة

 األٌدي قادر االنبساط  واالنقباض   -الشهر السادس ٌظهر الشعر وتتفتح العٌنٌن وترمش 

 فً الشهر السابع أذا قدر له أن ٌولد فإنه ٌعٌش إن شاء َّللا وٌسمً الخدٌج 

 ٌوم 8ٕٓعمر  – ٓ٘طول  –كٌلو ½ ٖ -ٖفً الشهر التاسع ٌستعد الطفل للخروج بوزن 

 :النمو الحسً فً ما قبل المٌالد 

 من الصعب اختبار الحواس لجنٌن قبل المٌالد 

ٌستجٌب الطفل الذي لم ٌكتمل النمو استجابة خاصة  –ال ٌمكن استثارة البصر –عضو البصر :ٌنمو فً األسبوع الثالث 

 لمثٌرات الضوء

 السمع : ٌكتمل عضو الحس قبل المٌالد وعند المٌالد وتفتح قناة استاكٌوس بعد الوالدة بفضل الصراخ 

 الجنٌن فً االسبوع الواحد والثالثٌن ٌستجٌب لألصوات اذا كانت مالصقة لبطن االم

 حاسة الشم ال ٌمكن استثارتها اال بعد دخول الهواء النقً 

 ٌالد اإلحساس باأللم ٌكون ضعٌؾ عند الم

 االحساس بالحرارة ٌكون كامل النضج

 الرضاعة –مرحلة  المهد 

هو وصول شخص لم ٌكن سوى خلٌة واحد الى شًء له حركات عشوابٌة ثم تصبح له مهارات لها خصابص :معنى المٌالد

 وٌصبح شخصٌة تختلؾ عن االخرٌن وٌكون قادر علً الكالم 

نتقال من االم الى العالم الخارجً مزود بكل ما ٌجعله قادر علً الحٌاة من أجهزة وتكون علً استعداد تام اال: هو المٌالد 

 للعمل وٌصارع من اجل البقاء ,ٌناسق بٌن الوظابؾ الفسٌولوجٌة التنفس البلع النوم والٌقظة بمساعدة االستعداد الفطري 

 ر التسعهً تكملة الشهو أهم العملٌات التً ٌمر بها الطفل

 وٌعطس  –وٌبكً  –التوافق ؼٌر مستقر : فهو ٌرتعش 

 البلع -التنفس ؼٌر منتظم و متسارع 

 درجة الحرارة ؼٌر منظمة 

 وٌفرزطبٌعًٌ )أعداد لتكٌؾ فً العالم الخارجً(–نشاط الطفل ٌحقق ؼاٌات : ٌؤكل وٌنام 

 -تحول حٌاة من بٌولوجٌا  -ٕم فً شخصٌة الطفل تإكد كثٌر من االبحاث ان السنوات االولً ذات أثر حاس:االثر النفسً

 والكالم   –الطفل ٌجٌد المشً والحركً  -ٖعقلٌة  –انفعالً اجتماعً 
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 ممٌزات مرحلة المهد

 تؽٌرات الطفل من حالة النوم الً الٌقظة -النمو الجسمً والحركً سرٌع 

 تكثر االمراض والوفٌات  -التفاعل مع مثٌرات الحٌاة الخارجٌة 

 :مظاهر النمو فً المهد

 النمو الجسمً

 فروق فً طول الجسم لصالح الذكور( –سم ٓ٘كٌلو )طول ٖ: الوزن الوزن عند المٌالد

 سم  كل شهر ٘.ٕبعد الشهر الرابع  : ٌزٌد طول 

 ٕ٘.ٗسم ووزنه ٓٙوٌصبح  الطول   -الشهر الرابع  

 كٌلو   9سم ووزن  7ٓبعد سنة   : طول 

 ٌة  تساعد الحماٌة من االمراض الجسم مؽطً بمادة دهن

 البطن متضخم التضخم ٌؤتً من تضخم الكبد

 الرقبة قصٌرة وبها تجاعٌد 

 فً الدقٌقة  ٓٗٔالً  ٕٓٔضربات القلب : 

 مرة فً الدقٌقة ٖٓسرعة التنفس 

 % ٌنمو راس الطفل ببط شدٌد ٘%الًٕ٘: الراس تساوي   نسب الجسم

 توجد طبقة دهنٌة تحت الوجنتٌن تساعد علً الرضاعة 

 الذراعٌن اسرع فً النمو من الساقٌن 

 االطفال االصحاء ٌتؤخرون فً التسنٌن .تؽٌرات جسمٌة وانفعالٌة تصاحبها ارتفاع فً درجة الحرارة وإسهال :التسنٌن

 7-ٙ-ٗالقواطع األمامٌة والسفلً  تبدا من الشهر تظهر األسنان .تتؽٌر استجابة الطفل االنفعالٌة ٌظهر العض والقضم

+  ٙٔسنتٌن ٌصل الً -سن   ٕٔسنة ونصؾ ٌكون عدد االسنان  -اسنان  ٙعند اكمال السنة االولى ٌكون عدد االسنان 

 االنٌاب 

 ٌتعقد الجهاز العصبً  تزٌد سعة الربتٌن   ٌزٌد معدل الوزن  ٌنمو الجهاز العصبً والتنفسً : 

 : ٌتؽٌر من السوابل إلً األشٌاء الجافة نزٌد من الوجبات للطفل    ضمًالجهاز اله

ٌستطٌع الطفل التحكم فً التبرز ٌؽلب التحكم فً التبول ٌسهل تدرٌب الطفل  علً التبول النهاري ام التبول :االخراج 

 اللٌلً فٌتؤخر ٌصل الً نهاٌة السنة الثالثة وذلك لنمو الجهاز العصبً 

و كثٌر من االمهات ٌتعجلن فً .ٌجب ان ٌنضج الجهاز اإلخراجً  . ٌتوقؾ علً النضج و التدرٌب:راجالتحكم فً االخ

 .التحكم وٌلجان الى الضرب والعقاب مما تنشؤ انحرافات وٌمكن ضبط االخراج منالشهر الثامن 
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 ٌحس بالفرق  البد من الطفل ان ٌكون فً حالة الجاؾ حتتى.التبول ٌحتاج الى تدرٌب من فً اوقات محددة 

( فً السنة ٘ٔ-ٙ( فً السنة األولً  )9ٔ-8الطفل حدٌث الوالدة ٌنام فترات طوٌلة فً الشهر الرابع ٌنام)  :نوم الطفل

 كل ما كبر الطفل قل نموه .الثانٌة 

 :النمو الحركً

 : عبارة عن قوى كامنة لم تتحرر ٌكون عاجز عن االنتقال  الطفل حدٌث الوالدة

 الكالم مهم للوعً االجتماعً,التفاهم ,اكتساب السلوك التقلٌد (. :  ٌكون قادر علً الكالم والمشً بعد سنتٌن

 اكتشاؾ العالم الخارجً –االعتماد علً النفس -والمشً مهم )اإلحساس باالستؽالل 

 الممٌزات الرئٌسٌة لنمو الحركً

 الطفل ٌسٌطر علً رأسه  –من الرأس الً القدمٌن 

 الثانً الراس والصدر –رفع الراس الشهر االول ٌ

 ةٌجلس بمساعد–الرابع 

 السابع ٌجلس من دون مساعدة  

 فً الثامن ٌقؾ بمساعدة 

 وفً التاسع ٌقؾ بمساعدة 

 الخامس عشر –الطفل الطبٌعً ٌمشً فً الحادي عشر 

 ٌقسم مورجان النمو الحركً الً 

 0اٌؾشوٟ ٚاٌزٕبسك  –ٚاٌٛلٛف  -اٌضؽف السرمبء اٌسٍُ   –اٌؾجٛ  
اوزسبة سٍٛن عذ٠ذ  االؽسبط ثبالسزمالي  –إشجبع اٌشغجبد  –اٌّشٟ ٠صجؼ لبدس ػٍٟ اوزشبف اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ  

 ػٓ االخش٠ٓ  
 هً النوافذ للعالم الخارجً وتستقبل الً العالم الخارجً :النمو الحسً 

 ال ٌفعل بصورة دقٌقة اال بعد الشهر الثالث ٌستجٌب الطفل لألضواء بإؼالق العٌن اما االضواء القوٌة تخٌؾ الطفل البصر:

 القدرة البصرٌة العالٌة ال ٌصل ألٌها إال فً سن العاشرة  –قدرة بصرٌة كافٌة  هبعد الشهر الرابع : تكون عند

 ة االولً تصل الً شبه اكتمال ففً البداٌة تكون حاسة البصر ضعٌفة فً نهاٌة السن

وذلك لوجود السابل األمنٌونً فً قناة استاكٌوسالً بعد المٌالد بؤسبوع ٌسمع الطفل  –أقل الحواس اكتمال حاسة السمع

واألصوات الضعٌفة ٌستجٌب -ٌستجٌب لألصوات العالٌة بقوة انتفاضة -ٌسمع االصوات العالٌة والفجابٌة  والمتوسطة 

 الشهر الخامس ٌستجٌب الً افراد االسرة فً .بؽلق العٌن 

الذوق حاسة كٌمٌابٌة تعتمد علً تفاعل المواد المختلفةتدرٌجٌا ٌمٌز الطفل انواع المذاق )الحلو والمر الحامض :الذوق

 والمر ( ٌقبل علً الحلو وٌعزؾ عن المر والحامض تبعا لنضج الذوقً

 ٌستجٌب الرضٌع للمنبهات الشمٌة فً نومه والٌقظة : ٌكون لدي الولٌد خالل اسبوعٌن بشكل ضعٌؾ  الشم 
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 النمو العقلً

نستدل علً النمو العقلً بقدرة علً التماٌز بٌن المثٌرات فً ثالث األشهر األولً باألشٌاء المتحركة الٌد هً الوسٌلة 

 اختبارات الذكاء فً هذه المرحلة  تطبٌق ٌصعب.والكتشاؾ العالم الخارجً خصوصا اوجه الكبار 

