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 : موضوع علم نفس النمو

راهق ن والرادووودين إن موضووووع علوووم نفوووس النموووو هوووو اراسوووة سووولو  ا طفوووا  وا ووو      

والشوويو، ، وهوووهم النفسووى منووو بدايووة وجووواهم إلى منووو  ظووة اإلخ وواب حتووى ا مووات ،    

والنموووو سلسووولة متتابعوووة متكاملوووة مووون الوووتوريات تسوووعر بوووالفرا  وووو اكتموووا  الن ووو            

واسووتمرارو وبوودء ا وودارو والنمووو هووو العمليووة التووى تنفووتل خال ووا امكانووات الفوورا الكووامن    

 درات ومهارات وصفات وخ ائص دخ ية .وتظهر فى دكل ق

وتقوووم اراسووة سوولو  الفوورا فووى مراحوول عموورو ا تتابعووة علووى نتووائ  الب ووو  العلميووة  

 القائمة على ا الحظات والتجارب العلمية

النمووو نعنوواو النفسووى يعنووى ويت وومن الووتوريات اوسوومية والفسوويولوجية موون             

  فى إلجهزة اوسم ا ختلفوة والوتوريات   حيث الطو  والوزن وا جم والتوريات التى حتد

العقليووة ا عرفيووة والووتوريات السوولوكية االنفعاليووة واالجتماعيووة التووى ىوور بهووا الرفوود فووى  

 مراحل هوو ا ختلفة .

 

ان ى صل الث 
 الف 

مو•
ة  الن  ي  كولوج   سث 

 التقديم

 اهمية دراسة علم نفس النمو  
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إن اراسة سيكولوجية الطفولة مهمة فى حد ذاتها ومقيودة بالنسوبة لفهوم مرحلوة      إل

ًا فووى حوود ذاتهووا ومفيوودة بالنسووبة لفهووم   ا راهقووة واراسووة سوويكولوجية ا راهقووة مهمووة إلي وو  

 مرحلة الشيخوخة وفيما يلى نوضل إلهمية علم نفس النمو :

 و من الناحية النظرية 1

تزيد معرفتنا للطبيعة اإلنسوانية ولعالقوة اإلنسوان بالبياوة التوى يعوي  فيهوا كموا         

ل إلنهووا تووإاى إىل حتديوود معووايري النمووو فووى كافووة مظوواهرو وخووال  مراحلووه ا ختلفووة م وو        

معووايري النمووو اوسوومى والعقلووى واالنفعوواىل واالجتموواعى فووى مرحلووة مووا قبوول ا وويالا  ووم      

 مرحلة الطفولة  م مرحلة ا راهقة  م الردد فالشيخوخة .

 :و من الناحية التطبيقية  2

تزيد قدرتنا على توجيه ا طفا  وا وراهق ن والرادودين والشويو، علوى الوت كم فوى       

فوة التوى توإ ر فوى النموو نوا تقوق الوتوريات التوى نف ولها علوى            العوامول وا وإ رات ا ختل  

غريهوووا ، ويقلووول إلو يوقوووف الوووتوريات التوووى ال نف ووولها ، كموووا ىكووون قيوووا  مظووواهر النموووو   

ا ختلفة نقاييس علمية تساعدنا من الناحية النفسية والرتبيوة فوى مسواعدة ا فوراا إذا     

 عيار العااى . ما إلت ل دووذ النمو فى إلى من هوو النواحى عن ا 

 : و إلهميته لعلماء النفس 3

إذ تسوووواعد ا خ ووووائي ن والنفسووووي ن فووووى جهووووواهم  سوووواعدة ا طفووووا  وا ووووراهق ن    

والراددين والشيو، خاصوة فوى لوا  علوم الونفس العالجوى والتوجيوه واإلردواا النفسوى          

 والرتبوى وا هنى .

 :و إلهميته للمربي ن  4
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راهق ن فوى معرفوة العوامول التوى توإ ر فوى       تساعد فى معرفة خ ائص ا طفا  وا 

هوووهم وفووى إلسوواليه سوولوكهم وفووى طوور  توووافقهم فووى ا يوواة ، وفووى بنوواء ا نوواه  وطوور    

التوودريس وإعووداا الوسووائل ا عينووة فووى العمليووة الرتبويووة ، كمووا يووإاى فهووم النمووو العقلووى     

والقودرة علوى   وهو الوكاء والقدرات اخلاصوة واالسوتعدااات للوتفكري والتووكر والتخيول      

الت  يل فى العملية الرتبوية حيث ي ل إىل إلف ل طر  الرتبية والتعلويم التوى تناسوه    

 ا رحلة ومستوى الن   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،كل دىء يتوري طو  الوقو  . وا يواة سلسولة متتابعوة مون الوتوريات ا سوتمرة            

تقوودم العموور وزيووااة فالنبووات وا يوووان واإلنسووان كوول ينمووو ويرتعوورع ويوووبل وىوووت ، ومووع   

اخلوو ة يووتوري السوولو  . ويهوودف علووم نفووس النمووو إىل اراسووة اورة ا يوواة ، وتوووري السوولو   

 خال ا .

 مراحل النمو  
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وتوود  النمووو فووى كافووة مظوواهرو فووى دووكل توووريات وتطووورات ، يتعوور   ووا الفوورا     

النوووامى جنينوووا د فوليووودا د فرضووويعا د فطفوووال د فمراهقوووا د فرادووودا د فشووويخا د . ورغوووم إلن حيووواة      

اإلنسووان تكووون وحوودة واحوودة ، إال إلن هووو الفوورا العووااى ىوور نراحوول ، تتميووز كوول منهووا            

 خب ائص واض ة .

ويالحو  إلن التقسويم إىل مراحوول مفيود فووى نواحيت ن : فهوو إلوال د يووريل فوى الدراسووة       

 العلمية ، وهو  انيا د يلف  النظر إىل مظاهر النمو ا ميزة لكل مرحلة .

النمو تتوداخل فوى بع وها الوبعا كموا تتوداخل ف وو          ويالح  إلي ا د إلن مراحل

السوونة فووى توودرن ، وانتقووا  الفوورا مووون مرحلووة إىل ا رحلووة التاليووة يكووون توودر يا ولووويس           

فجائيا د . و ن نالح  انه من ال عه متييز نهاية مرحلة عون بدايوة ا رحلوة التوى تليهوا      

تت ل ب ن منت ف كول مرحلوة ،    فى معظم ا حوا  ، إال إلن الفرو  ب ن ا راحل ا تتالية

 وا رحلت ن ا خري ن السابقة عليها والتالية  ا 

واختلف العلماء فى تقسيم اورة النمو إلو اورة ا ياة إىل مراحول    ن كول تقسويم    

البوود ان يكووون علووى إلسووا  يقوووم عليووه . و وون نعوورف إلن إلى تقسوويم و مهمووا كووان ا سووا       

اعتباريوا د يهودف إىل تسوهيل الب وث العلموى والتطبيوق        الوى يقوم عليه و ليس إال تقسويماً  

 العملى لعلم نفس النمو .

و التقسيم التاىل ،يقوم فى مجلته على إلسوا  ربوم مراحول النموو نراحول الرتبيوة       

 والتعليم .
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 جدو  تقسيم مراحل النمو

 تربويا د العمر الزمنى ا رحلة

 مل () ا  من اإلخ اب إىل ا يالا ما قبل ا يالا

 ا هد
 ا يالا و إلسبوع ن

 إلسبوع ن و عام ن

 الوليد

 الرضاعة

 الطفولة ا بكرة

 الطفولة الوسطى

 الطفولة ا تأخرة

3  ،4 ،5 

6  ،7  ،8 

9  ،10  ،11 

 ما قبل ا درسة + الروضة

)ال ووووووفوف ا رحلووووووة اإلبتدائيووووووة 

 ال ال ة ا وىل(

)ال ووووووفوف ا رحلووووووة اإلبتدائيووووووة 

 (ا خريةال ال ة 

 راهقة ا بكرةا 

 ا راهقة الوسطى

 ا راهقة ا تأخرة

12  ،13  ،14 

15  ،16  ،17 

18  ،19  ،20  ،21 

 ا رحلة اإلعدااية

 ا رحلة ال انوية

 التعليم العاىل

  60و  22 الردد

  حتووووووى ا وت 60من  الشيخوخة

 

 

 

 ماظاهر النمو
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انسووجام يالحوو  إلن مظوواهر النمووو ا ختلفووة متكاملووة تنمووو كوحوودة متماسووكة         

مون ا هود إىل الل ود  ذلوك إلن      قويواً  وظيفيواً  وتوافق توام ، وهوت تورتبم فيموا بينهوا ارتباطواً      

الفرا كائن حت واحد متكامل ، وليس لرا لموعة مون الوظوائف ا ختلفوة ا تميوزة .     

ولوووولك يالحووو  إلنوووه إذا حووود  اضوووطراب إلو نقوووص إلو دوووووذ   إل  مظهووور منهوووا ، إلاى إىل  

العووام وا ااء الوووظيفت للشخ ووية ، وعلووى سووبيل ا  ووا  ال ا  وور ،    اضووطراب   التكوووين

فقود توإ ر العوامول االنفعاليوة   مظواهر النموو اوسومت والفسويولوجت ، وقود يوإ ر سوووء           

التوافووق االنفعووالت تووأ ريا سووياا علووى النمووو العقلووت ، وقوود يووإ ر النمووو ا سووت ا تووأخر        

 .التوافق االجتماعت للفرا ... وهكوا  

هوا ويت من النمو مظاهر عديدة هت   الواقع اووانه العديدة لشخ ية الفورا   

ويالحوو  إلن ا وورب ن يهتمووون إلك وور موون غريهووم بووالنمو العقلووت ، وإلن ا عوواو ن النفسووي ن     

يهتموووون إلك ووور مووون غريهوووم بوووالنمو االنفعوووالت ، وإلن ا خ وووائي ن االجتمووواعي ن يهتموووون   

وإلن ا طبوواء يهتمووون إلك وور موون غريهووم  بووالنمو      إلك وور موون غريهووم بووالنمو االجتموواعت ،   

وا ركوى  يهتمون إلك ر من غريهم  بالنمو اوسومت   ، وإلن ا ربون الرياضيون  اوسمت 

 وهكوا . واإلنفعاىل 

 ويوضل اودو  التاىل مظاهر النمو ا ختلفة .

 ا ظاهر النمو

 اوسمت

Physical        

وريات   إلنسووجة الووت -هووو الطووو  والوووزن  -النمووو ا يكلووت 

القووووودرات  -صوووووفات اوسوووووم اخلاصوووووة   –وإلع ووووواء اوسوووووم  

 العجز اوسمت اخلاص –اخلاصة 

 الفسيولوجت

Physiological 

هووو وظووائف إلع وواء إلجهووزة اوسووم ا ختلفووة م وول هووو اوهوواز  

الع وووض، ضوووربات القلووووه، وضووووم الوووودم والتووونفس، وا  ووووم     
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التوووى توووإ ر  الوووودا ال وووماء –واإلخوووران ..إ  ، النووووم التوويوووة 

 إفرازاتها فى النمو

 ا ركت

Motor           

ا هارات ا ركية م ول الكتابوة    –هو حركة اوسم وانتقاله 

 وغري ذلك   مما يلزم   إلوجه النشاط ا ختلفة   ا ياة .

 ا ست

Sensory        

هوووووو ا ووووووا  ا ختلفوووووة )السووووومع والب ووووور والشوووووم والووووووو       

حساسوووات ا شووووية كاإلحسوووا   واإلحساسوووات اولديوووة واإل

 با مل واووع والعط  وامتالء ا عدة وا  انة( .

 العقلت

Mental          

هووو الوظووائف العقليووة م وول الوووكاء العووام والقوودرات العقليووة    

العمليووووات العقليووووة العليووووا كوووواإلارا  وا فوووو      –ا ختلفووووة 

م والتووكر واالنتبواو والتخيول والوتفكري وحول ا شوكالت والووتعل      

 والت  يل...

 اللوو 

Linguistic      

طوووو   –عووودا ا فوووراات ونوعهوووا   –هوووو السووويطرة علوووى الكوووالم   

 ا هارات اللووية . –اومل 

 االنفعالت

Emotional      

هووو االنفعوواالت ا ختلفووة وتطووور ظهورهووا م وول ا ووه والكوورو        

والتهوووي  واالنشوووراه والبهجوووة وا نوووان واالنقبوووا  والو وووه      

 وف ...إ .وا من واخل

 االجتماعت

Social            

 

هوووو عمليوووة التنشووواة والتطبيوووع االجتمووواعت للفووورا   ا سووورة  

 –ا هارات االجتماعية  –وا درسة واجملتمع و  مجاعة الرفا  

االجتاهووووووووات –ا اوار االجتماعيووووووووة –ا عووووووووايري االجتماعيووووووووة 

–التفاعوووول االجتموووواعت  –القوووويم االجتماعيووووة –االجتماعيووووة 

 التبعية ...إ  .–قيااة ال
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هنووا  عوودة إلدووياء يتطلبهووا النمووو النفسووت للفوورا ، وهوووو ا دووياء  ووه إلن يتعلمهووا   

  حياتووه وحتووى تقووق ذاتووه ، إنهووا مطالووه النمووو الوو    وناج ووًا الفوورا لكووت ي ووبل سووعيدًا

 تظهر   مراحله ا تتابعة .

خطوات هو الفورا ،   وتكشف مطاله النمو عن ا ستويات ال رورية ال  حتدا كل

وتوقيوو  وحووداتها . وتووب ن    الرياضووية وت وولل مطالووه النمووو   توجيووه العمليووة الرتبويووة      

مطاله النمو مدى حتقيق الفرا  اجاته وإدباعه لرغباته وفقا  ستويات ن وجه وتطوور   

خ اتوه الو  تتناسووه موع مرحلووة هووو . وتنووت  مطالوه النمووو مون تفاعوول النموو الع ووو         

علووم ا شووت( ، و  ووار ال قافووة القائمووة )كمووا   تعلووم القووراءة( ، ومسووتوى تطلووع    )كمووا   ت

 الفرا )كما   اختيار ا هنة( .

ويوووإا  حتقيوووق مطالوووه النموووو إىل سوووعااة الفووورا ، ويسوووهل حتقيوووق مطالوووه النموووو     

 ا خرى   ا رحلة نفسها ، و  ا راحل التالية .

را وفشله ، وصعوبة حتقيوق مطالوه   ويإا  عدم حتقيق مطاله النمو إىل دقاء الف

 النمو ا خرى   نفس ا رحلة نفسها ، و  ا راحل التالية .

و ون وإن كنوا نووتكلم عون مطالوه النمووو   مراحلوه ا تتاليوة الوو  نقسومها نظريووا        

 لتسهيل اراستها ، البد وإلن نإكد مبدإل استمرار النمو .

 :مطاله النمو   مرحلة الطفولة 

 لى ا ياة .و احملافظة ع1

 و تعلم ا شت .2

 DEVELOPMENTAL TASKSمطالب النمو 
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 و تعلم استخدام الع الت ال ورية .3

 و تعلم ا كل .4

 و تعلم الكالم .5

 و تعلم ضبم اإلخران وعاااته .6

 و تعلم الفرو  ب ن اونس ن .7

 و تعلم ا هارات اوسمية ا ركية الالزمة لأللعاب ، وإللوان النشاط العااية . 8

 جت .و حتقيق التوازن الفسيولو 9

 و تعلم ا هارات ا ساسية   القراءة والكتابة وا ساب .10

  و تعلم ا هارات العقلية ا عرفية ا خرى الالزمة لشاون ا ياة اليومية وتعلم 11

 الطر  الواقعية   اراسة البياة والت كم فيها .     

 و تعلم قواعد ا من والسالمة .12

 ين ، وخاصة الوالدين والرفا  .و تعلم ما ينبوت توقعه من اآلخر13

 و تعلم مهارات التفاعل االجتماعت مع رفا  السن وتكوين ال داقات 14

 واالت ا  باآلخرين والتوافق االجتماعت       

 و تكوين ال مري وتعلم التمييز ب ن ال واب واخلطأ واخلري والشر ومعايري15

 ا خال  والقيم .    

 نس وتعلم الدور اونست   ا ياة .و التوحد مع إلفراا نفس او16

 و تكوين اجتاهات سليمة  و اوماعات وا إسسات وا نظمات االجتماعية 17
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 و تكوين ا فاهيم وا دركات اخلاصة با ياة اليومية .18

 و تعلم ا شاركة   ا ساولية .19

 و تعلم ممارسة االستقال  الشخ ت .20

 ع االجتماعت  .و تكوين مفاهيم بسيطة عن الواق21

 و هو مفهوم الوات واكتساب اجتاو سليم  و الوات ، والشعور بال قة  22

 الوات و  اآلخرين .     

 و حتقيق ا من االنفعالت .23

 و تعلم االرتباط االنفعالت بالوالدين واإلخوة واآلخرين .24

 و تعلم ضبم االنفعاالت وضبم النفس .25

 اهقة مطاله النمو   مرحلة ا ر

 و هو مفهوم سو  للجسم وتقبل اوسم .1

 و تقبل الدور اونست   ا ياة ) كوكر إلو كأن ى ( .2

 و تقبل التوريات ال  حتد  نتيجة للنمو اوسمت والفسيولوجت والتوافق معها .3

 و تكوين ا هارات وا فاهيم العقلية ال رورية لإلنسان ال احل .4

 و استكما  التعليم .5

 وين عالقات جديدة طيبة ناضجة مع رفا  السن من اونس ن .و تك6

 و هو ال قة   الوات والشعور الواضل بكيان الفرا .7

 و اختيار مهنة واالستعداا  ا ) جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا ( .8
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 و االستعداا لت قيق االستقال  اقت اايا . 9

 و ضبم النفس خب وص السلو  اونست .10

 االستعداا للزوان وا ياة ا سرية .و 11

 و تعلم ا هارات وا فاهيم الالزمة لالدرتا    ا ياة ا دنية للمجتمع .12

 و معرفة السلو  االجتماعت ا عيار  ا قبو  ، الو  يقوم على ا ساولية 13

 االجتماعية وممارسته .     

 و هو والقيام بالدور االجتماعت اونست السليم .14

 و اكتساب قيم اينية واجتماعية وخلقية ناضجة ، تتفق مع ال ورة العملية  15

 للعامل الو  نعي  فيه .      

 و إعااة تنظيم الوات وهو ضبم الوات .16

 و بلوغ االستقال  االنفعالت عن الوالدين وعن الكبار .17

 : مطاله النمو   مرحلة الردد 

   هوو ا رحلة والتوافق معها .و تقبل التوريات اوسمية ال  حتد  1

 و توسيع اخل ات العقلية ا عرفية بأك  قدر مستطاع2

 و اختيار الزوجة إلو الزون .3

 و ا ياة مع زوجة إلو زون .4

 و تكوين ا سرة وحتقيق التوافق ا سرى .5

 و تربية ا طفا  وا راهق ن والقيام بعملية التنشاة والتطبيع االجتماعت  م .6
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 التطبيع واالندمان االجتماعت .و 7

 و ممارسة ا هنة وحتقيق التوافق ا هين .8

 و تكوين مستوى اقت اا  مناسه مستقر ، واحملافظة عليه .9

 و ممارسة ا قو  ا دنية وحتمل ا ساولية االجتماعية والوطنية .10

 و إ اا روابم اجتماعية تتفق مع ا ياة اوديدة .11

 ا وايات ا ناسبة  وو ا رحلة .و تكوين وتنمية 12

 و تقبل الوالدين والشيو، ، ومعاملتهم معاملة طيبة ، والتوافق  سلوب 13

 حياتهم .      

 و تكوين فلسفة عملية لل ياة.14

 و حتقيق االتزان االنفعالت .15

 

 

 :مطاله النمو فى مرحلة الشيخوخة 

   ية ا  احبة  وو و التوافق بالنسبة لل عف اوسمت ، وا تاعه ال1

 ا رحلة .   

 و القيام بأى نشاط ممكن يتالءم مع قدرات الشيخ .2

 و حتقيق ميو  نشطة وتنويع االهتمامات3

 و التوافق بالنسبة لإلحالة إىل التقاعد إلو تر  العمل .4
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 و  التوافق بالنسبة لنقص الدخل نسبيا د .5

 ير ذلك .و االستعداا لتقبل ا ساعدة من اآلخرين وتقد6

 و التوافق بالنسبة للتوريات ا سرية وتر  ا والا لألسرة ، واستقال م فى7

 .إلسرهم اوديدة      

 و التوافق  وت الزوجة إلو الزون إلو ا صدقاء . 8

 و تنمية وتعميق العالقات االجتماعية القائمة ب ن ا قران .9

 و تكوين عالقات اجتماعية جديدة .10

 فق مع رفا  السن .و حتقيق التوا11

 و الوفاء بااللتزامات االجتماعية فى حدوا اإلمكانات .12

 و تقبل الواجبات االجتماعية والوطنية .13

 و تقبل التوري االجتماعى ا ستمر والتوافق معه ومع اويل التاىل .14

 و تهياة ا نا، النفسى ال  ى ا ناسه لل ياة ال ا ة  وو ا رحلة .15

 

 :مو العامة فى كل ا راحل مطاله الن

 و هو واستوال  اإلمكانات اوسمية إىل إلق ى حد ممكن .1

 و حتقيق ال  ة اوسمية .2

 و تكوين عااات سليمة فى الوواء والنوم والوقاية ال  ية .3

 و تعلم ا هارات اوسمية ال رورية للنمو السليم .4
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 و حسن ا ظهر اوسمى العام .5

 عرفى واستوال  اإلمكانات العقلية إىل إلق ى ا دوا ا مكنةو النمو العقلى ا 6

 و حت يل اك  قدر ممكن من ا عرفة وال قافة العامة ، وعااات التفكري 7

 الواضل .  

