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املقدمة
احلياة البشرية بحضاراتها املادية واملعنوية ،بنجاحاتها وكبواتها ،ما هي إال انعكاسات ملسار األجيال املتعاقبة،
وحياة الفرد عبارة عن رحلة يتشكل من خاللها منوه ويستمد فيها ما يضمن استمرارها ،وتشهد ما يحيط بها من
معطيات يتفاعل معها يؤثر فيها ويتأثر بها ،وعندما تستوفي مسيرة حياة الفرد متطلباتها من محيطها ،تعطي
هذا احمليط ما من شأنه أن يساهم في ضمان استقراره ورفاهيته ،وتسعى لتخفيف ما قد تعترضه من كوارث ميكن
أن تؤرق مضجعه .هكذا هو اإلنسان باني احلضارات ،وهو أيضا مبعث الشرر ومصدر املوبقات ،وبقدر ما يأخذ من
الصاحلات يعطي مجتمعه ،فما أحوج مجتمعنا العربي لعطاء أبنائه ،وكم هو مهم أن يعيش أبناؤه في ربوع أمنه
واستقراره.
يهyب الyله احلyياة لyإلنyسان ،بyدءا مyن طyفولyته الyضعيفة الyعاجزة جyسميا وعyقليا واجyتماعyيا ،فyيتلقى الyعنايyة مyن ذويyه
في كل ما يحتاج إليه من مسببات استمرار النمو بطريقة متزايدة ليصل به إلى حالة النضوج.
ومyا الyنمو إال عyملية مسyتمرة مyتزايyدة تyسعى إلyى حتyقيق الyنضج الyكامyل لyيعيش الyفرد حyياتyه أثyناء عyملية الyنمو
مyتفاعyال مyع بyيئته االجyتماعyية ،فyتقوم الyتربyية بyتطبيع الyفرد تyطبيعا اجyتماعyيا تكسyبهم الyصفات اإلنyسانyية النفسyية
واالجyتماعyية الyتي متyيزهyم عyن سyائyر احلyيوانyات األخyرى ،فyينتقلون مyن طyور الyفرديyة الyبيولyوجyية إلyى املyرحyلة النفسyية
واالجتماعية.
وهyذا الyكتاب هو اإلصyدار الyثانyي ملyكتبة الyيقظة الyعربyية ،ويyأتyي مyكمال لyإلصyدار األول )دور التنشyئة االجyتماعyية
فyي تyشكيل السyلوك اإلنyسانyي( الyصادر عyن دار الyفكر الyعربyي فyي طyبعته األولyى بyالyقاهyرة عyام  ،2010حyيث ال
يyختلف كyثيرا عyن مyوضyوعyه ،بyل قyصد بyه الyتأكyيد عyلى األهyداف الyعامyة لyتربyية الyنشء ،والyذي يyتمثل فyي االهyتمام
بyأفyضل مyا ميyكن أن تyقدمyه الرعyايyة األسريyة لyألبyناء ،اعyتمادا عyلى أسyس سyليمة مسyتوحyاة مyن جتyارب ودراسyات أنyتجها
الyفكر اإلنyسانyي فyي األمور الyتربويyة والتهyذيyبية ،مyع الyتأكyيد عyلى مراعyاة قyيمنا الروحyية واجملyتمعية ،كyل ذلyك ابyتغاء
خyyلق جyyيل جyyديyyد واع وقyyادر عyyلى مyواكyyبة احلyyياة الyyعصريyyة ،والyyتصدي لyyلعقبات الyyتي تyyعترض مسyyيرة نyyهضة األمyyة
وكرامتها.
ويyتألyف هyذا الyكتاب مyن سyبعة فyصول ومyقدمyة  :يyتناول الyفصل األول أهyم املyفاهyيم واملyصطلحات الyتي مyن شyأنyها أن
تyساعyد عyلى إعyطاء صyورة توضyيحية حتyتمها ضرورة تيسyير الyفهم فyي املyعاجلyة الyتي سyيتناولyها الyكتاب ملراحyل الyنمو،
كما يلقي الضوء على أهم عوامل النمو الفسيولوجية :الوراثة ،الغدد واجلهاز العصبي ،وكذلك العوامل البيئية.
ويyلقي الyفصل الyثانyي الyضوء عyلى احلyاجyات الyضروريyة الyتي يyتطلبها منو األبyناء بyصفة عyامyة ،لyكي يyتحقق الyتكيف
االجyتماعyي والyتوافyق النفسyي والyذي مyن شyأنyه أن يكسyب األبyناء شyخصية سyليمة خyالyية مyن األمراض النفسyية ،بyينما
يتناول الفصل الثالث هذه احلاجات النمائية ملرحلة الطفولة بصفة خاصة بتفصيل أكثر.
أمyا الyفصل الyرابyع فyيلقي الyضوء بyالyتفصيل عyلى أهyم مyتطلبات الyنمو فyي فyترة املyراهyقة وضyرورة إشyباعyها بyطرق
مناسبة تتفق مع حساسية هذه املرحلة التي ينتقل املراهق منها إلى سن الرشد.
أمyyا الyyفصل اخلyyامyyس فyyيتناول الyyشخصية املyyتكامyyلة ونyyقيضها ،مyyع إبyyراز أهyyمية مyyفهوم الyyذات وتyyأثyyيره عyyلى
الyشخصية إيyجابyا أو سyلبا ،ويyتناول الyفصل الyسادس تyطور خyصائyص الyنمو اخملyتلفة فyي مyراحyل احلyمل والyطفولyة:
املبكرة واملتوسطة واملتأخرة.
بyينما يyتناول الyفصل الyسابyع تyطور خyصائyص الyنمو اخملyتلفة فyي مyراحyل املyراهyقة :املyبكرة واملyتوسyطة واملyتأخyرة،
وينتهي الكتاب بخامتة تلخص أهم ما تناوله الكتاب.

وأخyيرا ،نyرجyو مyن الyله أن يyصل بyنا هyذا الyعمل املyتواضyع إلyى حتyقيق مyا نyصبو إلyيه مyن فyائyدة ،تyتمثل فyي إرسyاء
أسyس تyربyويyة عyلمية ،تyرشyد الyباحyثني واملyربyني وأولyياء األمyور إلyى أفyضل السyبل خلyلق جyيل سyليم يyساهyم فyي بyناء
مستقبل واعد.

الفصل األول

النمو :
التعريف  -الخصائص  -املؤثرات

ماذا يقصد بالنمو؟
يyعرف الyنمو عyلى أنyه تyلك الyعملية الyتي مyن خyاللyها حتyدث تyغيرات فyي قyدرات الyفرد واسyتعداداتyه املyوروثyة كyلما
تyقدم فyي الyعمر ،مyتأثرا بyاخلyبرات الyتي يكتسyبها مyن اجملyتمع واحyتكاكyه بyبيئته وتyفاعyله مyعها .وإذا مyا اسyتغل الyفرد
كyل طyاقyاتyه أثyناء فyترة الyنمو ،فyإنyه يكتسyب مyنها قyدرات ومyهارات وخyصائyص شyخصية تؤهyله لyلوصyول إلyى حyالyة مyن
التكيف والتأقلم مع محيطه االجتماعي )املصري ،سلمى إبراهيم .(2010:21
وميyكن التحyدث عyن نوعyني مyن الyنمو هyما :الyنمو الyتكويyني ،والyنمو الوظyيفي ،ويشyير األول إلyى خyصائyص الyطول
والyوزن واحلجyم ،أي يyتناول املظهyر اخلyارجyي الyذي يyؤثyر بyالyتالyي عyلى األعyضاء الyداخyلية ،وال يyقتصر هyذا الyنوع عyلى
مجyرد الyتغييرات الyتي تyطرأ عyلى اجلyسم ،مyثل زيyادة الyوزن والyطول ،وإمنyا يyتناول تyلك اخلyصائyص كyعملية مyتكامyلة
متعددة التكوينات والوظائف.
أمyا الyنمو الوظyيفي فyهو يyعبر عyن الyتغير اإليyجابyي أو الyتطور الyنوعyي فyي السyلوك والyعمليات املyعرفyية والyعمليات
االنفعالية التي حتدث للفرد ومير بها خالل دورة حياته )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .(2004:147
وميكن التعرف فيما يلي على عدة مظاهر للنمو وما يشتمل عليه من اجلوانب اخملتلفة:

ال‚‚نمو ال ‚‚جسمي
ويyقصد بyه الyزيyادة فyي الوزن والyطول ،واألجهyزة اجلyسمية اخملyتلفة ،كyاجلyهاز الyعظمي والyعضلي والرأس واألطراف
واألسنان وكل التغيرات التي تطرأ عليها عبر مراحل النمو اخملتلفة.

ال‚‚نمو ال‚‚فسيول‚‚وج‚‚ي
ويyقصد بyه اجلyهاز الyلمفاوي والyغدد ووظyائyفها ،ووظyائyف أجهyزة اجلyسم اخملyتلفة كyاجلyهاز التنفسyي والyهضمي والyدورة
الدموية وبعض العمليات التي يعيشها الفرد )مثل التغذية والنوم واالسترخاء( عبر مراحل النمو.

ال‚‚نمو الح‚‚رك‚‚ي
ويyقصد بyه حركyة اجلyسم واملyهارات احلركyية اخملyتلفة كyاجلyلوس واحلyبو واملشyي والyقفز والهyرولyة والرقyص وتyطور تyلك
احلركات عبر مراحل العمر املتتابعة.

ال‚‚نمو ال ‚‚عقلي
ويyتعلق بyنمو الyذكyاء الyعام وكyل الyقدرات الyعقلية اخملyتلفة مyثل :اإلدراك والyتذكyر والyتخيل والyتحصيل والyتفكير
واالنyتباه وغyيرهyا ،كyما يyشمل اجلyهاز الyعصبي والyدمyاغ اإلنyسانyي ووسyائyل اإلحyساس اخملyتلفة ،كyما يyشمل مyراحyل
اإلدراك ،والعمليات املعرفية والقدرات العقلية اخلاصة ،والتغيرات التي حتدث لها عبر تطور مراحل النمو.

ال‚‚نمو االن‚‚فعال‚‚ي
ويyقصد بyه مجyموعyة مyن االنyفعاالت تyتمثل فyي احلyب والyغيرة واحلyزن واخلyوف والyكره والyغضب والyفرح والسyرور
والتوتر وغيرها من التغيرات التي تطرأ على االنفعاالت عبر تطور مراحل النمو.