 بدال من الٌد كلها  هالسنة األولً ٌستعمل اصابعوتعتبر شرط اساسً للعملٌات العقلٌة  و تنمو الذاكرة واالنتباه

 شهر ٌدرك العالقة بٌن األشٌاء التً ٌلعب بها 8ٔ

ٌجب ان ٌكون تدرٌجٌا حتً ال تكون هنالك أثار سالبة الصدمات . اول تجربة حرمان قاسٌة فً حٌاة الطفل:الفطام 

 البناء النفسً  -العنؾ –العاطفٌة 

 عدم اللجوء الى الفطام فً الصٌؾ.ٌفضل الفطام فً الوقت المناسب حتً ال ٌترك عادت طفلٌه :تدرج الفطام 

موقؾ إالم والعاطفٌة والخبرات المإلمة عدم اللجوء الً العنؾ والفجؤة ٌتسبب فً صدمة .عدم فطام الطفل وهو مرٌض و

 ٌجب ان ٌتسم بالهدوء وعدم القلق و االتزان مدة الفطام  

 النمو اللغوى

 تستخدم اللؽة بؤكثر من حاسة لؽة الجسد و هً الوسٌلة الجوهرٌة للتفاعل االجتماعً واالتصال 

صٌحة المٌالد علماء النفس فعل منعكس . وٌالد اثبتت االبحاث انه تصل عضالت الفم والبلعوم الً مستوي النضج قبل الم

 ٌصرخ الطفل لحظة المٌالد فسٌولوجٌا . لمثٌر خارجً

 أنواع األصوات تعبر عن النواحً االنفعالٌة مثال االصوات الوجدانٌة   :تاتتطور االصو

 والطوٌلة علً الؽضب -الحادة تدل علً األلم  - الصرخة الرتٌبة تدل علً الضٌق

الشهر الثانً ٌشعر بصوت المتكلم ٌعبر بوجه عن مواقؾ -الشهر االول تصدر صٌحات بالجوع وعدم الراحة :نمو الكالم 

الشهر الخامس ٌعبر - ٌضحك وٌناؼً –الشهر الرابع - الشهر الثالث ٌبتسم للوجه المالوؾ تظهر المناؼاة - الؽضب

فً نهاٌة السنة األولً -ر التاسع ٌنطق ماما  بابا الشه - الشهر السادس ٌنطق كلمات-بصوت ألمه عن رؼبته فً الطعام 

 ٌستجٌب الً األوامر 

 العوامل التً تؤثر علً فً النمو اللغوي 

 الصحة ٌكون اكثر نشاط اذا كان صحٌح جسمانٌا   -العمر الزمنً كلما تقدم فً السن زاد المحصول اللؽوي

 ٌظهر الفرق فً الخمس سنوات االولً والنمو اللؽوي عند البنات اسرع من عند البنٌن 

 من خمس الً ست سنوات ٌتساوى الذكاء 

 النمو االنفعالً 

الطفل ٌبدي شعور . تؽذٌته –حول راحته –تتركز انفعاالت الولٌد  وانفعاالت الولٌد عبارة عن تهٌج عام او استثارة 

 بالضٌق ثم تتنوع وتتخصص انفعاالت الطفل بعد ذلك 

 :صفات االنفعاالت

 حادة ال ٌفرق بٌن االمور البسٌطة والمهمة -ٗؼٌر مستقرة  –كثٌرة  -ٕقصٌرة سرٌعة 
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 ٌدرك األشٌاء وإذا اختفت عن بصره عبر بالبكاءووملحه وال تقبل التؤجٌل  والتعبٌر بالبكاء  –حادة :صفات الرغبات

الشٌاء عن طرٌق اللمس مثال االم الطفل ٌدرك ا.الحب –والؽٌرة  -الؽضب  –أهم أنواع االنفعاالت الخوؾ من اللٌل 

 ٌفرح لسماع صوت امه و موجودة ما دام ٌرها 

 النمو االجتماعً 

 االستجابة االولً تكون مع االم .اللؽة األولً هً البكاء االم من اهم العوامل التً تساعد علً التنشبة للطفل 

 ر وٌمٌز بٌن الؽرباء واألصدقاء السنة االولً ٌكون عالقات مع الكبا-الشهر السادس ٌستجٌب للمحٌطٌن 

 تظهر فً السنة الثانٌة مخاوؾ الطفل اللٌلٌة واالسرة المضطربة تنتج أطفال مضطربٌن 

 انفعال الؽضب الؽٌرة والحب  –  االضطراب النفسً

 الطفولة المبكرة

Early Childhood    (ٖ-ٙقبل المدرسة    )سنوات 

 :مطالب النمو فً مرحلة الطفولة المبكرة 

أثناء هذه الفترة ٌنمو وعً الطفل نحو االستقاللٌة وتتحدد معالم شخصٌته الربٌسٌة وٌبدأ فً االعتماد علً نفسه فً أعماله 

لذا هناك الكثٌر مما على الطفل أن .تنمو شخصٌة الطفل فً هذه المرحلة سرٌعاً و وحركاته بقدر كبٌر من الثقة والتلقابٌة

 ٌتعلمه

 :لةومن أهم ممٌزات هذه المرح

 اسزّشاس إٌّٛ ثسشػخ, ٌٚىٓ ثّؼذي ألً ِٓ اٌّشؽٍخ اٌسبثمخ 

 اٌزؾىُ فٟ ػ١ٍّخ اإلخشاط 

 االتزان الفسٌولوجً

ازدٌاد النضج الحركً بدرجة ملحوظة, فالطفل فً سن الخامسة ٌظهر فٌه التوافق العصبً العضلً فً العضالت 

 فً رسم السطور المستوٌة والدوابر والمثلثات الصؽٌرة الدقٌقة بالٌدٌن, بحٌث ٌستطٌع استعمال القلم العرٌض

 تنمو حواسه حتى تكاد تبلػ نموها الكامل, وبالتالً تبلػ قوة المالحظة عنده درجة كبٌرة 

 النمو السرٌع فً اللؽة فٌبدأ الطفل فً تعلم لؽة األم فً بداٌة هذه المرحلةمع تعلم الطفل لؽة أبوٌه والمحٌطٌن به

ا, حتى ٌستطٌع التعبٌر عن حاجاته   ًٌ تنمو قدرته علً التقلٌد والمحاكاة, وتزداد قدرته علً الكالم بسرعة أكبر تدرٌج

 وانفعاالته مستخدما الكالم البسٌط بدال من البكاء

ن العدٌد من المفاهٌم االجتماعٌة, وٌستطٌع أن ٌفرق بٌن الصواب والخطؤ, والخٌ  ر والشرٌكتسب مهارات جدٌدة, وٌكوِّ

وتظل قدرة الطفل علً التركٌز واالنتباه محدودة, بالرؼم من إقباله علً التعلم, واكتشاؾ العالم من حوله, ولكن الطفل 

ٌظل متمركًزا حول ذاته بحٌث ال ٌستطٌع رإٌة األشٌاء من وجهة نظر اآلخرٌنرؼم إمكان تصوره لألشٌاء واألحداث 

الرمزي لألشٌاء مع التفكٌر البسٌط كلون من ألوان النشاط العقلً, كؤن ٌكون الطفل قادًرا ٌستطٌع التمثٌل .و وتمثلها ذهنٌا

علً تقلٌد أصوات بعض الحٌوانات مثل )العصفور, والقط, والكلب, والدٌك( إلً ؼٌر ذلك مما ٌحٌط بالطفل من أشٌاء 

 وموجودات
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 النمو الجسمً

 تتمٌز هذه المرحلة بالنمو الجسمً السرٌع و  ووضعاً ونسٌجاً ٌتضمن التؽٌٌر التشرٌحً كماً وكٌفاً وحجماً وشكالً 

 :من مظاهره

: تستمر األسنان فً الظهور, وٌكتمل عدد األسنان المإقتة فٌما بٌن العام الثانً والثالث, وتظل األسنان اللبنٌة حتى األسنان

ان الطفل اللبنٌة فً حاجة إلً الرعاٌة الطبٌة سن السادسة أو السابعة إلً أن تستبدل بها األسنان الدابمة, ومع ذلك فؤسن

 حتى ال ٌصٌبها التسوس

ٌصل حجم الرأس فً نهاٌة هذه المرحلة إلً مثل حجم رأس الراشد ومع ذلك فإن الرأس والوجه تظل نسبتهما  الرأس:

 لسابقةأكبر بالمقارنة بؤجزاء الجسم األخرى, علً الرؼم من أن معدل نمو الرأس ٌكون أبطؤ من المراحل ا

ٌنمو الجذع بدرجة متوسطة, وٌستمر نمو الجذع بحٌث ٌصبح الطفل أكثر استقامة وأقل استدارة, وٌبدأ الطفل فً  الجذع:

هذه الفترة فً التخلص من الدهون التً تراكمت فً الفترة السابقة, وٌتم ذلك خالل عملٌات الهدم والبناء التً تتعرض لها 

 األنسجة الدهنٌة

فً نهاٌة هذه المرحلة و ( سموٌكون الذكور أطول من اإلناث9ٓول فً نهاٌة السنة الثالثة إلً حوالً )ٌصل الط الطول:

 ٌصل طول الطفل ضعؾ طوله عند الوالدة

 ٌكون معدل الوزن أقل من معدل الطول و الذكور أثقل من اإلناث,ٌزداد بمعدل كٌلو جرام تقرًٌبا فً السنة :الوزن

 ة إلً سبعة أمثال وزنه عند الوالدةوٌصل فً نهاٌة هذه المرحل

 ٌطرد نمو اجهزة الجسم ووظابفها بشكل ملحوظ:النمو الفسٌولوجً

 مظاهره

 تكون نبضات القلب بطٌبة, وتصبح ثابتة نسبٌا القلب:

 ٌزداد ازدٌاًدا ثابًتا ضغط الدم :

 ٌزداد حجم المعدة وٌستطٌع الجهاز الهضمً للطفل هضم األطعمة الجامدة المعدة:

 نمو الفسٌولوجًال

الجهاز العصبً هو أكثر األجهزة استمراًرا فً النمو فً هذه المرحلة ومع بلوغ الطفل سن الثالثة ٌصل وزن مخه  المخ :

 % من وزنه فً مرحلة الرشد9ٓ% من وزن مخ الراشد وٌصل وزنه فً نهاٌة هذه المرحلة الى  7٘إلً حوالً 

 :ٌصبح أكثر عمًقا وأبطؤ من ذي قبلالتنفس

ٌستطٌع ضبط التحكم فً عملٌات اإلخراج والتخلص من الفضالت فً األمعاء والمثانةلكنه ٌحتاج فً النصؾ  اإلخراج:

 األول من هذه المرحلة أن ٌذكره الكبار بٌن حٌن وآخر باإلحراج خاصة اذا كان منهمكاً فً اللعب

 اء الجامد حجم المعدة ٌزداد وٌستطٌع الجهاز الهضمً هضم الؽذ التغذٌة والهضم:

م الطفل فً السن ٌقل عدد ساعات النومحتى تصل إلى ) النوم:   ( ساعات تقرًٌبا ٓٔكلما تقدَّ
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ؼٌر لكنها تتمٌز حركة الطفل بالشدة وسرعة االستجابة والتنوع واطراد التحسنو مرحلة النشاط الحركً:النمو الحركً

المرحلة فً العضالت الكبٌرة وبالتدرٌج ٌسٌطر الطفل  منسجمة أو مترابطة أو متزنة فً أول المرحلةوٌنحصر فً اول

هنا ٌكتسب الطفل مهارات .على حركاته وعضالته الصؽٌرة بفضل التدرٌب والنضجوٌطرد التآزر الحسً والحركً 

 حركٌة جدٌدة مثل :

 بصفة عامة وٌكون نشطا/كالدق والحفر والرمً /الحركات الٌدوٌة الماهرة/التسلق وركوب الدراجة /الجري والقفز 

 :مظاهره

 احٌانا وٌصعب علٌه القفز الن عضالته الكبٌرة لم تكتسب المرونة , فً سن الثالثة: ٌمكنه المشً والجري ولكنه ٌفقد توازنه

 بعد كما ان عضالت الٌدٌن لم تتناسق بعد وٌمكنه رمً شً لمسافة متر تقرٌبا كما ٌمكنه امساك القلم ولكن ٌصعب علٌه 

 التخطٌط بدقة 

 فً سن الرابعة: تكثر حركاته المنظمة وٌمٌل للجري والقفز والتسلقبدرجة كبٌرة كما ٌمٌل للعنؾ والعراك احٌانا 

 ومازال التناسق ضعٌفا فً العضالت الدقٌقة فٌصعب علٌه مثال التعامل مع االزرار

 اء جسمه اكثر مرونة وتوازنا فً سن الخامسة: ٌمٌل الى الحركة المستمرة وإصدار االصوات العالٌة وتصبح حركة اعض

 وٌمكنه التحكم فً عضالته الكبٌره والصؽٌرة وٌمٌل الى االلعاب المنظمة ذات القوانٌن 

ٌستطٌع الطفل فً نهاٌة هذه المرحلة رسم الخطوط األفقٌة والرأسٌة واألشكال البسٌطة, كما ٌستطٌع تشكٌل بعض  الكتابة:

 درٌب ٌستطٌع الطفل الكتابة والرسم بشكل جٌداألشكال باستخدام طٌن الصلصال, ومع الت

 العوامل المؤثرة فً النمو الحركً

 حالة الطفل الجسمٌة, وصحته العامة وقدرته العقلٌة إضافة إلً حالته النفسٌةكذلك العوامل البٌبٌة من حٌث الفقر والثراء

 مكانٌات والفرص المتاحة للتعلمعوامل التنشبة االجتماعٌة, وعملٌات التنمٌط الجنسً للذكورة واألنوثة واإل

 :النمو الحسً

الطفل فً بداٌة هذه المرحلة ٌجهل العالم الخارجً تماماوٌجد لذة فً ممارسة حواسه فهو شؽوؾ بشم وتذوق وفحص 

 واكتشاؾ األشٌاء

ال ٌستطٌع الطفل فً بداٌة هذه المرحلة إدراك العالقات المكانٌة لألشٌاءوٌكون إدراكه للمسافات واألحجام  اإلدراك الحسً:

واألوزان واألعداد ؼٌر دقٌقلكن عندما ٌتقدم الطفل فً العمر ٌستطٌع التمٌٌز بٌن المثٌرات وفً سن الثالثة ٌستجٌب 

 لمنفصلةوتوجد صعوبة لدٌه فً التمٌٌز بٌن الشكل والصورة فً المرآةللمثٌرات ككل وبعد ذلك ٌبدأ فً االستجابة لألجزاء ا

 ال ٌستطٌع الطفل إدراك ؼٌر الحاضر ثم ٌزداد إدراكه لٌدرك الؽد والمستقبل فً سن الثالثة إدراك الزمن:

 أما فً سن الرابعة فٌستطٌع إدراك المدلول الزمنً للماضً وٌدرك الٌوم, ثم الؽد, ثم األمس 

امسة ٌدرك تسلسل الحوادث وٌعرؾ األٌام وعالقتها باألسبوع وٌظل الطفل فً هذه المرحلة متمركًزا حول وفً سن الخ

 ذاته
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ٌحدث فً هذه المرحلة تحسن كبٌر فً قدرة الطفل علً اإلبصار والتركٌز البصري ومع بلوغ الطفل سن السادسة  البصر:

هذا ٌعنً أن النمو البصري مازال مستمًرا فً المراحل . بلوغال ٌكون جهازه البصري قد اكتمل فهو ال ٌكتمل إال مع ال

 التالٌة حتى ٌتحقق التركٌز البصري الواضح وٌحتاج بعض األطفال فً هذه المرحلة إلً نظارات طبٌة

ٌتطور السمع تطوًرا سرًٌعا ومع تقدم الطفل فً العمر ال تكاد تظهر مشكالت سمعٌة إال لدي قلٌل من األطفال  السمع:

 % ٕبة ال تتجاوز بنس

 :النمو العقلً

ٌشاهد سلوك و فهو ٌحاول االستزادة العقلٌة المعرفٌة. تسمى مرحلة السإالماذا؟ لماذا؟ متً؟ أٌن؟ كٌؾ؟ من ؟...الخ

 االستطالع واالستكشاؾ بكثرة عند طفل الحضانة وطفل الروضة

ألشكال االمفاهٌم:فً هذه المرحلة تتكون المفاهٌم المختلفة عند الطفل مثل: الزمان والمكان واالتساع والعدد, وٌتعرؾ علً 

دة فال ٌستطٌع إدراكها إال فٌما بعد  الهندسٌة ومعظم المفاهٌم التً ٌستطٌع الطفل إدراكها تكون حسٌة أما المفاهٌم الُمجرَّ

ا تستخدم , ٌستطٌع الطفل التعمٌم, ولكن فً حدود ضٌقةٌزداد نمو الذكاء و الذكاء: ًٌ أن الذكاء فً هذه المرحلة ٌكون تصور

 فٌه اللؽة بوضوح, وٌتصل بالمفاهٌم والمدركات الكلٌة

 :النمو العقلً

:تزداد قدرة الطفل علً التعلم عن طرٌق الخبرة والمحاولة والخطؤ وعن طرٌق الممارسة واالستفادة من خبرات التعلم

 لماضًا

تتمٌز هذه المرحلة بصفة عامة باللعب اإلٌهامً أو الخٌالً وٌطؽً خٌال الطفل علً الحقٌقة لذلك فإن أطفال هذه  الخٌال:

 المرحلة ٌحبون اللعب بالعرابس وتقلٌد الكبار والقٌام ببعض األدوار االجتماعٌة وتقمص األدوار

 و ٌنقسم إلً قسمٌن“طور ما قبل العملٌات”وٌسمً طور التفكٌر فً هذه المرحلة  التفكٌر:

 )أ( فترة ما قبل المفاهٌم

وهً من سنتٌن إلً أربع سنوات. وٌظهر فً هذه المرحلة خاصٌة التمركز حول الذات, بمعنً أنه ال ٌستطٌع أن ٌتخذ  

 وجهة نظر اآلخر فً أحكامه أو فً إدراكه لألشٌاء

 التفكٌر الحدسً )ب( فترة

سنوات وفٌها ٌتحرر الطفل من بعض عٌوب المرحلة السابقة, فٌعتمد علً الحدس العام الؽٌر واضح التفاصٌل,  7 - ٗمن 

 فالطفل فً هذه المرحلة ٌعتمد فً تفكٌره بشكل أكبر علً حواسه وتخٌله أكثر من أي شًء آخر

ر: ٌتذكر الطفل العبارات السهلة المفهومة أكث ره للعبارات الؽامضة, كذلك ٌتذكر األسماء واألشخاص التذكُّ ر من تذكُّ

 واألماكن واألشٌاء

 ال ٌستطٌع الطفل فً بداٌة هذه المرحلة التركٌز واالنتباهلكن تزداد بعد ذلك قدرة االنتباه االنتباه:

 النمو اللغوي

تعتبر هذه المرحلة من أسرع مراحل النمو اللؽوي تحصٌال وتعبًٌرا وفهًما وهناك عالقة وثٌقة بٌن قدرة  سرعة النمو:

تزداد قدرته علً تعلم الكالم  و الطفل علً الكالم وقدرته علً المشً, فكلما كان الطفل قادًرا علً المشً الصحٌح

 واكتساب كثٌر من الكلمات
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 مظاهر النمو اللغوي 

ن النطق / الفهم/التعبٌر دقة/ الوضوح القدرة علً اإلفصاح عن /اختفاء الكالم الطفولً وازدٌاد فهم كالم اآلخرٌن/ وتحسُّ