 و هو اللوة وسالمة التعبري عن النفس . 8

 و تنمية االبتكار ، وتنمية مهارات جديدة .9

 حد مستطاع .و النمو االجتماعى ا توافق إىل إلق ى 10

 و تقبل الوات وال قة بالوات .11

 و تقبل الواقع وتكوين اجتاهات وقيم سليمة ..12

 و التقدم ا ستمر  و السلو  ا ك ر ن جا د13

 و ا شاركة ا ساولة فى ا سرة واوماعات ا خرى .14

 و االت ا  والتفاعل السليم فى حدوا البياة .15

 ستمتع بها اآلخرون ،و االستمتاع با ياة التى ي16

 و توسيع اائرة ا يو  واالهتمامات وا وايات .17

 و تنمية ا هارات االجتماعية التى حتقق التوافق االجتماعى السوى .18

 و حتقيق النمو اخللقى والدينى القويم .19

 و النمو االنفعاىل إىل إلق ى ارجة ممكنة .20

 لوالدية ... ا  فى حدوا الدين .و إدباع الورائز م ل الوريزة  اونسية وا21
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 و حتقيق الدوافع للت  يل والنبوغ والتفو  ... ا  .22

 و إدباع ا اجات، م ل : ا اجة إىل ا من واالنتماء وا كانة والتقدير23

 وا ه واحملبة والتوافق وا عرفة وتنمية القدرات والنجاه والدفاع عن النفس 

 ا  .وال بم والتوجيه وا رية ...  

 و اكتساب مهارات عملية التوافق النفسى وحتقيق حالة التوافق .24

 

 

 : مرحلة ا هد

 االسبوع ن االول ن بعد الوالاة

َوَوصَّْيَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْيوِه ِإْحَسواندا َحَمْلْتوُه إلهم وُه كهْرهدوا َوَوَضوَعْتُه كهْرهدوا         }قا  تعاىل : 

 ( 15)االحقاف :  {وَن َدْهردا َوَحْملهُه َوِفَ الهُه َ ْلاُ 

َواللَُّه إْلْخَرَجكهْم ِمْن ُبطهوِن إلهمََّهاِتكهْم ْلا َتْعْلُموَن َدْيادا َوَجَعَل ْلكهُم السَّْمَع  }وقا  تعاىل : 

 (  صد  اهلل العظيم 78)الن ل {َواْلْأْبَ اَر َواْلْأْفِاَدْة ْلَعلَّكهْم َتْشكهُروَن 

 صرخة الوالاة : 

ة اى طفل وبعد انف اله عون اموه ، ت ودر عنوه مبادورة صورخة هوى صورخة         عند والا

( ، وتنووت  تلووك ال وورخة عوون اخووو  كميووة كووبرية موون    Trauma of Birthالوووالاة )

ا ووواء لووتمالء رئتيووه عوو  اع وواء اوهوواز التنفسووى موورورا باالوتووار ال وووتية ، التووى تهتووز         

 وبالتاىل حتد  تلك ال رخة . 

 مراحل النمو
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رورى لكل مولوا ، واذا ما تعور خرون م ل تلوك ال وي ة   ان اصدار هوو ال ي ة ض

، فان الطبيبة النسائية او القابلة ا خت ة تقوم بالرب  على كفتى اقودام ا ولووا او علوى    

ظهوورو لتسوواعدو علووى ااخووا  ا ووواء احملموول باالوكسووج ن اىل الوورئت ن ، وفووى حووا  تووأخر      

 حودو  خلول فوى الودماغ مموا ينوت        اخو  ا واء لفرتة ولو بسيطة من الزمن قد يإاى اىل

عن ذلك اعاقوة بعوا اجوزاء اوسوم عون القيوام بواااء وظيفتهوا ، واذا تواخر اخوو  ا وواء            

لفوورتة ولووو بسوويطة موون الووزمن قوود يووإاى اىل حوودو  خلوول فووى الوودماغ ممووا ينووت  عوون ذلووك   

اعاقووة بعووا اجووزاء اوسووم عوون القيووام بوواااء وظيفتهووا ، واذا توواخر اخووو  ا ووواء كوو ريا         

رنوووا يوووإاى ذلوووك اىل الوفووواة نتيجوووة عووودم وصوووو  كميوووة وافيوووة مووون االوكسوووج ن اىل     ف

 الدماغ . 

ان بعووا علموواء الوونفس يعتوو ون وصوورخة الوووالاةو صوودمة نفسووية عنيفووة فووى حيوواة   

 الوليد ، اذ تد  ا يالا توريا فجائيا فى حياته. 

 

 

 اوال : مرحلة الوالاة : 

عوووامل الوووى كوووان فيووه ، واجهزتوووه علوووى   يولوود الطفووول وىلوورن اىل عوووامل اخوور غوووري ال   

استعداا للعمل ، اال ان وظائف تلك االجهزة غري كاملة النمو ، الن االجهزة مل تتعر  

للموو ريات البيايووة ا ختلفووة م وول ال وووء وا ووواء وا وورارة وااليوودى التووى حتملووه والوجوووو     

، ويتوونفس التووى يشوواهدها ، ويسووتطيع الطفوول بعوود الوووالاة بانووه يعطووس ويبكووى ويوورتع       

ب ووور غووري منتظمووة ، ويقت وور نشوواطه خووال  هوووو الفوورتة علووى الوظووائف الفيزيولوجيووة       

كالتووية والنووم واالخوران ، وخالصوة القوو  ان االسوبوع ن االولوي ن بعود الووالاة )اى موا          

بعوود التاووام السوورة( يشووكالن حلقووة وصوول بوو ن مرحلووة ا موول ومرحلووة الرضوواعة ، وفوورتة            
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يف مع العامل اخلارجى ، و رب خال  هوو الفورتة اجهوزة جسومه    انتقا  تعد الطفل للتك

ا ختلفوووة فيموووا اذا كانووو  مسوووتعدة للقيوووام بوظائفهوووا ام ال ، ويعتمووود هوووو الطفووول علوووى       

 جانب ن هما : 

اسووووتعداااته الفطريووووة التووووى ولوووود وهووووو مووووزوا بهووووا ، وهوووووا يتطلووووه ف ووووص الوليوووود   

االكتشوواف ا بكور يسواعد فووى    الكتشواف اى عيوه جسومى وايووة اعاقوة جسومية مبكورا الن      

 ا اا العالن ا بكر 

عناية امه والكبار ممن هم حوله به مما يساعدو علوى هوو سوليم عو  مراحول النموو       

 ا تتالية 

 :النمو اوسمى 

ىلووورن الوليووود مووون بطووون اموووه كامووول التكووووين مووون الناحيوووة اوسووومية ، نعنوووى ان   

 اجهزته كاملة ومستعدة للعمل . 

دا توطيوه مووااة اهنيوة  عيوة ، توزو  موون تلقواء نفسوها بعود عوودة        يكوون اولود لعو   

 ساعات ويكون لونه ضاربا لل مرة . 

تكون االطرا  غري متماسكة ، وىيل الوراعان والرجالن اىل االن ناء معظم الوق  ، 

 وتبدو الرجالن مقوست ن قليال . 

ري ملت مووة ، وتكووون العظووام لينووة ، وعظووم الوورا  بووه يووافو، ، حيووث تكووون العظووام غوو    

و وس ان فيهوا فجووة تميهوا غشواء موت ن حتو  اولود ، ويوتم الت وام هووو العظوام حووو              

 اليافو، فى العام ال انى . 

 وتكون الع الت ضعيفة ال يسيطر الوليد على حركتها وتتعه بسرعة

 ومن صفات اوسم اخلاصة ما يلى :  
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 الشعر الناعم يوطى اجزاء اوسم -

 

 

ف عن نسه جسم البالغ ، حيث يكون الرا  كوبريا بالنسوبة   نسه اوسم ختتل -

لل جم )ربع الطو  ، وفى البالغ مثن الطو ( ، وحجم العين ن ن ف حجمها عند البوالغ  

( موون وزن جسووم البووالغ ومعنووى ذلووك ان النسووه اوسوومية ختتلووف       20:  1، ووزن اوسووم )

 مراحل النمو ا تتالية . لدى الوليد عنها لدى البالغ ، وانها تتوري وتتعد  على طو 

سووم ويالحوو  هووو ا يكوول العظمووى موون نسووي  غ ووروفى     50ويكووون الطووو  حووواىل   

 طرى اىل عظاام صلبة فيما بعد . 

-5كجم ، ويبدا الوزن فى التناقص عقه الوالاة مبادرة ) 3ويكون الوزن حواىل  

، كمووا يرجووع  %( ويبوودو ان ذلووك يرجووع اىل عمليووة التوافووق الالزمووة للظووروف اوديوودة  10

 250اىل تاخر قيام اوهاز ا  مى بعمله بعا الوق  ،  م يبدإل الووزن فوى الزيوااة حوواىل     

جووم فووى االسووبوع ، وقوود اظهوورت الب ووو  التووى متوو  فووى جامعووة االسووكندرية فووى ا  وور          
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كجوم ، وهوو فوى الريوف اخوف       3.2والريف ان متوسم وزن الطفول ا  ورى عنود ا ويالا هوو      

ولك فووان وزن الطفوول االو  اقوول موون وزن موون يليووه موون االطفووا  ،    منووه فووى ا  وور . وكوو 

حيوووث يزيووود الووووزن تووودر يا موووع ترتيوووه الووووالاة ، ولكووون يبووودا فوووى النق وووان بعووود الطفووول     

 الساا  .

 الفرو  الفراية : 

تكووون الفوورو  الفرايووة واضوو ة خاصووة فووى ا جووم والطووو  والوووزن وصووفات اوسووم   

 اخلاصة . 

 الفرو  ب ن اونس ن : 

% مونهن ، وا قول مونهن حوواىل     2% مون االنوا  ، واطوو     4ون الوكور اك  حجما يك

 ربع كيلو جرام .

 مالحظات : 

قد ياخوو رإل  الوليود دوكال غوري طبيعوى نتيجوة النووم ، ويعووا لشوكله الطبيعوى موع            

 النمو فيما بعد . 

وخت ع مظاهر النمو اوسمى للقيا  الدقيق ، ولولك نشم الباح ون فى رصد 

 الطوووو  والووووزن وتسوووجيلها واراسوووة ارتباطاتهوووا بوووالعمر الزمنوووى ، ويقوووا  النموووو         معوووايري

 الوزن اىل العمر الزمنى .  –اوسمى بنسبة العمر الطوىل 

وقووود تظهووور علوووى جلووود الوليووود عالموووات تعووورف باسوووم والشوووامةو ويسوووميها العاموووة          

حتوى االن  والومحةو وال يعرف علوى وجوه الت ديود سوبه ظهوور هووو العالموات ، وال يعورف         

وسوويلة  نووع ظهورهووا ، اال ان الفولكلووور النفسووى يإكوود ان اخلوو ات االنفعاليووة لووالم ا نوواء   

ا مل  ا اخل فى ظهور هووو العالموات ، وعلوى العمووم ، فوان كتوه الطوه تقوو  ان هووو          
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العالمات عبارة عن جتمع فى ملونات سطل اولد ، فالشوامة البنيوة تتكوون نتيجوة جتموع      

ة ا لونة علوى سوطل اولود ، اموا العالموات البي واء فتويوه فيهوا ا وااة ا لونوة           وتركيز ا اا

للجلوود . وتظهوور هوووو العالمووات اك وور مووا تظهوور علووى الوجووه والرقبووة والظهوور ، وقوود تكووون    

قليلوووة او كووو رية ، وقووود يكوووون بع وووها جووووابا ويقوووا   وووا وحسووونةو اذ تعتووو  عالموووة حسووون  

لوووة قووود تزيووود لدرجوووة ت وووبل وسوووياةو حووو ن تكوووون ومجووا  ، ولكنهوووا لالسوووف فوووى حووواالت قلي 

مشوووهة او كووبرية او بووارزة او يوطيهووا الشووعر ، وعلووى العموووم ، فووان الشووامة او الومحووة ال         

حتتان اىل االهتمام بها ، اال اذا كان  فى حجم او مكان مشوو للجلد ، وهنا تتان االمر 

ببها جتمع غري عااى الوعية اىل ازالتها جراحيا ، وهنا  بعا العالمات تشبه الفراولة س

اموية صوورية علوى مسوتوى اعلوى مون سوطل اولود ، و سون ا و  ، فوان هووا النووع مون              

العالمات ي ور حجمه ويبه  لونه نسوبيا موع النموو ، وت وبل غوري مالحظوة ، غالبوا ، اموا         

اذا ظل  رقعتها كموا هوى وكانو  مشووهة ، فقود حتتوان اىل تودخل طبوى الزالتهوا ، حيوث           

 ادعة الليزر فى ذلك .  تستخدم

 تطبيقات تربوية : 

 ان هنا  فروقا فراية ب ن االطفا  

 ان هنا  فرو  ب ن اونس ن 

 عدم ا قارنة ب ن ا واليد 

 

 : النمو ا ركى

على ظهرو ، ويكون عاجزا متاما عون اولوو     يق ى الوليد معظم الوق  مستلقيًا

متنوعوووة ، سوووريعة ، غوووري منتظموووة ، غوووري   واالنتقوووا  وتكوووون حركاتوووه عشووووائية ،وووو تلقائيوووة 
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متمايزة ، ويست ريها اى م ري خاصة ا هيجات الع وية ، وال يستطيع ا ركة االراايوة ،  

 ويرجع ذلك اىل عدم ن   اوهاز الع بى . 

بسيم جدا ،  Reflexive Behaviorوسلو  الوليد فى معظمه سلو  انعكاسى 

اباته ا ركيوووة فوووى دوووكل افعوووا  منعكسوووة ،     لووويس فيوووه ارااة او اختيوووار ، فمعظوووم اسوووتج    

ومعظمها حيوى بالنسبة  ياة الوليد ومحايته ومن ام لتها : انعكا  ا ص والبلع وافوع  

االدياء من الفم وانعكا  العطس ، ومنهوا اي وا قفول اوفون عنود  وس العو ن او تعرضوها         

طريوووف ان ل وووء سوواطع ، وانعكووا  القوووبا او االمسووا  عنوود  ووس راحوووة الكووف . وموون ال        

انعكا  القبا او االمسا  قد يكون من القوة حبيث اذا قوبا الوليود براحوة كفوه علوى      

ع ا ، فانه يستطيع ان يتعلق بها حمتمال  قل جسمه لب وع  ووان ، ويولود الوليود موزواا      

بهوو ا نعكسات البسيطة ا ستعدة للعمل اون حاجة اىل تعليم ، فمنوو ا ويالا تبودا عمليوة     

ى كل نواحى سلوكه تت من احملاولوة واخلطوأ والوتعلم الشورطى . وانظور      تعلم معقدة ف

اىل سوولو  التوويووة موو ال ، فانعكووا  االمت وواص عنوودما يوضووع ال وودى فووى فووم الوليوود ،          

يتطور فيما بعد عن طريق عملية التعلم اىل تعلم طريقة تناو  الطعام ، ووضعه فى فموه  

ئودة ، واسوتخدام ااوات اا ائودة وتعلوم اااب     اىل تف يل طعام علوى اخور اىل اولوو  اىل ا ا   

 االكل والسلو  االجتماعى ا رتبم بالتووية ... وهكوا . 

ويووورتبم السووولو  ا ركوووى للوليووود )الفوووزع واالبتسوووام واالنتفوووا  واالمت ووواص       

االنعكاسووى( حبالووة حوودو  هوووا السوولو  ، اذ يووزااا تكوورارو فووى حالووة النوووم ا نووتظم ويقوول         

االستيقاظ ، وقد وجد ان الوكور فى االسبوع االو  يفزعون اك ر  كلما قرب الوليد من

 .   من االنا  ، بينما تبتسم االنا  وتركن افواهن اك ر من الوكور

ويستطيع الوليد ا ص والبلع ، اذ ىكن ان يرضع  دى امه بعد ميالاو بفرتة ق وري  

اء ومرتبطووة نووا ة وهووو  وود فووى عمليووة ا ووص هوووو لوووة كوو ى موون حيووث هووى وسوويلة الوووو 

تتاجه من عطف وحنان ، و د الوليد لوة فى مص اصابعه وقد وجد ان الوليد السوليم  
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و إلو غوووري السووووى إلصوووابعه قبووول واك وور مووون الوليووود نووواقص النموووو  إلفوووى موووص  إلالسوووى يبووود 

 ا ريا. 

و إلو يتو ز  إلونالح  ك رة ا ركة وال را، عنودما  ووع الوليود ، وعنودما يتبوو       

 نوص البطن. إلو يشعريتقيأ 

 مالحظات : 

يهدف النمو ا ركى فى مراحل النمو ا قبلة اىل الوت كم فوى الع والت ا ختلفوة     

 فى انقباضها وانبساتطها وتوافقها . 

للمووو ريات القويوووة كال ووووء  –ويسوووتجيه الوليووود بكووول جسووومه فوووى دوووكل انتفوووا  

 القوى او ال وت القوى . 

 تطبيقات تربوية : 

 ريات القويووة كال وووء االو ال وووت القوووى حتووى ال تكووون  عوودم تعووريا الوليوود للموو

 سببا فى ازعاجه 

التاكد من سالكة االنعكاسات عند الوليد ، الن ضعفها او غيابها قد يعنى وجووا  

 تلف فى اوهاز الع بى وتاخر فى النمو . 

 

 )من اسبوع ن اىل عام ن( الرضيع

 BABYHOOD فرتة الرضاعة

 قا  اهلل تعاىل : 
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 {ْلَواِلووَداُت ُيْرِضووْعَن إْلْوْلوواَاُهنَّ َحووْوْلْيِن ْكوواِمْلْيِن ِلَمووْن إْلَراَا إْلْن ُيووِتمَّ الرََّضوواَعْة..      َوا } -

 ( 233)سورة البقرة : اية 

َوَوصَّْيَنا اْلِإْنَسواَن ِبَواِلَدْيوِه ِإْحَسواندا َحَمْلْتوُه إلهم وُه كهْرهدوا َوَوَضوَعْتُه كهْرهدوا َوَحْملهوُه           } -

 ( 15)سورة االحقاف : اية  {َ ْلاُ وَن َدْهردا.. َوِفَ الهُه

 وقا  رسو  اهلل )ص( و ال رضاعة اال ما كان فى ا ول نو 

تعتووو  مرحلوووة الرضووواعة اهوووم مراحووول الطفولوووة ، حيوووث يوضوووع فيهوووا اسوووا  هوووو         

سوووا  إلهووووو ا رحلوووة وا رحلوووة التوووى تليهوووا مبادووورة يوضوووع فيهوووا  والشخ وووية فيموووا بعووود . 

نوو  عواموول النموسووليمة ومواتيووة ، كووان هووو الشخ ووية سووويًا وإذا       الشخ ووية ، فوواذا كا 

غوري متوافوق . و ووا     كان  عوامل النمو ذات تا ري ضوار ، كوان هوو الشخ وية م وطرباً     

جند ا تخ   ن فى علم النفست ا رضى يركزون على اراسة هو الشخ ية ، والعوامل 

 ا إ رة فيها فى هوو ا رحلة . 

هوو ا رحلة ال تكون كلها رضواعة ، اال ان التسومية تطلوق علوى      وعلى الرغم منه ان

 الرضيع حتى سن سنت ن . 

وهوو ا رحلة تعت  مرحلة انطال  القوى الكامنة ، وهوى مرحلوة االجنوازات الكوبرية     

، حيوووث تشوووهد هووووا جسوووميا سوووريعا وتوووأزرًا حسووويا حركيوووا مل وظوووا فوووى السووويطرة علوووى    

وا شى( وفيها يتعلم الرضيع الكوالم ويكتسوه اللووة     ا ركات )اولو  والوقوف وا بو

، ويالح  فيها هو االستقال  ، واالعتماا النسوبى علوى الونفس ، واالحتكوا  االجتمواعى      

بالعووامل اخلووارجى والتنشوواة االجتماعيووة ، والنمووو االنفعوواىل ، ويووتم فيهووا الفطووام ، وفيهووا     

جر االساسوى للشخ وية وهكووا نورى     اي ا تنمو الوات ، ويتكون مفهومها الوى يعت  ا 

 ان هوو ا رحلة تعت  ، بالدرجة االوىل ، مرحلة اكتشاف العامل اخلارجى وتوسيعه . 

 :  النمو اوسمى
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 تشهد هوو ا رحلة زيااة حتكم الرضيع فى جسمه . 

