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 وأهداف علم نفس النمو عموضو : الثانيةالمحاضرة 
 :موضوع علم نفس النمو-2

والشيوخ،ومنوهم النفسي منذ حلظة الراشدين و  املراهقنيو  هو دراسة سلوك األطفال
اإلخصاب إىل املمات والنمو سلسلة متتابعة، ومتكاملة من التغريات تسعى بالفرد 

تتفتح خالهلا والنمو هو العملية اليت  ،وبدء احنداره حنو اكتمال النضج واستمراره
وخصائص شخصية، إمكانيات الفرد الكامنة وتظهر يف شكل قدرات ومهارات وصفات 

م دراسة سلوك الفرد يف مراحل منوه املتتابعة على نتائج البحوث العلمية القائمة وتقو 
 :وتتناول هذه البحوث ما يلي. والتجارب على املالحظات

 .دراسة سلوك الفرد، ومنوه الطبيعي يف إطار العوامل الوراثية والعضوية اليت تؤثر فيه -
 .العوامل اليت تؤثر على هذا التوافقدراسة أساليب التوافق االجتماعي واالنفعايل، و  -
دراسة سلوك الفرد يف إطار العوامل البيئية املختلفة اليت تؤثر فيه سواء كانت هذه  -

 (11، ص1116حامد ،).العوامل جغرافية أو اجتماعية
 :كما حتدد مواضيعه يف النقاط التالية

 .منط التغري الذي يطرأ على الفرد يف مداها الكامل-
 .تنظيم حياة الفرد يف مداها الكامل-
 .خصائص النمو يف كل مرحلة من مراحل حياة الفرد-
 .درجة العمومية والتفرد يف خصائص الشخصية للفرد يف مراحل حياته املختلفة-
وه لتجنب مشاكل اخلوف، خصائص منت النفسية اليت تقدم للفرد لفهم اخلدما-

 .همراحلخمتلف نمو يف هذا الالعوامل اليت تؤثر يف ، و والقلق من املستقبل
مراحل  أخرى من درجة االتساق يف التغري الذي يطرأ على الفرد من مرحلة إىل-

 (21،11، ص2117حممود ، احلليم، سيدحممود عبد ).حياته
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وصف السلوك وتفسريه  يهدف علم نفس النمو إىل: أهداف علم نفس النمو-0
 :وضبطه والتنبؤ به وذلك كما يلي

 .وصف التغريات اليت حتدث يف سلوك األفراد يف املراحل النمائية املختلفة-
 .على السلوك اإلنساين خالل مراحل منوه املختلفة تفسري التغريات اليت تطرأ-
 .اإلنساين التحكم يف التغريات السلوكية لألفراد يف كل مرحلة من مراحل النمو-
 . احل النمو املختلفةر لألفراد يف مالتنبؤ بالسلوك املتوقع -
 (21، 21ص، 2117حممود ، احلليم، سيدحممود عبد )
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 .علم نفس النمو وعالقته بالعلوم األخرى أهمية: الثالثةلمحاضرة ا
 :تكمن هذه األمهية يف النقاط التالية :أهمية علم نفس النمو-2
سلوك األطفال ومنوهم النفسي، وعملياهتم اجلسمانية، االنفعالية العقلية، االجتماعية فهم -

 .وحماولة تفسريها والتحكم فيها
املؤثرة يف منوهم   وأهم سلوكاهتم، والظروففال واملراهقني األط التعرف على خصائص منو-

ا ومستوى نضجهم، كي يساعد املربني على بناء املناهج اليت تناسب املرحلة اليت ميرون هب
 .الفروق الفردية بينهم من ناحية قدراهتم واستعداداهتم العقلية ومراعاة

التعرف على خصائص األطفال، واملراهقني وحاجاهتم، وتطلعاهتم كي ينري للوالدين الطريق -
 .ملساعدهتم على تنشئة أبنائهم تنشئة اجتماعية

 .مو شخصية الفرد والعمل على عالجهافهم املشكالت النفسية واالجتماعية املتعلقة بن-
حماولة فهم خصائص الراشدين، واملقدمني يف العمر، ومشكالهتم وسبل مساعدهتم على -

 .التكيف السليم
إفادة املربني لتفهم مراحل منو املراهقني، والقوانني اليت ختضع هلا خمتلف مظاهر النمو ملعرفة -

 .أي شذوذ وحماولة تغيري مساره وتوجيه
يزود علم نفس النمو املتخصصني يف ميدان العالج النفسي والتوجيه، واإلرشاد حبقائق -

بأساليب هذا العلم زودنا ، ويمراحل النمو اليت مير هبا الفرد النمو ومظاهره يف كل مرحلة من
 (11، ص2112 مرمي،).وتربيتهم فهم منو أطفالنا ورعايتهملتساعدنا على  ةحديث
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 :نفس النمو بالعلوم األخرىعالقة علم -0
ليست ظاهرة النمو حكرا على علم النفس بل جند عددا من العلوم تتكامل وتتخذ 
منها جماال هلا، ويستفيد علم نفس النمو من علوم أخرى مثل علم احلياة وعلم األجنة 

تماع،وعلم اإلنسان وعلم االج علمو احليوية نمو والتشريح والكيمياء وفيزيولوجيا ال
 (11، ص1116 حامد،).األجناس

النفسي  والطب الرتبية النمو علوم أخرى مثل الوقت يفيد من علم نفس نفس ويف
 :حيث أن له عالقات مع علوم عديدة من بينها،واخلدمة االجتماعية

وأخذه بعني  فال ميكن دراسة النمو إال بالتعرف على اجلسم :علم الطب والتشريح-
اجلسم السليم هو الذي ينتج عنه منو سليم ألنه تأثري االعتبار فمن املالحظ أن 

 .متبادل بني النمو واجلسم وهنا تربز العالقة
إن علم األحياء ربط بني عامل اإلنسان واحليوان يف تفسري الكثري من ظواهر  :علم األحياء-

النمو حيث دله على وجوب الرجوع إىل عامل احليوان، وإذا ذكرنا سهولة التجريب على 
 .يوان قدرنا اخلدمات اليت تؤديها دراسة احليوان لنإنساناحل
 إن قوانني الوراثة اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسات، والتجارب : علم الوراثة-

العديدة اليت قام هبا العديد من العلماء سامهت بشكل واضح يف حتديد دور الوراثة لتحديد 
اإلخصاب ولذلك من األمهية عند دراسة النمو اإلنساين النمو منذ اللحظة األوىل من عملية 

 .األخذ بعني االعتبار اإلرث البيولوجي
 يصل علم نفس النمو بعلم االجتماع الذي يدرس اجلماعات البشرية: علم االجتماع-
وما هلا من أنظمة، ومؤسسات، وما حيدث فيها من تطور، وما يسودها من عادات وتقاليد  

النمو حني يدرس اإلنسان فإنه يهتم بدراسة تكوينه االجتماعي وما ولغات، وعلم نفس 
 .يصل به من أخالق وقيم، وعوامل حتدد سلوكه
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وتتمثل العالقة بينهما يف أن علم الرتبية يهدف إىل تطبيق القوانني والقواعد : علم التربية-
ملفاهيم قلب مفاهيم اليت توصل إليها علم نفس النمو يف ميدان الرتبية، إن تطبيق مثل هذه ا

املدرسة متهيد الطريق للتلميذ كي ينمو منوا متكامل  وظائفالرتبية القدمية، وقد أصبح من 
اجلوانب، وخاصة ما هتدف إليه الرتبية احلديثة هو ضرورة اعتماد الرتبية على دراسات علم 

 (11، ص1116 حامد،).نفس النمو
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 البحث في علم نفس النمووطرق  جمناه: الرابعةالمحاضرة 
البحث يف علم نفس النمو، فقد كانت يف أول األمر  لقد تقدمت مناهج وطرق

قاصرة على املالحظة والوصف ملظاهر النمو يف مراحل متتابعة، وأصبحت مناهج 
البحث اآلن أكثر دقة وعلمية هتدف إىل الوصول إىل حقائق وقوانني ونظريات 

وليس أي منهج من مناهج البحث صاحلا لدراسة كل . راسخة يف علم نفس النمو
هر النمو، ولذلك من الضروري اإلحاطة بأهم املناهج يف علم نفس النمو، حىت مظا

 (21، ص1116حامد،).املناهجحييط الباحث باإلمكانيات اليت متنحها كل هذه 

 :علم نفس النمو مناهج-2
هناك عدة مناهج يعتمدها علم النفس النمو يف دراسة ظواهره منها املنهج التجرييب 

، وكننا سنركز يف حماضرتنا على ثالثة مناهج والوصفي واالستبطاين والتحليليوالتارخيي 
واملنهج  واملنهج الوصفيعتمدمها بكثرة يف دراسة ظواهره ومها املنهج التجرييب مهمة ن

 :بالتفصيل فيما يلي التارخيي وسيتم شرحهم
يعترب التجريب أدق املناهج وأكثرها موضوعية، حيث  :المنهج التجريبي-2-2

إعادهتا للتحقق من دقة نتائجها من ناحية  وإمكانيةيطبق التجريب من ناحية، 
 : أخرى، وتشمل التجربة العناصر التالية

 .وهي اليت يقوم الباحث بالتجريب عليها :المجموعة التجريبية-
وهي جمموعة مشاهبة للمجموعة التجريبية يف مجيع : المجموعة الضابطة-

خصائصها ماعدا متغريات التجريب اليت يريد الباحث قياس أثرها على اجملموعة 
 :ثالثة أنواع من املتغريات هي. التجريبية

 .واليت يريدها الباحث: متغريات مستقلة-
 .يريد الباحث قياس آثار املتغريات التجريبية عليه اليت :تابعةمتغريات -
 (36، ص2115-2114 اهلل،عبد )
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وهي تلك املتغريات اليت تدخل يف سري التجربة وقد تفسد نتائجها  :متغريات دخيلة-
 :تتضمن التجربة اخلطوات التالية. دون علم الباحث

نقرر  أي البد أن نالحظ الظاهرة لكي :ظاهرة موضوع الدراسةالمالحظة -
مثال مل جترى دراسات عن حوادث املرور لسبب  الثامن عشردراستها وخالل القرن 

 .بسيط هو عدم وجود سيارات
الظواهر اليت حتتاج إىل دراسات متعددة وميكن دراستها : انتقاء الظاهرة الدراسية-

هم فدراسة األمراض املتفشية يف آن واحد،وبذلك ال مناص من دراسة األهم قبل امل
 .غري املعديةمن انتشارها قبل األمراض  تفرض أولوية دراستها، احلد

اجملرب على  هي ختمينات ذكية حتدد من خالهلا أهداف الدراسة ويعمل :الفروض-
التأكد من صحتها أو عدمها ومثال ذلك افرتاض أن الطرقات الرديئة سبب مباشر 

ك الفرض أسباب حوادث السيارات لنتأكد من ذل للحوادث وجتمع معلومات عن
وبذلك قد نؤكد أو نرفض ما  ،عدم صيانة املركباتك وقد جند سببا آخر للحادث

 .سةبناء على نتائج الدراافرتضناه 
 هي خطوة علمية تقوم خالهلا جبمع املعلومات حول ظاهرة :إجراء التجربة-

حيث ومجع املعلومات عن أسباب حوادث املرور  موضوع الدراسة كإجراء التجربة
 .يعين ذلك التحقق من صحة الفروض

لتعطي معىن  بعد مجع املعلومات البد من حتليلها وتصنيفها :التحليل اإلحصائي-
يؤكد أو يرفض ما فرضناه مسبقا ويتم ذلك باستخدام عدة إجراءات إحصائية  

 .كمعلومات االرتباط والنسب املئوية
نتائج  بعد إجراء التحليالت اإلحصائية نصل إىل إعالن :النتائج استخالص-

رور سببها رداءة الطرقات مما يعين ملمن حوادث ا 90%الدراسة كأن نقول، مثال بأن 
 (31-37، ص2115-2114 اهلل،عبد ).تأكيد صحة االفرتاض وقبوله
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. يتم ذلك مبقارنة النتائج بنتائج دراسات مشاهبة :من صحة النتيجة دالتأك-
إعادة التجربة يف حالة الوصول إىل نفس النتيجة تعترب  يف أماكن أخرى أو أجريت
 (31، ص2115-2114 اهلل،عبد ).مؤكدة

ويعين مالحظة الظواهر السلوكية ووصفها أي مجع بيانات  :المنهج الوصفي-2-0
ومعلومات عنها وهي يف وضعها الراهن دون إدخال عوامل أو متغريات جديدة عليها 

 :ويتبع هذا املنهج مجلة من املالحظات كما يلي
مالحظة ودراسة الوضع الراهن للظاهرة السلوكية دون  يوه :العلميةالمالحظة -

تدخل من الباحث،وتعترب هذه املالحظة من أهم مصادر مجع املعلومات اليت يتبعها 
جمال علم نفس النمو ميكننا أن نالحظ الطفل املتخلف دراسيا  ويف، الوصفياملنهج 

ة اخلارجية، أما من قبل مدرسيه أو الباحث أو أولياء أمره، ويسمى ذلك باملالحظ
 .استجواب التلميذ نفسه يسمى باملالحظة الداخلية أو منهج التأمل الباطين

وهي اليت حتدث تلقائيا أو عن طريق الصدفة وقد تكون مفيدة  :المالحظة العفوية-
يف بعض األحيان، فمالحظة الرباكني والزالزل والكوارث الطبيعية تعترب مصدرا مهما 

 .للحصول على معلومات حوهلا
 :المنهج التاريخي-2-3

 وأجدادهمموعة من األطفال جم قد حيتاج الباحث إىل أن يقارن بني أطوال
آخرين سبقوهم يف نفس  األطفال وجمموعة من أطفال بني نتائج جمموعة من أو

لسلبية الفصل مع نفس املدرسة، ونفس املناهج ليتعرف على النواحي ا واملدرسة أ
 (11، 11، ص1111 عباس،).التدريسطريقة  أو واإلجيابية يف املناهج
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يستدل على منط اجتاه  أنميكن من خالل تاريخ حياة الفرد أو جمموعة من األفراد و 
 الفروقإجراء دراسة مقارنة إلبراز  هالنمو لدى الفرد أو لدى اجملموعة من األفراد ومن

أن الطفل ذاته قد أضحى حمورا للدراسة خاصة هبذا ندرك و ، الفردية بني هؤالء األفراد
من حياته األمر الذي جيعلنا نشاهد كثريا من الدراسات تتناول  وات األوىلالسنيف 

النمو يف تطور السلوك بل لقد وصل  مدى استجابة الرضيع للمثريات املختلفة، وأثر
 (11 ، ص1111 عباس،).األمر أن اتصلت دراسات النمو بدراسات علم احليوان

 :النمو نفس علم في البحث طرق-0
 :الطريقة الطولية-0-2

قد تدوم  مطولةهي طريقة يتبع فيها الباحث ظاهرة الدراسة على مدى فرتة زمنية 
طور تلك شهورا، أو سنوات يصل بعدها الباحث إىل كم من املعلومات الوظيفية لت

تتبع درجة احلرارة أو معدالت نزول األمطار سنويا حىت الظاهرة موضوع البحث، مثل 
ميكننا أن نقول معدل درجات حرارة األرض يف ارتفاع مستمر نتيجة لنإشعاعات 
والتلوث وتدمري البيئة، وإذا استمر احلال هبذا املعدل فرمبا تصبح األرض غري قابلة 

ستغرق إال أهنا ت ائجهانتبدقة الطريقة الطولية  السنني وتتميزللحياة بعد مئات من 
 .طويال وجهدا وماال، أي أهنا غري اقتصادية وقتا

 :العرضيةالطريقة -0-0
لكبرية اليت هتتم بدراستها للعلوم السلوكية كعلم ا تستخدم يف دراسة اجملموعات 

النفس وعلم االجتماع وعلم نفس النمو الذي خيتص بدراسة ظاهرة النمو لدى كل 
يستخلص الباحث عينة ممثلة للمجتمع األصلي يف دراسته ويعمم األطفال وعادة ما 

نتائجه على اجملتمع الذي أخذت منه العينة، أو جمتمعات متشاهبة حتمل نفس 
اخلصائص فمن مميزات هذه الطريقة؛ االقتصاد يف الوقت واجلهد واملال إال أن من 

 (41-31، ص2115-2114 اهلل،عبد ).عيوهبا عدم دقة النتائج
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 :وسائل جمع المعلومات-0-3
 :ما يلي نذكر يف هذا اجملال منهج وسائله يف مجع املعلومات لكل

وهي ،والصفية والتجريبية ةيهي وسيلة متبعة يف مناهج الدراسات الطول: املالحظة-
مالحظة سري حالة املريض  مثلاملراد دراسته  سجيل وتوثيق املعلومات عن الشخصت

 .املستشفى يف
دراسته وقد تتم هذه  االتصال الذي يتم بني الباحث وبني الفرد املراد يوه :املقابلة-

املقابلة شفويا مع تسجيل املعلومات كتابيا أو آليا، وقد تكون هذه املقابلة يف شكل 
حديث عام بني الباحث، والشخص املراد دراسته على أن ينتقي الباحث ما يريد من 

قابلة احلصول على املعلومات أو حل املعلومات حول موضوع الدراسة، وهتدف امل
 .والوسائل استخداما يف دراسات النمبعض املشكالت وهي أكثر 

سواء منهم  حياهتم مسريةهو مجع املعلومات عمن يراد دراستهم عرب : تاريخ احلياة-
م شخصيا أو من أولياء أمورهم، أو أقربائهم أو مدرسيهم أو أصدقائهم، أو ملفاهت

وقد تستفيد من مذكراهتم ومؤلفاهتم الشخصية، فمثل هذه املعلومات قد ال  الصحية،
يكون جزء منها موضوعيا أو غري مؤكد أو مبالغ فيه، وبالتايل تعترب هذه املعلومات 

 .قابلة للخطأ أو الصواب وال ميكن التعميم على أساسها
حياته جزئيا عرب مراحل  إن دراسة حالة شخص تستلزم حتليل تاريخ :ةدراسة احلال-

وتعترب هذه الطريقة من . ذلكخمتلفة وبقدر واف من التفصيل كلما أمكننا 
ث الطرق اليت يتبعها املعاجل النفسي ليكتشف بعض العالقات بني األحداأجنح

الضابط األملاين الذي كان يصر دائما على عدم دخول السابقة يف حياة املريض، مثال 
مفرتس يف صغره هامجه كلب  تتبع مسرية حياته اتضح أنه مكان موصد اجلوانب بعد

لقضى عليه الكلب، وبعد استعراض  هوإنقاذانفتاح أحد أبواب ذلك الزقاق  ولوال
 (41ص ،2115-2114 اهلل،عبد ).حياة الضابط، واكتشاف هذه احلادثة مت عالجه
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عن و  األطفالومن أمثلة ذلك رسوم : خلفها األطفاليالمعلومات التي -0-4
وإدراكهم للعامل  ألطفالا ومات أن نعرف الكثري عن اهتماماتطريق حتليل هذه الرس

فإن كتابات  وأقربائهم، كذلكبوالديهم، وأخواهتم  احمليط هبم، وعالقتهم االجتماعية
األطفال سواء اليت يكتبوهنا من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب الكبار هلا فائدة  

 (42-، ص2115-2114 اهلل،عبد ).كبرية أيضا

عن أنشطة،  مصدرا هاما من مصادر املعلومات وتعترب :المراهقينمذكرات -0-5
من  ومشاعر املراهق حيث يسجل املراهق كل أوجه نشاطه ومشاعره، وما يعرتيه

وميكن إىل جانب هذا أن يطلب إىل املراهق أن يدون ،أزمات، ورغبات وتأمالت
 كمنوت،موقف معني كشعوره بالغضب أو االنفعالمذكرات عن استجاباته على آثار 

 .أمهية طريقة املذكرات إىل أنه عادة ما يكتبه األذكياء والناهبون من املراهقني
 مراهقة وهي تبدو مصدرا حقيقيا صادقا لكل ما كان يف:نذكريات الراشدي-0-6
مذكرات الراشدين عن حياة األطفال كما من راشدين، وحاضره وميكن أن يستفاد ال

إخوهتم يف حالة مذكرات الوالدين عن حياة أطفاهلم، أو مذكرات اإلخوة الكبار عن 
ويستفاد منها أيضا فيما يتعلق ، أو مذكرات املدرسني عن تالميذهم،الصغار

 (34،35، ص1116 حامد،).بالظروف البيئية اليت أحاطت بالفرد يف طفولته
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 وأهم العوامل المؤثرة فيه وأهمية دراسته النمو ةماهي :الخامسةالمحاضرة 
 :ماهية النمو-2
 .زاد=مشتق من الفعل منا ينمو منوا : ةلغ: النموتعريف -
 (217،ص2111 يوسف،).ازدياد حجم اجلسم بشكل طبيعي:النمو 

إىل غاية هو سلسلة متتابعة و متماسكة من تغريات هتدف : اصطالحاتعريف النمو -
كما يف   عشوائية، ويكونفالنمو ال حيدث بطريقة  واحدة وحمدودة هي اكتمال النضج،

جانب وكيفا يف جانب آخر ومها جيريان معا فطفل تنمو أعضاء جسمه وتنمو يف نفس 
 (62، ص1111عباس ، )الوقت وظائف هذه األعضاء

اليت حتدث للفرد عرب حياته  يقصد بالنمو تلك العمليات املتتابعة املنتظمة: مفهوم النمو-
أيضا هو  ومنائية والنموليت حتدث تعبريات سلوكية منذ حلظة اإلخصاب حىت املمات، وا

يقة عملية ارتقائية متتابعة يف سلسلة من التغريات اليت تكشف عن إمكانات الفرد بطر 
 (13ص، 2112مرمي ،).علمية

 : النمو دراسة أهمية-0
إىل اكتشاف املقاييس واملعايري املناسبة لكل مظهر من مظاهره  هتدف الدراسة العلمية للنمو 

كمعرفة عالقة طول الطفل بعمره الزمين وعالقة وزنه بطوله وعمره وعالقة لغته مبراحل 
وهكذا تستطرد هذه الدراسات لنكتشف املقاييس املختلفة لكل سنة من سنني حياة ،مرهع

اجلسمي والنفسي واالجتماعي مبقاييس  اإلنسان، وبذلك يستطيع الباحث أن يقيس النمو
صحيحة، فيكتشف النمو العادي واملتوسط ،والنمو البطيء واملتأخر، والنمو السريع ،وهكذا 
تؤدي بنا الدراسة إىل معرفة ألوان الشذوذ اليت تطرأ على النمو، واجلنوح الذي يالزم بعض 

فة نوع هذا الشذوذ ومعرفة مدى األطفال يف أطوار منوهم املختلفة ،وتؤدي بنا أيضا إىل معر 
ميا ونفسيا اختالفه عن النمو العادي، وهبذا نستطيع عالج هؤالء األطفال عالجا جس

 (3ص ،1156فؤاد، ).            واجتماع
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أما الدراسة العملية فهي توفر معلومات قيمة تساعد كل أفراد اجملتمع املهتمني على رعاية 
 ثري معرفتنا بكيفية تطور النموواألمهات واملعلمني، كما أهنا تالطفل ومحايته مثل اآلباء 

كثري من علماء السلوك يركزون على فرتة الطفولة الن مالحظة بعض جوانب النمو حيث أن  
أن نتائج البحوث قد تساعد على  كما  البلوغ،راستها أثناء مرحلة على األطفال أسهل من د

 .يار وتقييم حضانات ورياض األطفالة مثل اختوضع نصائح قيمة لكثري من األمور امللح
 (14ص ،2111بدر،)

 :العوامل المؤثرة في النمو-3
يتأثر النمو اإلنساين يف مجيع مظاهره اجلسمية والفسيولوجية والنفسية واالجتماعية مبجموعة 

مراحل النمو املختلفة  من العوامل، اليت تسبب حدوث التغريات، اليت تالحظ يف
 :هم هذه العوامل ما يليأومظاهرها،و 

 :العوامل الوراثية-3-2
نقصد بالعوامل الوراثية كل ما يأخذه الفرد عن والديه، وتتحدد اخلصائص الوراثية عن طريق 

اليت ( موزوم حيتوي على آالف اجلينات كل كرو ) حتملها الكروموزومات(  املورثات)اجلينات 
طريق احليوان املنوي للذكر بعد عملية اجلماع حتويها البويضة األنثوية اليت مت ختصيبها عن 

محض،وهذا  سمباوموزومات من مركب كيميائي يعرف اجلنسي، هذا وتتكون اجلينات والكر 
احلمض هو احلامل الكيميائي للشفرة الوراثية إىل مجيع خاليا اجلسم ، هذا وتتحد بويضة 

ثالثة  zygote ت األم واحليوان املنوي لألب ويشكالن خلية جديدة تسمى الزجيو 
كروموزوما من األم ومثلها من  األب، وهذه اخللية اجلديدة الزجيوت هي أول (23)وعشرون

ويبني علم الوراثة أن الصفات الوراثية ختتلف باختالف اجلنس فمن ، ين اجلننيمراحل تكو 
تنحى وتاملالحظ أن الصلع مثال من الصفات الوراثية املرتبطة باجلنس واليت تظهر يف الذكور 

لون العينني، لون اجللد، لون ونوع الشعر، نوع : ومن الصفات الوراثية اخلالصةث، لنإنا عند
 (52،51، ص1116كامل ،).وشكل اجلسم دم وفصيلته، وهيئة الوجه ومالحمهال
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كما أهنا  ىاألخر ب أن نشري هنا إىل أن اجلينات ال تعمل منفردة بل يؤثر كل منها يف وجي
باحلصبة )احلمليف األسبوعني األولني من : فيه فإصابة األم مثال أالذي تنشتتأثر باجملال 

 ،القلب أولعني أو األذن ، يؤثر بشكل مباشر على اجلنني فتحدث إصابات يف ا(األملانية 
أخرى أن ينتج عن الوالدة املتعسرة جروحا وكدمات يف املخ، مما يؤثر بشكل مباشر وأحيانا  

األطفال، ويتسبب عن إصابة الطفل يف األسابيع األوىل من حياته على كفاءة الذكاء لدى 
باحلمى القرمزية ،أن ينشا ضعيف القلب بالرغم من أن استعداداته املوروثة كانت تؤهله 

ويبني علم الوراثة أن ( البول السكري )ومن أمثلة األمراض الوراثية ، ليكون أفضل من ذلك
س فمن املالحظ أن الصلع مثال من الصفات الوراثية الصفات الوراثية ختتلف باختالف اجلن

 .املرتبطة باجلنس واليت تظهر يف الذكور وتتنحى وال تظهر بالنسبة لنإناث
وعلى هذا النحو فاهلدف األساسي للوراثة هو احملافظة ،(بسرعةدم جتلط الدم ع)واهلموفيليا 

أيضا إىل احلياة الوسطى املتزنة على الصفات العامة للنوع والساللة واألجيال وهتدف الوراثة 
 .أي جعل أكثر النسل وغالبيته حيمل الصفات القريبة من املتوسط

 ( 53، 52، ص 1116كامل،)
 :ةيالبيئ العوامل-3-0

تم يمتثل البيئة كل العوامل اخلارجية اليت تؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر على الفرد منذ أن 
وتشمل البيئة هبذا املعىن العوامل املادية واالجتماعية  اإلخصاب، وحتددت العوامل الوراثية

والثقافية واحلضارية، وللبيئة دور كبري اجيايب حيث تسهم يف تشكيل شخصية الفرد النامي 
 (31ص 1116 حامد،).           أمناط سلوكه ويف تعيني

اختالف  ك أنفال ش،هافييعيش الطفل وتتضمن هذه البيئة عوامل مثل البيئة الطبيعية اليت 
اختالفات وفروق واضحة يف  وجود ، يؤدي إىل(كالبيئة الصحراوية والبيئة القطبية)ة البيئ

، حىت أن انفعاالت أهل الصحراء ختتلف فيها لناسالنمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي بني ا
 (53،ص 2115عدنان وآخرون، ).أهل املناطق الباردةعن انفعاالت 
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الصحية اليت توفر لتالمذهتا املثريات املطلوبة واحمليط االجتماعي الذي ة يإن البيئة املدرس
لتدريسي الذي يتصف بالتشويق ،واجلو ال االجيايب والود والفهم والقبوليتصف بالتفاع

بالشدة يف غري عنف واللني يف غري ضعف  لاحلوار واحلضور اإلداري الذي يتصو  ثارةواإل
 .أدوارهاهذه البيئة قادرة على حتقيق 

وتؤثر البيئة املدرسية بدورها يف منو األطفال من خالل ما توفر هلم من معارف وطرق يف 
التفكري وطرق يف حل املشكالت، وتفاعل اجتماعي وبناء صداقات وانتماء واكتساب 
مهارات حركية وتعلم األدوار اليت يفرضها متغري اجلنس وإتقان مهارات القراءة والكتابة 

تساب سلم الضبط والقيم واحلس األخالقي واالجتاهات اجلماعات االجتماعية واحلساب واك
كما أن للبيئة االجتماعية دور كبري ،عية وحتقيق االستقاللية الشخصية واملؤسسات االجتما

يف تكوين الضمري اجلمعي واجتاهات اجيابية حنو اجلماعة وامللكية العامة وانتماء إىل اجملتمع 
اته ،فالبيئة االجتماعية تساعد على إشباع حاجات الطفل النفسية مثل واعتزاز به ومبؤسس

 حاجاته حيب وحاجاته إىل الصحبة وحاجاته إىل االنتماء وحاجاته إىل االجناز واثبات الذات 
االجتماعية غري الصحية تؤثر سلبا على النمو يف مجيع املراحل ملا تقدمه من صرف  ئةإن البي

على األدوار االجتماعية فرص الكتساب املهارات والتدريب  لالحنراف ومبا حتجبه من
مثل هذه البيئة يسودها اخلصام بدل الوفاق واالنشقاق بدل الوحدة،وعدم التعاون ، املطلوبة

، وأيضا البيئة شجع على انتشار الفساد واالحنراف،مثل هذه البيئة تعيق النمو والسعادة ،وت
نات الالزمة لرعاية أفرادها  يف كل سين حياهتم ،والثقافات الفقرية ال توفر اإلمكااالجتماعية 

الدميقراطية املتجددة واملرنة هي األفضل لنمو األفراد مجيعا من ثقافات اجلامدة والتقليدية 
صادية وبشرية يف وتؤثر البيئة اجلغرافية مبا تفرضه من ظروف طبيعية واقت، تسلطةاملتحجرة وامل

لى مستويات ذكاء الناس ر اإلقليم عأثوقد أشار كل من مسكويه وابن خلدون إىل ، النمو
 ( 21ص، 2112سليم،مرمي ).همجامز و  وطباعهم
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 :الغدد-3-3
 :ثة أنواع من الغدد هيدورا هاما يف منو اإلنسان وحيتوي اجلسم ثال الغدييلعب اجلهاز 

الغدد اليت تصب إفرازاهتا يف قنوات، وتظهر وهي (:غدد اإلفراز اخلارجي)ية القنو  الغدد: أوال
الغدد العرقية والغدد : إفرازات هذه الغدد خارج اجلسم ومن أمثلة الغدد القنوية يف اجلسم

 .والغدد اللعابية والغدد املعدية الدمعية
هذه الغدد تصب إفرازاهتا يف الدم مباشرة دون قنوات :(الغدد الصماء)الالقنوية  الغدد: ثانيا

جدا مون اليت تفرزها الغدد الصماء صغرية ر هذه الغدد باهلرمونات كمية اهل وتسمى إفرازات
 وتسمى هذه الغدد بالغدد الصماء أو الغدد الالقنوية ،توازي بضعة ملليجرامات يوميا

هلذه اإلفرازات وظائف ختتلف باختالف طبيعتها الكيميائية إال أهنا ،و أو غدد اإلفراز الداخلي
تشرتك مجيعا يف خاصية عامة هي املسامهة يف حتقيق التكامل الوظيفي بني أعضاء اجلسم 

 . الغدة النخامية، الغدة الدرقيةالغدد الصنوبرية، : الغدد الصماءأهم هذه  ،املتباعدة
البنكرياس الذي يساهم إفرازه  هازا خارجيا وداخليا معا ومنتفرز إفراو  :الغدد املشرتكة:ثالثا

والغدد اجلنسية  ،اخلارجي يف عمليات اهلضم والتمثيل الغذائي، وداخليا هرمون األنسولني
كذلك تفرز (،واحليوانات املنوية لدى الذكورالبويضة لدى األنثى)يا اجلنسية اليت تكون اخلال

 .اجلنسيةداخليا يف الدم مباشرة اهلرمونات 
الغذاء دورا هاما يف عمليات البناء واهلدم للخاليا ويعترب الطعام هو  بيلع :الغذاء-3-4

املصدر األساسي للطاقة اليت حيتاج إليها اإلنسان يف خالل نشاطه بل أن منو الفرد يتأثر 
 (57-54،ص 1116كامل ،).بشكل مباشر بنوع وكم الغذاء الذي يتناوله

بدين الارجي اخلداخلي أم سواء ال يها للقيام بنشاطهبالطاقة اليت حيتاج إلد اجلسم زو الغداء يو 
مناعة اجلسم ضد  دزييكون خاليا جديدة و يبنائها و  يعيداخلاليا التالفة و ، ويصلح نفسيال وأ

منها وختتلف أمهية كل وظيفة من هذه الوظائف تبعا الختالف وتباين  يقيبعض األمراض و 
 (41ص ،1156فؤاد، ). العمل الذي يقوم به ووزنه وطبيعةعمر الفرد 
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يؤدي سوء التغذية إىل تأخري النمو واىل نقص النشاط والتبلد واهلزال ورمبا املوت ويؤدي عدم 
 النشوية وبعض،السكرية،الربوتينية، الدهنية)التوازن الغذائي وعدم تناسق املواد الغذائية 

اضطراب النمو بصفة عامة وقد يدخل كعامل هدام هنا  إىل( والفيتاميناتمالح املعدنية األ
ان وفرتات عوامل أخرى مثل اجملاعات واحلرم أثريسر وعسر احلصول على الغذاء ويالحظ 

 .احلروب
ة عن تلك اليت يؤدي اإلفراط يف الغذاء قد يؤدي إىل نتائج ضارة باجلسم ال تقل خطور إن 

يقلل من و  سبب البدانةيالطبيعي ل عن املعدل اطففزيادة غذاء األ ،التغذيةإليها سوء 
لبدانة املعروفة يسبب هلم كل أمراض ا إذيؤثر عليهم يف مستقبل حياهتم الصحية حيويتهم و 

وهذه األمراض مجيعها كانت تعترب قدميا من  يتصلب الشرايني وضغط الدم والسكر  مثل
 .هنا تبدأ من الطفولة املبكرةأمراض الشيخوخة ولكن أثبتت البحوث البيوكيميائية والطبية أ