 استخدام الضمابر واألزمنة/القدرة علً صٌاؼة جمل صحٌحة طوٌلة/الحاجات والخبرات

 ٌمر التعبٌر اللؽوي فً الطفولة بمرحلتٌن:مراحل النمو اللغوي 

 :هزحلت الجول القصٍزة 

 ( كلمات وتعبر عن معنً رؼم أنها ال تكون صحٌحة من ناحٌة التركٌب اللؽويٗ( إلً )ٖحٌث تكون من ) 

 هزحلت الجول الكاهلت 

 ( كلماتوتتمٌز بؤنها ُجَمل مفٌدة تامة أكثر تعقًٌدا فً التعبٌرٙ( إلً )ٗحٌث تتكون الجمل من ) 

 النمو االنفعالً

ًٌّا فً السلوك االنفعالً تحل االستجابات و هذه المرحلة من ردود األفعال العامة نحو سلوك انفعالً خاص: ٌنمو تدرٌج

 االنفعالٌة اللفظٌة محل االستجابات االنفعالٌة الجسمٌة كما تكون االنفعاالت شدٌدة ومبالًؽا فٌها ومتنوعة ومتناقضة

ورة حدة المزاج وشدة المخاوؾ وتظهر عالمات شدة االنفعاالت فً ص”وتسمً هذه المرحلة باسم "مرحلة عدم التوازن

 ٌرجع ذلك كله إلً أسباب نفسٌة أكثر منها فسٌولوجٌةو وقوة الؽٌرة

: فً البداٌة ٌتركز حب الطفل علً ذاته حٌث ٌكون هو موضوع الحب من اآلخرٌن ومن نفسه وحبه لوالدٌه انفعال الحب

ل ٌشعر بقدرة ؼٌر عادٌة وٌثور علً القٌود التً ٌفرضها ما هو إال استثارة لحبهما له حتى ٌلبٌا له كل رؼباته ذلك أن الطف

 علٌه الوالدان

تزداد مثٌرات الخوؾ فً هذه المرحلة لقدرة الطفل علً إدراكها فٌخاؾ بالتدرٌج من الحٌوانات والظالم والفشل  الخوف:

 والموت وٌمكن أن تكون هذه المخاوؾ أكبر عابق فً سبٌل نموه الصحً السلٌم 

نوبات الؽضب المصحوب باالحتجاج اللفظً, واألخذ بالثؤر أحٌاًنا, وٌصاحبها أًٌضا العناد والمقاومة تظهر  الغضب:

 والعدوان, وخاصة عند حرمان الطفل من إشباع حاجاته 

ا من اي مرحلة أخري وٌكون نومه مضطرًبا األحالم المزعجة: ًٌ  تنتاب الطفل فً هذه المرحلة بدرجة أكبر نسب

 ل بالؽٌرة عند مٌالد طفل جدٌد وذلك بسبب تحول االهتمام عنه بعد أن كان موضع االهتمام شعر الطف الغٌرة:

ٌجد الطفل تعبًٌرا عن حٌاته االنفعالٌة فً مجاالت عدٌدة مثل: األحالم, واللعب, مما قد ٌخفؾ عنه حدة  التعبٌر االنفعالً:

 ا, بل ولعالجها أٌضاتلك االنفعاالت كما ٌعتبر فً نفس الوقت وسٌلة جٌدة للكشؾ عنه

 النمو االجتماعً

 تتسع دابرة العالقات والتفاعل االجتماعً فً األسرة ومع جماعة الرفاق باتساع عالم الطفل العالقات االجتماعٌة:

وٌزداد اندماج الطفل فً الكثٌر من األنشطة وتعلم الجدٌد من الكلمات والمفاهٌم وٌمر بخبرات جدٌدة تهٌا له االنتقال من  

 كابن بٌولوجً إلً كابن اجتماعً

ٌستطٌع الطفل أن ٌصادق اآلخرٌن وٌلعب معهمٌستطٌع أن ٌحادثهم ونجاحه فً العالقات االجتماعٌة خارج  الصداقة:

 قؾ علً نوع الخبرات التً ٌتلقاها فً تربٌته علً أٌدي والدٌه المنزل ٌتو
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فً هذه المرحلة وقتٌة, ال تكاد تظهر عنده حتى تختفً و عندما ٌصبح الطفل علً أعتاب دخول المدرسة تكون  الزعامة:

اآلخر ٌحب معالم شخصٌته قد تمٌزت بخصابصها وسماتها فنجد أن بعض األطفال ٌتسمون بالزعامة والقٌادة والبعض 

 الظهور, ومنهم من ٌفضل االنطواء

: تعتبر هذه الفترة هً السنوات الحرجة فً عملٌة التطبٌع االجتماعً للطفل وٌتوقؾ السلوك االجتماعً المكانة االجتماعٌة

والتبعٌة كّما وكًٌفا علً خبرات الطفل والظروؾ البٌبٌة التً ٌتعرض لها وعالقته بهاوٌشمل ذلك سلوك القٌادة, والسٌطرة 

 والمساٌرة االجتماعٌة

ا بوجود اآلخرٌن  التعاون: ًٌ  ٌظهر )الفرٌق( فً حٌاة الطفل وفٌه ٌصبح الطفل واع

: ٌكتسب الطفل قٌم الوالدٌن واتجاهاتهما ومعاٌٌرهما السلوكٌة خالل هذه الفترة نتٌجة لتعرضه نمو السلوك الخلقً

 ٌد وتوحد وؼٌرها من األسالٌب لمتؽٌرات التنشبة االجتماعٌة من ثواب وعقاب وتقل

 ٌبدأ فً تعلم السلوك الخلقٌوٌظهر لدٌه أًٌضا سلوك العناد وعدم الطاعة فٌجذب االنتباه إلٌه سلوك الطفل:

تظهر مشكالت . وتوجد فروق فردٌة بٌن الجنسٌن فً السلوك فاألوالد ٌمٌلون إلً التخرٌب بٌنما تمٌل البنات إلً العناد 

 لالإرادي والتخرٌب ونوبات الؽضب والعصبٌةالسلوك فً التبول ا

 ٌمٌل الطفل إلً المنافسة التً تظهر لدٌه فً الثالثة وتبلػ ذروتها فً الخامسة المنافسة:

: ٌمٌل الطفل نحو االستقالل فً بعض األمورمثل: تناول الطعام, واللبس إال أنه ما زال ٌعتمد إلً حد كبٌر علً االستقالل

  ٌتحقق لجمٌع األطفال حٌث توجد فروق فردٌة وسمات شخصٌة مختلفةاآلخرٌن واالستقالل ال

ٌكون العناد فً ذروته حتى العام الرابع وٌتضح ذلك فً الثورة علً النظام األسري وعلً سلطة الكبار وعصٌان  العناد:

ًٌّا فإنه ٌإدي بالطفل إلً تنمٌة العصٌان والت ًٌّا عقاب مرد وكذلك القٌام بالسلوك العدوانً أوامرهم وإذا كان نظام التربٌة تسلط

 و االنسحابً

 النمو الجنسً

مركز االهتمام الجنسً واللذة مركزا فً الجهاز التناسلٌلذا ٌطلق على هذه المرحلةالمرحلةالقضٌبٌةوهً مرحلة التنمٌط 

 ٌإدي نقص المعلومات أو المعلومات الخاطبة الى: , و الجنسً

 اإلصُ ٚاٌزٔت ٚاٌخط١ئخاٌشثػ ث١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌغٕس١خ ٚث١ٓ  

 اٌسؼٟ ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِٚٓ أٞ ِصذسفبٌّّٕٛع ِشغٛة 

 سٛء اٌزٛافك اٌغٕسٟ ِسزمجال 

 اٌزٍزر ِٓ سّبع األغبٟٔ ٚإٌىذ اٌغٕس١خ ِٚشب٘ذح اٌصٛس ٚاألفالَ اٌغٕس١خ 

 النمو الُخلقً

 افضل قاعدة لتعلٌم السلوك الخلُقٌافعل كما نفعل ولٌس افعل كما نقول

 : متٌٌنإعالن جو

ٌنّص حول التعلٌم للجمٌع على أن التعلّم ٌبدأ عند الوالدة وٌإكد اإلعالن على أن الرعاٌة والتعلٌم فً مرحلة الطفولة 

المبكرة عنصران اساسٌان من عناصر التعلٌم األساسٌوالتؤكٌد على أهمٌة الطفولة المبكرة وٌضع تطوٌر الرعاٌة والتعلٌم 

توسٌع وتحسٌن الرعاٌة والتربٌة على نحو شامل فً مرحلة الطفولة  ودؾ من أهدافه الستة فً مرحلة الطفولة المبكرة كه

 المبكرة وخاصًة لصالح أكثر األطفال تؤثراً وأشدهم حرماناً 
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وأظهرت األبحاث أن أسس التنمٌة البشرٌة توضع خالل سنوات الطفل األولى وأن التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة ٌعتبر 

ماً لتؤسٌس عملٌة تعلّم فّعالة فً المراحل االبتدابٌة والمراحل الالحقة فً المدرسةوبعد أن أدركت ؼالبٌة الدول عامالً مه

العربٌة هذا األمر سّجلت ارتفاعاً فً معدالت التسجٌل فً المرحلة ما قبل االبتدابٌةوقد ركزت الحكومات فً المنطقة على 

اهج التعلٌمٌة باإلضافة إلى نشاطات الرصد وتدرٌب المعلّمٌنوقد أدخل بعضها التسجٌل فً المدارس ووضع المعاٌٌر والمن

تدابٌر تقدمٌة مثل مراجعة التشرٌعات تؤمٌناً لنوعٌة خدمات وبرامج أفضل وإنشاء مراكز حٌث ٌمكن الصؽار أن ٌتعلموا 

ذلكال ٌزال النفاذ إلى الخدمات مجاناً أو تحسٌن التنسٌق بٌن كل األطراؾ المعنٌة فً قطاع ما قبل المدرسة ومع كل 

والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة ؼٌر متساٍو ألن هذه الخدمات ؼالباً ما تكون مرّكزة بشكل واسع فً المناطق الحضرٌة 