يبوودا ظهووور االسوونان فووى الشووهر السوواا  ، وتظهوور االسوونان فووى لموووعت ن االوىل ،   

)انظوور اووودو ( ، وال انيووة وهووى االسوونان  20ان اللبنيووة ا إقتووة وعووداها تعوورف باسووم االسوون

 –. ويالح  ان ظهور االسنان يعت  عملية عنيفوة ، وقود ي واحبها     32ا ستدىة وعداها 

 ارتفاع فى ارجة ا رارة واسها  .  –اذا بدات مبكرة 

 

 

 جدو  مواعيد ظهور االسنان ا إقتة

 ا إقتة او اللبنيةظهور االسنان  العمر بالشهر

 )يبدا ظهور االسنان( قاطعان اوسطان سفليان  9 – 6

 قواطع علوية  4 12 – 9

 قاطعان جانبيان سفليان  15 – 12

 اضرا  امامية  4 18 – 15

 انياب  4 24 – 18

 اضرا  خلفية  4  30 – 24

رة مو  40وتنمو الع الت فى حجمها وليس فى عوداها ، وي ول حجمهوا عنود الردود      

قدر ما كان  عليه قبل ا ويالا ، وتنموو القودرة علوى الوت كم فوى الع والت الكوبرية ب وفة          

 خاصة .
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ويووزااا الطووو  زيووااة مطووراة تتنوواقص فووى نهايووة ا رحلووة . وبعوود اربعووة ادووهر ي ووبل     

سم فى الشوهر( ، وبعود سونت ن ي وبل      2سم )بزيااة  75سم ، وبعد سنت ن ي بل  60الطو  

ف اق ى طو  سوف ي ل اليه الفرا فى هووو( ، ويالحو  ان تطوور    سم )اى حواىل ن  85

هوووو ا يكووول العظموووى يسوووتمر مووون الو ووواريف اىل العظوووام . وقووود افووواات اراسوووات االدوووعة   

السووينية فووى اراسووة النمووو ا يكلووى موون حيووث مسووار هووو مراكووز الووتمعظم واوضوو   ان         

 ، ويلوت م اليوافو، فوى    العظام تزااا حجما وعداا مع النمو ، كموا فوى عظوام الرسوغ مو ال     

 السنة ال انية . 

ويشووهد الوووزن زيووااة مطووراة تتنوواقص فووى نهايووة ا رحلووة ، والزيووااة فيووه اك وور موون           

كجوم )اى ضوعف موا كوان عليوه عنود        6الزيااة فى الطو  ، وبعود سسوة ادوهر ي ول اىل     

 ا يالا( . 

جوه ربوع   وختتلف نسوه اوسوم عنود الرضويع عنهوا عنود الرادود ، فيكوون الورإل  والو         

اوسووم بينمووا يكووون عنوود الرادوود مثوون اوسووم ، ونعنووى اخوور يكووون طووو  الوورإل  والوجووه       

ن ف طوله عند الرادد ،ويكوون طوو  جوزع الرضويع  لوث طولوه عنود الرادود ويكوون طوو            

الزراع ربع طوله عند الرادد ويكون طو  السا  سوس طولوه عنود الرادود ، وينموو الورا        

العموم يالحو  تبواطإ هوو الورا  واسوراع هوو اوووع  وم         نعد  ابطا من االطراف وعلى 

الوراع ن  وم السواق ن ، وىكون مالحظوة تووري نسوه اوسوم نقارنوة صوور دوخص واحود ،            

 منو مرحلة الرضاعة اىل مرحلة الردد . 

 الفرو  الفراية : 

 تكون الفرو  الفراية واض ة ، خاصة فى ا جم والطو  والوزن .

 الفرو  ب ن اونس ن : 
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يظول الوووكور اكو  حجمووا وا قول وزنووا واطووو  قلويال موون االنوا  . وتظهوور االسوونان      

 عند االنا  مبكرة عنها عند الوكور 

 العوامل ا إ رة فيه : 

توووإ ر التوويوووة ب وووفة خاصوووة فوووى هوووو العظوووام ، وكوووولك توووإ ر العوامووول ا اايوووة        

ىل اف ل مسوتوى  والعوامل االقت ااية فى النمو اوسمى ب فة عامة ، وىكن الوصو  ا

للنمو اوسمى اي ا عن طريق : النمو ا نتظم ال  ى ، والوقاية مون االمورا  ، وحريوة    

 ا ركة والتمرين . 

 :  مالحظات

 يتناقص معد  الزيااة فى النمو فى هوو ا رحلة . 

والراحوووة اوسووومية ضووورورية بالنسوووبة للرضووويع ، وهوووو عنووودما يشوووعر بعووودم الراحوووة     

 عالمات الو ه .اوسمية ، تظهر عليه 

 تطبيقات تربوية : 

 توفري الراحة اوسمية للرضيع  

العمووول علوووى وقايوووة االطفوووا  مووون االمووورا  ، وتنميوووة ا ناعوووات ا ختلفوووة لوووديهم ،         

 وحت ينهم وتطعيمهم ضد االمرا  ا عروفة فى الطفولة . 

تزويوود االطفووا  بالتوويووة ا الئمووة وتنظوويم الظووروف اخلارجيووة ، حبيووث ال تتجوواوز        

 عوامل ا رارة وال وء والتهوية ا د الوى ي ر بازاهارهم 

 تيسري اخل ات للتعليم وا ياة ال  ية فى ا نز  واجملتمع اخلارجى 

 تنمية الوسائل اخلاصة للتشخيص والعالن 
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 مراعاة مبدإل الفرو  الفراية ، وجتنه مقارنة الطفل باالخرين 

ى بعووا ا ظوواهر اوسوومية قلوويال .    ال ااعووى للقلووق اذا توواخر الرضوويع فووى النمووو فوو      

 ف سه الفرو  الفراية ، قد يتاخر ظهور االسنان لدى الطفل العااى اىل الشهر ال امن .

 

 : النمو ا ركى

يت ووومن النموووو ا ركوووى الوووتمكن التووودر ى مووون ضوووبم حركوووة اوسوووم خاصوووة     

 ن ا راكوز  الع الت االرااية ، وقيام الطفل بعودا مون ا هوارات ا ركيوة موع هوو التو زر بو        

الع بية من ناحية وب ن االطوراف الع وبية والع والت مون ناحيوة اخورى  ويتوقوف النموو         

 ا ركى على الت سن ا ستمر فى الت زر ا سى و الع لى الع بى 

 ومن اهم مطاله النمو ا ركى فى هوو ا رحلة :

 ا ركة واولو  والوقوف وا بو وا شى .

 وال ،  م اووع ،  م االطرافيت كم الرضيع فى حركة الرا  ا

 )يتخو النمو اجتاها طوليا من الرا  اىل القدم ن( .  
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 ويرفع الرضيع اجزاء جسمه ،  م يلى ذلك اولو   م الوقوف .

يلى ذلك ا بو  م ا شى  م اوورى ، ويالحو  ان ا بوو اىل االموام قود ت واحبه حركوة        

 جانبية إلو خلفية . 
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 العمر

 

 العمر  مظاهر النمو ا ركى

 الشهر

 مظاهر النمو ا ركى

وضع الوليد )انبطاه على  1

 الوجه( . 

 يتسلق السالمل حبوا .  13 

 

 يقف وحدو  14  يرفع راسه ويديرها . 2

 ىشى وحدو  15  يرفع صدرو  3

ي ل بيديه اىل الشئ ولكن  

 ال يلمسه ، يرفس بقدميه 

 يبنى برجا من مكعب ن  16 

 قوف بالكرة  17    لس نساعدة الوري 4

 لس اون سند وىسك  5

االدياء ، يلتقم االدياء ، 

 ينقل االدياء من يد الخرى 

يقوف بالكرة فى صندو  + يبنى  18 

 برجا من  ال ة مكعبات 

 لس على كرسى وحدو ،  6

وىد يدو ليمسك االدياء ، 

وي ع معظم ما ت ل اليه 

 يدو فى فمه

 19 

20 

 يعتلى كرسا 

ز  السالمل نساعدة ي عد وين

 الوري .

     

 يقف نساعدة الوري  7

 

ىشى حت  االدراف فى اخلارن +  21 

 ىشى للخلف 

8 

 

9 

تاو  الوقوف مستندا اىل 

 .اال ا  

ي عد وينز  السالمل 

 نساعدة الوري .

 يركل الكرة بقدمه  22 
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ويعت  ا شى ب فة خاصة اهم نواحى النمو ا ركى واك رها ات اال بالنمو 

 العقلى والنمو االجتماعى ، النه يتيل للرضيع عا ا اوسع وخ ة اوفر وحتررا اك ر . 

 .ور ا هارات تبعا لزيااة العمر )انظر اودو ( وتتط

ويزااا الت زر ا سى وا ركى ، وهوا يفيد الرضيع فى عملية استكشاف العامل 

 احمليم به .

 جدو   تطور مظاهر النمو ا ركى

10 

11 

12 

 ىشى نساعدة الوري . 

يقف مستندا اىل اال ا  ، 

شرب ، ك بالكوب ليىس

 يرسم خطوطا عشوائية

 23 

24 

 .يقله صف ات كتاب 

ي عد وينز  السالمل نساعدة 

 الوري .
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وتتطووور قووودرة الرضووويع علووى تنووواو  االدوووياء والقوووبا عليهووا مووون انعكوووا  القوووبا    

حالوة عودم إمكوان  وس الشوئ  وم اىل إمكوان  سوه والقوبا عليوه            واالمسا  عند الوليد اىل

فى دكل بدائى ، مع وجوا حركات زائودة ،  وم توزااا قودرة االمسوا  والقوبا ، ويسوتطيع        

الرضوويع إلن ىسووك الشووئ بسووهولة ويقووبا عليووه مسووتخدما كفووه ، وتتالدووى ا ركووات  

لسوووبابة تلعوووه اورا فوووى غوووري ال ووورورية .  وووم يبووودا اسوووتخدام ابهاموووه واصوووابعه ،  وووم تبووودا ا  

االمسووا  ،  ووم يعموول االبهووام والسووبابة معووا فووى سووهولة ،  ووم تووزااا اقووة واتقووان االمسووا  .     
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وعندما ي ل الرضيع اىل االسبوع الست ن ، جند قب ته وامساكه وتناوله االدياء قريوه  

 الشبه نا جندو عند الرادد 

اللعوووه  –الفوووتل  –وتظهووور السووويطرة علوووى ا ركوووات فوووى السووونة ال انيوووة )ا سوووك  

 با كعبات( 

ويالح  الوالدان إلن الطفل يف ل استخدام يد على االخرى فى نشاطه ا ركوى  

، وان الوالبيووووة يسووووتخدمون اليوووود اليمنووووى ، بينمووووا الووووبعا يسووووتخدمون اليوووود اليسوووورى ،  

 ويستخدم البعا اليدين معا فى هوو ا رحلة . 

 العوامل ا إ رة فى الفرو  الفراية : 

نمو ا ركى على قوة الطفل وسرعته واقته فى استخدام اع واء جسومه   يعتمد ال

، وفووى تنظيمووه  ركاتووه ا ختلفووة ، ليووإاى عمووال او يكتسووه مهووارة حركيووة وهووو يتووا ر         

 بال  ة العامة والتووية . 

 مالحظات : 

يوورتبم النمووو ا ركووى بسووائر مظوواهر النمووو ، فهووو مهووم بالنسووبة للنمووو العقلووى          

، وهووو الشخ ووية ب ووفة عامووة ، و وون نعلووم ان مفهوووم الوووات لوودى         والنمووو االجتموواعى  

الطفوول يوورتبم نشوواعرو خب وووص قدرتووه علووى ضووبم حركتووه ، والووت كم فووى االدووياء        

 واالاوات ا ختلفة فى بياته . 

ويتطوور النمووو ا ركووى موون العووام اىل اخلوواص ، وموون الالموونظم اىل ا وونظم ، وموون   

 ا اىل احملدوا ومن الالارااى اىل االرااى . الكلى إىل اوزئى ، ومن الالحمدو

ويالحووو  االجتووواو الطووووىل للنموووو ا ركوووى  مووون الووورا  اىل القووودم ن ، واالجتووواو      

 ا ستعر  من احملور الراسى للجسم اىل االطراف اخلارجية . 
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ويالح  ان الرضيع يهتم بقيامه بالعمل الووى يعملوه اك ور مون اهتماموه بنتيجوة       

 هوا العمل . 

 ت تربوية : تطبيقا

اتاحووة فوورص حريووة ا ركووة ، واقووال  ا وود موون حركووة الرضوويع ، حيووث ان النمووو      

ا ركوووى وخاصوووة ا شوووى يشوووبع حاجوووة الرضووويع اىل حوووه االسوووتطالع ، وهوووو مهوووم فوووى            

استكشاف العامل والتجريوه وتنميوة ا هوارات ا ركيوة ، ولوه اهميوة اي وا بالنسوبة لنمووو          

 العقلى وهوو االجتماعى . 

بار الرضيع على اولو  قبل االوان او ا شى قبل االوان ، الن ذلك ي رو جتنه اج

اك وور ممووا ينفعووه ، وتركووه  لووس وتبووو وىشووى ، عنوودما يسووتطيع هووو ، ولوويس عنوودما      

 نريد  ن 

 تشجيع الرضيع على ارتداء مالبسه ، واللعه مع اخواته ، وتناو  طعامه بنفسه . 

 النشاط ا ر رعاية النمو ا ركى عن طريق تشجيع 

بوووو  اوهووود فوووى تعلووويم ا هوووارات ا ركيوووة ، عنووودما يسووومل هوووو اوهووواز الع وووبى    

 ا ركى بولك وعندما يكون الطفل مستعدا لولك . 

يرت  الطفل حرية اسوتخدام اليود التوى يف ولها ، حتوى ال يوإاى ال ووم واالجبوار         

 على استخدام اليد االخرى اىل اضطرابات نفسية وع بية وحركية .

 

 EARLY CHILDHOOD  الطفولة ا بكرة

 سنوات( 6-3)  قبيل ا درسة
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هوووو هووى مرحلووة قبيوول ا درسووة ، ومتتوود موون نهايووة مرحلووة الرضوواعة حتووى اخوووو             

ا درسة ويف ل الوبعا اسوم مرحلوة الطفولوة ا بكورة علوى اسوم مرحلوة قبيول ا درسوة ، إذ           

 والسااسة تقريبًا.تستقبل اور ا  انة وريا  ا طفا  فيما ب ن سن ال ال ة 

وتتميووز هوووو ا رحلووه نميووزات عامووة ، منهووا : اسووتمرار النمووو بسوورعة ولكوون إلقوول موون    

سرعته فى ا رحلة السابقة ، واالتزان الفسيولوجى ، والت كم فى عملية االخوران ، وزيوااة   

 ا يل اىل ا ركة والشقاوة ، وحماولة تعرف البياوة احمليطوة ، والنموو السوريع فوى اللووة ،      

وهو ما اكتسه من مهارات ، واكتساب مهوارات جديودة ، وتكووين ا فواهيم االجتماعيوة ،      

وبووغ ا نا ا على والتفرقة ب ن ال واب واخلطا واخلوري والشور وتكووين ال ومري ، وبدايوة      

هو الوات ، وازاياا وضوه الفورو  فوى الشخ وية ، حتوى ت وبل واضو ة ا عوامل فوى نهايوة          

عميمات يوكرها البعا ونسمعها ك ريا ، ولكننا نووا إلن تإخوو حبوور    هوو ا رحلة وهنا ت

دديد  نها ك ريا ما تكون م للة . ومن إلم لوة هووو التعيموات :إلطفوا  ال انيوة سولبيون ،       

وإلطفووا  ال ال ووة مبتكوورون ، وإلطفووا  الرابعووة أوواطرون ، وإلطفووا  اخلامسووة مبتهجوووون ،         

 وإلطفا  السااسة اجتماعيون ...ا  .

 وسمتالنمو ا

يت وومن النمووو اوسوومى الووتوري التشوورتى كمووا وكيفووا وحجمووا ودووكال ووضووعا        

ونسوويجا. والنمووو اوسوومى فووى هوووو ا رحلووة مهووم موون ناحيووة الزيووااة فووى الطووو  والوووزن           

 من ناحية النمو ا ركى . –وب فة خاصة  –وا جم ، ومهم إلي ا 

ويبودإل تسواقطها لتظهور    تستمر ا سنان فى الظهور ، ويكتمل عودا ا سونان ا إقتوة ،    

ا سنان الدائمه ) يظهر فى سن السااسة واحودة إلو ا نتوان مون ا سونان الدائموة ( ويعوانى       

 بعا ا طفا  من عملية التسن ن .
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وينمو الرإل  هوا بطياا ، وي ل فى نهاية هوو ا رحلة اىل م ول حجوم رإل  الرادود    

 .وتنمو ا طراف هوا سريعا وينمو اووع بدرجة متوسطة 

ويتا ر الطو  بامكانية النمو لدى الطفول . وفوى نهايوة السونة ال ال وة يكوون الطوو         

سوووم خوووال  السووونوات   6-7-8-9سوووم ،  وووم يووووااا متباطاوووا نسوووبيا نعووود       90حوووواىل 

. ويالحوو  إلن هووو الطووو  يوو زو هووو اووووع واسووتطالة العظووام وفقوودان الشوو م ،        6.5.4.3

 الوى كان مالحظا فى مرحلة الرضاعة . 

يوااا الوزن نعد  كيلو جورام واحود تقريبوا فوى السونة ، ويالحو  إلن التعوبري فوى         و

 الوزن وا جم فى هوو ا رحلة إلبطا منه فى ا رحلة السابقة )حسه ا عايري ا  رية( .

اما عن النمو ا يكلى فيزااا ح  اجهزة الطفل العظمية مون الن وون ، ويبودا قودر     

ظموى للطفول فوى الت وو  اىل عظوام ، ويظول ا يكول        اك  من الو واريف فوى ا يكول الع   

العظمووى فووى هوووو ا رحلووة غووري  ناضوو  ، وتووزااا عظووام اوسووم حجمووا وعووداا وصووالبة مووع       

 النمو .

ويسري النمو الع لى نعد  اسرع عون ذى قبول مموا يزيود الووزن ، ويظول السوبق فوى         

كفواءة الطفول فوى     النمو للع الت الكبرية على الع الت ال ورية الدقيقة ، وهوا يفسر

القيام با ركات الكبرية على الع والت ال وورية الدقيقوة ، وهووا يفسور كفواءة الطفول        

فووى القيووام با ركووات الكووبرية وفشووله نسووبيا فووى القيووام با ركووات التووى تتطلووه تووازرا         

 ع ليا اقيقا 

ويالح  اهمية النمو الع لى ، النه يلعه اورا كبريا فى تدعيم جهوا الطفول فوى   

 كم فى جسمه وضبم حركاته الت 

 الفرو  ب ن اونس ن : 
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يكون الوكور اك ر وزنا بدرجة طفيفة من االنا  ، واك ر حظا منهن فى النسي  

 الع لى ، بينما تكون االنا  اك ر حظا من الوكور فى االنسجة الش مية .

 العوامل ا إ رة فيه : 

ء ، فالطفل الوى يعانى من يتا ر النمو اوسمى با الة ال  ية للطفل ، وبالووا

ا وور  ونقووص التوويووة يتعطوول هوووو ، وكووولك تووإ ر ا الووة النفسووية وا وو ريات الطارئووة  

 فى النمو اوسمى . 

 مالحظات : 

 تنمو صورة اوسم باطراا ، وتدا ذلك حجم اوسم والقوة اوسمية . 

 تطبيقات تربوية : 

الطبى الدورى ، واالهتمام  العناية ب  ة الطفل اوسمية والنفسية والف ص -

 بت  ينه ضد االمرا  

مقاومة وعالن االمرا  التى تنتشر فوى الطفولوة ا بكورة ، م ول : سووء التوويوة        -

 وفقر الدم ودلل االطفا  واالسها  والطفيليات واالمرا  ا عدية . 

جتنه القلق خب وص صور حجم الطفل او ق رو عمن هم فى سنه ، واضع ن  -

 الفرو  الفراية .  فى ا سبان

 الدراية الكافية بوسائل ا كم على تقدم الطفل واطراا هوو .  -

االهتمام باالسنان ونظافتها ، و ه عودم خلوع االسونان اللبنيوة عنود تسوسوها ،        -

بوول حتشووى وننتظوور حتووى تسووقم . ويالحوو  ان خلووع االسوونان اللبنيووة قبوول االوان يوورت            

 وص االسونان مورتين سونويا اعتبوارا مون العوام ال الوث         اجملا  لالسونان الدائموة . و وه ف   

 من عمر الطفل . 
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جتنه مطالبة الطفل الوى ختتلف نسه اجزاء جسمه عن اجزاء جسم الرادد  -

 ، بان يستعمل مقاعد الكبار ، او ان يستخدم ااواتهم اون خطأ 

 جتنه الطفل ا واا  التى قد تإاى اىل عاهات معوقة لنموو . -

 ركىالنمو ا 

 –تعت  ا هارات ا ركية بعدا مهموا فوى ا يواة اليوميوة للطفول . ومون ال ورورى        

 تعرف ا هارات ا ركية الفائقة والعوائق ا ركية الظاهرة. –ومن السهل اي ا 

 وتعت  هوو ا رحلة مرحلة النشاط ا ركى ا ستمر 

التنووع واطوراا   وتتميز حركات الطفل فى هوو ا رحلة بالشدة وسورعة االسوتجابة و  

و متزنووووة فووووى او  ا رحلووووة . ويكوووواا النمووووو  إلالت سوووون وتكووووون غووووري منسووووجمة او مرتابطووووة  

و  ا رحلووة فووى الع ووالت الكووبرية . وبعوود ذلووك يسوويطر الطفوول        إلا ركووى ين  وور فووى   

بالتوودري  علووى حركاتووه ، ويسوويطر علووى ع ووالته ال ووورية بف وول التوودريه ا تقوودم  ووو    

ا ركووى . وهنووا اي ووا يكتسووه الطفوول مهووارات حركيووة      زر ا سووى الن وو  . ويطوورا التوو 
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جديوودة كوواورى والقفووز وا بوول والتسوولق وركوووب الدراجووة وا ركووات اليدويووة ا وواهرة  

 كالد  وا فر والرمى ... ا  ، ويكون نشطا ب فة عامة . 

