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ي           ي تت  الت                               وزارة التعتيت تلتا التيتتث  والت

جتتتتتتتثـتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث                                                                           

كتتت تتتلتتت  التتتالتتتلتتت  لتتت تتتيتتت تتت   ال تتتتتت  تتت                                  

                                    قستتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتت تتتتتتتت   ا تتتتتتتتلتتتتتتتتثة                                               

. 
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 الز اب،ا وتفكير اإلنسااااب  مد م    أثارت التغيرات التي تطرأ على اإلنسااااب عسر اااامرات عترا انت ا   
ا وتتغير ل  ه الجرانب تفكير  كسر يتغير جساااااااااااااااته و عم  ا الطفل ف ،وراااااااااااااااار اتهفظهرت في كتاباته 

 عالية.واالنف ةاالجتتاعي

على أهتية االهتتام بالطفل ب راااااااة التغيرات التي تطرأ عليه و ر   ”لوكجون  ”الفيلسااااار ركز وم  
 .حتى تمغر  وتثست العادات والتقالي  فيه  مد الصغر   ه،لالقي  والعادات الصحية 

التيالد حتى الخا سة ااا و ن الخا سة حتى  ) نمس  حياة الطفل إلى  رحلتين  ”روسوجان جاك  ”أ ا
وخسراته. واالهتتام بألعاب الطفل لتمتية حراااااااااااه  الطفل،وأك  على أهتية تربية حرا   عشااااااااار الثانية 

 .ل ى الطفلالحرا   ةعلى تمتي أك 

بتت ع و الحظة وتساااجيل اااالرا اوحفاا وحركاته  الشاااامعة  ن التيالد إلى اااامتين وأك   ”تيدمان ”مام
 وونهيمتر نتر اريع ج ا  ونهعلى اوا امتين  ن عتر الطفل  أك  ،حياتهأب خسرات الطفل تؤثر في 

  حفل يتحرا ويتكل . والكالم الى الحركةيتحرا  ن حفل عاجز عن 

واجهت وم   الحية،أب اإلنساااب رخر حلقة  ن حلقات التطرر في ااال  الكاممات  ”داروين ”نظرية ترى  
إال أب المظرية لها أهتيتها في تح ي  تأثير السيئة في  حيراب،نظريته رفضاا العت ار أب اإلنسااب أهاله 

 .المتر
 

 علم نفس النموتعريف 

ويهت  ب رااة التغيرات التي تطرأ على اإلنساب  ة،المظري ن أه   جاالت عل  المفس عل  نفس المتر   
 والعقلية. مد لحظة اإلخصاب وحتى التتات  ن جتيع المراحي الجستية واالجتتاعية واالنفعالية 
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بع ها  جترعة أخرى  تس أ” المضاااا   ”هر: تس أ حياة اإلنساااااب بتجترعة  ن التغيرات لها ه    عين 
التغيرات التي تح ث  التتات.جز وتستتر هدا التغيرات حتى فيظهر علية الضعف والع التغيرات، ن 

 .تسير  ن ضعف الى مرا الى ضعف لإلنساب

هللا الدي خلقك   ن ضعف ث  جعل  ن بع  ضعف مرة ث  جعل  ن بع  مرة ضعفا وشي ه  ”تعالىماا 
 ”.الق ير خلق  ا  شاء وهر العلي  

” على هدا التمحمى  فهرم  مرة ويطلقضااعفين وتمتهي بضااعف وبين ال بضااعف،فحياة اإلنساااب تس أ   
 ”.  ى الحياة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف علم نفس النمو

 فه  السلرا وتفسيرا. -1
 التمسؤ بتا ايكرب عليه السلرا. -2
 ض ط السلرا والتحك  فيه وتع يله وتحريرا وتحسيمه. -3
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 أهمية دراسة علم نفس النمو للمربين

ن الرراثة والسيئة في تكرين دوافعه و يرله وأنتاط اإللتام بطسيعة شاااااخصاااااية اإلنسااااااب وعالمة كل   -1
وكي  تؤثر  ةوالسيئ ةلرراثبا يتأثراالنساااااااب وكي   ةشااااااخصااااااي حسيعة عرفما على  .التختلفةااااااالركه 

 .ةاالنساب و يرله والركه التختلف في دوافع ةوالسيئ ةالرراث
فه  كيفية التعا ل  ع التعر  على مرانين المتر وهي التي تحك  اتجاا المتر واااااااااااااااارعته وبالتالي  -2

 .والتمزا ة ع االحفاا والتراهقين في الت رااوحفاا والتراهقين  سهل للتربي اب يتعا ل 
 ةلترحل ةنع  الطفل في هدا الترحل فه  المتر  ساااااااااااااااه  في إع اد الطفل أو التراهق للتراحل التالية -3

 .او التسمين ةالشيخرخ ةالرش  ونع  الراش  لترحل ةونع  التراهق لترحل ةالتراهق
ونتعر  على أاااا اب الالاااارية ث   حاولة  الساااري التعر  على السااالرا الساااري والالااااري فمشاااجع  -4

الدكاء كي  تزي  والرزب كي  يزي  اذب خط المتر  ةنسااااااااااا  عين.  ساااااااااااير في حريق  عالجها المتر
 خرج هدا الفرد عن هدا الخط اتي بالمتر الغير اري. وإذاالسري  عرو  

، رد ة بين الجمسااااااين في  سااااااار المتر المفسااااااي والجسااااااتي واالجتتاعي واالنفعالي عرفة الفروق الف -5
 .اروالتق  السرعةتمتر بمفس  االفراد ال

تح ي  اوه ا  التربرية وبماء التماه  والتقررات ال راااااية وتصاااتي  اودوات واوجهزة التعليتية بتا  -6
نتر الطفل  في  رحلةالتراحل كي   صااايغرب االه ا  في ضااارء جتيع   علته والتال يد يتماااااب 

 .وتختلف اه ا  الطفل عن التراهق ةوالتراهق

 

 النمو تعريف

 والعقلية، الجساااااااااااااااتية،تلك التغيرات االرتقامية السمامية التي تطرأ على الفرد في  ختلف المراحي ”    
 ”حياتهوحتى انتهاء تكريمه وذلك  مد لحظة  واالجتتاعية، واالنفعالية،

  بالز ن قامية أب التغيرات المتامية ترت ط ارت احا  متظتا  صطلح ارت ) عمي
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تح ث في ز ن المتر  ثل تغيرات  المتاميةوتعمى اب التغيرات  ةي  يتفق اب المتر تغيرات ارتقاميالتعر 
 ح ث  ن تغيير في اااااااالرا االنسااااااااب كله  ح ث في ومت  و ا ةوالرظامف العقليفي وظامف الجسااااااا  

 .ةبمامي ةرات ارتقاميعليه تغي أحلق ح د لدلك 

 

  والتطور؟الفرق بين مصطلحي النمو  ما

الق رة على اااااااتخ ام الدراعين واوهاااااابع  أ ا”. نتر ”اوهاااااابع هرالزيادة في حج  الدراعين أو  اا: ث
 .”تطرر ”فهرأو ااتخ ام الكر سيرتر في أداء عتل كالكتابة أو الرا  

 

 المبادئ العامة للنمو 

 و متظ .المتر عتلية تغير كلي  ستتر  -1
   ح دة. سير المتر في اتجاهات  -2
 .وتؤثر في الترحلة التالية لها ن  راحل المتر بالترحلة السابقة  تتأثر كل  رحلة -3
 .متر بالعرا ل ال اخلية والخارجيةيتأثر ال -4
 . خضع المتر لتس أ الفروق الفرد ة -5
 .المتر يتضتن التغير الكتي والكيفي -6
 .اختال   ع ا ارعة المتر -7
  به.المتر  تكن التمسؤ  -8

 

 التطور النمو

 الزيادة في حج  الجس  وأجزاءا أو تركي ه
  ثل الطرا والرزب والشكل الخارجي

 الرهرا إلى حالة  ن الق رة الرظيفية اراء كانت  رت طة 
 ةالرظيفي ةفي الق ر  زيادة بالمراحي السيرلرجية أو السلركية
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 :تيكال ويمكن توضيح هذه المبادئ 

 ومنتظم.لنمو عملية تغير كلي مستمر ا-1

ور   اااااااتترارية المتر  الحياة،بتفهرم   ى ذلك يرت ط و المتر عتلية  ساااااتترة حراا حياة اإلنسااااااب     
أو حفرة في المتر اللغري كتا  التراهقة،كتا في  رحلة  حفرات،إال أنه ليس ت ريجيا دامتا فق  تح ث 

 .لمتر االجتتاعي كتا في الرش في اوالطفرة  الت راة،في  رحلة  ا مسل 

ولكمها تتس الجرانب االجتتاعية والجساااااااتية  الشاااااااخصاااااااية،المتر عتلية كلية ال تتس جانب واح   ن 
 اجتتاعية، ويصااا ح أكثر اللغرية،عم  ا  تشاااي تزي  حصااايلته  الطفل)  ثاا:واالنفعالية في تكا ل تام 

 .رانب االنسابتغيير كلي  متظ   ح ث في جتيع ج ،انفعاالته وتخف ح ة 

  محددة.يسير النمو في اتجاهات -2
 :أو االتجاا  ن أعلى إلى أافل االتجاا  ن الرأ  إلى الق  ين -أ

حياته يس ا بتحريك  ب ا ة))اااااااا الجلر  مسل الرمر  أو التشي  حركات الرأ  مسل الرمر   ثل:
   قف رااه فقط مسل اب  جلس ويجلس مسل اب 

 : ن الراط إلى اوحرا  االتجاا -ب

 ن  الجلر  مسل الكالم والتشي اااااااااوحرا  مسل ااتخ ام  ااتخ ام  فاهل الراغ والكرع: ثل 
 الراط الى االحرا  والراط هر التحرر االاااي  ح ث المتر  ن الراط الى االحرا 

 :االتجاا  ن العام إلى الخاص -ج

ع المتر يس ا و  ةبحركات كلي يس ا تخصصاااااا الفه  عام ث  أكثر  الحركات كلية ث  جزمية:  ثل
 ة.و ع تق م المتر  تسك بي  واح  بالي ين باإل ساا
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 تتأثر كل مرحلة من مراحل النمو بالمرحلة السابقة وتؤثر في المرحلة التالية لها-3

 كل  رحلة هي ا ت اد للترحلة السابقة لها وتتهي  للترحلة التالية:

ولى  ن الحتل تؤدي إلى والدة حفل إهااااااااابة اوم بالحصاااااااا ة اولتانية خالا الثالث أشااااااااهر او  ثاا:
 كدلك. شرها وي قى 

وفق اب الرعا ة واالهتتام  بالثقة،العام اووا  ن حياة الطفل  عتسر عا ا حااتا في نتر الشعرر   ثاا:
المتر  راحل  ت اخله  التساااااتقسل.الكافي يؤدي إلى الفشااااال في تكرين عالمات اجتتاعية هاااااحيحة في 

 . ع بعضها ال عض

 لنمو بالعوامل الداخلية والخارجية يتأثر ا-4

 الخاهة.كالدكاء والق رات العقلية تظهر في الصفات الجستية والعقلية  )ال اخلية  العرا ل الرراثية    

  والمفسية.تظهر في الصفات االنفعالية واالجتتاعية  )الخارجية السيئية أ ا العرا ل    

يس ا عم  الطفل وهر جانب  للت رااااااةاالااااااتع اد  المتر.في  كتا تؤثر عتلية التفاعل بين الرراثة والسيئة
 .الرراثةتصقل  ةالسيئ الطفل.تكشف عن ااتع اد  الرراثيةالعرا ل  تس أامرات  7او  6وراثي  ن ان 

 يخضع النمو لمبدأ الفروق الفردية -5

 والسيئة.أاا  هدا التس أ هر عا لي الرراثة 

وم رات  التعل ،ه في توحريق الحياة،في  هوأاااااااااااااااالرب ين،خر آلالكل فرد اااااااااااااااارعته في المتر تختلف عن 
 و هارات ....

 النمو يتضمن التغير الكمي والكيفي -6

فيتضاااااااااتن الزيادة في الق رة الرظيفية  الكيفيأ ا  اوعضااااااااااء،يتضاااااااااتن الزيادة في حج   الكتيالتغير 
 .يفيةفي كفاءتها الرظزيادة حج  الدراعين  صاحسها زيادة   ثل: الحج .للعضر  صاح ة للزيادة في 
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 اختالف معدل سرعة النمو-7

و ن فرد إلى رخر.  المتر، جرانب ن  جانبوبين كل  أخرى،تختلف اااااااااااااااارعة المتر  ن  رحلة إلى 
 ة.الجميمي الترحلةعتر االنساب هي نتر في  ة رحل أارع

  به.النمو يمكن التنبؤ -8

   ستقسال.لتمسؤ بتا ار  يمجزا  ن خالا التعر  على  ا  تتلكه الفرد  ن م رات حالية  تكن ا

 

يالحظ اب  ظاهر المتر التختلفة تمتر كرح ة  تتااكة في انسجام وترافق تام وهي ترت ط فيتا بيمها   
ارت ااااحااااي وظيفيااااي مريااااي ذلاااك اب الفرد كاااامن حي واحااا   تكاااا ااال وليس  جرد  جترعاااة  ن الرظاااامف 

دلك يالحظ أنه إذا ح ث اضاااااااااااااااطراب او نق  او شااااااااااااااادوذ في أي  ظهر  مها أدى الى التختلفة، ل
 اضطراب في التكرين العام واوداء الرظيفي للشخصية، و ظاهر المتر هي:

 المتر الجستي: وهر نتر في الطرا والرزب والحج  وتغير في انسجة وأعضاء الجس . -1
لتختلفة  ثل الجهاز العصااااسي وضااااربات المتر الفساااايرلرجي: نتر وظامف وأعضاااااء أجهزة الجساااا  ا -2

 القلب وضغط ال م والتمفس والهض  واإلخراج ... إلخ.
المتر الحركي: نتر حركة الجسااااااااا   ثل الكتابة و ير ذلك  تا يلزم في أوجه المشااااااااااط التختلفة في  -3

 الحياة.
المتر الحسااااااااي: نتر الحرا  التختلفة )ال صاااااااار، السااااااااتع، الشاااااااا ، الدوق، االحسااااااااااااااااااات الجل  ة  -4

 االحسااات الحشرية كاإلحسا  باول  والجرع والعطش وا تالء التع ة والتثانة .و 
المتر العقلي: نتر الرظامف العقلية  ثل الدكاء العام والق رات العقلية التختلفة والعتليات العقلية  -5

 العليا  ثل االدراا والحفظ والتدكر واالنت اا والتخيل والتفكير والتحصيل.
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ر السااااااااااااااايطرة على الكالم  ثاال عاا د التفردات ونرعهااا، حرا الجتاال، والتهااارات المتر اللغري: نت -6
 اللغرية.

المتر االنفعالي: نتر االنفعاالت التختلفة وتطرر ظهررها  ثل انفعاا الغضاااااااااااااااب والخر  والفر   -7
 والحب والكرا والسهجة.... إلخ.

اااااااارة والت رااااااااة والتجتتع المتر االجتتاعي: نتر عتلية التمشااااااائة والتطسيع االجتتاعي للفرد في اال -8
 و ع اوه ماء ونتر اودوار االجتتاعية واالتجاهات والقي  والتفاعل االجتتاعي.

 المتر الجمسي: وهر المتر والتطرر في أجهزة التكاثر ووظامفه. -9

 :نموالالعوامل المؤثرة في 

 تتأثر عتلية المتر بع ة عرا ل  مها العرا ل الرراثية والسيئية وال ايرلرجية.

 الوراثية:العوامل -1

وهي تلك العرا ل التي تمح ر إلى الطفل  ن اوبرين وأج ادا وأااااااااالفه واااااااااللته والمرع الدي يمتتي   
كتا تح د التال ح العا ة  أنثى /  )ذكروالعرا ل الرراثية هي تلك العرا ل التي تح د نرع الجمس  إليه،

كتا تسه  هدا العرا ل أ ضا في تح ي   س ،الجمين و ال ح الرجه وشكل يللطفل  ثل لرب الشعر والع
أو  ال م،االاااااااتع ادات الرراثية الترضااااااية  ثل االاااااااتع اد لإلهااااااابة بتر  السااااااكر أو بعض أ را  

 .بعض او را  العقلية  ثل المتط التمغرلي  ن الضعف العقلي

ا في تسين الرراثة اب الخصاااااااااااااام  الجساااااااااااااتية للحفاا  تكن التمسؤ بها  ن الخصاااااااااااااام  التي نعرفه
الرال ين، ولكن في الرمت ذاته نج  اب بعض اوحفاا  ختلفرب عن وال يه  اختالفاي جرهرياي بساااااااااااااااسب 

 وجرد اتة وراثية  تمحية  ن جيل اابق.

تختلف الصااااااااااااافات الرراثية باختال  الجمس ذكراي كاب أم أنثى أي اب بعض الصااااااااااااافات الرراثية ترت ط 
  ن الصاافات الرراثية الترت طة بالجمس والتي تظهر بجمس دوب االخر، فتن التالحظ أب الصاالع  ثال

 فقط في الدكرر بع  السلرغ وتتمحى وال تظهر ل ى االناث واال ر ذاته بالمس ة الى عتى اولراب.
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وه   الرراثة التحافظة على الصااااااااااافات العا ة للمرع والسااااااااااااللة، وته   الرراثة كتا وج   الترب الى 
المسل و السيته  حتل الصفات القري ة  ن التتراط، فالرال اب اللداب الحياة الراطى التتزنة، أي جعل 

يتصاااااافاب بالطرا  تكن اب  جيء حفلهتا أحرا  ن الطفل العادي ولكمه أمصاااااار  ن وال  ه، والرال اب 
اللداب يتصاااااااااافاب بالقصاااااااااار  تكن اب  جيء حفلهتا أمصاااااااااار  ن الطفل العادي ولكمه  كرب أحرا  ن 

 وال  ه.

 

 ة:العوامل البيئي-2
 الخارجية التي تؤثر تأثير   اشر أو  ير   اشر على االنساب،  السيئة هي كل العرا ل

 دور لها والتي الرحتية السيئة هي السيئات هدا واوا االنساااااااااااااب فيها يمتر التي السيئات وتتمرع تتع د
 .للجمين التتيزة ال شرية الخصام  السيئة في وتظهر شخصيته وعلى االنساب على و ؤثر كسير

 اااااااااتصااااااااله الدي الت ى تقرر التي هي السيئة اب السيئية العرا ل نعر  ونحن تدكرن اب  ن ب  وال
 إب إذ الخصااااااااام   لهدا اومصااااااااى الح  إحار في نتامها أثماء الحي للكامن الرراثية الخصااااااااام 

 دوب  تحرا م  السيئية العرا ل ولكن اومصى  الح  هدا إلى الفرد إ صاا هر اواااي رالمت ه  
 بالتثيرات، الغمية اوااااااااارية فالسيئة الرراثية  اإل كانيات تحقق درجة حيث  ن اوفراد فيتفاوت ذلك،

 وتخلي اوارية، العالمات اضطراب فإب وبالعكس  رالي ها، نتر في عرنا اتكرب  أنها في شك ال
 أو اةالرفك أليتة لحرادث اواااااااااااااااارة وتعر  التربرية، أدوارهتا عن كالهتا أو أح هتا أو الرال ين
 في ه  الدين على وكدلك والتراهقين اوحفاا نتر على ااااااال اي  اااااااتؤثر التالية الضااااااامقة او الطالق

 الشيخرخة. حرر في ه   ن على وبش ة الرش  ان
 في وحرق   عار   ن له  ترفرا  ا خالا  ن اوحفاا نتر في ب ورها، الت رااااااااااااااااية السيئة وتؤثر

  هارات واكتساااااااااب وانتتاء هاااااااا امات وبماء اجتتاعي لوتفاع التشااااااااكالت، حل في وحرق  التفكير
 والحسااااااااب والكتابة القراءة  هارات وإتقاب الجمس  تغير  فرضاااااااها التي اودوار وتعل   عق ة حركية

 والتؤاسات االجتتاعية الجتاعات نحر واالتجاهات اوخالمي والحس والض ط القي  ل ا   واكتساب
 ية.الشخص االاتقاللية وتحقيق االجتتاعية



 علم نفس النمو

ة | - 11 - ح ف ص ل  ا

 الدي االجتتاعي والتحيط التطلربة التثيرات لتال يدتها ترفر التي الصااااااااحية الت راااااااااية السيئة إب 
 واالاااتثارة بالتشااريق يتصااف الدي الت ريسااي والجر والقسرا، والفه  والرد اإل جابي بالتفاعل يتصااف

 السيئة داه ضعف،  ير في واللين عمف  ير في بالش ة يتصف الدي اإلداري  والحضرر والحرار،
 اوحفاا. تمتية في أدوارها تحقق على مادرة

 التلقين على مامتة ت ريس وحرق   اشااتة ااالطة تسااردها التي الت راااية السيئة فإب ذاته الرمت في 
 ااااااتكرب  السيئة هدا  ثل  ح ودة، وأنشاااااطة الحياة عن  مفصااااالة و ماه   ترترة اجتتاعية وعالمات

 التعمريات. وتمهار العقرا فيها فتدوي  الهت  تضعفو  العقرا تتيت المتر، وجه في عامقاي 
 الجتاعة حرن إ جابية واتجاهات الجتعي الضااااااتير تكرين في كسيراي  دوراي  االجتتاعية للسيئة أب كتا 

 إش اع على تساع  االجتتاعية فالسيئة وبتؤاساته به واعتزاز التجتتع إلى وانتتاء العا ة، والتلكية
 إلى وحاجته الصاااااااااااااااح ة إلى وحاجته حبوي    حب أب إلى اجاتهح  ثل المفساااااااااااااااية الطفل حاجات
 الدات. وإث ات اإلنجاز إلى وحاجاته االنتتاء

  ن تق  ه لتا التراحل جتيع في المتر على اااااااااااااال اي  تؤثر الصاااااااااااااحية  ير االجتتاعية السيئات إب 
 يةاالجتتاع اودوار على والت ريب التهارات الكتسااااااااااااااااب فرص  ن تحج ه وبتا لإلنحرا  فرص

  ثل التعاوب، وع م الرح ة، ب ا واالنشااقاق فاقالر  ب ا الخصااام  سااردها السيئة هدا  ثل التطلربة،
 واالنحرا . الفساد انتشار على وتشجع والسعادة، المتر تعيق السيئة هدا

 حياته ، ناااااااااااااااامي كل في أفرادها لرعا ة الالز ة اإل كانات ترفر ال الفقيرة االجتتاعية السيئات إب 
 الجااا ا ة الثقااافاات ن  جتيعاااي  اوفراد لمتر اوفضاااااااااااااااال هي والترناة التتجاا دة الا  تقراحيااة افااتوالثقاا

 والتتسلطة. التتحجرة والتقلي  ة
 كل أشار وم  المتر، في وبشرية وامتصاد ة حسيعية ظرو   ن تفرضه بتا الجغرافية السيئة وتؤثر 

 وأ زجته . وح اعه  الما  ذكاء  ستريات على اإلملي  أثر إلى خل وب  وابن  سكريه  ن
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 العوامل البايولوجية: -3

جهاز الغ د له أهتية كسيرة في تمظي  المتر ووظامف الجسااااااااااااااا ، وللغ د وافرازاتها )الهر رنات  تأثير   
واضاااااااح في عتلية المتر، والغ د نرعاب:   د ممرية وهي التي تطلق افرازاتها في ممرات في التراضاااااااع 

د اللعابية والغ د ال همية والغ د ال  عية ...إلخ، والغ د الصتاء وهي التي التي تستعتل فيها:  ثل الغ 
 تطلق افرازاتها في ال م   اشرة لتحك  وظامف الجس  وهي في عتلها تؤثر اح اهتا في اوخرى.

وال تزاا ال راااااااااات في  ي اب الغ د الصاااااااتاء ح يثة وفي ح ود  ا كشااااااافت عمه هدا ال راااااااااات  تكن 
الهر رنات هدا لها تأثيرها على كل او  عظ  خال ا الجسااااااااا   ثل هر رب المتر الدي  اإلشاااااااااارة الى اب

تفرزا الغاا ة المخااا يااة، و ااا اب  فرغ الهر رب  ن انجاااز وظيفتااه الفيزيرلرجيااة حتى يساا أ  عاا ا افرازا 
 بالتمام .