 ما ٌترك سكان األرٌاؾ فً وضع مجحؾ نوعاً ما

 الطفولة الوسطى

 الصفوؾ الثالثة االولى-المرحلة االبتدابٌة  -سنوات  9 –ٙ

 الطفل فً هذه المرحلة لم ٌعد ذلك الصؽٌر الذي ٌلتصق بؤمهفهو ٌظهر نوعاً من االستقالل عنها فً كثٌر من الشإون

ٌتمٌز بتؽٌرات بنابٌة مهمة و ٌختلؾ عن طفل المرحلة المبكرة فً أنه ٌمارس نشاطه فً الداخل والخارج على السواء

ٌدخل الطفل فً هذه المرحلة المدرسة و لك سقوط األسنان اللبنٌةتساعد من حوله على فهم وضعه الجدٌد والدلٌل على ذ

 االبتدابٌة  اما قادما من المنزل مباشرة او منتقال من روضة األطفال

 بما ٌلً ةتتمٌز هذه المرحل

 ارسبع االفبق اٌؼم١ٍخ اٌّؼشف١خ ٚ رؼٍُ اٌّٙبساد االوبد١ّ٠خ فٟ اٌمشاءح ٚ اٌىزبثخ ٚ اٌؾسبة 

 ١خ اٌالصِخ ٌألٌؼبة ٚ أٌٛاْ إٌشبغ اٌؼبد٠خ رؼٍُ اٌّٙبساد اٌغسّ 

 اغشاد ٚظٛػ فشد٠خ اٌطفً ٚ اوزسبة ارغبٖ س١ٍُ ٔؾٛ رارٗ 
ارسبع اٌج١ئخ االعزّبػ١خ ٚ اٌخشٚط اٌفؼٍٟ اٌٝ اٌّذسسخ ٚ اٌّغزّغ ٚ االٔعّبَ ٌغّبػبد عذ٠ذح ٚ اغشاد ػ١ٍّخ  

 اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ
 رٛؽذ اٌطفً ِغ دٚسٖ اٌغٕسٟ  

 ي ػٓ اٌٛاٌذ٠ٓص٠بدح االسزمال 

 النمو الجسمً

فً هذه المرحلة تتؽٌر المالمح العامة التً كانت . هذه هً مرحلة النمو الجسمً البطًء المستمرٌقابله النمو السرٌع للذات

 تمٌز شكل الجسم فً مرحلة الطفولة المبكرة 

 مظاهر النمو الجسمً

 تبدأ سرعة النمو الجسمً فً التباطإ و مجرد زٌادة فً الحجمتكون التؽٌرات فً جملتها تؽٌرات النسب الجسمٌة اكثر منها 

 . ٌتؽٌر الشعر الناعم لٌصبح اكثر خشونةو ٌصل حجم الرأس لحجم رأس الراشد 

 ٌزٌد طول االطراؾ

 تبدأ الفروق الجسمٌة بٌن الجنسٌن 

 تتساقط االسنان اللبنٌة

 % فً السنة ٘و ٌزداد الطول بنسبة 

 فً السنة % ٓٔو ٌزداد الوزن بنسبة 
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 فً النمو الجسمً ةالعوامل المؤثر

 ما ٌقوم به الطفل من نشاط على  ٌإثر الؽذاء من حٌث كمه و نوعهوٌتؤثر بالظروؾ الصحٌة و المادٌة و االقتصادٌة 

 ٌالحظ ان الطفل االقوى و االضخم جسمٌا بالنسبة لسنهم ٌكون توافقهم االجتماعً افضل من رفاقهم االقل قوة و ضخامةو

 النمو الفسٌولوجً

 ٌطرد النمو الفسٌولوجً فً استمرار  و هدوء

 مظاهره   

ٌحتاج الطفل و ٌزداد طول و سمك االلٌاؾ العصبٌه و عدد الوصالت بٌنها. ٌتزاٌد ضؽط الدم و ٌتناقص معدل النبض

 ٌقل عدد ساعات النوم بالتدرٌجو النامً لؽذاء اكثر 

 النمو الحركً

ٌحب الطفل العمل الٌدوي و و تنمو العضالت الكبٌرة و العضالت الصؽٌرة. ن النمو الحركً ٌشاهد لدى الطفل الكثٌر م

تتهذب الحركة و تختفً /ٌشاهد النشاط الزابد و تعلم المهارات الجسمٌة .تركٌب االشٌاء و امتالك ما تقع علٌه ٌداه 

ٌستخدم طٌن الصلصال فً  /ٌستطٌع الطفل الكتابة/ٌستطٌع الطفل ان ٌعمل الكثٌر لنفسه / الحركات الزابدة ؼٌر المطلوبة

 ٌزداد رسم الطفل وضوحاً  و من ثم ٌمكن استخدام اختبار رسم الرجل فً قٌاس الذكاء/ تشكل اشكال اكثر دقة

 :النمو الحسً

 ٌشاهد فً هذه المرحلة تطور النمو الحسً و خاصة فً االدراك الحسً ٌتضح تماما فً عملٌة القراءة و الكتابة 

 خطورة اجبار الطفل االٌسر على الكتابة بالٌد الٌمنى حتى ال ٌإدي ذلك الضطراب عصبً نفسً مع 

 :مظاهره 

تزداد قدرته على ادراك /ٌدرك الطفل المدى الزمنً/ٌنمو االدراك الحسً عن المرحلة السابقة , ٌدرك فصول السنه 

تعتبر الطرٌقة الكلٌة /ٌستمر السمع فً النضج /تظهر قدرته فً تمٌٌز الحروؾ الهجابٌة /تكون حاسة اللمس قوٌة/ االعداد

قبل أن ٌدرك اجزابها ) ب.ا.ب.ا (  /و ٌدرك الطفل كلمة ) بابا ( /فً تعلم القراءة انسب فً هذه السن من الطرٌقه الجزبٌة 

 و ٌستطٌع وصؾ الصور تفصٌال

 النمو العقلً

فً نمو الطفل وٌالحظ اهمٌة واثر الٌوم االول او االٌام االولى فً المدرسة  وتلعب المدرسه دورا ٌإثر االلتحاق بالمدرسة 

مهما فً حٌاة الطفل حٌث تعلمه انماطاً كثٌرة من السلوك الجدٌد و المهارات األكادٌمٌة و توسع حصٌلته الثقافٌةو تمكنه 

لمدرسه بشؽؾ و ٌالحظ ان قله منهم ال ٌرحبون بهذه الخبرة من ممارسة العالقات االجتماعٌة فالؽالبٌة منهم ٌدخلون ا

 الجدٌدة

 مظاهره -النمو العقلً 

 التحصٌل , ٌتعلم الطفل المهارات االساسٌة فً القراءة و  الكتابه و الحساب 

 ٌطرد نمو الذكاء و ٌستخدم اختبار رسم الرجل فً تقدٌر الذكاء 
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 /ٌنمو التفكٌر من حسً نحو التفكٌر المجرد /داد مدى االنتباه و مدته و حدتهٌز/ ٌنمو التذكر اآللً الى التذكر و الفهم 

 ٌمٌل الطفل الى استماع الحكاٌات و القصص/ٌنمو حب االستطالع عند الطفل /ٌنمو التخٌل من االٌهام للواقعٌة و االبتكار 

 :نمو المفاهٌم

 التقدم من المفاهٌم البسٌطة نحو المفاهٌم المعقدة

 المفاهٌم ؼٌر المتماٌزة نحو المفاهٌم المتماٌزةالتقدم من 

 التقدم من المفاهٌم المتركزة حول الذات نحو المفاهٌم االكثر موضوعٌة

 التقدم من  المفاهٌم المادٌة و المحسوسة و الخاصة نحو المفاهٌم المجردة و المعنوٌة و العامة 

 التقدم من المفاهٌم المتؽٌرة نحو المفاهٌم االكثر ثباتا

 العوامل المإثره فً نمو المفاهٌم

 ٌإثر المستوى االجتماعً االقتصادي لألسرة و المدرسة و وسابل اإلعالم تؤثٌراً واضحاً فً النمو العقلً 

 التحصٌل فً هذه المرحله ٌشبعه و ٌدعمه التعزٌز االجتماعً 

 النمو العقلً ٌرتبط بالنمو االجتماعً و االنفعالً

 النمو اللغوي

 النمو اللؽوي فً هذه المرحلة بالػ االهمٌة بالنسبة للنمو العقلً و االجتماعً و االنفعالًٌعتبر 

 مظاهره -النمو اللغوي 

تعتبر هذه المرحلة مرحلة الجمل المركبة الطوٌلة و و كلمة ٌٕٓٓ٘دخل الطفل المدرسة و قابمة مفرداته تضم اكثر من 

تمٌٌز المترادفات و معرفة / لقراءة ٌكون موجودا قبل االلتحاق بالمدرسةاستعداد الطفل لوٌمتد الى التعبٌر التحرٌري 

 فً نهاٌة المرحلة ٌصل نطق الطفل لمستوى ٌقرب من نطق الراشد/األضداد 

 العوامل المؤثره فً النمو اللغوي

 البٌبة االجتماعٌة و الثقافٌة و االقتصادٌة/الحالة الصحٌة السلٌمة/تقدم الطفل فً السن 

 اإلنفعالًالنمو 

 الثبات و االستقرار االنفعالً /تتهذب االنفعاالت فً هذه المرحله نسبٌا عن ذي قبل تمهٌدا لمرحلة الهدوء االنفعالً

ٌعبر الطفل عن الؽٌره بمظاهر سلوكٌه منها الضٌق و / تتكون العواطؾ و العادات االنفعالٌة/اشباع الحاجات بطرٌقه بناءة 

 تشاهد نوبات الؽضب خاصة فً مواقؾ االحباط / ال بدرجات االطفالتالحظ مخاوؾ األطف/التبرم 

 :ٌساعد على الثبات و االستقرار االنفعالً عوامل منها

التنظٌم الملحوظ فً عالقات الطفل فً /مٌول الطفل للتنافس و العدوان و العناد /اتساع دابرة االتصال بالعالم الخارجً 

 اطار معاٌٌر اجتماعٌة
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 مظاهره -عً النمو االجتما