ال‚‚نمو االج‚‚تماع‚‚ي
ويyقصد بyه عyملية التنشyئة األسyريyة واالجyتماعyية وعyالقyة الyفرد بyغيره مyن األفyراد واجلyماعyات فyي مyجتمعه مyن
مyختلف الyفئات الyعمريyة والyنوعyية ،صyغارا أو كyبارا ذكورا أو إنyاثyا ،وطyبيعة عyالقyة الyفرد بyاجلyنس اآلخر ،وتyطور هyذه
الyyعالقyyات عyyبر املyراحyyل اخملyyتلفة ،كyyما يشyyتمل الyyنمو االجyyتماعyyي عyyلى تyyفاعyyل الyyفرد مyyع الyyقيم واملyyعايyyير واألدوار
االجتماعية وتطور هذه األدوار مع تطور النمو.

ال‚‚نمو ال ‚‚لغوي
يركز عyلى مyدى اكyتساب الyفرد لyعدد مyن املyفردات الyلغويyة عyبر تyطور الyنمو ،وكyذلyك مyدى قyدرتyه عyلى تyطور اجلyمل
واملهارات اللغوية والتبدالت التي حتدث ألجهزة الصوت والكالم والقدرة على التعبير اللفظي والكتابي.

ال‚‚نمو ال‚‚حسي
وي yyقصد ب yyه منyyو احلyyواس اخل yyمس اخمل yyتلفة ،م yyثل ال yyبصر وال yyسمع وال yyشم وال yyذوق واإلح yyساس اجل yyلدي ،وك yyذل yyك
اإلحyساسyات احلyشويyة اخملyتلفة مyثل األلyم واجلyوع والyعطش والyنعاس واحلyاجyة لyلجنس ،ومyا يyطرأ عyلى كyل ذلyك مyن
تغيرات عبر مراحل النمو العمرية )الهنداوي ،علي فالح .(2004:20- 22
وتyتم عyملية الyنمو بyشكل مyنظم وفyقا لyعدد مyن املyراحyل ،وتyعتبر كyل مyرحyلة نyتاجyا لyلمرحyلة الyسابyقة لyها ومتهyيدا
لyلمرحyلة الyتي تyليها ،ويyتفق عyلماء الyنفس عyلى تقسyيم مراحyل الyنمو عyلى أسyاس عyمر زمyني )انyظر مyثال :الyدسوقyي،
مجدي  2003؛ زهران ،حامد 2005؛ عثمان ،إبراهيم 2006؛ العواملة ،حابس؛ ومزاهرة ،أمين .(2003
ورغyم أن مyظاهر الyنمو يyترابyط بyعضها بyبعض إلyى حyد كyبير ،كyما هو احلyال بyالنسyبة ملراحyل تyطور الyنمو ،فyقد درج
الyباحyثون عyلى هyذه التقسyيمات لتسهyيل الyبحث والyدراسyة ،وسyنتعرض لهyذه املراحyل فyي فyصل الحyق مyن هyذا الyكتاب،
أما فيما يلي فنشير إلى أهم خصائص عملية النمو:

خصائص النمو
• الyنمو ظyاهرة طyبيعية تyلقائyية ال يyتطلب وجود اسyتثارة خyارجyية كyما هو احلyال فyي الyتغيير احلyاصyل نyتيجة الyتعلم
والتدريب.
• الyنمو عyملية مyتتابyعة مyن الyتغييرات التشyريyحية والyفزيولوجyية والسyلوكyية حتyصل وفyق نyظام مyتكامyل محyدد،
حyيث يyعتمد كyل تyغيير عyلى مyا سyبقه ويهyيئ ملyا يyلحقه ،وتyتميز هyذه الyتغيرات بyأنyها مسyتمرة مyنذ حلyظة الyتلقيح
إلyى مyرحyلة الyرشyد ،إال أن تyواتyرهyا الyذي يyبدأ سyريyعا ال يyلبث طyويyال حyتى تyخفت سyرعyته تyدريyجيا مyع تyقدم فyي
العمر.
• الyنمو ال يسyير عyلى وتyيرة واحyدة مyن حyيث السyرعyة والyتعقيد فyي مyظاهyره اخملyتلفة وخyالل مyراحyله املyتعاقyبة،
فنجyد عyلى سyبيل املyثال الyنمو اجلسyدي يسyرع فyي عyمر مyعني لyيتباطyأ فyي عyمر الحyق ،كyما يyقابyل منو الyقدرة الyذهyنية
واملعرفية في عمر زمني محدد تباطؤ في النمو اجلسدي.
• الyنمو يظهyر عyلى شyكل تyغيرات مyتدرجyة غyير فyجائyية ،أمyا قyفزات الyنمو الyتي تظهyر بyني احلyني واآلخر فyال تyأتyي
مyن فراغ ،وإمنyا متهyد لyها أشyكال مyن الyنمو الyتي تظهyر لyلعيان ،ومyا ظyهور الyطمث عyند الyفتاة إال نyتيجة سyلسلة مyن
التغيرات الداخلية التي حصلت على مدى محدد من الزمن ،كذلك األمر في التغير املفاجئ لصوت املراهق.
• يسyير الyنمو وفyق نyظام تyطوري تyقدمyي ،فyالyطفل يyبدأ بyاحلyبو ومyن ثyم بyالyوقyوف فyاملشyي وأخyيرا اجلyري ،كyذلyك
النمو العقلي وفق »بياجيه« يأخذ منحى تطوريا ،فهو يبدأ حسيا ،فإجرائيا محسوسا ،لينتهي إجرائيا صوريا.

• انyطالقyا مyن كyون تyغيرات الyنمو حتyصل بyشكل مسyتمر ووفyق نyظام محyدد ومyتدرج ،تyوصyل الyعلماء إلyى وضyع
جyداول لyلنمو تyبني مyختلف مyظاهره فyي جyميع مراحyله ،ممyا يyسمح بyإمyكانyية الyتنبؤ فyي هyذا اجملyال ،إذ يyكفي حتyديyد
الyعمر الyزمyني لyلتنبؤ بسyلوكyه مyن خyالل جyداول الyنمو اآلنyف ذكyرهyا ،كyذلyك بyالyعودة إلyى هyذه اجلyداول ميyكن احلyكم
عyلى صyحة منyو الyطفل مyن عyدمyه ،وذلyك مyن خyالل مyعرفyة مyتوسyط مسyتوى الyنمو مبyختلف مyظاهyره لهyذه الyفئة
الyعمريyة ،كyما أنyه مyن خyالل مyعرفyة طول الyطفل وعyمره الهyيكلي فyي سyن محyدده ميyكن الyتنبؤ بyطولyه عyندمyا يyبلغ سyن
الرشد.
ولyكن الyقدرة عyلى الyتنبؤ انyطالقyا مyن جyدول الyنمو تyبقى محyدودة وغyير قyابyلة لyلتعميم املyطلق ،وال تyنطبق مyعطياتyها
بyالyضرورة عyلى كyل طyفل نريyد دراسyته نyظرا لyلفروق الyفرديyة املوجودة بyني األطyفال والyتي تyعود إلyى تyأثyير كyل مyن عyامyلي
الوراثyة والyبيئة مyعا كyما سyنبني الحyقا ،فتحyديyد بyياجyيه لyلعمر الyذي تyبدأ فyيه كyل مرحyلة جyديyدة مyن الyنمو الyعقلي أتyى
مقرونا بتنبيهه إلى نسبيته وإمكانية تفاوته بني فرد وآخر وبني طبقة اجتماعية وأخرى.
• إن مyظاهر الyنمو ال تyكون مyتطابyقة دائyما وبyشكل مyطلق مyع الyفئة الyعمريyة الyتي يyنتمي إلyيها الyطفل ،فyقد جنyد
مyثال طyفال فyي الyتاسyعة مyن عyمره لyم تyتعد قyامyته طول ابyن الyسابyعة فyي حyني أنyه يوازي بyتفكيره ابyن الyعاشرة مyن
العمر ،ويتصرف اجتماعيا وكأن له من العمر إحدى عشرة سنة.
• يحyدث الyنمو عyلى املسyتويyني الyتكويyني والوظyيفي ،فyهو ال يyترجyم زيyادة فyي الوزن واحلجyم والyطول فحسyب ،أو
يyقتصر عyلى االخyتالف فyي الyشكل ،وإمنyا حتyصل تyغيرات نوعyية تyطرأ عyلى طyبيعة الشyيء الyنامyي ،تyطالyه مyن حyيث
الyتعقيد والyتنظيم والوظyيفة ،فyالyنمو الyذي يyطال األطراف الyسفلى عyلى سyبيل املyثال ال يyقتصر عyلى زيyادة طولyها
وكyبر عyضالتyها ،وإمنyا عyلى نyضج قyدراتyها الوظyيفية ممyا يyسمح لyها بyالوقوف أو املشyي ،كyما أن الyعظام بyاإلضyافyة
إلyى زيyادة وزنyها وطولyها فyإن طyبيعتها تyتغير وتyصبح أقوى وأكyثر صyالبyة .كyذلyك اجلyمجمة ال يyقتصر منوهyا عyلى
زيyادة وزنyها وحجyمها ،إمنyا تyطرأ عyليها تyغيرات نوعyية ،فyيصبح الyيافوخ صyلبا واخلyاليyا أكyثر عyددا ،بyاإلضyافyة إلyى
الyتغيرات الyكيميائyية الyتي تyطرأ عyليها .كyما أن منو ونyضج الyغدد يyترافyق مyع زيyادة فyعالyية بyعضها كyالyغدد اجلنسyية
وتyناقyص فyعالyية الyبعض اآلخر كyالyغدة الyصنوبريyة )املyصري ،سyلمى إبراهyيم 2010:22؛ انyظر أيyضا :صyادق،
آمال؛ وأبو حطب ،فؤاد .(2008: 18-11
وترتyبط عyملية الyنمو عyند الyفرد ارتyباطyا وثyيقا بyعمليتي الyنضج والyتعلم ،وميyكن وضyعهما فyي مyعادلyة بyأن »الyنمو
=النضج  +التعلم« ،كما سيتم شرحه في الفقرات القليلة التالية:

النضج

Maturation

إن بyعض الyتغيرات الyتي حتyدث مyع تyقدم الyعمر الزمyني قyد تyعزى إلyى الوراثyة الyبيولوجyية ،بyاإلضyافyة إلyى حyقيقة أنyنا
كyآدمyيني ،جنyد هyذه الyتغيرات جتyعلنا مyختلفني عyن سyائر الyكائyنات احلyية األخرى ،فyالyطفل فyي منوه يyصبح إنyسانyا ،كyما
أن املyواد الyوراثyية املyكونyة فyي كyل خyلية ميyكن أن تyتحكم فyي بyعض جyوانyب الyنمو الyتي حتyدث لyلولyيد البشyري ،وهyذا
الyنمو يحyدث مسyتقال عyن الyتفاعyل مyع الyبيئة ،مبyعنى أنyه يyغفل الyتأثyيرات اخلyارجyية وفyي تyلك احلyالyة يyسمى بyالyنضج
)األشول ،عادل .( 2008:53

التعلم

Learning

يyعرف عyلم الyنفس الyتعلم بyأنyه الyتغيير فyي السyلوك أو تyعديyله أو الyتأثر بyاخلyبرة والyتأثyير عyلى األداء ،نyتيجة لyقيام
الفرد بنشاط معني كاملران أو التكرار.
ومyن مyظاهر الyتعلم :ركوب الyدراجyة -السyباحyة – حyفظ الyشعر  -الyتغلب عyلى املyشكالت االجyتماعyية  -اكyتساب
الyعادات والyقيم ،وهyنا ميyكن الyتمييز بyني الyتعلم الyذي يحyدث نyتيجة لyلخبرة وبyني الyنضج الyذي يحyدث نyتيجة لyلعوامyل
الyتكويyنية اجلyسمية ،فyالyتعلم إذاً عyبارة عyن مyفهوم افyتراضyي يسyتدل عyليه بyطريyقة غyير مyباشرة ويyصعب مyشاهyدتyه ،غyير
أنyه ميyكن االسyتدالل عyليه عyن طريyق اآلثyار والyنتائyج املyلموسyة مyن خyالل مyالحyظة سyلوك الyفرد وأدائyه )الyعيسوي ،عyبد
الرحمن. (-8 1984:106

تكامل النضج والتعلم
ألن كyال مyن الyنضج والyتعلم يyشكالن عyنصريyن يyكمل بyعضهما الyبعض لyذلyك يyختلط عyلى املرء أحyيانyا الyتمييز بyني
تyأثyيرات أي مyنهما عyلى سyلوك الyفرد ،فyمن املyعلوم أنyه بواسyطة عyمليتي الyنضج والyتعلم املyصاحyبتني لyلنمو يyتحول الyفرد
مyن مجyرد وحyدة بyيولوجyية إلyى كyائyن اجyتماعyي مyتحضر )الyطواب ،منسyي  ،(2002كyما يyساهyم كyل مyنهما )الyتعلم
والنضج( ،في عملية ارتقاء منو السلوك.
وبyينما نرى أن لyلنضج عyالقyة وثyيقة بyالyتغيرات الyبيولوجyية ،فyإن الyتعلم يyسانyد هyذه الyتغيرات ،وجyدير بyالyذكر أن
الyتغيرات الyتي حتyدث فyي الyتكويyن الفسyيولوجyي واملyتضمنة فyي الyنضج تyعد مyن األسyس املyهمة لyكل مyا يyقوم بyه الyطفل،
فyعلى سyبيل املyثال ميyكن مyالحyظة أن الyطفل يسyتطيع رفyع الرأس واالحyتفاظ بyه مرفوعyا حyني اجلyلوس دون مyساعyدة بyعد
أن يyبلغ عyدة شyهور مyن الyعمر ،ولyكنه ال يسyتطيع الyقيام بyذلyك فyي الyشهور األولyى بyعد مولyده ،وذلyك ألن عyملية الyنضج
لyديyه ال تزال ضyعيفة ،مبyعنى أن عyضالت الرقyبة والظهyر لyم تyكتمل ،وهyذا اجلyزء مyن احلركyة ال يyتم بyالyتعلم فyي الyبدايyة،
ولكن بتقدم منو الطفل وظهور قدراته العضلية ،ويتم تدعيم هذه القدرات بالتعلم أو التدريب.
ويyتميز الyنضج عyن الyتعلم فyي أن األول يحyدث تyلقائyيا فyي أي وقyت حyتى أثyناء الyنوم ودون إرادة الyفرد ،أمyا الyتعلم
فyyyإنyyyه يحyyyدث بyyyتأثyyyير ال yyرغyyyبة واإلرادة ،وكyyyنتيجة لyyyقيام الyyyفرد بyyyنشاط مyyyعني )سyyyليم ،م yyرمي؛ وزيyyyعور ،عyyyلي
.(2004:148
وبyينما يyختلف الyتعلم عyن الyنضج مyن حyيث أن األول يؤدي إلyى أمنyاط خyاصyة مyن السyلوك متyيز الyفرد عyن غyيره ،فyإن
الyنضج يؤدي إلyى أمنyاط عyامyة مyن السyلوك تظهyر مyتشابyهة لyدى جyميع األفراد فyي الyعمر الواحyد رغyم اخyتالف الyعوامyل
املؤثرة )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .(2004:149
وميyكن أن نyعطي أمyثلة لyتوضyيح كyل مyن الyنضج والyتعلم ،فyإذا أخyذنyا كyمثال مجyموعyة مyن األطyفال يyنقسمون إلyى
فyئات عyمريyة مyختلفة ،وتyأمyلنا طريyقة السyلوك بyصفة عyامyة ،فyإنyنا سنجyد أن هyناك تyشابyها فyي أمنyاط السyلوك إلyى حyد
كyبير بyني األطyفال املyتقاربyني فyي الyسن ،فyاألطyفال فyي سyن الyثالyثة مyثال نyادرا مyا ميyكنهم اخyتيار مyالبyسهم مبyفردهyم أو
حyتى ارتyداؤهyا بyدون مyساعyدة مyن ذويyهم ،بyينما األطyفال فyي سyن الyعاشرة كyثيرا مyا يyعتمدون عyلى أنyفسهم فyي اخyتيار
وارتyداء مyالبyسهم ممyا يyدل عyلى فyارق فyي مسyتوى الyنضج بyينهم ،ولyكن هyذا الyنضج يyعززه »الyتعلم« ويyضعف بyضعف
مدى التعلم الذي يتلقاه الطفل.
وبyالرغyم مyن وجود اخyتالفyات بyني الyنضج والyتعلم إال أن هyناك عyالقyة وثyيقة بyينهما ،فyالyتعلم يyعتمد بyدرجyة كyبيرة
عyلى الyنضج ،كyما أن الyنضج يحyدد إمyكانyية سyلوك الyشخص ومyدى قyدراتyه لyلقيام بyنشاط مyعني ومyقدار مyا يكتسyبه مyن
مyعارف ومyهارات وخyبرات )سyليم ،مyرمي؛ وزيyعور ،عyلي  .(2004:149كyذلyك تyلعب عyوامyل كyثيرة فyي عyملية
النمو بعنصريها النضج والتعلم ،وفيما يلي نعرض ألهم هذه العوامل:

العوامل املؤثرة على النمو:
تyتأثyر عyملية الyنمو بyعامyلني أسyاسyيني هyما الyعوامyل الyبيولyوجyية والyعوامyل الyبيئية؛ وفyيما يyلي نشyير إلyى أهyم
محددات هذه العوامل:

أوال :ال‚‚عوام‚‚ل ال‚‚بيول‚‚وج‚‚ية
لyقد اهyتم عyلم األعyصاب الyبيولوجyي  Neurologyبyالyعوامyل الyبيولوجyية املؤثرة فyي عyملية منو ونyضج الyفرد ،والyتي
ميكن تناولها من خالل عدة أبعاد ) (1الوراثة ) (2الغدد ) (3اجلهاز العصبي.