 مظاهرو : تتلخص اهم مظاهر النمو ا ركى كما فى اودو  التاىل

 هم مظاهر النمو ا ركىإل

لعمووورا

 بالسنة

 مظاهر النمو ا ركى

مكعبات فوى توازر ، يقوف     8ي عد وينز  السالمل وحدو ، يبنى برجا من  2.5

 على رجل واحدة ، يقلد خطا افقيا 

يسووتخدم القلووم ، يقلوود رسووم اائوورة ، يطوووى قطعووة ور  راسوويا وافقيووا ،         3

 ووورى بسووورعة ، يسوووتدير بزاويوووة حوووااة ، يقوووف وقوفوووا مفاجاوووا ، ىشوووى علوووى    

 10طووراف اصووابعه ، يركووه الدراجووة ذات الوو ال  عجووالت ، يبنووى برجووا موون        ا

 مكعبات 

يقلد الرسم ، يتبع ممرات الطر  ا رسوومة ، يوزرر الزرايور ، يطووى ورقوة       4

مربعووة اىل م لووث ، يرسووم اائوورة ، يرسووم عالمووة )+( ، يتسوولق بسووهولة ،  وورى      

 بنشاط ، يقفز ا ناء اورى 

رسم م لث ، يربم ا واء ، يرسوم صوورة انسوان    يقلد رسم مربع ، يقلد  5

 بسيطة ، يع  الشارع بامان 

 يقلد رسم مع ن  6

فى نهاية العام الرابع يبدا ظهور ا ر هو واستخدام الع والت ال وورية واللعوه فوى     

 هوو ا رحلة فراى فى مجلته 
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وط وىر التعبري ا ركوى بالكتابوة فوى عودة مراحول متتاليوة ، هوى : مرحلوة اخلطو         

غووري ا وجهووة ، حيووث ال يسووتطيع بعوود  السوويطرة علووى الع ووالت التف وويلية ، يلووى ذلووك         

 مرحلة ا روف مع التوقف عند االنتقا  من حرف اىل حرف ،  م تاتى مرحلة الكلمات .

امووا عوون اليوود التووى يكتووه بهووا الطفوول فوويالح  ان الطفوول فووى نهايووة هوووو ا رحلووة          

ى االخووورى ويظهووور ذلوووك فوووى تنووواو  الطعوووام  يف ووول نهائيوووا اسوووتعما  احووودى اليووودين علووو 

ومسك االدياء ورمى الكرة ... ا  وغالبية االطفا  يستعملون اليود اليمنوى فوى الكتابوة     

%( يسوتعملون اليود اليسورى ، او يسوتعملون كلتوا اليودين       5%( وقليلون )حواىل 95)حواىل 

ليسووورى ( تووورتبم ويبووودو الطفووول ا يسووور دووواذًا إال إلن هووووو الظووواهرة ) إلى إسوووتعما  اليووود ا   

بسوويطرة الن ووف ا ىوون موون ا ووخ ، وعلووى العمومفووإن الطفوول الوووى يف وول إسووتعما  اليوود  

اليسوورى يف وول اسووتعما  الن ووف االيسوور موون اوسووم ، وتوود  الب ووو  علووى ان اسووتعما      

اليوود اليمنووى او اليسوورى يت وودا غالبووا بعواموول ورا يووة ، واحيانووا بعواموول بيايووة كالتقليوود   

ين ، السوويما اذا كووان الطفوول يسووتطيع اسووتعما  اليوودين بالدرجووة       خاصووة تقليوود الوالوود  

. اموووا عووون ا رالورا وووة ، فقووود وجووود انوووه اذا كوووان الوالووودين        Ambiedxtrousنفسوووها 

% من اطفا م يسوتعملون اليود اليسورى . واذا كوان احود      42يستعمالن اليد اليسرى ، فان 

ن اطفووا م يسووتعملون اليوود % موو17الوالوودين فقووم هووو الوووى يسووتعمل اليوود اليسوورى ، فووان 

% فقووووم موووون اطفووووا م  2اليسوووورى . واذا كووووان الوالوووودين يسووووتعمالن اليوووود اليمنووووى فووووان    

يستعملون اليود اليسورى ، وعلوى العمووم فوان الرضويع فوى الشوهور االربعوة االوىل يسوتعمل           

دوووهرا ،  وووم يتاكووود   18كلتوووا يديوووه ، ويت ووول اسوووتعما  احووودى اليووودين فوووى حوووواىل سووون    

 د عند سن عام ن ، وي ب  عند اخو  ا درسة . استعما  تلك الي

ويسووتطيع الطفوول الرسووم فووى نهايووة هوووو ا رحلووة ، وخاصووة رسووم اخلطوووط الراسووية   

 واالفقية ورسم االدكا  البسيطة .

 ويستطيع الطفل اي ا تشكيل بعا االدكا  البسيطة باستعما  ط ن ال ل ا  
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 العوامل ا إ رة فيه : 

وصوو ته العامووة فووى هوووو ا ركووى ، فكلمووا كانوو        تووإ ر حالووة الطفوول اوسوومية   

 هنا  عيوب جسمية او هيكلية او ع لية او ع بية ، كان هوو ا ركى متاخرا .

وكلمووا كانوو  القوودرة العقليووة العامووة متوواخرة ، صوواحه هوووا التوواخر ا ركووى ،         

 وكلما كان  متفوقة صاحبها تفو  فى النمو ا ركى . 

االنطوواء واخلجول فوى النشواط ا ركوى ، فيقول       وتإ ر اضطرابات الشخ ية م ل 

 وي احه العدوان زيااة فى النشاط ا ركى 

 ويساعد التعليم والتدريه فى اكتساب الطفل ا رونة واالتزان فى حركته 

 مالحظات : 

تتنواو  معوايري النمووو اوسومى ا ركووى : ا هوارات ا ركيوة الكووبرية م ول مهووارات       

ة فووى القفووز واووورى ، كمووا تتنوواو  ا ركووات الدقيقووة   االتووزان وحتموول الع ووالت الكووبري 

م وول التناسووق بوو ن الرريووة وحركووة اليوود للوصووو  اىل االدووياء واالمسووا  بهووا ، واسووتخدام  

 ا ق ات وااللوان وا تاهات 

والنمووو ا ركووى  السوووى ضوورورى للتوافووق االجتموواعى السووليم ، كمووا توود  فووى     

تمووواعى ا ختلفوووة التوووى حتتوووان اىل ا هوووارات   ا شووواركة فوووى االلعووواب واوجوووه النشووواط االج  

ا ركيوووة ، ويبووودو ان االطفوووا  يقسووووون فوووى تفاعلوووهم االجتموووواعى علوووى االطفوووا  غووووري        

 القاارين ، او الوين يرتكبون حركيا ، او الوين يبدو عليهم ال عف  

 ويسري النمو ا ركى فى اجتاهات عامة ، ملخ ها : 

 خى اىل ال بم الالدعورى . النمو من ال بم االنعكاسى اىل ال بم ا 

 النمو من الت كم من كال جانبى اوسم اىل الت كم من جانه واحد 
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 النمو من استخدام اك  عدا من الع الت اىل استخدام اقل عدا من الع الت 

 واللعه مفيد كتعبري انفعاىل ومفيد تربويا وتشخي يا وعالجيا 

رورة لتنميوووة التوافوووق ا سوووى   ويعتووو  االيقووواع ا ركوووى وااللعووواب االيقاعيوووة ضووو     

ا ركوووى عنووود الطفووول ، وهوووو وسووويلة تربويوووة مهموووة فوووى هووووو ا رحلوووة ، وتلعوووه الرتبيوووة         

 ا وسيقية اورا مهما فى هوا ال دا 

وىكوون توودريه االطفووا  فووى هوووو ا رحلووة علووى العوواب اومبوواز ، اسووتعدااا  سووتقبل      

 رياضى .

د تفسووري رسوووم االطفووا  ان والرسووم اي ووا مهووم فووى عمليووة التشووخيص ، وموون قواعوو  

النظافوووة واخلطووووط ا سوووتقيمة ا نظموووة توضووول ا ووودوء ، واخلطووووط ا تقاطعوووة والزوايوووا  

ا ووااة ، والرسوووم ال قيلووة توضوول ال ووراع الووداخلى وتشووت  االنتبوواو ، واالهتمووام بوواجزاء         

 معينة يوضل االهتمام او الكب  .. ا  .
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 تطبيقات تربوية : 

 زائد واالستفااة منه فى وجهات نافعة .حتويل النشاط ا ركى ال

 تشجيع الطفل ا ناء لعبه ونشاطه ، حتى ندعم حاجته للشعور بالنجاه 

 خطورة ارها  الطفل بنشاط حركى فو  طاقته 

اتاحة النشاط ا ركى ا ر فى ا واء الطلق فى تلقائية ومرونة ، م ول : التسولق   

 ة .والتوازن وغري ذلك ، مما يدرب الع الت الكبري

 وضع االاوية والسموم فى اماكن الت ل اليها يد الطفل . 

تشجيع الطفل فوى اار ا  وانة وروضوة االطفوا  علوى الرسوم فوى لوحوات كوبرية ،          

بووور  تعويوودو مسووك القلووم واسووتخدامه واسووتعما  الووور  واسووتخدام ا قووص واالدوووا      

ذلووك موون ا هووارات اليدويووة ، واعطائووه فرصووة التشووكيل باسووتخدام طوو ن ال ل ووا  ، وغووري  

 التى تنمى الع الت ال ورية . 

 خطورة اجبار الطفل على الكتابة مبكرا ، قبل ان يكون مستعدا لولك .

تزويد ريا  االطفا  بواالاوات وا عودات واالجهوزة التوى تسواعد الطفول علوى اللعوه         

 حبرية ، واستعما  اع اء اوسم ا ختلفة 

موووو ا ركووووى السوووووى ، وجتنووووه الووووتهكم  تقوووديم اخلوووو ات والتعليمووووات الالزمووووة لن 

والسخرية من الطفل اذا ما بدت حركته غري منتظمة فى بداية هوو ا رحلوة ، الن ذلوك   

 يعقد االمور 

جتنوووه القلوووق خب ووووص اسوووتعما  الطفووول يووودو اليسووورى ، وخطوووورة اجبوووار الطفووول   

 االيسر على الكتابة باليد اليمنى ،  ا قد ي احه ذلك من اضطراب حركى وع بى 
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االلتفووات اىل حوواالت الق ووور او العجووز ا ركووى اخلاصووة عنوود بعووا االطفووا  ،         

والعمووول علوووى عالجهوووا ومسووواعدة االطفوووا  ذوى االحتياجوووات اخلاصوووة فوووى تطوووور هووووهم    

ا ركووى ، حسووه امكانوواتهم قبوول ان ي وواب مفهوووم الوووات لووديهم بوواذى ، وقبوول ان ي ووابوا   

 بسوء التوافق االجتماعى 

 

 النمو االنفعاىل

نمووو السوولو  االنفعوواىل توودر يا فووى هوووو ا رحلووة ، موون راوا الفعوول العامووة ،  ووو     ي

 سلو  انفعاىل خاص متمايز ، يرتبم بالظروف وا واقف والنا  واالدياء .
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يزااا متايز االستجابات االنفعالية ، خاصة االستجابات االنفعالية اللفظية لت ول  

 ة . تدر يا حمل االستجابات االنفعالية اوسمي

وتتميوووز االنفعووواالت هنوووا بانهوووا دوووديدة ومبوووالغ فيهوووا )غ وووه دوووديد ، حوووه دوووديد ،  

كراهية دديدة ، غري واض ة( ، وتتميز كولك بالتنوع واالنتقا  من انفعا  الخر )من 

 االنشراه اىل االنقبا  ، ومن البكاء اىل ال  ك ... وهكوا( 

 ويرتكز ا ه كله حو  الوالدين . 

ا ركووزة حووو  الوووات ، م وول اخلجوول والشووعور بالووونه ومشوواعر       وتظهوور االنفعوواالت  

 ال قة بالنفس والشعور بالنقص ولوم الوات ، واالجتاهات ا ختلفة  و الوات .

ويزااا اخلوف ويقل حسه ارجوة الشوعور بواالمن والقودرة علوى الوت كم فوى البياوة .         

 يوانووات والظووالم  وتووزااا موو ريات اخلوووف عووداا وتنوعووا ، فيخوواف الطفوول بالتوودري  موون ا     

واالدوووباه والفشووول وا ووووت ، ومووون اهوووم أووواوف االطفوووا  فوووى هووووو ا رحلوووة اخلووووف مووون          

االنف ا  ، الن الطفل يتعلم اخلووف مموا ىلافوه الكبوار ، فهوو يقلود اموه وابواو واخوتوه فوى           

خوفهم من الظالم والعفاري  والرعد وال   .. ا  ، ويالح  اي ا انتقا  عدوى اخلووف  

 فا  ب ورة غريبة .ب ن االط

وتظهوووور نوبووووات الو ووووه ا  وووو وب باالحتجووووان اللفظووووى واالخووووو بال ووووار احيانووووا ،    

وي احبها اي ا العناا وا قاومة والعدوان ، خاصة عند حرمان الطفل من ادوباع حاجاتوه   

، وفووى مواقووف االحبوواط وال ووراع والعقوواب ، وكوو ريا مووا نسوومع كلمووة ال ، فووى بدايووة هوووو   

 ا رحلة .

نووار الووورية عنوود موويالا طفوول جديوود ، وتظهوور وعقوودة قابيوولو او عقوودة اال،         وتتوواج  

Brother Complex   ، فعنوود موويالا طفوول جديوود يشووعر الطفوول بتهديوود رهيووه  كانتووه ،

ويشعر كانه عز  مون عردوه الووى كوان يرتبعوه عليوه وحودو اون دوريك ، اال وهوو حجور           
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الوى عزلوه عون عردوه واسوتا ر بكول       امه وصدرها وقلبها ، الوى مل يكن يتسع اال له ، ومن

ا ه ، وحو  اليه كل االنظار واست وذ على كل االهتمام ، انهوم يسومونه وا،و والطفول    

االنووانى فووى هوووو ا رحلووة ، والوووى يعتقوود انووه هووو مركووز هوووا العووامل يوووار موون هوووا اال،             

كوان تواو    ويعت و غرىه ، اال انه ال يستطيع ان يع  عون عدوانوه ال وريل  ووو ، وان     

ذلووك احيانووا ، واذا مل يفلوول فووى اسووتعااو عردووه واخطووا الوالوودان فووى التمووااى فووى توجيووه   

كوول اهتمامهمووا للمولوووا اوديوود ، سوولك الطفوول سوولوكا يتسووم غالبووا بووالنكوص ، اى          

االرتووداا والعووواة اىل سوولو  طفلووى ، مقوول ، مووص االبهووام او الكووال  الطفلووى او التبووو  او      

ن هووووو اهاطووا سووولوكية ، يقووووم بهووا اخووووو الوليوود وال تلقوووى اال كووول    التوو ز ، وفوووى رايووه ا  

ترحيه من والديوه ، فواذا قوام ن لوها فلعلوه يسورتعى االنتبواو ويسوتعيد بعوا موا فقود ، او            

 لعل فيها انتقاما من الوالدين . 

 وفى نهاية هوو ا رحلة ، ىيل الطفل  و االستقرار االنفعاىل .

 الفرو  ب ن اونس ن : 

حوو  ان االنووا  اك وور خوفووا موون الوووكور ، وان الوووكور اعنووف فووى اسووتجاباتهم    يال

 االنفعالية العدوانية من االنا  . 

 العوامل ا إ رة فيه : 

تإ ر وسائل االعالم فى النمو االنفعاىل للطفل فى هوو ا رحلة ، خاصة بعد اخوو   

 & Osbornوانوودزىل الراايووو والتليفزيووون اىل معظووم االسوور االن ، وقوود ار  اوزبووورن   

Endsley      ( عنووود   5 – 4راوا الفعووول االنفعاليوووة لووودى اطفوووا  هووووو ا رحلوووة ، )سووونوات

مشوواهدة افووالم العنووف علووى دادووة التليفزيووون ، ووجوود ان االطفووا  يسووتجيبون انفعاليووا        

بدرجوووة اكووو  )كموووا ات ووول مووون ت وووبه العووور  انفعاليوووا( الفوووالم العنوووف ذات االبطوووا         

انفعاليووا ، ولكوون بدرجووة اقوول نسووبيا الفووالم الكرتووون التووى ت ووور          االامووي ن ، ويسووتجيبون 
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العنف ، وال تبدو لديهم راوا فعل انفعاليوة غوري عاايوة ، حو ن يشواهدون افالموا خاليوة مون         

العنووف ، ويف وولون الكرتووون منهووا ، وانظوور اىل االطفووا  وهووم يق ووون معظووم وقووتهم وهووم      

 .  Spacetoonيشاهدون بشوف قنوات التليفزيون ا تخ  ة م ل 

 مالحظات : 

تتكون العوااات االنفعاليوة بالتودري  حتوى نهايوة هووو ا رحلوة ، وتتجموع االنفعواالت          

حو  ا وضوعات واالدخاص فى دكل عواطف ، وطبيعى ان تكون اوىل العواطف  و االم 

 او من يقوم مقامها . 

الت السوالبة غووري  وهنوا بعوا االنفعوواالت ا وجبوة السووارة االقداميوة ، وهنوا  االنفعووا     

السوووارة االحجاميوووة ، وكووول مووون هووووو االنفعووواالت وتلوووك ت ووواحبها تووووريات فسووويولوجية   

أتلفة واالارا  االنفعاىل ذاتى فى مجلته ، فما قد يسر طفوال قود توزن غوريو ، وموا قود       

 ىليفه قد يطمان غريو . 

لة ، وينت  وتعت  االنفعاالت ا ت ارعة خ ات عااية بالنسبة للطفل فى هوو ا رح

عووون ذلوووك بعوووا االضوووطرابات السووولوكية العاايوووة )غوووري ا رضوووية( ي ووو  ها التوجيوووه     

 االنفعاىل للنمو االنفعاىل . 

وىكوون النمووو اللووووى والنمووو ا ركووى الطفوول موون التعاموول مووع ا واقووف احملبطووة ،   

 ومن ادباع حاجاته .

ا التعوووبري عووون  وكلموووا زاات قسووووة العقووواب علوووى العووودوان فوووى الطفولوووة ا بكووورة ، زا   

العوووودوان ، ولووووو فووووى دووووكل كووووامن )عوووودوان خيوووواىل( وااى اىل القلووووق ، وكلمووووا زاا رفووووا   

 الوالدين ومحايتهم وتوبوبهم وصراعهم فى تنشاة الطفل ، ااى هوا اىل زيااة عدوانه . 

وقوود يسووتور  الطفوول القلووق فووى احووالم اليقظووة ، وتتميووز احالمووه الليليووة بووالقلق           

 البكاء ، وتتعلق با يوانات وترتبم باخل ات ا بادرة .  وا خاوف ، وقد ي احبها
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ويلجووا الطفوول اىل وسووائل افوواع ، منهووا : االنسوو اب السوولوكى والنكوووص واالنكووار         

 والكب  واالسقاط 

فووى اراسووتها عوون ا فوواهيم االنفعاليووة )اى      Gilbertوقوود وجوودت اوريووس جيلووبريت    

... ا ( ان االطفووا  االكوو  يبوودون   ا شوواعر الواتيووة بوواخلوف والسوورور والو ووه وا ووزن   

وعيا اك ر بهوو ا فاهيم ، وىايزون بينها بدرجة اا  من االطفا  االصور ، وان االطفوا   

الوووين لووديهم وعووى اك وور با فوواهيم االنفعاليووة يكونووون اك وور قوودرة علووى ضووبم تعووبريهم  

ت كوالرا بالوودوين  االنفعواىل ، واقودر علوى ا شوواركة الوجدانيوة ، واغنوى خيواال ، وقوود وجود       

ان مفهوم ا نان ينمو لدى الطفل ويفهموه    Baldwin & Baldwinوالفريد بالدوين 

 ، ويقدرو ، وتتان اىل ا نان . 

 تطبيقات تربوية : 

توووفري الشووعور بوواالمن وال قووة والكفايووة واالنتموواء والسووعااة عنوود الطفوول ، وادووباع          

 حاجاته 

 سن ا بكرة . تعلم الطفل ضبم االنفعاالت من هوو ال

 محاية الطفل من االصوات وا شاهد ا خيفة 

اارا  خطووورة كبوو  االنفعوواالت ، ممووا يهوودا ال وو ة النفسووية للطفوول ، ويووإاى اىل    

 ا راف سلوكه . 

خطوووورة العقووواب خاصوووة العقووواب البووودنى ، فالعقووواب البووودنى ال يوووإاى اال اىل كوووف    

واموا اىل ال وورة ، وا طلووب اائموا فوى      السلو  غري ا رغوب فيه ، ويإاى اي وا اىل اخل ووع   

العمليووة الرتبويووة ، هووو تعلووم سوولو  جديوود اف وول واك وور ن ووجا ، وال يكووون هوووا اال عوون        

 طريق ال واب وتعزيز السلو  االك ر ن جا 
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  ه ان تكون االوامر والنواهى ل احل الطفل ، وليس ل احل الكبار . 