ٌتوقؾ سلوكه االجتماعً و الطفل فً هذه المرحلة مستمع جٌدو تكون طاقات الطفل على العمل الجماعً محددة ٙفً سن 

تكثر الصداقات عن قبل ,فً المدرسة مع جماعات اقرانه و فً البٌبة المحلٌة و مع طبقته االجتماعٌة على شخصٌته 

تمٌل الزعامة فً هذه كما  التعاون بٌن الطفل و رفاقه فً المنزل و المدرسةٌزداد و الزدٌاد صلته باألطفال االخرٌن

ٌكون العدوان و الشجار اكثر بٌن . ٌحصل على المكانة االجتماعٌة و ٌهتم بجذب انتباه االخرٌنوالمرحلة للثبات النسبً 

ٌمٌل الذكور للعدوان الٌدوي  اما االناث  الذكور و الذكور و ٌقل نوعا بٌن الذكور و االناث و ٌقل جدا بٌن االناث و االناث

 فعدوانهن لفظً

 سمات النمو االجتماعً

اتساع دابرة المٌول و /تعدل السلوك بحسب المعاٌٌر و االتجاهات االجتماعٌة و قٌم الكبار / السعً نحو االستقالل

اضطراب السلوك اذا / المهارات االجتماعٌةنمو الوعً االجتماعً و / نمو الضمٌر و مفاهٌم الصدق و االمانة/ االهتمامات

 حدث صراع او معاملة خاطبة من جانب الكبار

 :فٌه ةالعوامل المؤثر

وسابل االعالم و /عالقة الطفل بالوالدٌن و استخدام الثواب و العقاب فً توافقه االجتماعً/التنشبة االجتماعٌة فً المدرسة 

 الثقافة العامة و الخبرات

 النمو الجنسً

رك مرحلة الطفولة الوسطى مرحلة الطفولة المتؤخرة من حٌث اعتبارها فترة كمون سابقه للبلوغ  الجنسً فً مرحلة تشا

 المراهقة  

 مظاهره 

 تنمو االعضاء التناسلٌه بمعدل اكثر بطبا نسبٌا من بقٌة اعضاء الجسم ) كمون ( -ٔ

ٌُصر األطفال عل -ٕ ى استطالع الجسم و وظابفه و معرفة الفروق بٌن تشهد هذه المرحله حب االستطالع الجنسً و 

 الجنسٌن 

 مظاهره  -النمو الدٌنً

ٌمٌز النمو الدٌنً فً هذه المرحلة ) و تستمر االسبلة الدٌنٌة و ٌحاول الطفل الحصول على بعض االجابات من المعلمٌن 

بداٌة دراسة مقررات التربٌة الدٌنٌة  معو النفعٌة ( حٌث ٌكون اداء الفرٌضه و سٌله لتحقٌق منفعة كالحصول على لعبة

ٌلعب التلقٌن دورا مهما فً تكوٌن افكار كما  ٌؤخذ الدٌن بالتدرٌج مكانه العقلً ٌزٌد فً التكوٌن العقلً فكرة َّللا و الخلق

 االطفال الدٌنٌة .

 النمو الُخلقً

 ضابل السلوكٌة و مكارم االخالق تهتم التربٌة الدٌنٌة بالتربٌة الخلقٌة و تتكامل معها من حٌث  الحث على الف

 مظاهره 

 ٌحل المفهوم العام لما هو صواب و ما هو خطؤ
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 الطفولة المتأخرة

 مرحلة )قبل المراهقة( -الصفوؾ الثالثة االخٌرة-سنة( المرحله االبتدابٌة  ٕٔ – 9

 وفٌها ٌصبح السلوك أكثر جدٌة  وهذه المرحلة تمهٌد لمرحلة المراهقة

 تتمٌز بما ٌلً

 ثػء ِؼذي إٌّٛ ثبٌٕسجخ ٌسشػزٗ فٟ اٌّشاؽً اٌسبثمخ 

 ص٠بدح اٌزّب٠ض ث١ٓ اٌغٕس١ٓ ثشىً ٚاظؼ 

 رؼٍُ اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌشئْٛ اٌؾ١بح  

 رؼٍُ اٌّؼب١٠ش اٌخٍم١خ ٚاٌم١ُ  

 رى٠ٛٓ االرغب٘بد  

 االسزؼذاد ٌزؾًّ اٌّسئ١ٌٛخ  

 ظجػ االٔفؼبالد 
 وهً أنسب المراحل لعملٌة التطبٌع االجتماعً

 النمو الجسمً 

 ٌهتم الطفل فً هذه المرحلة بجسمه وٌنمو مفهوم الجسم لدٌه وٌإثر فً نمو الشخصٌة

 مظاهر النمو الجسمً

 تستطٌل األطراؾ وٌتزاٌد النمو العضلً وتكون أقوى من قبل و تتعدل النسب الجسمٌة,و تصبح قرٌبة الشبه بها عند الرشد

تزداد المهارات و% فً السنه  ٌٓٔزداد الوزن بنسبة  و% فً السنة ٘ول بنسبة ٌزداد الطو ٌتتابع ظهور األسنان الدابمة

 ٌقاوم المرض بدرجة ملحوظة وٌتحمل التعبكما  الجسمٌة وتعتبر اساساً ضرورٌاً لعضوٌة الجماعة والنشاط االجتماعً

 أكثر مثابرة

 النمو الفسٌولوجً

 ز العصبً والؽدديٌستمر النمو الفسٌولوجً فً اطراد خاصة فً وظابؾ الجها

 مظاهره  

ٌبدأ التؽٌر فً كما ٌتناقص معدل النبض وٌزداد تعقد الجهاز العصبً وٌستمر ضؽط الدم فً التزاٌد حتى بلوغ المراهقة  

تقل ساعات و ٌبدأ الحٌض فً نهاٌة هذه المرحلة.وظابؾ الؽدد وخاصة الؽدد التناسلٌة استعداد للنضج فً مرحلة المراهقة

 ساعات فً المتوسط  ٓٔالنوم الى 

 ٌطرد النمو الحركً وٌالحظ أن الطفل ال ٌكل وال ٌمل:النمو الحركً

 مظاهره

حركة الطفل أسرع وأكثر قوةو ٌتحكم .هذه  مرحلة النشاط الحركً الواضح وتشاهد فٌه زٌادة واضحة فً القوة والطاقة

 تتم السٌطرة الكاملة على الكتابة وٌنتقل الطفل من خط النسخ الى الرقعة,تزداد الكفاءة والمهارات الٌدوٌة .فٌها بدرجة أكبر

ٌشاهد النشاط الزابد و تعلم المهارات كما ٌحب تركٌب االشٌاء و امتالك ما تقع علٌه ٌداه وٌحب الطفل العمل الٌدوي و

 الجسمٌة 
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 مظاهره -النمو الحسً 

 تزداد دقة السمع والحسً و خاصة ادراك الزمن  ٌكاد ٌكتمل النمو

ٌطول البصر وٌستطٌع الطفل ممارسة األشٌاء القرٌبة من بصره بدقة أكثر ومدة أطول من ذي قبلتتحسن الحاسة العضلٌة 

 تعتبر الحواس بمثابة المراصد الخارجٌة للجهاز العصبً  و سنة وهذا عامل مهم من عوامل المهارة الٌدوٌة ٕٔحتى سن 

وكلما تعددت وتركزت حول مثٌر واحد كان ادراكه أكثر وضوحا فرإٌة مثٌر وسماع صوته وتذوق طعمه وشم رابحته 

 ولمسه ٌعطً صورة اوضح وأدق من مجرد الرإٌة وحدها

 النمو العقلً

وي الذكاء تإثر البٌبة االجتماعٌة على النمو العقلً لألطفال ذوي القدرات المتوسطة والمنخفضةفً حٌن تعوق تقدم ذ

المرتفعوٌتمٌز النمو العقلً بالنمو السرٌع وٌرتبط بالنمو االجتماعً واالنفعالٌكما ٌرتبط بمدى االعتماد أو االستقالل 

 كلما زاد االستقالل كلما زاد التقدم العقلًو االنفعالً واالجتماعً بوالدٌهم

 مظاهره -النمو العقلً

هذه المرحلة ٌصل الطفل الى حوالً نصؾ امكانات نمو ذكابه فً  فً منتصؾو  ٌٕٔطرد نمو الذكاء حتى سن الـ 

تنمو مهارة القراءة وٌحبها وٌقرأ ما .ٌستمر التفكٌر المجرد فً النمو واستخدام المفاهٌم والمدركات الكلٌةكما  المستقبل

 واهر الطبٌعٌةٌستثٌره البحث عن الحقٌقة لفهم الظو ٌستطٌع قراءة الصحؾ ذات الخط الصؽٌرو ٌجذب اهتماماته

ٌالحظ النقد الموجه إلى . ٌزداد مدى االنتباه و مدته و حدته.ٌزادا لدٌه حب االستطالع .تتضح تدرٌجٌاً القدرة على االبتكار

والطفل وإن كان ٌهتم بؤرآء وأفكار اآلخرٌن إال انه بٌن حٌن وآخر ٌتحدى هذه األرآء وتلك األفكار فً . الكبار والنقد الذاتً

ٌتضح التخٌل و تزداد القدرة على التركٌز بانتظام وتنمو الذاكرة نمواً مطرداً وٌكون التذكر عن طرٌق الفهم.واسلوب جدلً 

 تعقٌداً وٌزداد اهتمامه بؤوجه النشاط الالمنهجًٌزادا استعداده لدراسة المناهج األكثر ,و اإلبداعً

 فً كالم الطفل وقراءته وكتاباته المرحلةٌتضح النمو اللؽوي فً هذه :النمو اللغوي

 مظاهره

ٌزداد اتقانه للمهارات /ٌدرك التماثل والتشابه اللؽوي/ٌدرك التباٌن واالختالؾ بٌن الكلمات /تزداد المفردات وٌزداد فهمها 

 ادراك معانً المجردات)الصدق واألمانة والعدل والحرٌة والحٌاة والموت( / ل مهارة طرح األسبلة واإلجابةاللؽوٌة مث