)(1العوامل

الوراثية Heredity

يyقصد بyالوراثyة الyصفات الyتي يرثyها األبyناء عyن آبyائyهم بواسyطة اجلyينات  ،Genes1وهyي ال تتحyدد مبوروث واحyد
وإمنyا بyالyتفاعyل الyذي يحyدث بyينه وبyني غyيره مyن املyوروثyات ،وتyكون مyسؤولyة عyن مyظاهyر الyنمو اجلyسمية والyعقلية
واالنyفعالyية واالجyتماعyية ،فهyي حتyدد لون البشyرة والyطول واألعyضاء الyداخyلية ولون الyشعر وفyصيلة الyدم ومyالمyح الوجyه
وشyكل اجلyسم ،وكyذلyك الyذكyاء والyقدرات اخلyاصyة الyتي ميyتلكها الyفرد ،إال أن االسyتعدادات الوراثyية تyتفاعyل بyاسyتمرار
مyع املyؤثرات الyبيئية ،فyإصyابyة األم بyاحلyصبة األملyانyية مyثال أو احلyمى الyقرمyزيyة فyي األسyابyيع األولyى مyن احلyمل قyد يyضر
اجلyنني كyأن يyعرضyه لyتشوهyات خyلقية فyي الyقلب والyعينني ،وقyد تyؤدي بyه للتخyلف الyعقلي ،إال أن تyأثyير الyوراثyة فyي
املyyيول املyزاجyyية والyyسمات النفسyyية يyyكون غyyير مyyباشyر )الyزعyyبي ،محyyمد  .(2007:24فyyاالسyyتعدادات الyوراثyyية
واألمراض النفسية وغيرها تتأثر مبؤثرات أخرى أيضا تعززها أو تلغيها.
وهyنا يyجيب الyدكyتور عyلي فyالyح الyهنداوي ) (2004عyلى الyتساؤل حول إمyكانyية انyتقال سyمة الyذكyاء بyالوراثyة،
ويyقول » :الyفرد يولyد وهو مyزود مبجyموعyة مyن االسyتعدادات الوراثyية ،ومyنها االسyتعداد أن يyكون ذكyيا أو غyير ذكyي،
وبyعد الyوالدة يyبدأ تyأثyير الyبيئة اخلyارجyية ،فyإن تyوفyر ملyثل تyلك االسyتعدادات أجyواء تyعزيyزيyة جyيدة فyعندهyا يyنشأ الyفرد
ذكyيا ،وإذا كyانyت الyبيئة غyير ذلyك ،فyرمبyا تyؤثyر عyلى االسyتعدادات ،فyإمyا أن تyبقيها فyي حyالyة كyمون أو أن تyتراجyع،
وعyندهyا جنyد أن الyفرد ميyيل إلyى أن يyكون غyير ذكyي ،ومyثل ذلyك يyنطبق عyلى جyميع االسyتعدادات النفسyية األخyرى
وبعض األمراض النفسية أيضا« )ص .(41
وميyكن الyقول هyنا بyأن الوراثyة تyتأثر بyكل الyعوامyل الyداخyلية الyتي كyانyت موجودة عyند بyدء احلyياة ،أي عyند اإلخyصاب،
وتوضyح دراسyات الوراثyة أن اإلمyكانyيات الyكامyنة  -ولyيس الyسمات أو اخلyصائyص  -هyي الyتي تورث ،وتyعتبر الوراثyة
عyامyال مyهما يyؤثر فyي الyنمو مyن حyيث صyفاتyه ومyظاهره ،ونوعyه ومyداه نyضجه أو نyقصانyه ،وهyكذا يyتوقyف مyعدل الyنمو
عyلى وراثyة خyصائyص الyنوع ،وتyنتقل الوراثyة إلyى الyفرد مyن والyديyه وأجyداده وسyاللyته عyن طريyق املوروثyات )اجلyينات(
الyتي حتyملها الyصبغيات الyتي حتyتويyها الyبويyضة األنyثويyة اخملyصبة ،ونyفس املوروثyات تyساهyم فyي تyشكيلها عyدة عوامyل
مyyنها تyyفاعyyالت وتyyأثyyيرات هyyذه اجلyyينات بyyعضها فyyي بyyعض مyyن نyyاحyyية ،ومyyنها تyyفاعyyلها مyyع املyواد الyyداخyyلية للخyyلية
وتyفاعyلها مyع الyنتائyج الyكيميائyية لyلموروثyات األخyرى ،وقyد تyؤدي كyل هyذه الyعمليات إلyى تyغير فyي أحyد املyوروثyات
فتنشأ صفات وراثية جديدة )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .( 2004: 154
وعyن طريyق الوراثyة ميyكن الyتنبؤ بyاخلyصائyص اجلyسمية لyألطyفال وذلyك مبyعرفyة اخلyصائyص الyتي يyتسم بyها الوالyدان ،ومyع
ذلyك هyناك مyن األبyناء مyن يyختلفون عyن والyديyهم اخyتالفyا كyبيرا ،وميyكن إرجyاع السyبب إلyى وجود سyمة وراثyية مyتنحية
مyن أجyيال سyابyقة ،وتyختلف الyصفات الyوراثyية بyاخyتالف اجلyنس ذكyرا كyان أو أنyثى ،أي أن بyعض الyصفات الyوراثyية
ترتyبط بyجنس دون آخر ،فyمن املyالحyظ أن الyصلع مyثال فyي الyصفات الوراثyية يرتyبط بyاجلyنس ،حyيث عyادة مyا يyصاب بyه
الyذكyور بyعد الyبلوغ دون اإلنyاث ،واألمyر نyفسه ميyكن حyدوثyه بyالنسyبة لyعمى األلyوان  ،وكyذلyك تyنتقل عyن طyريyق الyوراثyة
بyعض األمyراض ،مyنها مyثال الyنزاف والyبول الyسكري )سyليم ،مyرمي؛ وزيyعور عyلي 2004:155؛ الyهنداوي ،عyلي
فالح .( 2004:40
وللوراثة دور فyي استمرار الصفات الyعامyة للنوع والساللة ،كyما تؤدي إلyى احلياة الوسyطى املتزنة ،مبعنى جyعل النسل
وغالبيته يحمل الصفات القريبة من املتوسط ،فمثال جند أن الوالدين اللذين يتصفان بالطول ميكن أن ينجبا طفال ذكرا أو
أنyثى أقyصر منهما وأطول مyن املyتوسyط العام لyطول الرجyال أو النساء ،والوالyديyن الyلذيyن يتصفان بyالyقصر ميyكن أن يyجيء
طفلهما أقصر مyن الطفل العادي ولكنه أطول مyن والyديyه )سليم ،مرمي؛ وزيعور عyلي 2004:155؛ الهنداوي ،عyلي
.(2004:40
) (2الغدد Glands

يyحتوي جyسم اإلنyسان عyلى نyوعyني مyن الyغدد ،الyنوع األول الyغدد الyقنويyة ،وهyي الyتي تyصب إفyرازاتyها فyي قyنوات
لyتوصyلها بyالyتالyي إلyى الyدم ،ومyثل تyلك الyغدد :الyغدة الyعرقyية والyغدة الyدمyعية والyغدة املyعديyة والyغدة املyعويyة والyغدة
الyلعابyية وغyيرهyا ،أمyا الyنوع الyثانyي فyهو مجyموعyة الyغدد الyصماء ،وهyي تyصب إفرازاتyها مyباشرة فyي الyدم ،مyنها :الyغدة
) (1الوحدات الوراثية املوجودة في الكروموسوم التي تحدد خصائص معينة للكائن الحي.

الyنخامyية ،والyغدة الyصنوبyريyة ،والyغدة الyتيموسyية  ...وغyيرهyا .وتyفرز هyذه الyغدد الهyرمyونyات فyي الyدم مyباشyرة ،وهyي
بyذلyك تؤثر بyشكل كyبير عyلى مyظاهر الyنمو اخملyتلف وعyلى السyلوك اإلنyسانyي أيyضا ،كyما ترتyبط وظyائyف الyغدد بوظyائyف
اجلyهاز الyعصبي ،ويؤدي توازن إفرازات الyغدد واعyتدال مyعدل إفرازاتyها إلyى توازن الyفرد ممyا يyجعل عyمليات الyنمو لyديyه
تسyير بyشكل طyبيعي وسyليم ،وعyندمyا يحyدث خyلل فyي إفرازاتyها فyإن ذلyك يؤدي إلyى إعyاقyة منو اإلنyسان وتyطوره ،كyما
ميكن أن يؤدي إلى إصابته باألمراض النفسية )زهران ،حامد .(2005:41
وفيما يلي نذكر الغدد الصماء األساسية ومواقعها واضطراباتها:

الغدة

النخامية Pituitary Gland

تyقع هyذه الyغدة فyي جyيب صyغير فyي إحyدى عyظام اجلyمجمة فyي املyنطقة الyسفلى مyن املyخ ،وتyعرف هyذه الyغدة مبyلكة
الyغدد أو سyيدتyها ،وذلyك العyتبارات مyهمة ،فهyي تyشكل هyمزة الوصyل بyني جyهاز الyغدد واجلyهاز الyعصبي ،كyما أن لyها
عyالقyة بyنشاط جyميع الyغدد األخرى كyالyكظريyة والyدرقyية والyتناسyلية ،ولyها فyصان أمyامyي وخyلفي ،ويyفرز الyفص األمyامyي
هرمونyات مyنها هرمون الyنمو ،كyما تyؤثر عyلى ضyغط الyدم وتyنظم املyاء )الyفص اخلyلقي( .ويyؤدي نyقص إفراز هyذه الyغدة
إلyyى تyyأخyر الyyنمو بyyصفة عyyامyyة ،أمyyا زيyyادة اإلفyراز فyyهو يسyyبب الyyعملقة أو الyyضخامyyة )سyyليم ،مyرمي؛ وزيyyعور ،عyyلي
.(2004:158

الغدة

الصنوبرية Pinnacle Gland

تyقع الyغدة الyصنوبyريyة حتyت سyطح املyخ عyند قyاعyدتyه ،وتسyبب زيyادة إفyرازاتyها اضyطرابyات الyنمو والyنشاط اجلنسyي،
وتyبدأ فyي الyتكون فyي حوالyي الشهyر اخلyامyس مyن عyمر اجلyنني ،وتyضمر عyند بyلوغ الyفرد ،وإذا حyدث الyضمور لهyذه الyغدة
فyي وقyت مyبكر فyإن ذلyك يyؤدي إلyى نyشاط الyغدة الyتناسyلية .وتyعرف هyذه الyغدة أيyضا بyغدة الyطفولyة مyثلها مyثل الyغدة
التيموسية.

الغدة

الدرقية Thyroid Gland

تyقع الyغدة الyدرقyية فyي الyعنق أمyام الyقصبة الyهوائyية ،وهyي بyنية الyلون متyيل لyالحyمرار وشyبيهة الyشكل بyالyفراشyة،
وتyتكون مyن فyصني جyانyبيني ،وحتyتوي بyطانyتها عyلى خyاليyا خyاصyة تyعرف بyاخلyاليyا الكيسyية ،وهyذه اخلyاليyا مyسؤولyة عyن
إفراز هرمون الyثايرويyد ،وتyقوم هyذه الyغدة بوظyيفة تyنظيم عyملية األيyد ،أي الyتمثيل الyغذائyي ) .(motablismوتyفرز
هرمون الyثيروكسyني ،املyسؤول عyن توفyير الyيود فyي حyليب األم ،ويؤدي نyقص إفراز الهyرمون فyي الyطفولyة إلyى توقyف منو
الyعظام فyي الyطول ،وإلyى الyضعف الyعقلي وتyأخر فyي الyكالم واملشyي وتyأخر ظyهور األسyنان عyند الyطفل ،أمyا نyقص إفراز
هyذا الهyرمون عyند الyبلوغ فyيؤدي إلyى جyفاف اجلyلد وسyقوط الyشعر واإلصyابyة بyاإلعyياء والyتأخر الyعام فyي الyنمو الyعقلي
واجلyسمي ،وزيyادة إفراز هرمون الyثيروكسyني قyبل الyبلوغ تؤدي إلyى سرعyة منو الyطفل ،أمyا زيyادة إفرازه بyعد الyبلوغ فyيؤدي
إلyى ارتyفاع حyرارة اجلyسم وسyرعyة الyتنفس وإلyى جyحوظ الyعينني وضyعف اجلyسم وحyدة االنyفعال واحلyساسyية الyزائyدة عyند
الفرد.

جارات

الدرقية Parathyroid Glands

يyبلغ عyدد »جyارات الyغدة الyدرقyية« أربyع غyدد ،تyقع عyلى سyطح الyغدة الyدرقyية ،عyلى كyل جyانyب مyنها اثyنتان ،وتyفرز
هyذه الyغدد هyرمyونyات بyاراثyرمyون الyتي تyنظم وتyضبط حyاجyة اجلyسم إلyى الyكالسyيوم والyفسفور فyي الyدم ،ويyؤدي نyقص
إفرازاتyها إلyى الyشعور بyالyضيق والyبالدة واخلyمول وآالم املyفاصyل والyعضالت ،وتyؤدي الyزيyادة فyي إفرازاتyها إلyى تضخyم
الغدة الدرقية وتشويه وهشاشة العظام.