 :النضج والتعلم-3-5
وإحدامها ال ، إن النمو كظاهرة حياتية يعتمد على عمليتني أساسيتني مها النضج والتعلم

تكفي عن األخرى فهما وجهان حلقيقة واحدة هي النمو، والنضج عملية بيولوجية غري 
التعلم فهو عملية مكتسبة ختضع لشرط املمارسة والتدريب واخلربة أي إىل  مكتسبة، أما

عوامل خارجية حتيط بالفرد، ويقصد بالتدريب تعريض الفرد ملواقف أو ملؤثرات معينة بقصد 
إحداث تغري يف سلوكه، فإذا ما تغري سلوك اإلنسان نتيجة لذلك أي نتيجة ملمارسته نشاطا 

 .تعلم إنه قدات فإننا نقول املثري أو  املواقفإزاء هذا 
بالنسبة للنمو مرتابطان  مها ويتفاعل كل من النضج والتعلم ويؤثران معا يف عملية النمو، و 

 منو بال نضج وال منو رتابط اهليدروجني واألكسجني بالنسبة للماء، كالمها ضروري وهام فالك
مثال الكالم فالطفل فمعا،  معظم أمناط السلوك تنمو وتتطور بفعل النضج والتعلمتعلم، فبال 

 .عنده وتعلم الكالم الصويتج جهاز ال يستطيع أن يتكلم إال إذا نض
 (51،51ص، 1116كامل ،)
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 مومبادئ الن:السادسة المحاضرة
 :مدخل-2

الوالدين  هاحيدث النمو بطريقة حتكمها عدة مبادئ أساسية وقوانني عامة، ويساعد فهم
 االجتاه الطبيعي للنمو بدال من أن جياهدوا يف اجتاه مضاد، سهل عليهم التعاون معفواملربني 

وكيف ميكن التأثري يف هذا النمو  لى النمو معرفة كيف ينمو األفرادع ويتطلب اإلشراف
 بينتوقد ،العامة  هبادئم و هقوانينضل صورة لذلك البد من اإلحاطة بوصوال به إىل أف

، للنمو عامةالجتاهات الصائص وااخلبادئ و املقوانني و هذه ال دراسات يف علم نفس النموال
يف عملية الرتبية والتعليم والعالج النفسي ويف عملية دوره ء على النمو النفسي و الضو  وألقت

، وهذا يؤكد بصفة عامة أن النمو علم له حقائقه املوضوعية وقوانينه بهتوجيه السلوك والتنبؤ 
 :مايليفيللنمو  والقوانني العامةاملبادئهم أسنعرض و ،ونظرياته الراسخة العلمية 

 : األطفالالفروق الفردية في النمو بين -2-2
، النوعيةفال ليس متساويا من حيث الكمية و نمو األطفكل طفل بطريقته اخلاصة، ينمو  
يف يسري عند كل األطفال بصورة عامة، بنفس املراحل النمائية مع اختالف  هولكن

بنفس س السنة و مدة سنة واحدة ضعف منو طفل آخر يف نف فقد ينمو طفل ما يف،الدرجة
 .والبيئةالوراثة  وحتدده عواملحتكمه  كال شالعمر وهذا 

 : متتابعةو النمو عملية مطردة مستمرة -2-0
احلي، تتوقف إال بوفاة الكائن  ودائمة الوإمنا هي مستمرة  ال توجد وقفات يف عملية النمو

والوزن فل يتميز بزيادة الطول فنمو الط، ومنو الراشدمنو الطفل علينا أن منيز بني فذلك  عوم
فانه من  اوهلذ ،الطولزيادة الوزن واحلجم دون يتمثل يف يف حني يكون منو الراشد  واحلجم

وخصوصا ه بصورة كبرية النادر أن يزيد حجم الطفل بصورة كبرية بينما الراشد يزيد حجم
عنده الراشد فتزيد  االبناء، أموهذا يدل على أن األطفال تكثر لديهم عمليات  البطن حجم

 (37، 36ص، 1111،وآخرونعزيز ).البناءعمليات اهلدم عن عمليات 
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 :النمو عملية كلية -2-3
 والنمو احلركيحد العمليات الكلية فال ميكن الفصل بني النمو اجلسمي أيعترب النمو 

 .ينمو منوا كامال والعقلي فاإلنسانوالنمو االجتماعيوالعضوي 
على النمو العقلي  وإمنا يعتمدلنمو اللغوي مثال ال يعتمد على املهارات اللغوية فحسب فا

 .أيضا واالنفعايل للطفلباإلضافة إىل عدد من جوانب النمو االجتماعي 
 : منتظمةالنمو عملية -2-4

و الزمن ليس شرطا كافيا للنمو و لكن النمو ، حيدث النمو اإلنساين يف فرتة حمددة من الزمن
هو احملتوى السلوكي للزمن و ينمو اإلنسان منذ والدته بانتظام و لكن معدل النمو يف كل 

عن غريه من اجلوانب األخرى فمعدل النمو  اإلنساين خيتلفجانب من جوانب النمو 
 (11ص، 2117، حممود، سيد).عن معدل النمو اللغوي أو املعريفاجلسمي خيتلف 

 : مراحلالنمو يسير في -2-5
عرفنا أن النمو العادي عملية دائمة متصلة ليس فيها ثغرات أو وقفات، وصحيح أن حياة 
  الفرد تكون وحدة واحدة، إال أن منوه يسري يف مراحل يتميز كل منها خبصائص واضحة

وصحيح أيضا أن مراحل النمو تتداخل يف بعضها البعض حىت ليصعب التمييز بني هناية 
مرحلة وبني بداية املرحلة اليت تليها، إال أن الفروق بني املراحل املتتالية تتضح بني منتصف  

، رمتأخ: مثالكل مرحلة واملرحلة السابقة واملرحلة الالحقة ،وحنن نسمع كثريا مصطلحات 
، هذه وغريها تشري إىل مستوى النمو يف املراحل املختلفة كإطار ناضج متقدم وطفلي

، ويذهب البعض إىل القول بان  هر خاصة ومطالب مميزة للنمومرجعي، فكل مرحلة هلا مظا
لطفل ال ميكن أن نتعامل معه على كل مرحلة من مراحل النمو هلا سيكولوجيتها اخلاصة، فا

 (51ص، 1116حامد ،).أنه شاب نتعامل معه على نه ناضج صغري، والشيخ ال ميكن أنأ
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 : مميزةكل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر -2-6
الحظنا سلوك اللعب يف مراحل الطفولة املتتالية جند أن لعب الرضيع خيتلف أسلوبا  إذا

وتعقيدا ودميومة ونظاما ونوعية عن لعب الطفل يف مرحلة قبيل املدرسة رغم أن مواد اللعب 
ولو أننا وجدنا طفال ورضيعا يلعبان بنفس األسلوب والنظام ، ومواقفه قد تكون متشاهبة متاما

لعبهما جيب أن خيتلف أسلوبا ونظاما ألهنما يف مرحلتني  إىل أنفان ذلك يلفت النظر 
أمامنا عدة احتماالت، منها أن الطفل قد من مراحل النمو، وهذا الوضع يضع خمتلفتني 

ن أو املبدأ العام أمهية خاصة القانو  اوهلذ ،متقدمان الرضيع قد يكون إيكون متأخرا يف منوه،
التشخيص النفسي وهو يربط رباطا وثيقا بني علم النفس النمو والصحة النفسية والعالج  يف

ري للنمو النفسي والتوجيه واإلرشاد النفسي، وقد أفادت الدراسات الكثرية اليت وضعت معاي
مرجعا ينسب إليه سلوك الفرد وحيسب ،إذ تعترب هذه املعايري يف كل مرحلة من املراحل

 .بالنسبة له نسب النمو املختلفة
 :النمو يسير بسرعات مختلفة-2-7

لكل مظهر مظاهر النمو سرعته اخلاصة به وخيتلف معدل النمو من مظهر إىل آخر وال تنمو 
 .أجزاء اجلسم بسرعة واحدة وال تنمو مجيع الوظائف العقلية بسرعة واحدة

نسيب ملختلف أعضاء اجلسم من مرحلة إىل أخرى فاجلمجمة مثال تنمو وخيتلف اجلسم ال
بأقصى سرعة يف مرحلة ماقبل امليالد مث هتدا هذه السرعة بعد امليالد واملخ يصل تقريبا إىل 

سنوات  بينما تظل أعضاء التناسل تنمو ببطء طول 1-6احلجم النهائي الناضج بني سن 
جم النهائي الناضج يف مرحلة املراهقة ومبا أن كل مظهر فرتة الطفولة مث تسرع فتصل إىل احل

من مظاهر النمو يسري بسرعة ختتلف عن سرعة منو املظاهر األخرى نسبيا وجب اختاذ 
والعمر العقلي والعمر االنفعايل  الزمينمقاييس خمتلفة هلذه املظاهر فنحن نفرق بني العمر 

 (53-52، ص1116 حامد،).والعمر االجتماعي
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 : والخارجيةالنمو يتأثر بالظروف الداخلية -2-8
بالظروف الداخلية واخلارجية، ومن الظروف الداخلية اليت تؤثر يف النمو  تتأثر سرعة النمو

األساس الوراثي للفرد الذي حيدد نقطة االنطالق ملظاهر النمو اجلسمي والعقلي جند 
الضعف العقلي كما يف حالة  واالنفعايل واالجتماعي، فنقص إفرازات الغدد قد يؤدي إىل

التغذية والنشاط  ة جندؤثر امل نقص إفراز الغدة الدرقية أو انعدامه، ومن الظروف اخلارجية
عوق تأمراض يسبب لتغذية فنقص ا والثقافة،وأساليب التعليم  للطفل والراحةالذي يتاح 

 .النمو
األطراف سي للجسم إلى أالنمو يتخذ اتجاها مستعرضا من المحور الر  -2-9

يتجه النمو يف تطوره العضوي والوظيفي اجتاها مستعرضا من اجلذع إىل األطراف، :الخارجية
األجزاء البعيدة عن األطراف، أي يسبق تكوين وظائف األجزاء الوسطى من اجلسم فوبذلك 

أن النمو املتعلق بأجهزة التنفس واهلضم يسبق النمو اخلاص باألطراف مثل الذراعني 
أن الطفل ميسك العلم  عاألصابع مفالسيطرة احلركية تتدرج من الذراع إىل اليد إىل والساقني، 

 .ن ميسك به يف وضع الكتابة العاديالقلم براحة يده كلها قبل أن يستطيع أ
ه يف الشيخوخة وعند الضعف واهلزال يرتاجع النمو يف عكس االجتاهات اليت  أنويالحظ  

 .كان يسري هبا حنو القوة والزيادة
 : القدمينالنمو يتخذ اتجاها طوليا من الرأس إلى  -2-22

تكوين وظائف القدمني، فيتجه النمو يف تطوره العضوي والوظيفي اجتاها طوليا من الرأس إىل 
ن األجزاء إألجزاء السفلى منه وهكذا فاألجزاء العليا من اجلسم يسبق األجزاء الوسطى وا

ة، وحنن جند براعم ذراعي الفرد تنمو وتتقدم قبل األجهزة األقل أمهي يف حياةالرئيسية اهلامة 
 الثاين،يقرب من نصف طول جسمه يف الشهر  هطول رأسظهران قبل براعم ساقيه، و تاجلنني 

أن حيرك  جسم إىل الربع، وهو يستطيعللة نسبة طول الرأس بالنسب لديه دلتوحني يولد تع
 (54، 53، ص1116 حامد،).ات يديه وقدميهتحكم يف حركالرأسه قبل أن يستطيع 
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 : الجزءالنمو يسير من العام إلى الخاص ومن الكل إلى  -2-22
يسري النمو من العام إىل اخلاص ومن الكل إىل اجلزء ومن اجململ إىل املفصل ومن الالمتمايز 

وتصبح إىل املتمايز،ويستجيب الطفل يف بادئ األمر استجابات عامة مث تتخصص وتتفرع 
كي يصل إىل لعبته يتحرك بكل جسمه يف بادئ األمر،مث باليدين مث بيد  أكثر دقة، فالطفل

واحدة، مث بالكف كله، مث باإلصبعني،وهو ينظر إىل األشياء احمليطة به نظرة عامة كلية قبل 
أي أن ينتبه إىل مكوناهتا وأجزائها،ويف النمو اللغوي يستخدم الطفل كلمة بابا للداللة على 

رجل،وماما للداللة على كل امرأة، مث بعد ذلك ميايز بني األفراد املختلفني ،ويصدق هذا 
املبدأ على النمو احلركي والنمو العقلي حيث تظهر املهارات اخلاصة والقدرات اخلاصة يف 
 سن متأخرة نسبيا،هذا نرى الرتبية احلديثة تؤكد تعليم الطفل العبارة قبل اجلملة ،واجلملة قبل

 الكلمة،والكلمة قبل احلروف اهلجائية
 : العاملنمو يمكن التنبؤ باتجاهه ا -2-20
أهم أهداف علم النفس النمو بصفة عامة إمكانية التنبؤ بالسلوك وإمكانية ضبطه، وحيث  

وكان الفرد دارسا لعلم النفس  األخرى،أن النمو يسري يف نظام وتتابع، وإذا تساوت الظروف 
من املمكن مع املالحظة الدقيقة والتشخيص الوايف التنبؤ باخلطوط العريضة الجتاه  هنإالنمو، ف

الستعانة باالختبارات وا إن دراسة النمو والسلوك يف املاضي واحلاضر معا والسلوك،النمو 
 .واملقاييس النفسية ومعايري النمو املختلفة تساعد يف عملية التنبؤ هذه

احل طفولته كان ضعيف التحصيل غري متوافق اجتماعيا فمثال لو لوحظ أن الفرد يف مر 
الظروف  وإذا تساوت نه من املمكن إذا كانت االختبارات واملقاييس صادقة وثابتةإوانفعاليا ف

 .اجلامعةالتنبؤ بأنه ال ميكن أن ينجح يف احلصول على شهادة متكنه من دخول  األخرى
 ( 54، 53، ص1116 حامد،)

ن التنبؤ باالجتاه العام للنمو والشكل العام للسلوك ممكن، فان أي أه بالرغم من أن نستنتج
فحص أو تشخيص ال ميكن أن حييط بكل العوامل املمكنة اليت تؤثر يف اجتاه الفرد وشكل 

أو قد يستغل إمكانياته (أو التعويض الزائد)سلوكه، فقد يلجا الفرد إىل حيلة التعويض 
 .(أو ممتازا)احملدودة استغالال حسنا
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 : موجباترابطا  النمو عملية معقدة جميع مظاهره متداخلة تداخال وثيقا مترابطة-2-23
النمو مظهر عام معقد، واملظاهر اجلزئية اخلاصة منه متداخلة فيما بينها تداخال وثيقا ومرتبطة 
فيما بينها حبيث ال ميكن فهم أي مظهر من مظاهر النمو إال عن طريق دراسته يف عالقاته 

املظاهر األخرى فالنمو العقلي مثال مظهر خاص من مظاهر النمو يرتبط ارتباطا وثيقا مع 
بالنمو اجلسمي وبالنمو االنفعايل والنمو االجتماعي، وإذا تساوت الظروف األخرى، يالحظ 
أن الطفل الذي يتجاوز منوه العقلي املتوسط العام مييل إىل أن يكون كذلك  من حيث النمو 

بينما الطفل املتخلف عقليا عن املتوسط العام مييل إىل أن يكون كذلك ،عايلاجلسمي واالنف
أيضا من الناحية اجلسمية واالنفعالية واالجتماعية ومعىن هذا أننا جيب أن ننظر إىل الفرد 

 .نه كل ال يتجزأأالنامي على 
 : التاليةالطفولة هي مرحلة األساس بالنسبة للنمو في مراحله -2-24

أساس السلوك املكتسب  وأساس بناء شخصية الفرد ديناميا ووظيفيا يتكون لطفولة يف مرحلة ا
مرحلة الطفولة يكون الفرد مرنا ميكن تعليمه  ، ويف همنو ساعد الفرد يف توافقه يف مراحل الذي ي

السلوك يرجع علماء الصحة النفسية  االجتماعية،سائد يف بيئته  هو وتشكيل سلوكه حسب ما
فان السلوك غري السوي أو  الطفولة، لذلكيف مرحلة  مهدت له اليتساس ألإىل السوي للفرد 

 (55-54 ص، 1116حامد،).الطفولةمرحلة  إىل يف معظم األحوالأسبابه رجع يو املرضي 
طفال فمراهقا فراشدا )التنشئة االجتماعية اليت تبدأ منذ الوالدة تكسب الفرد  و

دوار اجتماعية متكنه من مسايرة مجاعته والتوافق أات و سلوكا ومعايري واجتاه(فشيخا
له االندماج يف احلياة االجتماعية ،إهنا  وتسهلاالجتماعي معها وتكسبه الطابع االجتماعي 

دخال ثقافة اجملتمع يف بناء شخصيته إوهي عملية عملية تشكيل السلوك االجتماعي للفرد ،
عملية حتويل  أيضا هي،رد يف النمط االجتماعي والثقافة تطبيع املادة اخلام لشخصية الف أي

إهنا عملية مستمرة من التعلم والنمو ،إىل كائن اجتماعي (البيولوجي )ي الكائن احليو 
االجتماعي ،والقول أن الطفولة هي مرحلة األساس معناه أن السلوك الذي يوضع أساسه 

لتوجيه  حتت ظروف اعديل والتغريوالتمييل إىل الثبات النسيب ولكنه رغم هذا قابل للنمو 
 (56ص، 1116حامد ،).جواإلرشاد والعال
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 :مظاهر النمو وجوانبه: المحاضرة السابعة
 :للنمو مظهران رئيسيان مها:النمو مظاهر-2
به منو الفرد يف احلجم والشكل والوزن والتكوين نتيجة لنمو  يقصد:النمو التكويني-2-2

اخليا تبعا لنمو ينمو ككل يف مظهره اخلارجي العام وينمو د وارتفاعه فالفردطوله وعرضه 
 .املختلفة أعضاءه

 ور به الوظائف اجلسمية والعقلية واالجتماعية لتساير تط يقصد: الوظيفيالنمو -2-0
وبذلك يشتمل النمو مبظهريه على تغريات فسيولوجية طبيعية  حياة الفرد واتساع نطاق بيئته

 (13ص، 1111عباس حممود عوض ،).         واجتماعيةنفسية 
 :جوانب النمو-0
الطول يف نمو الذي يشمل الالنمو اهليكلي  يف ليتمث :الجسميالنمو -0-2

صفات اجلسم اخلاصة بنسب اجلسم ،التغريات يف أنسجة وأعضاء اجلسم،والوزن
 .والعام العجز اجلسمي اخلاص،القدرات اخلاصة،والشعر

منو وظائف أعضاء أجهزة اجلسم املختلفة مثل منو اجلهاز :النمو الفسيولوجي-0-0
الصماء اليت  التغذية، الغدد،النوم،م والتنفس واإلخراج واهلضمالعصيب وضربا القلب وضغط اد

 . تؤثر إفرازاهتا يف النمو
املهارات احلركية مثل الكتابة وغري ذلك مما -منو حركة اجلسم وانتقاله:النمو الحركي-0-3

 .جه النشاط املختلفة يف احلياةيلزم يف أو 
البصر والسمع والشم والذوق )نمو احلواس املختلفة يتمثل في:الحسي النمو-0-4

واإلحساسات اجللدية واإلحساسات احلشوية كاإلحساس باألمل واجلوع والعطش وامتالء 
 (65، 64 ص، 1116حامد ،) .                                                 (واملثانةاملعدة 
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منو الوظائف العقلية مثل الذكاء العام والقدرات العقلية املختلفة  :النمو العقلي-0-5
 ،التذكر ،احلفظ، اإلدراكاملتمثلة يف العليا  ةكالعمليات العقلي

   .التحصيل،التفكري،التخيل،االنتباه
عدد املفردات املتضمنة السيطرة على الكالم  منو القدرة يف ليشم :اللغويالنمو -0-6

 .املهارات اللغوية،طول اجلمل،ونوعها
منو االنفعاالت املختلفة وتطور ظهورها مثل احلب والكره والتهيج :النمو االنفعالي-0-7

 .ة واحلنان واالنقباض والغضب واخلوفواالنشراح والبهج
عملية التنشئة والتطبيع االجتماعي للفرد يف األسرة  يشمل تطور :االجتماعي النمو-0-8

االجتاهات ،األدوار االجتماعية ،املعايري االجتماعية، واملدرسة واجملتمع ويف مجاعة الرفاق
 .القيادة، التبعية،االجتماعي االجتماعية التفاعلالقيم ،االجتماعية

أي أن هذا )اجلنسي أساليب السلوك -منو اجلهاز التناسلي ووظيفته :النمو الجنسي-0-9
 اسمض حتت ولذلك يتكلم عنه البع(نفسيالانب اجلسمي و اجلانب مها اجل املظهر له جانبان

 (65ص ، 1116حامد ،).      النمو النفسي اجلنسي
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 :او ومطالبهمراحل النم: الثامنة المحاضرة
يف كافة مظاهره يف شكل تطورات وتغريات يتعرض هلا الفرد الفرد حيدث منو :مدخل-2

ومنه منو الفرد العادي مير مبراحل ، النامي، جنينا فوليدا فرضيعا فطفال فمراهقا فراشدا فشيخا
اليت سنقدمها غلب الباحثني يقسمون النمو إىل املراحل وأ تميز كل منها خبصائص واضحةت

تاجها كل مرحلة من هاته املراحل لكي يكتمل منوها وتنتقل إىل مث نعرض املطالب اليت حت
 :املرحلة املوالية

 :مراحل النمو-0
مطالب ، و جلنينية منذ اإلخصاب إىل امليالداملرحلة ا لوتشم :الميالدقبل  مرحلة ما-0-2

سابق أي كل ما قدم يف درس هذه املرحلة مسؤولة عنها األم واجملتمع والبيئة احمليطة باجلنني 
متعلق بالعوامل املؤثرة يف النمو من وراثة وبيئة وغدد ونضج وسيتم عرضها يف احملاضرة املتعلقة 

 .بالنمو يف املرحلة اجلنينية
 .أيضا مبرحلة املهد وتشمل العامني األولني من العمر ىوتسم :الرضاعةمرحلة -0-0
 :النمو في مرحلة الرضاعةمطالب -
 .احملافظة على احلياة*
 .الكالمو  املشي تعلم*
 .ريةتعلم استخدام العضالت الصغ*
 .اإلخراج وعاداته ضبطوتعلم  تعلم األكل*
 . تعلم الفروق بني اجلنسني* 
 .تعلم املهارات اجلسمية احلركية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العادية*
املهارات العقلية املعرفة األخرى الالزمة لشؤون احلياة اليومية وتعلم الطرق الواقعية يف  تعلم*

 . دراسة والتحكم يف البيئة
 (56، ص1116 حامد،).تعلم قواعد األمن والسالمة*
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 . والرفاق وخاصة الوالدينتعلم ماينبغي توقعه من اآلخرين * 
ل رفاق السن وتكوين الصداقات واالتصاتعلم التفاعل االجتماعي مع رفاق السن مع *

 .باآلخرين والتوافق االجتماعي
. والقيموالشر ومعايري األخالق  واخلطأ واخلريتكوين الضمري وتعلم التمييز بني الصواب *
 .التوحد مع أفراد نفس اجلنس وتعلم الدور اجلنسي يف احلياة*

 .االجتماعية تكوين اجتاهات سليمة حنو اجلماعات واملؤسسات واملنظمات
 . تكوين املفاهيم واملدركات اخلاصة باحلياة اليومية* 
 . تعلم املشاركة يف املسؤولية*
 .تعلم ممارسة االستقالل الشخصي*
 .تكوين مفاهيم بسيطة عن الواقع االجتماعي*
لذات ويف منو مفهوم الذات واكتساب اجتاه سليم حنو الذات واإلحساس بالثقة يف ا*

 .اآلخرين
 .تعلم االرتباط االنفعايل بالوالدين واإلخوة واآلخرينمن خالل  يق األمن االنفعايلحتق* 

السنوات الثالثة  أيضا مبرحلة ماقبل املدرسة وتشمل ىوتسم :المبكرةمرحلة الطفولة -0-3
 .من عمر الطفلوالسادسة تقريبا والرابعة واخلامسة 

 وتسمى أيضا، سنة 12-11حوايلسنوات إىل 6 من :المتأخرةالطفولة  مرحلة-0-4
تهي مع تبدأ من السادسة لتن يأ( سنة12-6)مبرحلة املدرسة االبتدائية،وتشمل السنوات 

 .الثانية عشر من عمر الطفل
 من هذا ويقسم الكثري من الباحثني هذه املرحلة إىل قسمني حيث يسمى القسم األول 

مبرحلة الطفولة (سنة12-11) يسمى القسم الثاين منو  الوسطى ةباملرحل( سنوات6-1)
 (51، 57، ص1116 حامد،).املتأخرة
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 :والمتأخرة المبكرةمرحلة الطفولة مطالب النمو في -
 .واملشي والكالم وضبط اإلخراجاحملافظة على احلياة وتعلم األكل  -
 .تعلم استخدام العضالت الصغرية -
 .العقلية املعرفية وتعلم املهاراتحتقيق التوازن  -
 .والسالمةتعلم قواعد األمن  -
 واخلطأالتمييز بني الصواب و  وتكوين الضمريفاعل االجتماعي الت -
 باحلياة اليومية واملدركات اخلاصةتكوين املفاهيم  -
 .والكتابة واحلسابتعلم املهارات األساسية يف القراءة  -
 .والرفاق وخاصة الوالدينمن اآلخرين  تعلمهتعلم ما ينبغي  -
 .تكوين مفاهيم بسيطة عن الواقع االجتماعي -
 :مرحلة المراهقة-0-5

 العمر حيثتستمر هذه املرحلة منذ بداية البلوغ أو النضج اجلنسي إىل هناية العشرينات من 
ختتلف بداية البلوغ ومتام النضج وفقا للفروق الفردية واجلنسية فالبنات يصلن إىل البلوغ قبل 
األوالد وكذلك نفس اجلنس يسبق األطفال بعضهم البعض وصوال إىل متام النضج أو 

ينما يصعب حتديد هنايتها  يسهل حتديد بداية املراهقة للطفل، ب املراهقة وبذلكاالنتهاء من 
 من ةاملبكر : مراحل يقسمون املراهقة إىل ثالث لكتابا كثري من

 (سنة21-11)واملتأخرة من (سنة11-15)من ىوالوسط( سنة13-15)
 (41،51ص2114-2113وآخرون، حممد)
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 :مطالب النمو في مرحلة المراهقة-
 .تكوين عالقات جديدة ناضجة مع رفاق السن من اجلنسني*
 .الدور االجتماعي اجلنسي السليم اكتساب*
 .تقبل التغريات اجلسمية والتوافق معها*
 .حتقيق االستقالل االنفعايل عن الوالدين واألصدقاء*
اختبار مهنة معينة وحماولة االستعداد و  استكمال التعليمب حتقيق االستقالل االقتصادي*

 .اجلسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعايل هلا
 .واالستعداد للزواج واحلياة األسريةاإلعداد *
 .تكوين املهارات واملفاهيم الالزمة لالشرتاك يف احلياة املدنية للمجتمع*
 معرفة واكتساب السلوك االجتماعي وحتمل املسؤولية االجتماعية وممارستها *
لوك اكتساب القيم الدينية واالجتماعية ومعايري األخالق يف اجملتمع باعتبارها موجهات للس*

 .السوي واملقبول اجتماعيا

 .امتداد االهتمام إىل خارج حدود الذات*
 .هبكيانللفرد الذات والشعور الواضح  الثقة يفمنو ها أي ضبطإعادة تنظيم الذات و *
 (64-63، ص،1116كامل ،).ضبط النفس خبصوص السلوك اجلنسي*
 .سنة45حوايل إىل  21تقريبا من سن  تبدأ:الرشدمرحلة -0-6
 :في مرحلة الرشدمطالب النمو  -
 .والتوافق معهاتقبل التغريات اجلسمية اليت حتدث يف هذه املرحلة  -
 .توسيع اخلربات العقلية املعرفية بأكرب قدر مستطاع -

 .األسري وحتقيق التوافقاختيار الزوجة أو الزوج وتكوين األسرة  -
 .هلم والتطبيع االجتماعيالتنشئة  واملراهقني والقيام بعمليةتربية األطفال  -
 (61، ص1116عبد السالم زهران ،حامد ).امتداد االهتمامات إىل خارج حدود الذات -
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تحقيق االستقالل ل (وعقليا وانفعاليا واجتماعيا جسميا)واالستعداد هلا اختيار مهنة -
 الالزمة واملفاهيمتكوين املهارات ، و ضبط النفس خبصوص السلوك اجلنسي، و اقتصاديا

 االجتماعية وحتمل املسؤوليةاحلقوق املدنية  ةوممارس ،للمجتمعلالشرتاك يف احلياة املدنية 
 .والوطنية

 .تتفق مع الصورة العملية للعامل الذي نعيش فيه واجتماعية ناضجةاكتساب قيم دينية  -
 (61، ص1116،حامد ).تكوين فلسفة عملية للحياة -
 :الشيخوخة مرحلة-0-7

وتنتهي ببداية مرحلة العجز أو اهلرم وقد متتد املنتهية بالكهولة تبدأ مع هناية مرحلة الرشد 
ذلك  بعدها، ويعتمدما يبدأ العجز  العمر وعادةالشيخوخة خالل العقد السابع والثامن من 

املزمنة مع العقد يبدأ العجز واألمراض  الثالث مثالعلى متوسط العمر للمجتمع يف العامل 
بينما يتأخر ذلك يف بعض البلدان الغربية كالسويد مثال إىل العقد التاسع ابع تقريبا الس

 (51-41ص، 2114-2113حممد وآخرون،).هذه املرحلة مبرحلة العمر الثالثوتسمى 
 :مطالب النمو في مرحلة الشيخوخة-
 .العملالتوافق بالنسبة حلياة التقاعد أو ترك ، تقبل الضعف اجلسمي واملتاعب الصحية*
 .اكتساب أمناط السلوك التفاؤيل للحياةو  حلياة بواقعها االجتماعيتقبل ا*
 .املسامهة يف الواجبات االجتماعية يف حدود اإلمكانيات الصحية واالجتماعية والنفسية*
 .تقبل نقص الدخل واالعتماد قليال من الناحية املالية على اآلخرين وتقدير ذلك*
 .األجيالتطلعات  والتوافق مع حتقيق التوافق مع رفاق السن، لزوجملوت الزوجة أو االتقبل *
 (56، ص1116كامل،)
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 (المرحلة الجنينية)في مرحلة الحمل  النمو: التاسعةحاضرة الم
 :مرحلة الحمل مفهوم-2
 :تعريف مرحلة الحمل-

فيقال محلت املرأة مبعىن علقت باحلمل  والعلوق،مبعىن الرفع  وإسكان امليم،بفتح احلاء :لغـة
 القاموس احمليط بأن رفعه،وجاء يفالشيء أي  األوالد،ويقال محلحيمل يف البطن من  وهو ما

 بأنه احلمل أو ما يف البطن من حبلت،وفسر احلبلالعلوق هو احلبل فيقول علقت املرأة أي 
 إىل وأقرب املعاينمل املعىن نفسه إىل هذه املصطلحات جند أهنا مرتادفة حت الولد،وإذا نظرنا

 .أة بالولدهذه الدراسة أن احلمل مبعىن علوق املر 
 الرحم،اجلنني يف  وينمو أثناءها والوالدة،ما بني اإلخصاب  وهو املدة: اصطالحا

املالئم لكي  وتأمني الوسطآلية طبيعية هتدف إىل حضن البيضة امللقحة  بأنه وجاء أيضا
سط البيئة لتشكل يف النهاية جنينا كامال قادرا على احلياة يف و  خالياهاوتتطور وتتمايز تنمو 

 (166-163ص  ،2111صفاء،).الطبيعي
 .أهم المصطلحات المتعلقة بمرحلة الحمل-0
غالبا ما  امللقحة،البيضة  وأنثوية لتشكيلخليتني جنسيتني ذكرية  احتادهو : اإللقاح-

ونواتيهما ونعرب هيوليت اخلليتني  احتادمها العملية مرحلتني مرتبطتني و  تتضمن هذه
 .عنهاباإلخصاب

 األخرى  وعند الثديياتد املرأة عضو تناسلي أنثوي ميثل مقر تعشيش اجلنني عن :الرحم-
تتطلب هذه  الثدييات،هو دخول البالستوسيت يف خماطية رحم اإلناث  :التعشيش-

وهبذا الدموية فيها  وتطور األوعيةاملعقدة حتول البطانة الداخلية للرحم فيزداد منوها  الظاهرة
 (125ص  ،2112وآخرون  سهيلة).وعضوية األماجلنني  بني هامة وظيفية عالقات تنشأ
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 ، يرتاوح وزهنا عند املرأة بنياحلمل وجنينها أثناءل بني األم عضو يص يه: المشيمة-
 .املشيمة خارج اجلسم بعد الوالدة تطرحو غ 611غ و 511 

يطلق على مضغة الثدييات عندما تتخذ هذه األخرية هيئة  اسم(: foetus)الجنين-
من الشهر الثالث من احلمل  ابتداءاجلنني عند اإلنسان  أعضائه حيددخالل تشكل  الثدي

 .اية احلياة داخل الرحمهن إىل
من اإللقاح إىل غاية األسبوع  ابتداءبشري يف حالة تشكل  كائن (Embryon)مضغة-

 .احلملمن  الثامن
ظاهرة  وتعطي بفضلخلية تنتج من اإللقاح  :(Œuf، zygote) بيضة أوزيغوت-

 .امللقحةبيضة مصطلح مرادف لـوهذا املصطلح جديد  والتطور كائن االنقسام
مصطلح يشري إىل كل وحدة بنيوية تشكل كل أو جزء من دعامة املعلومة  :صبغيات-

 عبارة عنوهي ،وتعين جسمSomaومن  وتعين لونkromaمشتقة من اإلغريقية  الوراثية
 .االنقسامتكون يف  واملالحظة عندماخيوط رفيعة تتواجد يف نواة اخلاليا، سهلة التلون 

 ، ذات نواة أحادية الصيغة الصبغية جنسية ذكرية أو أنثوية خلية :(Gamète) مشج-
ويسمى )التكاثر تؤمن هذه اخللية وظيفة و خبلية من اجلنس املخالف  االحتادالقدرة على  هلا

 .(بويضةأما املشيج األنثوي نسميه  ،الذكري نطفة أو حيوان منوي املشيج
 ( 156-125ص  ، ص2112وآخرون،سهيلة )

 :تطور الجنين مراحل-3
 :(23إلى الشهر  22من الشهر )المرحلة األولى -3-2

مع  يةذكر لية اإلخصاب باحتاد خلية منوية تبدأ هذه املرحلة مع بداية احلمل عندما حتدث عم
.                      (البويضة املخصبة) الزجيوت اسم نطلق عليها لتكون اخللية األوىل اليتأنثوية بويضة 