 ٌظهر الفهم واالستمتاع الفنً والتذوق األدبً/ ٌالحظ طالقة التعبٌر والجدل المنطقً

 هذه المرحلة مرحلة هضم وتمثل الخبرات االنفعالٌة السابقة:النمو االنفعالً

 مظاهره 

ٌُطلق علٌها مرحلة الطفولة و ٌحاول التخلص من الطفولة والشعور بؤنه كبٌر تعتبر مرحلة االستقرار والثبات االنفعالً لذا 

التعبٌر , ٌمٌل الى المرح وٌفهم النكت وٌطرب لها.وٌنمو الذكاء االنفعالً مثل ضبط الذات والحماس والمثابرة .كماالهادبة

 .ٌحاط ببعض مصادر القلق والصراع وٌستؽرق فً احالم الٌقظة,و ألذى ممن ٌؽار منهعن الؽٌرة بالوشاٌة واإلٌقاع با

ٌُالحظ ضبط االنفعاالت ومحاولة السٌطرة على النفس وعدم افالت و ٌتعلم كٌؾ ٌضبط انفعاالته وٌملك نفسه عند الؽضب

 فً شكل مقاطعة االنفعاالت فمثالً اذا ؼضب فلن ٌعتدي على مثٌر الؽضب اعتداء مادي بل لفظٌاً أو
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 .بالمقاومة السلبٌة مع التمتمة ببعض األلفاظ وظهور تعبٌرات على الوجه التعبٌر عن الغضب

تقل المخاوؾ وإن كان ٌخافمن الظالم واألشباح واللصوص مما ٌهدد و ٌالحظ بعض األعراض العصبٌة والعادات والكذب

 ٌراً سٌباً على النمو الفسٌولوجً والعقلً واالجتماعً األمن والشعور بالنقص وٌإدي به الى القلق الذي ٌإثر تؤث

 النمو االجتماعً

 ٌعرؾ الطفل المزٌد عن المعاٌٌر والقٌم واالتجاهات والضمٌر ومعانً الخطؤ والصواب وٌهتم بالتقٌٌم الُخلقً للسلوك

 مظاهره 

على أشده ٌشوبه التعاون والتنافس والوالء ٌزداد احتكاكه بجماعات الكبار ٌزداد تؤثٌر جماعة الرفاق وٌكون التفاعل معهم 

تنمو فردٌة الطفل وٌزداد الشعور بالمسبولٌة االجتماعٌة وتتؽٌر المٌول وأوجه النشاط و والتماسك,ٌبدأ تؤثٌر النمط الثقافً

 ٌقل االعتماد على الكبار وٌطرد نمو االستقاللو الطفولٌة الى الخصوصٌة واالستقالل 

ٌتوحد الطفل مع الدور الجنسً المناسب وتتضح عملٌٌة التنمٌط الجنسً)تبنً الدور الجنسً( أي عملٌة التوحد مع شخصٌة 

ٌتضح التوحد مع الجماعات أو المإسسات فٌفخر الطفل بفوز فرٌقه و الجنس نفسه واكتساب صفات جنسه ذكراً أو انثى 

 الجنس اآلخر وتكون االتصاالت االجتماعٌة بٌن الجنسٌن مشوبة بالفظاظةٌبتعد كال الجنسٌن فً صداقاته عن . كما  مثالً 

 ٌإثر األخوة األكبر فً الطفل وهو بدوره ٌإثر على اخوته كما  ونقص االستجابة والمضاٌقات والخجل واالنسحاب 

 األصؽر منه وٌتعالى علٌهم

 :النمو الجنسً

 هً مرحلة ما قبل البلوغ الجنسً

 مظاهره 

ٌالحظ اللعب الجنسً , تتجدد األسبلة الخاصة بالوالدة والجنس لكن بمستوى ارقىو االهتمام الجنسً كامناً مازال أكثر 

قد ٌحدث التجرٌب الجنسً ولكنه فً هذه المرحلة ؼالباً ما ووممارسة العادة السرٌة كمحاولة لتخفٌؾ أي نوع من التوتر 

 ٌكون بٌن افراد الجنس نفسه

 :النمو الدٌنً 

ٌقترب من وفً العمر ومع ارتفاع مستواه العقلً ٌتجه الشعور الدٌنً نحو البساطة والوحدة ٌبتعد عن االنفعاالت مع تقدمه 

 المنطق والعقل

 :النمو الخلقً

ٌتعلم ما هو حالل وما و تتحدد االتجاهات الخلقٌة فً ضوء االتجاهات األسرٌة والمدرسة والبٌبة وٌكتسبها وٌتعلمها منهم

ٌعتبر الحكم الُخلقً و المفاهٌم الُخلقٌة مثل األمانة والصدق وٌمارسهاوتختلؾ عن التطبٌق األعمى لها ٌدرك .هو حرام 

 هنا تؤتً اهمٌة دور الوالدٌن والمربٌن كنموذج ٌقتدى بهونتاجاً لما تعلمه الطفل مثل الصدق والكذب والحقوق والواجبات 
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 مرحلة المراهقة

لٌس فً العالقات  . انطالق الفرد من النطاق األسري الضٌق إلى نطاق المجتمع بشكل عامتمثل مرحلة المراهقة نقطة 

 الفردٌة التً تربطه باآلخرٌن فحسب بل فٌما ٌتعلق بالنظم االجتماعٌة السابدة من عادات وتقالٌد وأعراؾ وؼٌرها

 لفرد نفسٌا باألسرة ٌبدأ ٌقل بشكل كبٌروٌقصدون بذلك أن ارتباط االفطام النفسً: أطلق بعض العلماء على هذه المرحلة 

فٌبدأ المراهق بالشعور باالرتٌاح مع أشخاص خارج نطاق األسرة أكثر مما ٌجده مع والدته وأخوتهٌنعكس ذلك على   

نسبة الوقت الذي ٌمضٌه معهم إذ ٌزداد الوقت الذي ٌمضٌه مع زمالبه فً حٌن ٌتقلص الوقت الذي ٌمضٌه مع أفراد أسرته 

ل الوقت الذي ٌمضٌه المراهق فً البٌت لٌس دلٌال على عدم بدء االنفصال النفسً فقد ٌمضً الساعات الكثٌرة فً لكن طو

البٌت ولكن فً نشاطات فردٌة أو أنه مع بقابه مع أسرته فهو ال ٌشعر باالرتٌاح كما ٌشعر مع زمالبه هذا االنفصال 

 ل مفاجبوإنما بشكل تدرٌجًالنفسً عن األسرة  واالرتباط بالمجتمع ال ٌحدث بشك

 مطالب النمو فً مراحله المراهقة

 ّٔٛ ِفَٙٛ سٜٛ ٌٍغسُ ٚرمجً اٌغسُ 

 رمجً اٌذٚس اٌغٕسٟ فٟ اٌؾ١بح )روش أٚ أٔضٝ ( 

 رمجً اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس ٔز١غخ ٌٍّٕٛ اٌغسّٟ اٌفس١ٌٛٛعٟ ٚاٌزٛافك ِؼٙب 

 رى٠ٛٓ اٌّٙبساد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؼم١ٍخ اٌعشٚس٠خ ٌإلٔسبْ اٌصبٌؼ 

 اسزىّبي اٌزؼ١ٍُ 

 رى٠ٛٓ ػاللبد عذ٠ذح غ١جخ ٔبظغخ ِغ سفبق اٌسٓ  

 ّٔٛ اٌضمخ فٟ اٌزاد ٚاٌشؼٛس اٌٛاظؼ ثى١بْ اٌفشد 

 اخز١بس ِٕٙخ ٚاالسزؼذاد ٌٙب عس١ّبً ٚػم١ٍبً ٚأفؼب١ٌبً ٚاعزّبػ١بً  
 

 النمو فً المراهقة مظاهر وخصائص

ٌعنً الشخص الذي ٌوجد فً طور  وواقترب الفتى من البلوؼاألصل اللؽوي لكلمة مراهق مشتقة منالفعل رِهق بمعنى دنا 

 الترشٌد)من الرشد( أي سٌصل إلى الرشد

 :تعرٌف المراهقة فً علم نفس النمو

هً المرحلة التً تبدأ بالبلوغ وتنتهً بدخول المراهق فً مرحلة الرشد وفق المحكات التً ٌحددها المجتمعفبداٌة المراهقة 

بط بعملٌة البلوغ والتً تعنً العملٌة الفسٌولوجٌة التً ٌتحول الفرد بها من كونه ال جنسً إلى واضحة وهً فسٌولوجٌة ترت

 أما نهاٌة المراهقة فهً اجتماعٌة تتؤثر بمعطٌات وظروؾ المجتمع الذٌٌعٌش فٌه المراهق. شخص جنسً

 اة تكون زوجة وربما قبل هذا السنففً الماضً ٌعد الفتى ذو الستة عشر عاماً رجالً ألنه ٌكون لدٌه عمل وٌتزوجوالفت

أما فً العصر الحالً فنالحظ أن هذه المرحلة طالت وبالتالً فإن تؤخٌر إشباع كثٌر من الحاجات الجسمٌة والنفسٌة 

إذن المراهقة بداٌتها  . لسنوات عدٌدة قد ٌترتب علٌه بروز بعض المشكالت الناتجة عن نقص اشباع الحاجات السابقة

 ٌتها اجتماعٌة تعتمد على تعامل المجتمع مع المراهقفسٌولوجٌة ونها

 :النمو الجسمً

وتكون الزٌادة سرٌعة فً بداٌة المراهقة وتتباطؤ بعد سنتٌن أو ثالث من بداٌة التؽٌر  ازدٌاد النمو الطولً بشكل شبه فجابً

بؤن البلوغ الجنسً ٌعجل من توقؾ  ( تقرٌباً وٌجب التنوٌه هنا8ٔفً الطولوٌبلػ الطول أقصاه فً المتوسط عند نهاٌة سن)