ات ، واذا كووان البوود موون االعتموواا   خطووورة االعتموواا الكاموول علووى اخلاامووات وا ربيوو    

علوويهن ، فيجووه العنايووة والدقووة فووى اختيووارهن ، موون حيووث الشخ ووية وطريقووة ا عاملووة           

 واخل ة 

 خطورة جعل الطفل موضع تسلية او معاكسة او تهكم او سخرية . 

خطورة توجيه الطفل بفر  االوامور والنوواهى ، فوى غلظوة واصورار ، او تكليفوه نوا        

 ال يطيق 

 ة نبو الطفل او االعرا  عنه خطور

 ا رص عند ارسا  الطفل الو  مرة اىل اار ا  انة او روضة االطفا  . 

ال بووات فووى معاملووة الطفوول وعوودم التوبوووب بوو ن ال ووواب والعقوواب ، او بوو ن احملاسووبة      

وغا النظر بالنسبة للسلو  نفسه ، وجتنه التقله فى االجتاهوات وا عوايري السولوكية    

 لو  ينهون عنه الطفل . ، والقيام بس

توزيووع ا ووه والعطووف والرعايووة بوو ن االطفووا  فووى االسوورة ، حتووى ال تتولوود الووورية          

 بينهم . 

 

 

 MIDDLE CHILDHOOD الطفولة الوسطى

 سنوات( 9 – 6)

 ال فوف ال ال ة االوىل –ا رحلة االبتدائية 
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 نوز  مبادورة ، او   يدخل الطفل فى هوو ا رحلة ا درسة االبتدائيوة ، اموا قااموا مون ا    

 منتقال من روضة اطفا  . 

 وتتميز هوو ا رحلة نا يلى : 

اتسوواع االفووا  العقليووة ا عرفيووة ، وتعلووم ا هووارات االكااىيووة فووى القووراءة والكتابووة         

 وا ساب 

 تعلم ا هارات اوسمية الالزمة لاللعاب والوان النشاط العااية 

 او سليم  و الوات اطراا وضوه فراية الطفل ، واكتساب اجت

اتسوووواع البياووووة االجتماعيووووة واخلوووورون الفعلووووى اىل ا درسووووة واجملتمووووع ، واالن وووومام  

توحوود الطفوول مووع اورو اونسووى  ،وماعووات جديوودة ، واطووراا عمليووة التنشوواة االجتماعيووة  

 زيااة االستقال  عن الوالدين ،

 النمو اوسمى

له النمو السوريع للووات )ايورا    هوو هى مرحلة النمو اوسمى البطئ ا ستمر ، ويقاب

( ، وفووى هوووو ا رحلووة تووتوري ا الموول العامووة ، التووى كانوو  متيووز دووكل       Gordonجوووراون 

 اوسم من مرحلة الطفولة ا بكرة . 

 مظاهرو : 

تكون التوريات فى مجلتهوا تووريات فوى النسوه اوسومية ، اك ور منهوا لورا زيوااة          

 فى ا جم . 

 ى التباطإ سرعة النمو اوسمى ف إلوتبد

وي وول حجووم الوورا  اىل حجووم را  الرادوود ويووتوري الشووعر النوواعم لي ووبل اك وور         

 خشونة . 



 تطبيقات( –حتليالت  –ظريات علم نفس الرياضة )ن

 54 

ما عن الطو  ، فنجد انه فى منت ف هووو ا رحلوة )عنود سون ال امنوة( يزيود طوو         إل

% من طو ا فى سن ال انية ، بينموا يزيود طوو  اوسوم نفسوه فوى هووو        50االطراف حواىل 

 % فقم .25الفرتة حبواىل 

 الفرو  اوسمية ب ن اونس ن فى الظهور .  إلوتبد

وتتسوواقم االسوونان اللبنيووة ، وتظهوور االسوونان الدائمووة )تظهوور فووى السوونة السااسووة        

 اربعة انياب اوىل ، وفى السنوات من السااسة اىل ال امنة تظهر مثانية قواطع 

 % فى السنة 10ويزااا الوزن بنسبة ، % فى السنة 5ويزااا الطو  بنسبة 

 الفرو  ب ن اونس ن : 

الوكور اطو  قليال من االنا  ، بينما يكاا اونسان يتساويان فى الووزن فوى نهايوة    

 هوو ا رحلة .

 العوامل ا إ رة فيه : 

 ر النمو اوسمى بالظروف ال  ية وا ااية واالقت ااية ، فكلموا حتسون  هووو    أيت

ويووإ ر الوووواء اي ووا موون حيووث  الظووروف كووان النمووو اف وول ممووا اذا سوواءت هوووو الظووروف .  

 . كمه ونوعه على النمو اوسمى للطفل ، وما يقوم به من نشاط

 مالحظات : 

تعت  الطفولة الوسطى مرحلة تتميز بال  ة العاموة ، ويونخفا معود  الوفيوات     

ابتداء من هوو ا رحلة ، ويعت  اقل منه فوى اى مرحلوة اخورى مون مراحول العمور )هارولود        

( ويالح  انه مع اخو  ا درسة ، ي بل االطفا  اك ر عرضه لوبعا   Bernardبرينارا 

االمرا  ا عدية ، م ل : ا  بة والنكاف واودرى ، ومن هنوا تو ز اهميوة التطعويم ضود      

 هوو االمرا  . 
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وتإ ر ا شكالت ال  ية ونقص التووية وتواخر النموو اوسومى والعيووب اوسومية      

رسى ، وتعوو  النشواط وفورص الوتعلم وفورص اللعوه ،       فى الت  يل الدراسى والتوافق ا د

وتشري الدراسات اىل ميل االطفا  ا وهوب ن عقليا اىل التفو  فوى هووهم اوسومى طووال     

ووزنا ، وفى سن ا شى وفى ال  ة العامة ، وكولك فىالودرجات ا درسوية ، وفوى ارجوات     

 اختبارات الت  يل . 

يا بالنسوووبة لسووونهم يكوووون تووووافقهم  ويالحووو  ان االطفوووا  االضوووخم واالقووووى جسوووم 

االجتمووواعى اف ووول مووون رفووواقهم االقووول ضوووخامة وقووووة ، والووووين ال يسوووتطيعون االدووورتا   

بنجاه فى االلعواب اوماعيوة ، وال يفهوم مون هووا ان االطفوا  االصوور حجموا واالقول قووة           

ة يكون توافقهم االجتماعى بال ورورة سوياا ، فكو ري مونهم ، خاصوة الووين يتمتعوون بال قو        

 فى النفس يتمتعون بتوافق اجتماعى ال با  به . 

 تطبيقات تربوية : 

 تكوين عااات العناية باوسم والنظافة 

مالحظوووة زيوووااة حجوووم اوسوووم او نق وووه ، وسووورعة هووووو او بطاوووه ، بالنسوووبة للعمووور   

 الزمنى ، ومدى توازن النمو اوسمى مع مظاهر النمو االخرى . 

اموول اخلطوورة فيهووا ، واختوواذ االحتياطووات اخلاصووة  تووام ن البياووة والووتخلص موون العو

 بالسالمة وجتنه ا واا  

توفري فرص التعليم واالرداا العالجى والرتبوى وا هنى ا الئم للمعووق ن جسوميا ،   

 نا يتناسه مع حالتهم .

 

 النمو ا ركى
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 يشاهد لدى طفل ا درسة االبتدائية الك ري من النمو ا ركى 

 برية والع الت ال ورية  تنمو الع الت الكو

 وته الطفل العمل اليدوى ، وته تركيه االدياء وامتال  ما تقع عليه يداو . 

ويشاهد النشاط الزائود وتعلوم ا هوارات اوسومية وا ركيوة الالزموة لاللعواب م ول         

لعه الكرة والوان النشاط العااية كاورى والتسلق والرفس ونم ا بل والتوازن ، كما 

الدراجة ذات العجلت ن فوى حوواىل السوابعة ، وفوى نهايوة هووو ا رحلوة يسوتطيع         فى ركوب 

 الطفل العوم ويستمر نشاطه حتى يتعه .

وتتهوب ا ركة وختتفى ا ركات الزائدة غري ا طلوبة ، ويزيود التوازر ا ركوى    

بوو ن العيوون ن واليوودين ، ويقوول التعووه وتووزااا السوورعة والدقووة ، ويتبووع ذلووك نوووع موون الرضووا  

االنفعاىل يسبه حت يل هوو ا هارة ، فالطفل فى نهاية هوو ا رحلة ، يسوتطيع اسوتخدام   

 بعا االاوات واالالت ويسمل له بولك .

ويسوووتطيع الطفووول ان يعمووول الكووو ري لنفسوووه ، فهوووو تووواو  اائموووا ان يلوووبس مالبسوووه   

 بنفسه ويرعى نفسه ويشبع حاجاته بنفسه 

تابتووه تبوودا كووبرية ،  ووم يسووتطيع بعوود     ويسووتطيع الطفوول الكتابووة ، ويالحوو  ان ك  

 ذلك ان ي ور خطه ، ويتاكد متاما تف يل الطفل الحدى يديه فى الكتابة .

ويستخدم ط ن ال ل ا  فى تشكيل ادكا  اك ر اقة من تلك التى كان الطفل 

 يستطكيع تشكيلها فى ا رحلة السابقة ، اال انها ال تزا  غري اقيقة ب فة عامة . 

طفل وضوحا ، فهو يستطيع ان يرسم رجوال ومنوزال ودوجرة وموا دوابه      ويزااا رسم ال

ذلك وجندو ته الرسم بااللوان . ومن  م ىكن استخدام اختبار رسم الرجل فوى قيوا    



 تطبيقات( –حتليالت  –ظريات علم نفس الرياضة )ن

 57 

 – House( H.T.Pالوكاء وكولك يستخدم اختبار رسم ا نز  والشجرة والشخص )

tree – person   كاختبار دخ ية الفرو  ب ن اونس ن 

ز حركات الوكور بانها داقة عنيفة كالتسولق واوورى ولعوه الكورة ، وتكوون      تتمي

 حركات االنا  اقل كما وكيفا . 

 تطبيقات تربوية : 

 رعاية النمو ا ركى وتنمية امكانات النمو ا ركى عن طريق التدريه ا ستمر 

 تنظيم ممارسة االلعاب اوماعية لالطفا  الكسول ن  قيلى ا ركى 

 قيام الطفل بالعمل الدقيق الوى تتان اىل مهارة االنامل  جتنه توقع

اعووداا الطفوول للكتابووة بتعويوودو مسوولك القلووم والورقووة ورسووم اى خطوووط فووى بوواا     

االمور ،  ووم تعليمووه رسووم اخلطووط ا سووتقيمة الراسووية  ووم االفقيوة ، قبوول ان يبوودا الكتابووة ،    

رمسوا مف وال فوى ال وف االو      و ه اال نتوقع ان يكته الطفل خطا صووريا ، وان يرسوم   

 االبتدائى .

خطوورة اجبوار الطفول االيسور علوى الكتابووة باليود اليمنوى ، حتوى ال يوإاى ذلووك اىل          

 اضطراب نفسى ع بى 

 ان يكون فناء ا درسة واسعا نا يسمل با ركة والنشاط .

ان تكووون مقاعوود التالميووو م ووممة حبيووث تتوويل حريووة ا ركووة اوسوومية )كووان       

 د مت ركة ( تكون ا قاع

اال يت ووايق ا علووم موون ك وورة حركووة االطفووا  فووى الف وول ، فنشوواطهم ا ركووى      

 الزائد حبكم مرحلة النمو 

 استوال  رسوم االطفا  )كلوة غري لفظية( فى التشخيص .
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 النمو االنفعاىل

تتهووووب االنفعووواالت فوووى هووووو ا رحلوووة نسوووبيا عووون ذى قبووول . متهيووودا  رحلوووة ا ووودوء  

 لية . االنفعاىل التا

 مظاهرو : 

يالحووو  النموووو فوووى سووورعة االنتقوووا  مووون حالوووة انفعاليوووة اىل اخووورى  وووو ال بوووات          

واالسووتقرار االنفعوواىل ، اال ان الطفوول ال ي وول فووى هوووو ا رحلووة اىل الن وو  العقلووى ، فهووو     

 قابل لالست ارة االنفعالية ، وتكون لديه بقية من الورية والعناا والت دى . 

يشوووبعون حاجووواتهم بطريقوووة بنووواءة اك ووور مووون حماولوووة       ويوووتعلم االطفوووا  كيوووف   

 ادباعها من طريق نوبات الو ه ، كما كان ا ا  فى ا رحلة السابقة . 

وتتكون العواطف والعااات االنفعالية ويبودى الطفول ا وه وتواو  ا  وو  عليوه       

يقاوم بكافة الوسائل وته ا ره وتت سن عالقاته اإلجتماعية واإلنفعالية مع اآلخرين  و

النقوووود بينمووووا ىيوووول اىل نقوووود االخوووورين ، ويشووووعر با سوووواولية ويسووووتطيع تقيوووويم سوووولوكه  

 الشخ ى ويع  الطفل نظاهر سلوكية منها ال يق والت م من م در الورية 

وتالحوو  أوواوف االطفووا  بوودرجات أتلفووة . وتووتوري أوواوف االطفووا  فووى هوووو      

ريبووة وا يوووان والظووالم وغريهووا يقوول  ا رحلووة فوواخلوف السووابق موون االصوووات واالدووياء الو 

جدا ، ويكاا ىلتفى لي ل حمله اخلووف مون ا درسوة والعالقوات االجتماعيوة وعودم االمون        

اجتماعيوا واقت وواايا . اال ان بعووا االطفووا  يظوول لووديهم اخلوووف ا كتسووه موون الكووالب او  

 العسكرى 

 وقد نشاهد نوبات الو ه ، خاصة فى مواقف االحباط .
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  رة فيه : العوامل ا إ

تلعووه االسوورة وا درسووة اورا فووى تعلوويم السوولو  االنفعوواىل لالطفووا  ، ويسوواعد علووى    

 ال بات واالستقرار االنفعاىل عوامل منها : 

اتسوووواع اائوووورة االت ووووا  بالعووووامل اخلووووارجى ، ممووووا يووووإاى اىل توزيووووع حيوووواة الطفوووول      

ة فوى ا درسوة   االنفعالية على أتلف ما تيم به من موضوعات وافراا ومجاعوات جديود  

 واجملتمع اخلارجى . 

ميو  الطفل للتنوافس والعودوان والعنواا ، جتود منفووا فوى ا نافسوة ا نظموة وتلقوى          

 ضبطا منظما فى ا درسة وتت و  بالتدري  اىل صداقات 

التنظوويم ا ل وووظ فووى عالقووات الطفوول االجتماعيووة فووى اطووار ا عووايري االجتماعيووة ،    

 التنشاة االجتماعية . التى يتعلمها من خال  علمية

 ضوم اوماعة اوديدة فى ا درسة ب فة خاصة 

 مالحظات : 

توجد عالقة وطيودة بو ن االضوطراب االنفعواىل واالعورا  النفسوية اوسومية ، عون         

طريووق تووا ري االنفعووا  فووى اوهوواز الع ووبى الووواتى ، الوووى يووإ ر بوودورو فووى اجهووزة اوسووم    

 ا ختلفة ،  

وهوواز التنفسووى واوهوواز الع ووبى واوهوواز الووودى واوهوواز م وول : اوهوواز الوودورى وا

 البوىل والتناسلى واولد . 
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 تطبيقات تربوية : 

رعاية النمو االنفعاىل وتفهم سلو  الطفول ، وادوعارو بالراحوة واالمون وانوه مرغووب       

فيه ، ليستطيع ان يع  عن انفعاالتوه تعوبريا صو ي ا ، وفهوم الكبوار وتسواحمهم بالنسوبة        

االنفعاىل غوري النواجل )العوااى بالنسوبة  رحلوة النموو( ، وضورب ا  ول السولوكى           للسلو 

 ا سن لكى تتويه الطفل . 

عالن أاوف االطفا  عن طريق ربوم الشوئ ا خيوف بادوياء متعوداة ، حتوى يتعووا        

الطفل رريته مقرتنا نا ته ويسور لرريتوه وتشوجيعه علوى اللعوه موع االطفوا  الووين ال         

نفسه الوى ىلافه ، وازالة م اار خوفه ، ومساعدته على تكوين االجتاهوات   ىلافون الشئ

 وا فاهيم السوية ، التى تساعد فى عالن أاوفه . 

جتنووه الرتكيووز اك وور موون الووالزم علووى اى طووار  سوولوكى انفعوواىل ، مووا مل يسووتدم   

 ويإ ر فى توافق الطفل .

عووه وا وسوويقى والرسووم   اتاحووة فرصووة التنفوويس والتعووبري االنفعوواىل عوون طريووق الل      

والتم يل ... ا  ، و ن نعلم ان والتنفيس االنفعاىلو يكفى الطفل در وحبس االنفعوا و  

فى ااخله  ودة طويلوة ، مموا قود يوإاى اىل واالنفجوار االنفعواىلو و ون نعورف ان التنفويس           

شوبعة ،  االنفعاىل يزيل التوتر ويفيد فى تعريف الكبار نا ي ايق الطفل وحباجته غوري ا  

 ومن  م ىكن مساعدته  

 اال ام با شاعر الكامنة حت  االستجابات االنفعالية السط ية والسلو  الظاهر 

 خطورة اتباع النظام ال ارم اوامد ا تزم  فى التعليم 

خطووورة مقارنووة الطفوول باخوتووه او رفاقووه علووى مسوومع منووه ، حتووى ال يتولوود الشووعور      

 ع ن والديه او معلميه إلفى بالنقص عند الطفل االقل مرتبة 
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النظوور اىل االضووطرابات السوولوكية علووى انهووا اعوورا   اجووات غووري مشووبعة  ووه     

ادووباعها ، واحباطووات مإرقووة  ووه التولووه عليهووا وصووراعات عنيفووة ،  ووه تعلوويم الطفوول     

 كيف تلها اوال باو  .

 

 Later childhood الطفولة ا تاخرة 

 سنة( 12 – 9)

 ال فوف ال ال ة االخرية –ا رحلة االبتدائية 
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يطلق البعا على هوو ا رحلة وقبيل ا راهقةو ، وهنوا ي وبل السولو  ب وفة عاموة      

اك ر جدية حيث تعت  مرحلة اعداا للمراهقة ، و ن نرى ان التوريات التى حتود  فوى   

 هوو ا رحلة تعت  حبق متهيدا  رحلة ا راهقة .

 وتتميز هوو ا رحلة نا يلى : 

 عد  النمو بالنسبة لسرعته فى ا رحلة السابقة وا رحلة الالحقة بمء م

 زيااة التمايز ب ن اونس ن بشكل واضل 

تعلوووم ا هوووارات الالزموووة لشووواون ا يووواة وتعلوووم ا عوووايري اخللقيوووة والقووويم ، وتكووووين         

 االجتاهات واالستعداا لت مل ا ساولية ، وضبم االنفعاالت . 

ن وجهوووة نظووور النموووو انسوووه ا راحووول لعمليوووة التطبيوووع     وتعتووو  هووووو ا رحلوووة مووو       

االجتموواعى اال انووه موون ناحيووة الب ووث العلمووى تعتوو  هوووو ا رحلووة دووبه منسووية ، لزيووااة          

 االهتمام بسابقاتها والحقاتها من مراحل النمو .

 

 

 النمو اوسمى

،  Body – conceptيهتم الطفل فى هوو ا رحلة جبسمه ، وينمو مفهوم اوسوم  

 ر فى هو الشخ ية . ويإ 

 مظاهرو : 

 تتعد  النسه اوسمية وت بل قريبة الشبه بها عدا الرادد .

 وتستطيل االطراف ، ويتزايد النمو الع لى ، وتكون العظام اقوى من ذى قبل . 
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مثووانى اضوورا    12 – 10ويتتووابع ظهووور االسوونان الدائمووة )تظهوور فووى السوونوات موون      

إقتة ، وتظهر كولك اربع انيواب حتول حمول االنيواب     امامية اوىل حتل حمل االضرا  ا 

 ا إقتة( 

% فى السنة ، وفى نهاية ا رحلة يالح  طفرة فى هو الطوو   5ويشهد الطو  زيااة 

 % فى السنة .10ويشهد الوزن زيااة 

وتووووزااا ا هووووارات اوسوووومية وتعتوووو  اسووووا  ضووووروريا لع وووووية اوماعووووة والنشوووواط   

   بدرجة مل وظة ويت مل التعه ويكون اك ر م ابرة االجتماعى ويقاوم الطفل ا ر

 الفرو  الفراية : 

تبووودو الفووورو  الفرايوووة واضووو ة ، فجميوووع االطفوووا  ال ينموووون بالطريقوووة نفسوووها او    

با عدالت نفسها ، فبع وهم ينموو بدرجوة اكو  نسوبيا فوى الطوو  ، والوبعا االخور ينموو           

امووة م وول )طويوول  يووف( او )ق ووري   فووى الوووزن نووا يووإاى اىل تنوووع االهوواط اوسوومية الع   

 ممتلئ(  

 الفرو  ب ن اونس ن : 

يكون ن يه الوكور اك ر من االنوا  فوى النسوي  الع ولى ، ويكوون ن ويه االنوا         

اك ر من الوكور فوى الودهن اوسومى ، وتكوون االنوا  اقووى قلويال مون الووكور فوى هووو            

 ا رحلة فقم . 