 الصماء الغدد

 وظيفااة عتاال  تمظ  اا ة كاال وبااالتااالي بهااا خاااص  عين هر رب  تفرز الصاااااااااااااااتاااء الغاا د  ن  اا ة كاال
 على وهي اخرى    د وهر رنات هر رناتها بين باالشاااااااتراا او  ساااااااتقل بشاااااااكل ا ا  عيمة فسااااااايرلرجية

 :التالي المحر

التخ  أااااااااااااااافل   ة فتسااااااااااااااتى ع ي ة، تسااااااااااااااتيات الغ ة لهدا :pituitary gland النخامية الغدة-1
hypophysis فق  الف  بتجري  هانتر  الرت اط ونظرا التخ، ماع ة عم  تقع الغ ة هدا كانت ولتا 

 هدا وبساااااااااااااااسب السلغ  او المخام بإفراز عالمة الغ ة لهدا بأب اووامل ال احثين اعتقاد الى ذلك أدى
 كاب وأب. اليرم حتى االااا  بهدا تعر  والزالت المخا ية، الغ ة اااا  عليها أحلقرا الخاحئ االعتقاد
وتعتسر  فل التخ،اااكرنها تقع أ التخ، واااتيت بهدا االااا  أااافل بغ ة تسااتى اب واوفضاال اوهااح

هتزة الرهااال بين جهاز الغ د والجهاز العصاااسي تسااايطر على نشااااط الغ د اوخرى المخا ية الغ ة 
وال رقية والتماااالية، ولها فصاااب الف  اال ا ي يتحك  في المتر ويؤثر على ضااغط ال م كالكظرية 

ر بصاافة عا ة وزيادة افرازاته تسااسب ا ا الف  الخلفي نق  افرازاته  سااسب تأخر المتوتمظي  التاء 
  .1أنظر الشكل ) العتلقة أو الضخا ة،
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 ( يوضح مواقع الغدة النخامية في اإلنسان1شكل )

 هر رنات تفرز كرنها Master Glands ولدا تستى بسي ة الغ د أنراع الغ د أه  تع  فهي ووهتيتها  
 وفعالية عتل على تسيطر فهي أخرى،   د  ن زةالتفرو  االخرى  الهر رنات افراز على تسيطر ع ي ة
 الدي الجمسااااااي الهر رب  تفرز وكدلك ،  Thyrotropinتروبين الثايرو)هر رب  برااااااااطة ال رقية الغ ة
 لتطلق الكظرية الغ ة لقشااااااارة التحفز الهر رب  تفرز كدلك الجمساااااااية، الغ د وظامف ضااااااا ط على  عتل

 .القتاا  او الهرب )هر رب  دريماليناو هر رب 

 Thyroid Gland الدرقية: الغدة-2

 اهتتام كل ذلك فاق والعلتاء وال احثين واودباء الفالاااااااااااااااافة  ن كسير ال رقية باهتتام الغ ة حظيت   
  حيط خالا قيا   ن فتياته  عدرية على يتعرفرب  الفيميقيرب  كانرا .اوخرى  الغ د ااااااااااااااامر حظيت به

 .عدريتها إزالة على دليال ذلك كاب الزواج وبع  مسل بقالساااااا الفتاة عن رق ة  حيط  ا زاد فإذا رمابتهن
  31)اااااااااامة  في كلردير   المر  الطسيب جاء حتى ع ي ة مروب  حيلة االعتقادات تلك ااااااااااادت وم 

 عم . تتضاااااخ  عم  الفتيات الغ ة هدا اب وج  إذ الق ا ى الفيميقيرب  إليه ذهب  ا هاااااحة ليؤي   يالد ة
 التيالدي التااع القرب   ن اووا المصف وفي أ ضا. والحتل يض )الح الطتث أثماء او بكارتها فض
 نقصاب عن ناج   ر  وهر ،التيكسرد تا  ر  على اللحتي االاتسقاء اا  الخرارز ي العال  أحلق
  .ال رقية الغ ة في اليرد  ق ار
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 أاااااافل وتقع جماحيها تفرد التي الفراشاااااة  شااااا ه وشاااااكلها جتيعا الصاااااتاء الغ د أكسر ال رقية الغ ة وتع 
  .2انظر الشكل )، الحمجرة تحت العمق

 ( يوضح مواقع الغدة الدرقية في جسم اإلنسان2) شكل

  3-2)  ن وعرضااااااه ااااااا   6-5)  مها ف  كل حرا يسلغ كتثرين فصااااااين  ن ال رقية الغ ة وتتكرب 
    را ا30) حرالي وتزب  اااااااا   1) حرالي حرله يسلغ السربخ  ساااااااتى نساااااااي  الفصاااااااين بين ويربط اااااااا 

 هر رب  تفرز وهي ،Colloid باااالغرواب  عر  كثيفاااا ااااااااااااااااااامال تحري  الااا رقياااة الغااا ة وحريصاااااااااااااااالت
 . Thyroidالثايروي 

  Parathyroid Glandsالدرقية جارات الغدد-3

 علريتاب  مها اثماب ال رقية للغ ة الظهري  السااااااااطح على ترج  هااااااااغيرة    ة أجسااااااااام أربع وهي      
 . 3، انظر الشكل )  ل 3) وعرضها  ل  6) ا مهت كل حرا ويسلغ افليتاب واثماب

 

 

 

 

 

 ( يوضح موقع الغدد جارات الرقية3الشكل )
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 جارات الغ د وتفرز بيمهتا. وظيفية عالمة أ ة ترج  فال ال رقية الغ ة  ن القريب  رمعها  ن وبالر  
 سااااااااااااااايرمالكال ايرنات تركيز الهر رب  هدا يمظ . Parathormoneباراثر رب   ساااااااااااااااتى هر رنا ال رقية

 ويراااب D فيتا ين  ع باالشااتراا او عاء  ن الكالساايرم ا تصاااص على ويساااع  ال م في والفرااافات
 برااااااطة ا تصاااااهااااها عن فضااااال ال م الى العظ   ن الكالساااايرم ايرنات وتحرير العظ  في الكالساااايرم

 الكلية.

      Adrenal Glandالكظرية  ةالغد-4

الكلرية، على  اللفافةللكلية داخل  اوعلىها على القطب عن   تين تقع كل واح ا  م هي ع ارة   
الغ ة  أ اة الشاااااااااااااكل ث ثل Right Adrenal Gland الغ ة اليتمىجانسيي العترد الفقري لإلنسااااااااااااااب. 

  5)حرالي وتزب كل واح ة  مها  .الشااااااااااااكل ةفهي هاللي Left Adrenal Gland الكظرية اليساااااااااااارى 
داخلية تساااااااااااتى  ةوح ق  cortexارجية تساااااااااااتى القشااااااااااارةتتكرب كل   ا  ن ح قتين ح قه خ . را ات
وهدا  ا ة والتركيب والرظيف أ ن حيث التمشاااا اوخرى وتختلف الط قتاب الراح ة عن  medulla المخاع

  .القشرة والمخاع )  تاب  ستقلتاب او رفي وامع   أنهاعلى  ةجعل العلتاء يمظروب الى الغ ة الكظري
 

 كظرية )الدرينالية( في جسم اإلنسانيوضح مواقع الغدد ال( 4الشكل )



 علم نفس النمو

ة | - 16 - ح ف ص ل  ا

 الناجمة بسبب الضطراب الهرموني للغدة الكظرية األمراض

ر هدا التر  بساااسب نق  افراز الغ ة الكظرية حيث تظهر على ه ظ Addison أد سااارب   ر  -أ
وع م الق رة   ع السااااالسية  ع الخترا واالكتئاب اإلعياء الشاااااعرر ال ام  بالتعب او أعرا التريض 

ويصاحب ذلك فق اب في الرزب وهسرط ضاغط ال م وتلرب اللسااب داخل الف   التساؤولية،تحتل على 
 .أخيراباللرب السمي ويح ث ضعف في الداكرة وهسرط ت ريجي والترت 

 ظهر هدا التر  بساااااااااااسب زيادة افراز مشااااااااااارة الغ ة الكظرية وتظهر  Cushingكشااااااااااام    ر  -ب
ت اكتئاب شاا ي ة اا اب تكرب نربات حادة او نربعلى شااكل نربات ذهانية وج انيه وهي ا  أعراضااه
التتيزة الجساااااتية  ن ااااااتمة في الجسااااا   باوعرا هالو  ااااااتعية او بصااااارية  صاااااحربة  وأحيانا

 ر  ر  السكر وخطرط مر زية على ال طن.ر ظه أووارتفاع ضغط ال م 
مات  ال اودريمالين ظهر على شاااكل تشااارهات خلقية بساااسب زيادة افراز هر رب  Conn  ر  كرب  -ج

ير ا   15-. 1) التا ة لكال الغ تين يت عه الترت في  ضاااارب  اإلزالةواب  االنفعالي،عن الضااااغط 
نق  في درجة حرارة الجس   االنهيار، الضعف، ،ءالشهية، القيظهر اعرا    كرة  ثل فق اب تو 

 واال ض وفق اب التاء ونق  كلرري  الصرديرم في ال م.

 أالمالحتاال عماا  ااا تتعر   أثماااء اودريمااالين عن الحاا  التطلربهر رب ة كتيااة زيااادأ ااا في حااالااة   
الت انفعالية اااااااااايئة يترتب علية في  رحلة الطفرلة الت كرة ال كاء الشااااااااا ي  والتهي  واالضاااااااااطرابات الح

 اورنب . )شفة ةمالتشقر  الشفة أوشق الخلفي ال سسب عيرب خلقية ك أوالتعرية و شكالت المرم 

 

  Pancreasالبنكرياس-5

ب ورا  ن  جترعات  يتألف ورخر الممري  الهاضاااااتة، اونزيتات ختلطة مسااااا   مها ممري  فرز  ة     
 إلىنسااا ة   Islets of Langerhansوتساااتى جزر النكرهانس د رية بأوعية و حاحةخلرية  متشااارة 

تا بيوخال ا  ألفاخال ا : خال ا هيلالجزر على نرعين  ن ا اتتكرب خال ا هد .1869  كتشفها في عام
alpha &beta ،5) تقع   ة السمكريا  أافل التع ة وبجرار االثما عشري، انظر الشكل . 
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في ا ض  أهتياااةلاااه  ،Insulinبااااونسااااااااااااااارلين وتتتيز خال اااا بيتاااا بصاااااااااااااااغرهاااا وتفرز هر رناااا  عر  
الدي  سااااااااااااااااع  في تمظي  ، glucagon الكاربرهي رات ا ا خال ا الفا الكسيرة فتفرز هر رب كلركاكرب 

 .لسكر في ال ما ى  ستر 

 

 يوضح موقع غدة البنكرياس في جسم اإلنسان( 5الشكل )

 

 وتشتل التسيضين في الترأة، والخصيتين في الرجل.  الغدد الجنسية-6

 مراحل النمو

والمتر اإلنسااااااني عتلية  ساااااتترة  تصااااالة و ت اخلة دوب ح ود  تتجزأ،حياة اإلنسااااااب وح ة واح ة ال    
وليس هماا ح ود  ،فجاميحلة نتر إلى أخرى بشاااااااكل ت ريجي وليس يمتقل  ن  ر  إلنساااااااابفافاهااااااالة، 

 وال حث.وعتلية تقسي  المتر إلى  راحل  قص  بها تسهيل ال رااة تليها، فاهلة بين كل  رحلة والتي 

وم  الحظ العلتاء أب لكل فترة  ن فترات حياة اإلنسااااااااب  جترعة  ن الساااااااتات والخصاااااااام  التي    
 اوااااس،ى لدلك لجأ العلتاء إلى تقساااي  العتر إلى  راحل ت عا لتجترعة  ن تتيزها عن الفترات اوخر 

 هي:
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 العضوي.األساس الغددي  أول:

  التماالية: عتت  على نشاط الغ د الصمربرية والتيتراية في تعطيل أو تمشيط الغ د    

لت يمتقل واضاتح  كرب االنسااب حفل فاذا ضاترت نشايطةهي  الب حرا  ا ة طلق عليها   د الطفرل
 السلرغ. ةاالنساب الى  رحل

 التالية:وتبعا لهذا األساس يقسم النمو إلى المراحل 

 .شهرر  9) ن اإلخصاب إلى الرالدة  : رحلة  ا مسل التيالد -1
 الثاني. ن الرالدة وحتى نها ة اواسرع  الته : رحلة  -2
  ن نها ة اواسرع الثاني إلى نها ة السمة الثانية. :الرضاعة رحلة  -3
 الساداة.حتى نها ة السمة لثة  ن ب ا ة السمة الثا الت كرة:رحلة الطفرلة   -4
الب الغ د تضااااااااااااتر عم   للدكرر.  12- 7)و ن  لإلناث،  10- 7) ن  التتأخرة: رحلة الطفرلة  -5

 .االناث مسل الدكرر بسمتين تقري ا
 للدكرر.  14-12)و ن  اإلناث،عم    13- 11) ن  السلرغ: رحلة  -6
     للدكرر.17-14)الا لإلناث و ن   17-13) نها ة الا الت كرة:ة التراهق  رحلة -7
 .21حتى الا  17الا  ن  التتأخرة: رحلة التراهقة  -8
 .40وحتى الا  21الا  ن  الرش : رحلة  -9

 .60حتى الا  40 ن الا  العتر: رحلة واط  -10
  العتر.حتى نها ة  60 ن الا  الشيخرخة:  رحلة -11

 

 األساس الجتماعي ثانيا:  

وعلى   ى اتسااااااااااااااااع دامرة عالمات  فيها، عتت  على   ى تطرر عالمة الطفل بالسيئة التي  عيش    
 :اوحفااالطفل االجتتاعية والدي  ظهر  ن خالا لعب 
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  التالي:وتقسم المراحل على النحو 

 .أح يلعب الطفل بتفردة دوب  شاركة  اإلنعزالي: رحلة اللعب  -1
 الفرد ة.يلعب  ع اآلخرين ولكن  حتفظ بخصامصه  :التترازي ) االنفرادي رحلة اللعب  -2
ويفضاااااااااال الطفل اللعب  ع ز المه كتا  فضاااااااااال  تاراااااااااااة بعض اولعاب  الجتاعي: رحلة اللعب  -3

 الجتاعية 

 راحل المتر  همسا  على أااااا )اللعب هر ويؤخد على هدا التقساي  أنه اعتت  على نشااط واح  فقط   
 متر وأهتل بامي اونشطة التي تعسر عن ال

العالمات  ةوكلتا اتسااااااااااااعت دامر  باوخرينالفرد  عالمةااااااااااااااا  اجتتاعي يسين هدا التقسااااااااااااي   ه  وهر 
اهتها انه اعتت  على نشاااااااط انساااااااني  ةهدا التقسااااااي  ااااااالسيات كثير لي ا على تطرر المتر و  ةاالجتتاعي

 اللعب.واح  فقط وهر 

 .التطوري األساس  ثالثا:

هي تلخي  لتطرر حياة ال شرية  ن اإلنساب اووا وحتى إنساب ويعتت  على أب تطرر حياة اإلنساب 
 الح يثة.العصرر 

قي  الجسااااا  ساااااتب ا ب ةو ع نتر ال شاااااري أربعاالنسااااااب يتحرا على  أهااااالداروين اب  ةاعتت  على نظري
 . تشي على رجلين أه ححتى 

  التربوي. األساسرابعا: 

 وهي:وتصمف في  راحل تماظر التراحل التعليتية 

 الت راة.ة  ا مسل  رحل -1
 اواااي. رحلة التعلي   -2
 الثانري. رحلة التعلي   -3
 والعالي. رحلة التعلي  الجا عي  -4
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 همية تقسيم النمو إلى مراحلأ

 مرحلة.معرفة معايير النمو لكل -1
تح د  عايير المتر  ا  كرب عليه المتر في المراحي الجساااااااااااااااتية والعقلية واالنفعالية واالجتتاعية 

شهرا فإب الطفل إذا  18ااااااا  14تح د أب الطفل  ستطيع التشي في ان   عين. فإذان للطفل في ا
 الصفة.تخطى هدا العتر ب وب  شي  عتسر أنه  تأخرا في هدا 

 مرحلة.مطالب النمو لكل -2
حيث ت ا التعايير على  ا  جب أب  كرب  المتر،ويختلف  فهرم  طالب المتر عن  فهرم  عايير 

 :االتيبيمتا  طالب المتر تح د  ، عينعليه الطفل في ان 
 إنجازها.الترمعات التي ير ب التجتتع  ن الفرد  -أ

  وعضامه.الخ  ات التي  جب على التجتتع أب يرفرها  -ب

في تعل  التهارات اواااااااااااااااية في  يس أون أحفاله في ااااااان الساااااااداااااااة أب فإذا كاب التجتتع يترمع    
تلك التهارات  ن   ار  وأدوات  اكتسابله   تطل ات  أب يرفر هفتن واج  والحساب،القراءة والكتابة 

 التهام.و علتين  تكن أب تحقق هدا 

    فقط.وتقسي  حياة اإلنساب إلى  راحل  كرب به   ال رااة    

ويشاااا ه ال عض تقسااااي  فترة المتر إلى  للتقسااااي ،ذلك أب وامع الحياة المفسااااية تيار  تصاااال ال  خضااااع   
فتن الصعربة أب نح د ير ا يمتهي فيه فصل  والخري ،الربيع والصي   راحل بتقسي  فصرا الشتاء و 

ذلك على الر    ن أب الجغرافيين  الفعلية،الشااااااااااتاء فيس أ فصاااااااااال الربيع  ن الماحية الجغرافية الرامعية 
 الفصرا.مة لس ا ات ونها ات هدا  ح دوب أ ا ا  عي
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 : المنهج الوصفيولا أ

تماوا هدا المرع  ن التماه  الظراهر المفسية اراء أكانت هدا الظاهرة حالة أو اتة كحالة الخر  ي
والغضااااااااااااااب والقلق، أو اااااااااااااااتة االنطرامية والترتر، إلخ...، كتا يتماوا التاريخ التطرري ل عض ظراهر 

 الك حريقتين للتمه  الرهفي:المتر، كالمتر اللغري والمفسي واالجتتاعي والجستي إلخ...، وهم

 الطريقة الطولية:-1
يت ع ال احث في هدا الطريقة التالحظة التي تساااااااااااااااتقر لفترة ز مية  ن  راحل المتر،  ثالي  ن 

  ظاهر على  طرأ الدي التطرر أوالرالدة حتى ااااااااان الثالثة، به   الترهاااااااال إلى  عرفة التغيير 
 شهر بع  شهراي  نهايتها حتى الترحلة ب ا ة  ن اوحفاا،  ن عيمة ل ى أو نفسه الطفل ل ى المتر
 إ ضاااااااااا  على تعتل أنها الطريقة هدا  زا ا  نبالطرلية،  الطريقة هدا تعر  لدا عام  بع  وعا اي 
 رواد  ن جيزياال  عاا  ،و ظاااهرا المتر خصااااااااااااااااام  وتغير وث ااات المتر على السيئااة وتااأثير نتط

 إجراء  صعب حيث الطفرلة  رحلة في خصرهاي  الطرق  أنسب وج ها إذ الطريقة هدا  ستخ  ي
  جروب  كانرا فق  المفس علتاء بعض الطريقة هدا اااااااااتخ م ،الترحلة هدا أحفاا على االخت ارات
 يرامااب كاااب الاادي بياااجيااه  مه  نتره  في  عيمااة نراحي تطرر و الحظااة أحفاااله  على اخت ااارات

)والدة   مها كت ه في ذلك ونج  دة،الرال  ن ونرراب  جاكلين، )لرااااااااااااااااياب، أحفاله عم  الدكاء نتر
  ن كل أحفاله نتر  الحظة في الطرلية الطريقة أ ضاااااااااي  ااااااااااتخ م وم  الدكاء  و )تكرين الر ز ،

 وبيمه . واترين )داروين
 وفي  عين ز ن خالا فرد كل تطرر  عرفة  ن ال احث تتكن أنها الطرلية الطريقة  زا ا  ن

  ع ذاته  اوفراد نتر تاا ر  كرنهااا التمهجيااة الماااحيااة  ن ة ثااالياا حريقااة إنهااا ،التختلفااة اوعتااار
 وتتطرر تمتر وهي واح ة لتجترعة درااااااتها وفي والشااااخصااااية، الساااالرا على السيئة تأثير درااااااة

 دقيقة.  علر ات على الحصرا  ن تتكن فإنها
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 خالا  الحظته  ابعااةتاا  باااإل كاااب  كرب  ال ماا  العيمااة أفراد بعض أب فهي الطريقااة هاادا عيرب أ ااا
  فق  م  ال احث أب كتا لل راااااااااااااااااة  اإلحصاااااااااااااااامية القيتة  ن اإلمالا إلى يؤدي  تا حريلة ز مية فترة

 خالا ع ي ة عرا ل ودخرا الز مية الفترة حرا بسااسب المتام  وبين وضااعها التي اوه ا  بين العالمة
 والجه  التاا  ن لكثيرا وتسااااااااااااتهلك التكالي  عالية ونها االاااااااااااااتعتاا مليلة الطريقة وهدا ،العتل هدا

 والرمت.