الغدة التيموسية

Thymus Gland

تyقع الyغدة الyتيموسyية فyي الyتجويyف الyصدري ،وتyعرف أيyضا بyغدة الyطفولyة ،وتyتكون مyن فyصني ،وتyضمر هyذه الyغدة
عyند الyبلوغ ،وبyضمورهyا تنشyط الyغدد الyتناسyلية ،ولyم يyتوصyل الyعلم حyتى اآلن إلyى مyعرفyة أسyباب ضyمورهyا ،وال مyعرفyة
الوظyائyف األسyاسyية لهyذه الyغدة ،والyضعف الyذي يyصيبها مرتyبط بyالyضعف الyعقلي وتyأخر املشyي ،ويؤدي تضخyمها إلyى
صعوبة التنفس.

الغدة الكظرية

Adrinal Gland

الyyغدة الyyكظريyyة أو فyوق الyyكلويyyة تyyتكون مyyن غyyدتyyني ،ويyyطلق عyyليهما الyyغدد األدريyyنالyyية ،وتyyقع فyوق الyyكليتني،
وتyتكون كyل غyدة مyن نyخاع ) (Medullaوقشyرة خyارجyية ) (Cortexحتyيط بyنخاع الyغدة ،وتyكون خyالyية مyن األطراف
الyعصبية ،وتyفرز القشyرة هرمونyات لyها عyالقyة بyالهyرمونyات الyتناسyلية ،وبyإفرازات الyكبد ،وتyساعyد اجلyسم فyي مyقاومyة
الyعدوى وبyذل اجلهyد الyبدنyي ،ويyؤدي نyقص إفyراز القشyرة إلyى الyضعف الyعام وفyقدان الشهyية وانyخفاض ضyغط الyدم
والyyشعور بyyالyyتعب واملyyيل لyyالنyyعزال .وإفyراز هyرمyون اإلدريyyالyyني الyyذي هyو وظyyيفة الyyنخاع لyyلغدة يyؤذي اجلyyهاز الyyعصبي
السيمبثاوي.

غدة جزر النكر

هانز Islets of langerhans Gland

هyذه الyغدة صyغيرة تyقع فyي الyبنكريyاس خyلف املyعدة ،وهyي مyن الyغدد الyتي تyفرز إفرازا خyارجyيا يyصب عyن طريyق قyناة
فyي األمyعاء الyدقyيقة مyن إنزميyات مyساعyدة لyعملية الyهضم ،وإفرازا داخyليا هو هرمون األنyسولyني ) ،(Insulinواألجزاء
الyداخyلية مyن الyبنكريyاس تyعرف بجyزر الجنyر هyانyز مyتخصصة فyي إفyراز هyرمyون األنyسولyني ،ونyقص إفyرازهyا يyؤدي إلyى
اإلصابة مبرض السكر.

الغدد

التناسلية Sexual Glands

تyساهyم الyغدد الyتناسyلية عyند الyفرد فyي عyملية الyنمو عyن طyريyق إفyراز الهyرمyونyات اجلنسyية ،وتyؤدي إلyى وظyيفة
الyتكاثر البشyري ،وعyندمyا يحyدث الyنقصان أو الزيyادة فyي إفراز الهyرمونyات يyتعرض الyفرد إلyى عyدة أضرار فyي اخلyصائyص
اجلنسyية الyثانyويyة ،كyما يyكون عyرضyة إلصyابyته بyاضyطرابyات نفسyية مyتنوعyة )سyليم ،عyلي 2004؛ زهyران ،حyامyد
2005؛ الهنداوي ،فالح .( 2004

) (3اجلهاز

العصبي Nervous System

اجلyهاز الyعصبي هyو ذلyك اجلyزء مyن جyسم اإلنyسان الyذي يyتحكم فyي كyل األنشyطة الyبدنyية والyعقلية والنفسyية ،وهyو
الyذي يyقوم بyالتنسyيق بyني أعyضاء احلyس اخملyتلفة والyغدد وعyضالت اجلyسم ،بyحيث إذا مyا حyصل أمyر فyجائyي أثyر ذلyك
عyلى جyميع األجزاء األخرى )اخلyاقyانyي ،محyمد طyاهر .(1987:179ويشyتمل ذلyك عyلى عyمليات ،مyنها مyا يحyدث
مبyحض إرادة الyفرد ،ومyنها تyلك الyعمليات غyير اإلراديyة والyتي ال قyدرة لyلفرد عyلى السyيطرة عyليها أو تسyييرهyا ،ويyدل
ذلyك عyلى أن اجلyهاز الyعصبي يyقوم بyوظyائyفه بyطريyقة كyامyلة مyتضامyنة ،يسyتطيع فyيها اجلyسم أن يyتفاعyل مyع بyيئتيه
الyداخyلية واخلyارجyية ،فyهو جyهاز االتyصال الyذي يyربyط أعyضاء الyبيئة اخلyارجyية ،كyاجلyلد واألذنyني والyلسان ،بyالyقيادة
املyركyزيyة )الyسنترال( أي املyخ مyركyز اتyخاذ كyل الyقرارات لyتمكني اجلyسم مyن الyتصرف املyناسyب فyي األحyوال واألوضyاع
اخملyتلفة )عyكاشyة ،أحyمد؛ وعyكاشyة ،طyارق  : 29د .ت ؛ بyاظyة ،آمyال عyبد الyسميع  ،(2008:14حyيث تyقوم
األجyزاء املyتنوعyة مyن جyهاز الyتواصyل بyنقل الyقرارات إلyى األعyضاء اخملyتصة لyلتنفيذ وبyالyطريyقة املyناسyبة ،فyيما الyبيئة
الyداخyلية والyتي تyتمثل فyي األحyشاء ومyا تyختص بyه مyن وظyائyف كyالyتنفس والyدورة الyدمويyة وعyمليتي الyهضم واإلخراج
تyختص بyها أجyزاء أخرى مyن اجلyهاز الyعصبي ،ولyكن مبسyتوى يyختلف إلyى حyد مyا فyي أدائyها عyن املسyتويyات الyسابyقة،
وهو املسyتوى االنyعكاسyي الyذي يyتم بواسyطة تyفرعyات متyثل شyبكة مyعقدة لyلجهاز الyعصبي )عyكاشyة ،أحyمد؛ وعyكاشyة،
طارق ص : 29د.ت(.
ويyyتألyyف اجلyyهاز الyyعصبي مyyن خyyاليyyا عyyصبية عyyددهyyا قyyد يyyصل إلyyى مyyائyyة بyyليون خyyلية ،وأهyyمها خyyلية الyyنيورون
 ،Neuronواخلyلية هyي ذلyك الyكائyن احلyي الyتي تyتكون مyن غyشاء خyارجyي يyسمى جyدار اخلyلية ،كyما توجyد مyادة رخوة
داخل ذلك اجلدار ويطلق عليها بروتوبالزما)اخلاقاني ،محمد طاهر .(1987:179
وبyالرغyم مyن أن اجلyهاز الyعصبي يyقوم بyأداء وظyائyفه كوحyدة مyتكامyلة ،إال أن الyعلماء قyد قyسموا اصyطالحyيا مyكونyات
هذا اجلهاز لعدة أقسام كالتالي:
أوال :اجلyyهاز الyyعصبي املyركyyزي ) ،Central Nervous System (C.N.Sويyyحتوي عyyلى املyyخ  Brainويyyقع
داخyل الyتجويyف اجلyمجمي  ،Cranial Carvityويyتكون املyخ مyن الyنصفني الyكرويyني الyلذيyن يyحتويyان عyلى جyذع املyخ،

واخملyيخ  ،Cerebellumوالyثالموس  ،Thlamusوالهyيبوثyالموس  ،Hypothalamusوسyنقوم بشyرح بyعض هyذه
املكونات وارتباطاتها بتفصيل أكثر ضمن الفقرات التالية.
كyما يyحتوي اجلyهاز الyعصبي املyركyزي عyلى الyنخاع الyشوكyي  ،Cerebral Cortexوهyما مyحاطyان مبجyموعyة مyن
األغشyية أو الyسحايyا ،مyنها غyشاءان رقyيقان ،يyعرفyان بـ»األم احلyنون والyعنكبوتyية« ،وآخر غyشاء لyيفي مyتني ،يyعرف ب
» األم اجلyافyية« .ويyقع املyخ فyي الyتجويyف الyعظمي ،بyينما يyقبع الyنخاع الyشوكyي فyي قyناة عyظمية مyكونyة مyن فyقرات متyتد
مyن قyاعyدة اجلyمجمة إلyى نyهايyة الظهyر الyسفلي تyقريyبا )عyكاشyة ،أحyمد؛ وعyكاشyة ،طyارق :36د.ت( .ومyن وظyائyف
احلyبل الyشوكyي الyقيام مبركyز األفyعال املyنعكسة فyإذا ملسyت بyيدك جyسما سyاخyنا مyثال أو إذا طرق الyطبيب سyاق املريyض،
قyام السyيال اإلحyساسyي املyتصل بyاحلyبل الyشوكyي بتنشyيط مجyموعyة مyن اخلyاليyا الyعصبية احملركyة فyي الyعقلة نyفسها مyن
احلyبل الyشوكyي ،وبyذلyك يحyدث رد الyفعل مyباشرة ،فyتنسحب يyد املريyض بyعيدا ،وهyكذا حتyدث األفyعال املyنعكسة بyدون
تyفكير أو تyعقل ،غyير أن املyخ هو الyذي يyقوم بyالyتحوير والyتعديyل عyن طريyق مyسارات احلركyة ،فyيمتنع اإلنyسان بyإرادتyه
الyعاقyلة أن يyبقي يyده عyلى املوقyد الyساخyن مyثال ،أمyا الyفعل األول الyذي ال دخyل لyلتفكير فyيه فyهو االسyتجابyة املyنعكسة
الالإرادية )نفس املرجع ص .(38
وفوق الyنخاع الyشوكyي يyأتyي الyنخاع املسyتطيل ،وهو جزء مyن املyخ يسyتقر فyيه أهyم مركزيyن مyن مراكز اجلyهاز الyعصبي
الyذاتyي» :مyركyز الyتنفس والyقلبي الyدوري املyتصل بyضربyات الyقلب ووظyائyف اجلyهاز الyعصبي الyذاتyي« .وبyعد الyنخاع
املسyتطيل تyأتyي الyقنطرة وهyي اجلسyر الyذي يyحوي عyددا كyبيرا مyن املyسارات ،وتyتصل بyالyنخاع واحلyبل الyشوكyي وجزء مyن
أجyزاء املyخ وهyو اخملyيخ ،ويyرتyبط اخملyيخ مyع بyاقyي اجلyهاز الyعصبي املyركyزي مبyاليyني احملyاور الyعصبية املyتصلة بyالyنخاع
الyشوكyي ،وهyو يyشارك اجلyملة الyعصبية فyي وظyائyفها كتنسyيق حyركyات انyقباض الyعضالت اخملyتلفة حسyب مyا تyتطلبه
احلyركyات اإلراديyة ،فyهو بyذلyك »مyركyز تyوازن وانyسجام حلyركyات اجلyسم اإلراديyة والyذاتyية فyي احلyركyة والyسكون وعyنصر
توازن لyلجسم مyهم؛ فyهو يyنظم الyتوتر ،ويحyدد أولويyة املyهام طyبقا لyتدرجyها فyي األهyمية ،وقyد أثyبتت الyبحوث مؤخرا أن
للمخيخ شأنا في تناسق وتنظيم التفكير ،وبالتالي تأثيرها في نشأة األمراض العقلية )نفس املرجع ،ص .(39
وتوقyف وصyول الyدم إلyى املyخ ملyدة تزيyد عyلى خyمس ثوان يؤدي إلyى فyقدان الوعyي ،فyإذا زادت املyدة عyن عشyريyن ثyانyية
يؤدي إلى الوفاة )احلفني ،عبد املنعم .(-1- 2003:449
ثyانyيا :اجلyهاز الyعصبي الyطرفyي ) ،Peripheral Nervous System (P.N.S.ويyتشكل مyن األعyصاب الyطرفyية
الyتي تشyتمل عyلى مجyموعyة مyن الyتالفyيف اخملyية وتyقع فyي السyطح الyداخyلي لyلفص الyصدغyي ،ويyشمل هyذا اجلyهاز
األجزاء التالية:
ا .األعyصاب الyقحفية أو الyدمyاغyية  Cranial Nervesويyبلغ عyددهyا  12زوجyا يyغذي نyصفها اجلyانyب األميyن مyن
اجلسم )الدماغ واألحشاء( والنصف اآلخر يغذي اجلانب األيسر ،وتأتي هذه األعصاب من جذع املخ.
ب.األعyصاب الyشوكyية  Spinal Nervesويyبلغ عyددهyا  31زوجyا تخyرج مyن احلyبل الyشوكyي ،ويyغذي نyصف هyذا
العدد اجلانب األمين من اجلسم ،ويغذي النصف اآلخر اجلانب األيسر.
ج .األعصاب الyذاتyية وهyي تyلك األعصاب اخلyاصyة بyاجلyهاز العصبي املستقل أو الالإرادي Automatic Nervous
 Systemوالyذي يyتكون مyن مجyموعyة وديyة أو سyيمبثاويyة Sympathetic Nervous Systemوأخرى نyظيرة
الودية أو الباراسيمبثاوية ) Parasympathetic Nervous Systemعبد القوي ،سامي .(2001:60