 النمو الطولً إذ تقفل النهاٌات العظمٌة مبكراً 
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 فهً ال تنمو بنفس النسبة فاألطراؾ تزداد ومعظم الزٌادة تتحقق فً الطول فً الساقٌن  اختالؾ نسب الجسم أو األعضاء

والقلب ٌزداد اكبر .كاألنؾ األذنان تكبران  األعضاء الصؽٌرة. واقل زٌادة فً الرأس كما أن الذراعٌن تزٌد نسبتهما للجسم

 مما تزداد الشراٌٌن لٌقوى ضؽط الدم لٌتناسب مع الحجم الجدٌد للشخصكما ٌالحظ أن العظام تسبق فً نموها العضالت

تبدل .ووهذا ٌجعل المراهق ٌشعر بنوع من اآلالم الخفٌفة والتوتر قرب المفاصل خصوصاً للذٌن نموهم الطولً سرٌع 

اكثر من اإلناث نتٌجة لتؽٌر حجم الحبال الصوتٌة فتزداد ؼلظة لدى الذكور والتؽٌر  وٌكون واضحاً لدى الذكور الصوت

 فً الصوت ٌلفت انتباه اآلخرٌن

 ظهور حب الشباب , ( وٌرافق هذا ازدٌاد فً الدافع الجنسًٕٓ-٘ٔازدٌاد الهرمونات الجنسٌة وتبلػ ذروتها بٌن سن )

الهرمونٌة التً ٌمر بها المراهق وتؽٌر الطبقة الدهنٌة للجلد خاصة عند الفتٌاتوتختفً بصورة  وٌكون نتٌجة للتؽٌرات

 طبٌعٌة فً بداٌة العشرٌن من العمر

 ساعات النوم

 فترة البلوغ وما ٌرافقها من تؽٌر ونمو جسمً سرٌع ٌإدي إلى زٌادة حاجة المراهق للنوم ألن الجسم فً حالة استنفار 

 ثٌرة تجعله ٌحتاج للراحة أكثروٌمر بتؽٌرات ك 

 بعض اآلثار المترتبة على التغٌرات الجسمٌة

زٌادة االهتمام بالجسم حٌث ٌكثر تؤمل المراهق لجسمه ومراقبة ما ٌطرأ علٌه من تؽٌرات من خالل المرآة ومقارنة نفسه 

ونتٌجة ما ٌشعر به . فً الطفولة باآلخرٌن وشعوره بؤنه ؼٌر سوي أو طبٌعً  الختالؾ نسب الجسم لدٌه  عما اعتاد علٌه

لبعض اعضاء الجسم  قبل الوصول إلى حالة التوازن فً أواخر المراهقةٌجب أن ٌحذر المدرسٌن فً مرحلة المراهقة من 

الحاجة للتكٌؾ مع تلك األبعاد الجدٌدة نتٌجة و التعلٌق على بعض أجزاء الجسم لدى المراهقٌن لحساسٌة ذلك فً تلك الفترة

هناك إشكالٌات بسٌطة فً التعامل مع اعضابه بؤبعاده و الجسمٌة السرٌعة فً الطول والحجم فً أشهر محدودة  للتؽٌرات

الجدٌدة مثل تعثر المراهق فً مشٌته وهو ٌحمل صٌنٌة الشاي مثالً الرتطام ذراعٌة بجانبً الباب أو ٌرتطم ببعض األشٌاء 

 التً بجانبه عندما ٌمشً

 زٌادة الحاجة للؽذاء

ٌة ونوعٌة الؽذاء الذي ٌحتاجه جسم المراهق تزداد بشكل كبٌر نتٌجة للنمو السرٌع الذي ٌمر به المراهق والطاقة التً كم 

مواعٌد األكل المعتادة ؼٌر كافٌة لتلبٌة طلبات جسمه فهو ٌحتاج إلى وجبات إضافٌة بٌن و ٌصرفها فً النشاطات المختلفة

قبل االسرة والمربٌن الن المراهق قد ال ٌستطٌع انتظار الوجبات  الوجبات الربٌسٌةوٌجب االنتباه لهذا من

ال تتناسب مع الزٌادة فً حجم  زٌادة حجم الجسم لدى المراهق فً بداٌة المراهقةو الربٌسٌة)الفطور, الؽداء, العشاء(

 العضالت 

بعض النشاطات الجسمٌة الشاقة فالبد من تجنٌب المراهقٌن  العظام لم تستقر بعد فً نموها.حٌث ٌتؤخر نضجها قلٌالً 

 خصوصاً ما ٌتعلق بالجهد العضلً كحمل األشٌاء

 النمو الفسٌولوجً

 عملٌة فسٌولوجٌة ٌتحول الفرد بها من كونه ال جنسً أي ؼٌر قادر على اإلنجاب إلى شخص جنسً:البلوغ

 ( ٖٔ-ٔٔبٌنت اإلحصاءات ان توقٌت هذه العملٌة متقارب بٌن المجتمعات المختلفة حٌث ٌحدث لإلناث ما بٌن)
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 قبل حدوث البلوغ بسنة إلى سنتٌن(وقد ٌبكر قبل ذلك أو قد ٌتؤخرٗٔ-ٕٔوللذكور ما بٌن)

ة  وهرمونات تكؾ من نشاط الؽدة تحدث تؽٌرات ؼددٌة هرمونٌة حٌث تفرز الؽدة النخامٌة  لهرمونات تنشط الؽدد التناسلٌ

ونتٌجة للتراكم التدرٌجً كما ٌصاحب هذا زٌادة فً إفراز هرمون النمو الذي ٌنشط النمو الطولٌ الصنوبرٌة والثٌموسٌة

للهرمونات الجنسٌة قبٌل البلوغ فإن الدافع الجنسً قد ٌظهر على بعض األطفال دون أن ٌنتبه لذلك وقد ٌكون هناك 

و قٌامها بوظٌفتها فتفرز الحٌوانات المنوٌة ٌحدث البلوغ نتٌجة لنضج الؽدد التناسلٌة و وبة بٌن األطفالتصرفات ؼٌر مرؼ

و الهرمونات الجنسٌة الذكرٌةوالسابل المنوي الذي تعٌش فٌه الحٌوانات المنوٌة أما المبٌض عند األنثى فإنه ٌفرز 

تنقل الطفل إلى شكله الرجولً أو ؽٌرات جسمٌة واضحة ٌصاحب البلوغ تو البوٌضات والهرمونات الجنسٌة األنثوٌة

وتؽٌر  , وتبدل الصوت , األنثوي تعرؾ بالتؽٌرات الجنسٌة الثانوٌة والتً منها ظهور الشعر فً أماكن جدٌدة من الجسم

 ٌمكن مالحظتها  باإلضافة إلى العالمات البارزة للبلوغ التً, وبروز األثداء عند اإلناث,وتبدل فً أبعاد الجسم ,شكل األنؾ

فإن التحلٌالت المخبرٌة واألشعة ٌمكن أن تدل على وصول الفرد إلى البلوغ من خالل تحلٌل الدم والبول لمعرفة نسب 

الهرمونات الجنسٌة ووجود بعض الحٌوانات المنوٌة وكذلك خلو البول من مادة الكرٌاتٌن والتً ٌدل وجودها على عدم 

 بلوغ الفرد

 فً حٌن أن هناك عوامل أخرى ثانوٌة فراد فً سن البلوغ بالدرجة األولى إلى العامل الوراثًترجع الفروق بٌن األ

 تؤثٌرها محدود بالمقارنة بالعامل الوراثً كالتؽذٌة 

 تأثٌر توقٌت البلوغ

ور ٌشعر الذكور الذٌن ٌبلؽون مبكراً باالرتٌاح واالفتخار بعكس المتؤخرٌن فً البلوغ حٌث ٌشعرون )بالخجل والشع

 وٌكن أقل ارتٌاحاً لما حدث لهن بالنقص(أما المبكرات فً عملٌة البلوغ من اإلناث فعكس هذا حٌث ٌشعرن بالخجل والقلق

ٌتعامل الناس مع ذلك ألن التؽٌرات لدٌهن معظمها فً أماكن حساسة)كالحٌض( ومالحظة)كبروز الثدٌٌن(

س وفقاً ألعمارهم حٌث ٌتم انتقادهم عند اللعب مع اقرانهم فً ولٌالمراهقٌن)ذكوراً, وإناث( فً الؽالب وفقاً ألجسامهم 

 السنكما ٌتم انتقادهم فً المناسبات االجتماعٌة عندما ال ٌتصرفون كالكبار عند عدم معرفتهم بالتصرؾ الالبق

مون من بعض أما المتؤخرون من البنٌن والبنات فٌعاملون على أنهم صؽار وبؤلفاظ ال تناسب أعمارهم)ٌا شاطر( وقد ٌحر 

 الممٌزات التً تمنح لمنهم فً سنهم

وقد ٌلجؤون لبعض المتؤخرون فً عملٌة البلوغ ٌشعرون بالنقص وٌزٌد لدٌهم القلق ألنهم ٌشعرون بؤنهم أقل من أقرانهم 

 الطرق التعوٌضٌة اإلٌجابٌة منها والسلبً

المجتمعات الؽربٌة أكثر من المجتمعات  وهذه المشكلة واضحة فًالمبكرات فً عملٌة البلوغ أكثر عرضة لالستؽالل

اإلسالمٌة وهلل الحمد فهن كبٌرات من الناحٌة الجسمٌة ولكن أعمارهن صؽٌرة مما ٌسهل التؽرٌر بهن من عصابات 

 الدعارة ومن الذباب البشرٌة

 بة للفتٌاتبٌنما ٌكون العكس بالنس مفهوم الذات عند المبكرٌن فً عملٌة البلوغ من الذكور أعلى من المتؤخرٌن

 :النمو العقلً

: تستمر الزٌادة فً الذكاء بعد مرحلة الطفولة ولكن لٌس بنفس الزٌادة التً كان ٌنمو بها فً مرحلة الطفولة فهً هنا الذكاء

 ( فً المتوسط8ٔزٌادة أقل حٌث ٌتوقؾ الذكاء عن الزٌادة بعد سن)