 (11-11ص  ،2114عبد،)
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إىل  خصبت هذه األخرية يف مضاعفة خالياها خالل رحلتها من قناة فالوب حيث تسرتو 

مكونة من جمموعة من اخلاليا ، مث  هييتم تثبيتها و تكون حبجم رأس الدبوس و لالرحم 
من مادة مكونة تظهر فجوة بني كتلة اخلاليا تقسم البويضة املخصبة إىل طبقة خارجية 

اليت " الرتوفوبالست"طبقة داخلية من اخلاليا ، و تعرف الطبقة اخلارجية باسم هالمية و 
تكون فيما بعد األنسجة الثانوية اليت حتمي اجلنني و تغذيه ، أما الطبقة الداخلية اليت تتكون 

تبدأ زوائد حمالقية  هذا بعدن فيما بعد اجلنني نفسه ،و تكو فهي اليت س من جتمعات اخلاليا
نمو خارج طبقة الرتوفوبالست و بواسطة هذه احملاليق تتعلق البويضة يف جدار الشكل يف ال

 .الرحم و يبدأ هذا األخري يف إعداد نفسه الستقبال البويضة املخصبة 
 (11ص  ،2114عبد،)

ة املخصبة على محاية اجلنني كما قلنا سابقا تعمل الطبقة اخلارجية من خاليا البويض
( واألمونيومالكوريون )حميطتني حيث تكون طبقتني من األغشية  يوين النامي بداخلهانياألم
كما تكون   األمينيوين،بداخله السائل الذي يكون  يكونان الكيس األمينيوين ني الطبقتنيوهات

 (71ص  ،2114حممد،).واملشيمةهذه اخلاليا احلبل السري الذي يربط بني اجلنني 
األساسية  واملشيمة الدعامةكيس األمينيوين، احلبل السري، األنظمة الثالث ال وتعترب هذه

 :منها كالتايل ووظيفة كل بنية للجنني لذلك سنقوم بتبيني
يعرف أيضا بالغشاء املبطن ألنه : " Amniotique"Le Sacالكيس األمينيوني-

حييط باجلنني إحاطة تامة ، و هو عبارة عن غشاء رقيق مقفل و به سائل أمينيوين يزداد مع 
تغذية اجلنني حيث حيتوي السائل األمينيوين : منهامنو اجلنني ، و له عدة فوائد نوجزها فيما 

محاية اجلنني من ، اجلننيعليها  على مواد سكرية و زاللية و أمالح غري عضوية يتغذى
احملافظة على درجة حرارة ،ات املفاجئة اليت تتعرض هلا األماحلركات العنيفة و الصدم

الغشاء األمينيوين  التصاقمنع ،رية احلركة و التنقل داخل الرحم السماح للجنني حب،اجلنني
 (12، ص 2111 بدر،).باجلنني مما جينب التشوهات اخللقية 
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 " :placenta» المشيمة
 :دة وظائف نذكرها باختصار كما يليتقوم على تنظيم تغذية اجلنني و هلا ع وهي 

 .ثاين أكسيد الكربونوأخذ للجنني فهي تقوم بتوفري األكسجني : اجلهاز التنفسي-
 .اجلننيتوفري الغذاء املهضوم حسب حاجة : اجلهاز اهلضمي -
 .نتجت عن عمليات البناء و اهلدم املستمرة واليت تقوم بإخراج املواد الضارة : اجلهاز البويل-
و منو الثديني لدى األم استعدادا إلفراز  للجنني،إضافة إىل تزويد الرحم باهلرمونات املثبتة  -

بعد الوالدة ، و ال يفوتنا أن نذكر أن سالمة احلمل من سالمة املشيمة حيث ثبت  اللنب
 .يف املشيمة  أكثر حاالت اإلجهاض تنتج عن خلل علميا أن

 :La cordeOmbilicaleالسري الحبل -
ىل محاية األوعية الدموية و هو الذي يصل اجلنني باملشيمة و الذي تتحول وظيفته فيما بعد إ

ثالث وتتكون من  اخلية املكونة من كتلة اخلاليا كما ذكرنا سابقاالطبقة الد للجنني أما
 :وهيطبقات قائمة بذاهتا 

الظاهرية أو الطبقة اخلارجية اليت تتكون منها  وهي األدمة(:Ectoderme)األكتودورم -1
يف  وغدد اجللدواخلاليا احليةاألسنان  والشعر واألظافر وجزء منالطبقة اخلارجية للجلد 

 .اجلهاز العصيب
منها الطبقة الداخلية  واليت تتكونالوسطى  وهي الطبقة(: Mésoderme) امليزودورم-2

 .واإلخراجي واجلهازين الدموي اهليكل العظميوالعضالت و للجلد 
 الباطنية أو الطبقة اجلرثومية اجلنينية  وهي األدمة(: Endoderme) األندودورم-3
 والقصبة اهلوائية وقنايت بوستاكالقناة اهلضمية كلها  نةالطبقة الباطنية اليت تكون بطا أو

 .والغدة الدرقية والبنكرياس والغدد اللعابية
 (51-57، ص 1111 وآخرون،د و حمم)
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يف يبدأ اجلنني يأخذ شكال مميزا  للغاية إذلها أن النمو يكون سريع جمميف املرحلة  تتميزو 
واحد يكون املشيمة وواحد تكون البويضة مقسمة إىل قسمني و األسبوع الرابع من احلمل 

 .يكون اجلنني
يغري فمليمرت وحتدث له عدة تغريات جسمية  3,5إىل  2 أما طول اجلنني فيرتاوح بني-

اإلنتاشي بالقرص شكله  من حالة مستقيمة إىل حالة منحنية ،كما يتطور لديه ما يسمى 
تظهر  ،ختلفة،حبيث تنتج كل خلية عضوا خمتلفا يف جسم اجلننيامل هاهاماخلاليا مب وتبدأ

اجلنني  يظل لكنكون القلب و املخ و تبدايات املنطقة الفمية و القناة اهلضمية و الكبد و ي
أما يف أويل ليس له أذرع و أرجل و ليس له مالمح و له فقط الشكل و األجهزة العامة ، 

من احلمل  فالتغريات اليت حتدث هي تغريات طفيفة باملقارنة مع تلك اليت  األسبوع اخلامس
و  1يف األسبوع السادس يصبح حجم اجلنني بني أما ت يف األسبوع الرابع من احلمل،حدث
 األطرافبالتطور حيث أن تطور  األصابعملم وتبدأ األطراف العلوية باالنفصال وتبدأ  12

تلف أجهزة ،ويف هذا األسبوع تبدأ خمباملقارنة مع األطراف العلويةقليال خرا السفلية يكون متأ
،ويكون و الدماغ ولكنها ليس جاهزة للعملاجلهاز اهلضمي و الكليتني اجلنني يف التطور مثل 

ويف هناية األسبوع يبدأ جسم اجلنني يف االستقامة  رأس اجلنني أكرب بكثري من باقي جسمه
تتطور و قالب األذن اخلارجية  ناءوتبدأ القناة السمعية بالتطور ويتم بوتغيري شكله املنحين 

ز نبض اجلنني للمرة األوىل يف من احلاالت ميي%15 يف وهنا يكون لدى اجلنني نبض ،العينني
األسبوع السادس من خالل باملوجات فوق الصوتية ومع ذلك فإن حجمه وشكله يكون 

 .صغريا وال ميكن لألم الشعور حبركاته  يف هذا األسبوع
الصوتية يف هذا األسبوع جيب على األم متابعة فحوصات هامة مثل فحص املوجات فوق 

أنسجة احلمل تنمو وميكن رؤية كيس احلمل ويوصى هنا بأن تتناول مكمالت احلديد  ألن
ومحض الفوليك لتفادي إصابة اجلنني بتشوهات خلقية يف اجلهاز العصيب املركزي 

 (12ص  ،2114عبد،).للجنني
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املشيمة ببطء لكنها ال  ملم تتطور 14السابع يصل طول اجلنني إىل  حوايل األسبوعيف و 
اصل من احلمل وميكن متييز بداية تكون املف 12تنتج اهلرمونات حىت حوايل األسبوع 

اليدين  ويظهر قلب اجلنني بشكل واضح  وتعمل الدورة  املختلفة مثل القدمني و وكفي
 .حيث ميكن مساعها بواسطة االختبار الدموية لدى اجلنني بشكل جيد 

يبدأ اجلنني يأخذ شكله اخلارجي ويكون اجلنني أكثر عرضة للمخاطر الثامن يف األسبوع 
الداخلية وتصبح مالمح وجهه أكثر وضوحا مثل  بسبب التطور السريع و الكبري ألعضائه 

بل السري الذي فتحة الفم و اللسان وفتحتا األنف و األذنني تكون موجودة ، ويصبح احل
 17صل طول اجلنني إىل حوايل التاسع ي األسبوعو ،يربط بني املشيمة واجلنني مكتمل النضج

دقة يف الدقيقة  141وينبض القلب بسرعة غرام  3 وزنهملم حبجم حبة الكرز إذ يبلغ 
ويقوم ،بشكل واضح صابعاألو األقدام و و تظهر األذرع و األرجل و حىت األيدي تقريبا،
 يف هناية هذا األسبوع ببعض احلركات األولية كجزء من عملية تطوير العضالت تبدأ اجلنني

أما األعضاء الداخلية كاألمعاء و الكبد و البنكرياس و الرئتني و ،بالتشكل األعضاء التناسلية
تكوين ، فمثال الكبد يبدأ يف ضحا و تبدأ يف تأدية بعض الوظائفالكليتني فتتخذ شكال وا

 (93ص  ،2114عبد،).احلمراءخاليا الدم 
من األسبوع العاشر وهو بالتقريب بداية الشهر الثالث من احلمل يكون طول اجلنني  وابتداء

وأجهزته كل جسده متطورا   رأسه مرفوعة كونغرام هنا ت 4ملم وأصبح وزنه  37و27 بني
واجلفون واألظافر بارزتان وتظهر أعضاء جديدة مثل البنكرياس وكيس املرارة  متطورة األذنان

التذوق على  وتنمو براعم ويستقيم الظهر والقدمان واضحااليدان  يصبح شكلكما   بالتكون
 .اللسان

اجلنني يف  ويصل طولمما كان عليه سابقا رأس أصغر نسبيا الالث يصبح مع هناية الشهر الثو 
 إن منوههلذا نقول وميكن رأيه أعضاءه التناسلية رامغ31حوايل سم أما وزنه  11من  أكثرإىل 

 (11-11ص  ،1111عزيز،).ركان متسارعا بكثري يف هذا الشه
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 :(26إلى الشهر  4من الشهر )المرحلة الثانية -3-0
كما يبدأ   غ، 211سنتمرتات أما وزنه حوايل  11 حبوايلمع بداية الشهر الرابع ينمو اجلنني 

كما أن هناك العديد من   جوانبه،وعلى فوق رأسه  األصوات،وتنمو الشعرياتبالتفاعل مع 
 ينمو لديه حيث جند أنه (4،5،6الشهر ) التغريات تطرأ على اجلنني خالل هذه املرحلة

بشرته رقيقة للغاية  وجسده وتكونمنو الشعر على وجهه  واألهداب بعدشعر احلاجبان 
 .خالهلاشبكات األوعية الدموية  وشفافة فتظهر

. وكأنه يتنفسما حيرك صدره فيبدو ، كامهعظ ويبدأ تكونويديه تتشكل مفاصل ساقيه -
وينمو كما يصبح قادرا على مص إهبامه   جنسه،بشكل يسمح بتبيني  أعضاؤه اجلنسية ووتنم

 .مبرتنيكما أن قلبه ينبض برتدد أكرب من نبض أمه   كبرية،بسرعة   الطفل
دهن لذا مل يتم ختزين الالرحم هناهالمية حتمي بشرة اجلنني يف  وهو مادةيتكون الدمام -

والفواق يصبح قادرا على السعال ، العرق يف البشرة وتتشكل غدديكون اجلنني حلما خالصا 
يتجاوب مع حميطه باإلضافة إىل  إنسان يصبحاحلركات اليت تشعر هبا األم و  والقيام ببعض
 .يثلوليد حد ويبدو مشابهعلى ذاته  وهو متقوسيف الرحم  ويأخذ وضعهمنوه العضوي 

فيتمكن  21مع حلول األسبوع  ولكنهما ينفتحانما زال جفناه مغلقني  :والسمع البصر-
وإذا  مساع األصوات  اجلنني بإمكان، أما عن السمع وإغالقهما  من فتح عينيهو  من الرؤية

تنفسية متدربا بذلك على احلياة  ويقوم حبركات ستوقظهن األصوات الصاخبة نائما فإ كان
 .الرحمخارج 

 .يغلقهمث  ويفتح فمه ويصر شفتيه وحيول عينيهحاجبيه  قطبإنه ي :تعابير وجهه -
 .يديهكما أنه يقبض   شقلبية، ويلكم وينقلب حبركةإنه يركل : التحركات

 .ة احليوية عندما حتاول أمه النوميف قم وقد يكون، ويستيقظ عشوائياينام  :النوم -
للمذاق احللو أو الالذع أو  االستجابةتتشكل براعم التذوق لديه فيصبح بإمكانه  :التذوق-
 (11-11، ص 2111أمحد،سيد ).21عند األسبوع  املر
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 :(29إلى الشهر  27من الشهر )الثالثة  المرحلة-3-3
يف  تطورات الفتة ويالحظ حصول، وجمعدةمحراء  ة اجلننيتكون بشر  :في الشهر السابع-

مما جيعل الطفل يشعر  وأكثر تعقيدا، إذ أصبح أكرب حجما جزء الدماغ املتعلق بالتفكري
 .على حنو يشبه تصرف الوليد احلديث ويستجيب لهباألمل 

فهما حيتاجان إىل تكوين مادة تدعى الفاعل السطحي  بعد، اكتملتاالرئتان قد  وال تكون
 .واآلخرمتنعهما من اإلخنماص بني النفس " السوفاكتان"

بعض  ولكن ينقصهالوالدة  لطفل عندشكل ايشبه يصبح شكله  :في الشهر الثامن-
 .استعدادا للوالدة أن ينقلب حبيث يصبح رأسه حنو األسفل ومن املرجح، السمنة

 :التاسع فينقسم إلى قسمينالشهر في أما  -
تنمو أظافر ة و رأس الطفل إىل احلوض استعدادا للوالد وفيها يهبطبداية الشهر التاسع -

 .يوميا على مدى األسابيع املقبلة غ 25ويكتسب ، رقيقة على أصابعه
 وأطرافه،على كتفيه  ويتبقى القليلالتاسع خيتفي بعض الشعر الزغيب  هناية الشهريف و -

 وتطرح يفيف أمعائه ( غائط اجلنني)قامتة تدعى العقن  وتتجمع مادة، بالدماء مغطى ويكون
 (34-31ص  ،2111أمحد،سيد ).         أول تربز له بعد الوالدة
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 (المرحلة الجنينية)الحمل تابع للنمو في مرحلة : المحاضرة العاشرة
 :العوامل المؤثرة على نمو الجنين-4
 .الوراثيةالعوامل -4-2

يبدأ تكون كل كائن حي من خلية مفردة هي البويضة املخصبة احملتوية على كل التعليمات 
الوراثية و املوجهة إىل ماليني اخلاليا اجلديدة ، و تأيت هذه املعلومات الوراثية نصفها من 

وم حيمل كل ز كرومو   23حيث حيتوي كل منهما على البويضة و نصفها من احليوان املنوي ، 
منها صفة معينة ، و من عملية اإلخصاب تكون البويضة امللقحة حتتوي عندئذ على 
جمموعتني من املعلومات الوراثية ، جمموعة من األب و جمموعة من األم ، و تستعيد العدد 

و يعقب عملية التلقيح سلسلة انقسامات (واةن2=صبغي  46)الزوجي للكروموزومات
ية و تبدأ كل عملية انقسام بتضاعف الصبغيات لكي اخليط باالنقساماتمتماثلة تدعى 

 االنقسامتستلم اخللية الناجتة نفس العدد الصبغي للخلية األصلية ، و هنا يكمل جوهر 
 .اخليطي 

من كروماتيدتني مرتبطني مبنطقة السنرتومري  االنقسامو يتكون الكروموسوم خالل مرحلة 
تني رئيسيتني مها احلمض النووي الديزوكسي و يتكون الكروموسوم من ماد" اجلزء املركزي"

و الربوتني ، و حيمل األول التعليمات الوراثية و يكون على شكل جزئي  ADNريبوز 
حلزوين مزدوج ملتف على نفسه و مرتبط بالربوتني و هو يتكون من تسلسل معني ألربعة 
جزيئات كيميائية ترتبط ببعضها بروابط عرضية على طول احلامض و جنباه يتكونان من 

علومة الوراثية على شكل تسلسل للقواعد تسلسل جزيئات سكر و فوسفات ، و ختزن امل
منه إىل إنزميات مسؤولة عن و النرتوجينية و ترتجم إىل تسلسل أمحاض آمينية مث تشكل بروتني 

 .تكوين الصفات الظاهرية و الفيزيولوجية
 (36-21ص  ،1116 حممد،)
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غري أننا نرى أن  اإلخصاب،سابقا بأن النمط الوراثي للطفل يتعدد عند حلظة  وكما ذكرنا
راجع لوجود صفات  األبناء، فهذااآلباء و ال تظهر عند هناك بعض الصفات تظهر لدى 

 هبما؟فماذا نقصد  متنحية،سائدة و صفات 
 :والصفات المتنحيةوراثة الصفات السائدة _ 

إن كل كروموسوم يتكون من كرومتيدتني و تستقبل العضوية زوجا من هذه 
من الصفات ذلك بواقع واحدة من كل من الوالدين ، و عندما  الكرومتيدتني لكل صفة

املسؤولة عن هذه اخلاصية تكون متماثلة  االقرتانيكون زوج األليالت متشابه ، فإن عملية 
أما األليل  ،مبعىن متجانسة ، أما إذا كان األليالن خمتلفني فتظهر الصفة السائدة أي الفعالة 

و تكون املعلومة الوراثية اليت حيملها متنحية و ال تظهر إال ( متنحي)الثاين يكون غري فعال 
إذا كانت اخللية استقبلت األليلني املتنحيني من كل من الوالدين ، و يكون يف هذه احلالة 

 (71ص ،2114صاحل،).اجلنني حامل للصفة و لكنها ال تظهر
لون ، جالر ، عمى األلوان عند الاجملعد، الشعر لون اجللد األمسر)ة لصفات السائدفمثال من ا

الشعر ،لون اجللد األبيض، الشعر األمحر)صفات املتنحية و من ال( ، قصر القامةالبين العينني
 (.ءعمى األلوان عند النسا الرمادية،، العيون الزرقاء أو oالزمرة ،الناعم

 (114ص  ،2112سليم مرمي،)
 :وراثة الجنس-

( xx)ختتلف وراثة اجلنس عن وراثة باقي الصفات فنجد الكرموسوم اجلنسي لألنثى 
أما احليوان املنوي  xو عند تشكل األمشاج حتمل البويضة كروماتيد  ،(xy)أما عند الذكر 
و عليه فإن جنس العضوية يتم حتديده يف ضوء ما إذا كان احليوان  yأو  xحيمل كروماتيد 

يكون الكروموسوم اجلنسي  yفإذا كان  ،yأو  xبويضة حيمل كروماتيد املنوي الذي يلقح ال
 .أي أنثى( xx)يكون  xأي ذكر أما إذا كان ( xy) للبويضة املخصبة 

 (12ص  سابق،مرجع  صاحل،)
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 :وراثة األمراض-
الكروموسومات خالل تشكل البويضة امللقحة قد حيـدث شـذوذ يف توزيـع  احتادأثناء 

 الكروموسومات إما بالزيادة أو النقصان فيؤدي إىل حدوث شذوذ يف كيان الطفل اجلسمي 
 ،(21ثالثية الصبغي رقم )داون ديد من األمراض مثل متالزمة عنده الع والعقلي ويظهر

 xxx، ثالثية (ox)و يصبح لديهن xهي فقدان الصبغي و (اإلناثمتالزمة ترينر لدى )
 .(xxy)حيث يصبح لديهم  (متالزمة كلينفلرت عند الذكور)، عند اإلناث

انتقاهلا  وذكرنا كيفيةأما بعض األمراض األخرى فهي تنتقل مثل انتقال الصفات كما سبق 
 وال يظهرمتنحي و فه xالذي حيمل على الصبغي  ،(نقص ختثر الدم)مثل مرض اهليموفيليا 

تأكيد على أن هذه األمراض جيب الو ،Albinismمرض الربص أو البهقو ، إال يف الرجال
 (117-116، ص 2112مرمي،).وراثية

 لقد حتددت املؤثرات الوراثية على اجلنني منذ حلظة اإلخصاب  :البيئيةالعوامل -4-0
غري أن ما يؤثر عليه بعد ذلك يعترب بيئيا أي عوامل خارج إطار  وأسالفه،والديه  وذلك من

 :يليهذه العوامل ما  ومن أهميف بطن أمه  ولو كانحىت  الوراثة،
جيب  وعناصره الغذائية،وأهم ماجيب أن يكون غذاء احلامل متوازن يف كميته  :األمغذاء  -

كذلك سوء التغذية   خطرية، أن حيتوي عليه هو الربوتني ألن نقصه يعرض املولود ألمراض
 .وجيعله أقلذكاءلألم يعرض الوليد بعد ذلك إىل عدة أمراض 

 تشري اإلحصاءات أن محل املرأة يكون أكثر أمانا إذا حدث بني سن العشرين : عمر األم-
 أمانا،التقدم الطيب الذي جيعل مرحلة احلمل أكثر  وبالرغم من، العمر واخلامس والثالثني من

 .واجلننيقد ترتتب عليه عدة خماطر لألم  35وبعد  11إال أنه احلمل يف عمر ما قبل 
    لألشعة السينية  وبطن األمأن تعرض حوض  وتدل الدراسات: لإلشعاعالتعرض -
 ضعف عقلي ويؤدي إىلاجلهاز العصيب  ويؤثر علىجبرعات كبرية يؤذي اجلنني  (xأشعة )

 (72-71ص  ،2114،حممد ).اإلجهاض ويؤدي إىللتشوه اجلسمي أو ا
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 الرباسيتامول،مثل )اقري الطبية اجلنني بإفراط األم يف تناول العق ويتأخر منو: العقاقير -
ألهنا تدخل لتأخر منو اجلنني ل ويعرض سرعةمما حيدث تغيري كيميائي يف الدم  وإدمان اخلمر

 .وتنفسهغذائه  يف تركيب
تشري معظم البحوث الطبية و النفسية إىل أن احلمل حالة تكون : الحالة النفسية لألم-

النفسية و يرجع إىل التغريات اهلرمونية لديها ، و كذلك  لالضطراباتفيها املرأة أكثر عرضة 
تتخلل فرتة احلمل تغريات انفعالية ، و من املعروف أن اجلنني يتأثر بطريقة غري مباشرة على 

يستثري اجلهاز العصيب الذايت و ينعكس وهذا عند األم ر و القلق وف و التوتمنو اجلنني فاخل
إفراز الغدد و تغيري الرتكيب  اضطرابالنواحي الفيسيولوجية مما يؤدي إىل  علىأثر ذلك 

الكيميائي للدم مما يؤثر بدوره على اجلنني ، لذلك نالحظ شعور احلامل باخلوف تصاحبه 
 .زيادة يف حركة اجلنني 

يتأثر منو اجلنني تأثرا خطرياإذا تعرض لنإصابة بعدوى مرض خطري يصيب األم : ضامر ألا -
 .األممن جلنني إلىا وتركيب الدموالذي ينتقلعملية الغذاء  املرض يؤثر يف وهي حامل ألن

 والنزيفمثل اإلصابة  اضطراباتقد حيدث أثناء احلمل  :والوضعالحمل  اضطرابات-
 العسرية تؤثر يف حالة الطفل العقلية  اجلنني،وكذلك الوالدةعلى  وتسمم الدموهذا يؤثر

إضافة إىل ذلك تؤثر الوالدة امليسرة الغري  اآلالت،تستعمل فيها  واجلسمية وخاصة اليت
 .املستقبللنإجهاض على حالة الطفل يف  واحملاوالت املتكررةناضجة 

 (114-112 ،ص ص1115حامد،)
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 في مرحلة الرضاعة والنم: عشرالمحاضرة الحادية 
 ماهية مرحلة الرضاعة-2
 :تعريف الوالدة-2-2

الغدة  هي عملية انتقال الوليد من البيئة الرمحية إىل العامل اخلارجي، وعند اقرتاب الوالدة تقوم
سرتوجني ليبدأ املخاض األ كستوسني وتزيد املبايض من إفرازاتالنخامية بإفراز هرمون األ

ىتبدأ بانفتاح عنق الرحم وبعدها مرور اجلنني من عنق  مراحل، املرحلة األولالذي مير بثالث 
 .إىل اخلارج، أما املرحلة الثالثة فتتمثل يف خروج املشيمة بعد خروج اجلنني الرحم عرب املهبل

 (115-113 ، ص1116حامد،)
 :تعريف مرحلة الرضاعة-2-0

 :اصطالحا
الغذاء ويذهب أنصار التحليل النفسي  هي عملية حيوية هبا يأخذ الوليد حاجته من

أن الوليد يتلذذ من عمليات املص والبلع والعض، ويطلق على هذه املرحلة  الفرويدي إىل
 (17، ص1111، عودةحممد ).طول فرتة ممكنة يف املهدالوليد يقضي مبرحلة املهد كون 

 .أن يتم الرضاعة أرادأوالدهن حولني كاملني ملن  يرضعن والوالدات: تعاىلقال اهلل :شرعا
 (233آلية ا سورة البقرة،)

 الرضاعة أنواع-2-3
 :الرضاعة الطبيعية -

هبا امتصاص الرضيع حللمة ثدي األم وهي عملية فطرية مشرتكة بني اإلنسان وباقي  يقصد
األوىل يقوم بإفراز سائل اصفر شفاف هو الكولسرتوم  أن الثدي يف األيام الثدييات، حيث
ويعترب الغذاء الطبيعي والنموذجي للرضيع الحتوائه على األجسام املضادة أو السرسوب 

 اليت تؤثر على العواملمن و ،حلماية الرضيع من األمراض املعدية كاحلصبة والسعال الديكي
 (43صص ،1146الرمحن،  عبد):يليما  إدرار اللنب
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االمتصاص الرضيع فكلما زادت عملية  يتمثل أساسا يف عملية امتصاص :عامل ميكانيكي-
 .زائد إفراز الثدي للنب

أن راحة األم  إذم على إفرازها للنب، ثر احلالة النفسية والعصبية لألأتحيث ت:عوامل نفسية-
 .إمتام عملية اإلرضاع بنجاح وعدم تعرضها ملشاكل صحية أو عائلية يؤدي إىل

 .واملزمنة حالة األم الصحية وخلوها من األمراض العضوية-
 .تناول األم لبعض مدرات اللنب كالسوائل اليت تعترب أحسن مدر للحليب-
 (43،ص1146، الرمحان عبد)

 (:البديلة) االصطناعيةالرضاعة  -
أن تكون الزجاجة واحللمة يقصد هبا تقدمي ألبان احليوانات املختلفة مكان لنب األم، والبد 

 .بأمراض اجلهاز اهلضمي اإلصابة إىلن إمهال تنظيفها يؤدي بالرضيع نظيفة أل
 (13،ص 1111 إميان،)

 :الرضاعة أهمية-2-4
 :للطفلبالنسبة -
 .حتمي الطفل من األمراض اجلسمية والنفسية-
 .توثيق العالقة بني الطفل واألمتساعد على  -
 .اجلسمي النفسية اليت تؤثر يف النمو تساعد على الشعور بالراحة-
 :ملأل بالنسبة -
 .إىل عودة الرحم إىل وضعه وحجمه الطبيعيتؤدي –
 .تساهم يف تباعد الوالدات-
 (11،ص 2113كمال وآخرون، ).تقي من السرطان-
 
 
 
 



 
 

54 

 (أسبوعين من الميالد إلى)يد النمو في مرحلة الول خصائص-0
 :النمو الجسمي خصائص-0-2

قادرة على العمل أجهزته  يولد الطفل الطبيعي كامل النمو من الناحية اجلسمية وتكون كل
 مبدئيا مما ميكنه من احلياة فهو قادر على التنفس واالمتصاص والبلع واهلضم واإلخراج، يكون

أطرافه شعر ناعم وتغطي جلده طبقة مشعية  ويكسو بعض، جلده مياال إىل احلمرة الغامقة
وتكون غري متماسكة فتكون أطراف الوليد  ، أماتزول تلقائيا بعد بضع ساعات من الوالدة

وال يستطيع السيطرة  لينة وعضالته ضعيفة وتكون عظامه قتغلب الو أورجليه مثنية  ذراعاه
 .على حركاته

حجم أما ،يساوي طوله ربع طول اجلسمحيث  هجلسمكبريا بالنسبة يكون  أما حجم الرأس ف
كيلوجرام يف   3,5إىل  3شد ويكون وزنه من انصف حجمها عند الر فيساوي العينني 

الرشد،ويكون طول الوليد حوايل مخسون  يقارب العشرين أثناء ويصل إىل مااملتوسط 
من املرات خالل الرشد، كما أن ثدي الوليد تكون  3.5إىل  3سنتيمرتا يتضاعف من 

 .بيض يعزى إىل هرمونات األمأمنتفخة،وخيرج منها قطرات من سائل 
 :النمو الفسيولوجي خصائص-0-0

ومع تطور اجلسم وأعضائه تنمو   الفسيولوجي واجلسمي يعتمدان كل على األخر "النمو
حيث أن التنفس عند الوليد  ،كذلك أجزاء اجلسم الداخلية كاجلهاز العصيب والتنفسي

فنجد  النوم ما ، أماوباستطاعته املص والبلع واهلضم ضعف تنفس الراشد مث يبدأ بالتناقص
مث تقل بالتدريج وذلك لوجود مثريات  يف اليوم تقريبا(ةساع 21-17)بني  الوليد ينام ما

 . العالية داخلية كاجلوع وخارجية مثل األصوات
 (11-71،ص 2114حممد عبد اهلل ، )
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 :النمو الحركي خصائص-0-3
 :بسيطة منهامنعكسات يقوم الوليد حبركات عشوائية متنوعة وغري منتظمة وهي عبارة عن 

 حركة تقوس الظهر وإبعاد الرأس والدفع بالذراعني والساقني إىلاملتمثل يف (مورو)منعكس -
 .األمام عند مساع صوت مرتفع

 (رمش العينني)منعكسات ذات صفة وقائية -
 :الحسي النمو خصائص-0-4
بة لشدة الضوء بتكييف االستجا، اإلبصار لدى الوليديتمثل يف القدرة على : اإلبصار-

 .ومتابعة حترك األجسام ملدة قليلة العيننيوتركيز  حدقة العني
مساع األصوات املرتفعة واالنتباه ،قدرة الوليد على مساع األصوات وهو يف بطن أمه:السمع -
 .هلا
 .يستجيب للروائح القوية:الشم -
 .التمييز بني الذوق األساسي احللو أو املر وذلك من خالل عملية املص:الذوق-
 .الفم واليدين ةطقنمقدرته على اللمس عالية خاصة يف :اللمس-
ميكن الوصول إىل  عن طريق احلواس واليتم التعلم واإلدراك :النمو العقلي خصائص-0-5

 .يولد صفحة بيضاء الطفلمستوى ذكاء الوليد وذلك كون 
يعرب بكاء الطفل أمر طبيعي ألنه وسيلة تفاعله مع البيئة، :االنفعالي النمو خصائص-0-6

 .من خالله عن حاجاته
وأول  البكاء بالنسبة للوليد هو أسلوب التفاهم مع اآلخرين:اللغوي النمو خصائص-0-7

 .اندفاع اهلواء إىل الرئتني عنتنتج  اليت صرخة امليالدصرخة يصدرها الوليد هي 
بداية العالقة بني الطفل وأمه تنطلق من عملية إن :النمو االجتماعي خصائص-0-8

وتشعره باألمن يتولد لديه منو اجتماعي سوي خبالف أمه  هتالمس، والطفل الذي التغذية
 (21-25ص ، ص2113كمال وآخرون، ).فرتة طويلة تبتعد عنهالطفل الذي 
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 تابع للنمو في مرحلة الرضاعة: المحاضرة الثانية عشر
 األسبوعين إلى السنتين نم: الرضاعةخصائص النمو في مرحلة -3
 :النمو الجسمي خصائص -3-2

 ومنو عضالته من حيث احلجم وتزداد قدرته على التحكم فيها يزداد طول ووزن الرضيع
،ويصبح طول الرضيع حوايل ستون سنتمرتا مع هناية الشهر الرابع وذلك مع هناية الشهر األول

الثاين،ويزداد ومخسة ومثانون سنتيمرتا مع هناية العام  ومخسة وسبعون مع هناية العام األول
يقارب ستة كيلوجرامات  الوزن مبعدل أسرع من زيادة الطول حيث يصل وزن الرضيع إىل ما

وكثرة  مع هناية الشهر اخلامس ويزداد الوزن بصفة ملحوظة حىت هناية العام األول،وبعد املشي
يتباطأ معدل  و مع هناية العام الثاين من العمر احلركة يقل معدل زيادة الوزن بل يتناقص الوزن
قبل امليالد ومقارنة مبعدل منو األجزاء السفلى  منو الرأس خالل هذه املرحلة مقارنة مبرحلة ما

طوله عند من  1/3واألطراف وميثل طول جسم الطفل مع هناية مرحلة الرضاعة حوايل 
 منذ الشهر اخلامس للحمل، إال أن أعراض ظهورها تبدأ معأ ورغم أن منو األسنان بدالرشد،

الشهر السادس أو الشهر السابع بعد امليالد،وهي األسنان اللبنية بظهور القاطعني األوسطيني 
السفليني مث القواطع األربع العلوية مث قاطعني جانبني أسفليني مث أربعة أضرس أمامية مث أربعة 

 .أنياب مث أربعة أضرس خلفية وتتم هذه العملية خالل عامني ونصف من العمر
 :النمو الفسيولوجي خصائص-3-0
 .استمرار اخلاليا العصبية يف النمو-
 .دقة يف الدقيقة عكس البالغني 111دقات القلب تصل إىل حوايل -
الرضيع على عملية التربز قبل التبول وينبغي تدريبه بلطف وصرب على ضبط  سيطرة-

العمليتني ولو لفرتة وجيزة خالل النصف الثاين من العام األول، أما اجلهاز التناسلي فينمو 
 (11 ، ص2114اهلل،حممد عبد ).منوا بطيئا
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 :النمو الحركي خصائص-3-3
تحكم حبركة رأسه يكون الرضيع قادرا على ال :األولخالل األشهر الثالثة األوىل من العام 