وبyينما يyعمل اجلyهاز الyعصبي الyسمبثاوي عyلى زيyادة ضyربyات الyقلب واتyساع بyؤبyؤ الyعني واتyساع الyشعب الyرئyويyة،
وكyف نyشاط عyضالت الyقناة الyهضمية ،يؤدي اجلyهاز الyباراسyمبثاوي وظyائyف مyعاكyسة لوظyائyف اجلyهاز الyسمبثاوي ،ومyن
هذه الوظائف انقباض األوعية الدموية )سليم ،مرمي ؛ زيعور ،علي .(2004:164
ومyن األجyزاء املyهمة الyتي تyوجyد فyي اجلyهاز الyعصبي الyطرفyي مyا يyسمى بyحصان البحyر )،(Hippocampus
ويyلعب هyذا اجلyزء دورا أسyاسyيا فyي الyذاكyرة الyدائyمة ،وخyاصyة عyملية االحyتفاظ أو التخyزيyن ،بyاإلضyافyة إلyى دوره فyي
ذاكرة األحyداث الyقريyبة ،كyذلyك لyه دور كyبير فyي انyفعال الyقلق ،كyما أنyه يyعطي إشyارات اسyترخyائyية للهyيبوثyالموس الyذي
يyوجyه األوامyر إلyى اجلyهاز الyعصبي الyذاتyي عyند تyعرض الyفرد للخyطر أو أي مyوقyف يهyدد كyيانyه ،فyتكون االسyتجابyة
الذاتية التي تتناسب وحاجة اجلسم عند حدوث هذه املواقف )عبد القوي ،سامي .(2001:131

تyلك هyي أهyم مyحتويyات اجلyهاز الyعصبي لyإلنyسان ،وبyالرغyم مyن أن مyائyة عyام مyضت عyلى بyدء الyدراسyات املyتخصصة
بyاجلyهاز الyعصبي ،إال أن املyعرفyة املyتعلقة عyن آلyيات الyدمyاغ مyا زالyت غyير كyافyية مyقارنyة بyعلم الوراثyة واجلyهاز الyغددي،
واحلyقيقة أن الyدمyاغ البشyري يyعتبر أكyثر األشyياء فرادة فyي الyكيانyات احلyية ،سواء كyان فyي بyنيته أو مyنظومyة وظyائyف.
فروابyط الyدمyاغ وديyنامyياتyه ومنyط أدائyه لوظyائyفه وعyالقyته بyاجلyسم والyعالyم ال مyثيل لyه فyي كyل مyا توصyل إلyيه الyعلم حyتى
وقتنا احلاضر )سليم ،مرمي؛ زيعور ،علي  2004:161؛ عكاشة ،أحمد؛ وعكاشة ،طارق .د.ت(.

ث‚‚ان‚‚يا؛ ال‚‚عوام‚‚ل ال ‚‚بيئية
يyقصد بyالyعوامyل الyبيئية ذلyك الوسyط الyذي يyعيش فyيه الyفرد ويؤثر عyلى مyظاهر الyنمو اخملyتلفة عyنده ،ولهyذه الyبيئة
أوجyه مyتعددة ومyتنوعyة؛ وأولyى هyذه الyبيئات ،هyي الyبيئة الyداخyلية أي الوسyط الyذي كyان يyعيش فyيه الyفرد قyبل مyيالده،
ثyم تyأتyي الyبيئة اخلyارجyية ومتyثل الyبيئات اخملyتلفة :األسريyة واالجyتماعyية بyخصائyصها الyثقافyية واالقyتصاديyة ثyم الyبيئة
الطبيعية )الهنداوي ،علي فالح .(2004:47 -48
ولyلعوامyل الyبيئية دور مyهم فyي حتyديyد مyدى مyا حتyمله اخلyصائyص الوراثyية لyلكائyن احلyي أثyناء منوه ،وميyكن أن تyؤثر
الyyعوامyyل الyyبيئية فyyي إمyyكانyyية انyyتقال اخلyyصائyyص الyوراثyyية لyyألفyراد ،فyyيتفاوت األفyراد مyyن حyyيث درجyyة حتyyقق تyyلك
اإلمكانيات نتيجة للعوامل البيئية )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .(2004:156
وقyد أثyبتت الyدراسyات أن اخلyبرات احلسyية املyبكرة واملyتنوعyة لyها أهyمية قyصوى فyي الyنمو بyصورة عyامyة والyنمو احلسyي
خyاصyة ،فتشyير إلyى أن اجلyنني كyثيرا مyا يyتأثر بسyلوكyيات أمyه أثyناء احلyمل ،عyلى سyبيل املyثال فyإن األم املyدخyنة ،أو الyتي
تyعانyي مyن سوء الyتغذيyة ،أو تyتعاطyى املyسكرات أو اخملyدرات ،أو الyتي تyتعرض ألشyعة )×( ،أو الyتي تyتناول الyعقاقyير،
أو تyتعرض لyبعض الyصدمyات اجلyسمية والنفسyية ،أو اإلصyابyة بyبعض األمyراض أثyناء فyترة احلyمل ،يyتأثyر منyو جyنينها
سyلبا ،كyذلyك احلyال بyالنسyبة لyعمر األم احلyامyل وطريyقة إجنyابyها والزمرة الyدمويyة الyسالyبة عyندهyا تؤثر أيyضا فyي منو اجلyنني
وتترك بصماتها عليه مدى احلياة )الهنداوي ،علي فالح 2004:47؛ زهران ،حامد .(2005:60
وبyعد والدتyه حتyيط بyالyطفل مyؤثyرات كyثيرة قyد تyترك آثyارهyا عyلى منyوه ،كyالyترتyيب املyيالدي بyني إخyوتyه واملسyتويyني
االقyتصادي والyثقافyي لyألسرة ،ومجyموع اخلyبرات الyتي مير بyها الyطفل خyالل مراحyل الyنمو ،وأسyالyيب الyتربyية الوالyديyة الyتي
يyتعرض لyها والتنشyئة املyدرسyية واالجyتماعyية ،وأي مؤثرات خyارجyية أخرى مyثل وسyائyل اإلعyالم اخملyتلفة ،كyلها عوامyل
ميكن أن تؤثر على مظاهر منو الطفل في املراحل اخملتلفة )نفس املرجع .(2004:48
فyالyبيئة األسريyة الyسويyة مyثال يyكون لyها دور إيyجابyي عyلى منو األبyناء ،بyينما اضyطراب الyعالقyات األسريyة وإهyمال
الyوالyديyن أو أحyدهyما الyقيام بyالyرعyايyة الyتربyويyة السyليمة ،أو تyعرض األسyرة حلyوادث مyأسyاويyة كyالyوفyاة أو الyطالق أو
الضائقة املالية ستؤثر سلبا على منو األبناء )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .(2004:156
كyذلyك للبيئة املyدرسyية دور مyؤثر عyلى منو الyطفل وذلyك مyن خyالل مyا توفره لyلتالمyيذ مyن مyعارف وطرق فyي التفكير
وكيفية حyل املشكالت ،ومyا تتيحه لyهم مyن فرص الyتفاعyل االجتماعي وبناء صyداقyات وغرس االنتماء للمجتمع والوطyن
واألمة .كyذلyك تكسب املدرسة املهارات احلركية ،ومتكنه مyن إتقان وتطوير مهارات القراءة والكتابة واحلساب ،واكتساب
املعايير والقيم واحلس األخالقي ،وبذلك تساهم البيئة املدرسية في عملية الضبط االجتماعي ،وميكن أن يكون لها تأثير
عyلى اجتyاهyات الyتالمyيذ نyحو اجلyماعyات االجyتماعyية واملؤسyسات االجyتماعyية ،وأن حتyقق االسyتقاللyية الشخصية عyندهyم
)سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:156
ال شyك أن املyدرسyة الyتي تyتيح لyلتالمyيذ فyرصyة أن يyعيشوا فyي بyيئة صyحية تyتوفyر فyيها املyثيرات املyطلوبyة واجلyو
االجyتماعyي الyذي يyسوده الyتفاعyل والyعالقyات االجyتماعyية السyليمة يyحيطها الود والyفهم والyقبول ،واتyباع طرق لyلتدريyس
تyتصف بyالyتشويyق واالسyتثارة واحلوار واجلyو اإلداري مyع مراعyاة الyتعامyل بyالشyدة فyي غyير عyنف والyلني فyي غyير ضyعف،
مyثل هyذه الyبيئة املyدرسyية تyكون قyادرة عyلى أن حتyقق أدوارهyا فyي عyملية الyنمو السyليم لyلتالمyيذ .والyعكس هو الyصحيح،
فyالyبيئة املyدرسyية الyتي تyسودهyا سyلطة غyاشyمة وطرق تyدريyس قyائyمة عyلى الyتلقني وعyالقyات اجyتماعyية مyتوترة ومyناهyج