 الطريقة المستعرضة:-2

  تع دة  جترعات أو لتجترعة المفساااااااية والرظامف الجساااااااتية التغيرات تت ع إلى الطريقة هدا ته  
 رواد  ن ،العتر  ن الترحلة هدا نتر خصام  إلى الترهل به   العاشرة، ان  ثالي، اوحفاا،  ن
 .التختلفة الز مية اوعتار في اوحفاا عم  اللغة درااة في ااتخ  ها ق ف أ ضاي  بياجيه الطريقة هدا

 إال والجه ، الرمت في باالمتصااااد تتتيز أنها نج  الطرلية بالطريقة التساااتعرضاااة الطريقة  قارنة عم 
  ن الر   وعلى الفرد ة. الحاالت على تطسيقها  صاااااااااااااااعب أنه كتا الطرلية، الطريقة  ن دمة أمل أنها

 ااع ت والتستعرضة الطرلية الطريقة ااتخ  ت التي ال رااات نتام  أب إال الطريقتين  ن كل عيرب
 الحركية. التهارات لتختلف التماا ة الت ريس وحرق  الحركي المشاط أنراع لتتاراة السن تح ي  في

 

 التجريبي ثانياا: المنهج

 رميسيين: نلسسسي وذلك المتر، نفس عل  في ال حث  ماه  أدق  ن التجريسي التمه  

 الدي  ثالي   Introspection) االاااااااااااااااات طاب  مه  بعكس الترضااااااااااااااارعية التماه  أمرب إنه -
 الداتية. ن  عالية ب رجة يتصف

 على تؤثر التي التختلفة العرا ل على الساااايطرة التجريسي التمه  يت ع الدي ال احث  سااااتطيع -
 عليه  سااهل  تا يري   ا ا مه ويثست  شاااء  ا  مها فيغير ال رااااة  رضاارع الساالركية الظاهرة
 ي راها. التي الظاهرة على وأثرها بيمها العالمات تفه  على أم ر ويجعله ال رااة
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 :المعلومات جمع اساليب

  العينة:-1
 العيمة،  ثل ادواته واختياااااااااار تمفيدا خطااااااااارات في تتحك  وخطتاااااااااه وفروضه ال حث حسيعةاب 

 فاااااااااااااااااذا ال حث، ي راها التي الظاهرة فردات  عيجت  عمي االهلي، ال حث و جتتع واالاتسياب،
 الت ار  حالب هر بحثه  جتتع فأنااااااااه الثانرية الترحلة حالب  شكالت ياااااااا ر  ال احث كاااااااااب

...  الشاااااااااعسية  )اال ثاا هر بحثه  جتتع فإب الشاااااااااعسية اال ثاا ي ر  كاب وإذا )كافة ، الثانرية
  رضع  كرنرب  الدين االشياء او صاالشخا او االفراد جتيع هر :البحث مجتمع فااااااااااأب وعليااااااااااه

  شاااااااابه ا ر وهر ال حث، عيمة نساااااااتيه ال حث  جتتع  ن جزءاي  ال احث  ختار التشاااااااكلة. بحث
 كله االهااااااااالي التجتتع دراااااااااااة اب إذ التريض، دم  ن هاااااااااغيرة عيمة تحليله في الطسيب لعتل

 العيمة اختيار الى ال احث يرجع لدلك  رتفعة،  اد ة وتكالي  شااااااااااااااااماي  وجه اي  حريال ومتا يتطلب
 ال حاااث  جتتع  ن جزء هي فااالعينااة: ال حاااث، ا را  وتتحقق االهااااااااااااااالي للتجتتع التتثلاااة

 وتتر االهااااااالي. التجتتع افراد  ن ع داي  وتضااااااا   ختلفة، بأاااااااااليب ال احث  ختارها اوهااااااالي،
 التالية: بالخطرات العيمة اختيار عتلية

 اوهلي الترمع تح ي  -أ
 ي.اوهل التجتتع افراد تح ي  -ب
 . تثلة عيمة اختيار -ج
 .العيمة في االفراد  ن كا    ع د اختيار -د

  يرأو   متظتة  عشاااااارامية ح قية، عشاااااارامية بساااااايطة، )عشاااااارامية عشاااااارامية تكرب  ا ا والعيمة
 .القص  ة  العيمة الحصصية، العيمة الص فة، )عيمة عشرامية
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 المضبوطة: المالحظة-2
 والسلرا والتكاااااب، الز اااااب تحاااا د  س قة طااااةخ علااااى تعتتاااا   رضاااارعية علتيااااة  الحظااااةهي 
 تكرار براااااااااااااااااطااة  علر اااتهااا هاااااااااااااااحااة  ن التااأكاا   تكن التي التالحظااة وهي ، الحظتااه التراد

 ال احثين  ن  الحظات  جترعة باااين  قارناااة اجاااراء خاااالا و ااان ااارو الظ نفاااس فاااي التالحظاااة
 ولدلك دقيقاااااة، مياااااا  وادوات جهزةا التالحظاااااة هدا في  ستخ م ،نفسه الترمف بتالحظاااااة اما ر 

 تحقق التالحظة اب الرامع. في هر كتا السلرا وهف فااااااي داللااااااة ذات نااااااتااااااام  تعطااااااي فهااااااي
 االتية: االه ا 

 نترا. اثماء الطفل الرا على تح ث التي التغييرات تسجيل -أ
 اآلخرين.  ع تفاعله وتحليل التتع دة الحياة  رامف في الطفل الرا درااة -ب
 .و ضسرحة   اشرة  تع دة، بطرق  الح اثا تسجيل -ج
 ل رااته . حريقة أفضل وهي االحفاا عن  علر ات جتع -د

 
  التقدير: أدوات-3

 او اخليةال  الخسرات رؤية نال  تك إذ   اشرة، بتالحظات القيام دامتا السلرا علتاء  ستطيع ال
 ادوات ااتخ ام الى سالمف علتاء يتجه لدلك التشاعر، التخيالت،  عتق ات،  ثل   اشرة قيااها

 .التقابلة االاتسيانات، االخت ارات، القيا :
 اع ت رااااااارم  او هاااااارر او كتابية او شاااااافرية أااااااائلةهر ) االخت ار والمقاييس: الختبارات -أ

  ا ةرت  او  ا قيتة او  ا درجة  عطي واالخت ار  ا، ااااااااااااااالرا كيفية او كتية بطريقة لتقيس
 االفراد بين الفرد ااة الفروق  عن والكشاااااااااااااااف ا القياا في االخت ااارات تساااااااااااااااتخاا م ،للتفحرص

 او  قاييس و ن والث ات والصاااااااااااااا ق بالترضاااااااااااااارعية الجي  االخت ار ويتصااااااااااااااف والجتاعات
 اااااااااان  ن االحفاا ذكاء لقيا  ةالتع  بينيه سااااااتانفورد اختبارات التعروفة الدكاء تاخت ارا
 ،دوب  فتااااااااا ةام 15 لساااااااان هت  االحفاااااااااا لدكاء وكسلر مقياااااااس ،الرش  ان حتى الثالثة

 عن الدكاء لقياا  بورتياوس أع ا الدي الشكال ولوحاات الصاور وتكملاة المتاهاات اختباار
 يتضتن للحفاا الموضاااو  تفهااام اختباااار ،هعربتها فااااي التت رجااااة التتاهات حاااال حريااااق

 .الجمل تكملةساكس ل اختبار ،)البقع الحبرية( الرورشاخ اختبار الرارم،  ان  جترعاة
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 ويح د االااااااااائلة  ن  جترعة على االعتتاد مرا ها السيانات لجتع وااااااااايلة هر لساااااتبيان:ا -ب
 .الرميسة ال حث  شكلة يا ةوه ال رااة اه ا  ضرء في االاتسياب ه  

اة: -ج  والتفحرص ال احاااث باااين لرجاااه وجهاااا تااات  ديما ياااة  همياااة اجتتاعياااة عالماااة هاااي المقابل
 عن التعلر ات جتع به   الطرفين بين التت ادلة قةالث  سااااااااااردا ا اااااااااان نفسااااااااااي جاااااااااار فااااااااااي

 المقابلة: نجاح عوامل ومن ،التفحرص
 .المقل في واال انة التعلر ات في تا ةال سريةال  راعات -1
 التسسق. والتخطيط التمظي  -2
 .والتسجيل والتعيارية الترضرعية -3
 التقابل. تقسل -4
 .التقابلة حرفي بين االلفة  ن جر اشاعة -5
 اووا ر. او المصامح    تق ال احث تجمب -6
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 عتسر العااال  )برونر  أحاا  اه  علتاااء عل  نفس المتر، وكاااب  نظرية النمو المعرفي:أولا: 
يركز على السيئة وأثرها في المتر التعرفي عم  اوفراد، وم  مسااااااااااااااا  التراحل التي  تر بها 

 االنساب الى ثالث  راحل هي:المتر التعرفي عم  

 ية حيااث يتعر  الطفاال في حفرلتااه الت كرة جاا ا على الحرادث  :المرحلة الحسااااااااا
الحركات التي  قرم بها نحر هدا الحرادث واالشااياء، عاا و واالشااياء عن حريق االف

، اب أذا أااتطاع أب يتفاعل  عه   اشارةفأي  رضارع  كرب حقيقيا بالمسا ة للطفل 
، اال اذا كاب لعسته عمه العتر اااااااااااااااامة واح ة لن ي كي إلبعادالطفل الدي له  ن 

كاب م  ب أ  تساااكها بي ا ولكن بع  ذلك اااار  يس أ الطفل بال كاء إلبعاد اللع ة اذا 
، وبع  فترة اااار  ي كي أذا أبع ت اللع ة عن  جاله ال صاااري  ت  ي ا أتجاا اللع ة

دي يلز ااااااااااه همااااااااااا أكثر  ن و  ن أ ثلة ذلك تعل  الطفل ركرب ال راجة الهرامية فال
وليس الصرر الدهمية والتخيالت بل الدي  ساع ا في اتقاب  - يرا ليس الكلتات 

 هدا التهارة  ا  قرم به  ن حركات  ا وإتقاب لتلك الحركات على ال راجات.
 :هدا الترحلة عم  ا  ستطيع الطفل أب  فه  او  سترعب  تظهر المرحلة الصورية

ت والصاااااااااارر التكانية التي تلخ  الفعل في الرمت الدي العال  عن حريق التخيال
تسااتقل عمه نسااسيا،  ثالي الطفل في هدا الترحلة عم  ا نعر  له الصاارر  سااتطيع 

 التعر  على اوشياء باإلضافة الى ااتخ ام الحرا .
 :اللغااة عماا  الطفاال، الب اللغااة  اكتتااااتظهر هاادا الترحلااة عماا   المرحلة المجردة

ل التفاهي  ال اااااااااايتا تحرر الطفل  ن اااااااااايطرة خصاااااااااام  عا ل  ه  في تشاااااااااكي
التثيرات الت ركة وباكتساااب اللغة يتحرر الطفل  ن االرت اط بهدا التثيرات، حيث 

 يت  في هدا الترحلة ترجتة الخسرة الى لغة.
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تطاااااااارر ونتر الدكاء  مس إذ هاحب هدا المظرية العال  )بياجيه ، نظرية نمو الذكاء: ثانياا: 
 احل وهي:الى ختس  ر 

  ن الرالدة حتى الساااااااامة الثانية، وم  : الحركي –المرحلة الولى: الذكاء الحساااااي 
وهاااااااااااف )بياجيااااااااااااااااااااااااااه  هدا الترحلة بأنها )تفكير عن حريق الحركة  وتتتاز هدا 
الترحلة بمشاط  ه  يمحصر في نتااااااار الحااااااارا  وهدا بالتاااااااالي  ساع  الطفل على 

 .إدراا التحيط الخارجي والتمقل في التكاب
 ااااااامرات في نها ة الساااااامة   4 – 2) ن  :المرحلة الثانية: مرحلة الصااااور العقلية

اللغة، وتتكرب  عها التفاهي  والصرر العقلياااة اوولياااة،  بااتخ امالثانية يس أ الطفل 
 ثل الررمة  ااتخ ا هافيساااا أ الطفاااال فااااي هاااادا الترحلااااة بتفسير االشياء عن حريق 

 .للكلللكتابة والتلعقة 
 7 – 4) ن  :مرحلة الثالثة: الذكاء الحدساااااااااي )ما قبل العمليات الجرا ية(ال  

اااااامرات  سااااايطر االدراا براااااااطة الحرا  على ذكاء هدا الترحلة، ويرتكز الطفل 
في ااااااااتجابته على أدراكه الحسااااااي دوب أجراء عتليات عقلية و مطقية فهر  عتت  

 على االدراا الت اشر.
 ليات الحسااية: )مرحلة الدخول للمدرسااة البتدا ية(المرحلة الرابعة: مرحلة العم :

في هدا الترحلاااة يت  تعلااا  التهارات التختلفة  ثل الكتابة والقراءة،   ١٢ – ۷) ن 
 .ويكتشف الطفل بعض خصام  االشياء  ثل الرزب والطرا والحج 

 في هدا الترحلة يتحرر التراهق  ن : المرحلة الخامساااااااااة: مرحلة الذكاء المجرد
الرامع التحسر  الى إدراا المظريات والتساااااااااااااااد ، وتتتيز هدا الترحلة بأب  ح ود

 التراهق يمتقل  ن العتليات التحسراة الى التفاهي  والمظريات.
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في  L. Kohilbergيرى " لرراممس كااااااارهااااااالسااااااارج  نظرية النمو األخالقي لكوهلبرج:ثالثاا: 
اعي الدي يمشأ  ن التمظي  الداتي للسماء نتر الحك  اوخااالمي بأنه أاااا  التااحاارا االجتت

التعرفي الاادي يرت ط بااالتركيز حرا الاادات، وفي رأ ااه أب الحك  اوخالمي يساا أ في أدناااا 
 تااأثراي بااالتتركز حرا الاادات، ويمتهي في اعالا بااالتخل  التااام  ن التتركز حرا الاادات 

 في العالمات االجتتاعية.

اااااااار تقس  إلى ثالثة  ستريات، ويض  كل  سترى وفي نظرية كاااااااارهاااااااالساااااااارج إب  راحل المت
  رحلتين فرعيتين:

  أخالمي، ويت  ويطلق عليه التسترى الال: المستوى األول: ما قبل العرف والقانون
عم  غياب التعيار اوخالمي، ويكرب ب ء اوعتاا التختلفة عم  الطفل مااااااااااااامتاااااااااااااي 

لثراب والفام ة. ويض  هدا على التمفعة أو اللدة، بتعمى تجمب العااااااقاااااااب أو ترمع ا
 التسترى.

  رحلة الطاعة للسلطة والخر   ن العقاب وفيها تتركز تام حرا الدات. -1
 رحلة الفرد ة والرايليااااااة وت ادا التمفعة فيتا فيه حيب ويحقق اللدة، و ا فيه  -2

شاااار ويحقق اول ، وفي هدا الترحلة تتسااااع ال امرة لتشااااتل  صاااالحة اآلخرين ولكن 
  صلحة الفرد ذاته.في ح ود 

  والعر  في رأي "كرهلسرج" هر  ا  جتتع عليه : المستوى الثاني: العرف والقانون
 الما  في ح ود دامرة  عار  الشخ  ذاته باعت ارا هراباي او خطأ.

والقانرب هر دامرة التساااااائرلية القانرنية التي تتسااااااع لتشااااااتل اوفراد كله  داخل اإلحار 
 هدا التسترى:العام لل ولة كلها، ويشتل 

 رحلااة العر : وفيهااا تت  التحااافظااة على القراعاا  التي تاا ع  السااااااااااااااالرا المتطي  -1
 الطيب الدي  ساير العالمات التشتركة بين اوفراد التحيطين بالفرد.

 رحلة القانرب:  رحلة المظام االجتتاعي وااللتزام بحرفية القانرب ونصاااااااااااااااه دوب  -2
 ااتثماء.
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 بعد العرف والقانون )المبادئ اإلنسانية العامة( المستوى الثالث: مرحلة ما 

إذ يت  فيها إت اع الت اد  اوخالقية العا ة وااللتزام بها أ ام القانرب، ويضااااااااااااااا  هدا 
 التسترى:

 رحلاااة العقااا  االجتتااااعي والتماااافع: حياااث االلتزام باااالقاااانرب  ن أجااال رفااااهياااة  -1
 التجتتع.

 اوخالقية العا ة هي االلتزام اووا. رحلة ااتخ ام الضتير واعت ار الت اد   -2

 

هااااحب هدا المظرية العال   نظرية النمو النفسااي والجتماعي )نمو الشااخصااية(:رابعاا: 
 )اريكسرب  وم  مس   راحل نتر الشخصية الى ثتاني  راحل هي:

 ن الرالدة الى السمة الثانية  ن عتر الطفل، : المرحلة األولى: الثقة مقابل الشك 
يكسااااااااااارب  الى اب الطفل في العتر  حتاج الى الرعا ة  ن مسل االهل ويشاااااااااااير )ار 

وإذا ل   باوهل)االب واالم  فاذا ترفرت له هدا الرعا ة يمتر ل  ه احسااااااااااا  بالثقة 
 يترفر له الرعا ة يمتر ل  ه احسا  بالشك وع م الثقة.

 فل اااااامة، حيث يس ا الط  ۳ – ۲ ن ): المرحلة الثانية: الساااتقالل مقابل الخجل
في هدا العتر بتحاولة االعتتاد على نفسه واالاتقالا  ثل تعل  التشي او االكل 

لدلك فهر  حتاج للتشاااجيع والصاااسر عليه ليتعل  هدا التهارات  باوشاااياءاو التساااك 
لدلك إذا ترفر للطفل الرعا ة والتشاااااااجيع شاااااااعر باالااااااااتقالا وم رته على االعتتاد 

ا ة والتشجيع فأب الخجل والشك  سيطر على ل  تترفر للطفل الرع وإذاعلى نفسه، 
 شخصيته.

  ااااااااااامرات،  عتق  5 – 4 ن ): بالذنبالمرحلة الثالثة: المبادأة مقابل الشااااااعور  
)اريكسااااارب  اب الطفل في هدا العتر  ساااااتع  للتعل  بسااااارعة ونشااااااط وحيرية لدلك 
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اب  سااااااااااااااع وا في تطرير عتلية التعل  عم  الطفل  ن خالا فساااااااااااااح  للهل تكن 
 جاا للطفل وتقليل  ن السلطة التفروضة على الطفل الى ح   ا.الت
  ااااامة، 11- 6 ن ): بالنقصالمرحلة الرابعة: المثابرة والنجاز مقابل الشاااعور  

وهر العتر الدي  قابل دخرا الطفل الى الت رااااااااااااااااة وفيه يتعل  التهارات التختلفة 
يه  ن مسل االهل  ثل القراءة والكتابة والحسااااااااااااااااب لدلك  حتاج للتشاااااااااااااااجيع والترج

 والتعلتين في الت راة.
  اااااااامة، 18-12 ن ): الهويةالمرحلة الخامساااااة: تحديد الهوية مقابل غموض  

وهاي فتارة )التراهقاة  فاالتراهق يتعر  لصاراع واضطراب لتح ي  هرية وشخصية 
  ستقلة خاهة به.

  :ا جاد  رحلة الشااااااااااا اب، والتفكير في : مقابل العزلة األلفةالمرحلة الساااااااادساااااااة
اااااتطاع  ن تحقيق ذلك شاااعر الفرد باولفة  ذاإفالشاااريك التماااااب وتكرين االاااارة 

 واالاتقرار المفسي وإذا فشل في ذلك شعر بالعزلة وخي ة اال ل.
 وهي  رحلة تكرين االااااااااااااااارة وترجه : المرحلة السااااااااابعة: العطاء مقابل النغالق

الاا خرا في  رحلااة العطاااء و   احتياااجاااتهاهتتااام الفرد نحر رعااا ااة االبماااء وترفير 
 والعتل واالنتاج وتربية الجيل الج ي .

  وفي هدا الترحلة ي خل : اليأس(المرحلة الثامنة: الشاايخوخة )تكامل النا مقابل
الفرد  رحلة الشاااااايخرخة ويجب عليه تقسل الكسر في الساااااان والترافق  ع االوضاااااااع 

 لعتل )التقاع  .الجستية واالجتتاعية الج ي ة القامتة  ثل التر  وترا ا

 

هاااحب هدا المظرية هر العال  )فروي   والدي  عتسر  ن نظرية التحليل النفسي: امساا: خ
اه  وأشاااااااااااهر علتاء المفس، وتعتسر نظريته في رأي بعض ال احثين في عل  المفس المظرية 
االولى التي ظهرت في  جاا الشاااااخصاااااية والعالج المفساااااي في إحار عل  المفس الح يث، 

   العال  )فروي    راحل المتر التي  تر بها االنساب الى ختس  راحل وهي:وم  مس
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 :ن الرالدة الى عاااا ين،  عتقااا  العاااال  )فرويااا   اب الف  في هااادا  المرحلااة الفميااة 
بالف ،  ءشيالعتر هر  ص ر التفاعل  ع السيئة لدلك يالحظ اب الطفل  ضع اي 

الترحلة  رحلة هاااااااااااراع وأحساااااااااااا  ويعتق  اب  هتا بلغت العما ة بالطفل فأب هدا 
 رحلة التساااامين )تكرب االاااااماب  و رحلة الفطام، لدلك  ختلط في هدا  ونها باول 

 الترحلة القسرة بالحماب واالل .
  :اااااااااااااااامرات، وهي عتلية تعل  ضااااااااااااااا ط اخراج   3 – 2) ن مرحلة تعلم الخراج

تعل   الفضاااااااااااااااالت  ن الجسااااااااااااااا  وتعل  المظافة و ن وجهة نظر العال  )فروي   اب
أو اااالسية على شاااخصاااية الطفل فالقسااارة او التشااا د  إ جابيةالمظافة يرت ط بتأثيرات 

في تعلي  المظافة للطفل يؤدي الى  شاااكل في الشااخصااية  ثل العماد او ال خل أو 
 الرارا  القهري.

  :امرات في هدا الترحلااااااة  كاااااارب الطفل عالمتااااااه   5 – 3) ن المرحلة األوديبية
في ضرء المتاااااار االنفعالي العاحفي، اب الطفل في هدا الترحلااااااة   ااااااع افراد االارة

 يسا ا فاي وعي االختال  الجمسي بين الدكر واالنثى.
  :امة، في هدا الترحلااااااااااااااااة يس ا الطفل في اكتساب   12 – 6) ن مرحلة الكمون

االخالق والقااااااااااااااااااااااااااارانين االجتتاعية وهي  رحلة الطاعة لجتيع القرانين وهما يتعل  
لقي  والتفاهي  السام ة في التجتتع خصرهاااااااااااا وم  اتسعت دامرة اتصاالته الطفل ا

عن حريق االلتحاق بالت رااااااااة و ن خالا المشااااااااط التمظ  بها واللعب واالناشاااااااي  
الجتاعية تسااااااه  في ا تصاااااااص انفعاالت الطفل وترجهها وفق التعايير التطلربة 

 اجتتاعيا.
  :لرغ وتكا ل ال ور الجمسااااااااي وتح ث حيث ي خل الفرد في  رحلة السمرحلة البلوغ

 في ان التراهقة وهي  رحلة االنتقاا  ن الطفرلة الى الرش .
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 مراحل حياة الجنين:

  قس  علتاء اوجمة أحرار تكرين الجمين الى ثالث  راحل رميسة نلخصها فيتا  أتي: 

 خترق الحيراب التمري ج راب السيضاااااة االنثرية  وتس أ عم  ا :Zegoteالبذرة -1
وعم مد تتفاعل الصاااااااا كيات الدكرية  ع االنثرية، وتح د بدلك بعض هاااااااافات 
المسل الج ي  ذكراي كاب أم أنثى، وتتكاثر السيضة بطريقة االنقسام ويزداد ع د 
خال اها لكمها ال تتغير في الحج  تغيرا  حسااااااااااااارااااااااااااااا ونها ل  تعتت  بع  في 

على اوم، وتساااااااااتتر هدا العتلية حتى نها ة االااااااااااسرع الثاني، وتمتقل  دامها 
السريضاااااة التلقحة  ن التسيض وتظل في اااااايرها حتى تلتصاااااق بج ار الرح ، 
وعم مد تتكرب او شية، و مها  تت  الحسل السري الدي  صل السريضة باوم. 

 وهكدا تس أ عتلية التغد ة وتص ح السدرة  ضغة.
 

تكوين   ا تلتصاااااااق السيضاااااااة التلقحة باوم تس أ في عم :Embryoالمضااااغة -2
 فالطبقة الولىتس أ  مها أجهزة الجسااااااااااا  التختلفة،  ثالث طبقات أسااااااااساااااااية

الخارجية و مها يتكرب الجهاز العصااااااااااااااسي وبعض أجزاء االاااااااااااااااماب واالظفار 
الرااااااطى و مها يتكرب الجهاز ال وري  والطبقة الثانيةوبشااااارة الجل  والشاااااعر. 

الا اخلياة  والطبقة الثالثةوالط قااة الا اخليااة للجلاا  والشاااااااااااااااعر.  وأجهزة االخراج
و مها يتكرب الجهاز الهضتي والكس  والسمكريا  والغ د اللعابية والغ ة ال رقية 
والتيتراااااااااية والرمة، هدا وتتت  هدا الفترة في حياة الجمين  ن نها ة االاااااااااسرع 

ة الجساااااااا  ويصاااااااا ح الثاني الى نها ة الشااااااااهر الثاني، وفيها تتكرب جتيع أجهز 
 ليرب  ۲ بحراليحج  الجمين في نهايتها أكسر  ن حج  السدرة التي نشااأ  مها 

  رة.
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وهماا ثالثة أ شااااااااااية اثمتاب  مه  يتكرناب  ن الط قات الخارجية  ن الخال ا، 
بسااامل  امي له ع ة رء وهدا تكرب كيسااا  تل والثالث  سااتت   ن ج ار الرح ،

ن وا  ادا ب رجة حرارة  متظتة و مع وظامف، تخفي  الصاااااااااااااا  ات عن الجمي
 االلتصاق بين الجمين والغشاء اال ميرني.