وحياول  حيرك أطرافه،هصدر ويرفع  هذعجرك حيو  أثناء النوم على بطنه األعلى ورفع الذقن إىل
 .األشياء بيديه إىل الوصول

ينقلب على و  أثناء النوم اندور يقوم الرضيع بال:من العام األول خالل األشهر الثالثة الثانية
 ينإظهار بعض احلركات كحركات العينني واليد، يتمكن بعض األطفال من اجللوسبطنه كما 

 .األشياء املدالة والتعلق هبا حيث يقوم الرضيع بإمساك
 اددز وت من اجللوس بدون مساعدة مكنيت :من العام األول خالل األشهر الثالثة الثالثة

 .حولهالوقوف باالعتماد على األشياء اجملودة  اولحيو  حركاته
 األشياء إمساكو  ميكنه املشي مبساعدة الغري: من العام األول خالل األشهر الثالثة الرابعة

 .وتسلقه للسالمل مبساعدة اآلخرين
والوقوف  تسلق درجات السلم حبوايستطيع  :األوىل من العام الثاينالثالثة  خالل األشهر

 .املشي مبفردهإىل  باإلضافة مبفرده دون مساعدة
يقذف وأن  برجا من مكعبني يستطيع بناء :من العام الثاين ةاألشهر الثالثة الثاني خالل
 .الكرة

السالمل  ويصعد وينزل كرسي   ءعتالمن ا يتمكن: الثاينمن العام  خالل األشهر الثالثة الثالثة
 .مبساعدة الغري

صفحات   وتقليب ركل الكرة بقدمهيتمكن من  :من العام الثاين خالل األشهر الثالثة الرابعة
 .جيري ويصعد السالمل مبفردهوأن  كتاب

 (31-37 ، ص2113كمال وآخرون،)
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 :النمو الحسي خصائص-3-4
يستطيع الرضيع يف البداية تركيز بصره على األشياء القريبة من وجهه إال  ال:حاسة البصر-

بعد شهرين من عمره تقريبا، وحيث أن النمو البصري سريع جدا لدى الرضيع، فيستطيع 
وبعد الشهر الثامن يستطيع . خالل الشهر اخلامس الربط بني ما يراه وما تصل إليه يده

 ويتميز الرضيع عموما بطول اإلبرة، أو تقطها كالدبوسالرضيع أن يرى األشياء الدقيقة ويل
النظر فريون البعيد قبل القريب، تستمر هذه اخلاصية إىل العام السادس من العمر ويدرك 

 .األعماق منذ الشهر السادس بعد امليالد
 :حاسة السمع-

سماعه صوت أمه ويبدي ارتباطه ل منذ الشهر اخلامس بعد امليالد يستطيع الرضيع أن مييز
 .يسرتخي هلا و بية كاملناغاة وينسجم معهايواإليقاعات الرتات األصوات اهلادئة ويرتاح إىل

 :حاسة الشم-
يرتاح الرضيع للروائح الطيبة ويستطيع التمييز بني قطعة القماش اليت تستخدمها األم واليت 

وال يستطيع مثال شم رائحة الطعام وقت طبخه وينفر من الروائح  ،أخرى تستخدمها امرأة
 .الكريهة وعادة ما يقلد سلوك الكبار يف تقريب األشياء من انفه ليكتشف رائحتها

 :حاسة الذوق-
ينمو الذوق بسرعة لدى الرضيع حيث يرفض تغيري نوع احلليب وحيب األشياء احللوة ويكره 

 .املاحل واحلار ومض ومييز بسرعة بني احللو األشياء ذات املذاق املر واحلا
 :حاسة اللمس-

مع تطور السلوك احلركي تصبح اإلحساسات اجللدية ذات معىن عن طريق التجريب تتسع 
فلمس األشياء الساخنة مثال يؤمله ويعلمه االبتعاد عنها . اجملاالت اإلدراكية للبيئة احمليطة

اصة حواسه الكتشاف أعضاء جسمه ليدرك أهنا خوالسقوط يعلمه احلذر ويستخدم الرضيع 
 (13- 12،ص2114حممد عبد اهلل،).نه جزء منهأبه، فعندما يقضم أصبعه يدرك 
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 :النمو العقلي خصائص-3-5
تطور العقل يكون حبسب تلقي الرضيع للمؤشرات اخلارجية لذا فان تعرض الرضع ألكرب -

 .وقدراهتم العقلية مستقبالعدد ممكن من اخلربات له أثر يف نسبة ذكائهم 
 .أن تفكريه منحصر يف األشياء املماثلة أمامه ذكاء الرضيع حسي حركي عند بياجيه أي-
 .وحركاهتم وألفاظهم ةعائلاليتذكر أفراد فاألوىل  تهع على التذكر يف سنقدرة الرضي-
 :حدد جيزل معايري النمو العقلي عند الرضيع منها*
 .الضوء ويتحرك ببطءشهور، يتتبع ببصره  3-4-
 .والغريبة مييز بني الوجوه املألوفةيف ستة أشهر  -
 .، يستجيب لصورة نفسه يف املرآةيف تسعة أشهر-
إذا طلب منه ذلك، يضع ثالث مكعبات فوق  يضع مكعبات يف إناء سنةيف عمر ال -

 .بعضها البعض بعد أن جتري العملية أمامه
 .والكأس، يشري إىل بعض أجزاء اجلسم سنة ونصف مييز بني الصحنيف عمر ال -
 .سنتان يرسم خطا بعد أن يشاهد ذلكيف عمر ال -
 :النمو االنفعالي خصائص-3-6

يبدأ الطفل بالتهيج العام مث انشراح وانقباض مع الشهر الثاين والشعور بالعطف والبهجة مع 
ني مع منتصف العام والكبار املألوف األطفال هناية العام األول من العمر، واالجنذاب إىل

 .الثاين، وفرح واضح مع هناية السنة الثانية
 :انفعاالت الرضيع*
حاجاته  األوىل يغضب إذا مل تتحقق يف األشهرجند أن الرضيع  أسبابهأهم  من :الغضب-

ارجتاف )استجابة عامة يف كل جسمه يظهر يف البداية أنه  مظاهرهومن  الضرورية كاألكل
سرعة دقات القلب وشدة ، عالية من البكاء والصراخ املتقطع أصواتإصدار ، و (اليدين
 (32-31 ، ص2113ال وآخرون،مك).التنفس
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 .الغناء له أو هزه ،يؤمله وال ما، ز  له احلليب وقت اجلوعميقدت أسبابهمن  :الفرح -
يرتبط فرحه و  الشعور باالرتياح،مناغاةو  ابتسامات ر لديهظهتر شهأ 6عد أنه ب ومن مظاهره

 .األسرة بأمه مث يعم على باقي أفراد
 تظهر إذا شاركه أحد يف حمبة والديه وتأخذ شكل عدواين بالضرب وشد الشعر: الغرية-

 .والصياح وإحداث الضوضاء
ر يكون تعلق الطفل باألم شهأ 1-6 وما بني يشبع حاجاته بكل منيتعلق الطفل :التعلق-

 .فهو مييز األم عن غريها مصحوبا مبشاعر قوية
تعزيز الشعور يساعد على ن ذلك إتوفري األمن واحلب والدفء للطفل فب إذا قامت األم -
 (33،ص2113ال وآخرون،مك).الطفلى لداألمان و  الثقةب

 :النمو اللغوي خصائص-3-7
تدرجييا إىل املناغاة والصراخ تعبريا عن اخلربات  بعد إصدار الرضيع لألصوات تلقائية يتحول

ومع هناية العام األول يستطيع نطق كلمة أو اثنتني من كلمات احلروف السارة واملؤملة 
مفردة لغوية  (251)الشفهية مثل ماما وبابا،ومع هناية العام الثاين يكتسب الطفل ما يقارب 

 ويرتبط النمو اللغوي بسالمةتتمحور غالبيتها على مكونات البيئة احمليطة وحاجاته اخلاصة،
وسالمة اجلهاز العصيب للطفل،وكذلك على تدربيه واحلديث  الذكاءجهاز الكالم ومستوى 

وعدم تركه لوحده لفرتات طويلة،واألطفال الذين هلم أخوة أقدر على تنمية حصيلة لغوية  معه
 .أكرب من أولئك الذين ال يعيشون مع أطفال آخرين

 (14، ص2114حممد عبد اهلل،)      
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 :كيفية سير النمو اللغوي
 السن النمو اللغوي

 لمن يتحدث إليهيبتسم الرضيع
 .خيرج أصوات مناغاة-

 أسبوعا 12

 أسبوعا 16 .يدير رأسه استجابة لألصوات البشرية

خيرج أصوات مناغاة تشبه احلروف 
 .املتحركة واحلروف الساكنة

 أسبوعا 21

تتحول املناغاة إىل لعب كالمي يشبه 
 .األصوات ذات املقطع الواحد

 شهور 6

. ماما)يفهم بعض الكلمات وينطق 
 (.دادا. بابا

 (عام)شهرا  12

كلمة   51اىل 3له حصيلة لغوية ما بني 
 .ينطقها منفردة

 شهرا 11

  51تزداد حصيلته اللغوية إىل أكثر من 
 .كلمة

 (عامني)شهرا  24

 
 (111،ص 1116حممد عماد الدين،)
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 :العوامل التي تؤثر على النمو اللغوي -
 .فكلما تقدم يف العمر زادت حصيلته اللغوية :العمر-
فالطفل الذي يتمتع بصحة جيدة يكون أكثر نشاط وبالتايل تكون لديه  :الصحة اجليدة-

 .مفردات كثرية
 .فاستمتاع الرضيع لكالم اآلخرين يكسبه مفردات لغوية كثرية :البيئة-
 :النمو االجتماعي خصائص-3-8

 يبدأ باالستجابة االجتماعية للمحيطني به خاصة انه
 .اإلنسانية حبركة عامة يف جسمه وأطرافه يستجيب لألصوات يف الشهر األول -
يدير رأسه حنو مصدر الصوت الذي يسمعه ويكف عن البكاء عند  يف الشهر الثاين -

 .محله
 .الذي يبكييف الشهر الثالث يبتسم إذا ابتسم له الناس وينتبه للطفل  -
 .أمه قادمة إليه رأى يف الشهر الرابع يبكي إذا ترك مبفرده ويسكت إذا -
 يف هناية السنة األوىل*
 .أو النواهي يستجيب لألوامر-
 .يقبل على من مييل إليه-
 .عام وستة أشهر حيب اللعب وحده، وذلك جبوار شخص كبري معروف لديه -
 اللعب مبشاركة الكبار معه عامني حيب -
 .يتابع حركات والديه يف املنزل ويقلدها-
 .ميكنه خلع حذائه-
 .التعبري عن ميوله بكالم مقصود-
 (36-33صص ،2113كمال وآخرون،)
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 :الفطام-4
أوىل اخلطوات اليت يقوم  فهو أحد ،دث حاسم وهام يف حياة األم والطفل معاحالفطام يعترب 

درجة احلالوة والسيولة واحلرارة وهو  هبا الطفل حيث ينتقل من طعام خاص ومعني من حيث
لنب األم والذي يرضعه يف مرحلة معينة حيث تشبع فيها ظروفه املتعطشة حىت حتقق له اللذة 

أطعمة صلبة أو نصف سائلة ختتلف متاما عن نوعها وطريقة تعاطيها  هذا إىل واالنتقال من
كان واجب األمهات دقيقا شديدة هلذا   غالبا انفعاالت وأزمات يصحبه وعن لنب األم، 

 .جدا من حيث مراعاهتن التدرج الذي ال يؤدي إىل ظهور أزمات انفعالية
 (53،ص 1111حسني ،)
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 رةالنمو في مرحلة الطفولة المبك:عشر المحاضرة الثالثة
 :مرحلة الطفولة المبكرة ماهية-2
 :المبكرة الطفولة مفهوم مرحلة --2-2
، وهلا عدة داية السنة السادسة من عمر الطفلمتتد من بداية السنة الثانية إىل ب رحلةم هي 

، فعرفت باسم مرحلة ما تقسيم دور حياة اإلنسان مسميات تبعا لتعدد األسس املعتمدة يف
ا قبل التميز ، ومة املبكرة تبعا لألساس البيولوجيقبل املدرسة وفقا لألساس الرتبوي والطفول

عرفت باسم ف( بياجيه)، أما اعتمادا على األساس املعريف كما وضعه لشرعيوفقا لألساس ا
ساس النفسي ، ومرحلة املبادرة يف مقابل الشعور بالذنب وفقا لألمرحلة ما قبل العمليات

 ، (فرويد)رفت باسم مرحلة القضيبية ، وتبعا لألساس اجلنسي ع(إريكسون)االجتماعي 
نذكر باختيارنا لألساس الرتبوي وما يرتتب عنه من ، كما (كولربج )و مرحلة املصلحية 

 (179، ص 1998حممد عودة، ).تيار مسمى مبرحلة ما قبل املدرسةاخ
ة الرضاعة حىت سن الدخول ، ومتتد من هناية مرحلما قبل املدرسةوتسمى كذلك مرحلة 

 (57، ص2011زيان،).                                          املدرسي
 :مرحلة الطفولة المبكرة زاتممي-2-0

 االتزانبسرعة ولكن أقل من سرعته السابقة ، و  النمو استمراربتتميز هذه املرحلة 
الفيزيولوجي و التحكم يف عملية اإلخراج ، زيادة امليل يف احلركة و الشقاوة و حماولة التعرف 

 اكتشافمن مهارة و  اكتسبعلى البيئة احمليطة ، و النمو السريع يف اللغة و منوه ما 
مهارات جديدة و بداية التنميط اجلنسي و بزوغ الطلعة اجلنسية و توحد مع مناذج الوالدين 

اخلطأ و اخلري و و بزوغ األنا األعلى و التفرقة بني الصواب و  االجتماعيةو تكوين املفاهيم 
كي تصبح  ةازدياد وضوح الفروق يف الشخصيمري و بداية منو الذات و الشر و تكوين الض

 (161، ص 1116حامد،).                           املرحلة واضحة املعامل يف هناية هذه 
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أن تؤخذ حبذر شديد ألهنا   ولكننا نود ونسمعها كثرياوهناك بعض التعميمات يذكرها البعض 
 وأطفال الثالثةسلبيون هذه التعميمات أطفال الثانية  ومن أمثلة خاطئةكثريا ما تكون 

 .  اجتماعيون وأطفال السادسةتهجون مب وأطفال اخلامسة مغامرون وأطفال الرابعةمبتكرون 
 (161،ص 1116حامد،)

 :المبكرةمرحلة الطفولة  أهمية-2-3
، وبأن خربات لرئيسية اليت تقوم عليها الشخصيةتتميز الطفولة املبكرة بأهنا ترسي الدعائم ا

الطفل يف السنوات اخلمس األوىل من احلياة تقوم بدور مهم يف إرساء دعائم الصحة النفسية 
 اليت حيملها الطفل معه إىل املراحل التالية، تتصف هذه املرحلة بالنمو اللغوي 

 والتمركز حولتتصف بطاقة عالية من اخليال  والتواصل كماالتعبري  وباكتساب مهارات
وقد أفادت  واالكتشاف والتجريب وحجب اللعبالذات مع النزعة إىل االستطالع 

أو غري املواتية يف هذه الفرتة  واخلربات الصادمةالتجارب السيكولوجية بأثر الطفولة السعيدة 
يف منو االضطرابات الشخصية، وعلى الرغم مما شاع يف هذا الشأن من توجيهات نفسية 

 يف الطفولة على تطور الشخصية ومنوها  واخلربات املبكرةات األوىل تربوية عن تأثري السنو 
 .وصحتها النفسية

صلى اهلل )لذلك فاإلسالم أوىل عناية فائقة هبذه املرحلة حيث جند أن مظاهر عناية النيب و 
بالطفولة املبكرة أنه يوجد خطاب مناسب للطفولة املبكرة الذي يتميز بقصر ( عليه وسلم

بدوره يزيد من النمو  وهذا اخلطاب والتشويق والفصاحة ومراعاة امليول املتعة وسهولةاجلملة 
الطفل املخاطب كل هذه املعاين موجودة يف حديث قال النيب  والعقلي لذي االجتماعي

الطفل كان يلعب بعصفوره فمات هذا العصفور وحزن الطفل لفقد  :وسلمصلى اهلل عليه 
 :وسلم قائالاهلل عليه  وخاطبه صلىعصفوره فمسح رأسه 

 (71،ص 2114مرمي،)(.ا عمري ما فعل التغيريأب يا)
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تفكري الفيلسوف اليوناين أفالطون حيث أشار إىل ضرورة  تمسألة شغل والطفولة املبكرة
توجيهها يف ضوئها إىل اجملال الذي  والعمل علىاكتشاف االستعدادات البارزة لدى الطفل 

يرى أن الطفل يولد صفحة بيضاء أي أن له االستعداد  الذي،يتناسب معها أما جون لوك 
علينا أنت نبحث عن أجنع الوسائل لتعويد الطفل عن نكران  ومن مثاخلربات  كل أنواعلتقبل  

 .السليمةالذات ذلك أن هذا هو طريقنا لتحقيق الرتبية 
 (17ص ،1111حممود،)
 :الطفولة المبكرة في مرحلة النمو جوانب-0
 :الجسمي النمو-0-2

والنمو ، اجلسمي التغري التشرحيي كما وكيفا وحجما وشكال ووضعا ونسيجا يتضمن النمو
 (163ص  ،1114حامد،).يف هذه املرحلة مهم من ناحية الزيادة يف احلجم اجلسمي

 :أمههاصائص من اخلاجلسمي يف مرحلة الطفولة املبكرة ميتاز جبملة النمو  إن وميكن القول
 .عا بينما اجلذع بدرجة متوسطةر اسمتمنو األطراف  -
 .رأس الراشدحجم حلة يكون تقريبا بقدر ويف هناية املر  ببطءمنو الرأس  -
 .الدائمة وبالتدريج األسناناألسنان اللبنية وتبدأ يف التساقط ليحل حملها  اكتمال -
 4،5،6السنوات وابتداء منسم 90يصل طول الطفل يف السنة الثالثة حوايل  -
 .اجلسمالشحوم يف  وتنخفض نسبةبطيئا بينما تنمو العظام يف الطول  النمو يكونو

 .الشكل أبطأ من املرحلة السابقةيف السنة ويكون التغري يف احلجم و  كلغ  1بالوزن ازدياد -
 .صالبة أكثرام ظإىل ع وتتحول الغضاريفمع النمو  ام اجلسمظحجم وصالبة ع ازدياد -

 ةاجليدة والرعايبالصحة اجلسمية للطفل وذلك بتوفري التغذية  االعتناءيف هذه املرحلة البد 
 (51 ، ص2011زيان،).السليملضمان النمو  ةالصحية والنفسي
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يزداد منو اجلهاز العصيب حيث يصل وزن املخ يف هناية املرحلة إىل : النمو الفزيولوجي-0-0
يزداد منو اجلهاز اهليكلي و تتحول و اشد، من وزنه الكامل مثل ما هو عليه عند الر  90%

وا و يالحظ أن العضالت عظام ، و يزداد اجلهاز العضلي من العظام من شكلها الغضرويف إىل
و يصبح التنفس أكثر عمقا و أبطأ مما كان عليه من ،الكبرية أسرع من العضالت الصغرية 

و يف هذه املرحلة يبدأ غط الدم قبل ، تبطأ نبضات القلب و تصبح أكثر استقرارا و يزداد ض
، و ينمو نشغاله باللعب و حيتاج ملن يذكرهالطفل يف ضبط اإلخراج و لكنه ينسي نفسه ال

 .ة و تساعد األسنان يف هضم الغذاءاجلهاز اهلضمي و يزداد حجم املعد
 : الحسي النمو -2-3 
من الصعب  والعقلي واالنفعايل فإنهإذا كان بإمكان التميز بني نواحي النمو اجلسمي  

 ، إذ ال ميكن أن يكون إدراك بال إحساس واحلركي واإلدراكالنمو احلسي  الفصل بني
العملية العقلية  وتبدأ هذه، متكن الفرد من التوافق مع بيئته عملية عقلية واإلدراك احلسي

عقلي ومعىن إدراك  بالتنبيهات احلسية أي التأثري على أعضاء احلس يلي ذلك إعطاء تفسري
 :اليةاملدركات احلسية تتأثر بالعوامل الت وهكذا فانثر على احلواس ضوع الذي أاملو 
 مدى نضج احلواس املختلفة  -
 العصيب املركزي  زمستوى منو اجلها -
 . والثقايف واملهينلبيئة احمليطة باملستوى االجتماعي ا -

ذات االجتاه  احلروف واليسار وبنياليمني  الطفل بعد التميز بني عستطيي اليف هذه املرحلة 
يبلغ الرابعة من عمره يدرك  ولكن عندما( (b. dاليميين واالجتاه اليساري مثل احلروف 
 واليسار واألسفل وبني اليمني وبني األعلىالطفل أشكال األشياء ومييز بني األلوان 

 عندما وباألخصعلم يسهل عليه الت والعددية وهذا ماالسادسة تزيد قدرته اللفظية  ومع بلوغه
 (61-61-51ص ،2011زيان،).يدخل املدرسة

 أهم، ومن ولة املبكرةتتشكل املهارات احلركية بعدها يف مرحلة الطف:النمو الحركي-0-4
 .والشدة والتنوع يف احلركة االستجابةصفات املهارة احلركية يف هذه املرحلة سرعة 

 :يليومن أهم خصائص النمو احلركي ما
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ا يف حياة الطفل اليومية وتعترب هذه املرحلة مرحلة النشاط البدوي امه اتلعب املهارات دور  -
 .والعقلي املكثف

 .مجاعيىل لعب إلفردي ولكن مع زيادة السن يتحول اللعب الشكل ا يأخذ -
 :هي يتم التغيري احلركي يف مهارة الكتابة يف عدة مراحل متتالية -
 عضالت التفصيليةمرحلة اخلطوط غري املوجهة حيث ال يستطيع التحكم على ال. 
  من احلرف إىل اآلخر االنتقالمرحلة احلروف مع التوقف عند. 
  البنيوي  والتوافق االجتماعياحلركي الضروري النمو مرحلة الكلمات تأيت نتيجة

 .احلركيةكل النشاطات اليت حتتاج إىل املهارات و األلعاب  وباملشاركة يف، السليم

 (61ص  ،2011زيان،)
  :االنفعاليالعقلي المعرفي و  النمو-0-5
 :النمو العقلي المعرفي -

، أكثر أسئلة الطفل يف هذه املرحلةفما " مبرحلة السؤال " يطلق البعض على هذه املرحلة 
وتعترب عالمة االستفهام عند الطفل يف هذه ،  ماذا؟ملاذا؟مىت؟: فإنك دائما تسمعه يقول

وأنه حياول باالستزادة املعرفية العقلية أي يريد معرفة ، شيء كل ياة بالنسبة لاملرحلة مبثابة احل
هو يسأل و قد يفهم  يد أن يفهم اخلربات اليت مير هبا،و ير  األشياء اليت تثري انتباهه
 (175-174، ص  1116حامد ، ).اإلجابات و قد ال يفهم
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على مفاهيم  05حىت )والعدد املكان و يالحظ تكوين املفاهيم مثل مفهوم الزمن : مظاهره
 أيضا واألشكال اهلندسية(السادسةيف السنة  على األقل11واألقل يف السنة اخلامسة 

 تكوين مفاهيم تتضمن املأكوالت  وخرباته يفالطفل باللغة النامية لديه  وبالتدرج يستعني
 عمليا لديه العالقات ويكون إدراكذكائه  ويطور منو.ذلك واملشروبات وما شابه

 .حدود ضيقة ولكن يفالتجريب يستطيع الطفل التميز  وبعيدا عن
ويتصل تستخدم فيه اللغة بوضوح  وبعدها تصويرياأن الذكاء يف هذه املرحلة )يقول بياجيه 

فهو يستطيع أن يفهم الكثري ،و تزداد قدرة الطفل على الفهم( ةو املدركات الكلي باملفاهيم
، و تزداد مقدرة الطفل على اليت يهتم هبا ف تسري بعض األمورمن املعلومات البسيطة و كي

و احملاولة و اخلطأ أ ما عن الذاكرة فيالحظ زيادة التذكر املباشر و يالحظ  التعلم من اخلربة
تذكر األجزاء  و يستطيع الطفل ة أيسر من تذكر العبارات الغامضةتذكر العبارات املفهوم

أو خليايل و أحالم اليقظة التخيل فيالحظ أن اللعب اإليهامي ، و أما عن الناقصة يف الصورة
اخليال على احلقيقة و حنن  يالحظ فيها قوة خيال الطفل حيث يطغىمتيز هذه املرحلة و 

دوار الكبار فالطفل يرى دميته و متثيل أجند األطفال يف هذه املرحلة مولعون باللعب بالدمى 
 .طفها و يثور عليهاه يكلمها و يالاليت يلعب هبا رفيقة ل

ملرحلة من ردود الفعل العامة حنو تدرجييا يف هذه ا االنفعايلينمو السلوك : النمو االنفعالي -
 .واملواقف والناس واألشياءروف خاص متمايز يرتبط بالظ انفعايلسلوك 

 (175ص  ،1116حامد،)
السابقتني كما تتنوع  واحلدة واملقارنة باملرحلتنييف هذه املرحلة بالشدة  االنفعاالتتتميز 

 ينتاب الطفل مشاعر اخلوف وخاصة اخلوف من احليوانات وتتعدد حبيث االنفعاالت
وتظهر ، والفشل ونزعة املوتتطارده األوهام  والغريبة كما والليل واألشباح واألماكن املظلمة

 .نفسولوم ال واإلحساس بالذنب والشعور بالنقص لاملتمركزة حول الذات كاخلج االنفعاالت
 (65، ص  2011زيان ، )
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 :مظاهره
 تتضح أكثر باالنفعاالت املختلفة املركزة حول الذات : واملبالغ فيهاشديدة النفعاالت اال -
تنمو الغرية ،خاوف حسب نوعية التنشئة األسريةتنقص أو ترتفع امل، واإلخوةحنو الوالدين  

 االستقرارمع هناية املرحلة يعود ،ميالد طفل جديد وخاصة عندإلخوة نتيجة التميز بني ا
 .الطفل إىلتدرجييا 

 : االجتماعياللغوي  النمو-0-6
 :النمو اللغوي -
الرتميزية كما هي عنصر  اللغة دور كبري يف التحكم أكثر يف الوظيفة التعبريية و الكتسابإن  

و عالم النفس أن النم أتفقذ تساعد يف فهم احتياجات الطفل ويف منو ذكائه و إ أساسي،
 :يليكما   اللغوي مير مبراحل ميكن تلخيصها

يقال له لكنه يبقى عاجزا عن  وأغلب مايفهم الطفل يف هذه املرحلة كل  :مرحلة الفهم -
 .التعبري بالكلمات

بعض  استخداميريده من خالل  عمايبدأ الطفل بالتعبري  :استخدام الكلماتمرحلة  -
 .الكلمات

فإن يف هذه املرحلة يستطيع التميز بينها بعد ما كان جيد  :والفعل االسمالتميز بني  مرحلة -
 .التميز بينها يف املرحلة السابقةالصعوبة يف 

املفردات اليت يستخدمها يف البيت واملدرسة ويستطيع الطفل يف هذه املرحلة  ازدياد:مظاهره
 .الكتايب إىل التعبريتكوين اجلمل املركبة الطويلة متتد 

اجلمل  وإتقان قراءةشكاهلا لتعرف على اجلمل وربط املضامني بأتزداد القدرة على القراءة وا* 
 (66ص  ،2011زيان،) .املتوسطة
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 :االجتماعيالنمو  -
 والتطبيع االجتماعي وخاصةاالجتماعي وتزداد التنشئة  دائرة االتصاليف هذه املرحلة تتسع 

مع دخول الطفل مؤسسات ما قبل املدرسة كرياض األطفال واملساجد ومراكز الرتفيه مث 
يكون اللعب اجلماعي  1982للمحيط اجلديد املتمثل يف املدرسة يقول حامد زهران  انتقاله

بني  ويزداد التعاون كثرة الصداقات وه وعن رفقاءيتعلم الطفل الكثري عن نفسه  ومن خالل
 مث تصبح مجاعية  يف البداية فردية وتكون املنافسةورفقائه الطفل 

 .واإلناثما بني الذكور  ويقل نوعاكثر بني الذكور أ ويكون الشجار
يكون سلوك الطفل يف املدرسة متوقف على مدى جتارب مجاعات األقران معه كما :مظاهره

اليت تعزز  االجتماعيةيكتسب الطفل املعايري و  مجاعيا ويكون اللعبل يزداد نشاط الطف
 .ويستقل الطفل نوعا ما عن األهل وينمو لديه الضمري االجتماعي االجتماعي،التطبيع 

 .لهاآلخرين  انتباهتكثر الصداقة ويزداد التعاون بني الطفل ورفقائه ويهتم جبذب  -

 (67-66ص ،2111زيان،)
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 تابع للنمو في مرحلة الطفولة المبكرة: المحاضرة الرابعة عشر
 :النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وحلولها مشاكل-3
 :التبول الالإرادي-3-2

إرادي عدم قدرة الطفل على التحكم يف التبول يف سن يفرتض به أن يقصد بالتبول الال
 :ك وهذا يعود لعدة أسباب من بينهاتكون له القدرة على الفصل يف ذل

وجود التهابات يف جمرى البول أو وجود مشكلة يف اجلهاز البويل أو  مثل: عضويةأسباب  -
من بني  %5يف العمود الفقري أو سبب اإلصابة مبرض السكري وهذا ال تشكل سوى 

بني من األطفال فيما  %11وهناك األسباب اليت يتحدث عنها األطباء أو الرتبويون 
يف فراشهم لقلة إفراز هرمون رزام املضاد للبول الذي يفرزه اجلسم  والتاسعة يتبولون اخلامسة

 والنوم العميقل أجهزة اإلخراج لدى الطف ولعدم اكتمالليال يضمن اجلفاف أثناء النوم 
 (171، ص 2111 حممد،) .هلؤالء األطفال

  للذين يعانون هذه املشكلةاتشري بعض الدراسات أن بعض آباء األطفال :أسباب وراثية-
 .كانت موجودة لديهم حيال الصغر

 والقلق من، مشاعر اخلوف لثقة بالنفسقسوة الوالدين، ضعف امن بينها  :أسباب نفسية-
من  وكذلك اخلوفليه ود اجلديد الذي شد أنظار األسرة إفقدان الطفل ملكانته بسبب املول

 .والعطف والرعايةنينة الطفل مبا يكفي من مشاعر الطمأ وعدم متتعاحليوانات أو الظالم 
 (16ص  ،1111أمحد،)

 :الوقاية-
إشعار  التوبيخ أواملرحاض جيب جتنب القسوة الشديدة أو  استخدامعند تدريب الطفل على 

من غريه فيتولد لديه شعور بالقلق فال  وأنه أقلالطفل باخلوف ألن ذلك جيعله حيس بالذنب 
يتخلص الطفل أو ال من عادة التبول هنارا مث يتخل  وجيب أنيتعلم أن يسيطر على املثانة 

 (37صسنة،بدون  أمساء،).ليالمن هذه املشكلة 
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الضغط عل الطفل يف موضوع التبول قبل نضوجه العقلي فقد  واألمهات عدم وعلى اآلباء
لألمر خيلص الطفل  وجتاهل اآلباءالتحكم يف مثانته  ويصعب عليهيفقده ذلك الثقة بالنفس 

لكن ينفعل العلماء، من عاداته هذه عند بلوغه سن السابعة من عمره مثل ما يعتقد بعض 
 .حالتهمهته فتسوء  ويثبط منى الفراش مما يقلق الطفل اآلباء من التبول عل يضطرب معظمو 
 (37ص  سنة،بدون  أمساء،)

 : يةاحللول التالميكن تقدمي مجلة من التقليل من هذه املشكلة  وللتخلص أو
 واإلحباطاليأس الباعثة على  والشتم والنعت باأللقابعدم معاقبة الطفل بالضرب  -

 .هانةالشعور باإلالذي يولد 
 .منع الطفل من شرب السوائل ليال -
 . رجع إىل ذلك وجب معرفة األسبابيف حالة حلق الطفل عن التبول يف فراشه ملدة مث -
 .للحمامتدريب الطفل على االستيقاظ ليذهب  -
 .والعقوبة املدرسيةاملكافئات  -
 .الطبيب خمتص يف حال إخفاق كل احملاوالت ةاستشار  -
 (202ص  ،2010الكرمي،عبد )

 :األصابع مص-3-0
هي حركات يقوم هبا الطفل يف األسابيع األوىل من عمره نتيجة الشعور باجلوع وأيضا عند 

هذه  استمرتتشيع بني األطفال يف سنواهتم األوىل و الثانية إن  وهي عادةاألسنان،ظهور 
التوتر والقلق عند الطفل أي أنه يعاين من  استمراريدل على  الثالثة فهذاالظاهرة بعد سن 

 (65ص  ،1111محد ،أ).نفسيةصراعات 
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 :الوقايةطرق 
عند بلوغه سن األطفال  يقلعوعادة ستخدم كبديل ناجح عطاء املصاصة كبديل وهذه تإ-

هبام حيث نشوة اقل منه يف حالة اإل ويؤدي إىلال حيدث يف حالة اإلهبام  ولكن ذلكالثالثة، 
 .الطفليعتقد انه قد تصحح نشوة االنغالق لدى 

 :الكذب-3-3
ا هبا يستعمل الكذب عادة يف تغطية األفعال اليت يقوم هبا الطفل للتخلص من أشياء مهدد

 :منهاويوجد أنواع من الكذب  له،حتقيق مكاسب  وأ
 .وهو نوع من أنواع اللعب: الكذب اخليايل-

ن الطفل ال يعرف التميز بني ما يراه حقيقة واقعة أو ما يدركه يف سببه أ: الكذب اإللتباسي-
 .خميلته

دفاعا عن  ي يستخدم الطفل الكذبوهو أكثر أنواع الكذب شيوعا أ :الكذب الدفاعي-
 .هانةنفسه خوفا من العقوبة أو اإل

 .إرادتهحد كبري أي خيرج عن سيطرة  إىلهو الكذب : حرتايفالكذب اال-

 (122-117 ص ،1999،عباس)
 :عالج الكذب

 .تعزيز الثقة عند الطفل -
 .عدم وصف الطفل بأنه كاذب -
 .الرذائل ووصفه بالصادقن الكذب من إقناع الطفل بأ -

 (15ص  ،2111الكرمي،عبد )
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  :السرقة-3-4
وقد يكون دافع ( السارق)ليس من حق الطفل  شيءصلك هي عادة مكتسبة تعين احليل لي

 .االنتقامالسرقة مباشر مثل سرقة نقود أو طعام إلشباع بطنه أو 
 (122ص  ،1111عباس،)