مyنفصلة عyن احلyياة وأنشyطة محyدودة ،فyإن ذلyك سyيؤدي إلyى إعyاقyة الyنمو لyدى الyتالمyيذ ،وضyعف هyممهم وعyقولyهم
وتدني معنوياتهم )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:157
وكyما هو احلyال بyالنسyبة لyألسرة واملyدرسyة ،ميyكن لyلبيئة االجyتماعyية كyكل :مyن رفyاق ومyعارف ومؤسyسات مyجتمعية
أن تyساهyم بyدورهyا فyي تyعزيyز الyضمير اجلyمعي لyألبyناء وخyلق اجتyاهyات إيyجابyية لyديyهم نyحو اجلyماعyة واملyلكية الyعامyة،
وتyقويyة انyتمائyهم واعyتزازهyم نyحو اجملyتمع ومؤسyساتyه ،فyمن خyالل الyبيئة االجyتماعyية يyتم إشyباع حyاجyات االبyن النفسyية
مyثل حyاجyاتyه إلyى أن يyحب ويyحب وحyاجyته إلyى الyصحبة وحyاجyته إلyى االنyتماء وحyاجyته إلyى اإلجنyاز وإثyبات الyذات،
وعyندمyا يyعتري الyبيئة االجyتماعyية اخلyلل تyؤثyر سyلبا عyلى الyنمو فyي جyميع املyراحyل مبyا تyقدمyه مyن فyرص لyالنحyراف ومبyا
حتyجبه مyن فyرص الكyتساب املyهارات والyتدريyب عyلى األدوار االجyتماعyية املyتوقyعة ،هyنا يyسود اخلyصام بyدل الyوفyاق
واالنyشقاق بyدل الوحyدة ،وعyدم الyتعاون ،مyثل هyذه الyبيئة تyعيق الyنمو والyسعادة وتyشجع عyلى انyتشار الyفساد واالنحyراف
)سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:157
أما البيئة اجلغرافية مبyا تyفرضyه مyن ظروف طبيعية واقتصادية وبشرية ،فإن لها تأثيرات مهمة فyي عملية النمو ،وإذا
مyا نyظرنyا إلyى السyالالت واألجناس البشyريyة عyلى كyامyل الyكرة األرضية ،سyيتضح لyنا تyأثyير اخyتالفyات هyذه الyبيئة عyلى
الفروق بني األجناس البشرية اخملتلفة في األماكن اجلغرافية اخملتلفة )زهران ،حامد  .( 2005:61وقد أشار كل من
مyسكويyه وابyن خyلدون إلyى أثyر اإلقyليم عyلى مسyتويyات ذكyاء الyناس وطyباعyهم وأمyزجyتهم )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،عyلي
.(2004:156
تyلك هyي املyفاهyيم والyعوامyل واملؤثرات املyتعلقة بyعملية الyنمو اإلنyسانyي عyلى وجyه الyعموم ،والyتي البyد مyن مyعرفyتها
كyأسyاس ضروري لyفهم عyملية الyنمو ومyتطلباتyها ملرحyلتني مyن أهyم مراحyل الyعمر فyي احلyياة البشyريyة ،مyن حyيث إمyكانyية
تشكيل شخصية إنسان إيجابي متوازن ،قادر على التكيف مع اجملتمع واحملافظة على مقوماته.

الفصل الثاني

التكيف االجتماعي -التوافق النفسي -الحاجات
ما هي ،وكيف يؤثر بعضها في بعض؟

إن إحyداث الyتكيف االجyتماعyي والyتوافyق النفسyي مyن األمyور املyهمة الجyتياز مyراحyل منyو األبyناء بسyالم .وال تyتم
عyمليتا الyتكيف والyتوافyق إال بyتلبية احyتياجyات تyتطلبها مراحyل الyنمو اخملyتلفة ،مبyا تyشمله مyن جyميع املyظاهر اجلyسمية
والyعقلية واالنyفعالyية واالجyتماعyية ،ويؤدي حتyقيق الyتكيف االجyتماعyي والyتوافyق النفسyي إلyى سyعادة الyفرد وجنyاحyه فyي
االنyتقال إلyى مرحyلة أخرى مyن الyنمو ،وبyالyعكس يؤدي صyعوبyة الyتكيف والyتوافyق إلyى شyقاء الyفرد وفشyله لyيس فyقط فyي
نفس املرحلة بل وفي املراحل التالية.
وفyيما يyلي نyلقي الyضوء عyلى مyفهومyي الyتكيف االجyتماعyي والyتوافyق النفسyي ،ثyم أهyم احلyاجyات وأنواعyها والyتي ال
غنى ألي شخص من إشباعها.

التكيف

االجتماعي Adaptation

يyعرف الyتكيف االجyتماعyي عyلى أنyه عyملية تyتميز بyاحلyركyة واالسyتمرار ،يسyتهدف مyن ورائyها الyفرد تyغيير سyلوكyه
لyتحقيق أكyبر قyدر مyن املyالئyمة مyع الyظروف احملyيطة بyه ،ويyدل ذلyك عyلى قyدرة الyفرد إقyامyة الyعالقyات الyناجyحة بyينه وبyني
الyبيئة احملyيطة بyه ،ويyقصد بyالyبيئة هyنا كyل املyؤثرات أو اإلمyكانyيات والyقوى احملyيطة بyالyفرد ،والyتي ميyكن أن تyساعyده
في جهوده لتحقيق االستقرار النفسي والبدني في معيشته )ناصر ،إبراهيم  271:د.ت(.
وكyذلyك يشyير الyدكyتور أحyمد زكyي بyدوي إلyى الyتكيف حyيث يرى أنyه » تyغيير سyلوك الyفرد كyي يyتفق مyع غyيره مyن
األفراد وخاصة باتباع التقاليد واخلضوع لاللتزامات االجتماعية« ).(1978:8
ويyعرف حسyني رشوان الyتكيف االجyتماعyي بyأنyه عyملية اجyتماعyية ديyنامyيكية تyفرض وجودهyا الyتغيرات املسyتمرة
فyي اجملyتمع ومyا يyتطلبه مyن ضyرورة إعyادة الyتوازن إلyيه ،وهyذه الyعملية تyتضمن نyشاط وسyلوك األفyراد واجلyماعyات
الyساعyية إلyى حتyقيق الyتوافyق واملواءمyة واالنyسجام والyتساهyل بyني بyعضهم الyبعض أو بyينهم وبyني بyيئتهم ،فyاإلنyسان دائyما
في حاجة إلى أن يكيف سلوكه ليتالءم مع اجملتمع ).(1997:186
ويyذهyب الyدكyتور مyعتز الyصابyونyي إلyى أن الyتكيف االجyتماعyي هyو الyعملية الyتي يyقصد بyها متyكن الyفرد مyن تyغيير
سyلوكyه لyكي يحyدث عyالقyة تyوافyقية تyتالءم مyع الyظروف االجyتماعyية الyتي يyعيش فyيها ،وهyي عyملية دائyمة الyتغير
واالسyتمرار ،مبyعنى آخyر هyي املyقدرة عyلى خyلق عyالقyات طyبيعية خyالyية مyن الyتوتyر بyني الyفرد وبyيئته االجyتماعyية ،مبyا
تyتضمنه هyذه الyبيئة مyن مyؤثyرات وعyوامyل والyتي مyن شyأنyها أن تyعيق حتyقيق االسyتقرار النفسyي والyبدنyي فyي احلyياة
املعاشة للفرد ).(2006: 146
ومyنذ بyدء الyطفولyة يyتكيف الyولyيد مyع الyعالyم اخلyارجyي ،ولyكي تسyتمر احلyياة يسyتمر الyفرد فyي مyالءمyة وتyعديyل
سyلوكyه واكyتشاف اجلyديyد مyنها لyالسyتجابyة لyكل مyا يyحيط بyه ويyطرأ فyي مyحيطه مyن أشyياء حyيويyة وطyبيعية ،بyدءا
بyاملyلبس واملyأكyل واملشyرب والyرضyاعyة ،وانyتهاء إلyى كyل مyا تyتطلبه احyتياجyات مyراحyل حyياتyه املyتطورة مyاديyا ومyعنويyا
والتي ميكنها أن تضمن له حياة التكيف مع البيئة احمليطة به )ناصر ،إبراهيم د.ت.(271:
ورغyم أن اإلنyسان يyولyد بyيولyوجyيا بyكل مyا حتyمل هyذه الyكلمة مyن مyعنى ،يyأكyل ويشyرب ويyتنفس ويخyرج ويyصرخ،
يسyتمر فyي تyعلم الyتكيف مyع بyيئته االجyتماعyية والyثقافyية ،مyع األم أوال الyتي تyرضyعه ومتyنحه احلyب واحلyنان وتyشعره
بyاألمyن واألمyان ،ثyم يyتواصyل تyدريyجيا مyع بyيئته االجyتماعyية حyتى يyصبح عyنصرا منسجyما مyع بyقية عyناصyرهyا فyيخفف
تyكيفه مyعها مyن وطyأة نyظمها سواء كyانyت سyياسyية ،اجyتماعyية ،اقyتصاديyة أو خyلقية ،ويؤدي تyكيفه مyع هyذه الyنظم إلyى
تyقبل أوضyاعyها لyتصبح جyزءا مyهما مyن مyكونyات شyخصيته ومyن أعyز مyا يحyرص عyليه ،فyيتطور الyتكيف االجyتماعyي
إلى التكيف االنفعالي الوجداني ،أو التوافق النفسي كما سيتم احلديث عنه الحقا)نفس املرجع ص .(272
وعyن »السyلوك الyتكيفي« تyقول الyدكyتورة انyتصار يونyس :إنyه ذلyك السyلوك الyذي يyحاول مyن خyاللyه الyفرد الyتغلب
عyلى الyصعوبyات أو الyعوائyق الyتي حتyول دون حتyقيق حyاجyاتyه ،وميyكننا الyقول بyأن كyل سyلوك لyلكائyن احلyي يهyدف إلyى
حتyقيق الyتكيف ،إال أن ذلyك ال يyعني أن كyل سyلوك يyؤدي حyتما إلyى الyتكيف السyليم ،فyطريyقة إشyباع الyفرد حلyاجyاتyه
الyتي بyواسyطتها يyتم الyتكيف االجyتماعyي ليسyت بyاألمyر السهyل ،فyذلyك يyتوقyف عyلى الyبيئة الyتي يyعيش فyيها الyفرد