كدلك يمشاااااااأ الحسل الساااااااري الدي يتكرب  ن شاااااااريانين ووري ا. أ ا الشاااااااريانين 
فيمقالب ال م  ن الجمين الى التشاايتة، وأ ا الرري  فيمقل ال م  ن التشاايتة الى 

 الجمين.
الاااا م عماااا  الجمين يمفتحاااااب في ويالحظ أب  جرى الاااا م عماااا  اوم و جرى 

التشاااااايتة اال أنهتا  مفصااااااالب بفعل ج ار يتكرب  ن الخال ا داخل التشاااااايتة 
وظيفته  مع  رور خال ا ال م  ن أي  ن الجانسين، واب كاب  ساااااااااااااااتح بترور 
او ال  والغازات وبعض التراد التي تتساااااااااا  بجزميات هااااااااااغيرة كالسااااااااااكريات 

وبعض  راد التتثيل الغدامي الماجتة وال هرب. كتا أب ثاني أكسااااااااااااي  الكربرب 
عن الجمين تمفد  مها. أضااااااااااااف الى هدا بعض الجراثي  التي م  تؤثر ااااااااااااالسيا 

 على الجمين.
ور   ع م وجرد اتصاااااااااااااالت عصااااااااااااسية بين الجهاز العصااااااااااااسي للم والجهاز 
العصسي للجمين، فاب الجمين يتأثر بالحاالت االنفعالية للم و رد هدا أب اوم 

تفرز بعض الهر رنات في  جرى ال م ل يها  فإنهاانفعاالتها  حيمتا تساااااااااااااااتثار
وهدا تج  حريقها الى التشااااااااااايتة فيؤثر هدا ب ورا في العتليات الفسااااااااااايرلرجية 

 للجمين. وبهدا يتأثر بالحالة االنفعالية للم.
 

بانتهاء الشاااااااهر الثاني تس أ حياة الجمين وتساااااااتتر الى نها ة  :Fetusالجنين -3
 . و نلك فترة نتر اااااااااااريع وتق ر في نسااااااااااب اوعضاااااااااااء  ة الحتل، وهي بد

اال ثلة الراضااااااحة لهدا التغير نساااااا ة رأ  الجمين الى حرا جسااااااته فهي تسلغ 
حرالي المصااااااااااف في نها ة الشااااااااااهر الثاني ث  تصااااااااااغر الى الثلث حتى نها ة 
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الشاااااااااااااااهر الخا س، وتسلغ حرالي الربع عم  التيالد وفي االااااااااااااااااسرعين الثا ن 
لجمين م  ت  تكريمها وأضااااااااحت مادرة على االاااااااااتجابة والتااااااااااع تكرب أجهزة ا

والتتايز في الرظامف الحركية. وفي نها ة االااااااااااااسرع الثاني عشااااااااااار يتشاااااااااااكل 
جمسااااااااااااايا. وتمتر العضاااااااااااااالت وتأخد االحرا  في اتياب  تتييزاالجمين ويتكن 

الحركات التلقامية. أ ا في االاسرع الساد  عشر نج  أب اوم تشعر بحركات 
الجمين في هدا الفترة مادرا على فتح عيميه، وي  ه مادرة على  الجمين، ويص ح

االنق ا  واالن سااااااااط، و ن ث   قرم بعتلية    اهااااااا عه بطريقة عشااااااارامية. 
وفي ب ا ة االاااااسرع اووا الشااااهر الساااااد  تظهر االظافر وتمتر   د العرق. 

فس. وفي نها ة هدا الشاااهر تتشاااكل العيمين وتسرز الق رة ل ى الجمين على التم
وفي الشاااااهر الساااااابع الدي  تكن أب  خرج فيه الى الحياة بعض اوجمة كا لة 
المتر والتي تساااااتطيع أب تساااااتع وت صااااار، واب كانت أمل  تا هي ل ى الطفل 

 الدي يرل  في الشهر الثا ن.
، وهدا مرحلة البذرةلمتر الجمين:  ثالثة مراحلو تا اااااااسق يتسين لما أب هماا 

سرع االوا والثاني  ن ب ا ة الحتل، و ن االااااااسرع تس أ في التشاااااكيل في االاااااا
، وتتتيز هدا المضاااااغةالثالث والى نها ة الشاااااااااهر الثاني  ن الحتل تتشاااااااااكل 

الترحلة بأنها حسااااااة ج اي وب عتلية المتر هما تكرب اااريعة، فتا  ح ث هما 
وحتى  الجنينال  صااااااااااااححه الز ن. و ن نها ة الشااااااااااااهر الثاني للحتل يتكرب 

الحتل. وفي  رحلة التضااااااااااااغة تسااااااااااااهل عتلية االجها ، بيمتا نها ة  رحلة 
تصااااعب عتلية االجها  في  رحلة السدرة، واب كانت العرا ل السيئية الساااايئة 
والتي  تكن أب تؤدى الى االجها   تكن لها أب تؤثر في تشرهات الترلرد، 

 ن ولكن تاااأثير هدا العااارا ل  رهااارب بااافاااترة ز مية ال تتجاوز االاسرع العاشر 
 ب ا ة الحتل.
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 أسبوعاا  15مراحل نمو العلقة من األسبو  الثاني حتى 
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  رحلة عترية  ن دورة حياة االنساب تتت   ن التيالد الى ب ا ة التراهقة. الطفولة:

سل وتتركز اهتية الطفرلة هي شااااااااااااااا اب الغ  ورجاا التساااااااااااااااتق اهمية مرحلة الطفولة:
وتتشاااااااكل  شاااااااخصااااااايتهالطفرلة في انها  رحلة  هتة في حياة االنسااااااااب. ففيها تتكرب 

ح اعه، وكلتا كانت االااااااارة مرية ومادرة على التمشاااااائة السااااااليتة كانت أكثر تتااااااااكا 
 ول يها الق رة على التغلب على اوز ات االجتتاعية والمفسية واالمتصاد ة.

 مراحل الطفولة: 

   والرضاعة: وهي  ن التيالد الى ان الثانية  ن العتر. رحلة الته -1
  رحلة الطفرلة الت كرة:  ن ان الثالثة الى ان الساداة  ن العتر. -2
  رحلة الطفرلة التتراطة:  ن ان الساداة الى ان التااعة  ن العتر. -3
  رحلة الطفرلة التتأخرة:  ن ان التااعة الى ان الثانية عشر  ن العتر. -4

 

 ة المهد والرضاعةأولا: مرحل

 النمو الجسمي:

كغ  ، ويصل  6يمتر الطفل حتى  صل وزنه في الشهر الرابع الى الضعف ) -1
ثالثة ا ثاا وزنه في العام االوا وفي نها ة العام الثاني  صااااااااااااااال الى اربعة 

 اضعا .
ااااااا   وفي نها ة العام  74يتزاي  حرا الطفل ويصاااااا ح في نها ة العام االوا ) -2

 ا  . 84) الثاني  ص ح حرالي
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تس أ ااااااااااماب الطفل بالظهرر في الشااااااااهر السااااااااابع او الثا ن، ويصاااااااال  جترع  -3
اااماي   16ااااماب ، وفي نها ة العام الثاني تصاا ح ) 6اااامانه في العام االوا )

 تقري اي.
 تمتر العضالت في الجس  وتزداد الق رة على التحك  بها. -4
الزحف، الجلر ،  تتلك الطفل ع دا  ن التهارات الجسااااااااااتية الحركية،  ثل:  -5

 الرمر ، ث  التشي.
عظام الطفل الرضاااااااايع تكرب أكثر حراوة، وأكثر ااااااااااتجابة لشاااااااا  العضااااااااالت  -6

وضاااااااااااااغطها،  رع  تصااااااااااااالب العظام و ع له يتفاوت بتفاوت عظام الجسااااااااااااا  
في الي  والراغ  كتتل تشكيلها اي بسلرغ  العظاموبتفاوت االفراد. إذ اب بعض 

اضاااااع الطرية القابلة للعطب  ن الجتجتة نها ة العام اووا، في حين اب التر 
تتصااااالب بالت ري  وال تصااااال الى تتام التصااااالب حتى يسلغ الطفل العا ين  ن 

 العتر تقري اي.
الفروق بين الجمساااااااااااااااين في المتر الجساااااااااااااااتي: الدكرر أكسر حجتا وأثقل وزناي  -7

واحرا مليال  ن السماااات. وتظهر االاااااااااااااااامااااب لااا ى السماااات   كرة عمهاااا لااا ى 
 السمات أكثر ث اتاي وااتقرارا  ن نتر االوالد. الدكرر. ونتر

 

 النمو العقلي:

حساااب بياجيه: اب  عرفة الطفل خالا فترة الرضااااعة تكرب  تضاااتمة في تفاعالته 
الحركية  ع االشاااياء. ويساااتي بياجيه هدا التعرفة باااااااااااااااااا )الشااايتات الحساااية الحركية  

نج ها  تضاااتمة بحيث اب  عرفة الرضااايع في اااان ااااتة شاااهرر عن لع ة الخرخاشاااة 
في هدا الطامفة التتمرعة  ن االااااااتجابات الحركية التي  ساااااتطيع اب يرجها الى هدا 
اللع ة  ن عض، مضااااااااااااااا ، وهز وتطريح بها الى االر . واب ذكاء االحفاا  كرب 

 واضحا ظاهرا  تتثال في االفعاا والحركات.
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 النمو اللغوي:

رها العلتاء بأنها نتيجة يس أ المتر اللغري بصاااارخة الرالدة حيث  فسااااالصاااراخ:  -

عتلية شااااااااااهيق. بع ها  وواان فاع الهراء ووا  رة الى رمتيه، وأنها ردة فعل 

  كرب الصراخ تعسير عن الجرع او  غ  او ضيق  ن السلل.

 ع  شعرر الطفل بالراحة والش ع والمظافة اال اب  احداث الصوات العشوا ية: -

 فأنه  ص ر اهرات التما ات.

تتطرر التما ات عم  الطفل لتصااااااااااااااا ح حروفا او  التلقا ية:احداث الحروف  -

 اهراتا أمرب الى الحرو  بتشجيع اآلباء.

تس أ هدا الترحلة التهتة  ن المتر اللغري  التقليد والساااااااااتجابة عند الطفل: -

عم  الطفل حيمتا  صل الى المصف الثاني  ن عا ه االوا بحيث  صل الى 

رلرجي والعقلي  سااتح له بأب  كرب  سااترى  عين  ن المضاا  العصااسي والفسااي

مااادرا على تقلياا  الكلتااات الحرو  التي يمطقهااا كاال  ن ه  حرلااه  ن اآلباااء 

 واالخراب فيردد كلتة تكرب  ن  قطعين  تكررين  ثل:  ا ا بابا...

بع  تتييز الطفل للحرو  او التقاحع او كلتات بساايطة  قرم  تمييز المعاني: -

 بربط هدا الكلتات.

تتفرق االناااث على الاادكرر في كاال جرانااب اللغااة  الجنساااااااااين: الفروق بين -

 كس ا ة الكالم وع د التفردات اللغرية.
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 النمو الجتماعي:

تتسااااااااااع دامرة تفاعل الطفل الرضاااااااااايع  ع العال  التحيط به، إذ تس أ عالمته بأ ه ث  

بااأبيااه واخرتااه، ويضاااااااااااااااطر اتساااااااااااااااااع العااال   ن حرلااه ويزداد تفاااعلااه  ع هاادا العااال . 

أشاااااهر  ويتيز بين الك ار في نها ة السااااامة  6يب لت اع ة اآلخرين في اااااان )ويساااااتج

 االولى ث  يس أ  رحلة اما ة عالمات اجتتاعية  ح ودة  ع االحفاا.

 

 النمو النفعالي: 

تتتيز انفعاالت الطفل الرضااااااااايع بأنها حادة وعميفة و تغيرة، حيث  غضاااااااااب بح ة ث  

الترحلة انفعاالت الطفل حيث  شاااااااااااااااعر اااااااااااااااارعاب  ا  عرد لله وء، وتتتايز في هدا 

بالخر  والفر  والغضاااااااااااااب، ويكرب بعض العراحف نحر اآلخرين فيحب وال  ه و ن 

 حرله ث  تتسع دامرة انفعاالته نحر االخرين وفقاي لتزاي  م رته على الحركة واالتصاا.
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 ثانياا: مرحلة الطفولة المبكرة

ااااااامرات  أي  ن نها ة  رحلة الرضاااااااعة حتى دخرا  6-3ا الترحلة  ن )تتت  هد
 الت راة، وتستى احيانا  رحلة  ا مسل الت راة.

 

 النمو الجسمي:

ااااااااااااااتترار ظهرر االاااااااااااااماب التؤمتة واكتتاا ع دها ث  يس أ ظهرر االاااااااااااااماب  -
 ال امتة.

 ش . كرب نتر الرأ  بطيئاي وفي نها ة الترحلة  صل الى  ثل حج  رأ  الرا -
  كرب نتر االحرا  اريعاي وا ا الجدع فيمتر بشكل  تراط. -
ااا   في نها ة الساامة الثالثة. تكرب الزيادة  90يزداد حرا القا ة فيصاال الى ) -

 ا   في كل امة. 7بتع ا )
 يزداد نتر الرزب بتع ا )كغ   في السمة. -
 كرب المتر العضااااااااااااااالي أاااااااااااااااارع،  تا يؤدي الى زيادة تحك  الطفل بحركات  -

 جسته.
يتأثر المتر العضااااالي بالحالة الصاااااحية والتغد ة، وبالحالة المفساااااية، كتا يتأثر  -

 بالفروق الفرد ة والفروق الجمسية.
يمتر الهيكااال العظتي، ويسااا أ بعض  ن الغضااااااااااااااااااري  في الهيكااال العظتي  -

 بالتحرا الى عظام.
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 النمو العقلي:

ااااتطالع تزداد ااااائلة الطفل حرا  رضااارعات  تع دة، ويظهر ل  ه اااالرا اال -
 واالاتكشا  بشكل كسير.

تتكرب ل  ه  فاهي   تع دة  ثل:  فهرم الز اب، التكاب،  فهرم الع د وتعتت    -
 هدا التفاهي  على الخسرات الحسية.

 اللغة. وبااتخ اميرت ط الدكاء بالتفاهي  والت ركات الكلية   -
 تزداد م رته على التعل   ن الخسرة والتحاولة والخطأ. -
 لطفل على االنت اا والتدكر.تزداد م رة ا -
 اتساع الخياا، ويكرب لع ه خيالياي ايها ياي. -
  كرب تفكيرا ذاتياي، اي ي ور حرا نفسه. -

 

 النمو اللغوي:

المتر اللغري السااااريع تحصاااايل وتعسير وفه ، كتا يمزع التعسير نحر الرضاااار    -
 وال مة.

 تحسين المطق واختفاء الكالم الطفلي  ثل الجتل المامصة. -
ة  عاني االرمام، و عاني الصااااااااااا ا  وبع  الظهر، والتسااااااااااااء والصاااااااااااي   عرف -

 والشتاء.
ت ادا الح يث  ع الك ار ووهف الصرر وهفاي بسيطا، واالجابة عن االائلة  -

 التي تتطلب إدراا عالمة.
 زيادة حرا الجتلة. -
   فردة في اااااااااااااااان الرابعااة، 1540زيااادة عاا د التفردات، حيااث يسلغ عاا دهااا ) -

 فردة في ان الساداة.   2562ويصل الى )
 زيادة هفة التجري ، فالقط حيراب، والخسز حعام. -
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 ظهرر التعتي ، فكلتة بقرة ت ا على كل ال قر وهي تتتايز عن  فهرم الكلب. -
 وضر   عمي الحسن والرديء. -
 كثرة الح يث عن الحاضر، وملة الح يث عن التاضي والتستقسل. -
 بالت ري   ع  رور الز ن.تتركز الح يث حرا الدات، ولكن  قل التتركز  -

 

 النمو الجتماعي:

 الستقالل والثقة بالنفس: 

الطفااال بطسيعتاااه  تيااال الى االااااااااااااااااتقالا في بعض اال رر  ثااال )تمااااوا الطعاااام، 
والشااااراب، وارت اء التالبس ...  وهدا  تمحه شااااعرراي بالثقة ويجب اب ال يثقل الرال اب 

لى التح ي، وع م الت الغة في ت ليله، الب ذلك م  ي فعه ا باووا رعلى الطفل كثيرا 
 الب ذلك  جعله ش ي  االعتتاد عليه  وفام  للثقة في ذاته.

 

 العالقة مع القران:

اوضاااحت ال راااااات والتشااااه ات اب احفاا  ا مسل الت رااااة يلعسرب بشاااكل دام   -أ
  ع االحفاا الدين  فضلرنه .

يل الى تقلي  ااااااااااالرا الطفل يتعل   ن امرانه االحفاا الدين ه  في ااااااااااامه، ويت -ب
 ز يله، وتكرين عالمات اجتتاعية  ع ابماء جمسه أكثر  مها  ع الجمس اآلخر.

 ظهرر اللعب االجتتاعي مسل نها ة السمة الثانية. -ج
اب العالمة  ع االمراب على جانب كسير  ن االهتية ونه   ش عرب حاجة الطفل  -د

يااة المراحي العقليااة عن الى االنتتاااء، كتااا يتعل   هااارات اجتتاااعيااة عاا ياا ة، وتمت
 حريق اللعب الجتاعي.
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 هم الخرين والغيرية:ف

بع  اااااااان ختس اااااااامرات تمتر ل ى الطفل  هارات االتصااااااااا ويصااااااا ح أكثر وعي 
ويتمااام  تتركزا حرا ذاتااه، وتساا أ عتر يااة الغيريااة في  وباااوخرينوإدراا بمفسااااااااااااااااه 

 الظهرر في امرات  ا مسل الت راة.

 

 ظي:التواصل اللفظي وغير اللف

اب التعسير  ير اللفظي  ه  في التفاااعاال االجتتاااعي، وعلى الر    ن اااااااااااااااايااادة  
التراهااااااااااااااال اللفظي في العالمات بين االفراد، اال اب العالمة االجتتاعية تزداد فعالية 
عن حريق التراهااااااااال باالبتساااااااااا ة وحركات الرأ  واشاااااااااارات الي ين ونظرات العيمين 

الشااااااااااااااااارات تعسر عن الحاالاة االنفعاالياة وحركاات الجساااااااااااااااا  ذلاك اب هادا الحركاات وا
 للشخ .

 

 في كل التجتتعات وج  اب: العدوان:

 االوالد أكثر ع وانية  ن السمات. -أ
 احفاا  ا مسل الت راة أكثر ع وانية  ن االحفاا االكسر اماي. -ب
ع واب االحفاا كاب وااااااايلياي ال ع واناي،  تثال بالصااااااراع حرا االلعاب  -ج

 و كاب اللعب.

 

 الضمير:الخالق ونشأ 

الترعية ونتاذج الساااالرا التي  واآلدابتعر  االخالق بأنها  جترعة العادات  -
 تطابق التعايير السام ة في  جتتع  ا.
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 ن اه   ظاهر المتر الخلقي لهدا الفترة هر ب ء نشاااااااااااااأة الضاااااااااااااتير او الدات  -
العليا، حيث  كتساااب االحفاا عسر تقت  شاااخصاااية الرال ين و حاولة التشااا ه 

   ن قي  واتجاهات و عايير للساااااالرا، فيتعلترب الطيب والخسيث به ،  ا ل يه
والحالا والحرام. ويطسق اوحفاااااا هاااادا التعااااايير على اااااااااااااااالركه  الخاااااص 

والقلق إذا ل  يت عرها، بل وم   عامسرب أنفساااااه  وحقيقة اال ر  باول فيشاااااعروب 
 ه.انه   كتسسرب جهازاي داخلياي ذاتياي للتتابعة  حك  على الركه  ويمظت

يس أ نشرء الضتير في السمة الثانية  ن العتر عم  ا  كتسب الطفل تحريتات  -
  ح دة. وفعاا

 ن التظاهر الساالركية لمشااأة الضااتير عم  االحفاا  ا مسل الت راااة: اال انة،  -
  قاو ة اال راء الدي ي عر للكدب، او السرمة.

 

   ن الضروري اب  عرد االباء ابمامه  على: النظام وضبط الذات:

ضااااااااا ط المفس، الب ذلك  سااااااااااه  في نتره  االخالمي، وفي نتر ضاااااااااتيره ،  -
ويجعله  ال  فعلرب الخطاأ خرفا  ن عقااب الرال ين، ولكن لعا م م رته  على 

 احتتاا تأنيب الضتير.
 المظام عسر الثراب والعقاب، والتقت  والتقلي . -

 

 التنميط الجنسي:

أنفساااااااه  ذكرراي او اناثاي، ويقر رب وهر عتلية  شاااااااكل االفراد عن حريقها  فهر ا عن  
 بتتاراة السلرا التمااب للجمس الدي يمتترب إليه.
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 التقليد والتقمص:

واالمت اء بتن حرله خصاااارهاااااي ذوي  لالاااااتهراء ن التعرو  اب الطفل  تيل  -
التكانة واهااااااااحاب القرة واالشااااااااخاص الدين  ق  رب له الرعا ة والحب، كدلك 

  االحفاا الدي  شاااااااااااااااعر حياله  وفعاله كية  تيل الطفل لتقلي  ) حاكاة حر 
 أكثربالتعاحف و ن ه  في امه وجمسه، لدلك  ع  االباء والت راين واالمراب 

 نتاذج ااتهراء للطفل.
إذا كاب التقلي  عتلية شااعررية  قرم الطفل  ن خاللها بتحاكاة ااالرا اآلخرين  -

تها لتشاااعر فأب التقت  )اتخاذ دور اآلخرين  عتلية  سااتجيب الطفل برااااط
اآلخرين واتجاااهاااته  وانفعاااالته ، يتسماااهااا على انهااا تخصااااااااااااااااه، والتقت  هر 
عتلية ال شااعررية، اي إب االشااخاص الدين يتقتصاارب شااخصاااي رخر ال  عرب 

 بالضرورة انه  يتخدوب الصفات التتيزة لدلك الشخ .