 : عالج السرقة
 .ملكية اآلخرين احرتامتعليم الطفل بأن له ملكية خاصة وعليه  -
 .السيئةإبعاد الطفل عن النماذج  -
 .إشباع الطفل عاطفيا حىت ال يسرق -
 .عنهاملتابعة املستمرة للطفل وعدم الغفلة  -
 (131، ص 2111الكرمي،عبد )
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 النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة: المحاضرة الخامسة عشر
 2-ماهية النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة 

:المتأخرةمرحلة الطفولة  تعريف-2-2  
ق بات ومهارات لغوية وحركات عقلية سيصف البعض هذه املرحلة بأهنا مرحلة إتقان اخلرب 

اكتساهبا ، وهبذا ينتقل الطفل تدرجييا من مرحلة اللعب إىل مرحلة اإلتقان والطفل يف هذه 
االنتقال من املرحلة قليل املشكالت ، كثري النشاط، ومييل يف منتصف هذه املرحلة إىل 

مرحلة اخليال والتمثيل إىل مرحلة الواقعية أو املوضوعية ، فبحسب بياجيه الطفل ينتقل من 
التمركز الذايت إىل الغريية حوايل سن الثامنة ، فالطفل من سن السادسة حىت الثانية عشر 

ها ، خملوق عملي ، واقعي ، على وفرة من النشاط ومييل إىل مجع األشياء وادخارها وتنظيم
 ة ، بعدما كان مييل إىل االجتماعويف هناية هذه املرحلة مييل إىل االنتماء إىل اجلماعات املنظم

.    مبن هم يف مثل سنه ، وحيب التنافس والتفاخر يف النواحي احلركية واجلسمية بنوع خاص  
(111ص  سنة،بدون  سهري،)  

:مرحلة الطفولة المتأخرة تصنيف-2-0  
سي وقد انشأ هذا التطبيق ادر النظام ال لتالءميصنف الرتبويون النمو إىل مراحل تعليمية 

بغرض توفري خربات تعليمية ومنها تصنيف مرحلة النمو يف  معينة،لتحقيق أهداف تربوية 
حىت ( سن السادسة ) الطفولة املتأخرة اليت تبدأ من دخول الطفل الصف أول ابتدائي 

(63، ص 2111،حنان )( 12سن ) الصف الثانية عشر    
:المتأخرةالنمو في مرحلة الطفولة  أهمية-2-3  

ويعين هبا مرحلة  املتأخرة،الطفولة  مرحلة املدرسة يدخل يف هامة،فالطفل بعدإن هذه املرحلة 
فالزالت نفسه على  انفعاالت،مبعىن ان الطفل يرتجم ما يدور حوله من  التفكري،عاطفية 

.للمدرسةودخوله  اخلارجي،عامل ومبجرد اتصاله بال والديه،اكتسبها من  الفطرة اليت  
(121،ص 2115 خمتار،)  
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هذه األخرية أثرت على منو شخصيته ، ومفهومه للذات يصبح حباجة إىل التعديل ، فلقد  
كان طوال الفرتة  السابقة من حالته يرى نفسه من خالل والديه فقط ، لذلك فان مفهومه 

ال خيلو من التحيز ، ومييل إىل التفكري يف نفسه كفرد متميز ، وال تكون لديه للذات قد 
أفكار واضحة وحمددة عن قدراته ، وسبب هذه املشاعر اخلاصة بانعدام األمن ، وحياول 

الطفل إن يتبع النمط املقبول لدى اجلماعة اليت ينتمي إليها، ويشكل لنفسه يف هذا النمط 
ا دأ الطفل يف تقدير البطولة ، كمب هذه املرحلة من هنايتها ، ويبتشكيال كبريا، وهنا تقرت 

 (121، ص2115 خمتار،). تتمثل يف الشخصيات التارخيية وجنوم املسرح
 0-مظاهر النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة

:والفسيولوجيالجسمي  النمو-0-2  
( سم5)حوايل تنخفض سرعة النمو الفسيولوجي للطفل، حىت تصل الزيادة يف الطول 

،لذلك فان هذه املرحلة تتميز بأهنا مرحلة قوة ( كيلو سنويا3ـ2) والزيادة يف الوزن حويل 
.وصحة ونشاط حيث يزداد نشاطه احلركي الزدياد الطاقة الناجتة عن بطئ النمو اجلسمي   

شديد امليل  للتعب،النمو اجلسماين يف هذه املرحلة جيعل الطفل قليل القابلية  ءبطيإن 
حيث تظهر الفروق من  من املرحلة السابقةقادر على حتمل بشكل أفضل  ،والنشاطللحركة 

فقد لوحظ إن الطفل يزيد زيادة طفيفة عن اإلناث يف سن العاشرة مث  والوزن،حيث الطول 
كذلك تظهر الفروق بوضوح بني   الطفل،حيدث العكس فيزيد طول اإلناث عن طول 

تتصف باخلشونة واستخدام الذكور مثال  اللعب،فألعابل اجلنسني من الناحية احلركية مث
 .، أما العاب البنات تتصف بالتناسق يف احلركات والتوافق احلركي والدقةالعضالت

 (111صسنة، بدون  سهري،)
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النمو بطريقة ثابتة ومنظمة  حيدث نظرية النضج والنمو الطبيعي عند جيزلحيث تؤكد 
داخلية و متدرجة ، والنمو املقصود يشتمل على منو األنسجة واألعضاء والوظائف والسلوك 
والثقافة والبيئة  اليت تعترب مؤثرات ثانوية ، ويؤكد دور العوامل البيئية اليت تكيف النمو ولكنها 

ات منتظمة مسؤولة عن حتديد ال تولده وال حتدث تقدما فيه ، والنضج يتم خالل ميكانيزم
اجتاه كل منو ، وهو املسؤول عن النمو الطبيعي والذي يظهر انه يتم بطريقة منظمة ال يعتمد 
على التدريب ، ويصف انه هناك مراحل معينة للنمو ، حيث مل حيّددوا الوقت اليت يصل فيه 

 :مها الطفل هلذه املراحل حيث قسم جيزل هذه املرحلة إىل مرحلتني
عنيد  أحيانا،يف هذه املرحلة يكون الطفل مرتدد وعاجز عن التمييز  :سنوات7إىل 6من  -

مندفع ومشاكس  أحيانا،ومعارض ومتمركز حول ذاته تكون لديه انفعاالت عنيفة وانفجارية 
 تكثر لديه األحالم

حيب املباهاة  التفكري،يكون يف هذه املرحلة منبسط له القدرة على  :سنة 12إىل  1من  -
ميكن  وأمني،صادق  كفرد،يبدأ برؤية نفسه   بالكبار،يهتم  التقييم،له القدرة  واملفاخرة،
 .يف أحكامه االجتماعي، عادلحيب التنافس  عليه،االعتماد 

 (114-113،ص2111 كرميان،)
 : الحسي والحركي النمو-0-0

 اخلارجية لدى الطفل تلعب احلواس دور هام يف تطوير املؤثرات
 قدرة الطفل على الرتكيز على مثري واحد مثل مساع األصوات تذوق الطعام  -
، كما تنمو احلاسة العضلية عنده ّما كان عليه يف املرحلة السابقةيزداد طول بصره ع -

 .لتصبح هذه املرحلة عامال هاما يف تطور املهارة اليدوية لديه
 .والفرتات الزمنيةمييز األحداث التارخيية املرحلة يصبح الطفل يف هذه  -
 (114سنة، صبدون  سهري،)
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.ما يسهل عليه عملية التعلم والعددية وهذاتزداد قدرات الطفل اللفظية  -  
الذي حيتاج إىل املهارة والشجاعة و األطفال الذكور اللعب املنظم لدى كما يالحظ على 

تقوم باللعب الذي حيتاج إىل تنظيم يف وأداء عضلي عنيف ، مثل اجلري بينما اإلناث 
ونالحظ زيادة واضحة يف القوة والطاقة  ااحلركات مثل الرقص ـ واحلركات اإليقاعية املنظمة هل

فرتاه دائم احلركة والنشاط مع القدرة على الضبط والتحكم ويالحظ عليه حبه لأللعاب 
القيام حباجاته ح قادر على الرياضية وهذا ما ميكنه من االستقالل جزئيا عن أسرته ويصب

الطرز اليدوية فنجد النجارة عند الذكور وأشغال ة هار املو  ةلكفاءازيادة و ،ومتطلباته بنفسه 
 (114بدون سنة ، ص  سهري،).        عند اإلناثواحلياكة 

االنفعالية يف  كلا املشبقلة يتميز الطفل يف هذه املرحلة :االنفعاليالعقلي النمو  -0-3
ال تلبث أن تظهر أهم  كلا العادة، إذ ما قورنت باملرحلة اليت قبلها واليت بعدها ، ولكن املش

خصائص الطفل من امليل إىل الكشف واملعرفة واملخاطرة واالهتمام باألشخاص، وهذا ما 
هذه   القوى العقلية من تذكر وتذكري، يتميز الطفل يف يقابل النمو العقلي حيث تتفتح كل

حلصول على معلومات عديدة حبب االستطالع وكثرة األسئلة واإلصرار على ااملرحلة 
، حيث يرى علماء النفس أن الفكرة القدمية على أن حيفظ الطفل كثريا من املواد ومتنوعة

والتفكري وعلى  خاصة يف سن ما قبل العاشرة فكرة خاطئة ، بل جيب االعتماد على البحت
، أن هذه العمليات هي أساس الذكاء ويؤكد بياجيه يف نظريته املعرفية، الذاكرة املنطقية

فالذكاء يولد األفعال والطفل يف هذه املرحلة قد اكتسب مفهوم أويل عن الزمان واملكان 
فهو اليلجأ  اوالعدد واملنطق،  ومن خالهلا  يستطيع تفسري الظواهر الطبيعية تفسريا موضوعي

إىل التفسريات اخلرافية  ، كما يعتقد من قبل وإمنا حياول ربط الظواهر بأسباب منطقية مثل 
الشمس مل تشرق اليوم ليس ألهنا تشكو الربد ، ولكن أن الغيوم حتجبها ، وهبذا يكون 

ر مع تفكري الطفل قد تطور وتدامج اجتماعيا وبالتايل أصبح قادر على الفهم واملناقشة واحلوا
 (171، ص 2115 بشرى،).         ةرفاقه أي ينتقل من احملورية الذاتية إىل مركزية اجتماعي

 
 



 
 

81 

:اللغوي االجتماعي النمو-0-4  
يف هذه املرحلة يكتشف الطفل أن الكالم وسيلة هامة لالنتماء إىل اجلماعة مينحه هذا 

الطفل للغة يزداد فهمه االكتشاف دافعا قويا بان يتكلم  بدرجة أفضل ، بزيادة اكتساب 
لرغبات اآلخرين فيبدأ بتصحيح فكرته عن نفسه، كما تساعده اللغة على حترر من مركزية 

الذات ويبدأ إحساسه بآراء الغري ويف اكتساب السلوك االجتماعي الذي يساعده على 
االجتاهات   االندماج فتقل أنانيته ، و بالتايل يقل لعبه االنفرادي، ويف هناية هذه املرحلة تبدأ

كالزعامة وامليل لالستبداد وروح العنف ، وحماولة فرض أرائه وكل حماولة الختبار الذات هلذا 
.فان للغة دور مهم يف بناء  شخصية الطفل لتعلم اجلرأة يف احلديث والثقة يف النفس  

 (57،ص1111 حسني،)
إن هذه املرحلة متثل مرحلة  االجتماعي،ريكسون يف نظريته التحليلية يف النمو إ و يؤكد

بالقصور وحتقيق  االجتهاد مقابل القصور، فالطفل يكتسب االجتهاد  و اتقاء الشعور
على الثقة و االجتهاد ينمو لدى الطفل الشعور باملثابرة ، وعن طريق التشجيع  االكفاية فبناء

التنافسي وهبذا ، وخطر هذه املرحلة مزدوج بسبب سلوكه الجناز، يواصل اجتهادهوامتداح ا
يتلقى نقدا سلبيا قد يشعره بعجزه عن أداء اإلعمال املطلوبة منه وينمو لديه الشعور بالقصور 

 (111،ص2117يوسف ، ).             مينعه من احملاولة
 :لها والحلول المقترحة منها وقايةفي هذه المرحلة وطرق  مشاكل النمو أهم-3
:مشاكل النمو في هذه المرحلة أهم-3-2  
منه وأحيانا باستغفال مالك استحواذ الطفل على ما ليس فيه حق بإرادة  وهي :السرقة -

، وهي من السلوكات اليت يكتسبها الطفل من بيئته فوجود الطفل وسط مجاعة تسرق الشيء
 (156، ص2112مرمي ، ) .جتعله ينصاع ألوامرها
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خاصة وعليه احرتام ملكية ن له ملكية أتعليم الطفل ب جيب :السرقةمن  الوقايةطرق  -
 .حىت ال يسرقه احلنان والعطف إعطاءمن األطفال و  نماذج السيئةالعن  هدابعإ، و اآلخرين

ل النفسية مثال قد يكون سبب يف إحباط الطفل وتعرضه لبعض املشاك :والغيرةالحسد  -
 كرب قدر من العناية أ للطفل جتعله راغبا يف حيازة، ونتيجة األنانية الزائدة والدة مولود جديد

 : الوقاية -
 .ادية واملعنوية للطفلامل احلاجات الضرورية وحماولة توفريالعدل بني األبناء يف املعاملة  -
ىل الكذب إسوة يف التعامل مع الطفل، فعندما خيطا يلجا نتيجة الق :والغضبالكذب  -

 .، أو التفرقة بني األبناء يف املعاملةالولدينأو انفصال  ليحمي نفسه من العقاب
 : لوقايةا -
 .الكذب من الرذائل وإقناعه بأنبنفسه  ثقة الطفلتعزيز  -
شيء عترب عند الطفل يالطفل على السيطرة على مثانته و  عدم قدرةهو  :إراديالتبول الال -

 ن جتاوز هذا السن تصبح مشكلة أسباهبا وراثية إطبيعي حىت الثالثة من عمره ف
 .أو عضوية

تعويد ، استبعاد السوائل والتوابل، فحص طيبعلى الوالدين أخذ الطفل إلجراء  :الوقاية -
وأخذه إىل  الليل للطفل يف جبوالت تفقديةقيام األمهات ،الطفل على التحكم يف البول

 ( 157ص ،2112مرمي،).املرحاض
 :املقرتحةاحللول 

 . األبناء ومنها القناعة احلميدة يف نفوس الصفات غرس-
 .بالعمل النافع وحماولة القيام تعويد الطفل على حتمل املسؤولية وإبراز صفة الشجاعة -
 .يف املعاملةاجتناب القسوة والضغط وحماولة توجيه الطفل بالرتغيب أكثر من الرتهيب  -
التفرقة يف املعاملة بني وعدم العالقات بني األهل واألبناء بغرض احلب والتفاهم  توطيد -

 (143ص ،1115حامد،).                   ةاألوالد بطريقة مناسب واختيار أصدقاءاألوالد، 
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 في مرحلة المراهقة والنم: عشرحاضرة السادسة الم
 :مرحلة المراهقة ماهية-2
 :تعريف المراهقة -
 مقارب: أيمراهق  غالم: قوهلمومنه  منها، أدنو: أي" القبلة  أرهقوا" :احلديث يف :لغــــــة-

الغالم  :واملراهققارب االحتالم،  إذامراهق فهو  :الغالمقاربه،وراهق  :وراهق احللمللحلم، 
عشرة، حدى إىل إوذلك ابن العشر : وغالم راهق مراهقة، احللم، وجاريةقارب  الذي قد

 :وأنشد
 "ــــــــــــــــــــــــــل وفتاة راهق عقلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا         يف عاليل طوال وظلــــ" 
 (746 ، ص2113ابن املنظور ،) 

املراهقة مبعناها اللغوي  أن( َرَهقَ مادة ( )1)كما جاء يف قاموس خمتار الصحاح 
 .كقارب وشارف دنا، فراهقذ غشي أو حلق أو إاحللم،يقال رهق  االقرتاب من:تفيد

 .الطغيان والزيادة والرهق هو اكتمال الرشد احللم ومنمن  الذي يدنوالفىت  إذاً هوفاملراهق 
 (213،ص1116حممد بن أيب بكر ،)

به رهٌق، ومل أمسع منه فعال،ورجل : يف عقله يقال اإلنسان وخفةٌ جهٌل يف :الرَّهق  : وأيضا رهق
 :قال. بالّرهق موصوف: م ّرهقٌ 

 انّفي شكر صاحلينا ملا يـــــــــــــــــــــــــــــــــّد          حض قول املرّهق املوصـــــــــــــــــــــــــــــــول
 :وجلغشي، قال اهلل عّز : رهق أيضا أن يلحقه و تبعه فقرب إذافالنا  رهق فالن و
    26 يونس، اآلية{ ذلَّةٌ  قـَتَـٌر َوالَ  َوالَيـَْرَهق  و ج وَهه مْ }
 أّي قارب االحتالم : مراهق الغالم فهووقرب ودنا واقرتب من الشيء فراهق  حلق: رهق و
 (157، ص2113اخلليل ،).منهقربت : رهقا أي رهقت الشيء و
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 :اصطالحا -
عالم إ واالجتماعي، وهيدي والعقلي والنفسي النضج اجلس النشأة منهي مرحلة اقرتاب 

 (1،ص2114حممد ،).الطفولةبانتهاء 
 اجلسمي والعقلي والنفسياالقرتاب من النضج : مصطلح املراهقة يف علم النفس يعين

العقلي يف مرحة املراهقة يبدأ الفرد يف النضج  النضج نفسه، ألنهليس  واالجتماعي، ولكنه
بعد سنوات عديدة إال لنضج اكتمال ا إىلال يصل  واالجتماعي ولكنهوالنفسي  واجلسمي
 (25ص، 1113عبد الرمحان ،).سنوات1ىل إقد تصل 

تسمح له  معرفية عالية امتالك املراهق لقدرات كولربج أنّ يعتقد  :كولربجاملراهقة كما يراها   -
" مرحلة االلتزام بالقانون ":احلكم األخالقي لديهتطور  عالية منأن يتصرف وفقا ملستويات 

عالقة اجيابية بني  املرحلة هناكىل هذه إيصلون  املراهقني الالكثري من  وبالرغم من أنّ 
 .االجتماعيمستوى احلكم األخالقي والسلوك 

الناتج  الشخصية هو تكوين اهلويّةريكسون أّن إ يعترب: إريكسونالمراهقة كما يراها  -
جابة الفشل يف اإل انفالج اهلوية، أواالجيايب ملرحلة املراهقة وباملثل فاّن اضطرابات الدور أو 

 (41ص، 2113حممد ،).املرحلةعلى أسئلة أساسية تتصل باهلوية هو الناتج السليب هلذه 
 :المراهقة مميزات مرحلة-0

 :ميكن تلخيص فرتة املراهقة بأهّنا
 .والروح فرتة تغريات شاملة وسريعة يف نواحي النفس واجلسد والعقل -
 .حتمينيأّن القلق واالضطراب ليسا  وهو يعينالرشد،  إىلالطفولة  انتقال منفرتة  -
حسب حضارة اجملتمع وطبيعة األدوار  تقصر، وذلكتعتمد على اجملتمع فهي قد تطول أو -

ىل إ اإلسالم حتولاّن املراهق يف ابن بيئته وعلى سبيل املثال ف الفرد، فاملراهقعاتق  امللقاة على
 .يات السليمةالعقائديّة والسلوكطاقة بّناءة بسبب الرتبية 

 (51،ص2117سعيد ،)
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أزمات وان حدثت بعض هذه األزمات   بالضرورة اىليؤدي النمو اجلنسي عند املراهق ال  -
فاملطلوب  منا عالجها  والتعامل معها  بوعي  كمظهر  من مظاهر  عجزه من التكيف 

يتعرض هلا يف قد ة يف السلوك نتيجة  لعوامل إحباطياألمر الذي ينتج عنه توتر واضطراب 
حباط هي اليت تدعو ، وهذه العوائق وعوامل الكبت واإلاألسرة أو يف املدرسة أو يف اجملتمع

 خرى أ ىل بيئاتإوعدم االستقرار ومن مث االلتجاء ىل العناد والسلبية إاملراهق 
 (61ص، 2117سعيد ،)

 : كما تتميز فرتة املراهقة بـ
بالتحرر من مرحلة الطفولة واالنطالق عرب نافذة احلرية دون اللجوء  االبنةشعور االبن أو  -
 (116ص، 1113عبد الرمحان ،).  ساعدة األم واألب بإدارة أمورهممل

واألخذ بالقرارات ذويهم  االستماع إىلواملعنوية وعدم  لالستقاللية النفسيةمييل املراهق  -
 .العائلةوالتأثر هبم أكثر من  املتعلقة حبياهتم واالهتمام بدائرة األصدقاء،

واملوعظة وهي الوالدين واليت تنتهي غالبا باحلكمة  والنقاشات معالتهرب من احلوارات  -
وإمّنا للتقليل من االحرتام ألحد الوالدين  املعرفة أوخر ما يرغب أن يسمعه، ليس لعدم أ

 .املسؤوليةبتحمل  وتصرفاته والرغبة مستقل بتفكريهبأنّه شخص  ليشعر
أنّ   البلوغ، حيثسن  اجلنسني التغريات الفيزيولوجية وهوحتدث هبذه املرحلة لكال  -

ان هبذه املرحلة  السمنة، حيثمن  باألكل خوفاالرغبة  والتوتر وعدمبالقلق  الفتيات تشعر
 .املنزل الكثري منللسهر واخلروج  اخلارجي وامليليزدادون باالهتمام باملظهر 

توجهه املتاعب واملشاكل والكثري من املصاعب، ويكون  اإلنساناحلاالت اليت مير هبا  بكل -
 .ساس االحرتام لكال احملورينأوالنقاش املبين على  احلل دائما هو احلوار

 (136ص، 2111هامن ،حممد،)
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 :أهميةمرحلة المراهقة-3
 املختلفة اليتباملشكالت واالضطرابات  مرحلة مليئةبالرغم من أن مرحلة املراهقة تعترب 

 :خالل أمهيتها منحياة الفرد حيث تظهر  هامة يفأهّنا مرحلة  إالاملراهق، يتعرض هلا 
 .بنفسهمسؤوليته  والديه وحيمل اعتماده علىالتخلص من  الفرتة حياولهذه  هق يفااملر أن  -
 .اجتماعية معينة املختلفة وفق معايري وإشباع حاجاته ميولهىل حتقيق إيسعى  -
حياته  ا يتعلق مبستقبله وحتديد اجتاهاتفيمرات القرا التفكري يف اختاذ إىلالوصول  حماولة -

 .والشخصيةاملهنية 
 .تفكريه انفعالية تعرقلصراعات  حياول حتقيق احلرية على الرغم من وقوفه أمام -
واالجتماعي  والعقلي، املعريفاجلسمي النمو : حيث أنواع النمو أمهيتها منكم تظهر   -

ىل إعلى أن يكون راشدا مهيأ للخروج  حياة املراهق واليت تساعده تطرأ على واجلنسي، اليت
 (347ص، 2113جمدي ،).ويستفيدجمتمعه يفيد 

 
 
 
 

 :يف اجلدول التايل ةوضحيف األمور امل املراهقة بشدة مرحلة وتظهر أمهية
  

 :لــــــىإنمو  :نمو مــــــــن 

 النضــج 
 اجلنسي 

 

 االهتمام بأعضاء نفس اجلنس-
 .خربات مع رفاق كثرين -
 الوعي الكامل بالنمو اجلنس -
 

 .االهتمام بأعضاء اجلنس اآلخر -
 .واحداختيار رفيق  -
 .قبول النضج اجلنسي -
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 النضج 

 االجتماعي

الشعور من عدم الـتأكد من  -
 .لهقبول اآلخرين 

 .جتماعياإلرباك اال -
 التقليد املباشر لألفراد -

 .الشعور باألمن وقبول اآلخرين -
 .الجتماعياالتسامح  -
 .املباشر لألقرانالتحرر من التقليد  -
 

 التخلص
سلطة  من

 الوالدين

 .ضبط الوالدين التام -
أجل  الوالدين مناالعتماد على  -

 .األمن
لتوحد مع الوالدين كمثال ا -

 ومنوذج

 .الذاتضبط  -
االعتماد على النفس من أجل  -

 .األمن
 .كأصدقاءاالجتاه حنو الوالدين   -
 

النضج 
 العقلي

أهنا قبول احلقيقة على أساس  -
 .مصدر ثقة صادرة من سلطة أو

 .احلقائقالرغبة يف  -
 .جديدةوميول  اهتمامات -

 .القبولطلب الدليل قبل  -
 .تفسري احلقائقالرغبة يف   -
 .ميول ثابتة وقليلة -
 

النضج 
 االنفعايل

 .الناضجالتعبري االنفعايل غري  -
 .قفالتفسري الذايت للموا -
 .ليةو املخاوف والدوافع الطف -
 عادات اهلروب من الصراعات-

 .التعبري االنفعايل البناء -
 .للمواقفالتفسري املوضوعي   -
 .لالنفعاالتاملثريات الناضجة   -
 .وحل الصراعاتعادات مواجهة  -

 راختيا
 املهنة

 .الرباقةاالهتمام باملهن  -
 .كثريةاالهتمام مبهن   -
 تزيادة أو قلة تقدير قدرا -

 .الفرد
 .مناسبة امليول للقدراتعدم  -
 

 .العمليةاالهتمام باملهن  -
 .ة واحدةاالهتمام مبهن -
 .الفردالتقدير الدقيق لقدرات  -
 مناسبة امليول للقدرات -
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 (341ص-347،ص2113،جمدي )
 
 
 
 
 
 

 تمام باأللعاب اجلماعية املنظمة االه-
 .الفريقاالهتمام بنجاح  -
 .األلعاباالهتمام مبشاهدة -
 .نيتاثن وأاالهتمام هبواية  -
 .دية قليلةأناالشرتاك يف  -

باأللعاب النشطة غري  االهتمام-
 .املنظمة

 .الفردياالهتمام بالنجاح  -
 .األلعاباالشرتاك يف  -
 .هبويات كثرية االهتمام -
 .نديةيف العديد من األ االشرتاك -

استخدام 
وقت 
 الفراغ 

 .وفهمهااالهتمام باملبادئ العامة  -
قيام السلوك على أساس املبادئ  -

 .العامةاألخالقية 
قيام السلوك على أساس الضمري  -

 .والواجب
 .إدراك دقيق نسبياً للذات -
فكرة جيدة عن إدراك اآلخرين  -

 .للذات
 داف ممكنةتوحد الذات مع أه -

 .املبادئ العامة خبصوص الالمباالة-
اعتماد السلوك على العادات  -

 .املتعلمةاخلاصة 
قيام السلوك على أساس حتقيق  -

 . السرور وختفيف األمل
 .اك قليل للذاتر دإ -
فكرة بسيطة عن إدراك اآلخرين  -

 .للذات
توحد الذات مع أهداف شبه  -

 .مستحيلة

فلسفة 
 احلياة 
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 للنمو في مرحلة المراهقة تابع: عشرالمحاضرة السابعة 

يصاحب مرحلة املراهقة تغريات سريعة وغري عادية :مرحلة المراهقةالنمو في  مظاهر-4
عامل الشباب، وتتميز هذه  إىلعلى مستويات خمتلفة جتعل املراهق ينتقل من عامل الطفولة 

 :التغريات مبايلي
 :اجلسمي الفيزيولوجي النمو-4-1
دة الفىت هذه املرحلة بالبطء يف النمو اجلسماين، ويالحظ استعا تتميز: اجلسميالنمو  -

تظهر الفروق املميزة يف تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة جلية  اجلسم، كماوالفتاة لتناسق 
ويزداد منو عضالت اجلذع والصدر والرجلني بدرجة أكرب من منو العظام حىت يستعيد الفرد 

ويصل الفتيان والفتيات اىل نضجهم البدين الكامل تقريبا  وتزداد احتياجات  اجلسمي،اتزانه 
ياقة البدنية واحلركية،وكذا باألنشطة اليت هتتم بصحة وسالمة األفراد اىل األنشطة الكتساب الل

 (11، ص2114حممد،). القوام واكتساب املظهر اجليد 
 :وميكن حصر أهم التغريات اجلسمية يف اجلدول التايل

 
 املراهق املراهقة

 والوزن واهليكل لمنو سريع ومفاجئ يف الطو  -
 . العظمي، مع اتساع احلوض

ل يف الطول واهليك حيدث منو سريع -
 .العظمي، مع اتساع الكتف والصدر

 وتفرزاسلية، تنشيط الغدد التن - .وتبدأ العادة الشهرية تنشيط الغدد التناسلية، -
 .اجلنسية اهلرمونات

يربز الثديان، وينمو الشعر يف بعض مناطق -
 .اجلسم

 .اجلسميظهر الشعر يف بعض مناطق  -

ارتفاع الصوت واستمرار التوتر يف احلبال  -
 .الصوتية

ات يف احلنجرة واحلبال حتدث تغري  -
 .الصوتضخامة  إىلا يؤدي ممالصوتية 
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اجلسم، وخاصة  حتدث أكرب زيادة يف طول -
الفرتة اليت تسبق أول حيض، مث تصبح زيادة 

 .طفيفة

 .اجلسمحتدث أكرب زيادة يف طول  -
 

دقة احلواس واستعدادها يف التدقيق بني  -
 .املدركات احلسية املتباينة

ات باملخ وباقي اجلهاز حتدث تغري  -
ارتفاع مستوى الذكاء العام، العصيب، 

 .وظهور القدرات اخلاصة
 (31ص، 1111حممود ،)

 :النمو الفيزيولوجي -
،يتكامل اجلهاز التناسلي مث ظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية منو اخلصائص اجلنسية األولية -

اليت متيز الشكل اخلارجي للرجل عن الشكل اخلارجي للمرأة، ويصاحب هذه  وهي الصفات
والقراءة انفعاالت عديدة عند املراهقني مثل اخلجل من التكلم بصوت مرتفع  التغريات
 .اضيةالريأو اخلجل من االشرتاك يف األلعاب  اجلهرية

وتنظيم استثارة النمو بوجه عام  إىل( هرموناهتا)التغريات يف الغدد الصم اليت تؤدي حاثتاها -
والكظرية النخامية  ةد تأثريا يف هذه املرحلة هي الغدالغد وأهم هذهخارجي لنإنسان  بشكل
 .والسعرتيةالصنوبرية  والغدد

سم 1فالقلب ينمو والشرايني تتسع ويزداد ضغط الدم من : تغريات يف األجهزة الداخلية -
 نصف إىلسم عند البنات يف أوائل املراهقة مث يعود  12 إىلللطفل يف السادسة من عمره 

مث يعود قة سم يف أوائل املراه12 إىلعشرة، وعند البنني يصل ة سم يف التاسع 5 سم أي11
 .منتصف التاسع عشرة سم يف11 نصف إىل

 (116، ص1173،توفيق  حممد،)
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 :احلسياحلركي  النمو-4-2
 وتأخذ خمتلف واالضطراب احلركيرتباك اال االتزان التدرجيي يف يظهر: احلركيالنمو  -

درجة عالية من اجلودة، كما  إىلرات احلركية يف التحسني والرقي لتصل االنواحي النوعية للمه
 .يالحظ ارتقاء مبستوى التوافق العضلي العصيب

ذلك زيادة قوة  إىل وتثبيتها إضافة وإتقاهناوفيها يكتسب الفرد ويتعلم خمتلف احلركات 
ممارسة أنواع خمتلفة من األنشطة  إمكانيةالعضالت الذي يتميز به الفىت ويساعد الكثري على 

يف قدرهتا  الفتاة تسهمالقوة العضلية كما أن زيادة مرونة عضالت  إىلالرياضية اليت حتتاج 
 .الفنيةعل ممارسة بعض األنشطة الرياضية كاجلمباز والتمرينات 

يبدأ املراهق حيس بالشعور املتذبذب لألحاسيس فتارة  ففي مرحلة املراهقة:النمو احلسي-
احلزن وتارة الفرح ومرة يشعر باخلوف من املستقبل وأحيانا األمان كما يشعر أيضا أن 
أحاسيسه خمتلطة بني أحاسيس األطفال وأحاسيس املراهقني وهذا كله متعلق بأسباب 

وضبط هذه األحاسيس  متالك واملراهقةفيزيولوجية وحركية ونفسية لذا جيب على املراهق 
أحاسيس توعية املراهق أن ما يشعر به من  األمور أيعاب وفهم بعض يوذلك عن طريق است

 .املراهقةطبيعي مر به كل فرد يف مرحلة  شيء
 (11ص ،2114حممد،)

إذا كل هذه املظاهر املتمثلة يف التغريات االجتماعية اللغوية واجلسمية الفيزيولوجية واحلسية 
اليت ينقسم النمو  األخريةاحلركية والعقلية االنفعالية كلها حتدث خالل مرحلة املراهقة هذه 

 : املراحل التالية إىلفيها 
 .سنة 15و 12ما بني  :مرحلة املراهقة املبكرة –
 .سنة 11 إىل 16من  :ىاملراهقة الوسطمرحلة  –
 .سنة 21 إىل 11من  :مرحلة املراهقة املتأخرة –

 (217، ص 1115 حامد،)  
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  :العقلي االنفعايل النمو-4-3
يسري بسرعة واحدة يف مجيع األعمار، فقد أثبتت  إن النمو العقلي ال: النمو العقلي -

أن هذا النمو يكون بطيئاً يف الصغر، يلي هذا البطء سرعة النمو العقلي يف الطفولة  األحباث
البطء  إىلهذا النمو العقلي يف العودة  املبكرة، ويبدأمرحلة املراهقة  وتستمر حىتاملتأخرة 

 . ابتداء من العام السادس عشر
خرباته وقدراته العقلية  إن هذا االرتقاء يف عام الطفل العقلي وخاصة يف مراهقته يؤثر على

 .املختلفة كالتذكر واالنتباه والتخيل واالستدالل
 (66ص سنة، يوسف، دون)
 : ات العقلية يف النقاط التاليةميكن أن نوجز أهم التغري  

يتضح لكل من يتبع منو املراهقني أن هناك منوًا عقليًا متسارعا : النمو العقلي امللحوظ -
 .للمخوهذا بسبب النمو السريع 

ما يفعله اآلخرون  إىليف هذه الفرتة تربز عملية توجيه االنتقادات  :اآلخريننقد أفكار  -
 .أو ما يعربون عنه من آراء يعتقدونسواء ما 

فهم يراجعون ما  أنفسهم، إىلمن التطورات العقلية للمراهقني توجيه النقد  :الذاتنقد  -
 .صدر عنهم من كالم وتصرفات

وهذا يتضح من خالل انبهار املراهقني باجلديد واحتقار : القدمي ذونبالشغف باجلديد  -
 .وجتنبهالقدمي ونبذه 