رحلووة فووى كوول موون الطووو  والوووزن ،   وتالحوو  زيووااة االنووا  عوون الوووكور فووى هوووو ا   

وتبووودإل ظهوووور اخل وووائص اونسوووية ال انويوووة لووودى االنوووا  قبووول الووووكور فوووى نهايوووة هووووو      

 ا رحلة .
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 تطبيقات تربوية : 

 االهتمام بال  ة اوسمية للطفل ، ومراعاة التووية الكاملة الكافية 

 همية الرتبية الرياضية إل

 

 النمو ا ركى

 الح  ان الطفل فى هوو ا رحلة ال يكل ولكنه ىل يطرا النمو ا ركى ، وي

 مظاهرو : 

هوو ا رحلة تعت  مرحلة النشاط ا ركى الواضول ، وتشواهد فيهوا زيوااة واضو ة      

فووى القوووة والطاقووة . فالطفوول ال يسووتطيع ان يظوول سوواكنا بووال حركووة مسووتمرة . وتكووون     

 اف ل .  ا ركة اسرع واك ر قوة ، ويستطيع الطفل الت كم فيها بدرجة

ويالحووو  اللعوووه م ووول اوووورى وا طووواراة وركووووب الدراجوووة ذات العجلوووت ن والعووووم        

والسبا  وااللعاب الرياضية ا نظمة ، وغري ذلك مون الووان النشواط التوى ت ورف الطاقوة       

ا تدفقوووة لووودى الطفووول ، والتوووى حتتوووان اىل مهوووارة ودوووجاعة اك ووور مووون ذى قبووول ، وا نووواء       

قود يتعور  لوبعا اووروه الطفيفوة . ويوضول اجوزاء        النشاط ا ركى ا ستمر للطفول  

 اوسم ا عرضة   ل هوو اوروه )مرتبة االو  اك ر عرضة واالخري اقل عرضة للجروه(  

وىيل الطفل اىل كل ما هو عملى ، فيبدو وكان واالطفا  عما  صوارو ممتلاوون  

 ع دياا لنفسه . نشاطا وحيوية وم ابرة وىيل الطفل اىل العمل ويوا ان يشعر انه ي ن

وينموووو التوافوووق ا ركوووى ، وتوووزااا الكفووواءة وا هوووارة اليدويوووة ، اذ يسووومل موووا بلوتوووه     

الع ووالت الدقيقووة موون ن وو  للطفوول بالقيووام بنشوواط ، يتطلووه اسووتعما  هوووو الع ووالت      
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م ووول التجوووارة عنووود الووووكور واعموووا  الرتيكوووو عنووود االنوووا  .. وهكووووا ويالحووو  ان بعوووا       

 هوو ا رحلة التدرب على استعما  بعا االالت ا وسيقية .  االطفا  ىكنهم فى نهاية

وتتم السويطرة التاموة علوى الكتابوة ، وينتقول الطفول فوى الكتابوة مون اخلوم النسوخ            

 اىل اخلم الرقعة .

 وقد لوح  اي ا ان زمن الرجع يكون اسرع فى هوو ا رحلة . 

 

 الفرو  ب ن اونس ن : 

الوى تتان اىل مهوارة ودوجاعة وتعوبري ع ولى     يقوم الوكور باللعه ا نظم القوى 

عنيووف كووالكرة واووورى )والعسووكر وا راميووة( ، وتقوووم االنووا  باللعووه الوووى تتووان اىل        

 تنظيم فى ا ركات كالرقص وا جلة ونم ا بل .

 العوامل ا إ رة فيه : 

توإ ر البياوة ال قافيووة واوورافيوة التووى يعوي  فيهووا الطفول فووى نشواطه ا ركووى ،       

غم ان النشواط ا ركوى للطفول فوى مجيوع ا واء العوامل متشوابه بوا عنى العوام ، فهوم            فر

مجيعا  رون ويقفزون ويتسلقون ويلعبون ، اال ان االختالفات ال قافية واوورافية تو ز  

بعا االختالفوات فوى هووا النشواط مون  قافوة اىل اخورى ، ويظهور هووا ب وفة خاصوة فوى             

لعبوووة الكريكيووو  فوووى اجنلووورتا ال يعرفهوووا اطفالنوووا فوووى م ووور ،   انوووواع االلعووواب وا باريوووات ، ف

 والتزحلق على اوليد فى  ا  اوربا ال يتيسر الطفا  وسم افريقيا .

ويوووإ ر ا سوووتوى االجتمووواعى االقت وووااى ونووووع ا هنوووة فوووى االسووورة فوووى نووووع النشووواط  

يفوا  ا ركوى لالطفوا  ، فاللعبوة التوى يهوتم بهوا طفول االسورة الفقورية ختتلوف كموا وك           
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عن اللعبة التى تتيسر لطفل االسرة الونية ، وطفل االسرة التى بها اهتمامات موسيقية ، 

 ىلتلف نشاطه ا ركى عن نشاط طفل االسرة ذات االهتمامات ا يكانيكية ... وهكوا .

 مالحظات : 

تتوووان الطفووول ان يعووورف النشووواط ا ركوووى الووووى يقووووم بوووه ، وهوووو يريووود ان يإايوووه  

مكان ، ويستطيه ذلك ويستمتع به ، ولكنه تتان اىل االرداا فوى حالوة   مستقال بقدر اال

 االخفا  حتى يت سن ااارو . 

 تطبيقات تربوية : 

 ستوال  هوو ا رحلة فى التدريه على ا هارات ا ركية إ

 االهتمام بالتعليم عن طريقة ا مارسة .

 تشجيع االطفا  على ا ركة التى تتطله ا هارة ا ركية 

 يع االطفا  على تنويع نشاطهم ا ركى وتوجيهه اىل ما يفيد تشج

 التدريه على بعا االلعاب الرياضية ا نظمة 

 تشجيع ا وايات م ل الفالحة واعما  النجارة والبناء ... ا  

 تشجيع الطفل اذا ابدى استعدااا للتدريه على الة موسيقية 

 التدريه على ا رف ا ختلفة 

 ى االعما  ا نزلية وخدمة انفسهم .تدريه االطفا  عل

 

 النمو االنفعاىل

 تعت  هوو ا رحلة مرحلة ه م ، ومت ل اخل ات االنفعالية السابقة .
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 مظاهرو :

 تاو  الطفل التخلص من الطفولة والشعور بأنه قد ك  .

  Emotional Stabilityوهووووو تعتووو  مرحلوووة االسوووتقرار وال بوووات االنفعووواىل  

 ا الباح  ن على هوو ا رحلة اسم ومرحلة الطفولة ا اائة و .ولولك يطلق بع

الوووى يت وومن لموعووة  Emotional Intelligenceوينمووو الوووكاء االنفعوواىل 

من ا هارات ، منها : ضبم الوات ، وا ما  ، وال ايرة ، والدافعة الواتية . ويوتعلم الطفول   

كيووف توول ال ووراعات ، كيووف ي ووبم انفعاالتووه وكيووف ىللووك نفسووه عنوود الو ووه ، و

 ( .  O,Neilوكيف يشار  ا خرين انفعاليا ) جون إلونيل 

ويالحووووو  ضوووووبم االنفعووووواالت وحماولوووووة السووووويطرة علوووووى الووووونفس وعووووودم إفوووووالت       

االنفعاالت ، فم ال إذا غ ه الطفل ، فإنه لن يعتدى على م ري الو ه اعتداء ماايا ، بل 

 يكون عدوانه لفظيا إلو فى دكل مقاطعة .

  يل للمره ، وفهم الطفل النكتة ويطرب  ا .ويت ل ا

 وتنمو االجتاهات الوجدانية .

وتقل مظاهر ال ورة اخلارجية ، ويتعلم الطفل كيف يتنواز  عون حاجتوه العاجلوة ،     

 التى قد تو ه والديه .

ويكون التعبري عون الو وه با قاوموه السولبية موع التمتموة بوبعا ا لفواظ ،وظهوور          

 تعبريات الوجه .

 ون التعبري عن الورية بالوداية واإليقاع بالشخص الوى يوار منه .ويك

 وتاط الطفل ببعا م اار القلق وال راع ، ويستور  فى إلحالم اليقظة .

 وتقل أاوف ا طفا  ، وإن كان الطفل ىلاف الظالم وا دباه والل وص .
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 مالحظات :

 اىل .تلعه ا سرة وا درسة اورا مهما فى تنمية الوكاء االنفع

 وتإ ر ال ووط االجتماعية تأ را واض ا فى النمو االنفعاىل .

 ويالح  بعا ا عرا  الع بية ، والعااات والالزمات والكوب .

وقد يإاى اخلوف والشعور بتهديود ا مون والشوعور بونقص الكفايوة اىل القلوق الووى        

االجتمووواعى  يوووإ ر بووودورو توووأ ريا سوووياا علوووى النموووو الفسووويولوجى والنموووو العقلوووى والنموووو   

 للطفل .

 تطبيقات تربوية :

تنمية الوكاء االنفعاىل ومساعدة الطفول فوى السويطرة علوى انفعاالتوه وضوبطها ،       

والت كم فى نفسوه . و وه إلن يقودم الوالودان وا ربوون قودوة حسونة فوى سولوكهم ، ا عو            

 عن الوكاء االنفعاىل حتى توو ا والا حووهم .

 ومساعدة الطفل فى حل ال راعات إلوال بأو  بنفسه .إلهمية التوافق االنفعاىل ، 

 فهم وتقبل مشاعر الطفل  و نفسه و و العامل احمليم به .

إلهميووووة إدووووباع ا اجووووات النفسووووية ، خاصووووة ا اجووووة اىل ا ووووه والشووووعور بووووا من   

 والتقدير والنجاه واالنتماء اىل مجاعة

ميولووه ، حتووى ىكوون   إلهميووة ا يوول  ووو العموول وإتاحووة الفوورص إلمووام الطفوول لقووده         

 توجيهها توجيها ص ي ا .

 إلهمية ا وايات وتنميتها .
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 عامل ا راهقة

يعنى م وطلل ا راهقوه كموا يسوتخدم فوى علوم الونفس مرحلوه االنتقوا  مون                   

هه  رحلوه الردود ومتتود    أىل مرحله الردد والن   . فا راهقه مرحله تإمرحله الطفوله 

لفرا من ال ال ه عشر اىل التاسوعه عشورو تقريبوا او قبول ذلوك      فى العقد ال انى من حياو ا

سنه ( ولولك تعورف ا راهقوه    21 – 11بعام او عام ن او بعد ذلك بعام او عام ن ) اى ب ن 

 teen agersويعرف ا راهقون احيانا باسم   the teen yearsاحيانا باسم 

نهايتهوا ويرجوع ذلوك    ومن السهل حتديد بدايه ا راهقه ولكنه مون ال وعه حتديود    

اىل ان بدايه ا راهقه تت دا بالبلوغ اونسى  بينما تت دا نهايتهوا بالوصوو  اىل الن و     

 فى مظاهر النمو ا ختلفه 

 خ ائص مرحله ا راهقه : 

 هم خ ائص مرحله ا راهقة ما يلى : إلمن 

 * النمو الواضل ا ستمر  و الن   فى كافه مظاهر وجوانه الشخ يه.

 دم  و الن   اوسمى ) اق ى طو  ( .* التق

 *التقدم  و الن   اونسى .

*التقدم  و الن   العقلى حيث يتم حتقوق الفورا واقعيوا مون قدراتوه وذلوك مون             

خووال  اخلوو ات وا واقووف والفوورص التووى يتوووافر فيهووا الكموو ري موون احملكووات التووى تظهوور            

 قيمه االخرون ...وهكوا. قدراته وتعرفه حدواها فقد جنل وفشل وقيم نفسه و

 *التقدم  و الن   االنفعاىل واالستقال  االنفعاىل. 

*التقووووودم  وووووو الن ووووو  االجتمووووواعى والتطبوووووع االجتمووووواعى واكتسووووواب ا عوووووايري  

واكتسوواب ا عووايري السوولوكيه االجتماعيووة واالسووتقال  االجتموواعى وحتموول ا سوواوليات      
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بوووارات واختووواذ القووورارت فيموووا يتعلوووق   وتكووووين عالقوووات اجتماعيوووة جديووودة والقيوووام باالخت  

بوووالتعليم وا هنوووه والوووزوان .*حتمووول مسوووإليه توجيوووه الووووات وذلوووك بتعووورف ا راهوووق علوووى  

 قدراته وامكاناتة    ومتكنه من التفكري واختاذ القرارت بنفسه لنفسه. 

* اختووواذ فلسوووفه فوووى ا يووواو ومواجهوووه نفسوووه وا يووواو فوووى ا اضووور والتخطووويم       

 للمستقبل .

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هداف مرحله ا راهقه إل

 هو إىل       هو من              نوع الن  

الن وووووووووووووووووووووووووووو  

 اونسى

 االهتمام باع اء نفس اونس 

خ ات مع رفا  ك ريين الوعد الكامل بالنمو 

 االهتمام باع اء اونس االخر 

 اختيار رفيق واحد 
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 قبو  الن   اونسى اونسى                        

الن وووووووووووووووووووووووووووو  

 جتماعىاإل

 الشعور بعدم التاكد من قبو  االخرين له 

 االرتبا  اجتماعيا

 التقليد ا بادر لالفراا                                            

الشعور بواالمن وقبوو  االخورين لوه     

 التسامل اجتماعيا 

الت ووووووورر مووووووون التقليووووووود ا بادووووووور    

 لالقران

التخفووووف موووون  

 سلطة ا سرة

 تام                                                           بم الوالدين الاضو

 االعتماا على الوالدين من اجل االمن                                     

 التوحد مع الوالدين كم ا  وهوذن                                        

 ضبم الوات 

االعتموووواا علووووى الوووونفس موووون اجوووول  

                                           االمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون        

 االجتاو  و الوالدين كاصدقاء

قبوووو  ا قيقوووة علوووى اسوووا  انهوووا  صووواارو مووون    الن   العقلى

 سلطة اوم در  قة 

 الرغبة فى ا قائق

 اهتمامات وميو  جديدة وك رية

 طله الدليل قبل القبو  

 الرغبه فى تفسري ا قائق 

 ميو   ابتة وقليلة

 وووووووووووووووووووووووووووو  الن

 اإلنفعاىل

 التعبري االنفعاىل غري الناض 

 التفسري الواتى للمواقف

 ا خاوف الطفلية والدوافع الطفلية

 عااات ا روب من ال راعات

 التعبري االنفعاىل البناء

 التفسري ا وضوعى للمواقف

 ا  ريات الناضجه لالنفعاالت

 عااات مواجهة وحل ال راعات

 ال اقةاالهتمام با هن  إختيار مهنة

 االهتمام نهن ك رية

 االهتمام با هن العملية 

 االهتمام نهنة واحدة
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 زيااة او قلة تقدير قدرات الفرا

 عدم مناسبة ا يو  للقدرات

 التقدير الدقيق لقدرات الفرا

 مناسبة ا يو  للقدرات

إسووتخدام وقوو  

 الفراغ

 االهتمام بااللعاب النشطة غري ا نظمة

 لفراىاالهتمام بالنجاه ا

 االدرتا  فى االلعاب 

 االهتمام بهوايات ك رية

 االدرتا  فى عديد من االندية

 

االهتمووووووووام بااللعوووووووواب اوماعيووووووووة 

 ا نظمة

 االهتمام بنجاه الفريق

 االهتمام نشاهدة االلعاب

 االهتمام بهواية او ا نت ن

 االدرتا  فى ندية قليلة

 الالمباالة خب وص ا بااىء العامة فلسفة ا ياة

 يعتمد السلو  على العااات اخلاصة ا تعلمة

يقوووووم السوووولو  علووووى إلسووووا  حتقيووووق السوووورور    

 وختفيف االمل 

 االهتمام با بااىء العامة وفهمها

يقوم السولو  علوى اسوا  ا بوااىء     

 االخالقية العامة

يقوم السولو  علوى إلسوا  ال ومري     

 والواجه

 اارا  قليل للوات توحد الوات

 الخرين للواتفكرة بسيطة عن اارا  ا

 توحد الوات مع اهداف دبه مست يلة

 اارا  اقيق نسبيا للوات

فكوووورة جيوووودة عوووون اارا  اآلخوووورين    

 للوات

 توحد الوات مع إلهداف ممكنة

 

 Early adolescence ا راهقه ا بكرو
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 ا رحله االعداايه سنه(12-13-14)

لفسويولوجيه  فى هوو ا رحله يت وائل السولو  الطفلوى وتبودا ا ظواهر اوسوميه وا      

والعقليووه واالنفعاليووه واالجتماعيووه ا ميووزو للمراهقووه فووى الظهووور وال دووك ان موون ابوورز         

 .مظاهر النمو فى هوو ا رحله النمو اونسى 

 

 

 :  النمو اوسمى

( عنوود االنووا   14 – 10سوونوات )  3تالحوو  طفوورو النمووو وازايوواا سوورعته  وودو حووواىل   

نموو ا واا  فوى ا رحلوه السوابقه علوى ان النموو        عن الوكور ( وذلك بعود فورتو ال   12-16

عنوود الوووكور وت وول اق ووى سوورعه للنمووو   20سوونه عنوود االنووا  واىل  18يسووتمر اىل حووواىل 

سونه ويوزااا الطوو  زيوااو سوريعه ويتسوع        14وعند الوكور  12اوسمى عن االنا  فى سن 

 زيوااو الطوو    الكتفان وحميم االرااف ويوزااا طوو  اوووع وطوو  السواق ن مموا يوإاى اىل       

 والقوو  

سونه وعنود    14 – 12ويزااا هو الع الت والقوو الع ليه والعظام ) عند االنا  ب ن 

 سنه  16-14الوكور ب ن 

 الفرو  الفرايه : 

توجوود فوورو  فرايووه واسووعه فووى االبعوواا ا ختلفووه للنمووو اوسوومى فووى هوووو ا رحلووه          

 ي زها وي خمها طفرو النمو اوسمى 

 نس ن : الفرو  ب ن او
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االنووا  فوويرتاكم الوودهن فووى اموواكن معينووه ويتزايوود هووو النشوواط الع وولى عنوود           

سوونه  15بينمووا ت وول القوووو الع ووليه اق وواها عنوود الوووكور فووى سوون     16االنووا  حتووى سوون  

سونه وتنموو عظوام ا وو  عنود الفتواو بشوكل اوضول منوه           18تستمر فى الزيااو حتوى سون   

 تمد على القوو عند الفتاو متهيدا لعمله الشا  الوى يع

سونه   14- 10.5وتسبق الفتاو الفتى فى النمو العظمى اذا يبلغ اق ى سورعته بو ن   

سوونه ويبلووغ اق ووى   17عنوود االنووا  وت وول عظووام الفتوواو اىل اكتمووا  ن ووجها حووواىل سوون    

 ويفوقونهن  14عند الوكور حيث يل قون باالنا  فى سن  14.5 – 13.5سرعته ب ن 

ى بووا ظهر الش  ووى موون حيووث الطووو  والوووزن العووام    وتهووتم الفتوواو اك وور موون الفتوو  

وتسعى اائما لكى تبدو ) اك ور مجواال وجاذبيوه ( ولوولك نراهوا تق وى وقتوا طوويال اموام          

 ا راو 

 العوامل ا إ رو فيه : 

يتووووا ر النمووووو اوسوووومى بعواموووول عديوووودو موووون اهمهووووا احملووووداات الورا يووووه واووووونس  

و النخاميوه وافرازهوا هرمونوات النموو اورا هاموا      والتوويه وافرازات الودا  ويالح  ان للود

 فى هوا 

 مالحظات : 

يتميز النمو اوسمى فى هووو ا رحلوه بسورعته الكوبريو التوى يولوه عليهوا نقوص             

االنتظام او التناظر فى اجزاء اوسم ا ختلفه فاالنف يبدو كوبريا والوجوه غوري متناسوق     

راهوووق خب ووووص دوووكله ويفقووودو االتوووزان واوسوووم ال يتناسوووه طووووال وعرضوووا مموووا يقلوووق ا 

 ا ركى ويزيد من حرجه وتع رو وقلقه 

ومن الطريف ان النمو اوسمى فى مرحله الطفورو هووو ال يسوري فوى تووازن توام موع        

مظاهر النمو االخرى فنجد  م ال فتواو   هوهوا اوسومى بينموا موازا  هوهوا العقلوى او        
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م قوود ىلوودع الكبووار ويتوقعووون  منهووا اااء     االنفعوواىل او االجتموواعى مل ين وو  بعوود وموون  وو    

عقليوا او سوولوكيا انفعاليووا او ت وورفيا اجتماعيووا يتناسوه مووع هوهووا اوسوومى وندهشووون   

ويسخرون منها عندما  ودون سولوكها فوى هووو النوواحى موازا  غوري ناضو  بالفعول وقود           

 او تد   العكوس متاموا فيتواخر الن و  اوسومى قلويال عون الن و  العقلوى او االنفعواىل          

 االجتمواعى  فيعاموول الكبوار الفتوواو علوى انهووا مازالو  بعوود طفلوه وهوووو وذلوك يووإ ر تووا رياً      

على النمو النفسى فى هوو ا رحله وال دك ان ظهور ب ور الشباب او ما يسمى حوه   سياًا

هم ما يشول با م ويسبه  وم متاعوه   إلالشباب والبشرو الدهنيه عند بعا ا راهق ن من 

  رواع ب وور الشوباب النووع ذو الونقم وهوو الووى تك ور فيوه الب وور ذوات الور          نفسيه  ومن انو

 السوووااء والنوووع ا بيبووى والنوووع الب ووورى والنوووع العقوودى والنوووع ا وي وولى وبووه اكيووا  