 

 النمو النفعالي:

 راة ويزداد تتايز االاتجابات االنفعالية يمتر السلرا االنفعالي ت ريجياي في  رحلة  ا مسل الت
كتا تزداد االاااااااتجابات االنفعالية اللفظية لتحل ت ريجياي  حل االاااااااتجابة االنفعالية الجسااااااتية، 

 وتتس  االنفعاالت بأنها ش ي ة و  الغ فيها ) ضب ش ي ، وحب ش ي  .
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 ةطفولة المتوسطمرحلة ال: ثالثاا 

القي  التربرية التي تس أ وهي الترحلة التمااااااااا ة لعتلية التمشااااااائة االجتتاعية و ر  
عالماته  باتساعالتمزا وتستكتل في الت راة وفيها تتسع دامرة الطفل االجتتاعية في 

وتع دها حيث  كتسااااااااااب فيها التزي   ن القي  واالتجاهات االجتتاعية الج ي ة ويكرب 
كتا تتصااااااااااااف هدا الترحلة  للتسااااااااااااؤوليةتحتالي  وأكثر اعتتادا على نفسااااااااااااه أكثرفيها 

بالمشاااااااااااط الزام  للطفل الدي  جعله  صاااااااااار   عظ  ومته خارج التمزا في اللعب  ع 
 .امرانه  ن  ير تعب

 

 الجسمي:النمو 

 كرب المتر الجساااااااااااااااتي في هدا الترحلة بطيئاي حيث يزداد حرله ووزنه نتيجة  -
 .لمتر العضالت والعظام

 .وشكلها كحج  عين الراش  وشكلها في نها ة هدا الترحلة ص ح حج  العين  -
 يتأثر نتر الطفل الجساااااااااااااااتي بتا  ق م له  ن وج ات  دامية كا لة وعلى  ا -

 .ل المشاط الدي يسدله في لع ه حتاجه  ن راحة ونرم  قاب
 مرة. مه   وأكثريالحظ اب السمين  كرنرب احرا  ن السمات  -
 ماب ال امتة.ب اللسمية وظهرر االاتسامط االاما -
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 :النمو العقلي

 المرحلة:اهم مظاهر النمو العقلي في هذه من 

 السريع.ااتترار المتر العقلي  -
القراءة والكتابة والحسااااب كتا يزداد حب  االاااااااااية:تعل  التهارات االكاد تية  -

 الطفل للكتب والقص .
 .نتر ذكاء الطفل على نحر  طرد -
 .على الحفظ هوالفه  وتزداد م رتي الى التدكر يتحرا  ن التدكر اآلل -
 وح ته.يزداد االنت اا في   ته  -
 .ياا اإليها ي الى الخياا الرامعييتحرا  ن الخ -
 الحسي إلى التفكير التجرد.يمتقل  ن التفكير  -
او  ا جابياي حرا )نتطالع ويرت ط ذلك بتشاااااااااااااعر وال  ه يمتر عم ا حب االااااااااااااا -

 .السياي 
 والسيمتا.التلفاز  ه ةوالقص  و شا  تيل الطفل الى االاتتاع للحكا ات -
لى االكثر إن التفاااااهي  التتتركزة حرا الاااادات تمتر التفاااااهي  لاااا ى الطفاااال   -

و ن التفاهي  التحسراة الى التجردة و ن التفاهي  التتغيرة نحر   رضرعية،
 التعق ة. الىاالكثر ث اتاي و ن ال سيطة 

 .تتتيز السمات عن السمين في الدكاء بحرالي نصف امة -

 

 من العوامل المؤثرة في النمو العقلي

كتا اب لراامل االعالم تأثيراي  للارة.والخلفية االجتتاعية واالمتصاد ة  الت راة،
 العقلي.واضحاي في المتر 
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 :النمو اللغوي 

لااادلاااك  القراءة، ظهر المتر اللغري عمااا  االحفااااا بجالء في القااا رة على تعل   -
ويظهر اااااااتع اد الطفل  بالت رااااااة،يس أ االااااااتع اد للقراءة مسيل التحاق الطفل 

 والتجالت،للقراءة  ن خالا اهتتا ه بالصااارر والراااارم التي تمشااار في الكتب 
فاال على حتى يتعر  الط ونااة ع التاا ريااب والتعااا االااااااااااااااااتعاا اد ويتطرر هاادا

 لصا تة.وال  القراءة الجهرية ويستطيع تع... الكلتات والجتل
زيادة م رة الطفل على بماء الجتل اذ تع  هدا الترحلة  رحلة الجتل الترك ة  -

 .كلتات  6-5)الطريلة  ن 
 . رة على التعسير الشفري والكتابيالق -
 االض اد.تتييز التترادفات واكتشا   -
 .ناث  س قن الدكرر ويتفرمن عليه اال -

 

 النفعالي:النمو 

 النمو:ومن اهم مظاهر هذا  ،المرحلةلنفعالت وتنمو في هذه تتطور ا

 وااله ماء.الشعرر بالحب تجاا االارة  -
 تتاد على المفس في تلسية الحاجات.الشعرر بالتسؤولية واالع -
 الت راة.الخر   ن  -
 .بع  اوح اط رهاالشعرر بالغضب خص -
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 :النمو الجتماعي

 عه  ويحسه  وباالثقاافاة التهيتماة على  لالادين يتفااعا بااوفراديتاأثر المتر االجتتااعي 
  ؤاااااسااااات التجتتع كاوااااارة والت راااااة وواااااامل االعالم كتا يتأثر هدا المتر بالمتر

 .العقلي واالنفعالي

 

 فهي:اما مظاهر النمو الجتماعي في مرحلة الطفولة المتوسطة 

 .ااتترار عتلية التطسيع االجتتاعي -
 الجتاعي.واللعب  رابتكرين جتاعة االم -
 نتر الص امة. -
 .السعي نحر االاتقالا -
 واالهتتا ات.ساع دامرة التيرا ات -
 االجتتاعية.نتر الضتير واال تثاا للتعايير  -
 االجتتاعي:الفروق بين الجمسين في المتر  أبرز -

 ن االناااث ويكرب  أكثر تياال االحفاااا الاادكرر الى العاا واب والشاااااااااااااااجااار  -أ
 .ياي ع وانه  ي وياي ا ا االناث فيكرب ع وانهن لفظ

الي و مافساااااة  ن خشااااارنة واااااااتقال أكثر ا صااااا حر يتجه الدكرر الى اب   -ب
  مه .ورأفة وتعاوناي  أدباي  أكثراب  ص حن  الىالالتي يتجهن  السمات
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 طفولة المتأخرةمرحلة ال: اا رابع

مسل  اااااااامة ويطلق عليها احياناي  ا 12اااااااامرات الى  9بين اااااااان  تتت  هدا الترحلة
التراهقااة على اعت ااار اب كثيراي  ن التغيرات التي تحتلهااا هاادا الترحلااة تكرب بتثااابااة 
 ال ح تشير لقريب او بعي  اال اب الطفل م  امترب  ن السلرغ و ن  ظاهر المتر في 

 :هدا الترحلة

 :من مظاهر النمو الجسمي الجسمي:النمو 

 الراش .هر عم   تتع د نسب الجس  وتشسهه  ا -
 السابق.امرى  ن  العظاميتزاي  المتر العضلي وتكرب   -
الرزب وتزداد  قااو اة الطفال تتاابع ظهرر االاااااااااااااااامااب الا امتاة ويزداد الطرا و   -

 .للتر 
وزنااااي وحرالي  ن  أكثر ثنالحظ فروق في المتر بين الجمساااااااااااااااين فتكرب االناااا -

 الدكرر.
 

 :العقليالنمو 

عرا ل  تع دة كالتساااااااااااااااترى االجتتاعي العقلي بعا ل الرراثة والسيئة ) يتأثر المتر
و ن  ظاهر المتر  الداتية واالمتصااااااااااادي والثقافي للااااااااااارة واهتتام الرال ين والعرا ل 

 :في هدا الترحلة ليالعق

 الخاهة.يمتر الدكاء في هدا الترحلة وتظهر الق رات  -
بالتطالعة وشااااااااااااااا اع حاجته لالااااااااااااااااتطالع تظهر  هارة القراءة وتزداد ويهت   -

 والتعرفة.
 الفه .م رة على التفكير التجرد واالنت اا والتدكر القام  على  أكثر ص ح  -
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 رضاااااااارعية وتجري اي وث اتاي  أكثرعلى التعل  ونتر التفاهي  وتكرب  هتزداد م رت -
 السابقة. تا كانت عليه في الترحلة 

 . ن  مامشة اآلخرين وال فاع عن رأ ه يمتر ل  ه المق  الترجه للك ار ويتتكن -
 

 النفعالي:النمو 

ة و ن يمتر الطفل انفعالياي في هدا الترحلة نتيجة التساع دامرة عالماته االجتتاعي
 المتر: ظاهر هدا 

 .االاتقرار والث ات االنفعالي -
  بالرشا ة.التعسير عن الغيرة  -
 االلفاظ.ض السلسية  ع التتتتة ب ع او ةالتعسير عن الغضب بالتق -
 .الهروب  ن القلق والصراخ  -
 نتر التيرا و يلها الى التخص  والترضرعية. -

 

 :النمو الجتماعي

 الترحلة:يرت ط هدا المتر بالمتر االنفعالي و ن  ظاهر المتر االجتتاعي في هدا 

 االجتتاعي.ااتترار عتلية التمشئة االجتتاعية والتط ع  -
 سع  الطفل بتصادمة اآلخرين وكرنه عضراي زيادة تأثير جتاعة االمراب حيث  -

 .ارضاء الجتاعة التي يمتتي اليها حاوافي جتاعة ويفتخر بدلك كتا  
 . عاييره  التيل إلى جتاعة االمراب وتقسل  ) قابلنق  تأثير الرال ين عليه  -
 .الدات االعتتاد على ولية والق رة على الض ط الداتي )الشعرر بالتسؤ  -
 االفراد. ن  اته وتتيزا عن  ير شعررا بداته وفردي -
 االاتقالا.زيادة نتر  -
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 للطفل:العوامل المؤثرة في معاملة السرة 

حيث كلتا مل حج  االااارة وامتصاار على االب  تكريمها:حج  االااارة وحسيعة  -1
ويؤدي الى  ل   ع  الطفل ل  ه افراد كثيروب  سااعى ورضااامه  واالخراب،واالم 

 .زيادة الرابطة بين الطفل وابريه
االاااااااااااااااارة في عتلياااة التطسيع  أثرويترمف االبرة: شاااااااااااااااعرر االبااااء نحر دور  -2

و سااتراها  االمتصااادي،االجتتاعي على عرا ل ع ة  مها وضااعها االجتتاعي 
وجرها العاحفي الدي يتجلى في  وااااااااااااااااتقرارها،وحجتها وتتااااااااااااااااكها  الثقافي،

و اا  قرم بين  ل عض،و عاا لاة الرالا ين بعضاااااااااااااااهتاا  ل،للطفا عاا لاة الرالا اب 
و هتا تكن حالتها و سااتراها فرظيفة االااارة هي  تمافس.االخرة واالخرات  ن 

ح ع الطفل بالطابع الثقافي العام للتجتتع في ح ود ثقافتها الخاهة وواطها 
عام  ن القي  واالفكار والتعتق ات والتعايير  أحارداخل  الخاص،االجتتاعي 

 التجتتع.لخلقية والروحية الشامعة بين السراد االعظ   ن افراد ا
 

 :اساليب الوالدين في التنشئة الجتماعية

اب في الترامف التحاا دة تجاااا احفاااله  اثماااء عتليااة التمشااااااااااااااائااة كي   سااااااااااااااالااك الرالاا  
  السلرا؟اي كي  ي ربرب ابمامه  ونتره  بهدا  االجتتاعية.

اشاااااااااااار ال اراااااااااااارب الى ع ة انراع  ن التتارااااااااااااات الرال  ة على هاااااااااااعي  التمشااااااااااائة 
 )التعزيزوالتغد ة الراجعة  والمتدجة،االجتتاعية وهي اعطاء التعليتات الت اشااااااااااااااارة 

 .والتقت  والعقاب 
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  المباشرة:التعليمات  أولا:

بتا  جب  يتات واالوا ر فعالة فقط عم  ا يت  اخ ار الطفللتكرب حريقة ترجيه التع
عم  ا تري  اب تمصاااااح  للطفل:فتثالي  تكن اب تقرا االم  ليه عتله ولتاذا  فعل ذلكع

  شاعرا.اخاا بتغيير الركه م م له المصح على انفراد حتى ال تؤذي 

 والتقليد:التعلم من خالل المالحظة  ثانياا:

ماء القيام بها خالا  رامسته  لرال يه  اث تالسااااااالركيايتعل  االبماء والسمات كثيرا  ن  
إذ   عه .والتعااااوب  إليه ويتعلترب  مه  كيفياااة  خااااح اااة اآلخرين واحترا ه  والتردد 

 ويقل ونه.يالحظرب اااااااااااااااالركه  به، ع  االحفاا الرال  والرال ة م وة ونترذجاي  حتدى 
اااماي نترذجا ا ام ناظري  أكسر شااكل الرال اب واالخرة واالخرات والراشاا وب في االااارة 

 .الطفل يراق ه ويتعل   مه ويقل ا في الركه التعرفي والتهاري واالنفعالي واالجتتاعي

  الراجعة:التغذية  ثالثاا:

 والعقاب  )التعزيزات بتأثير  ن التغد ة الراجعة ييتعل  اوحفاا كثيرا  ن السااااااااااااالرك
 تقسرا اخالقياي واجتتاعياي لسااالرا الالتي  ق  ها االب واالم له  ويساااتطيع التتييز بين ا

 خالا:والسلرا  ير التقسرا  ن 

هر كل ح ث او فعل يت ع السااالرا فيؤدي الى تقرية وزيادة احتتاالت  التعزيز: -
بمظرة ااااتحساااب  و ساااع ته، كافئة االبن على تعاونه  ع ز يله   ثاا: تكرارا.

الى تكرار هدا فأب االبن  ساااااااااتقسال اااااااااايتيل كلتة تشاااااااااجيع او مطعة حلرى او 
 الترامف التشابهة. السلرا في

تماااام  هر اي  ثير او حااا ث  اااأتي بعااا  اااااااااااااااالرا  اااا ويؤدي الى  العقاااب: -
يربخ الرال  ابمه بسااااااسب اعت امه   ثاا:  سااااااتقسال.هدا الساااااالرا احتتاالت تكرار 

 . الى التقليل  ن الركه الع وانيه  تا يؤدي  ستقسالمز ال أح على 
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 تطبيق العقاب حتى يكون فعالا:وجوب مراعاة التي في 

 جب اب  طسق العقاب بع  السلرا الخاحئ   اشرة . 
 اب  طسق العقاب في كل  رة  ح ث فيها السلرا الخاحئ. 
  ود ة.اب تكرب العالمة بين  ن  طسق العقاب والطفل 

 التقمص: رابعاا:

هر ترح  الطفل  ع المتط الكلي لساااااااااااااااتات نترذج  ا ودوافعه واتجاهات  قت الت 
ات التي  تاراها المترذج الى ح  االتساق واالتقاب يوقيته وافكارا وتكرار اداء السلرك

ويتضاااتن التقت  وجرد  شااااعر ود ة وعراحف مرية ل ى الطفل تجاا المترذج وهدا 
تكتساااااب بالتقت  هر اااااالرا خاص كدلك اب السااااالرا ال التقلي . ا  تيزا عن  جرد 
ويقرم  للتغيير.ا ا اااااااااااااااالرا التعل  بالتالحظة فهر مابل  نساااااااااااااااسياي،بالطفل وهر ثابت 

 :على عتليتينالتقت  

 انه  ش ه في هفاته شخصا رخر لطفلاب  عتق  ا. 
      لدلك فأب  .هدا الشااخ  في عراحفه وانفعاالته وااالركه الطفل  عاب يم

 أكسرع كل  ن االب واالم ولكن الشااااااااااااااا ه  كرب الطفل م  يترح  الى ح   ا  
 الجمسي . )التمتيطوبين االبمة واالم  بين االبن واالب
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 الطفولة مشكالت نفسية في مراحل

ففي هدا التراحل تمتر  اإلنساب، تعتسر  راحل الطفرلة  ن أه  التراحل في حياة
 والتشكيل،كسير للتأثر والترجيه  ويكرب مابل بشكل  راه ه،وتتفتح  الطفل،م رات 

وبعض التشكالت  العادي،وتتخلل  راحل الطفرلة بعض  شكالت المتر 
وااتثتار  وتحرا هدا التشكالت دوب ااتغالا حامة اوحفاا التتطرفة،واالضطرابات 

 .وبماءااتع اداته  وم راته  بشكل إ جابي 

حياته الير ية ال تصل المفسية في  وم   عاني الطفل العادي  ن بعض التشكالت
حل وعالج هدا التشكالت مسل  لدا  جب االهتتام بسرعة المفسي،إلى درجة التر  

ودوب تحقيق الصحة  أب  ستفحل أ رها وتتطرر وتحرا دوب المتر المفسي السري 
 .المفسية

وأااليب  أا ابها، الطفل،يتعر  لها  وفيتا يلي أ ثلة للتشكالت المفسية التي م 
 .عالجها

 

 الخوف شكلةم

 المرضي مفهوم الخوف العادي والخوف

 ن الترتر التي ت فع الشخ   عن انفعاا دافعي يتضتن حالة ع ارة” هر:الخر  
 .الترتر خاوفه حتى يزوا  الخامف إلى الهروب  ن الترمف الدي أدي إلى ااتثارة

أو  رمف  عين ال  تثل في  أ ا الخر  الترضي فهر " خر    الغ فيه  ن  رضرع
 ختلف عن  فهر  عقرا،وهر خر   ير  مطقي و ير  للخطر،ح  ذاته  ص را 

 .بالفعل الخر  الدي  شعر به اإلنساب حيمتا  خا   ن أشياء أو  رامف تشكل خطرا
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والخر  الترضي هر فرق في درجة  العادي،و تا اسق يتضح أب الفرق بين الخر  
فالخر   رجرد عم   الترضية  جة بشكل كسير في التخاو ال ر  )تزدادوجرد الخر  

تزداد ش ة التخاو  بحيث  وعم  ا عاد ة،جتيع التال يد لكن ب رجات بسيطة أو 
  رضية : خاو  ) تص ح شاذة عن الطسيعي أو التألر   طلق عليها في هدا الحالة

 

 :يليومن أهم أسباب الخوف المرضي ما 

 مفرة تح ث أثرا نفسيا ل ى الطفل  أشياء  ري ة أووجرد  رامف أو  ثيرات أو  -أ
 .الخسرات خاهة إذا  ا تكررت عتلية الترور بتلك  مها،فيخا  

أو  رضرعات نتيجة   ا يرت ط في ذهن الطفل  ن  خاو  حرا أشياء -ب
 .اوشخاصتخري  الطفل  ن بعض اوشياء أو 

لتستتر والت الغ فيه على االاتخ ام ا التعا لة الرال  ة  ير السرية التي تعتت  -ج
 .نفسهذاته أو الثقة في  للعقاب والقسرة وع م تعري  الطفل االعتتاد على

 الت ريس،في  كااتراتيجية ارء  عا لة التعلتين للطفل وااتخ ام العقاب -د
وتسلط وتخري   ويساع  على ذلك تخري  اآلباء للطفل بالتعل  كأداة عقاب

 .وته ي 
 .الفصلأمرانه في  ه امات  عع م م رة الطفل على تكرين  -ذ

 

 المدرسة الخوف المرضي من

الترضااااااااااية الشااااااااااامعة بين تال يد   عتسر الخر   ن الت راااااااااااة  ن أ ثلة التخاو 
في ع م ذهاب الطفل  ويقصاااااا  به الخر  الشاااااااذ  ن الت راااااااة  ع الرغ ة الت ار ،

 .إليها
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 :المدرسة العوامل المرتبطة بالخوف المرضي من

 .المدرسةالعام من  الخوف-1
إذا كانت اوم تفر  على  أو الت لل،ويظهر في حالة الطفل  ن الطراز 
والحر اب  ن  فإنه  شعر بالته ي  بها،حفلها حتا ة زام ة وتفرط في تعلقه 

 الت راي الصارم التفع عطف اوم وحمانها ود ء التمزا  قارنة بالتماخ 
 والمظام،، والطاعة قاب وأداء الراج ات وتلقي ال رو والع والمراهي،باووا ر 
 .الت رايةبالقراع   وااللتزام

 .المدرسينالخوف من -2
وررامه و عتق اته وحريقته  تتأثر شخصية الطفل بشخصية   راه واتجاهاته

هدا المرع إلى خر   ويرجع أ ضا.بل و خاوفه  او رر،و عالجة  التعسير،في 
تهكته  الطفل  ن تسلط  علته أو مسرته أو إارافه في ااتخ ام العقاب أو

 أو تعت  إحراجه أ ام أمرانه أي أب العالمة بين  مه،على الطفل واخريته 
التعل  والتلتيد تلعب دور فعاا في تمتيه المزعة نحر الخر   ن الت راة أو 

 .تقسلها

 المتحانات الخوف من-3
أو ع م  المتة  االاتيعاب، وم  يرهب الطفل اال تحاب لع م م رته على

الفه  والتركيز في  أو ع م م رة الطفل على الجي ،ظرو   مزله لالاتدكار 
الت راة بل م   وم  تمعكس كراهية الطفل لال تحاب وخرفه  مه على، ال رااة

 .كلهتتت  إلى التعلي  

 المدرسية الوقاية من المخاوف

التي تقف في اسيل ارتقامه  المفسي  لتجمب اوبماء عبء التعاناة التخاو  الت راية
 :يليالسري، فإب او ر يتطلب  ا 
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 اوبماء،الها ة في تمشئة  ترعية الرال ين والتربين بأهتية دوره  في هدا الترحلة -1
والت راة كتؤاستين  وذلك باالهتتام بالسيئة التحيطة بالطفل وخاهة اوارة

ثتارا في عالج  تربريتين  تكن أب يترج  التعاوب بيمه  إلى وامع  لتر  ليؤتي
 .اوحفااالتشكالت المفسية التي م   عاني  مها 

تساه  في زيادة ثقته بمفسه  وإكسابه التهارات التي للطفل،تق    الخسرات السارة  -2
 .الت راية وع م ترهي ه باال تحانات وعتليات التقيي  وال رجات

وترجيه اآلباء والتعلتين لتراجهة  تفادة  ن نتام  ال رااات في إرشاداالا -3
واالضطرابات االنفعالية  التخاو  الترضية و يرها  ن التشكالت المفسية

 .والسلركية
 

 الكذب مشكلة

والكدب  الحقيقة.والتلفظ مرال بغير  والحقامق،الرمامع  تشريه قص  بالكدب تعت  
 .وال يميةالتعايير اوخالقية  خاهة جتاعة،الالرا  رفر  في ضرء  عايير 

في بيئة تحترم الحق وتلتزم بالص ق  فإذا نشأ الطفل السيئة،يرجع الكدب إلى عرا ل 
التماخ المفسي أب يلتزم الطفل ح ود  كاب  ن الطسيعي في  ثل هدا او انة،وتق ر 

 .اوارةالص ق أو الكدب في   عمى ذلك أب الطفل يتلقى أوا درو  له عن الص ق،

 

 الكذب أنوا 

 .الخياليالكذب  -1
اوولى الايتا ل ى اوحفاا   شيع هدا المرع  ن الكدب في امرات الطفرلة

كسيرا  ن التحصرا  ويتتلكرب نصي ا الرااع،الدين يتتتعرب بالخياا الخصب 
 .الرهتيةفيمزعرب إلى اختالق الحكا ات والقص   اللغري،
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 .اللتباسي الكذب -2
 العتر،السمرات اوولى  ن   شيع هدا المرع  ن الكدب بين اوحفاا في

ي ركرنه حاايا في  ويرجع اسسها الرميسي إلى خلط اوحفاا الصغار بين  ا
عليه   ويتعدر خياا،و ا يمشأ في عقرله   ن  به ،العال  الخارجي التحيط 

عها  ن أ ه ويح ث ذلك عم  ا  عي  الطفل مصة اسق أب ات بيمها،التفرمة 
 .الك ارأو أخراته  او ج ته

 .النتقامي الكذب -3
باوخرين دوب ذنب ارتكسرا  وفي هدا المرع يمزع الطفل إلى إلصاق الته 

 . مه انتقا ا 

 .التقليد كذب -4
تقلي  الرا الرال ين أو  وفي هدا المرع يتعل  الطفل الرا الكدب عن حريق

اياق حياته  أو عن حريق  ن يتعا ل  عه  في  قا هتا،إح اهتا أو  ن  قرم 
 .الير ية

 التعويضي أو الدعا ي الكذب -5
 الكفاءة،بالحر اب والمق  وع م  يرجع هدا المرع  ن الكدب عادة إلى الشعرر

 ظاهر القرة والسيطرة  فيلجأ الطفل إلى التعريض عن حر انه ونقصه بإضفاء
التاد ة أو  الجرانب، في جانب  عين  نوالت الغة والتفخي  والتعظي  على ذاته 

 .ال رااية

 المرضي الكذب -6
الشعرر بالمق  وال ونية   ح ث هدا المرع  ن الكدب عم  ا  شت  على الفرد

ال إراد ة في  مه  ث  يمزع إلى الكدب بصررة  تكررة و ستترة ذلك،والقلق فيكست 
 . شكلةكلتا واجهته هعربة أو 
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 الكذب وسا ل عالج

واح  على اآلخر  ع ترفير  ماخ  ن  التعا لة بين اوبماء وع م تفضيل ترحي  -1
 .واالنتقامالكراهية  التح ة والشعرر باو ن المفسي للطفل حتى يستع  عن

والخياا وبين عال  الرامع التحيط به  الطفل إلى الفروق بين الحقيقة إرشادب -2
في هدا الخياا االنغتا   وبين عال  الخياا الدي يمسجه لمفسه و معة  ن

 .الرامعل رجة ت اع  بيمه وبين 
 تيل إلى التقلي  والتحاكاة  حيث أب الطفل اوحفاا،ترفير الق وة الحسمة أ ام  -3

 .بهو يره   ن التحيطين  للمتاذج السلركية التتتثلة في الرال ين والتعلتين
لجرء حتى ال يم فعرب إلى ال اوبماء، تجمب ااتخ ام العقاب الس ني في  عا لة -4

 .الخطأحالة الرمرع في  للكدب هربا  ن العقربة الس نية التترمعة في
م راته   ع ع م تكليفه   ترجيه جهرد اوبماء نحر او رر التي تقع في نطاق -5

ال  كرب  تعطشا  وحتى بالمجا ،بتا  فرق م راته  الحقيقية حتى تكلل جهرده  
 .الخيااإلش اع الرغ ة عن حريق 
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 مفهوم المراهقة 

 صااااااااطلح التراهقة  شااااااااتق  ن كلتة التيمية تعمي الت رج نحر المضاااااااا  الجسااااااااتي 
 والعقلي واالنفعالي واالجتتاعي والسلركي.