يقصد به استعادة ما مّر يف خربة الفرد السابقة، وتعتمد عملية التذكر عنده على :التّــذكر-
القدرة على استنتاج العالقات اجلديدة بني املوضوعات املتذكرة، وال يتذكر املراهق موضوعا 

يبذل يف حفظ املادة "فهمه وربطه بغريه من اخلربات السابقة اليت مرت عليه، كما أنه  إذا إال
 (151ص، 1115حممد ،).   "املفهومة جهدا أقل من حفظ املادة غري املفهومة
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ما نالحظه  كتاباته، عكسيكون املراهق واسع اخليال ويبدو ذلك واضحا يف  : التخيل -
تكون ساذجة  األطفالعلى كتابات األطفال يف املدرسة االبتدائية، وأساليب التعبري لدى 

 .ف والزخرفةيزيتاهقني اليت تعتمد على اخليال والوبسيطة على عكس أساليب املر 
كل ما كان الطفل صغري السن ازداد تركيز تفكريه العادي " تسجي"يقول :االستدالل -

تصلة خبربات مباشرة وأمور ذاتية، وإذا تقدم به العمر كان أكثر قدرة على حول احلوادث امل
احملسوسة، أن يشغل نفسه بأمور غري مباشرة ومعاجلة أمور معنوية ختتلف عن املشكالت 

مالحظة هذه التغريات يف مرحلة املراهقة خاصة فيما يتصل بزيادة املعاين املرتبط  وميكن
على معاجلتها،  االجتماعية والقدرةر اهتمامهم باألمور مبختلف ألفاظ اللغة، كما يظه

 .ومستقبليةما يقع يف العامل الواسع من حوادث ماضية  إدراكقدرته على  إىلباإلضافة 
 (162سنة، ص مصطفى، دون)

ن يبلور أويقصد به أخرى،عقلية ألنه شرط لكل عملية عقلية من أهم العمليات ال :االنتباه -
 ، إىلتزداد مقدرة املراهق على االنتباه اإلدراكي، وهبذامايف جماله  على شيء الفرد شعوره

جانب حب االطالع على املعارف املتباينة واجلديدة، فهذه جممل اخلصائص املشرتكة بني 
 :املراهقني واملراهقات، ويف اجلدول التايل نوجز أهم اخلصائص غري املشرتكة بينهما

 املراهقة املراهق
االهتمام بكتابة الرسائل الغرامية -

 .وباملغامرات والبطوالت
 .بالقصص الغرامية والرومانسية االهتمام -

امليل إىل الواقع وقراءة التاريخ وخاصة  - .امليل إىل إثبات الوجود الذهين والعقلي -
 .تاريخ الشخصيات والعظماء

 اليقظةامليل إىل أحالم  - .االهتمام باجملادالت واملناظرات -
 
 (151ص، 1115حممد ،)
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ألهنا هي  النمو الشاملةيشكل يف مرحلة املراهقة جانبا أساسيا يف عملية :النمو االنفعايل -
ال بد من الغوص يف أعماق الذات  ككل، ولذلكار النهائي للشخصية  ساليت حتدد وتوجه امل

 .للمراهقاملتغرية بكل ما حتمله من عواطف وأفكار حىت نتمكن من فهم احلياة االنفعالية 
ونظرا لصعوبة استخدام طرية املالحظة املباشرة يف دراسة انفعاالت املراهق، جلأ املنشغلون يف 

املذكرات وطريقة االستخبار  طريقة: استخدام طرق أخرى من أمهها إىلالدراسات التجريبية 
وتكون التغريات االنفعالية بالغة العمق يف حياة املراهق، حيث يكون االنفعال قويًا وعنيفاً 

 .ويف نفس الوقت يتصف بعدم الثبات والتناقض أحيانا
فاملراهق يف هذا اجلانب يتصف باحلساسية الزائدة ويشعر باالكتئاب، نتيجة للصراع القائم 

البد من مسايرهتا  اجتماعية، وما حتمله من معاير وقيم البيئة االجتماعيةو بني رغباته 
وهو العامل . ، ولذلك فإن هذا اجلانب من النمو االنفعايل للمراهق مهم جداً وإتباعها

 مسايرةذا قوبل باجلفاء واملعارضة املتسلطة وعلى الكبار إ هواحملرك الرئيسي لسلوك األساسي
، ألنه قد يقوم بسلوكات دون وعي منه تكون خمالفة لقواعد اجلماعة اإلمكانقدر املراهق 

ن يشعرون أن الكبار ال يفهموهنم، ويتكلمون بلغة خمالفة للغتهم، و املراهقفاليت ينتمي إليها، 
حيث جيدون صعوبة كبرية يف التوافق مع عامل الكبار خصوصا أولئك الذين ميثلون السلطة 

 (241، ص1111محدي ،)(. وكذا رؤساء العمل، املعلمون اآلباء)الضابطة 
أكثر اجيابيا  يصريفبأصدقائه تأثر أننا جنده يالعالمات املميزة للنمو االنفعايل للمراهق ومن 

 .من والديه اقرتابهأكثر سلبية ومع ذلك يستمر يف  بوالديه يصريحني أن تأثره  يف
 .اليت يشعر هبا حنو هذه الذات ينشغل املراهق بالكيفية اليت يرى هبا ذاته، وبالكيفية -
يأخذ املراهق باألعراف اجلماعية مبا فيها عادات وتقاليد ويفرتض أن تكون مفهومة عن  -

 (251ص، 2113حممد ،).املكانة أو الدور العرق أو وعن اجلنس أو اآلخرين
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القلق والضغط،  الذات،جهها بعض املراهقني مثل اخنفاض تقدير امشكالت انفعالية يو  -
 .، التهيؤ للنقد والرفض والشعور بأنه صعب وبشع يف بعض املواقف االجتماعيةاإلدمان

والدعم االجتماعي، واملراهق  والتوافق االجتماعي" قبول الذات" اجيايب بني  ارتباطهناك  -
 (251،ص2113حممد ،).ذو تقدير الذات املنخفض، غالبا ما يكون منعزاًل وحيداً 

ة التغري السريع الذي يطرأ اد حساسية املراهق نفسيا فيضطرب ويشعر بالقلق نتيجكما تزد
فيحس باالختالف عن سائر الناس وتقل ثقته بنفسه، وكذلك يلجأ إىل أحالم اليقظة عليه،

 (65،ص1111حممود ،).قويفيخيل له أنه ثري أو 
 :اللغوي واالجتماعي النمو-4-3
منو نتيجة  ة احلصيلة اللغوية زيادة ملحوظةيتميز املراهق يف منوه اللغوي بزياد :اللغويالنمو  -

ىل جانب االستعداد والرغبة الشديدة يف تعلم اللغات األجنبية، إاملخ والنمو العقلي السريع، 
وتصحيح كالم اآلخرين،ونبذ كالم الطفولة ألن املراهق يف هذه املرحلة حياول التخلص من  

اب باألدباء والعظماء اليت كان يتصف هبا يف مرحلة الطفولة، وإبداء اإلعجكل الصفات 
 :التايلاملراهق واملراهقة يف اجلدول  شرتكة بنياملغري وميكن أن نوجز اخلصائص  ،واملشاهري

 المراهق المراهقة
مية التكلف الشديد باملصطلحات العل - .الكالمال حتب املراهقة التكلف يف  -

 .والتالعب باأللفاظوالفلسفية 
حتب قصص وال حتب البحث يف القواميس

 .نسيةوالرومحتبذ القصص الغرامية املغامرات، 
 .حماولة تكوين مكتبة خاصة -

 .اخلفيفةال حتب اخلطابة وحتبذ األغاين  -
 

 الكالمية اآلخرينتسجيل أخطاء -
كوسيلة للتعبري وليس   واستعمال اللغة

 .كالمجمرد  
 (241ص، 1111محدي،)
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رة العالقات االجتماعية تدرجييا فان الفرد يف فرحلة املراهقة تتسع دائ: النمو االجتماعي-
فق يتطلبه من أمناط سلوكية معينة و  جملتمع، وماحميط أوسع وهو  إىللتجاوز األسرة واملدرسة 

تعترب املراهقة مرحلة تطبيع اجتماعي، حيت يتم فيها إذ  ،املعايري والقيم اليت يرتضيها
سواء يف األسرة أو  األفراداكتساب الفرد السلوك االجتماعي من خالل تفاعله مع بقية 

 اجتماعية، وجيد نفسه أمام مواقف اجتماعية، فيدخل يف عالقات مجاعة الرفاقاملدرسة مع 
 جتاربه الشخصية ل تدرجييا من خالفاعل معها، فينمو خمتلفة عليه التصرف حياهلا والت

 (271سنة، صدون ماهر،)
 :المراهقةالنمو في مرحلة  مطالب-5
 .العضويتقبل املراهق للتغريات اليت حتدث له نتيجة النمو  -
 .اجلنسنيتكوين عالقات جديدة مع الرفاق من كال  -
 .والكبارن ديالوال دحتقيق االستقالل العاطفي عن-
 .املايلىل مستوى االطمئنان على االستقالل إالوصول  -
 .هلااختيار املهنة واالستعداد  -
 .الصاحلةتكوين املدركات واملهارات العقلية الالزمة للمواطنة  -
 .االجتماعيةتقبل املسؤولية  -
 .االستعداد للزواج وتكوين حياة عائلية -
قيم سلوكية تتفق والفكرة العلمية الصحيحة عن العامل املتطور الذي يعيش الفرد يف  تكوين -

 (261ص، 2114حممد،).إطاره
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 :مرحلة المراهقة النمو في مشاكل-6
 :تتعلق بالصحة والنمو اجلسمي تتمثل يف مشكالت-6-1
 الشعور بالتعب ،باب وتأخر النمو مقارنة باألقرانعدم تناسق اجلسم وظهور حّب الش-

عدم الوعي األسري ووصف  يزيد من تفاقم املشكلة ، وماتكررامل اإلغماءوحاالت  واإلرهاق
 (363ص، 1111خمائيل ،).املراهق مبا يكره خاصة إذا وجد نفس الشيء من أقرانه

حيث يتعرض املراهق لالضطراب النفسي بسبب الدوافع النفسية :نفسية مشكالت-6-2
 يتم التناسق والتكامل بينها ومما يسبب له مشاعر التناقض الوجداين  املتضاربة اليت ال

 كأن يشعر باالجنذاب والفتور  ،يف التذبذب وعدم استقرار مشاعره تتمثل شاعرمأو تنتابه 
 (371ص، 1114خليل ،).املوضوعات بعض واحلب والكره إزاء

القرارات  اختاذالضغط النفسي من تصاعد التوتر الناتج عن عدم قدرة املراهق على أيضا و 
املناسبة إذ يبق متأرجحًا بني النزعة الطفولية تتسم بالتنصل من املسؤولية وبني النزعة الراشدة 

تؤثر على  النفسية اليت املشاكلبه، ومن بني  بعض املهام اخلاصةول إجباره على القيام بحتا
 :جند بعض املراهقنيحياة 

حالة مرضية تصيب الكبار والصغار وال ختتلف أعراض هذا املرض : حالة االكتئاب-
احلزن الشديد والنوم الدائم، والنظرات ، ومن أعراضه ي عن املراهقني عنه عند البالغنيالنفس

الرتكيز،  والشعور مبتاع احلياة وملذاهتا، قلة اإلحساسشيء معني، عدم  إىلالتائهة دون النظر 
القرارات، روح التشاؤم والقلق واخلوف، ضعف الذاكرة و فقدان  اختاذعدم القدرة على 

 (61هبة ،دون سنة ، ص )الشهي
تشتت األفكار : رض نفسي خطري لديه ثالث أعراض هيوهو م: انفصام الشخصية -

اهلذيان حبيث يتخيل وجود أشياء ، ق ال يتحكم يف الربط بني األفكارحبيث يصبح املراه
األوهام كرؤية شخص ما غري ، وجند ويقتنع هبا كاخلوف من شيء يالحقهليست يف الواقع 

 (231،ص2111أمل ،).حبيث يصعب إقناعه بعدم وجوده قعاالو  يف موجود
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 :تتمثل فيما يلي :االجتماعية املشكالت-6-3
ىل نقص القدرة إارج األسرة، وقد أشارت الدراسات عالقات خ إقامةعجز املراهق عن  -

 .واالرتباك يف املواقف الجتماعية
 .األخطاءاخلوف من ارتكاب  -
اخلوف من مقابلة الناس ونقص القدرة على االتصال باآلخرين، ونقص القدرة على إقامة  -

 .صداقات جديدة
 (231،ص2111أمل ،).                الوحدة ونقص الشعبية ورفض اجلماعة له -
مبظهره، وتغري هلجته من أجل احلصول على  االهتمامقد يلجأ املراهق يف اإلسراف يف و -

أكثر عندما يتحول إىل إدمان ، أو يقدم على التدخني وقد يسوء األمر االجتماعيالقبول 
شياء اليت لدرجة أنه قد يتورط يف قبول األ رات فقد يكون الشخص جمامال أو خجوالداملخ

 (72، ص 2115 مصطفى،).يقدمها له أصدقائه يف احلفالت واملناسبات االجتماعية
سرة تعمل املراهق للمشكالت السابقة فإن األحيث يتعرض  :األسريةاملشكالت -6-4

و أون األسرة واعية هبذا املشكل، على مساعدته لتخطي الوضع ويف أحيان أخرى قد ال تك
 ذ يعمل املراهق كي يربهن أنه أصبح راشدا قادرا علىإا غري قادرة على تقدمي املساعدة هنأ

من  منهم خصوصاىل مساعدة اآلخرين، فكل مساعدة إاالستقاللية،وأنه مل يعد حباجة 
األهل يعتربها تدخال يف شؤونه اخلاصة، فيصبح األهل أمام مأزق حقيقي، إذ كيف ميكنهم 

ميكن التواصل معهم إذا   م إذا كانت املساعدة غري مقبولة؟ وكيفتقدمي مساعدة ألبنائه
 (151، ص2114،عبد اللطيف )إهانة؟منهم تعترب  التفاتةكانت كل 
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املراهقني الشباب مع ذويهم، مثل دراسة  ةتناولت مراعاأخرى شارت دراسات أكما 
( (Adams 1964"أدمز"و ( yamamurde)"يامامورد"و( (Landies 1960"الندز"

 :إىلوأشارت نتائج هذه الدراسات 
 .شعور املراهقني الشباب باالغرتاب الشديد عن الوالدين -
هنا  اإلشارةوجتدر  والالمباالةكراهية املراهق لسلوك الوالدين الذي يتعلق بالعقاب والتسلط -
تسبب  أناهلامة اليت مينك  األمورومستوى تعليمهم وطريقة معيشتهم من  اآلباءىل مشاعر إ

 (235،ص2111أمل ،).الصراعات أو تعمل على جتنبها
التفاعل بني املراهقني  إىلاملدرسة، احمليط االجتماعي مييل  :املشكالت املدرسية  -6-5

لتنفيس عمل ضغط سيطرة الوالدين، ولكنها يف نفس الوقت وجه آخر لصراع األجيال بني 
املعلمني واملدراء والقائمني على الرتبية واملعلمني وغالب األحيان جندهم يتعاملون بسلبية مع 

توبيخ املستمر على مرأى املتوالية وال اإلنذارات إىلالتمرد الطبيعي للمراهق، لينتهي به األمر 
بالتحفيز  ونظرا حلساسيته املتزايدة فإن حتصيله يرتبط مباشرة واإلقصاءزمالئه، وحىت الطرد 

 إذاهانة فيكون التحصيل مرتديا خاصة اإل التحصيل إجيابياً، والتحقري و والتشجيع، فيكون
 .ر الدراسياملعلومات من خارج املقر  استفاءىل إربطنا ذلك بتزايد ميول املراهق 

ريكسون عن اكتساب املراهق للهوية نتيجة لعمليات النمو، إتكلم  حيث: اهلويةأزمة -6-6
فإنه نوه إىل املشكالت احلادة واليت تتعلق بفقدانه للهوية مقابل ذلك يعجز لنإجابة عن 

وملن أنتمي؟  أسريت؟وزمالئي؟ وحميطي؟ يفما موقعي  أنا؟من : التساؤالت اليت من مشاكله
، ال اآلخرينا ودينيا عن فكرة وكثريا ما تتناقض فكرة املراهق عن ذاته جسديا نفسيا واجتماعي

ها لنفسه يف املستقبل، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل زعزعة اهلوية بل الصورة املثالية اليت رمس
 .فرعيةورمبا إىل فقداهنا ومن مثة حدوث األزمة اليت تنطوي بدورها على أزمات 

 (31، ص 1111فاديا ، )
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 :وعالجها من هذه المشاكل الوقايــــــــــــة طرق-7
 :الوقاية7-2
وجود اجلو األسري الذي يدعم املراهقني ويسمح هلم بالتعبري عن مشاعرهم، فإذا مل  -

سوء، هم الذين يدعونه ليتأثر يسمح هلم بذلك وشعر أنه غري مرغوب فيه سيجد أصدقاء ال
 .هبم
توجيه املراهقني وتوعيتهم مبخاطر التدخني واملخدرات والكحول وأساليب الوقاية منها  -

 .واألهل واملساجد واإلعالم والصحفوذلك من خالل املدرسة 
لألصدقاء الدور األكرب يف هذه املرحلة يف التأثري يف سلوك املراهق فيجب على املراهق  -

 سلوكهم جيد واالبتعاد عن أصدقاء السوء،  اختيار زمالء،
 .ة العاطفية اليت مير هبا املراهقفهم احلال واملدرسني على واألهل -
ألول مرة فإنه ات در سموم والكحول والتدخني وكل املخعلى املراهق أن يعرف إذا جرب ال -

 .ن يشعر بذلك ألنه بات مدمناً أسينجذب إليها دون 
ة أو بلدية أو وزارة أن تعمل على جتهيز أبنية ونوادي رياضية على السلطات سواء حكوم -

 .املعارف واكتسابوفنية للمراهقني من أجل انشغاهلم يف تطوير مواهبهم 
اجلنسية،  واألمراض واحملذراتمشاكل املراهقني كاالكتئاب  التقليل منيف  مهم الدين -

 .هبذه املشاكل إصابةأن املتدين أقل  إىلدراسات ال حيث تشري الكثري من
حياول املراهق يف هذه املرحلة معرفة نفسه وميوله ورغباته وتوجيهاته للمستقبل لذلك عليه  -
جيرب كأن يعمل مثال كطبيب أو معلم يف متثيل األدوار أو ينظر إليهم كيف يعملون لكي  أن

 (13ص، 2111أمل،). يكون له أهدافاً واقعية وإجيابية
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 :مشاكل المراهقة عــــــــالج-7-0
، ونوعية لألسرة االقتصادية الوضعية بتحسني اجملال هذا يف ناجعا احلل يكون :األســـرة -

املراهقة تنشئة سليمة، أفرادها بالعلم والثقافة والدين، بغية توفري جو نفسي مالئم لتنشئة 
جواء القلق واخلوف والعزلة، والبد أن توفر األسرة فضاء اجيايب للمناقشة واحلوار أبعيدا عن 

احللول دون  واقرتاح والتفهم اإلنصاتب احلقيقية، املراهق شاكلم حول والتفاوضوالنقد، 
ميان حبريته من اإل خيالية، والبد أو واقعية املراهق رغبات كانت ازدراء أو سخرية، مهما

 حالةيف  أو مطلقة ليست االستقالل على ومساعدته تناسبه اليت القرارات اختاذ يف الشخصية
، اآلخرين حرية عند تتوقف حريتهيعرف املراهق أن  وأن سؤوليةامل يراعى فيها فوضى،بل

وينبغي على اآلباء أن يبتعدوا عن سلطة القمع ويستبدلوهنا بالعناية والتوجيه البناء واهلادف، 
 الوالدين أن يقدموا توجيهات قيمة ومفيدة ألبنائهم وبناهتم املراهقنيوالبد أيضا على 

أمام التغريات اجلنسية اليت تنتاب أبنائهم  واأن يقفو  ةفيما خيص الرتبية اجلنسي واملراهقات
 يطة دون خجلم معلومات صرحية وبسفيزودوهنم بفكرة سليمة عن اجلنس وإعطائه

 . يح يتدرج ويتناسب مع مستوى أعمارهمفعال من موضوعات اجلنس بشكل صر ان أو
 والكربى(رس،واملدوالشارعالعائلة،)مثل الصغرى مؤسساته بكل جيب على اجملتمع :اجملتمع-

 واملوضوعية الذاتية ومتطلباته املراهق حاجيات يتفهم أن )اإلعالم،والنقابة، اجلامعة (مثل
 الدولة سياسة صعيد على الكربى األمهية إيالئه مع املراهق، حتمي وتشريعات قوانني بإصدار

تعامل الذين ي فاألفراد املستقبل، شباب هم املراهقني ألن اجملتمع؛ يف متميزة مكانة يتبوأ لكي
 (61، ص2112 مجيل،).معهم املراهق مثل الوالدين

 

 

فلذلك جيب عليهم مراعاة أمهية دورهم يف منو الذات لدى املراهقني النمو الصحيح وتنمية  
تقبلهم لذاهتم وتكوين مفهوم الذات االجيايب يف املدرسة مما يرجع باألثر الكبري على اإلجناز 
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ن يكون فهمنا من جهة نظر املراهقني أولكي نفهمهم البد الدراسي والسلوكي للمراهق 
 .واقع إطارهم املرجعيأنفسهم ل

الينبغيأنتكوناملؤسسةالرتبويةثكنةعسكريةقوامهااالنضباطوالصرامة :املدرسة-
و .بلينبغيأنتكوناملدرسةفضاءللتعايشوالتساحمواحملبةوالصداقة،فضالعنفضاءللتعلموالتكوينوطلبالعلم

سلوب السلطوي يف التعامل مع ن تبتعد عن األأكذلك جيب 
املتعلميناملراهقينداخلفصواللدراسة،واستبداهلبالتفاوض والتخاطب، 

ال بد أن ختلق املدرسة  إذىل حتمل املسؤولية وااللتزام هبا، إلدفعه معدجماملراهقفيفرقومجاعاتالعمل
جهة وبني املتعلمني من جهة  عالقات إجيابية متميزة بني التالميذ املراهقني فيما بينهم من

ة أخرى،والبد على جهمناإلدارةوأطر 
املدرسةمناالحتكامإلىمنطقاملساواةوتوفريالعدالة،كماأنالرباجمالدراسيةينبغيأنتوجهوجهةتكسبالتال

ميذاجتاهاتوقيمتتفقمع كل 
االجتاهاتوالقيمالتيينشدهااجملتمع،كممارسةالتعاونواحرتاماألشخاصوالقوانيناالجتماعية، حبيث 

 .وثقافيا ، تربويا، علميااجتماعياق نفسيا، جيب على املدرسة أن تكون يف خدمة املراه
 (71-61 ، ص2112مجيل،)
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 والمراهقينلة القلق عند األطفال مشك: المحاضرة الثامنة عشر
 : القلق ماهية-2
حيث ،االرتياح و االضطراببعدم الشعور  تتمثل يف ميثل القلق حالة : القلق  مفهوم-1-1

النفسية املؤثرة علي حياة الفرد فقد نال موضوع القلق قدرا كبريا يعترب من أهم االضطرابات 
 يد إذ كان لفرو  ،من اهتمام الفالسفة وعلماء النفس وخاصة من الوجوديني والتحليليني

إال أن  ،يف دراسته نفسيا فأهلم بذلك من أتى من بعده من علماء النفس الكبريفضل ال
 سورن كريك" يد الفيلسوف الدمناركي ىكانت  عل  هبدايات الكتابات املتخصصة عن

 (54، ص2111خالد، )."الفزع مفهوم":عنوانب1144وذلك يف مقالة نشرها عام"جارد
 :القلق تعريف-1-2
املضطربة،ويف حالة االنزعاج واحلركة  للغة العربية إىلايشري مصطلح القلق يف معاجم : لغويا -

مزعج  بأنه إحساس(1111)أكسفوردعجم م حسبمصطلح القلق  يعرفاللغة االجنليزية 
 (127،ص2111عبد اللطيف ،).املستقبلمن التأكد  اخلوف وعدممن أ يف العقل ينش

 :اصطالحيا-
سية والعقلية نه املفهوم املركزي يف علم األمراض النفى أيعرف القلق يف علم النفس عل

 .شىتتحرك يف االضطرابات النفسية بل ويف أمراض عضوية والعرض اجلوهري امل
 (  25، ص1111محد ،أ)

نه حالة من االنفعال تظهر مع تنشيط أعلى  "ارو نبك"من بني العلماء النفسانيني يعرفه  -
 .معرب عن تقومي أو تقرير خلطر اخلوف الذي ينشأ عن تفكري

 (121مرجع سابق،صاللطيف،عبد )
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 : الشائعة للقلق األنواع-0
 (:العادي) املوضوعي القلق-2-1

ويكون مصدره خارجي وموجودا فعال وهو قلق حمدد يدرك الفرد أسبابه ودوافعه، ويظهر 
موعد قرب من الطالب الذي يهمل دروسه طوال العام  فخو  "عدة أشكال مثلعلى 

 يكون: املتوسطةوهذا القلق يزول بزوال السبب ويرتبط هذا األخري باملستويات  "االمتحان
أعضاء اجلسم الداخلية اليت تضطرب وظائفها بصورة ملحوظة  ىنتيجة تأثري االنفعال عل

ضربات  شدة وسرعةالوجه نتيجة االنقباض األوعية الدموية وتزيد  الشحوب علىفيظهر 
 .األطرافالقلب ويصعب التنفس وينصب العرق وترتعش 

 :العصايب القلق-2-2
داخلي املصدر وأسبابه ال شعورية مكبوتة غري معروفة وال مربر له وال يدركه املريض إذ ال  وهو

 وقد يظهر يف شكل خماوف مرضية  ،يزول بزوال السبب لكنه حيتاج للعالج النفسي
يرتبط بنوعني من  "اخلوف من الكالب أو من األماكن املزدمحة":ذلك ل امثو ( الفوبيا) 

 :وهي املستويات
توثر االنفعاالت علي اجلهاز العصيب والغدد الصماء ويف هذه  :ستويات املنخفضةامل -

املرحلة تبدأ بعض التغريات الداخلية بتأثري اضطراب وظيفة اجلهاز العصيب الذايت الذي 
يتحكم يف العمليات غري اإلرادية اليت يقوم هبا اجلسم تلقائيا دون تدخل من إرادتنا من 

وحركة املعدة واألمعاء ،كما يتم إفراز مواد هرمونية تنتقل إيل الدورة النفس  وضربات القلب 
الدموية وتصل إيل خمتلف أجهزة اجلسم فتؤثر فيها منها علي سبيل املثال مادة األدرينالني يف 
هذه األثناء يشعر الشخص بإحساس داخلي مزعج وإدراك حسي غري مرغوب  لكن تبدو 

أن اآلخرين من حوله ال يشعرون به وأحيانا يشعر عليه مظاهر القلق وقد يعجب كيف 
باخلجل من نفسه ألنه ظن أن الناس سوف يعملون حني ينظرون إليه انه خائف ومذعور 

 (131،ص،2113-2112نبيلة ،).فيكون القلق إنذار خلطر وشيك 
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حيث تدخل األمور يف دائرة الوعي فيدرك الشخص حقيقة مايعاين من :العليااملستويات -
اضطراب حيت تسيطر عليه مشاعر القلق واخلوف وتسبب له الكثري من اإلزعاج وتكون 

 .مظاهر هذه احلالة واضحة لآلخرين يف هذه املرحلة
 أعراض االضطراباتيصاحب األمراض النفسية كعرض من لذي اهو  :القلق الثانوي-2-3

 .اهللعالنفسية كاضطراب 
 :امهإىل نوعني " بريج بيلكاتل وس"كما يصنف 

قلق احلالة وقلق السمة فاألول هو الذي يشعر به اإلنسان يف موقف حمدد ويزول بزواله، 
وعرف هذا النوع من القلق بأنه حالة انفعالية مؤقتة يشعر هبا اإلنسان يف مواقف التهديد 

 وتنشطه منبهاتواآلخر فهو عبارة عن استعداد سلوكي مكتسب يظل كامنا حىت تنبهه 
خارجية وداخلية فتثري حالة القلق ويتوقف مستوى إثارة القلق عند اإلنسان على مستوى 

 (131،ص، 2113-2112نبيلة ،).استعداد القلق
 :للقلقأهم النظريات المفسرة -3
ة مؤملة مير هبا ه استجابة انفعاليأن علىيعرف فرويد القلق  :النفسينظرية التحليل -3-1

 :عدد من األجهزة وله نظريتانباستشارة  الفرد ويصاحب
رمان اجلنسي واعترب أن احلأكد وجود عالقة بني القلق و ( 1117-1116:)النظرية األوىل -

ه أنأساس ى حيث فسر القلق عل احلياة،ق يف أوىل جتارب القل( قلق الوالدة)صدمة امليالد 
ملتعلقة بالدافع اجلنسي ن الطاقة النفسية اإنع الرغبة اجلنسية من اإلشباع فحينما متحيدث 

 لدى الفرد تتحول إيل قلق بطريقة فسيولوجية  الليبدوواملسمى 
 (131، ص2111عبد اللطيف ،)
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د أن مجيع املخاوف املرضية يف ة األول وأكأيعدل فرويد عن ر  فيها 1136:ةالنظرية الثاني -
وهو عبارة عن خوف من اخلصاء  العقاب،ساسها هي رغبة جنسية غري مقبولة وخوف من أ
لكبت وال حيدث أوال وهو الذي يسبب ا قلق األنا هو ماأن  املرضي، ورأىاخلوف  مساهقد و 

 . القلق املوضوعي والقلق العصايبفرق بني وهنا من اللبيدو أينش
والتنشئة زمن العوامل الوراثية والتجارب املؤملة والضغط امل :فرويد عند القلق أسباب-

،فاجلو األسري غري املستقر ومشاعر القسوة والنبذ وكذا التدليل الزائد تعترب للطفل االجتماعية
والعوامل املرسبة كتعرض الطفل إيل  ،يف تكوين ردود األفعال العصابية حمددات أساسية

ربط فرويد بني صدمات أو أزمات نفسية وحيدث القلق يف مواقف الصراع الالشعورية حيث 
 .وألكرتا وديبأد عقدة القلق ووجو 

استخدام العالج النفسي ويقصد به اجللسات النفسية والتشجيع والتوجيه العالج  -
 .بعض املنومات واملهدئات مثال استخدام العالج الكيميائي والذي يتمثل يف إعطاء املريضو 

أن اإلنسان يتعلم القلق  ىهو جون واطسون يؤكد عل رائدها: السلوكيةالنظرية -3-2
على أن عملية التعلم  السوي، ويركز السلوكيونلسلوك املرضي كما يتعلم السلوك واخلوف وا

 .ري الشرطي واملثري الطبيعيتتم عن طريق اقرتان بني املث
سب اإلنساين بنوعيه السوي واملرضي متعلم ومكت السلوك: السلوكينيأسباب القلق عند -

،وما يثبت ذلك جتربة واطسون اليت قام هبا سنة الفطري والغريزيماعدا السلوك 
شراط اء اليت كان حيبها باستخدام اإل،حيث جعل طفل صغري خياف من الفئران البيض1121

 ك، وبذل(الصوت املزعج)الشرطي  وبني املثري(الفئران)،إذ ربط بني املثري الطبيعي اإلجرائي
توافقة املربات واستجابات غري اخلتراكم ومعىن ها أن  الفئران،أصبح الطفل الصغري خياف 

 . يعرض الفرد إىل ظهور أعراض القلق
 (133-131ص ص، 2111عبد اللطيف ،)
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 :العالج -
باستخدام املعاجل مع املريض جلسات من االسرتخاء والتخيل للموقف العالج السلوكي يتم 

ري الذي تسبب له يف إىل أن يزول التوتر الناشئ عن املث والتعامل معهاملثري، مث احلديث 
 .تم إزالة احلساسية من املوقفت املنطلق هذا ومناالضطراب 

مثري متسبب يف االضطراب إلحداث أعلى درجة من اخلوف والتوتر دفعة  واستخدام املعاجل
حيدث نوع من الطريقة  هأقصى درجة ممكنة، وهبذ إىلاخلوف واحدة مما يرفع حالة الشعور ب

 .ن خوفه وتوتره مل يكن له أي مربرأالشفاء ويدرك الفرد 
 :النظرية املعرفية-3-3

كون العمليات العقلية هي أساس التوتر يف   علىافرتاضات أساسية تقوم  علىتركز عموما 
املعريف يقوم على فكرة  خمتلفة، فالنموذجسلوك األفراد يف حيا هتم اليومية تنتج سلوكات 

مة هلا صلة وثيقة بالسلوك يفكر فيه الفرد وما يقوله عن نفسه تعد أمورا ها أن مامفادها 
 آو املرضي ، الصحيح

 :املعرفيةأسباب القلق عند النظرية  -
أن أعراض القلق تبدو "رون بيك أ"فريى : (إنذارات كاذبة)أفكار متكرر عن اخلطر  -

معقولة للمريض الذي تسود تفكريه موضوعات اخلطر واليت قد تعرب عن نفسها من خالل 
التمعن أو التفكري املتعقل فيها وتقوميها  علىتكرار التفكري املتصل هبا واخنفاض القدرة 

 .مبوضوعية
حيث يفقد مريض القلق القدرة على أن ينقل  :جمادلة األفكار املخيفة علىنقص القدرة  -

فكره إىل عمليات أخرى داخلية ومثريات أخرى خارجية فموضوع اخلطر يكون مبالغ فيه 
 .واألخطار االفرتاضية تصبح مساوية ألخطار احلقيقية

 (135-134، ص2111عبد اللطيف ،)
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للقلق إىل احلد الذي يؤدى إىل هذا يؤدي إىل تعميم املثريات احملدثة :تعميم املثري أو املنبه -
و مفهوم اخلطر مع أانتباه املريض يبدو مرتبط بتصور إدراك أي مثري أو موقف كمهدد ف

 .انشغال الدائم باملثريات اخلطرية
 طريقة التفكري السلبية عند املريض إىل أفكار اجيابية أكثر واقعية  تغري: العالج -

،حبيث يستطيع مواجهة املواقف اليت تسبب له القلق ع وتعزيز الثقة بالنفس عند الطفلتشجي
 .وينحصر هذا خاصة على دور الوالدين يف ذلك

 (136ص،2111عبد اللطيف ،)
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 والمراهقينالقلق عند األطفال تابع لمشكلة : عشر المحاضرة التاسعة
 :والمراهق لدى الطفلالقلق  مشكلةدراسة  أهمية-4
 :الطفل لدى-4-2
 إن ذهاب الطفل إيل املدرسة ألول مرة ميثل حرية نفسية غاية فيا:اليوم األول من املدرسة  -