والنوع ال امر وبه ندب منخسفه وتظهر ب ور الشباب نتيجه  للنشاط العام الزائد للوودا  

نيه فى اولد وخاصه فى الوجوه وعلوى الووراع ن  وموع     مع البلوغ نا فى ذلك الودا الده

تراكم افرازات هوو الودا متال مسام اولد وتسدها وتكون الب ور ومن االسباب التى تهوئ  

الفرصه لظهور ب ور الشباب البشرو الدهنيوه واهموا  غسول الوجوه ونظافتوه وعودم التمتوع        

هنيه واضوطراب ا  وم واضوطراب    بالشمس وا واء واالفراط فى تناو  ا واا النشويه الد

 )إل( الودا ال ماء ونقص فيتام ن 

وين ل علماء النفس بتجنه القلق او اخلجل من مواجهه النا  حيث ان ما يوإ ر  

 فى االخرين هو الشخ يه وليس الشوكل وين ول االطبواء بوسول الوجوه عودو مورات يوميواً        

تمتووع بالشوومس وا ووواء وعوودم   با وواء الوودافئ وال ووابون الطبووى وا  ووابرو علووى الرياضووه وال    

ع ر الب ور ا وجوا بالوجه حيث ان ذلك يلهبها اك ر واالقالع من تناو  ا وواا النشوويه   

والدهنيوووه وجتنوووه سووووء ا  وووم ومعاووووه االمسوووا  ونقوووص الفيتامينوووات وتعطوووى بعوووا  

 ا رمونات او ا  ااات ا يويه حت  االدراف الطبى 
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الب ور دتء طبيعى فى هوو ا رحله فقليال ما و ه ان يطمان الشباب اىل ان هوو 

يستمر وجواها بعد سن السابعه عشرو او ال امنه عشورو ويالحو  ان الوبعا ا وراهق ن ال     

 يظهر لديهم ب ور الشباب مطلقا بينما يستمر لدى البعا حتى مرحله الردد 

موو  وعندما تل البلوغ يالح  توري على ا اله ال  يه للمراهوق سوببه سورعه الن   

ومووا ي وواحبه موون توووريات ااخليووه فقوود ي وواب باالنيميووا ويشووعر باالجهوواا ونقووص الطاقووه    

وا يل اىل الرتاخى ونقص الرغبه فى العمل وقد يظهر فقدان الشوهيه فوى بعوا ا واالت     

وقووود تالحووو  االمل ا عووودو عنووود االنوووا  وتشووواهد الع وووبيه والقلوووق وال وووداع عنووود بعوووا       

افاعيووه للووهروب موون ا سووإليات وقوود يكووون سووببه عوودم       ا ووراهق ن وقوود يكووون ا وور  حيلووه    

االستقرار والقلق الناجم عن الفشول فوى ا يواو والعاطفيوه وك ورو النوزاع العوائلى وسووء         

 التوافق فى ا درسه 

 

 تطبيقات تربويه : 

اعووووداا ا ووووراهق ن للن وووو  اوسوووومى والووووتوريات اوسوووويمه التووووى تطوووورا فووووى هوووووو  -

ايووووه فيهووووا وتقبلووووها والتوافووووق معهووووا ا  واعووووداا  ا رحلووووه : معناهووووا والفوووورو  الفر

 ال ام  الرتبويه ا خططه اخلاصه بولك 

جتنووه ا قارنووه بوو ن االفووراا فووالفرو  الفرايووه فووى معوودالت النمووو تلعووه اورا هامووا       -

 هنا 

 مراعاو الفرو  ب ن اونس ن  ب فه عامه  -

بالطوووه  االهتموووام بالرتبيوووه ال ووو يه والق ووواء علوووى االميوووه ال ووو يه والعنايوووه        -

الوقوائى وزيوااو الرعايوه ال و يه واالهتموام بالتوويوه والعوااات ال و يه اخلاصووه         
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بالنوم والراحه  واجهه النمو اوسمى السريع والتوزام اوانوه العالجوى ال و ى     

  ور الشباب عن طريق الوواء ال  ى  والنظافه والتمرينات الرياضيه بل

 النمو ا ركى

 رحلوووه بشوووكل واضووول بوووالنمو اوسووومى والنموووو  يووورتبم النموووو ا ركوووى فوووى هووووو ا

 االجتماعى 

 مظاهرو : 

 القدرو والقوو ا ركيه ب فه عامه  يةتنم

 ويالح  ا يل  و اخلمو  والكسل والرتاخى 

ويتكوووون حركوووات ا راهوووق غوووري الدقيقوووه ولوووولك يطلوووق علوووى هووووو ا رحلوووه ) سووون    

 االرتبا  (

قوط االدوووياء موون يديووه ودوووعورو   فقوود يك وور تع وور ا راهوووق واصووطدامه باال ووا  وسوو      

با رن والسبه هوو طفورو النموو فوى ا راهقوه التوى جتعول النموو اوسومى يت وف بونقص            

االتسووا  واخووتالف ابعوواا اوسووم وضوورورو تعلووم حسوون السووتخدام اع وواء اوسووم بابعااهووا  

اوديووودو ي ووواف اىل هووووا بعوووا العوامووول االجتماعيوووه والنفسووويه حيوووث توووإاى الوووتوريات    

ضوو ه واخل ووائص اونسوويه ال انويووه اىل دووعور ا راهووق بواتووه وتوووري صووورو    اوسووميه الو

 اوسم لديه وتوقع الكبار حتمله ا سإليات االجتماعيه العديدو مما يزيد من االرتبا  

 ويزااا طو  وارتفاع القفز

وقد وجد فى بعا الب و  ان ا راهق ن االك  سونا واالطوو  واالقول وزنوا يكونوون      

 النشاط ا ركى من رفاقهم االصور سنا واالق ر واالخف وزنا  اقوى واكفا فى

 مالحظات : 
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يرتبم النمو ا ركى بالنمو االجتماعى . فمن ا هم بالنسبه للمراهوق ان يشوار    

نهارو فى اوجه نشواط اوماعوه ويتطلوه ذلوك اتقوان ا هوارات ا ركيوه الالزموه للقيوام          

 ا راهق اىل االنس اب واالنعزا   بهوا النشاط واذا مل يت قق ذلك فقد ىيل

 تطبيقات تربويه : 

تنميووه ا هووارات ا ركيووه واالهتمووام بالرتبيووه الرياضوويه وتشووجيع ممارسووه االلعوواب    

الرياضوويه التووى تناسووه معوود  هووو ودخ وويه وميووو  ا راهووق وتووإاى اىل تكوووين العووااات         

 اوسيمه ا ركيه ال  ي ه والنجاه فى ا شاركه االجتماعيه 

ل حسوواب الفوورو  بوو ن اونسوو ن فووى النشوواط ا ركووى حسووه ميووو  كوول موون       عموو

اونس ن والتوقعات االجتماعيه لنوعيه م ل هوا النشواط فوان اوجوه النشواط التوى ت وم       

 كال من اونس ن  ه ان تكون بسيطه 

 

 

 :النمو االنفعاىل 

فووراا تتعوودا مظوواهر النمووو االنفعوواىل فووى هوووو ا رحلووه وتت وول فيهووا الفوورو  بوو ن اال   

 وب ن اونس ن 

 مظاهرو :

تت ووف االنفعوواالت فووى هوووو ا رحلوووه بانهووا انفعوواالت عنيفووه منطلقووه متهوووورو ال          -

تتناسوووه موووع م رياتهوووا وقووود ال يسوووتطيع ا راهوووق الوووت كم فيهوووا وال فوووى ا ظووواهر        

 اخلاجيه  ا 

 وتالح  السيوله االنفعاليه وعدم ال بات االنفعاىل  -
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 يه االنفعووا  وفووى تقلووه سوولو  ا راهووق بوو ن ويظهوور التوبوووب االنفعوواىل فووى سووط -

 سلو  االطفا  وت رفات الكبار 

وقد يالح  التناقص االنفعواىل و نائيوه ا شواعر  وو نفوس الشوخص او الشوئ او         -

ا وقف كما تد  ح ن يتوبوب االنفعوا  بو ن ا وه والكورو والشوجاعه واخلووف       

التودين واال واا وبو ن     ا  وح ن يتوبوب ا راهق ب ن االنشوراه واالكو ءاب وبو ن   

 االنعزاليه واالجتماعيه وب ن ا ما  والالمباالو 

ويالحووو  السوووعى  وووو حتقيوووق االسوووتقال  االنفعووواىل او الفطوووام النفسوووى  عووون          -

 الوالدين وغريهم من الكبار وتكوين دخ يته ا ستقله 

وقد يالحو  اخلجول وا يوو  االنطوائيوه والتمركوز حوو  الووات نتيجوه للوتوريات           -

 سيمه ا فاجاه او

وقد يالح  الشعور بالونه واخلطياه نتيجوه ا شواعر اوديودو خاصوه موا يتعلوق        -

 منها باونس 

 وقد يالح  الرتاا نتيجه نقص ال قه بالنفس فى بدايه هوو ا رحله  -

ويكون اخليا  خ وبا وتكشوف اراسوه خيوا  ا راهوق عون الكو ري مون جوانوه حياتوه            -

خطوى ا راهوق حودوا الزموان وا كوان وحتوى حودوا        االنفعاليه وفى عوامل اخليوا  يت  

قدراته اىل امواكن وخو ات ال يسوتطيع ا ورور بهوا فوى واقوع حياتوه بودون ان يكوون           

هنا   ما واما وفى اخليا  تول مشوكالته وتقوق رغباتوه  موا مل يت قوق منهوا        

فى ا اضى وما يفشل فى حتقيقه فوى ا اضور وموا يتمنوى حتقيقوه فوى ا سوتقبل        

اخليا  ا راهق اذ يسواعد فوى تقيويم جهوواو ا اليوه فوى ابعواا اك ور ومودى          ويفد 

ارحه وان يرى منظرا بانوراما لل ياو يربم فيه ا اضى با اضر با سوتقبل فواذا   

كان يتقدم ولكنه  د صعوبه فى سعيه ا  يوث  وو االسوتقال  فانوه يسوتطيع      

ويتمتووع حبريتووه ويسوواعد ان يتخيوول اليوووم الوووى يكسووه فيووه رزقووه ويتخووو  قراراتووه  
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اخليا  ا راهق كولك فى قياموه بودورو االجتمواعى فوى ا سوتقبل فهوو يسوتطيع        

ان يتخيل اورو كطبيه او كمدر  او ك ابم فوى دوكل واقعوى او اراموى وهووا      

نوووع موون الووتفكري يطلووق عليووه الووتفكري التخيلووى ويفيوود التخيوول  اي ووا فووى حوول            

اسوووواها فووواذا مل يكووون قووود اسوووتعد    ا شوووكالت ا اضووورو فتخيووول اف ووول الظوووروف و   

اسووتعدااا كافيووا المت ووان وىلشووى الرسوووب وراواتووه نفسووه ان توواو  الووو  فانووه  

يتخيل اسوا الظروف وهى ان ي بم فيقدم اىل للس تاايه وترم من ا وااو او  

يف ل من معهدو الدراسى وي يع مستقبله فيعدله عن هوو الفكرو ويركز علوى  

انوه فيونجل واخلطوورو فوى ان يسوتور  ا راهوق اك ور مون         استيعاب ا وااو بقودر امك  

الووالزم فووى خياالتووه حتووى لينف وول عنووه هوووا وتفيوود الطوور  االسووقاطيه فدراسووه          

اخليوواالت فووى ا راهقوووه وموون ام لوووه ذلووك ماقوووان بووه بريسووويفا  سوويموندر الووووى       

صوووورو قووودمها للموووراهق ن كاختيوووار    42اسوووتخدم اختبوووارا اسوووقاطيا يتكوووون مووون   

كووارى طالبووا حكايووه ق ووص عنهووا وقوود متكوون سوويموندر موون ا  ووو     لتخلوول االبت

على ا علومات وا وضووعات عون اوونس والكبو  والعودوان والقلوق وا ورب والووريو         

ومشاعر الونه واالحالم وال ومري والعالقوات االسوريه والعقواب وا درسوه ومجاعوه       

 الرفا  والورباء وظروف العمل والتعليم ا  

 

ى حلوووم اليقظوووه وينتابوووه القلوووق النفسوووى احيانوووا وفوووى احوووالم   يسوووتور  ا راهوووق فووو -

اليقظه ينتقل ا راهق من عامل الواقع اىل عامل غري واقى فهى بولك خليم من 

الواقع واخليا  ويندر فى ا راهقه مون ال تنتابوه احوالم اليقظوه يبنوى فيهوا ق وورا        

ويشووعر  موون اخليووا  وينفووو اوجووه نشوواطه اخليوواىل حيووث تتوول اائمووا اور البطوول        

باهميته وتقق لنفسه االمن وتقق فيها الرغبات وا اجوات غوري ا شوبعه حتو      

ال وووووط االجتماعيوووه والق وووور الوووواتى فوووى االمكانوووات و ووود فيهوووا مهربوووا مووون     
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ا واقف التى ال يسرتيل اليها وارعا  مايه نفسوه مون تهديود التناق وات الكو ريو      

اذا كانوو  فووى دووكل  غووري مبووالغ  فووى العووامل موون حولووه ومعووروف ان احووالم اليقظووه

فيه وغريو مستمرو وال توإ ر علوى حيواو ا راهوق وسولوكه العوام فانهوا تكوون عاايوه          

بووووول انهوووووا تقووووووم بوظيفوووووه التنفووووويس االنفعووووواىل وحتقيوووووق االموووووانى بووووول وحتقوووووق  

ا ست يالت فى ا ياو الواقعيوه وفوى حلوم اليقظوه يسوتطيع ا راهوق ان ي ول اىل        

ا  وتسوووتطيع الفتووواو اى حتوووه فتاهوووا ا  ووواىل وفوووى حلوووم   فتووواو احالموووه ويووووزو قلبهووو 

اليقظووه اي ووا يسووتطيع ا راهووق ان يعوو  عوون الوودافع اونسووى وفيووه يسووتطيع ان        

يقتول عودوو اموا اذا زاات عون ا ود فوان ا راهوق يتعووا ا ورب مون مواجهوه مطالووه            

بئ عن ا واقف فى ا ياو الواقعيه  واذا استور  فيها ا راهق يشكل واضل فانها تن

 اضطراب فى الشخ يه وعن سوء التوافق النفسى .

 

امووا عوون االحووالم فووى ا راهقووه  فووان ا راهووق هووو بطوول ا لووم اائمووا ومإلووف ا لووم        -

وأرجه ومم له ان ا لم ينت  عن اسوتمرار نشواط ا وخ  ا نواء النووم كاسوتمرار       

الف مسوورت، لنشوواطه ا نوواء اليقظووه ويووتم هوووا ا نوواء مووا يسوومى النوووم ا ووامل خبوو      

النوووم العااىا سووتورقى والنوووم ا ووامل هووى الكووالم  وا شووى والقفووزات والتقلبووات        

واالختالجات الع ليه ومهما كانو  ومهموا اختلفو  نظريتهوا ا لوم وحمواوالت       

تفسووريو علووى طريقووه سوويجموند فرويوود او غووريو وحموواوالت اراسووته علووى الطريقووه  

ولكننووا نإكوود ان احووالم   رسووام ا ووخ الكهربووائى فلوويس هنووا لووا  مناقشووه ذلووك        

ا راهوووق  وووا جووووورها فوووى ماضووويه وهوووى ت وووور حاضووورو وحتووواو  حتقيوووق امالوووه            

 ا ستقبليه وقد يكون موضوع ا لم حتقيق رغبته او تنفيس انفعاله مكبوت 

  

 تطبيقات  تربويه : 
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ى مشكله انفعاليه عند ا راهوق وا بواارو حبلوها وعوالن ا الوه      إلىل ظهور إااللتفات  -

 تستف ل  قبل ان 

العمووول علوووى الوووتخلص مووون التنووواقا االنفعووواىل  واالسوووتورا  الزائووود فوووى احوووالم     -

 اليقظه 

 مساعدو ا راهق فى حتقيق االستقال  االنفعاىل والفطام النفسى  -

 

 : ا راهقه الوسطى

 و ا رحله ال انوية و سنة( 15-16-17)

 اطوووراا الشوووعور  ىلإويوووإاى االنتقوووا  مووون ا رحلوووه االعداايوووة اىل ا رحلوووه ال انويوووة       

 بالن   واالستقال .

وا راهقووه الوسووطى هووى قلووه مرحلووه ا راهقووة ، وفيهووا تت وول كوول ا ظوواهر ا ميووزو        

  رحله ا راهقة ب فه عامه .

 : النمو اوسمى

يعلووق ا راهقووون وا راهقووات فووى هوووو ا رحلووه اهميووه كووبريو علووى النمووو اوسوومى ،      

 اوسمية . ويت ل االهتمام با ظهر اوسمى وال  ه

 مظاهرو:

عون ا رحلوه السوابقه ويوزااا الطوو  عون كول         سرعه النمو اوسمى نسوبياً  أتتباط -

 من اونس ن .

 ويزااا الوزن عند كل من اونس ن . -

 وو  والسمع .تكاللمس وال  رهافًاإوتزااا ا وا  اقه و -
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 وتت سن ا اله ال  يه للمراهق . -

 الفرو  الفراية :

 فى الطو  والوزن ب فة عامه فى هوو ا رحله . ىلتلف ا راهقون ك ريا -

 الفرو  ب ن اونس ن : 

 -وضول عنود الووكور حيوث يل قوون باالنوا  ويسوبقونهن،        إليزااا الطو  بدرجه  -

وت ل االنا  الق ى طو  فى نهايوه هووو ا رحلوه ، بينموا تسوتمر زيوااو الطوو         -

 سنة . 19-17عند الوكور حتى سن 

عنوود الوووكور منووه عنوود االنووا  حيووث يل قووون بهوون        ويووزااا الوووزن بدرجووة اوضوول     -

 ويسبقونهن ويتفو  الوكور على االنا  فى القوى اوسمية .

 مالحظات :

يعلق ا راهق اهمية كوبرية علوى جسومه النوامى . و يوزااا اهميوة مفهووم اوسوم .          -

body concept     او الووات اوسوميةphysical self      و يعتو  عن ورا هاموا (

ت ( حيوث ينظور ا راهوق اىل جسومه كرموز للووات . و يالحو  هنوا         فى مفهوم الووا 

ددة اهتمام ا راهوق جبسومه و ا ساسوية الشوديدة للنقود فيموا يتعلوق بوالتوريات         

اوسووومية ا ل وظوووة السوووريعة ا تعوووداة اووانوووه . و يكوووون ا راهوووق صوووورة ذهنيوووة    

 ) الطو  و الوزن و نسه اوسم .... ا  ( .  body imageللجسم 

هوووو ال ووورة تووتوري بطبيعووة ا ووا  مووع الووتوريات التووى طوورات علووى اوسووم ، و           و -

تتطلووه نوعووا موون التوافووق و تكوووين مفهوووم موجووه عوون اوسووم النووامى. و يسووهم         

االخرون فى هو مفهوم اوسم عند ا راهفق ، و يهتم ا راهق كو ريا بتعليقواتهم   

االخوور . و تووإ ر   خاصووة تلووك التووى يسوومعها موون رفووا  السوون و موون افووراا اووونس      
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تعليقوووات م ووول ) الوووتخ ن ( او ) ابوووو طويلوووة ( .... ا  علوووى مفهووووم اوسوووم لووودى        

 ا راهق . 

وقوود وجوود ان السوومنة تعتوو  عووامال مووإ را فووى مفهوووم اوسووم و مفهوووم الوووات و            -

السلو  االجتماعى لدى ا راهق . ووجد كولك فى حالة التخلص مون السومنة   

لوات و السلو  االجتمواعى اىل احسون ) بوراون ( و    يتوري مفهوم اوسم و مفهوم ا

هكوووووا توووونعكس اهميووووة مفهوووووم اوسووووم فووووى الوظيفووووة االجتماعيووووة و التفاعوووول          

 االجتماعى لدى ا راهق .

وقد تناول  عدة اراسات مفهوم اوسم و اهتمو  باالضوطرابات او التشوويه الووى       -

تف ويل مفهووم   يتعر  له هوا ا فهووم ، و ركوزت علوى استكشواف ارجوة اي واه و       

اوسم ، اى اىل اى حد ىل  الفرا جسمه علوى انوه ذو حودوا واضو ة حمودواة ذو      

اجزاء فى ااخل هوو ا دوا تتميز بانها مف لة و مميزة و لكنها فى نفس الوقو   

تتكامووول فوووى بنووواء واحووود حمووودا ) كوووارين مووواكوفر ( و قووود اسوووتخدم  الطووور          

 االسقاطية لقيا  مفهوم اوسم .

سووووتخدمه رسووووم االنسووووان  الوووووى يظهوووور طبيعووووة مفهوووووم اوسووووم   وموووون الطوووور  ا  -

االدووعورى ، و هوووا ىوودنا نعلومووات هامووة عوون بعووا جوانووه مفهوووم الوووات م وول        

 اسقاط صورة الوات ا  الية و اسقاط صورة مفهوم االخرين فى البياة ... ا  .. 