 المراهقة تفسيرات

 ،النما ي ،الزمنيالتفساااير  هي،ح د العلتاء التراهقة في ضااااارء تفسااااايرات  ختلفة 
   .العامالتفسير و ،الجتماعي ،النفسي

للتراهقة بأنها فترة ا ت اد تس أ  ن حرالي السمة الحاد ة التفسير الزمني  عمي  -
عشرة أو الثانية عشرة تقري اي حتى العشريميات  ن عتر الفرد  تأثرة بعرا ل 

 المتر السيرلرجية والفسيرلرجية وبالتؤثرات االجتتاعية والحضارية. 
ين الطفرلة  رحلة  ن المتر تقع ب ”أنهاإلى  للتراهقة فيشير التفسير النما يأ ا  -

 .والرش ، وهي  رحلة نتامية انتقاليه  ن عال  الطفرلة إلى عال  الك ار
فترة  عيمة تترتب عليها  ”المفسللتراهقة وتعمي ل ى علتاء  التفسير النفسي -

 .”مسل قتضيات ج ي ة في السلرا ل   ألفها الفرد  ن 
فهي فترة انتقاا  ن حرر الطفرلة التتصف  ”للتراهقة التفسير الجتماعيأ ا  -

على اعت ار  ”الداتباالعتتاد على اآلخرين إلى حرر بلرغ  رحلة االلتفات إلى 
أنها  رحلة  تتيزة عتا كانت عليه أ ام الطفرلة التعتت ة على  يرها اعتتاداي 

 كلياي.
 د التماالية هي الترحلة التي تس أ بالسلرغ أي نضرج الغ بمعناها العاموالتراهقة  -

 واكتساب  عال  جستية ج ي ة وتمتهي بالرش . 
فهي لهدا عتلية بيرلرجية حيرية عضرية في ب مها، وظاهرة اجتتاعية في  -

 نهايتها.
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 تنتهي؟متى تبدأ مرحلة المراهقة ومتى 

والساااسب  نهايتها، ن الساااهل تح ي  ب ا ة  رحلة التراهقة ولكن  ن الصاااعب تح ي  
بيمتا تتح د نهايتها بالرهااارا إلى  الجساااتي،تراهقة تتح د بالسلرغ في ذلك أب ب ا ة ال

 .واالجتتاعية والجستية واالنفعالية  )العقليةالمض  في  ظاهر المتر التختلفة 

 الفرق بين مصطلحي البلوغ والمراهقة

إال أب الفرق بيمهتا هر على المحر  والتراهقة، خلط ال عض بين  صاااطلحي السلرغ 
 التالي:

 صاااااااااطلح " السلرغ "  عمي الجانب العضاااااااااري الفسااااااااايرلرجي للتراهقة والدي  ح ث 
والغ د  العصاااااااسي، نشااااااااط الجهازبساااااااسب نضااااااا  الرظيفة التمااااااااالية والتي ترجع إلى 

  والهر رنات.وخاهة الغ ة التيتراية والصمربرية 

 التراهقة.ويعتسر السلرغ نقطة تحرا وعال ة انتقاا  ن  رحلة الطفرلة إلى  رحلة 

 أشكال المراهقة

 المراهقة المتكيفة-1
 تتاز التراهقين في هدا الشاااااااااااااااكل بتيله  لله وء المفساااااااااااااااي واالتزاب االنفعالي 

وحيااااتاااه  مياااة بتجااااالت الخسرة  بااااآلخرين،والعالماااة االجتتااااعياااة اال جاااابياااة 
كتا أب حياته  ذاته،وباالهتتا ات العتلية الراااااااااااااااااعة التي  حقق عن حريقها 

الت راااااااااااية  رفقة، و ير  ساااااااااار  في أحالم اليقظة أو  يرها  ن االتجاهات 
 السلسية.

ويرجع ذلك إلى التعا لة اوااااارية القامتة على االتزاب وتفه  حاجات التراهق واحترام 
 المفس.وترفير م ر كا  له  ن االاتقالا وتحتل التسئرلية واالعتتاد على  رغ اته،
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 المراهقة اإلنسحابية المنطوية-2
والمشاط ويكرب التراهق في هدا الشكل  ياالي إلى الكأبة والعزلة واالنطراء 

 ثل مراءة الكتب وكتابة التدكرات التي ي ور أ لسها حرا انفعاالته  االنطرامي
و يرها، تمتابه هراجس كثيرة وأحالم  قظة   عا لة، ن أااليب  ونق ا لتا حرله

ت ور  رضرعاتها حرا حر انه  ن التالبس أو التأكل أو التركز التر رق 
 فهر  حقق أ انيه وحترحاته  ن خاللها.

 المراهقة العدوانية المتمردة-3
وتتثل هدا المرع  ن التراهقة  ا يتس  به بعض التراهقين  ن تترد وع واب 
 رجه ض  اوارة والت راة بل وي شكل  ن أشكاا السلطة بل أحياناي ض  

 تخريسية،ويقرم التراهق بأعتاا  كسير.ويهتل واج اته الت راية بشكل  الدات،
  مرته.التي  حاوا فيها إظهار  التغا رات،واختراع مص   انتقا ية،وبتحاوالت 

أو  اوارة ، )وخاهةوم  يرجع ذلك إلى إحسا  التراهق بالظل  وإهتاا اآلخرين له 
كتا أب وااليب التربية اوارية الضا طة القامتة على المسد  به،أب أح اي ال يهت  

دا المرع دوراي كسيراي في ه بالفشل التراهق  )شعرروكثرة اإلح احات  والقسرة،والحر اب 
 الع وانية. ن التراهقين 

 المنحرفة المراهقة-4
 نفسياي، محل أخالقيا و مهار  التراهقة،ويكرب التراهق في هدا المرع  ن 

 مغتس في ألراب  ختلفة  ن السلرا التمحر  كاإلد اب على التخ رات أو 
إب التراهقين في هدا  أخالقياي، ويس والسرمة أو تكرين عصابات  محلة 

عة م  تعرضرا إلى خسرات  ؤلتة أو ه  ات عاحفية عميفة أثرت على التجتر 
  الرمت.تفكيره  ووج انه  ل عض 

كتا أب انع ام الرمابة اوارية أو ضعفها، والقسرة الش ي ة في التعا لة )االاتخ ام 
وتجاهل الرغ ات والحاجات أو الت ليل الزام ، والصح ة السيئة،  للعقاب ،التستتر 

  كلها عرا ل  ؤثرة تؤدي إلى  راهقة  محرفة.
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 أهمية مرحلة المراهقة

تحظى التراهقااة بااأهتيااة كسيرة، حيااث أنهااا تماااا وتحتاال  كااانااة كسيرة بين  ختلف 
الثقافات والسيئات والشاااااااااااااااعرب، وذلك ونها تؤهل الفرد لل خرا في  رحلة الشااااااااااااااا اب 

  جتتعه.ليص ح عضراي يمخرط في خ  ة 

فهدا الترحلة تعتسر اوااااااااا  لترحلة الرشااااااا  الدي  صااااااا ح فيها الفرد  سااااااائرال عن 
 .تجا  سه  في تق م التجتتع ورقيهوعضرا  م  همة،وعن  أارة،

 

 المراهقة المبكرة

 ع ب ا ة التراهقة الت كرة ال  عتسر الطفل نفسااااه حفال بسااااسب  ا  طرأ على جسااااته 
إال أب الرال ين والتعلتين  ا زالرا يمظروب  ااااااريعة، ن تغيرات جساااااتية وفسااااايرلرجية 

المفسااااي  باالضااااطرابض إلى الشااااعرر وعادة  ا يؤدي هدا التمام حفال.إليه على أنه 
 فيها.ل ى التراهقين وإلى الركيات  ير  ر رب 

 النمو الجسميمظهر 

وتساااتتر حفرة المتر في  الكسيرة،يتسااا  المتر الجساااتي في التراهقة الت كرة بالسااارعة 
وذلك بع  المتر الهاد  في الترحلة  اااااااااااااااامرات ، 3)تسلغ  لفترة ز ميةالتراهقة الت كرة 

 التتأخرة . لطفرلةالسابقة )ا

     وتصاااااال أمصااااااى ااااااارعة للمتر الجسااااااتي في التراهقة الت كرة ل ى الدكرر في ااااااان
 امة . 12)ول ى اإلناث في ان  امة ، 14)
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  أهمها:عديدة من  المبكرة بعواملويتأثر النمو الجسمي في المراهقة 

 الرراثة. -
  الجمس.نرع  -
 التغد ة. -
 المتر.وخاهة الغ ة المخا ية وإفرازها لهر رب  الغ د،إفرازات  -

 

 النمو الحركيمظهر 

على  االدي يمعكس أثر  الت كرة،نتيجة للمتر الجساااااااتي الساااااااريع في  رحلة التراهقة 
 يلي:تتس  حركات التراهق بتا  الحركي،المتر 

ويظهر ذلك في الحركات التي تتطلب حسااااااان الترافق بين  للرشاااااقة:الفتقار -1
 الجس .أجزاء 

حيث ال  ساااااااااااااااتطيع التراهق تمظي  حركاته لتحاولة  الحركات:نقص هادفية -2
  عين.تحقيق ه   

حيااااث يساااادا التراهق جهاااا ا كسيرا في أداء  الحركاااات:الزياااادة المفرطاااة في -3
او ر الدي  شااااااعرا بساااااارعة التعب  الجه ،تتطلب بدا هدا  والتي الالحركات 
  جهرد. ع أمل 

فالتراهق  ج  هااااعربة في التكرث أو الجلر  لفترة  الحركي:عدم الساااتقرار -4
 وأ ا ه  نويمشغل باللعب بتا  بي  ه،فمالحظ أنه دام  الحركة  ها تا،حريلة 

 أشياء.أدوات أو 
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 النمو العقليمظهر 

ويكرب مادر على القيام بالعتليات  الخاهااااة،وتمضاااا  الق رات العقلية  الدكاء،يمتر 
 التجرد.والتفكير  والتخيل،ر العقلية العليا كالتفكير والتدك

أ ا  تقري ا،ويساااااتتر نتر الجانب الترروث  ن الدكاء حتى اااااان الساااااادااااااة عشااااار 
الجانب التكتسااااااااب فيسااااااااتتر في المتر حراا عتر اإلنساااااااااب حالتا أنه يتعل  ويت رب 

 والخسرات.ويكتسب التعلر ات 

في نترذج ” العتليااات الصااااااااااااااارريااة ” يمتتي التراهق في التراهقااة الت كرة إلى  رحلااة 
 التعرفي.بياجية للمتر 

 

 :يأتيويمكن توضيح نمو العمليات العقلية في المراهقة المبكرة كما 

 عسر هدا التصطلح عن عتلية تفسير التثيرات الحسية التختلفة  اإلدراك:-1
ويمتر اإلدراا في هدا الترحلة ويتحرا  ن التسترى   ح د،وإعطامها  عمى 

 التجرد.الحسي إلى التسترى التعمري 
 عسر هدا التصطلح عن الق رة على اات عاء الخسرات أو الترامف  التذكر:-2

على التدكر ل ى التراهق وتزداد م رته  ةوتمتر عتلي التاضي،التي ح ثت في 
كتا يمتر التدكر اعتتادا على  والت ة،والتعر   ن حيث الت ى  االات عاء

 الفه .
ويتأثر تفكير  والترامف،هر الق رة على إدراا العالمات بين اوشياء  التفكير:-3

 تراجهه.التراهق بالسيئة التي  عيش فيها وعلى حل التشكالت التي 
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ويهت  التراهق في هدا الترحلة اهتتا ا شااااااااااااااا ي ا بالت رااااااااااااااااة وتكرب م رته على 
أ فعال في إدراا إذ يس  بالتفكير،التحصاايل كسيرة نتيجة تعطشااه لتعرفه الحقامق ويهت  

 التفكير.م رته على 

 

 النمو النفعاليمظهر 

وانفعاالت  رحلة  الطفرلة،تختلف انفعاالت التراهق في هدا الترحلة عن انفعاالت 
 االنفعالي. قرم التراهق بحركات ال ت ا على االتزاب الش اب، 

تتأثر انفعاالت التراهق بالمتر العضااري ال اخلي وخاهااة ضااترر الغ ة الصاامربرية 
وكلها عتليات فسااااااااااااااايرلرجية داخلية تؤثر في انفعاالت  حريلة.بع  نشااااااااااااااااحها لفترة 

 التراهق.

ونتيجة للتغيرات الجسااااتية التي تطرأ على التراهق  شااااعر أنه ل   ع  حفال  خضااااع 
إال أب اوااارة ترد  المفس،اااتقالا واالعتتاد على ااالركه لرمابة اوااارة وير ب في اال

 له.الحتا ة  أب تتار  رمابتها وإشرافها به   ترفير

وبالتالي  عاني التراهق  ن التضارب بين حاجته للشعرر باالاتقالا واالعتتاد على 
  به.وثقته   له،وبين حاجته إلى التقسل االجتتاعي  ن اآلخرين واحترا ه   المفس،

والتي  ”اليقظة أحالم ”حريقاهق  ن عال  الرامع إلى عال  الخياا عن ويهرب التر 
وبالتالي فهي تتثل  الرامع، شاااا ع فيها حاجاته ورغ اته التي ال  سااااتطيع إشاااا اعها في 

وال خطر على التراهق  ن أحالم اليقظااااة حااااالتااااا تت  والخياااااا، خليطااااا بين الرامع 
 .واج اته تأد ةمه عن تاله وال تعر بصررة  تقطعة وال تتعار   ع أع
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 النمو الجتماعيمظهر 

ففي هدا  الطفرلة،تعتسر حياة التراهق االجتتاعية أكثر اتساااااااعا وشااااااترال  ن حياة 
حيث تساااتتر عتليات اكسااااب  للتراهق،الترحلة تساااتتر عتليات التمشااائة االجتتاعية 

والتعايير االجتتاعية وخاهة  ن اوشخاص التهتين  وال يمية،التراهق القي  الخلقية 
 والتعلتين.في حياته  ثل اآلباء 

 المبكرة:ومن مظاهر النمو الجتماعي في المراهقة 

 والتل س.االهتتام الش ي  بالتظهر -1
 والز الء.الخضرع لجتاعة اوه ماء -2
 االجتتاعي.اتساع دامرة التفاعل -3

 التختلفة،فيشاااااترا في اونشاااااطة الت رااااااية  االجتتاعية،ويهت  التراهق باونشاااااطة 
ويحاااوا التعر  عليه   بااالتشااااااااااااااااااهير،كتااا يهت   السيئااة،وفي  شاااااااااااااااروعااات خاا  ااة 

 شخصياته .ويكرب  ثله اوعلى  مه  بل  عتل على الترح   ع  و راالته ،

وتتسااااااااااا  هدا الترحلة بالتساااااااااااايرة االجتتاعية حيث  حاوا التراهق  جاراة التعايير 
الساااااااااااالركية التي تح دها الجتاعة  ع  حاوالته التسااااااااااااتترة لالنسااااااااااااجام  ع الراااااااااااااط 

 التحيط.االجتتاعي 

 

 النمو الخلقيمظهر 

فالتراهق   مامشااااااة، ختلف التراهق عن الطفل في أنه ال يتقسل أي  س أ خلقي دوب 
فيقسل  مها  ا يتتشاااااى  ع  أعتاا،في هاااااراحة كل  ا  صااااا ر عن وال  ه  ن  يمامش

 ال امي. مطقه ويرفض 
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وبتااا ى  الااا يمي،وباااالمتر  االجتتااااعي،ويرت ط المتر الخلقي ارت ااااحاااا وثيقاااا باااالمتر 
وبت ى  ا تعر  له  ن اااتات خلقية تكرنت ل  ه  ال يمية،ارت اط التراهق بالشااعامر 

  الطفرلة.في  راحل 

وبين  ا  عرفه  ن  للتراهق،بعض اوحياب نج  ت اع ا بين السااااااااااااااالرا الفعلي وفي 
فيعتسر التراهق أب الغش في اال تحانات نرع  ن التعاوب  اوخالمي، عايير السااااالرا 

وربتااا يرجع ذلااك إلى التمااامض بين القرا والعتاال في اااااااااااااااالرا بعض  الز الء، ع 
 والتعلتين.التحيطين به وخاهة الرال ين 

ب على الرالااا ين والتعلتين االهتتاااام باااالتربياااة الخلقياااة التي تقرم على لااادلاااك  جااا
 السلركية.الت اد  اوخالقية والفضامل 

 

 دور المربين تجاه المراهقة المبكرة

 .الت كرةاإلع اد التعرفي والثقافي والمفسي للتراهق خالا  رحلة الطفرلة  -1
 أ ضا.تعري  التراهق كيفية التعا ل  ع نفسه خالا تلك الترحلة و ع اآلخرين  -2
إتاحة الفرهة للتراهق لكي  تار  اونشطة التي تساع ا على ااتمفاذ حامته  -3

 اإل جابي.الجستية واالنفعالية والتمافس 
 التراهقين. راعاة الفروق الفرد ة بين  -4
الته التاد ة والمفسية واالجتتاعية االهتتام بت ريب التراهق على كيفية حل  شك -5

 بمفسه.
ت ريب التراهق على كيفية اتخاذ القرارات التماا ة وخاهة فيتا يتعلق بتستقسله  -6

 والتهمي.التعليتي 
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 المتأخرة مرحلة المراهقة

حيث يتتتع الفرد في  المضااااااااااا ،تتتيز  رحلة التراهقة التتأخرة بأنها  رحلة اكتتاا 
 والش اب.هدا الترحلة بقتة القرة الصحة 

حيث يتخد التراهق مرار اختيار  الصاااااااااااااااع ة،كتا تتتيز بأنها  رحلة اتخاذ القرارات 
و يرها  ن القرارات التي  الزواج.أو مرار  ، همتهمرار  أو اوكاد تي، تخصااااااااااااااصااااااااااااااه

   بتستقسله.تتعلق 

 

 :مظاهر النمو في مرحلة المراهقة المتأخرة

 النمو الجسمي والفسيولوجي

وذلك بع  اإلنجاز الكسير  الترحلة،يمخفض  ع ا اااااااارعة المتر الجساااااااتي في هدا 
 الجمسين،فيزداد الطرا زيادة حفيفة عم  كال  الت كرة،الدي تحقق في  رحلة التراهقة 

 اإلناث.ويص ح الدكرر أحرا  ن 

ويسلغ  تراااط  ااامة، 21تقري ا في ااان  ااا   170.8)ويسلغ  تراااط حرا الدكرر 
 امة. 21في ان  ا  159.3)حرا اإلناث 

كتا يسلغ  تراااط  ااامة، 21تقري ا في ااان  ك   65.3)ويسلغ  تراااط وزب الدكرر 
 امة. 21تقري ا في ان  ك   55.8)وزب اإلناث 

ويالحظ على التراهق في هدا الترحلة التمااااااااااب بين أعضاااااااااء الجساااااااا  الدي كاب 
المسااب الصااحيحة كتا  فقردا في التراحل السااابقة حتى  صاال في نها ة الترحلة إلى 

 الراش ين.تقا  بتعايير 
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و ن التالحظات الراضااااحة خالا هدا الترحلة إق اا التراهق على الطعام بشااااراهة 
ويتكن وهااااااااف هدا الترحلة بأنها  رحلة هااااااااحة جي ة  إليه،لحاجة المتر الجسااااااااتي 

 لل را .و قاو ة 

 في ة كاونشطة وللتربين دورا  هتا في ترجيه المشاط الجستي للتراهق في أنشطة 
 للتراهق.الرياضية و تاراة الهرا ات التفي ة  ع االهتتام بالرعي الصحي 

 

 النمو الحركي

المتر الحركي  أخد في االااااااااتقرار نتيجة االااااااااتقرار الت ريجي في المتر الجساااااااتي 
 السااااابقة،والمفسااااي بع  الطفرة الكسيرة في المتر الجسااااتي والفساااايرلرجي خالا الترحلة 

الحركي  باالضااطرابويمعكس هدا االاااتقرار على الترزر الحركي فال  شااعر التراهق 
  الت كرة.الدي كاب اام ا في التراهقة 

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

 الحركي. واالنسجامالترافق  -1
 دمة.التحك  في أجزاء الجس  بكل  -2
 والعضلية.الزيادة في القرة الجستية  -3

وتظهر الفروق بين الجمساااااين في المتر الحركي حيث  صااااال السمين إلى  ساااااتريات 
بيمتا تصااااااااااااااال السمات إلى  عضااااااااااااااالية،عالية في اوداء الس ني الدي  حتاج إلى مرة 

 كاوهابع.التستريات العالية في التهارات التي تحتاج إلى ترافقات دقيقة 
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 النمو العقلي

يتزاي  االهتتام بالتحصاااااااايل ال رااااااااااي في هدا الترحلة وخاهااااااااة في نها ة الترحلة 
ويسااااااتطيع  القراءة،وتزداد ااااااارعته في  التحصاااااايل،وتزداد م رة التراهق على  الثانرية،

وواااااااااااااااامل اإلعالم  واإلنترنت، الكتب، ثل  التختلفة،ااااااااااااااااتخ ام  صااااااااااااااادر التعرفة 
 والترمية.والتسترعة  التقروءة،

والتفكير التمطقي نتيجااة زيااادة الخسرات واتساااااااااااااااااع التاا ارا  التجرد،كير ويمتر التف
على  )القاا رةوتمتر ماا رة التراهق على الطالمااة الفكريااة والتي تعمي  التعااار ،ونتر 

  االبتكاري.وهي أح  م رات التفكير   عين اات عاء أكسر ع د  ن اوفكار في  رمف 

وق بين الجمساااااااااااين في  ساااااااااااترى وم  أظهرت الكثير  ن ال راااااااااااااات ع م وجرد فر 
 ق بين الجمساااااين في الق رات الخاهاااااةإال أب ال راااااااات دلت على وجرد فرو  الدكاء،

والق رة التدكرية  الكتابية،فالسمات يتفرمن على السمين في الق رة اللفظية اللغرية والق رة 
ة والهم ااااااااااااي والق رة الحساااااااااااابيةبيمتا يتفرق السمين على السمات في إدراا التساااااااااااافات 

 والتيكانيكية.