ينتقل الطفل من احلياة األسرية إيل نوع أخر من احلياة ،حيث تعد مراحل انتقال  ذإية ،ألمه
غلب أ الطفل مراحل حرجة يتعرض فيها  الطفل لالزمات والتوترات واالنفعاالت احلادة ،و

يعانيه الطفل خالل دخوله إيل املدرسة هو قلق االنفصال حيث حيدث هذا القلق  عندما  ما
ينفصل الطفل عن أمه أو احد حمبوب عنده ،فهو اخلوف من الوحدة بأسلوب متزايد أو 
اخلوف من االبتعاد عن الشخص الذي يتعلق به الطفل تعلقا شديدا يف البيت أو يف مكان 

كيف انفعاليا للحياة املدرسية اليت تبعده عن األسرة جزء كبريا أخر ،فيحتاج الطفل لكي يت
يا لالنتقال إيل احلياة من اليوم ،وعلي هذا يصبح دور األسرة هو إعداد الطفل جسميا ونفس

 :ما يليهذه اإلعدادات  أهم ومن املدرسية
ن األم تشجع الطفل الصغري إف ،نفس املدرسة إىليذهب  أكربري أخ إذا كان للطفل الصغ -

 .ذلك ىن يتعود علأ إىله ن تذهب مع،كذلك تستطيع األم أ(هدايامتنحه )بالذهاب معه 
منه  أكربإذا مل يكن للطفل الصغري أخ تستطيع األسرة إن تبحث له عن جار أو صديق  -

غري ،ويقوم حبمايته داخلها حىت يشعر الطفل الصحىت بصحبه معه ويقدم له املدرسة قليال
 .الغريب بالنسبة له باألمان يف املكان

 مجيل مكانسة املدرسة أن املدر  ألم يف ذهن طفلها قبل الذهاب إىلجيب أن تغرس ا -
الذي كان متكيفا يف األسرة  إن الطفلفهناك قاعدة تقول ،للمكافأة والنجاحأهنا مكانوعلى 

 (223،222ص، 1113عبد الرمحان ،).     يعكس ذلك على تكيفه يف املدرسة
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 :الطفل لدىالمشاكل المترتبة عن القلق  -
م حيت تنتابه حاالت الفزع الطفل يعاين من األرق أو فرط يف النو  فنجد: النوماضطرابات  -

 .(املزعجةالكوابيس )الليلي 
ال  يءيضطرب هضمه فيصاب بق للطعام، كماشهية الطفل  فتقل: الطعاماضطراب تناول -

 حالته النفسية اليت يغلب عليها القلق  إىليرجع  وإمناعضوي، سبب  إىليرجع 
اهلدوء الغري الطبيعي فيضرب الطفل عن اللعب  إىليدفع القلق :اضطراب سلوك الطفل -

يدفعه القلق بان يكون   باحلياة، وقداالنزواء ويبدوا وكأنه مهموم وغري مستمتع  إىل مثال ومييل
قلقه وتزداد  للعقاب، فيزدادتصرفاته مما يعرضه األخطاء يف  مستقر كثريغري كثري احلركة 

 .حالته غري مستقرة
يفقد الطفل األمهية واملتعة يف النشاطات اليومية فيشعر بالفزع واليأس  حيث: االكتئاب -

 خوف يبدو سخيفا أو غري معقول وال وه(: الفوبيا)اخلوف املفرط /والتفاهة أو الذنب و
املدرسة والظالم أو حىت األماكن  إىلميكن تعليله ظاهريا وقد خياف الطفل من الذهاب 

 (66-65ص، 1111وفيق،).                                املزدمحة
 :الوقاية -

قراءة للطفل  يشعر الطفل باألمن واالطمئنان والرعاية، حبيثلوالدين احملبة واالهتمام  اتوفري 
 ال يشعرباب الغرفة مفتوحا حىت  خافتا، وتركنور الغرفة  الليل، وجعلبعض القصص يف 

أن يواجهوا مشكالت  وعلى،جيع األبناء يف أن يثقوا بأنفسهمتش علىالطفل باخلوف العمل 
 .نفسه ىل كي يكون له الفرصة لالعتماد علاحلياة بشجاعة وواقعية دعم الوالدان للطف

 (131بدون سنة،صلطفي، )
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أن نساعد الطفل عي ضبط خياله دون القضاء عليه، وخنلصه من الوهم جيب  :العالج -
 فان ختيل العفاريت واألشباح، يقلق الطفل وجيعله يعيش يف حالة نفسية خائفة 

 .أن نعود الطفل أن يقرتب مما خياف منه، وخيرتقه كان يسري يف الظالم -
خياف  إنه الخياف وال يفزع،ويكرر القول  انهحبيث يقنع نفسه  أن ندعوه لنإحياء الذايت -

 .لشجعانويتصرف تصرف ا
األمور بشكل  حقيقته، وحياكمخيافه غلي  يري ما خوفه، وانأن نعرف الطفل مبوضوع  -

 .من األذى حياته،وسالمته علىدائرة احلفاظ خوفه يف  صحيح، ويبقي
 (112، 111 ص، 2114محد ،أ)

نظرا للتغريات  القلق، وذلكاغلب املراهقني أشكال خمتلفة من  يعاني: المراهق لدى-4-0
كعدم املشاكل والتحديات اليت يواجهها   إىلالفيزيولوجية والنفسية اليت تطرأ عليه إضافة 

يولد له  يءالثقة بالنفس،ولعل أكثر ش الداخلي، وفقدانالتوافق يف الرأي مع اآلهل والصراع 
يشعر املراهق بعدم  ذ، إ(البكالوريا)االمتحانات النهائية  االمتحانات، وخاصةالقلق هو 

الذي لديه خوف من الفشل يف االمتحان يتولد عنده  واالنفعال، فالطالباالرتياح والتوجس 
 (151،ص2114داليا ،).           القلق من االمتحان

 :المراهق لدىالمشاكل المترتبة عن القلق  -
 ةالنفسية عانااملة بسبب جتانالوية األمراض العض بهيقصد :مراض السيكوسوماتيةألا -

واالنفعاالت الشديدة كما يقصد بذلك األمراض العضوية اليت تزيد أعراضها عند التعرض 
الذحبة الضغط،ارتفاع أهم األمراض  الشديدة، ومنوترات حاالت القلق النفسي والت إىل

فقدان  باإلضافة إىلاملعدة، لسكري، قرحةا الشرايني، الربو، الروماتيزم، البول الصدرية، جلطة
 .الثقة يف النفس

نتيجة للخوف املستمر من يظهر عدم االرتياح واالضطراب واهلم الذي :مشكلة االنفصال-
 (153،154 ص ،2111اللطيف،عبد ).له فقدان عزيز أو توقع حدوث ضرر أو كارثة
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 :الوقاية
 عن النفس  حللرتوياألماكن يف هناية األسبوع الذهاب ألحد  -
 ممارسة الرياضة ومتارين االسرتخاء، تناول طعام صحي   -
 .والنيكوتني جتنب الكافيني -

ميثل إجياد العالج املناسب اخلطوة األوىل يف طريق التخفيف من حدة القلق : العالج
والضغوط النفسية ويؤدي هذا العالج إيل حتسني أوضاع املراهق يف الشخصية وقد ينعكس 

ضا علي أدائه املدرسي وطريقة تعامله مع زمالء دراسته وأفراد أسرته ويرشح املختصون يف أي
علم النفس عدة طرق للعالج وتفادى تضاعف األزمات النفسية ومنها العالج الذي فقد 
يصلح التدخل الطيب  وصفات العالجية يف حالة من احلاالت رجوعا إىل طبيعة القلق ومدي 

اليت توصف يف ية اليت توصف لتلك احلاالت هي يف جمملها األدوية تقدم احلالة واألدو 
 .             االكتئاب حاالت
 : عالج السلوكيالستعمال اخائفة ب لفتاةعالج مثال ل

غرس يف نفسها اخلوف من حاصرت جمموعة من الكالب طفلة يف الثالثة من عمرها مما 
ىل خوف من كل احليوانات والطيور إذا اخلوف يتطور ويشتد حىت حتّول ، وبدأ هاحليوانات

 واحلشرات 
يف عمرها فذعرت وراحت ذات مرة صادفت الطفلة حشرة يف الطريق وهي يف اخلامسة 

ف الشارع خمالفة لقواعد األمور ممّا كاد أن يؤدي حبياهتا فعرضت على املعاجل تركض يف نص
 (113-112 ،ص2114د ،أمح):على مرحلتني فقام بعالجها هريبريتالسلوكي 
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مرحلة التعّرض التدرجيي : املرحلة الثانية  الرمزي،مرحلة التعرض التدرجيي  :األوىلاملرحلة -
انات فدعاها لرسم احليوانات يو احلراد أن يكون ألفة بني الطفلة و لىألة األو احلي ففي املرح

واشرتى هلا لعبا حمشوة أو مصنوعة من املطاط من والطيور واحلشرات وتلوينها بألوان زاهية 
، مما جعل األم تستفيد من مال يف بيت الطفلة مبراقبة أّمهانات و أجريت   هذه األعاللحيو 

 .بدوره يف حال غيابه  جتربة الطبيب املعاجل وتقوم
فقد تضّمنت تعريض الطفلة ملواقف حّية ملوضوعات اخلوف فقد حكى هلا  :املرحلة الثانية-

 عن احليوانات اليت خنافها وطلب منها أن تلصق صورها يف دفرت النشاط شيقةاملعاجل قصصا 
حليوانات والطيور وتلتقط هلا ىل القرب من البحريات لرتى اإوتعّلقها يف غرفتها مث اصطحبها 

ىل عيادة بيطرية إثر وبدأت تالعب بعضها كما أخذها ا أكالّصور مث اقرتبت منهض بع
العديد من احليوانات وتشاهد كيف يعاجلها الطبيب وهكذا حىت أنست الطفلة  لتقرتب من

اخلوف الذي كانت تشعر  من ثريكالباحليوانات وعرفت كل حيوان على حقيقته وأدركت أن 
 (113ص 2114محد ،أ).            هو إال وهمما  به
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 .مشكلة العدوانية والجناح عند المراهقين:العشرونالمحاضرة  -
 :والجناحالعدوانية  ماهية-2
 :المفاهيم المتصلة به وتحديد بعضالسلوك العدواني  تعريف-1-1

ال يوجد تعريف متفق عليه من  خمتلفة، لذا يستخدم مفهوم السلوك العدواين مبعاين       
أن غالبيتهم قد توصلوا إىل أن  ، إالوأسبابهأشكاله  الختالفجانب كل الباحثني وذلك 

هذا النوع من السلوك يهدف إىل إحلاق الضرر إما بالذات أو باآلخرين أو باألشياء 
 .بهوسنحاول فيما يلي ضبطه من خالل استعراض جمموعة من التعريفات املتعلقة 

 وعداء،  عدوا يعدو عليه،عدا  احلد،العدوان هو الظلم وجماوزة ˸لتعريف اللغويا-
تعدى احلق واعتدى احلق وعن احلق وفوق احلق  ˸ويقال عليه، ظلمهوتعدى  واعتدى عليه

 الظامل واجلمع عادون ˸أجياوزه والعادي أو املعتدي 
 ) 31سنة، صبدون علي،رشاد )

أن  والرتبية علىمعجم علم النفس  وآخرون يفيشري فؤاد حطب  ˸االصطالحي التعريف-
 .،أو نتيجة الشعور بالظلم أو حنو ذلكالسيطرةالعدوان هو التهجم على اآلخرين رغبة يف 

 )12ص،2113-2112سامية ،)
يشري هذا التعريف إىل أن السلوك العدواين ال ينشأ من فراغ بل يلجأ إليه املراهق لرغبته يف 

 بعض األمور املتعلقة بأشخاص آخرين أو نتيجة شعوره بالظلم  والسيطرة علىالتحكم 
 .أو اإلحباط أو غري ذلك

أو نشاط يقوم به  نوع،على أنه نشاط هدام أو خترييب من أي HILGARDكما عرفه*
 االستهزاءأو  احلقيقي،الفرد إلحلاق األذى بشخص آخر إما عن طريق اجلرح البدين 

 )116ص، 2111،خولة ).والسخرية والضحك
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سلوك يعرب عنه بأي  :أنه املعايطةالرمحان  وخليل عبدمصطفى نوري القمش  يعرفه الباحثان*
 .ممتلكاهمأو إىل ختريب  واألمل باآلخرينرد فعل يهدف إىل إيقاع األذى 

أن السلوك العدواين هو استجابة عنيفة فيها أضرار  يرى الباحث عبد احلميد حممد اهلامشي*
للتغلب على العقبات من أي نوع كانت بشرية أم مادية، مادامت تقف يف طريق حتقيق 

 .(12، ص2113-2112سامية ،).الرغبات
فعرف السلوك العدواين بأنه سلوك ينتج عنه إيذاء BANDURAأما ألربت باندورا*

يكون  واالستهزاء وإمايكون على شكل السخرية  املمتلكات، واإليذاء إماشخص أو حتطيم 
 ثالثيف وصفه للسلوك العدواين على  ويعتمد باندورابدنيا على شكل الضرب أو الدفع 

 ˸هي معايري
 وإتالف املمتلكاتاإلهانة  البدين، االعتداءمثل  ˸خصائص السلوك نفسه -أ

 .بصوت حادالشديد يعترب عدوانيا مع شخص آخر  فالسلوك˸السلوك  شدة-ب
سلوك يف املاضي وخصائص الشخص  عمره، ،جنسه˸الشخص املعتدي  خصائص-ج

 (13،ص2111حممد ،).عليهاملعتدى 
 هو أي سلوك يصدره الفرد هبدف إحلاق الضرر السلوك العدواين  ˸التعريف اإلجرائي  -

 .لفظيمت التعبري عنه بشكل بدين أو  سواءبالذات،آخر أو حىت  واألذى بفرد
 المفاهيم المتصلة بالسلوك العدواني والفرق بينها  -
موجه حنو الذات أو حنو شخص  العداوة،وهي الشعور بالغضب و ˸Hostilitéالعدائية-

و  السلبية لألشخاصتنطوي على املشاعر العدائية و التقوميات  اجتاهيةآخر وهي استجابة 
لرغبة يف إذا كان السلوك مدفوعا با ˸األحداث، أما الفرق بينها وبني العدوان فهو كاآليت 

 ،أما إذا كان السلوك عدوانيا حقيقة و يهدف إىل حتقيق تلك الرغبةإيذاء اآلخر فهو العداء
 (62،ص2113-2112حسني ،).على الواقع فهو السلوك العدواين
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 .،ميكن التعبري عنها بالسلوك العدواينداخليةهو حالة انفعالية شعورية ˸الغضب-
 وهو يشري إىل الشكل التطريف للعدوان الذي يتضمن حماولة إحداث إصابة بدنية ˸العنف -

القول كل عنف يعد عدوانا ولكن ليس كل عدوان  وعليه ميكننا، أو نفسية خطرية لآلخرين
 .ومادييعد عنف، فالعنف مادي لكن العدوان يكون معنوي 

املعارضة وهو أيضا ميل لفرض  رغم وأفكاره اخلاصةهو امليل لفرض مصاحل املرء ˸العدوان -
 .االجتماعيالسيطرة أي التسلط 

واألموال واملمتلكات اح على األرو  باالعتداءأو التهديد  االعتداء إرهابتعين كلمة ˸اإلرهاب-
صوره عدوان مرضي وهو يقرتب يف الكثري من  واملضمون هو،كما أنه يف الشكل العامة

 .ودوافعه من السلوك اإلجرامي
أنه ملن الصعب التفرقة فيما يظهر بعد املقارنة بني السلوك العدواين وبعض املفاهيم األخرى 

يساعدنا يف فهمها هو  يف حتقيق أمر واحد أال وهو إحلاق الضرر،ولكن ما التفاقهابينها 
 .املفسرة له وأهم النظرياتدواين السلوك الع معرفة العوامل املؤدية لظهور

 (62،ص2113-2112حسني ،)
 :األحداث جناح-2-0
 :تعريف الجناح -

اليت تواجه األسرة و املدرسة  االجتماعيةتعترب مشكلة جناح األحداث من املشكالت النفسية 
واليت هتم خاصة  ،الرتبية ورجال القانون و األمنو علماء  االجتماعو اجملتمع،واليت هتم علماء 

األحداث يف جناح مشكلة ويبدو أن ،األستاذ الذي يدرس أهم شرحية عمرية وهي املراهقني 
 لسلبية الناجتة عن هذه املشكلةوقاية و العالج حىت نتجنب اآلثار ابالتزايد يستوجب التدخل 

 .جيب علينا ضبط مفهوم اجلناح لكن قبل كل هذا
له هو اجلناية  واملصطلح املرادفاإلمث  والذنب أواجلنوح هو التعدي : التعريف اللغوي -

نه الفشل يف أداء أويعرف هذا االصطالح أيضا على وهي كل فعل حمظور يتضمن ضررا،
 )311صليبا،ص (     .واخلاطئ الواجب أو العمل السيئ
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 واملراهقني دوناجلنوح بالتحديد هو احنراف السلوك عند األطفال :ياالصطالحالتعريف  -
 اجملتمع  وعلى قيمسن الثامنة عشرة،الذي يتمثل يف سلوك ال أخالقي وخارج على القانون 

كما يعرفه عامل   منها، االنتقامأو رغبة يف  وحتد هلامما يسبب اجرتاء على األخالق  ومعايريه،
 بأنه انتهاك بسيط نسبيا للقاعدة القانونية أو األخالقية من طرف األطفال  أجنلشالنفس 

 ) 433ص ، 2112مرمي ،).سنة 11من  واملراهقني األقل
 :يلي قوبات على ماالعمن قانون  27تنص املادة ˸التعريف القانوني -

العقوبات املقررة يف  وتطبق عليهاجنح وخمالفات  ،جناياتتنقسم اجلرائم تبعا خلطورهتا إىل 
 :كاآليت  وعقوبتها هيصفة اجلرمية 

 ) سنة21 إىل 5 سجن مؤقت من ،، السجن املؤبداإلعدام( عقوباهتا˸املوصوفة جناية -
أخرى سنوات مامل يقرر القانون عقوبة  5 من شهرين إىل احلبس( عقوبتها˸املوصوفة جنحة -

 )2115العسكري ،القانون اجلنائي  (دج 2111 أكثر من وبغرامة
هم أن اجلنوح منوذج من السلوك باعتبار  االجتماعيوضحه علماء ˸التعريف اإلجرائي-

واألعراف والقيم املنحرف حبيث يقوم الفرد من خالله بتصرفات خمالفة للقوانني  االجتماعي
 .يف اجملتمع السائدة

 :المسببة لهوالعوامل السلوك العدواني  مظاهر-0
 :السلوك العدواني مظاهر-2-1

العدواين يف طبيعتها باختالف التعاريف فهناك عدة  وتصنيفات السلوكختتلف مظاهر 
 " بينينجر"Baenningerمن جاء به كل  تقسيمات للسلوك العدواين أمهها ما

 تناواله من ناحية صور التعبري عنه  حيث للعدوان تعريفهما يف"هاركايف"Harkavyو
 ˸كآاليتظاهر هي العدوان اجلسدي والعدوان اللفظي والعدوان الرمزي وهي  م 3 وقسموه إىل

 ويقصد به السلوك البدين املؤذي الذي يهدف إىل إحلاق الضرر ˸العدوان اجلسدي -
 .شد الشعرالضرب، الدفع، واألمل مثلباخلوف والفزع  وخلق الشعور

 ؟والشتم واالستهزاءويقف عند حدود الكالم الذي يرافقه الغضب : العدوان اللفظي-
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أيضا عن احتقار اآلخر كاالمتناع  وغري بدنيةهو التعبري بطريقة غري لفظية : العدوان الرمزي-
 )17ص، 2113نعيمة ،) .حبدةأو النظر إليه نظرة غضب له،عن تناول ما يقدمه 

مفهوم العدوان من حيث فتناوال " 1116سوثرالند "و" 1113ال قادرعبد طه فرج "  أما
إعطاء مظهرين له مها عدوان موجه حنو الداخل والثاين موجه حنو اخلارج  اجتاهه فتوصال إىل

 ˸ومها موضحان كاآليت 
 .وهو املوجه حنو الذات كاالنتحار: حنو الداخلموجه عدوان  -
 .املمتلكات كالسرقةأو حنو اآلخرين كاالعتداء على األشخاص :اخلارجحنو موجه عدوان -

 1161"وأبعاده فنجدأما خبصوص تصنيفات السلوك العدواين من حيث أشكاله 
Buss"على شكل ثنائيات ترتكز على ثالث ه حبيث قدم الشامل له تصنيف قدم الذي

 ˸كاآليت  حماور أساسية هي
 مباشر، العدوانغري  العدوانالعدوان املباشر مقابل ،النشط مقابل العدوان السليب العدوان)

 .(البدين مقابل العدوان اللفظي
  الغري مباشر والبدين النشط. الضحيةالبدين النشط املباشر كضرب -:هيعات ر وهلا مثانية تف

 .كاملداعبة اجلسمية اخلفية
البدين السليب الغري و  إلعاقة حركة املرور املباشر كالوقوف منتصف الطريق والبدين السليب-

 .عمل هاممباشر كرفض أداء 
كالنميمة   باشراملغري  واللفظي النشط فظية لآلخرللاهانة اإلواللفظي النشط املباشر ك-

 16)، ص2111حسني،).املاكرة
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 واب السليب الغري مباشر كرفض اجل واللفظي  ض الكالماملباشر كرف اللفظي السليب-
 .أو املوافقة نطقا أو كتابة

يهدف إىل إحلاق األذى  والتقسيمات السابقةإذا كان تعريف العدوان يف بعض التعريفات 
نه قد يكون أمباشرة، إالبطريقة مباشرة أو غري  و النفسي للذات أو لآلخرين سواءالبدين أ

 ˸ن و ره الباحثأقف معني دون وقوع األذى وهذا ما العدوان وسيلة لتحقيق هد

 ˸ه إىل نوعنيو حيث قسم" 1177باص "و " بارون " و «Feshbach 1964فيشباخ" 
 .األذىوجه حنو اآلخرين هبدف إحلاق م ˸العدوان العدائي-
أي ، واسرتدادهحنو اآلخرين هبدف احلصول على شيء ما مثال  موجهالوسيليالعدوان  -

 .إرجاعه
العدوان  فالعدوان كرد فعل لعدوان قائم هو،والعدوان املضاداألمر نفسه يف حالة العدوان 

،وهنا اليسعى عل ضد العدوان اإلسرائيلي العنيفعدوان الفلسطينيني كرد ف˸املضاد مثل 
لكن رمبا العدوان  ،الفرد إىل إحلاق الضرر بالفرد املعتدي بقدر سعيه للدفاع عن النفس

 .املضاد الذي هو ذو اجتاه دفاعي يتحول يف ذاته إىل عدوان هجومي
باس »إعدادلقائمة العدائية من " Bushman1111بامشان"أما الدراسة اليت أجراها 

التهجم، العدوان غري  ˸اليت تتضمن سبعة أبعاد هي "1157Buss et Durkeeودوركي 
فقد توصل الباحثون  ،االستياء،العدوان اللفظي لالستثارة، السلبية،الشك،القابلية  مباشر،

 ˸إىل وجود عاملني أساسني مها 
 "وهي العدائية الغضبية الغري صرحية "العصبية عامل العدائية  -
 "الصرحية  املضادة، التفاعليةوهي العدائية "عامل العدائية التعبريية  -
 )17،ص2111حسني ،)
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نا أحيا تكون واملتباينة واليت ومظاهره املتباعدةالعدوان  شكالنستخلص من العرض السابق أل
 سواء واألذى بالضحيةالضرر  وهي إحلاقن هلا نتيجة واحدة أبينها  ومتداخلة فيمامرتبطة 

 .كان هذا هدفا يف حد ذاته أو وسيلة لتحقيق شيء معني أو حماولة للدفاع عن النفس
 :لسلوك العدوانيلمسببة لالعوامال-0-0

ن هناك أسباب تؤدي إىل ظهور السلوك العدواين أوالباحثني علىكثري من العلماء اتفق ال
 :ما يلينذكر منها 

 :البيولوجيةالعوامل  -
 العدواين وكميتهن تكرار السلوك أامل اهلامة املسببة للعدوان حيث متثل إحدى العو :الوراثة-

م ئمن خالل إجراء مقارنة بني التوا دور الوراثة منومت التأكد  ،تنتقل من جيل آلخر
حقيقيني ملعرفة ما إذا كان السلوك العدواين هو نفسه لدى الفئة  والتوائم الغرياحلقيقيني 

 .اجلييناألوىل لكوهنا هلا نفس الرتكيب 
 فإنه يسببخلل على مستوى الدماغ  إذا وجد هتوصلت الدراسات إىل أن :العصيباجلهاز -

وخيفض ن حدوث إصابات على مستوى الفص اجلبهي يولد العدوانية أكما   العدوان،
 .السابقةبالذات والوعي باخلربات  اإلحساس

 الربوجيستريون لدىزيادة هرمون التستستريون عند الذكور ونقص هرمون إن :اهلرمونات-
 .ومن مثةالعدوانتزيد من قابلية اإلثارة 

صبغي ويكون  47إىل  46 ويقصد هبا زيادة الصبغيات من :الوراثيةشذوذ الصبغيات -
"XXY "و أ"XYY "عدوانية لديهم خاصية النوع  واألشخاص األكثرXYY  الذكورية

 )61،ص2113-2112سامية ،).ونقص الذكاءمع اضطراب العاطفة 
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 : االجتماعيةالعوامل -
االجتماعية اخلاطئة منها أساليب املعاملة الوالدية الغري سوية   التنشئة: باألسرةعوامل تتعلق -

حد أفراد األسرة أانفصال الوالدين أو حىت كون  األسرة،مهال القسوة غياب األب عن كاإل
شخص مضاد للمجتمع أو متبوع قضائيا أو خمتل عقليا أو مريض نفسي أو معاناة األسرة 

 .انمي السلوك العدواين بني أفرادهمن فقر وزيادة عددها ي
 .والتشتت األسريارتفاع معدل الطالق  منها :باجملتمععوامل تتعلق -
يف طرق الرتبية بني أفراد  والتباين الواسعغياب اهلدف القومي الذي ميتص طاقات الشباب -

 .اجملتمع
 .على املستوى االجتماعي واهتزاز القدوةاهنيار القيم األخالقية -
 وهذا لغيابيف ظل نقص االهتمام بالرياضة البدنية  والفراغ الفكرياهنيار مستوى التعليم -

 )31، ص2114، على).عات الرياضة أو دور الشباباملرافق العامة كقا
 :النفسيةالعوامل  -
من يرى إن العدوان هو النتيجة احلتمية الطبيعية لنإحباط احلرمان وهو  هناك: اإلحباط-

إن السلوك " فيلد هارميان "استجابة للتوتر الناشئ من حاجة عضوية غري مشبعة ويرى
العدوان تتناسب مع حجم اإلحباط  وإن كثافةالعدواين هو تعويض عن اإلحباط املستمر 

 .كلما زاد إحباط الفرد زاد عدوانهو 
مثل الغضب اخلوف القلق الصدمات النفسية والتعصب ودافع :الشديدة االنفعاالت -

 )21، ص2114أمساء،).               القتال
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 المراهقين والجناح عندتابع لمشكلة العدوانية : والعشرونالمحاضرة الواحدة 
 :المسببة لهحداث والعوامل جناح األ أشكال-3

الذي  عشرة،بالتحديد هو احنراف السلوك عند املراهقني دون سن الثامنة اجلناح  اجلنوح أو
هو من  ،أييتمثل يف سلوك ال أخالقي خارج على القانون و على قيم اجملتمع و معايريه

املشكالت النفسية و االجتماعية اليت تستوجب منا التدخل للوقاية و احلد من هذه الظاهرة 
 .و للتخلص منها علينا معرفة أشكال اجلنوح و العوامل املسببة له 

 :الجنوح أشكال-3-2
: تتعدد أشكال اجلنوح تبعا لالستعدادات اخلاصة وألوضاع البيئة نذكر من ذلك    

 ،االعتداء على األمن والشغبالتزييف، التخريب  ،ةالشجار، الكذب املرضي،السرق
 وتعاطي املخدرات،السلوك اجلنسي املنحرف ،التمردالبطالة،التشرد،العامة وعلى املمتلكات

 .واإلدمان
هذه األشكال قد ترتابط فيما بينها ورمبا يؤدي ممارسة إحدامها إىل التورط يف األخرى مثال 

ء داتعإىل اال ورمبا يؤدياإلدمان على املخدرات يؤدي إىل السرقة هبدف احلصول على املال 
واهلروب النامجني عن تناول املخدرات  والضياع الذهينعلى احملارم نتيجة التشوش العاطفي 

 .يقع الفرد يف قبضة عصابات السوء درسة وهبذاامل من
 وعدوانجنس  من( للغرائز وفرةاتية للسلوك اجلانح ملا فيها من و إن املراهقة بطبيعتها مرحلة م

من عدم استقرار  والتمرد عليهاوملا فيهامن رغبة يف التحرر من سلطة الكبار  وملا تبديه)
 .والنفسية ومع اآلخريناجلسمية  يف التكيف مع التغريات ومن صعوبةعاطفي 

 )421،ص2111مرمي ،)      
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 :األحداثجناح ل المسببة العوامل-3-0
جناح األحداث هو حتصيل حاصل جملموعة من الظروف و العوامل و املالبسات اليت تقود 

 الفردي  جنوح: االحنرافع هنا منيز نوعني من املراهقني لنهج سلوك مضاد للمجتم
 :اجلنوح إىل ما يلي إىلاملنطلق ميكننا تقسيم العوامل املؤدية  ومن هذا اجتماعي وجنوح

 : عوامل ذاتية -
 .واحلالة الصحيةمقومات جسمية مثل الشكل اخلارجي للجسم -
 .وميوله ورغباتهمقومات سيكولوجية مثل شخصية املراهق -
عقلية مثل درجة الذكاء فاملراهق الذي لديه نقص عقلي ليس لديه القدرة على  مقومات-

 )61،ص2114عبد الرمحان ،(.  اخلطأمتييز الصواب من 
األمن، ،االفتقار إىل العاطفي القلق، احلرمان،التوتراإلحباط،،النفسي الصراع: نفسيةعوامل  -

 .الديين وضعف الوازعالعقلي  للذات، الضعفاملضطرب  النمو
 :عوامل أسرية -
 .االحرتام بينهم و وانعدام الثقةتوتر العالقات بني أفراد األسرة ككثرة النزاعات بني أفرادها -
 .له والطفل كرفضهماضطراب العالقات بني الوالدين  -
، الطالق، االنفصال، اهلجران: ومنها وتفكك األسرةعدم االستقرار العائلي -

 .املوت،السجن
 "انعدام وسائل الراحة، ضيق مساحة املنزل، الفقر" : فنجدمن الناحية االقتصادية  أما

 "التشجيع على االحنراف، اجملون، اإلدمان" : جند أما من الناحية األخالقية
الدوام  واملراهقني علىفال لألط وتلبية الرغباتالزائد  كالتدليل: اخلاطئأسلوب الرتبية -

كذلك أسلوب ،واحلمايةالرعاية  والتساهل واإلفراط يفيف اللني أي اإلفراط مراقبة، نوبدو 
 )113، ص2114صاحل ،).املعاملة بني األبناء والتفرقة يفاإلفراط يف العقاب 
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 :عوامل بيئية اجتماعية -
واملعايري عملية تعلم القيم األخالقية  والنقص يفأسلوب التنشئة االجتماعية اخلاطئة  -

نقص  سنا،صغر أهم منهم على من وتأثري الكبارالبيئة اجلاحنة  نطاقواتساع  االجتماعية
 .الوعي واجلهل وقلةالرتبية اجلنسية  الفراغ، سوءوسائل الرتفيه ومشكلة وقت 

للمدرسة دور مهم يف تشكيل الوعي خاصة يف حالة أمية الوالدين لكن كثريا ما تلعب  -
 :املدرسة دورا سلبيا ذلك ل

العالقة بني التلميذ وواقعه فهي ال حترص ان يكون الدرس نظريا تطبيقيا يف عدم توطيد  -
 .اجملتمع بل تكتفي بالتلقني فقط

 .ن حماولة منهم على إجياد حل بديلفصل التالميذ املشاغبني مباشرة دو  -
كانت هناك مجاعة من الرفاق منحرفة جتذب باقي األطفال   واألصدقاء فإذامجاعة الشلة  -

 .أخالقي خاصة عند افتقاد املراهق للجو األسري السوي جو من السلوك الال واملراهقني إىل
(114، ص2114صاحل ،).ةاحللقة مفرغ واملدرسة وهبذا تبقىضعف الرابط بني األسرة  -  

 3-3-أمثلة عن بعض الجنح 
وتكلف العامل  بلدانتسبب مشاكل عديدة يف معظم  واملخدرات مواد اخلمر :اإلدمان -

جعل  واجتماعيا وجسميا مماألهنا تدمر اإلنسان نفسيا  واقتصادية كبريةخسائر بشرية  الدول
 وخصصت العقولمن اإلدمان مشكلة أولتها اهليئات الدولية أمهية كبرية ورصدت األموال 

 .وتزايدهاحماولة الوصول إىل حلول حتد من تفشيها و لدراستها 
وأحيانا اإلدمان أو االعتماد بأنه حالة نفسية  1173عرفت هيئة الصحة العاملية سنة و 

 وأمناط سلوكاستجابات  ومن خصائصهاتنتج عن تفاعل الكائن احلي مع العقار  عضوية
أو دورية للشعور بآثاره خمتلفة تشمل دائما الرغبة امللحة يف تعاطي العقار بصورة متصلة 

املتعاطي على أكثر من  وقد يدمنثار املزعجة اليت تنتج من عدم توفره و لتجنب اآلأالنفسية 
 )74، ص2111-2117سامية ،):السابق اخلصائص التالية لنإدمان وأضيف للتعريفمادة 

 



 
 

124 

 
 .بأي وسيلة واحلصول عليهالرغبة امللحة يف االستمرار على تعاطي العقار  -
بعض املدمنني يظل على  وإن كانتزايدة لتعود اجلسم على العقار زيادة اجلرعة بصورة م -

 .جرعة ثابتة
 .العقار والعضوي علىاالعتماد النفسي -
 .لكل عقار عند االمتناع عنه فجأة وجسمية مميزةظهور أعراض نفسية -
 :قبل أن يصل املتعاطي ملرحلة اإلدمان بأنه مير باملراحل التالية:مراحل إدمان املخدرات-
من عدم انسجام  اإلدمان،وعلى الرغماخلطوة األوىل حنو عامل  وهي: التجريبمرحلة -

عادة إىل ما بعدها فمثال متعاطي اهلريوين ألول مرة  أهنا تسلمهاملتعاطي مع هذه املرحلة إال 
 .                    عادة ما يشعر بالغثيان