نس يإاى النمو اوسمى )وما ي احبه مون النموو اوسومى ( اىل االهتموام بواو     و -

االخوور . و يهوووتم ا راهوووق نظهوورو اوسووومى و صووو ته اوسوومية و قووووة ع وووالته و    

مهاراته ا ركيوة . و يعلوم ا راهوق ان هوو اوسوم السووى و قووة جسومه و مهارتوه          

ا ركية و مظهرو اخلارجى العام لوه اهميتوه فوى التوافوق االجتمواعى و دوعبيته       

الحو  ا راهوق اى ا وراف فوى     االجتماعية خاصة مع اع اء اوسم االخور . واذا  

مظهرو الشخ وى عون ا توسوم ) الوواقعى او ا تخيول ( فانوه يبوو  ق وارى جهودو          
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لت وووو يل الوضووووع ، واذا اخفووووق ينتابووووه ال وووويق و القلووووق  وقوووود يووووإاى ذلووووك اىل    

االنطوووواء و االنسووو اب مووون النشووواط االجتمووواعى خشوووية التعووور  للتعليقوووات او    

 الشعور بالنقص 

 

 

 تطبيقات تربوية:

 جتنه الرتكيز على النمو العقلى على حساب النمو اوسمى . -

العمووول علوووى اسوووت مار طاقوووه ا وووراهق ن فوووى اوجوووه النشووواط الرياضوووى والكشوووفى          -

وال وو ى وال قووافى والفنووى والعلمووى واالجتموواعى ااخوول وخووارن ا درسووة . وتوووىل     

 م .الدولة ذلك عنايه كبريو النشاء االنديه وبيوت الشباب واقامه ا عسكرات  

العمل على نشر ال قافوه ال و يه بو ن ا وراهق ن وتنميوه اهتموام ا راهوق بوالتعرف          -

على نواحى ال عف عندو وان يساعد نفسه مسرتدودا بواخل اء وا خت و ن ، موع     

االهتموووام بوضوووع وتنفيوووو بووورام  لت سووو ن النموووو اوسووومى فىا ووودار  ال انويوووه     

 .تنفيوا  بدا )العقل السليم فى اوسم السليم (

 ا رص التام بالنسبه لنمو مفهوم اوسم ومفهوم الوات ا وجه ب فع عامة . -

 

 :  النمو ا ركى

 تتميز هوو ا رحلة باتقان ا هارات ا ركية 

 مظاهرو :

 ت بل حركات ا راهق اك ر توافقا و انسجاما ، و يزااا نشاطه و قوته . -
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ت ا وسويقية و الكتابوة علوى    ا هارات ا ركية م ل العوزف علوى االال   و يزااا اتقان -

 االله الكاتبه و االلعاب الرياضيه .

و هوو الوزمن الووى ى وى بو ن مو ري و         reaction timeتزااا سرعة زمن الرجع و -

 ب ن االستجابه  وا ا  ري 

 الفرو  ب ن اونس ن :

يل ق الوكور باالنا  من حيث القوة و ا هارات ا ركية و يسوبقونهن و  

 ، و يظا ا ا  كولك بعد ذلك. يتفوقون عليهن

 العوامل ا إ رة فيه :

يتوووا ر النموووو ا ركوووى توووا را سوووياا فوووى حالوووة وجووووا اعاقوووة جسووومية او اعاقوووة         

 حسية .

 

 مالحظات:

يالحووو  ان نقوووص الرغبوووة و نقوووص القوووودرة علوووى ا شووواركة فوووى بووورام  الرتبيووووة         

بووواط او الرياضوووية تووورتبم بسووومات م ووول اخلجووول و ا ساسوووية و عووودم حتمووول االح      

 ا زىة .

 تطبيقات تربوية:

تشووووجيع و رعايووووة النمووووو ا ركووووى ا تزايوووود عوووون طريووووق النشوووواط الرياضووووى ، و        -

االستفااة من برام  الرتبية الرياضية فى مساعدة ا راهق ن ا نطوي ن مموا يزيود   

 فى تقبلهم االجتماعى و حتس ن اجتاههم  و انفسهم و  و االخرين 



 تطبيقات( –حتليالت  –ظريات علم نفس الرياضة )ن

 87 

ن  وودون انفسووهم بعيوودا عوون النشوواط ا ركووى بسووبه      العنايووة بووا راهق ن الوووي   -

االعاقوووة اوسووومية ، و ادوووراكهم فوووى اوجوووه نشووواط حركوووى يناسوووه اعووواقتهم ، و   

تنمية مهارات اخورى  يودونها حتوى ال ن ويف اىل االعاقوة اوسومية اضوطرابات        

 اجتماعية .

 جتنه افع ا راهق ن غوري ا تكوافا ن فوى النموو اوسومى و ا ركوى اىل التنوافس        -

 رياضيا جتنبا للمشكالت النفسية .

 النمو االنفعاىل

يكوواا النمووو االنفعوواىل فووى هوووو ا رحلووة يووإ ر فووى سووائر مظوواهر النمووو و فووى كوول             

 جوانه الشخ ية .

 مظاهرو :

 تظل االنفعاالت قوية يلونها ا ما . -

تتطور مشاعر ا ه حبيث يت ل ا يول  وو اوونس االخور ، و ىيول ا راهوق اىل       و -

 على عدا حمدوا من افراا اونس االخر  م على واحد فقم . الرتكيز

ىلووو  ا راهوووق الفوووره و السووورور عنووودما يشوووعر بوووالقبو  و التوافوووق االجتمووواعى و   و -

عندما يشبع حاجته اىل ا ه و احملبة . و من اهوم موا  لوه الفوره و السورور فوى       

اء وقو  الفوراغ   ا راهقة النجاه الدراسوى و التوافوق االنفعواىل ب وفة عاموة ، و ق و      

 بطريقة بناءة بعيدة عن ا لل و ا ياة الرتيبة.

وتالحووو  ا ساسووويه االنفعاليوووه حيوووث ال يسوووتطيع ا راهوووق غالبوووا الوووت كم فوووى         -

مظوواهر اخلارجيووه  التووه االنفعاليووه ويرجووع ذلووك اىل عوودم حتقيووق التوافووق مووع 

راهووق ان البياووه احمليطووه بووه مم لووه فووى االسوورة وا درسووة واجملتمووع حيووث يوودر  ا      
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طريقه معامله االخرين له ال تتناسه مع ما وصل اليه من ن   ما طرإل عليه من 

 تويري ، فيفسر مساعدة االخرين له على انها تدخل فى داونه وتقليل من دأنه .

وترجع ا ساسيه االنفعاليه اي ا اىل عجز ا راهق ا اىل الوى يقوف اون حتقيوق    -

وقوع الكبوار سولوكا ناضوجا منوه وهوو مل ين و         رغباته ، وعدم االدباع اونسوى وت 

 بعد .

فوى هووو ا رحلوه .     ambivalence وتظول  نائيوه ا شواعر او التنواقا الوجودانى      -

وقد ي ل ا وا  بوا راهق اىل ان ان يشوعر بوالتمز  بو ن االعجواب والكراهيوه وبو ن         

 االجنوووزاب والنفوووور بالنسوووبه لووونفس الشوووىء او ا وقوووف.  وتووورتبم  نائيوووه ا شووواعر     

والتنوووواقا الوجوووودانى بوووونقص التناسووووق وكسووووور التكاموووول بوووو ن اوافووووع ا راهووووق     

 النفسيه . وي د  هوا ب فه خاصة فى الدافع اونسى .

ويتعوور  بعوووا ا ووراهق ن  ووواالت موون االكتاووواب واليووأ  والقنووووط واالنطوووواء      -

وا زن واالالم النفسيه نتيجة ما يالقونة من احباط وما يعانونوه مون صوراع بو ن     

فع وب ن تقاليد اجملتمع ومعايريو ، وال راع النات  عن اعتداا ا راهق بنفسه الدوا

وبوو ن خ وووعه للمجتمووع اخلووارجى . و وون نعلووم انووه اذا حووا  االحبوواط وال ووراع    

نراهووق لديووه اجتوواو او ميوول ع ووابى فانووه قوود يووواى اىل القلووق والسوولو  القسوورى    

او اضوطراب عقلوى م ول    والسلو  الع ابى ب فه عامة ، واىل تفكوك الشخ ويه   

 الف ام ا بكر .

وتالحووو  مشووواعر الو وووه وال وووورو والتمووور   وووو  ، ويوووزااا دوووعور ا راهوووق بواتوووه  -

م اار السلطه فى االسرو وا درسه واجملتمع خاصة تلك التى حتو  ب ن ا راهق 

وبوووو ن تطلعووووه اىل حتوووورر واالسووووتقال   . ومعووووروف ان الو ووووه موووون اهووووم اعوووورا      

. واهم م ريات الو ه هنا دعور ا راهق بوالظلم وا رموان    ا ساسيه االنفعاليه

واساءو اسوتوالله ودوعورو ان االخورين ال يفهمونوه او قسووو ال وووط االجتماعيوه        
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عليووه ، او ك وورو ا  ووايقات التووى يتعوور   ووا ومراقبووه سوولوكه وعوودم متكنووه موون    

اط حتقيووق االسووتقال  ا نشوووا وجووره دووعورو وكرامتووه ، وك وورو الفشوول واالحبوو       

 الوى يعت  من اخطر االسباب النفسه الضطراب السلو  . 

ويسووتجيه ا راهووق للو ووه ويعوو  عوون غ ووبة تعووبريا مبادوورا فووى دووكل مظوواهر            -

حركيه متباينه  ائرة كالعدوان بال رب وا جوم ، ومظاهر لفظيوه كال وياه   

والوعيووود والتهديووود والشوووتائم ، ومظووواهر تعبرييوووه فيبووودو عبوسوووا مقطوووه اووووب ن   

 م الوجة ، وقد يتجه بو به  و نفسه فيلومها لوما دديدا . متجه

وقد ىلشى ا راهق عواقه التعبري عن غ به تعبريا غري مبادر عن طريق اخليا   -

 واالحم اليقظه والعدوان ا بدو  ا وجة اىل غري م ري الو ه .

ويالحوو  اي ووا اخلوووف فووى بعووا ا واقووف عنوودما يتعوور  ا راهووق للخطوور حيووث      -

ا راهق للخوف ومواقف اخلووف ذات الطبيعوه االجتماعيوه والتوى يودر       يستجيه 

انها تهدا مكانته االجتماعيه . وتوضل راوا افعاله ارجه من االحتيا  ، ولكنه قد 

يعوا اىل مستويات الطفوله اذا ما تعر  لل وم . وقد يع  ا راهق عن اخلووف  

ى  ووب مون ا ودوء . ومون     فيإتعد او يستنجد او  رى او يهاجم او ىلفى خوفه فو 

اهووم موضوووعات اخلوووف ا خوواوف ا درسوويه م وول اخلوووف موون االمت انووات والفشوول،  

وا خاوف ال  ية م ل اخلوف من االصابات وا واا  وا ر  وا وت و وا خواوف  

االسريه م ل اخلوف مون تفكوك االسورو ، وا خواوف االقت واايه م ول اخلووف مون         

خللوقيه مقل اخلوف مون الورتاى فوى اخلطوأ واال وم ،      الفقر والبطاله ، وا خاوف ا

وا خوووواوف االجتماعيووووة م وووول اخلوووووف موووون فقوووود ا كانووووة االجتماعيووووة والوووورفا        

االجتمووواعى وسووووء التوافوووق االجتمووواعى ، وا خووواوف اونسووويه م ووول اخلووووف مووون     

 اخل وع للدوافع اونسيه وسوء التوافق اونسى .
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يدة لوووودى ا ووووراهق ن ، وموووون هوووووو    وتتعوووودا طوووور  التعووووبري عوووون االنفعاليووووة الشوووود     -

الطوووووور  :العووووووااات الع ووووووبيه ، واالنفجووووووارات االنفعاليووووووه ، والعوووووورا  ،وا يوووووول       

 ا روبية،وتقله ا زان ، اضطراب الشهية .

 الفرو  ب ن اونس ن: 

تكوم االنوا  اك ور مون الووكور انودماجا فوى اخليوا  و ا ورب اىل عوامل اخليوا  و            -

 احالم اليقظه كمخرن من القلق.

ىيل الووكور اك ور مون االنوا  اىل توطيوة مشواعر القلوق بسولو  خوارجى م ول           و -

العنوووف و يكونوووون اك ووور رغبوووة مووون االنوووا  فوووى معرفوووة كيفيوووة ضوووبم الو وووه و   

 العدوان.

 

 

 

 مالحظات:

 ر النمو االنفعاىل فى باقى مظواهر النموو و كول جوانوه دخ وية ا راهوق . و       تأي -

العقليووة للفوورا ، فتقلووه ا شوواعر التووى   وون نعوورف ان االنفعوواالت تووإ ر فووى ا الووة

 تلون تفكري الشخص و حتدا سلوكه.

كوووولك فوووان االنفعالووو  تووورتبم با الوووة الفسووويولوجية للفووورا فيسوووري اوسوووم      -

بطريقووة )الطوووار  ا ربيووة ( فكوول م وواارو ترتكووز حووو  اوجووه النشوواط الالزمووة      

ة افوراز الكبود مموا    للبقاء . و من التوريات الفسيولوجية ا  احبة لالنفعوا  : زيواا  

يسواعد فوى ا ركوة الع ولية و زيوااة التونفس لزيوااة سورعة اقوات القلوه لتوزيوع            

السووكر علووى اجووزاء اوسووم بسوورعة ، و زيووااة التوونفس لزيووااة االكسووج ن و متوودا       



 تطبيقات( –حتليالت  –ظريات علم نفس الرياضة )ن

 91 

االوعية الدموية ا ووية للع الت االرااية لتوصل كميوات اكو  مون الودم حيوث      

عية ا ووية للع الت الالارااية لتوفري كميات ا اجة ماسة اليه ، وانقبا  االو

الدم حيث ا اجوة اليوه قليلوة و زيوااة كورات الودم ا موراء مون الط وا  لت مول           

كميووات اكوو  موون االكسووج ن ، و بوومء حركووات ا  ووم لتوووقري الطاقووة حيووث     

ا اجة اليها قليليوة  ودة الطوار  ، و تووتر الع والت االراايوة و اعودااها للعمول ، و         

 ة افراز االارينال ن من الودة الكظرية لزيااة عمل الع الت . زياا

يلجوووا ا راهوووق اىل حالوووة افووواع عووون الووووات لعلوووه تقوووق توازنوووا مإقتوووا بووو ن القووووى  و -

الداخليه و ال وزط اخلارجية . و من حالة افاع التى يلجا اليها ا راهق : ا يل 

و الكبوووو  ، و ا يوووول  االنسوووو ابية م وووول الت يوووور و االنكووووار و النقوووووص و النسوووويان  

 العدوانية م ل العدوان و االسقاط . 

 تطبيقات تربويه :

تربيوووة االنفعووواالت و تروي وووها مووون اجووول حتقيوووق التوافوووق االنفعووواىل و ذلوووك عووون   -

طريووووق تنميووووة ال قووووة فووووى الوووونفس و التولووووه علووووى ا خوووواوف وة حتقيووووق مرونووووة         

 االستجابات االنفعالية و ضبم االنفعاالت.

موون ا ساسووية االنفعاليووة و دووعور ا راهووق بواتووه و تعزيووز       العموول علووى الووتخلص   -

  قته فى ذاته و ادعارو انه م ل االخرين .

االهتمام بقيا  ا ستوى االنفعاىل الوى م ل اليه ا راهوق فوى هووو حتوى يكمون       -

 معرفة عمرو االنفعاىل حتى نعامله على اساسه و نسرتدد به فى توجيهه.

 ا فيد من االعما  و ا وايات.العمل على دول وق  الفراغ ب -

 مساعدة ا راهق فى حتديد فلسفة ناج ة فى ا ياة . -

 



 تطبيقات( –حتليالت  –ظريات علم نفس الرياضة )ن

 92 

 :ة خرأهقه ا تاا ر

 سنه ( 18-19-20-21) 

هوووو هووى مرحلووه التعلوويم العوواىل  وهووى ا رحلووه التووى تسووبق مبادوورو حتموول مسووإليه  

 حياو الردد 

وهووو هوى مرحلوه     ويطلق البعا على هوو ا رحلوه بالووات اسوم ) مرحلوه الشوباب (     

اختاذ القورارت حيوث يتخوو فيهوا اهوم قورارين فوى حيواو الفورا وهموا اختيوار ا هنوه واختيوار              

 الزون  

ومع بدايه هوو ا رحله يتخرن عدا كبري من ا راهق ن من ا دار  ال انويه العامه 

والفنيوووه ويكتفوووى عووودا كوووبري مووونهم بامتوووام ا رحلوووه ال انويوووه وا  وووو  علوووى الشوووهااو         

وسطه او ي طرون اىل ذلك او ين ومون اىل القووى العاملوه فوى اجملتموع ويعتو  عودم        ا ت

اكما  التعليم العاىل بالنسبه للك ريين من اك  ا شكالت فى ا راهقه سواء مبادرو او 

فى ا ستقبل ويتزايد عدا ا راهق ن الوى يتابعون التعليم العاىل  ويطله ذلك زيوااو فوى   

 باوامعه وا عاهد العليا اع اء هياه التدريس 

 :النمو ا ركى 

 يتم فى هوو ا رحله ن   مظاهر النمو ا ركى  -

 زر التام  ىل االستقرار والرزانه والتإب النشاط ا ركى قُرَي -

 وتزااا ا هارات ا سيه ا ركيه ب فه عامه  -

 تطبيقات تربويه : 

 ه ا شى توجيه ا راهق ن اىل االهتمام بالنشاط الرياضى ولو رياض -

 االهتمام بعااات ا ركه ال  يه ال  ي ه  -
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 النمو االنفعاىل 

 تت ل فى هوو ا رحله تظاهر التطور  و الن   االنفعاىل 

 مظاهرو :

 يتجه ا راهق بسرعه  و ال بات االنفعاىل  -

 .يالح  النزوع  و ا  اليه ومتجيد االبطا  والشوف بهم  -

العتوووداء بوووالنفس والعنايوووه بوووا ظهر   وتتبلوووور بعوووا العواطوووف الشخ ووويه م ووول ا    -

 وطريقه الكالم وتتكون عواطف  و اوماليات م ل حه الطبيعه 

وقوود يقوووع ا راهوووق فووى ا وووه ويعتووو  الوقوووع فوووى ا وووه مركبووا مووون عووودو اوافوووع      -

وانفعووواالت وقووود يت ووومن هنوووا اعلوووى نشووووو واعموووق امل وقووود يت ووومن  التسوووامل        

وقود  ور العوواب واىل جانوه هووا      والو ه والبهجه واخلوف وقود  لوه السوعااو    

وذا  فوووان ا وووه ا تبووواا   عووول كوووال مووون الطووورف ن يسوووعى اىل االخووور ويسوووعد        

 ب  بته ويطيل النظر فى صورته ويقرا خطاباته مرات ومرات ويعتز بهداياو 

كوووولك فوووان ا وووه  عووول ا راهوووق يشوووعر بقيمتوووه حووو ن يقووودرو الطووورف االخووور       -

حملوه ال يورى عيووب حبيبوه ويتواضوى      وترص على حبه وا ه ا قيقى  عول ا 

عن عاااته السياه ونقواط ضوعفه وعون اغورا  نقوص ن وجه االنفعواىل وال دوك         

ان الوقوووع فووى ا ووه فووى ا راهقووه لووه حماسوونه ولووه مسووارو فموون ناحيووه حماسوونه        

يالحوو  انووه يعنووى حتقيووق الوووات وهووو يعنووى ال ووداقه فووى اجلووى صووورها وتبوواا         

سرار واالخوالص االنفعواىل ا تبواا  وقبوو  احملبووب      ا شاعر وتقاسم ا سإليات واال

كما هو ومن ناحيه مسارو فانه قد يكون غري متبواا  او مون طورف واحود فيسوبه      

الشوووقاء والعوووواب وقووود يكوووون عرضوووا مووون اعووورا  اضوووطراب الشخ ووويه او وسووويله   

للهروب من مشكله دخ يه وقد يساء فيوه اسوتوال  الطورف االخور او التوريور بوه       

 ووه متعووداا متوونقال غووري مسووتقر او مإقتووا او ملونووا بوواونس فقووم       وقوود يكووون ا 
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وعلووى العموووم يالحوو  انووه مووع النمووو يوورى الراهووق فووى الطوورف االخوور صووفات اا        

وابعوود موون لوورا اومووا  او القوووو او الردوواقه ا  ولكنووه يب ووث بعوود ذلووك عوون          

 الشخ يه واالخال  واتدين وا  

 فى هوو ا رحله ما يلى : ومن مظاهر التطور  و الن   االنفعاىل -

 القدرو على ا شاركه االنفعاليه  -

 القدرو على االخو والعطاء -

 زيااو الوالء -

 زيااو ا يل اىل الرافه والرمحه  -

 اعااو النظر فى االما  وا طامل  -

 حتقيق االمن االنفعاىل  -

 ويتم الوصو  فى نهايه هوو ا رحله اىل الن   االنفعاىل  -

 

 مالحظات : 

ات هنا ا اجه اىل الن   االنفعاىل ويلخص سوتاتون ايناميوات حتقيوق    من ا اج

 الن   االنفعاىل كما فى هوا اودو  

 تطبيقات تربويه :

تربيوووه االنفعووواالت والعمووول عووون طريوووق التوجيوووه واالردووواا النفسوووى علوووى حتقيوووق     -

 .التوافق االنفعاىل السوى للمراهق 

 النفعاىل مساعدو ا راهق فى التوله بسالم اىل الن   ا -

 معامله ا راهق فى هوو ا رحله معامله الك -