االختال  بين الجمساااااااااااااااين في الق رات العقلية إلى االختال  في نشااااااااااااااااط  )يرجع
 سيطر عليه  المصف او تن  ن التخ بيمتا السمات  للتخ  فالسمينالمصفين الكرويين 

  او سر. سيطر عليه  المصف 

 .والتهميو ن أه   ا  شغل تفكير التراهق في هدا الترحلة  ستقسلة التعليتي 

وتتثل ضااااااااااغرط الرال ين على التراهق لحثه على اإلنجاز اوكاد تي دورا ها ا في 
 والتهمي.التشكالت التي يتعر  لها التراهق والتي ترت ط بتسألة الترجيه اوكاد تي 

لدا  جب على الك ار التساااااااهتة في تمتية م رة التراهق على التفكير لمفسااااااه تفكيرا 
 له. ستقال ب ال  ن التفكير 
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 النمو النفعالي

هر االااااااااااااااااتقرار  التتاااأخرة، ن أه   ظااااهر المتر االنفعاااالي في  رحلاااة التراهقاااة 
 الرج اني.فتخف ت ريجيا الحسااية االنفعالية وحاالت التقلب  االنفعالي،

ويتااااأثر المتر االنفعااااالي للتراهق بااااالعالمااااات العااااامليااااة التختلفااااة التي تهيتن على 
ال ين يؤثر في انفعاالته وتكرار هدا المزاع يؤخر نترا فأي نزاع أاااااري بين الر  أااااارته،

  االنفعالي.السري الصحيح ويعرق اتزانه 

يتأثر المتر االنفعالي للتراهق بأاااااليب التعا لة الرال  ة التي تتسااا  بالسااايطرة على 
أ رر حياته الير ية واالاااتترار في  عا لته كطفل هااغير  حتاج إلى إرشاااد في كافة 

 االنفعالي.الير ية وال رااية  تا يؤثر تأثيرا السيا على نترا  تفاهيل حياته

أ ا أااااااليب التعا لة الرال  ة الساااارية التي تتيح الفرهااااة للتراهق أب يتحتل بعض 
تسااااه  في  مسل،وتشااااعرا بأنه أكثر نضااااجا عتا  م راته،التساااائرليات التي تتتاشااااى  ع 

 للتراهق.االنفعالي السري  المتر

 

 النمو الجتماعي

 ع نتر الق رة على  التراهق،تتساااااااع دامرة التعار  واوهااااااا ماء بصااااااافة عا ة ل ى 
 االجتتاعية.التشاركة 

ويتيااال إلى العتااال  الحااا ود،كتاااا  كرب للتراهق أهااااااااااااااااا مااااء  قربين في أضااااااااااااااايق 
ويتيل أ ضااااا إلى  ساااااع ة  له ،االجتتاعي و ساااااع ة اآلخرين والتشاااااركة الرج انية 

  االجتتاعية.ي فرهة ها ة لتعري ة على التسئرلية وتعتسر هدا المراح التحتاجين،

ويتيل إلى  عارضاااااة  نق ،ويصااااا ح التراهق أكثر حسااااااااااااية تجاا  ا يرجه إليه  ن 
الساااااااالطة في التمزا والت راااااااااة لدلك تكثر  شاااااااااجراته  ع وال  ه أو  ضااااااااا قة بعض 
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الت راااااين في الت راااااة وخاهااااة أولئك الت رااااارب الدين ال  عطرب الفرهااااة للتراهق 
 الالهفية.في التمامشة والسؤاا والتشاركة في أنشطة الفصل أو اونشطة 

فيكرب مادر على  الحظة  الترحلة،ويمتر الدكاء االجتتاعي بشاااااكل كسير في هدا 
 والرجرا.وتدكر اواتاء   شاعره ،الرا اوخرين وفه  

 المتأخرة:ومن أهم العوامل المؤثرة في النمو الجتماعي للمراهقة 

 اوارة -1
 الت راة -2
 اومراب    -3

وتساع  جتاعة الرفاق التراهق على القيام بأدوار اجتتاعية ال يتيسر له القيام بها 
فهي تسااااااااااااااااع  الفرد على تحقيق أه   طالب المتر االجتتاعي وهر  الجتاعة،خارج 

  االجتتاعية.وتحتل التسئرلية  المفس،االاتقالا واالعتتاد على 

 

 النمو الخلقي

حيااث  ”العااا ااةات اااع القراعاا  اوخالقيااة  ” رحلااةيمتتي الفرد في هاادا الترحلااة إلى 
ويتح د السااالرا اوخالمي بماء على  ا  تليه الضاااتير  القرانين،الصاااراب هر  ساااايرة 

 الشخ .وبتا يتفق  ع الت اد  اوخالقية التي اختارها 

ا هي إال تجتيع لخسراته وهدا التثل   ”أعلى ثل  ”الترحلةويكرب التراهق في هدا 
 التراهقة.ث  تسلررت في  رحلة  الطفرلة،التي ب أت في  رحلة 

ويرت ط باالتجاهات ال يمية وااااااااارته  ال يمي،ويرت ط المتر اوخالمي للتراهق بالمتر 
فاوخالق التستت ة  ن ال ين هي التي تمظ  الرا الفرد والجتاعة وتمتي  و جتتعه،

 هق.الترا الضتير الفردي ل ى 
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 حاجات المراهقين

تتعلااااااااق  الحاجااااااااات،ترجااااااااع أااااااااا اب الساااااااالرا اإلنساااااااااني إلااااااااى  جتاااااااارعتين  اااااااان 
اوولااااااااى بااااااااالمراحي الفساااااااايرلرجية  ثاااااااال الحاجااااااااة إلااااااااى الطعااااااااام والشااااااااراب والتاااااااامفس 

 والراحة.

أ اااااا التجترعاااااة الثانياااااة فتتعلاااااق باااااالمراحي المفساااااية واالجتتاعياااااة  ثااااال الحاجاااااة إلاااااى 
 المجا  واإلنتتاء ....

إال  العتريااااااة،وإذا كاناااااات الحاجااااااات الفساااااايرلرجية  شااااااتركة بااااااين جتيااااااع التراحاااااال 
ويتكااااااان تح يااااااا  حاجاااااااات التراهاااااااق علاااااااى  بهاااااااا،أب لكااااااال  رحلاااااااة حاجاااااااات خاهاااااااة 

  التالي:المحر 

 شاااااااعر التراهاااااااق أناااااااه وهااااااال إلاااااااى درجاااااااة  ااااااان  الااااااااتقالا:االحاجاااااااة إلاااااااى  -1
والتااااااي  الرالاااااا ين،المضاااااا  االنفعااااااالي التااااااي تؤهلااااااه لالاااااااتقالا المفسااااااي عاااااان 

و تاااااا  سااااااع  التراهاااااق علاااااى تحقياااااق هااااادا  المفساااااي  )الفطاااااام طلاااااق عليهاااااا 
االااااااتقالا اتسااااااع عالتاااااة وزياااااادة خسراتاااااه وتجارباااااة وتعااااا د أهااااا مامه وكثااااارة 

   تاراها.اونشطة التي 
تعسااااار الحاجاااااة إلاااااى االنتتااااااء عااااان نفساااااها فاااااي  يااااال  االنتتااااااء:الحاجاااااة إلاااااى  -2

التراهاااااااق إلاااااااى تراااااااايع دامااااااارة عالماتاااااااه االجتتاعياااااااة لتشاااااااتل رفااااااااق اللعاااااااب 
 اوه ماء.والجيرة وشلة 

 حتاااااااج التراهااااااق إلااااااى الشااااااعرر بالتقساااااال  االجتتاااااااعي:الحاجااااااة إلااااااى التقساااااال  -3
يعتساااار شااااعرر و  بهااااا،االجتتاااااعي حتااااى ياااامجح فااااي  رحلااااة المتاااار التااااي  تاااار 

التراهااااق بتقساااال الرالاااا ين واواااااارة لااااه  اااان أهاااا  عرا ااااال تحقيااااق الحاجااااة إلاااااى 
  للتراهق.التقسل االجتتاعي 
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التراهااااااااق فااااااااي حاجااااااااة إلااااااااى أب  شااااااااعر  واإلنجاااااااااز:الحاجااااااااة إلااااااااى المجااااااااا   -4
ويتكااااااان تحقياااااااق ذلاااااااك بترجيهاااااااه إلاااااااى ال راااااااااات  باااااااالمفس،بالمجاااااااا  والثقاااااااة 

اتاااااااااه العقلياااااااااة واااااااااااتع اداته اوكاد تياااااااااة التاااااااااي تتماااااااااااب  اااااااااع م راتاااااااااه و هار 
 واإلنجاز. ستطيع تحقيق المجا   حتىو يرله 

للتراهاااااق عماااا  ا يتاااااا   ييتحقاااااق او اااان المفساااا المفسااااي:الحاجااااة إلااااى او ااااان  -5
وإذا وجااااااا  التقااااااا ير والقسااااااارا فاااااااي  العطااااااار ،لاااااااه التمااااااااخ اوااااااااري الحااااااااني 

     ستقرة.والشعرر بأب حياته  االجتتاعي،التجاا 
قيااااااااق االاااااااااتقالا  عتتاااااااا  ب رجااااااااة كسياااااااارة علااااااااى أب إب تح التهميااااااااة:الحاجااااااااة  -6

لااااادلك تأخاااااد  امتصااااااد ا، صااااا ح التراهاااااق ماااااادرا علاااااى االعتتااااااد علاااااى نفساااااه 
التيااااااااارا التهمياااااااااة فاااااااااي الظهااااااااارر والتسلااااااااارر فاااااااااي أواخااااااااار الطفرلاااااااااة وب ا اااااااااة 

 التراهقة.

وترجااااع الكثياااار  اااان التشاااااكل التااااي تراجااااه التراهااااق إلااااى عاااا م م رتااااه علااااى اكتشااااا  
ق راتااااه  مااااد وماااات   كاااار حتااااى يتساااامى لااااه اإلعاااا اد الت كاااار أهاااا ا   هميااااة  ماااااا ة ل

  لها.

 

 مشكالت المراهقين بالمرحلة الثانوية 

 مشكلة التأخر الدراسي      

 ااااااااتع ادا،الطالااااااب التتااااااأخر دراااااااايا هاااااار الاااااادي  كاااااارب تحصاااااايله أدنااااااى أو دوب 
كاناااااات  وخاهااااااة إذاأي أنااااااه الطالااااااب الاااااادي يمجااااااز أماااااال  تااااااا  تتلكااااااه  اااااان ماااااا رات 

درجاتااااااااه فااااااااي القاااااااا رة العقليااااااااة العا ااااااااة أو القاااااااا رات الخاهااااااااة تزياااااااا  عاااااااان  سااااااااترى 
% والقصاااااارر فااااااي التحصاااااايل ماااااا   قتصاااااار علااااااى  جاااااااا  اااااان 30تحصاااااايله بتقاااااا ار 

  كلها.التجاالت ال رااية أو م   شتلها 
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 العام:التأخر الدراسي -1
وهااااااار المااااااارع  ااااااان التاااااااأخر ال راااااااااي الااااااادي تتااااااا ني فياااااااه درجاااااااات الطالاااااااب 

ويترتاااااب علاااااى ذلاااااك  ي رااااااها،التحصااااايلية فاااااي جتياااااع التاااااراد ال راااااااية التاااااي 
ويرجااااااااع  اوكاااااااااد تي،االنخفااااااااا  فااااااااي ال رجااااااااة الكليااااااااة لتحصاااااااايل التلتيااااااااد 

 )ذكاااااااااءالساااااااسب فااااااااي ذلااااااااك إلااااااااى االنخفااااااااا  فاااااااي القاااااااا رة العقليااااااااة العا ااااااااة 
حيااااااث تتااااااراو  نساااااا ة الاااااادكاء لاااااا ى التال يااااااد فااااااي هاااااادا الماااااارع  اااااان  التلتيااااااد 

  درجة. 85ا  70التأخر ال رااي  ا بين 
 

 :تأخر دراسي خاص-2
ويشااااير هاااادا الماااارع  اااان التااااأخر إلااااى تاااا ني درجااااات التلتيااااد فااااي  ااااراد درااااااية 

تكاااااااارب درجاتااااااااه عاد ااااااااة أو  رتفعااااااااة فااااااااي التااااااااراد ال رااااااااااية بيمتااااااااا   عيمااااااااة،
ويرجاااااع الساااااسب فاااااي ذلاااااك إلاااااى انخفاااااا  القااااا رة العقلياااااة الخاهاااااة  اوخااااارى،

 ثااااااال تااااااا ني درجاااااااات التلتياااااااد فاااااااي الرياضااااااايات والتاااااااي  بالتاااااااادة،الترت طاااااااة 
أو التاااااا ني فااااااي درجااااااات  الرياضااااااية،ترجااااااع إلااااااى انخفااااااا   سااااااترى القاااااا رة 

  ل  ه.اللغرية اللغة بسسب انخفا   سترى الق رة 
 
 
 

 أنوا  التأخر الدراسي

التأخر الدراسي 
 العام

 تأخر دراسي دا م
التأخر الدراسي 

 الخاص
 تأخر دراسي

 مؤقت
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 دا م:تأخر دراسي -3
 درااااااته،وهر نرع التأخر ال رااااااي الدي  سااااتتر  ع التلتيد لفترات حريلة  ن 

 العا ة،ويرت ط بانخفا   سااااترى إنجاز التلتيد التحصاااايلي عن م رته العقلية 
لتلتيد حراا فترة حياته ويطلق عليه تأخر تحصااااااااااااااايلي دام  نظرا ونه يالزم ا

 .ال رااية
 

 مؤقت:تأخر دراسي -4
وهاااار  حريلااااة،وهاااار تااااأخر درااااااي  ؤماااات أي ال  سااااتتر  ااااع التلتيااااد لفتاااارات 

 ثاااال حالااااه التلتيااااد الاااادي تتاااا نى درجاتااااه التحصاااايلية   عااااين،ياااارت ط بترمااااف 
أو مااااا   الرالااااا ين،بساااااسب ظااااارو  عاملياااااة حارماااااة  تااااار بهاااااا كالخالفاااااات باااااين 

نتقااااااا أو كتاااااا فاااااي حالاااااة ا  ز ماااااة،تكااااارب بساااااسب إهاااااابة التلتياااااد باااااأ را  
  أخرى.التلتيد  ن   راة إلى   راة 

 التؤمتة.إال أب  ثل هدا الحاالت تسترجع درجاتها الطسيعية بع  زواا تلك الحاالت 

 

 خطوات تشخيص التأخر الدراسي 

همااااا  جترعاااة  ن الخطرات التي  قرم بهاااا اوخصاااااااااااااااااامي المفساااااااااااااااي والتااا ر  
واوخصااااااااااااااااامي االجتتاااعي بتعاااونااة الرالاا ين لإللتااام بااالحااالااة الكليااة للتلتيااد التتااأخر 

  هي: دراايا،
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 التالي:هذه الخطوات على النحو  تسير

والتاااااااااااريخ التربااااااااااري للعالمااااااااااات الشخصااااااااااية  وتاريخهااااااااااا،درااااااااااااة التشااااااااااكلة  -1
  للتلتيد.والتاريخ المفسي والجستي 

وتساااااااتخ م  التختلفاااااااة،تح يااااااا   ساااااااترى الااااااادكاء والقااااااا رات العقلياااااااة والتعرفياااااااة  -2
  التقممة.في ذلك االخت ارات 

درااااااااااة التسااااااااترى التحصاااااااايلي للتلتيااااااااد واالاااااااااتع ادات والتياااااااارا بااااااااااتخ ام  -3
  التقممة.أدوات القيا  

 ال رااية.ات التلتيد نحر الت راين ونحر التادة درااة اتجاه -4
درااااااااة شخصااااااية التلتيااااااد والعرا اااااال التختلفااااااة التااااااؤثرة  ثاااااال ضااااااعف الثقااااااة  -5

 والخترا وكراهية التادة  بالمفس،
درااااااااة الحالااااااة الصااااااحية العا ااااااة للتلتيااااااد  ااااااع التركيااااااز علااااااى قيااااااا  كفاااااااءة  -6

  اونيتيا.وبعض او را   ثل  والستع  )المظر،الحرا  
التعاااااار  علاااااااى العرا ااااااال السيئياااااااة واالجتتاعيااااااة التاااااااي  تكااااااان أب تساااااااه  فاااااااي  -7

أو انتقااااااا التلتياااااد  ااااان  الت رااااااة،التاااااأخر ال راااااااي  ثااااال كثااااارة الكيااااااب  ااااان 
وعالمااااااااة التلتيااااااااد  ال رااااااااااية،وعاااااااا م  المتااااااااة التااااااااراد  أخاااااااارى،  رااااااااة إلااااااااى 

  عام.والتماخ اواري الدي  عيش فيه التلتيد برجه  برال  ه،

 

 

 

 

 



 علم نفس النمو

ة | - 80 - ح ف ص ل  ا

 مرحلة الرشد

يتسااا  المتر التكريمي والرظيفي في هدا الترحلة بالمضااا  وملة السااارعة وتكرب على 
 هي:ثالث  راحل 

 امة  ن العتر  39نها ة  – 21 رحلة الرش  الت كرة: وتقع بين ) -1
 امة  ن العتر  59نها ة  – 40 رحلة الرش  الراطى: وتقع بين ) -2
 امة  ن العتر    65نها ة  – 60 رحلة الرش  التتأخرة: وتس أ  ن ) -3

  رحلة الرش  الت كر ايت  االفاضة بها عن بقية التراحل االخرى. وهتيةونظراي 

هر تلك الفترة التي تتت   ن ااااااان الرشاااااا   :early adulthood لرشاااااا  الت كرفا  
ا"  21القااانرني " حسااااااااااااااااب الت كير أو التااأخير في ظهرر  بعاا هااا،أو مسلهااا أو -عااا ااي

 اوش ،الدي  صفه القررب الكري  بأنه ان بلرغ  اوربعين،ان  وحتى-عال ات الرش  
وفي هدا الطرر تح ث أكسر عتليات الترافق في حياة اإلنسااااااااااااااااب، وهدا  ا  جعل له 

هدا  لخ توت ،وتلك التي اتتلرا تس قه،صام   تيزة عن الفترات واوحرار التي خ
 :الخصام  فيتا يلي

الرشااااااااااا  الت كر هر حرر اإلنجاب: فعم   عظ  الراشااااااااااا ين الصاااااااااااغار تتث  ل   -1
ويص ق هدا على الترأة أكثر  ،الرال  ة أح  اودوار اوكثر أهتية في حياته 

في عصااااااااااااااارنا  قرم ب ور في رعا ة  ن الرجل، على الر    ن أب الرجل 
وحين يت  الزواج خالا  ،اوحفاا أكثر إ جابية  تا كاب  فعل في التاضاااااي

السااااامرات التتأخرة  ن التراهقة ومسل اااااان الرشااااا  القانرني "فالقانرب  ساااااتح 
بدلك، وهدا أعظ   تمامضااااااااااااااته" تكرب الرال  ة ال ور الشاااااااااااااا ل للراشااااااااااااا ين 

والثالثيمات  ن العتر، بل إب بعض هؤالء م  الصاااااااغار خالا العشاااااااريمات 
ا مسل نها ة الرشاااا  الت كر أ ا الراشاااا وب الدين ال يتزوجرب  ، صاااايروب أج ادي
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ا  ،إال  بعاا  إكتاااا تعليته  أو بعاا  حاال    شاااااااااااااااكالت الحياااة التي تزداد تعقياا ي
فإنه   قضاااارب  عظ  هدا  ،وهااااعربةي "كتشااااكلة ال حث عن عتل أو اااااكن"

لرال  ة، بل إب بعض هؤالء  ساااااااااااااتتروب في لعب نفس الطرر يلعسرب دور ا
ال ور في حرر بلرغ اوشاااا  أو الرشاااا  التتراااااط "واااااط العتر"، وهر الطرر 

 التالي في دورة حياة اإلنساب
ر هر حرر االااااتقرار: فتع قيام الراشااا  الصاااغير ب ور العامل، ك لرشااا  التا -2

 على-الرال  ة إلى جانب دور-،  جسرا هدا ال ور للبماءأي: كااااب الرزق 
ا ثابتيا  ن السااااااااااااااالرا في  جاالت الحياة، م   تيزا  ا بقي  ن ا ب يتَّ  َع نتطي

وأي  حاولة لتغيير هدا المتط في  رحلة وااااااااااااااط العتر أو الرشااااااااااااا   عترا،
وفي  الفرد،التتأخر تكرب هااااع ة، بل م  تؤدي لالضااااطراب االنفعالي عم  

لتثل هدا التغيير. إنه  الظرو  العاد ة فإب  عظ  الراشااااااااااا ين ال  حتاجرب 
حيمئٍد حالتا  صااالرب إلى المضااا  فالرشااا  يتزوجرب ويمجسرب ويمخرحرب في 
عتٍل  ظلرب يؤدونه  عظ  حياته ، بل  ساااااااااااااتقروب في حيٍ   عيشااااااااااااارب فيه 

 . ااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااايشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااه دامااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااة
وهدا الحلرا الت كرة لتشااااااااااااكالت حياة الراشاااااااااااا ين م  تكرب  المتة أو  ير 

القرارات  عتتاا ة على دوافع مريااة و يرا  المتااة للتساااااااااااااااتقساال، وإذا كاااناات 
َدت   ،هااااااااااااحيحة وم رات  المتة فإنها م  تكرب مرارات رشااااااااااااي ة، أ ا إذا ات خ 

فق   أتي عليه   ،أو رغ ات خاهااااة ،بساااارعة إلرضاااااء رغ ات وال  ة عاجلة
 . ا فعلراومٌت يم  رب فيه كثيريا على 

يراجه الترء الرشااااااااااااا  الت كر هر حرر الحل التساااااااااااااتقل للتشاااااااااااااكالت: ففيه  -3
تختلف في جرهرها عن تلك التي كاب يراجهها في  ، شااكالت ع ي ة ج ي ة

التراحل السااااااااااااابقة  ن حياته، وهر  طالب بتراجهة هدا التشااااااااااااكالت دوب 
كتا كاب  ح ث  ن  ،إشاااااااااااااااراٍ  أو ترجيٍه أو  عاونٍة  ن اآلباء أو التعلتين

رشااااااااااااااا  في وبالط ع لر ف ر َ  على ال عض التعا ل  ع  شاااااااااااااااكالت ال ،مسل



 علم نفس النمو

ة | - 82 - ح ف ص ل  ا

فإنه  م   ، رحلة التراهقة أو الشاااااااااااااا اب بسااااااااااااااسب الزواج أو العتل الت كرين
يترمعرب  ساااااااااااع ة الرال ين  وب هدا التشااااااااااكالت عادةي  ا تكرب أمرى  ن 

إال  أب الشااااخ  بع  وهاااارله إلى ااااان الرشاااا   ،م راته  على حلها بتفرده 
ل إب كسرياءا يترمع له الرال اب والك ار عا ةي أب يراجه التشااااااااكالت وح ا، ب

ا  ،م   تمعه  ن اللجرء إليه  حل يا للتعرنة وتصااااااااااا ح التشاااااااااااكلة أشااااااااااا  تعقي ي
ا  ،و عظ  شااا ابه ،بالمسااا ة للراشااا  الصاااغير الدي  قضاااي  راهقته كلها وجزءي

" في التعلي ، فدلك   ن  رحلة الرشاااااا  "حتى ااااااان الخا سااااااة والعشاااااارين  ثالي
لدي يتتث ل في أبساااااااااااط  جعله في حالة اعتتاد "شااااااااااا ه دام " على الرال ين، ا

 .هررة في االعتتاد التالي واالمتصادي
الرشاااااااا  الت كر هر حرر القرارات الها ة: ففيه  حاوا الترء تحسااااااااس  عال   -4

اور  الج ي ة التي  ج  نفسااه فيها، وأي  مراٍر يتخدا له خطرا على  سااار 
حياته حراا السااااااااااااامرات ال اقية  ن عترا، أو على َ ن  ير ب أب  شااااااااااااااركه 

 حاوا فيه  ،indicison ، ولهدا فق   ج  نفسااااااااااااااه في  رمف الالمرارحياته
اخت ار الحلرا التختلفة للتشاااااكلة الراح ة حتى  صااااال إلى أفضااااال الحلرا، 
وهدا في َح    ذاته  صاااااااااا ر للترتر، بل وللصااااااااااراع، ولهدا نج  الفرد في هدا 

ا بتشااااااااااااكالت ترافق أكثر بكثيٍر  تا واجهه  ن مسل بل أكثر  ،الطرر  راجهي
 تا يراجهه في العادة التراهقرب الت كروب، إال  أنه عم   متصف الثالثيمات 
 كرب ماا  حاالَّ  عظ  التشاااااااااااااااكالت على نحٍر كاااٍ  بحيااث يتمااام  الترتر 
االنفعالي، ويحل  حله االااااااااااااااااتقرار االنفعالي  ع نها ة هدا الترحلة عم  

التختلفة في و ن التغيرات التي تطرأ على الجرانب ، حرالي ااااااااااان اوربعين
 .السلرا اإلنساني في هدا الطرر  ن الحياة
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 :النمو الجسمي -أ
خالا حرر الرشااااااااا  الت كر وخاهاااااااااةي  ن أوامل العشاااااااااريمات وحتى أوامل 

 والفساااااااااايرلرجي، كرب الفرد م  وهاااااااااال إلى متة نترا السيرلرجي  الثالثيمات،
وبالط ع ال تصااال جتيع أجهزة الجسااا  إلى متة المتر   في ومٍت واحٍ ، بل ال 
تصااااااااااااااال كلها إلى متة المتر   خالا هدا الطرر  ن الحياة  فكل جهاز  ن 

،أجهزة الجساااا  له نتطه الخاص و ع له التتيز في  و ن الطري  أب  المتر  
ا،ندكر أب حرر الرشاا  الت ك  ر  يتساا  بالمضاا  والت هرر السيرلرجيين  و ع   عي

،ذلااك فااإنمااا حين نفح  الجسااااااااااااااا   يساا و لمااا أب هاادا الطرر هر حرر  ككاالٍ 
 .المشاط السيرلرجي او ثل