ترتبط هذه املرحلة بأصدقاء السوء الذين  عادة :املنتظمغري أي  مرحلة التعاطي العرضي-
حياولون التأثري على املتعاطي بان ينسى مساوئ جتربته األوىل مع املخدر، وما صاحب ذلك 

مرة تلو األخرى تزول  إعادة احملاولةمع  لكن ،والدوار والغثيانمن أعراض كالسعال 
 .األعراض

يشغل بال املتعاطي يف هذه املرحلة  وهي مرحلة متقدمة وكل ما:مرحلة التعاطي املنتظم-
 .لكي يضمن توافره باستمرار البحث عن مصادر العقار أي املخدر

هي املرحلة األخرية يف سلم اإلدمان وفيها يدخل املتعاطي إىل الطريق :مرحلة االعتماد -
 .اجملهول حيث يصبح املخدر جزءا من حياة املتعاطي فريفض االستغناء عنه

 :املخدراتلنإدمان على  اآلثار السلبية -
العصبية، تآكل املاليني من اخلاليا  ،التهاب املخ ،الكبد إتالف: العضويةاآلثار  -

 اجلنسي،التأثري على النشاط  الدم،ضغط  الصدرية، وارتفاع يفيف القلب كالذحبة  اضطرابات
فقدان الشهية  ،سرطان الكبد والبلعوم،سرطان الرئة  والسكري،مرض القلب  الدم،فقر 

 )75-74، ص2111-2117سامية ،).أي السيدا اإلصابة مبرض نقص املناعة للطعام،
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قلة  ،كالبارانويا و الفصام  بعض األمراض الذهانية، عقلي حاد خلط :النفسيةاآلثار  -
 .عدم السيطرة على السلوك ،السلبية و االكتئاب ،اإلدراك و نقص الرتكيز

 ،احنراف األحداث  ،تفكك األسر  ،يؤدي اإلدمان إىل الطالق :اآلثار االجتماعية -
سوء التوافق االجتماعي و عدم الرضا عن ،انتشار اجلرمية و كذلك انتشار حوادث املرور

 .العالقات االجتماعية 
 ختصيص أموال ملكافحة املخدرات ،يقل مستوى اإلنتاج:والسياسيةاآلثار االقتصادية  -

تعد املخدرات من أسلحة احلرب الوطنية،يعد جزءا ضائعا من الثروة مدمنيها  وأموال لعالج
 .                                     عن الدولة ومعلومات خطريةإفشاء أسرار  الوطن،اليت يوجهها العدو لضرب استقرار 

 )77-76،ص2117/2111سامية ،)
 :السرقة -

 مشكلة السرقة وقد شغلتاجتماعي ميكن اكتسابه عن طريق التعلم  السرقة سلوك
على معرفة أسباب  والباحثني للتعرفالكثري من املتخصصني  واملراهقني أذهانبني األطفال 

ظهورها وأشكاهلا بغية وضع احللول الناجعة ملعاجلتها حتقيقا ألهداف تنشئة األطفال 
 تربية صحيحة واملراهقني تربيتهم

ميلكه اآلخرين دون وجه  االستحواذ على ما بأهنا: 1116باقراش  عرفها :السرقة تعريف-
 .  حق
ميلكه اآلخرون أو إهنا سلوك صادر  ترمي للحصول على ما عملية: 1113وعرفها عريفج -

 .عن رغبة تؤدي إىل وظيفة معينة
 :للسرقةفع املراهق داألسباب اليت ت -
 .كالرغبة يف إشباع امليول مثل التدخني أو املخدرات  :دوافع ظاهرية-
 .اقتناء مالبس جديدة أو شراء لوازم رياضيةك:والعواطف واهلواياتالرغبة يف إشباع امليول -
(43سنة، صبدون  مسرية،).                                             اماالنتقالرغبة يف -  
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لديها األموال الكافية  واألصدقاء ليسمثال مجاعة الشلة  :الرغبة يف التخلص من مأزق-
 .لشراء الكحول اليوم فهو حيب أن خيرج من هذا الوضع ليجلب النقود بالطريقة الغري سوية

 والعالقات االجتماعيةعن عالقة السارق بالبيئة اليت يعيش فيها  نامجة: الشعوريةدوافع -
 :حاالت متعددة ميكن حتديدها باألنواع التالية والبد أن أشري إن للسرقة، السائدة فيها

ن يتفق اثنان أسرقة ملفرده السرقة اجلماعية أي ن يقوم الطفل أو املراهق بالأ السرقة الفردية أي
 .أو أكثر على عملية السرقة

ه هو قائد عصابة أنرقة، أو يكون السارق متبوعا أي ن يكون السارق تابعا لعصابة السأي أ
تكون باإلكراه من آلخرين، قد  وإما قدالسرقة، قد تكون السرقة رغبة ذاتية للطفل أو املراهق 

 .تكون خمتلفة وأحيانا ماتكون السرقة لنوع معني من األشياء 
 :مظاهر السرقة-
 فاملراهق السارق غالبا ما ينتهج السلوك العدواين للحصول على شيء ما:العدوان-
 السرقة نقيض األمانة كفضيلة من الفضائل اليت جيب ترسيخها فلمجتمع:اخليانة-
 وهو مؤشر على سوء تأقلم الطفل أو املراهق مع اآلخرين كاحلرمان : سوء التكيف-
 .رغبة مؤقتةالوعا من االستسالم املتسرع لدافع قد تكون ن: والسرقة االستسالم-
 هبا الطفل العصايب تكون اضطرابا نفسيا يقوم قد: االضطراب-
 .وتفاعله معهميتعلمها الطفل من معايشته لآلخرين :صفة مكتسبة-
 .وخيص اآلخرينيف إطار األسرة على التفريق فيما خيصين :عدم التدريب-
دقة ، خفة احلركة العامة، هذه املهارات سرعة حركة األصابع من:والعقليةاملهارات اجلسمية -

 .دقة املالحظة، الذكاء العام وفرة،والبصراحلواس السمع 
 (47-43صص  بدون سنة، مسرية،)
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 :االنحراف الجنسي-
اليت نشاهدها  وأنواع الشذوذأن كثريا من أشكال الصراع العقلي  1157يقول دوجالس توم 

 .السواء ترجع مباشرة إىل اخلربات السيئة السابقة يف األمور اجلنسية والصغار علىيف الكبار 
 :األعراض-
 .السحاق وحنو نفس اجلنس أي اجلنسية املثلية اللواط -
اليت يستعملها  باألشياءأو الفتيشية معناها التعلق اجلنسي  األثرية: ماديةحنو موضوعات  -

 .والشعراألخر مثل اللباس 
 .االستسالم اجلنسني ،االستهتار و حنو املومسات كالبغاء -
النرجسية   واألدوات البديلةحنو الذات النشاط اجلنسي الذايت املفرط أي العادة السرية  -

 .كعشق الذات
الصدوف الذي ، هوة املرضيةالشبقية املرضية أي الش –اجلنسي  اإلفراط: الدرجةاحنراف  -

الضعف اجلنسي  والعنة وهي،عند املرأة والربود اجلنسي واالمشئزاز وعدم الرغبةيصحبه التقزز 
 .عند الرجل

 .لبس مالبس اجلنس اآلخر والرغبة يفاالستعراض اجلنسي  :مظهرية -
 حب العذاب من احملبوب  واملاسوشية هيوهي حب التعذيب للمحبوب :السادية -
 .طفالمجاع األ، هتك العرض، صاباالغت:إجرامية -
 أي مجاع احليوان  :حيوانية-
 احلدوثوهو نادر :مجاع احملارم -
 .العصاب اجلنسي ،املنع املرضي، اجلنسية الفرجة: أخرى-

 )455، ص1157حامد ،) 
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 :األسباب -
اجلهاز التناسلي، خلل  الذايت، وخللمثل خلل اجلهاز العصيب  :االضطرابات الفيزيولوجية-
قص الرتبية اجلنسية أو انعدامها و تأخر البلوغ إضافة إىل نأاجلنسي  الغدد، البكور إفرازات يف

 .الزواجالعنوسة أو تأخر 
 .تغلب عضو جنسي على األخر مثل: واالضطرابات الوالدةاالضطرابات الوراثية -
 وموانع االتصالالعقلية  املخ، األمراض املعدية، أمراضالعوامل العضوية مثل األمراض -

 .الطبيعي
والقيم املعايري االجتماعية  والغرائز وبنيمثل الصراع بني الدوافع  :األسباب النفسية-

 والكبت وإخفاق الكبتاجلنسي  وموانع االتصالوبني الرغبة اجلنسية  األخالقية
 .والنكوص االنفعايل واستحالة اإلعالء

الصحبة اجملتمع و التنشئة االجتماعية يف األسرة و يف  كغياب: احلضاريةاألسباب البيئية  -
املثريات  باجلنس، كثرةحوال االجتماعية أي غياب السعادة و حماولة حتقيقها السيئة وسوء األ

 (456،ص1157حامد ،)اجلنسية 
 ˸النظريات المفسرة للسلوك العدواني أهم-4

عنه  وما يرتتبمع اختالف النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة للسلوك العدواين 
أيضا النظريات  واملعتدى عليهوعلى اجملتمعككل، تعددتمن آثار سلبية على املعتدي 

 :األسباب املؤدية إىل حدوثه ومن أهم النظريات مايلي وتعددت معهااملفسرة هلذا السلوك 

 
 ˸البيولوجية  النظرية-4-2

نظريات السلوك 
 العدواني

نظرية التحليل 
 النفسي 

نظرية التعلم  نظرية اإلحباط
 االجتماعي

النظرية 
 البيولوجية
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يرى أصحاب هذه النظرية أن العدوان هو التعبري الطبيعي لعدة غرائز عدوانية مكتوبة وهو 
يعترب السلوك العدواين سلوكا غريزيا هدفه تصريف  اإلنسان، لذلكجزء أساسي يف طبيعة 

يشعر اإلنسان بالراحة وقد توصلت دراسة  وإطالقها حىتالطاقات العدوانية الداخلية 
lippa 1990  "ايلي إىل م˸ 

 توصلت دراسة  تستستريون، كماالذكور أكثر عدوانية من اإلناث الرتفاع نسبة هرمون -
- lipsitt 1990 " إىل ما يلي˸ 
 .وزيادة العدواننقص السريوتونني يرتبط حبدوث االستثارة -
فقد أشارت إىل أن هناك مناطق يف MAYER 1977وMARK 1970أما دراسة-

مسؤولة عن ظهور السلوك العدواين لدى  واجلهاز الطريفاجلبهي  وهي الفصأنظمة املخ 
على ذلك إجراء جراحات استئصال بعض التوصيالت العصبية يف  أمكن بناءااإلنسان ولقد 

 .هذه املنطقة من املخ لتحويل اإلنسان من حالة العنف إىل حالة اهلدوء
 ˸التحليل النفسي  نظرية-4-0

من مؤسسي هذه النظرية حبيث انه ينسب العدوان إىل تلك الدوافع FREUDيعتربفريد
 الغريزية األولية األساسية فالعدوان مظهر لغريزة املوت وقد تعددت اآلراء املؤيدة 

إن  اعترب)ADLER )1131-1171الفرويدية للعدوان حيث جندأدلر  والرافضة لنظرية
 متفوقا  وإن يكونن يكون قويا أنهائي لنإنسان إن يكون عدوانيا و اهلدف ال

 .بل هو استجابة الفرد للقلقليس غريزة  العدوانن تقوإل)HORNY)1145هورين-
لكن يظهر لنا من خالل النظرية الفرويدية للعدوان إهنا نظرية غريزية ومل تقدم تفسريا للتباين 

كان متشائما حني ذهب إىل أن اإلنسان إذا مل يوجه   وأسبابه وفرويديف السلوك العدواين 
 .نفسهغريزة املوت لآلخرين فإهنا تتجه يف احلال إىل تدمري الشخص 

 )44-36ص ص ،2111، حممد)
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 ˸اإلحباط  نظرية-4-3
" R.searsروبرت سريز"و " ميلر"، " J.Dollard"جون دوالرد"من أنصار هذه النظرية 

هذه النظرية إن العدوان هو رد فعل طبيعي ملا يواجهه الفرد من  أصحابحبيث يرى 
نسبة هلم إن اإلحباط يؤدي إىل العدوان يف وجود إثارة العدوان إذا كان لابحباطات متعددة فإ

 .اإلحباط حيدث بطريقة متعسفة
 .عندما يكون فعال يف التخلص من العقبات اليت تعرتض طريق إشباع احلاجات-

ميكن أن يؤدي إىل أنواع عديدة من السلوك غري العدوان مثل زيادة االعتمادية لكن اإلحباط 
يؤدي دائما إىل العدوان مباشرة لكنه يؤدي إىل الغضب  أو االنزواء أو التسليم فاإلحباط ال

 )11،ص2116نعيمة ،).للعدوانالذي جيعل اإلنسان مهيأ 

تشرح نظرية التعلم االجتماعي العدوان كسلوك ˸التعلم االجتماعي نظرية-4-4
لألشخاص الذين يتعلمون من خالل مالحظاهتم لنماذج سلوك اآلخرين وقد توصل العامل 

 ˸يف تفسريه للسلوك العدواين إىل ما يلي " 1173ألربت باندورا 
 .والتقليدمعظم السلوك العدواين متعلم من خالل املالحظة  -
 .السابقةاكتساب السلوك من اخلربات -
 .)والعقاب الثواب  أثر( واملكافآتتأكيد هذا السلوك من خالل التعزيز  -
 .العقاب قد يؤدي إىل زيادة العدوان -

وقد حددت البحوث يف تقليد العدوان بعض الظروف اليت ميكن إن تزيد من تأثري النموذج 
 :على سلوك من يالحظه

 .الناظرينإذ تزيد قدرة النموذج من استثارة العدوان لدى :نفواقعية منوذج الع -
 .وبني املالحظازدياد جاذبية النموذج وازدياد التشابه بينه  -
يزداد احتمال السلوك العدواين فعال وتقليدا للنموذج بعد مالحظته مباشرة أكثر منه يف أي -

 )57،ص2111،حسني )        . الزمنيةوقت آخر وتقل احتماالت التقليد بزيادة الفرتة 
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 .عالجالو طرق الوقاية  ية والجناحالعدوانأثار  -5
بالنسبة للضحية يف األذى ال تتمثل آثار السلوك العدواين :ة والجناحالعدواني آثار-5-2

 :ذلكو اخلسارة بل تفوق أاجلسدي 
 :تأثري العدوان على الضحية-
فوق جروحهم اجلسدية آالم ت والضرب منالذين تعرضوا للهجوم  عدواناليعاين ضحايا -

اإلحساس باألمان وعدم الثقة يف  باخلجل، فقدانالصدمة العاطفية كالشعور وهي تتمثل يف 
شعور الضحية بأهنا حمل لوم من اآلخرين لوقوعها   واآلخرين وهولوم الذات  ،اآلخرين
 )31،ص2111رزيقة،).كضحية

 :املعتديتأثري العدوان على -
 :د ذلك إىل املعتدي يف حد ذاته يف،بل ميتثار العدوان على الضحية فقطتقتصر آ ال
 .زيادة نزعة املعتدي للعدوان -
 وقدرته علىلعدوان قد يقلل من فرصة املعتدي يف التعليم اف :واالجتماعيةاآلثار األكادميية  -

 .اإلجناز األكادميي
فالعدوان املصحوب بنوبات غضب يزيد من خماطر التعرض ملشكالت  :اآلثار الصحية -

 .الصدريةأمراض الشريان التاجي اليت قد تؤدي إىل الذحبة  :أمههاصحية 
أساليب ووسائل العنف باستمرار من شأنه أن جيعلنا  ةفمشاهد: للمعتديالتبلد العاطفي  -

 )13،ص2113-2112سامية ،).والعواطفمتبلدي الشعور 
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 :وعالجه والحد منهمنع العدوان  طرق-5-0
من الضروري معرفة بواعث هذا السلوك هل هي اضطرابات عضوية أم نفسية أم ظروف 

 .طريقة التعامل معها حسب طبيعتها بالعالج النفسي أو اإلرشاد نعرفاجتماعية لكي 
 حباطاته إ ويقلل منللمراهق يراعي قدراته ئم توفري جو مالجيب  :العالج النفسي -

 .والطمأنينةالشعور باألمن  وغضبه ويبعث فيه
 والوالدين يفمن املراهق  وتوجيه كليتم يف جلسات متعددة هدفها إرشاد :العالج األسري -

 .طرق تعلم املهارات االجتماعية اجلديدة ملواجهة ضغوط احلياة بشكل متحضر مقبول
 والقلق تساعدإن مضادات االكتئاب  والدراسات إىلأشارت األحباث :العالج الدوائي -

كلها تستعمل " الرسيبرييدون "،"هالوبيدول "على التخفيف من حدة السلوك العدواين مثل 
 .من اضطرابات سلوكية وما يصاحبهلعالج القلق 

أو من قبل الوالدين وهلا  مفروضة قانونياكانت   إلجراءات الردعية سواءفا:والعقابالردع -
 .واالحنرافدور فعال يف التقليل من نسبة العدوان 

 )57ص، 2115، حامت) بتصرف.والشفقةإحداث انفعاالت مضادة للعدوانية كالتعاطف -
اليت قدمها العلماء  وأهم التفسرياتنستخلص مما سبق عرضه حول مفهوم السلوك العدواين 

حوله ملا له من آثار سلبية يصعب التحكم فيها أو كبحها يبدو انه سلوك غري مرغوب فيه 
 .يف اجملتمعات عامة
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 :جناح األحداثمشكلة من الوقاية  طرق-5-3
واالهتمام اد كل التدابري الوقائية الالزمة يف إطار املؤسسات االجتماعية املختلفة اختجيب -

 .رفع مستوى املعيشة وبرامج التوعية بوسائل
عامة يف تفادي  واجملتمع بصفةاإلعالم  واملدرسة ووسائلجهود األسرة  جيب أن تتضافر-

 .أسباب اجلناح
 .ومعاجلة املراهقنيخبصوص عملية التنشئة االجتماعية لألطفال  وإرشاد الوالدينتوجيه -
 :األحداث مشكلة جناح عالج طرق-5-4
الذات  وتعديل مفهومالسلوك اجلانح  وحماولة تصحيحالعالج النفسي الفردي أو اجلماعي  -

 .املمركزعن طريق العالج النفسي 
 ومقابلة عواملباجلناح وحل الصراعات  والسمات املرتبطةاالهتمام بعالج الشخصية  -

واالهتمام من إشباع احلاجات النفسية مثل األ عليها وحماولة التغلب ودوافع العدواناإلحباط 
 .اجلنسية بالرتبية

العمل على جتنيب الطفل التعرض لألزمات االنفعالية  وحتميلهما مسؤوليةإرشاد الوالدين  -
 .عقاب العنيف ال جيدي مع اجلاحننيال واإلحباط وإفهامها أن ومواقف الصراع

 وقت الفراغ  وخارجه وشغلامة داخل املنزل البيئية الع وتعديل العواملالعالج البيئي  -
 .والرتفيه والنشاط االجتماعي

 يساعد اجلانحاجلانح يف جو نفسي مالئم  والرتبوي واملهين للحدثاإلرشاد العالجي  -
 .ه وتقومي سلوكه حنو األحسنتوجيه يف والفهم ويساهمعلى زيادة الوعي 

كاملسجد ودور الشباب دور كبري يف إحياء الضمري املغيب   واملنشآت العموميةللمرافق  -
إضافة إىل األساليب القانونية الردعية اليت جعلت اجلنحة نوع من اجلرمية ،عند الشباب
عقوبة خمففة ذات غاية تأديبية وهي احلبس من شهرين إىل مخس سنوات مع  وخصصت هلا

 )225،ص2114الرمحان ، عبد ) بتصرف.51111 إىل 211غرامة مالية من 
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 :المراجعقائمة  -
 .233،اآلية البقرة سورةالكرمي، القران-1

 .21اآلية ،سورة األحزاب، الكرمي القرآن-2
 .71، اآلية سورة النحلالكرمي،  القرآن-3
والفنون ،اجمللس الوطين للثقافة قلق الموت، (1111)محد حممد عبد اخلالق،أ-4

 .بدون طبعةواآلداب،
، دار الفكر اللبناين، بريوت، الطبعة الطفل وطعام تغذية ،(1111)بقاعي،  إميان-5

 .األوىل

مصر،  القاهرة،املصرية،جنلو ، مكتبة األالطب النفسي المعاصر،(1998) عكاشة، أمحد-6
 .وىلالطبعة األ

 ،الة، دمشقالرس،مؤسسة بحوث ودراسات في علم النفس ،(2111)،األمحد أمل-7
 .األوىل سوريا، الطبعة

 ، قسمالمخدرات وعالقته بإدمان االجتماعيالرهاب ،)2111-2117(سامية، ابريعم-1
 أمحد-1.، بسكرةحممد خيضر االجتماعي، جامعةعلم النفس املرضي  النفس، ختصصعلم 

 ،دار القلم العريب،مشكالت األطفال النفسية والسلوكية،(2114)،اخلميسي حسني
 .الطبعة األوىلسوريا،حلب، 

اإلخصاب حتى  سيكولوجية النمو تطور النمو منذ،(2111)إبراهيم الشيباين، بدر-11
 .، الطبعة األوىلني، اجلابرية، الكويتقي، دار الرواالمراهقة

منشورات مركز املخطوطات  ،النموبسيكولوجية ،(2111)إبراهيم الشيباين،  بدر-11
 .ىلالطبعة األو  الكويت،،والرتاث والوثائق

12-بشرى  كاظم سلمان احلوشان، )2115(،علم النفس، دار الشروق، عمان، الطبعة 
.األوىل  



 
 

135 

 السلوك العدواني وعالقته بالتوافق النفسي ،)2113-2112(سامية  بوشاشي-13
 .ر،اجلزائوزو معمري، تيزينفس جامعة مولود ،قسم علم اللدى طلبة الجامعة االجتماعي

اللفظية  وعالقته باإلساءةالسلوك العدواني لدى الطفل ،(2114)،حليلم أمساء بن-14
 .،العدد السابع،اجلزائرالوادي،والبحوثجملة الدراسات ،واإلهمال

 .والفرنسيةلفاظ العربية الفلسفي باأل ماملعج ،)1114(صليبا  مجيل-15
، ، الرباط، املغربالمراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولها ،(2112)،محداوي مجيل-16

 .األوىل الطبعة
 ؛مدبويل ،مكتبةسيكولوجية الطفل والمراهق،(2114)عزت مؤمن، داليا-17

 .مصر،الطبعة األوىل،القاهرة
، ،القاهرةلنشر والتوزيع،دار الطالئع لفي بيتنا مراهق،(بدون سنة)،ضياء اميان هبة-11

 .اإلسكندرية، بدون طبعةمصر
 للنشر،القاهرة،الكتب  عامل، النموعلم النفس ،(1115)زهران،السالم  حامد عبد-11

 .اخلامسةمصر، الطبعة 
لعلمي ،املكتب االخدمة االجتماعية التربوية،(1111)،عبد احلارس البخشوين محدي-21

 .، دون طبعةالقاهرة، مصر،للكمبيوتر والنشر والتوزيع
، الطفل دراسة في علم االجتماع النفسي،(1111)، محد رشوانأعبد احلميد  حسني-21

 طبعة  قاهرة، بدونال، مصر، اجلامعي احلديث، اإلسكندريةاملكتب 
22-حنان عبد احلميد العناين وآخرون، )2111(، سيكولوجية النمو والطفل ما قبل 

 المدرسة، دار الصفاء، عمان، الطبعة األوىل.
مؤسسة اقرأ للنشر ،الصحة النفسية للمراهقين،(2005)آدم،حممد  حامت-23

 .،الطبعة األوىلمصر،القاهرة،والتوزيع
، القاهرة،والتوزيعمؤسسة طيبة للنشر  ،واالكتئابالعدوان ،)2111(فايد، حسني-24

 .مصر الطبعة األوىل
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، ، دار الصفاء، عماننمو الطفل المعرفي واللغوي،(2111)، يالقطام يوسف-25
 .الطبعة األوىل

دار الكتب  ،عربي–معجم الطالب عربي ،(2111)شكري فرحات،  يوسف-26
 .العلمية، بريوت،لبنان،الطبعة التاسعة

دار غريب للطباعة، القاهرة، ،رعاية المراهقين،(سنةدون )، ميخائيل أسعد يوسف-27
 .دون طبعة،مصر
بريوت، ، دار الكتب العلمية،علم نفس النمو،(1116)كامل حممد حممد عويضة، -21
 . ، الطبعة األوىللبنان

21-كرميان بدير، )2111(،نمو الطفل، مكتبة ساحة اجلامع احلنني، عمان، الطبعة 
.األوىل  

 المشكلة-القلق علىتتغلب  ، كيف(سنةبدون )،يينعبد العزيز الشرب لطفي-31
 .بدون طبعة،بريوت،لبنان،دار النهضة العربية،الحلو 

، دار املعاهد التكنولوجية علم نفس الطفل،(1173)،وتوفيق حدادسالمة آدم  حممد-31
 .، الطبعة األوىلة القاهرة، مصرللرتبي
ديوان ،دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام،(1115)،مصطفى زيدان حممد-32

 .املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دون طبعة
 والفنونلوطين للثقافة ا اجمللس، وعلم اإلنسانالوراثة ،(1116) الربيعي، محمد-33

 .طبعة ،الكويت، بدونواآلداب
، ،مكتبة لبنانمختار الصحاح،(1116)بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حممد-34

 .لطبعة السابعةا بريوت،لبنان،
 ،املعرفة عاملمكتبة ، المجتمع مرآة األطفال، (1116)عماد الدين إمساعيل،  حممد-35

 .الكويت، بدون طبعة
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القاهرة،  ،والعالج الطفولة والمراهقة والمشكالت النفسية،(1111)،محودة حممود-36
 .،دون طبعةمصر
 ،بريوت،دار اجليل،مشكالت الطفولة والمراهقة ،(1111)،هيم أسعدبراإ خمائيل-37
 .الثالثة،الطبعة لبنان
 ، الطبعةلبنان، ، بريوت، دار النهضة العربيةعلم نفس النمو، (2112)، سليم مرمي-31

 .األوىل
، شركة املطبوعات للتوزيع النفس والعولمةعلم ،(2113)،أمحد حممد عبد اهلل جمدي-31

 .،الطبعة األوىللبنان،ر، بريوتوالنش
دار ،علم نفس النمو الطفولة والمراهقة،(2113)عودة الرمياوي،  حممد-41

 .األردن، الطبعة األوىل،عمان،املسرية
، الطبعة ، مصر القاهرة، دار غريبسيكولوجية الطفولة،(2115)يق، فو  خمتار-41

 .السابعة
والنشر، لنإعالم رواج دار ، انتبه هل أنت قدوة ألبنائك، (2115) ،فهمي مصطفى-42

 .القاهرة، مصر، دون طبعة
،بريوت،لبنان، دار العلمية،عربي، عربي–قاموس لغوي عام ،(2115)اللحام،  حممد-43

 .بدون طبعة
نفس النمو  معل ،(2117)،حممود عبد احلليم منسي، سيد حممود الطواب-44

 .مصر، بدون طبعة، مركز اإلسكندرية منشورات العصافرة، ،األطفال
برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى ،)2111(علي عمارة، حممد-45

 .،بدون طبعةمصر،اإلسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث،المراهقين
دار ، اآلباءمرشد اآلباء لعالج أصعب مشكالت ، (2009)، سعيد مرسي حممد-46

 .ائر، الطبعة األوىل، سطيف، اجلز اجملد للنشر والتوزيع
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النمو  ةسيكولوجي ،(2111)أبو اخلري الشربيين، شمعبد السميع رزق وها حممد-47
 .الطبعة األوىلمصر،،، القاهرةمكتبة العطاءوالمراهقة، للطفولة اإلنساني

للمراهق المتمدرس وعالقته  االجتماعيالصراع النفسي ،)2111(،رزيقة حمدب-41
 .،اجلزائرتيزي وزو،مولود معمري ،جامعةالعلوم اإلنسانية،كلية بظروف القلق

ة التعليمي ، مركز املناهجنفس النموعلم ، (2114) ،رعبد اهلل عابد أبو جعف محمد-41
 .بدون طبعة، ، ليبياوالبحوث الرتبوية

، دار دجلة،نتعامل مع المراهقينالمراهقة وكيف ،(2114)،حممود عبد اهلل حممد-51
 .، األردن، الطبعة األوىلانعم

اهج التعليمية ،مراكز املنعلم النفس النمو،)2115-2114(،عبد اهلل أبو جعفر حممد-51
 .،دون طبعةليبيا،والبحوث الرتبوية

، دار املعرفة اجلامعيةسيكولوجية العالقات االجتماعية، ،(سنة دون)حممود عمر، ماهر-52
 .القاهرة، مصر، دون طبعة

، القاهرة، مصر، دون دار الطباعةالطفولة،سيكولوجية ، (سنة دون)،فهمي مصطفى-53
 .طبعة

 

54-نبيلة عباس الشورجيي،)2112- 2113(،المشكالت النفسية لألطفال أسبابها 
 عالجها ،مطبعة العمرانية لألوفست،اجليزة،مصر،الطبعة األوىل.

55-سهري  كامل أمحد،)بدون سنة(،سيكولوجية نمو الطفل، دار اإلسكندرية، 
الطبعة األوىل  مصر،القاهرة،  

دار جهينة والمراهقة،أساسيات علم نفس الطفولة ،(2117)،رشيد األعظمي سعيد-56
 .عمان، األردن، الطبعة األوىل

، جامعة امللك محاضرات في علم نفس النمو، (2111)سيد أمحد عجاج،  -57
 .طبعة بدون، ، السعوديةفيصل
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 ، الديوان الوطين(as  0)علوم الطبيعة و الحياة ، (2112)، رغيس و آخرون سهيلة-51
 .اجلزائر ، بدون طبعة العاشور، ،للمطبوعات املدرسية

، دار الفكر العريب،القاهرة، والطفل األم صحة، (1146)الرمحن حممد النجار،  عبد-51
 .األوىل طبعةالمصر، 

، منشأة املعارف، مرحلة ما قبل الميالد، (1111)، وآخروناحلليم منسي  عبد-61
 .طبعة ، بدوناإلسكندرية، مصر

الفيزيولوجية  مشكالت الطفولة والمراهقة أسسها،(1113)،الرمحان العيسوي عبد-61
 .،الطبعة األوىللبنان،بريوت،يةدار العلوم العرب ،النفسيةو 

والنشر ، دار الفكر للطباعة الطفولةسيكولوجية ب،(1111)، وآخرونمسارة  عزيز-62
 .األردن، الطبعة الثالثة، ، عمانوالتوزيع

مدخل إلى علم نفس النمو الطفولة ، (1111)، حممود عوض عباس-63
جامعة اإلسكندرية، مصر،بدون  منشورات دار املعرفة،، الشيخوخةو والمراهقة 

 .طبعة

منشورات ،و مشكالته جنح الشباب المعاصر،)2114) ،الرمحان العيسوي عبد-64
 .،الطبعة األوىلرمص،اإلسكندرية،احلليب احلقوقية

،شركة املطبوعات المراهقة أزمة هّوية أم أزمة حضارة،(2114)،اللطيف معاليقي عبد-65
 .للتوزيع والنشر، بريوت، لبنان،الطبعة الثالثة

،دار علم نفس التربوي النظرية والتطبيق،(2115)يوسف العتوم وآخرون، عدنان-66
 .املسرية،عمان،األردن،الطبعة األوىل

التوتر  -القلق  -االضطرابات النفسية الخوف،(2111)،عبد اللطيف حسني فرج -67
دار حامد للنشر والتوزيع،اململكة العربية  ،األمراض النفسية لألطفال -نفصام اال-

 .السعودية،الطبعة األوىل
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تشخيص وعالج ألهم عشر –طفال مشكالت األ،(2010) الكرمي بكار، عبد-61
 .، دار السالم للطباعة والنشرمشكالت

، خمرب تعليم تكوين والمراهق الطفل النفس علم، (2113)اهلل كمال وآخرون،  عبد-61
 . اجلزائر، بدون طبعة ،املدرسة العليا لألساتذة، بوزريعة ،تعليمية

، ، السويساملعرفة اجلامعيةدار ، االرتقائيعلم النفس ، (2114)، رالفتاح دويدا عبد-71
 .مصر، بدون طبعة

، دار الفكر العريب، القاهرة،مصر،الطبعة األسس النفسية،(1156)السيد،  يهب فؤاد-71
 . األوىل

 ،النفسيةو تشخيص وعالج المشكالت االجتماعية ،(1111)،عمر اجلوالين فادية-72
 .صر، دون طبعة، القاهرة، مشعاع الفنيةمكتبة اإل

المستجدات العلمية و أثرها على الفتوى ، (2111)حممود حممد العياصري،  صفاء-73
 .دار عماد الدين للنشر و التوزيع، الكويت، الطبعة األوىل،الشخصية في األحوال

، دار والمراهقةعلم النفس التطوري الطفولة ، (2114)جادو،  حممد أبو صاحل-74
 .الطبعة الرابعة،األردن، املسرية،عمان

منظور علم  والسياسي واإلعالم منالعنف االجتماعي ،)2114(،حسني صاحل-75
 .،الطبعة األوىلمصر،القاهرة،يد،دار الكتاب اجلدالنفس االجتماعي

،دار علم سيكولوجية الفروق بين الجنسين،)سنة بدون( موسىعلي عبد العزيز  رشاد-76
 .ة ،بدون طبعةياملعرفة اجلامعية األزارط

 فكرال،دار سيكولوجية نمو الطفولة والمراهقة ،(1114)،خمائيل معوضخليل  -77
 .العريب، القاهرة، مصر، دون طبعة

دار الفكر للطباعة و االنفعالية،االضطرابات السلوكية و ،(2111)،أمحد حيي خولة-71
 .،بدون طبعةاألردن،النشر
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 ،لبنان ،،بريوتدار الكتب العلمية،معجم العين،(2113)،بن أمحد الفراهيدي خليل-71
 .الطبعة األوىل

راسات يف القلق والوحدة ،دالذكاء والشخصية، (2111)،حممد عبد الغين خالد-11
 .،الطبعة األوىلمصرالقاهرة،،الزقازيق اآلداب، جامعةكلية ،واأللوان

 محاضرات في علم النفس المرضي للطفل ،)2113(،خياط خالد-11
 .بسكرة،جامعة حممد خيضر،االجتماعيةقسم العلوم اإلنسانية،العلوم  ، كليةوالمراهق

دراسة ميدانية حول عالقة المعاملة الوالدية بالسلوك ،)2113)،نعيمة غزال-12
،جامعة ياة األسرية،امللتقى الوطين الثاين حول االتصال يف احلالعدواني لدى المراهقين

 .اجلزائر،ة،ورقلقاصدي مرباح
 

 