 ،فخالا الرشااااااااا  الت ك  ر   كرب  عظ  الما  م  بلغرا أمصاااااااااى حرا القا ة
بيمتا تطرا الفترة  ،ااااااااامة18أو  17الح  في ااااااااان وتصاااااااال الترأة إلى هدا 

أ ا الح  اومصى  ،امة تقري يا 21بعض الشيء عم  الرجل لتصل إلى ان 
للرزب فعلى العكس  ن ذلك ال  صااااااااال إليه اإلنسااااااااااب إال  في الطرر التالي 

والرهااااارا إلى متة القرة الجساااااتية يتلر عادةي وهااااارا الفرد  ،"وااااااط العتر"
هدا فإب الفرد ال  صااااااااااال إليها إال  في  متصاااااااااااف ول ،إلى الطرا اومصاااااااااااى

أ ا الق رة على المشاااط الس ني، والتي ال َتَتَطلَّب   ،العشااريمات أو في أواخرها
ا الساااارعة والترزر والَجَلَ  "االحتتاا" ،القرة فحسااااب فإنها  ،وإنتا َتَتَطلَّب  أ ضااااي

تصاااااااااال إلى ح ها اومصااااااااااى خالا هد الطرر  ن العتر، ولهدا  قع  عظ  
وبخاهااٍة حتى  طلع  ،وبطاا الرياضاايين عادةي في هدا التجترعة العتريةا

 ،الثالثيمات، بع ها نج  أب القرة والمشااااااااااط الجساااااااااتيين يتمامصااااااااااب ت ريجي ا
 .امة 60-30% خالا الفترة  ن 10ليصل  ع ا المق  فيهتا حرالي

ا  ن الرظامف الحسااااية والعصااااسية تصاااال إلى  سااااترياتها  وكدلك فإب ع دي
ى خالا الرشااااا  الت كر، فالح ة ال صااااارية والساااااتعية يسلغاب أمصاااااى القصااااار 

مرتهتا في ان العشرين تقري يا، وتظل الح ة ال صرية ثابتة نسسي ا في  رحلة 
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ا ت ريجي ا خالا نفس الفترة  ،واااااااط العتر، بيمتا تظهر ح ة السااااااتع تمامصااااااي
للترجات واونتاط الماضااااااجة  ،فإب الرزب الكلي   للتخ ،وباإلضااااااافة إلى ذلك

 .َيت    اكتتالهتا خالا الرش  الت كر ،الكهربامية للتخ
وأاااا اب الرفاة  ،والراشااا وب الت كروب ه  أكثر اوفراد هاااحةي في التجتتع

و ع ذلاااك فاااإب بعض  لااا يه  ترجع إلى الحرادث أكثر  مهاااا إلى او را 
التشااااااكالت الصااااااحية التي م  تظهر في التراحل التالية  ن حياة اإلنساااااااب 

، ولدلك  طلق عليها ال احثرب "او را  تس  أ برادرها في هدا الطرر العتري 
وتضخ  أعضاء  ،وتصل ب الشرايين ،الصا تة"، وتشتل الحتَّى الرو اتيز ية

والتهاب  ،الجهاز التمفسااااااااي، وااااااااارحاب الرمة، وتلي   الكس ، وأ را  الك َلى
ا عرضاااةي  ،التفاهااال لالضاااطرابات  كتا أب الراشااا ين الت كرين  كرنرب أ ضاااي

وإد اااب الخترر  ،و ن ذلااك: الترتر الزاماا  ،التي ترت ط باااإلجهاااد المفساااااااااااااااي  
ولعل هدا الحقامق تؤك   ،والتخ رات، واالكتئاب، ومر  التع ة والساااااااااااااااتمة

َم لهؤالء والتي ماااا  تتمع  ،أهتيااااة برا   الطااااب الرمااااامي التي  جااااب أب ت قااااَ َّ
إال  أب اوه   ن ذلاك أب تكرب لا ى  ،اااااااااااااااااتفحااا هادا التخااحر فيتاا بعا 

والرغ ة في ات اع  ،الراشاااااااا ين الت كرين التمعة الماتجة عن عقي ٍة ديميٍة مريةٍ 
فمحن نعل  أنه على الر    ن  ،وهدا هر العا ل الحااااااا  ،المصاااااامح العلتية

االنتشااااااااااااار الهامل في ومتما الحاضاااااااااااار للتعار  العلتية التي تؤك   خاحر 
يين ال يزالرب يتشاااااااااااااااسثرب بهدا العادة الت  رة لصاااااااااااااااحة فإب التال ،الت خين

ث  إب هماا أدلة مرية على أب لل ين دورا الحااااااااااااا  في التغلب  ،اإلنسااااااااااااب
 .على  شكلة إد اب التخ رات والتسكرات

ووهرا الراش  الت كر إلى الَح    او ثل للمشاط السيرلرجي له رثارا الها ة 
وبالط ع فإنه في التهن التي  ،مي  في ترافقه الشااااااااخصااااااااي  واالجتتاعي  والته

ت َع   فترة الرشاااااااا  الت كر "ربيع" الحياة  ،تتطلَّب  الق رات الجسااااااااتية والحسااااااااية
امة، التي تكرب عم ها هدا  35-20وخاهةي خالا الفترة  ن  ،التهمية لها
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َها، ث  تتمام  ت ريجي ا بع  بلرغ الفرد ااااااااان اوربعين "ب ا ة  الق رات في َأو جَّ
ا في هدا  ،ووااااااااط"الرشااااااا  ا هاااااااحيح أب بعض اوفراد ال  ظهروب تمامصاااااااي

م  في السااااااااااان. وبالمسااااااااااا ة للترأة  فإب م رتها على اإلنجاب  ،الق رات  ع التق  
ا إلى مرتها خالا حرر الرشااا  الت كر ويتكن القرا أب أفضااال  ،تصااال أ ضاااي

ااااااان الحتل اووا  ن الرجهة السيرلرجية هر العشااااااريمات  ن العتر  حيث 
عضاااااء واوجهزة الفساااايرلرجية عم  الحتل إلى أفضاااال نترٍ  وترزٍر تصاااال او

لها خالا هدا الطرر  ن المتر   دوب اااااااااراا  فالترأة خالا الرشاااااااا  الت كر ال 
وال خالا الرشااا  اووااااط" تكرب أكثر  ،مسله وال بع ا "أي ليس أثماء التراهقة

الترت طة  م رةي على إنتاج السريضااااات التخصاااا ة، كتا أب دورتها الهرر رنية
ا، وتكرب بيئة الرح  والحر  أكثر  الء ة  بالتمااااااااااااااااال تكرب أكثر انتظا ي

وعلى الر    ن أب بعض المساااااااااااء  ،وأكثر  سااااااااااريا في والدته ،لحتل الجمين
أو  ع ب ا ة اوربعيمات  ن  ، حتلن ب وب  شكالٍت خالا التراهقة التتأخرة

َا الخصاااااااااااااااربة في هدا الحاالت لي ،العتر س بمفس جردة حرر إال  أب  ع َّ
الرشااااا  الت كر، كتا أب الرالدة تكرب أكثر هاااااعربة، باإلضاااااافة إلى احتتاا 
إهاااااااااااااااابة الجمين ب عض المقام  التي تماولماها فيتا ااااااااااااااااسق عم  عر  

 .خصاااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااارحاااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااااجاااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااان
باااااااتثماء  ،وهكدا فإب حرر الرشااااا  الت كر هر حرر اكتتاا المتر   الجساااااتي  

وال  ،هابة باو را  أو المتر    ير السري الحاالت القليلة التي تتعر  لإل
يالحظ الراشاااااا  الصااااااغير أيَّ عال اٍت ت ا على الت هرر أو على التق م في 
الساااااان إال  بع  اوربعين، وهي عال اٌت تجعله حيمئٍد أكثر اهتتا يا بصااااااحته 

 ،إنه عم مد يس أ في التقارنة بين أدامه في حرر الرشااااااا  اووااااااااط ،وجساااااااته
لرشاااااااا  الت كر، في را   ى  ا كاب عليه  ن هااااااااحة ومرة وأدامه في حرر ا

ونشااااط وفعالية وإنجاز، وبع ارة أخرى: فإب الخصاااام  الجساااتية القصااارى 
للرشااااااااااااا  الت ك  ر ال ي ركها الترء في أوانها، وإنتا  ق رها حين  عرد بدكرياته 
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بع  ا  صاااااال إلى الرشاااااا  اوواااااااط أو الشاااااايخرخة، وحيمئٍد  ق ر  ،إلى الرراء
تي كااااب مااا  أنع  هللا علياااه بهاااا، والتي ربتاااا ل   حاااافظ عليهاااا حقَّ المع  ال

 .التحافظة، وم  يم م على  ا َفرََّط في حق نفسه
 

  :النمو العقلي المعرفي -ب
فإب بعض الق رات العقلية التعرفية  ،كتا هر الحاا في المتر   الجساااااااااااااتي   

وتؤك  ال حرث أب التهام التي تتطلَّب  ،تصل إلى متتها خالا الرش  الت كر
السااااارعة في ز ن االااااااتجابة أو ز ن الرجع وذاكرة الت ى القصاااااير، والق رة 

ت َؤدَّى بطريقااة عاااليااة الكفاااءة خالا التراهقااة  ،على إدراا العالمااات التعقاا ة
كتا أب بعض الق رات االبتكارية وخاهةي تلك  ،وب ا ة العشريمات  ن العتر

 ،أو نرات  فري ة "اوهااااااااااااالة" أو  تمرعة "الترونة" ،إنتاج أفكار التي تتطلَّب  
ا إال  أب  عظ  الق رات  ،تصل إلى أعلى  سترياتها خالا الرش  الت كر أ ضي

اوخرى تساااااااااااااااتتر في المتر   بعااا  هااادا الطرر  فاااالقااا رات العقلياااة الترت طاااة 
 خالا بالمشاط اللغري والسلرا االجتتاعي  ثالي تظل في حالة نترٍ   ستتر ٍ 

وهدا هي التهارات والق رات التي  ،وربتا بع  ذلك ،الختساااااااااايمات  ن العتر
وكتا ااااااامرى عم  تماوا  ،لق رات العقلية للراشاااااا ين .تتحساااااان بالتعل  والخسرة

فإب اوداء الجي  للراشاا ين الت ك  رين على  ، رحلتي واااط العتر والشاايخرخة
في  قابل اوداء اومل جردة عم ه  في  رحلتي وااااااااااااااااط  ،اخت ارات الدكاء

ماااااا  يرجع في جرهرا إلى  ،العتر والشااااااااااااااايخرخااااااة على نفس االخت ااااااارات
"اهااااااااااطماٍع" يمت  عن حسيعة  ماه  ال حث التسااااااااااتخ  ة، باإلضااااااااااافة إلى 

 .التشاااااااااااااااكالت التتضاااااااااااااااتمة في بعض المتاذج المظرية حرا المتر   العقلي
ةي   ا يتصاال بمترذج بياجيه في المتر   العقلي، ولعل أكثر هدا التشااكالت ح َّ

فتن التعرو  أب هدا المترذج يمتهي بالترحلة التي ت َستَّى  رحلة العتليات 
الشااااااكلية أو الصااااااررية "والتي تتساااااا  بااااااااتخ ام حرق االااااااات الا الفرضااااااي 
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وفي  ختلف التجاالت كتا  ،والتفكير التجرد على نحٍر عام ٍ  ،االاااااااااااتم احي
ا" أب بحرث بياجيه وتال يدا ظلَّت تؤك  لسااااااااااااااامرات حريلة أب  كتا ،بيما رنفي

 ،أي حرر التراهقة ،ااامة 15، 12هدا الترحلة يت  الرهاارا إليها بين ااان 
 .وباااااالفعااااال فاااااإب كثيرين  ن التراهقين  صااااااااااااااالرب إليهاااااا في هاااااد السااااااااااااااان

امتر  أب  رحلااااة العتليااااات  إال  أب بياااااجيااااه في بعض كتاااااباااااتااااه التتااااأخرة
ى المتر   أو تص ح واضحة التعال  إال  في الفترة بين الصررية م  ال تصل إل

 امة".20-15"الش اب" والرش  الت كر "أي  حرر السعي
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 مرحلة الشيخوخة

ب ا ااااااة هااااااادا الترحلاااااااة فاااااااي الغالاااااااب نها ااااااة الخا ساااااااة والساااااااتين ويساااااااتتر تماااااااام  
القااااا رات الجساااااتية ووظاااااامف الحااااارا  ويحصااااال فيهاااااا الااااارهن والهااااارم ثااااا  االنحااااا ار 

 وأخيرا الترت. 

تعاااااااا  هاااااادا الترحلااااااة العتريااااااة  اااااان التراحاااااال التااااااي  ختاااااات  فيهااااااا اونساااااااب حياتااااااه 
بصااااااررة عا ااااااة، وهااااااي كغيرهااااااا  اااااان التراحااااااااال تتتيااااااز باااااا عض التغياااااارات الطسيعيااااااة 

والعقليااااااااة وهاااااادا التغياااااارات فااااااي حقيقااااااة او اااااار تأخااااااد خطاااااااي  واالجتتاعيااااااةوالمفسااااااية 
 م العتاااااااري الااااااادي فاااااااي التقااااااا االااااااااتترارية محيااااااااي نحااااااار الت هااااااااارر والضاااااااعف بحكااااااا  

فاااااااي  ااااااارت وتااااااا هرر خال اااااااا الجسااااااا ، وهااااااادا التغيااااااارات تأخاااااااد  اااااااااتترارية  صاااااااح ه
 : كاالتي جاالت وجرانب ع ي ة والتي  تكن أجتالها 

 الخصا ص الجسمية: -1

وتتضاااااااتن هااااااادا الخصاااااااام  التغيااااااارات الظاهرياااااااااة والترمياااااااااة  ثااااااال تغيااااااارات      
ركياااااااة بشااااكل عااااام والتااااي تتتثاااال الجلااااااا  والشااااعر والرجااااه والياااا ين وكاااادلك القاااا رة الح

الااااااى التغياااااارات ال اخليااااااة  باإلضااااااافةبااااااال طء فااااااي التشااااااي أو التاااااار ئ علااااااى عكااااااااازا 
 التي تح ث للهيكل العظتي واوحشاء وأجهزة الجس  التختلفة.

وبصااااااااررة عا ااااااااااااة أب التساااااااامين  عاناااااااااارب  اااااااان ضااااااااعف فااااااااي الجهاااااااااز العصااااااااسي 
 فقاااااا  التساااااان ال ماااااااة والتهااااااارة  والاااااادي ياااااامعكس ااااااال اي علااااااى المشاااااااط الحركااااااي حيااااااث

، وكااااادلك فاااااأب اوجهااااازة ال اخليااااااة  صااااايسها الااااارهن ويتسااااارب الضاااااعف الاااااى واالتااااازاب
الكالسااااايرم فياااااه فتتقااااار  القلاااااب والتعااااا ة والااااارمتين والجهااااااز العظتاااااي لااااامق   اااااادة 

 ف السامين عن حتل الجس  وتتسامط اواماب.عالقا ة وتض
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فاااااااات  ااااااان الجاااااااانسين ويضااااااايق أ اااااااا بالمسااااااا ة للتاااااااخ فيااااااامق  وزناااااااه وتتتااااااا  التجري
 شريط اللحاء ويظهر الت هرر في الجهاز العصسي   كراي في الشيخرخة.

الااااى ذلااااك فااااأب هماااااا تغياااارات أخاااارى والتااااي تتتثاااال فااااي تغياااار ماااارة دفااااع  باإلضااااافة
 الحيض ل ى التسمات. وانقطاعال م وتغير السعة الهرامياة للرمتين 

الشاااا ي  فااااي نفسااااه  اااان حيااااث فقاااااا اب  باإلح اااااطوهاااار  اااان جااااراء كاااال هاااادا  شااااعر 
 ضاااافي عليااااه شااااعرراي بأنااااه كياااااب  القاااا رة علااااى  تارااااااة اوعتاااااا التختلفاااااااة وهاااادا  ااااا

الااااا ام   االحتيااااااجناااااام   حتااااااج الاااااى التسااااااع ة والعااااارب، ومااااا   كااااارب نتيجاااااة لهااااادا 
لتسااااااع ة اوخااااارين أب يتضاااااايق ويستعااااا  اوخاااااروب عماااااه، وال بااااا   ااااان االشاااااارة هماااااا 

)ع : )وليغتاااااام   كاااااال  غتاااااام    اااااامك ، هااااااحته مساااااال اااااااقته،  علاااااايالااااااى ماااااارا او ااااااام 
وشااااااسيسته مساااااال هر ااااااه، وفر تااااااه مساااااال شااااااغله، مساااااال اااااااق   وكساااااار  وهاااااااارم   تلااااااه حسي ااااااه 

 ويعر  عمه حسي ه .

 

 :النفعاليةالخصا ص -2

للتساااااامين تتساااااا  بأنهااااااا ذاتيااااااة  االنفعاليااااااةأبتااااااااا اءاي  تكاااااان القاااااارا بااااااأب الخصااااااام  
ا الاااادات أكثاااار  تااااا تاااا ور حاااارا اوخاااارين وهاااادا باااا ورا التركااااااز، أي أنهااااا تاااا ور حاااار 

يااااااؤدي الااااااى ناااااارع  اااااان أنتاااااااط اونانيااااااة لاااااا يه  حيااااااث يلجااااااأ التساااااامرب  اااااان خاللهااااااا 
أنتساااااااااا التحيطااااااين بااااااه ، وأب التساااااامين لاااااايس لهاااااا  القاااااااا رة علااااااى الااااااتحك   الاااااااتحراذ
التراحااااال العترياااااة التااااااي  انفعااااااالتفهاااااي خلااااايط  ااااازدوج  ااااان  بانفعااااااالته الصاااااحيح 
 رحلااااة الطفرلااااة وبعضااااها يترافااااق  انفعاااااالتالفاااارد، فتاااارى بعضااااها يرافااااق   تاااار بهااااا

التراهقاااااة وبعضاااااها اوخااااار  حااااااكي  رحلاااااة الشااااا اب والرشااااا ، بتعماااااى  انفعااااااالت اااااع 
التتعلقااااااااة  االنفعاليااااااااةأخاااااااار أب هاااااااادا الترحلااااااااة العتريااااااااة تتثااااااال  حصاااااااالة الجرانااااااااب 

 بتراحل المتر التختلفة للفرد.
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للتسااااان  غلاااااب علياااااااه لااااارب  االنفعااااااليناااااب وبشاااااكل عاااااام  تكااااان القااااااارا باااااأب الجا
 ريااااااب  اااااان التعصااااااب للاااااااارأي والعراحااااااف وللجياااااال الاااااادي يمتتاااااااارب اليااااااه وبالتااااااالي 
لكااااال  اااااا  تااااات اليهاااااااا  بصاااااله ، فماااااااراا  تطرفااااااي فاااااي نقااااا  اااااالركيات اوجيااااااا التاليااااااااة 

وتعصااااااااسه  فااااااااأنه   أراءهاااااااا اوخااااااااروب  لال يتقسااااااااوعماااااااا  ا  االجتتاعيااااااااةو عاااااااااييره  
فاااااااي أعتااااااااق أنفساااااااه  بحياااااااث ياااااااؤدي بهااااااا  هااااااادا  االضاااااااطهادمااااااارع  ااااااان  شاااااااعروب ب

العتياااااااق بالفشااااااال وعااااااا م القيتاااااااة والتهاناااااااة أحيانااااااااي أي تااااااا ني  باإلحساااااااا الشاااااااعرر 
برجااااارده   ب وال ير سااااار   نهال يتقسلااااار باااااأب اوخااااارين  واعتقااااااده  فهااااااارم الااااادات لااااا يه  

ه  فااااااي فااااااي الحيااااااااااة ، او اااااار الاااااادي يااااااؤدي الااااااى نتاااااار الساااااالركيات الع وانياااااااااة لاااااا ي
وأحيانااااااي  كااااارب  ااااارمفه   ااااان هااااادا او اااااااارر بشاااااكل اااااالسي  االضاااااطهاد جابهاااااة هااااادا 

أو يتفااااااعلرب  عهاااااا وكاااااأنه   عساااااروب بااااادلك عااااان الهااااارة السااااااحقة  ب ال يمفعلااااار بحياااااث 
بااااالخترا  انفعاالتااااهبياااامه  وبااااين اوجياااااا اوخاااااارى ، لاااادا فااااأب كثياااار  اااامه  تتصااااف 

 اااان تعااااااته    ااااا يزيااااالتحاااايط وهاااادا عاااان السيئاااااة و  باااااال ترابوبااااالدة الحااااس وأحياناااااي 
 ونتر اليأ  والسأم في ذاته.

 

 الخصا ص العقلية:-3

فااااااي الحقيقاااااااااة تشااااااير درااااااااات المتااااااااار الااااااى اب الكفاااااااءة العقلياااااااااة العا اااااااااة للتاااااارء 
ت قااااى ثابتاااااااه نسااااسياي حتااااى أوا الختساااايمات، ثاااا  تساااا أ بعاااا  ذلااااك بالتاااا هرر باااا طء  ااااع 

 تق م العتر نحر الستين.

فأنهااااا ا ضاااااي تساااا أ بالتاااا هرر  مااااااا رة التساااامين علااااى الااااتعل  والتاااادكر أ ااااا  اااان حيااااث
ملاااايالي و ااااع تزاياااا  العتاااار ولاااار أب هماااااا بعااااض اوراء التااااي تؤكااااااا  وخاهااااة بالمساااا ة 
لعتليااااااااة التااااادكر بأنهاااااا مااااا  تتماااااااب حرد ااااااي  اااااع التقااااا م العتاااااري، حياااااث اب التسااااان 

 م  يتدكر أح اث ومعت له في السمرات اوولى  ن عترا.
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 :الجتماعيةلخصا ص ا-4

للتسااااااان تااااااارت ط فاااااااي حقيقاااااااة او ااااااار بالع يااااااا   ااااااان  االجتتاعياااااااةأب الخصاااااااام  
 الاااااااادي  عاااااااايش فيااااااااه التساااااااان االجتتاااااااااعيالتتغياااااااارات والتااااااااي تكتاااااااان فااااااااي المسااااااااق 

 االجتتاعياااااااااة، كتاااااااااا يالحاااااااااظ أب العالماااااااااات الاااااااااى ااااااااااتاته الشخصياااااااااااااة باإلضاااااااااافة
أمرانااااااه القاااااا  اء  للتساااااان بشااااااكل عااااااام تكاااااااد تكاااااارب  قتصاااااارة الااااااى حاااااا  كسيااااااار علااااااى

بعياااااااااا ة حيااااااث  قطاااااان والاااااادين  عيشاااااارب بااااااالقرب  مااااااه ) لتعاااااادر تمقلااااااه الااااااى أ اااااااكن 
الااااااااى ذلاااااااااك فااااااااأب التساااااااان ليسااااااااات ل ياااااااااااه الهتاااااااااااة  باإلضاااااااااافة، بعااااااااض أهاااااااا مامه 

لهاااااا   االجتتاعياااااةالعااااااااالمات  لعاااااا اااااا  جلتكااااارين عالماااااااات ج ياااااا ة وهااااادا  واالنااااا فاع
،  تاااااا يمااااات  عااااان هااااادا شاااااعرر ء واوحفاااااادصااااار أحيانااااااي علاااااى اوبمااااااضااااايقة ومااااا  تقت

لاااااااال وعاااااااا م التساااااااان بالرحاااااااااا ة القااااااااااية والاااااااادي يااااااااؤدي الااااااااى شااااااااعرره  بالسااااااااأم والت
، ولهاااادا السااااسب تعتريهاااااا  الرحشااااة بسااااسب انقاااارا  أماااارانه  لتااااا هاااا  علياااااااه االبتهاااااج

واحااااا اي تلااااار اوخااااار فااااااال يااااارى أحااااا   ااااان أمراناااااه أو أهااااا ماء حفرلتاااااه فتااااا ب الرحشاااااة 
الاااازوج ااب وخاهااااة بعاااا  رحياااال رفيااااق العتاااار )حش التكاااااااب والز ااااافااااي نفسااااااه ويسااااتر 

 أو الزوجة  فعم ها تتحرا الحيااااة بالمس ة الياااه الى جحيا   طسق.

 

 

 