وكyذلyك عyلى تyكويyنه النفسyي ،فyاإلنyسان مير فyي حyياتyه بسyلسلة مyن مواقyف مyعقدة متyليها عyليه دوافyعه وحyاجyاتyه الyتي
تyتطلب االسyتجابyة لyها تyعديyال مسyتمرا للسyلوك لyكي يyتكيف مyعها ،ويyتوقyف مyدى تyكيف الyفرد عyلى مyدى قyدرتyه،
وعلى الوسيلة التي يتبعها إلشباع حاجاته ).(1983:335
ولyكن ال يyعني ذلyك أن عyدم تyكيف الyفرد فyي بyيئة مyا يyعد مؤشرا بyالyضرورة عyلى عyدم الyسواء بyالنسyبة لyه ،فyتكيف
اإلنyسان وانyسجامyه مyع بyيئة متخyلفة مyثال يyعتبر أمرا غyير محyمود ،يyقول جyمال جyمال الyديyن » :عyندمyا يyكون الوسyط
الyذي أرغyمتك ظروفyك عyلى الyعيش فyيه أحyمق وغyير راشyد فyمن عyالمyات الyفعالyية أال تنسجyم مyعه إال مبyقدار مyا تريyد
تغييره ،أو تكون الشاهد الراشد الذي يرقب املرض ويبحث عن وسيلة لشفاء املريض« ).(2006:183
لyذا ميyكن الyقول بyأنyه ال توجyد حلyظة مyن حyياة اإلنyسان خyالyية مyن عyملية تyكيف ،فyالyتكيف هو كyل أنواع السyلوك الyتي
يقوم بها الفرد ملواجهة املواقف املتجددة في حياته.

التوافق

النفسي Self- Adjustment

يرى عyلماء الyنفس أن الyتوافyق يyتضمن تyفاعyال مyتصال بyني الyشخصية والyبيئة ويyتأثر كyل مyنهما بyاآلخر ،األمر الyذي
يyyؤدي إلyyى خyyفض الyyتوتyر والتحyyرر مyyن اإلحyyباطyyات والyyصراعyyات ،وهyyم كyyثيرا مyyا يyربyyطون بyyني الyyتوافyyق والyyتكيف
 ،Adaptationإال أنyه ميyكن اإلشyارة إلyى أن الyتكيف يyعني مyحاولyة الyفرد إحyداث نوع مyن الyتواؤم والyتوازن بyينه وبyني
بyيئته االجyتماعyية واملyاديyة ،وذلyك عyن طريyق االمyتثال لyلبيئة أو الyتحكم فyيها أو إيyجاد حyل وسyط بyينه وبyينها )أسyعد،
األمyارة :د.ت( .بyينما الyتوافyق النفسyي كyما تyعرفyه كyل مyن الyدكyتورة وداد املوصyلي والyدكyتور حyسن عyبد الyغني محyمود
يعني » التحرر من توتر احلاجة ،والشعور باالرتياح بعد حتقيق الهدف« ).(2007:119
ومyثال ذلyك مyا يحyدث لyلفرد عyندمyا يyتناول الyطعام بyعد شyعوره بyاجلyوع ،وقyتها يyخف لyدى الyفرد اإلحyساس بyاجلyوع
ويyشعر بyاالرتyياح ،ونyفس الشyيء يحyدث لyه عyندمyا يyتعرض لyلتعب ويyحصل عyلى قسyط مyن الراحyة ،وهyناك كyثير مyن
األمyثلة يyسعى اإلنyسان مyن خyاللyها لyتحقيق طyموحyاتyه ،وكyلما اسyتطاع الyفرد حتyقيق األهyداف الyتي وضyعها بyسهولyة
ويسyر يyصبح أكyثر تyوافyقا مyع نyفسه وبyيئته ،ولyكن عyندمyا يyتعذر حتyقيق األهyداف يyتعرض الyفرد لyإلحyباط والyصراع
والyyقلق ،ويyyلجأ إلyyى احلyyيل الyyدفyyاعyyية والنفسyyية )نyyفس املyyرجyyع ،ص  (119ويسyyتخدم لyyفظ الyyتوافyyق كyyمصطلح
سyيكولوجyي أكyثر مyن كونyه سوسyيولوجyي لyيعني إيyجاد تyناسyق بyني فرد أو جyماعyة مyن جyهة وموقyف اجyتماعyي مyعني مyن
جهة أخرى )بدوي ،أحمد .(1978:8
وإذا مyا أخyذنyا مبyبدأ أن الyتوافyق يyعني عyملية إشyباع لyلحاجyات النفسyية واالجyتماعyية فyعلينا أن نyعلم أن الyشخص ال
يyتكفل بyتنظيم إشyباع حyاجyاتyه فyقط ،بyل قyد يyتعرض لyصراع بyني هyذه احلyاجyات يyتوجyب عyليه إزاءهyا أن يyتعلم كyيف
يyواجyه املyواقyف الyتي تyتصارع فyيها هyذه احلyاجyات ،وتyنشأ مyشكلة صyراع احلyاجyات النفسyية عyند حyدوث تyعارض بyني
إشyباع حyاجyة وإشyباع حyاجyة أخyرى ،بyحيث يyؤدي إشyباع احلyاجyة األولyى إلyى إحyباط الyثانyية )احملyيسني ،محyمد عyثمان
( .2592001:
وبحسyب كyل مyن الyدكyتورة وداد املyوصyلي والyدكyتور محyمود حyسن عyبد الyغني فyإن »الyفرد األكyثر تyوافyقا هyو الyفرد
األجنyح فyي إشyباع حyاجyاتyه مyن خyالل فyعالyياتyه االجyتماعyية ،وهyو الyفرد الyذي يyتمتع مبسyتوى أعyلى لyلصحة النفسyية
).(2007:61
وميكن توضيح عملية التوافق النفسي من خالل أمرين:
أوال :الyتوافyق النفسyي مyن حyيث كyونyه عyملية سyلوكyية ،فyإن ذلyك سyيؤدي إلyى الyتكيف ،مبyعنى أنyه عyندمyا يyسعى
الyفرد إلyى حتyقيق الyتوافyق فyعليه أن يتخyذ سyلوكyا مyعينا مyن شyأنyه أن يyؤدي إلyى إشyباع حyاجyاتyه الyداخyلية واخلyارجyية،
وحyل الyصراع إذا مyا نyشأ بyني هyذه احلyاجyات نyتيجة الyتناقyضات بyينها ،وهyذه الyعملية السyلوكyية الyتي يyقوم بyها الyفرد فyي
مواجهة حاجاته وحل الصراع بينها هي التي حتقق له التوافق النفسي في النهاية.
ثyانyيا :الyتوافyق مyن حyيث كونyه حتyصيال أو إجنyازا ،يyعني أن الyفرد مyنذ طyفولyته يyتعلم طرقyا مyعينة ملواجyهة مواقyف

مyعينة ،ويyعتمد نوع الyتوافyق عyلى طريyقة الyتعلم ،فyمن تyعلم طرقyا سyليمة يyكون توافyقه حyسنا ،ومyن كyانyت طريyقة تyعلمه
غير سليمة فيكون سيئ التوافق )احمليسني ،محمد عثمان .(2001:259
احلاجات Needs

رغyم أن اهyتمام هyذا الyكتاب يyنصب عyلى مرحyلتي الyطفولyة واملراهyقة مyن مراحyل الyنمو البشyري إال أن اإلشyارة إلyى
احلyاجyات فyي هyذا الyفصل يyقصد بyها مyا يyخص اإلنyسان بyشكل عyام ،وسyتتم مyناقyشة أهyم حyاجyات الyنمو ملرحyلتي الyطفولyة
واملراهقة في فصول الحقة.
كyلمة احلyاجـــyة هyي مyفهـــوم افyتراضyي يشyير إلyى افyتقاد الyكائyن احلyي لشyيء مyا )مyعنوي أو مyادي( يyنتج عyنه نوع
مyن الyتوتر يyدفyع الyكائyن احلyي إلyى الyنشاط واالسyتمرار فyيه ،ومyحاولyة إشyباع احلyاجyة املyفتقدة ،فyيعود إلyيه بyالyتالyي توازنyه
الyداخyلي ) homestasisاملوصyلي ،وداد؛ ومحyمود ،حyسن عyبد الyغني  2007:67؛ الyشوربyجي ،نyبيلة :126
.(2005
ومyن احلyاجyات مyايyعتبر أمرا ضروريyا ،ال بyد مyن إشyباعyه لyكي تسyتمر احلyياة ،ومyثل ذلyك إشyباع احلyاجyة الفسyيولوجyية
كاحلاجة إلى الهواء واملاء والطعام ودرجة احلرارة املناسبة والراحة والنوم ،فهي لذلك تسمى احلاجات األولية
 ،needs Primaryوتyسمى أيyضا احلyاجyات األسyاسyية  ،Basic needsوهyناك أيyضا احلyاجyات الyتي يؤدي إشyباعyها
إلyى أن يyعيش اإلنyسان حyياة أكyثر سyعادة ،وتyعرف بyاحلyاجyات النفسyية  ،Psychological Needsوهyي الyتي حتyقق
الyتوازن النفسyي واالنyتظام فyي احلyياة ،وإذا مyا أضyيف لyذلyك املyبادئ األخyالقyية كyتحقيق قyيم احلyق واجلyمال واخلyير والyتي
تyعتبر مyن األولyويyات عyلى سyلم األخyالق ،فyإن ذلyك يyعزز قyوة احلyياة الyسعيدة وإمyكانyية دوامyها ،لyذلyك يyطلق عyليها
البعض ) Meta-needsزهران ،حامد  2005 :32؛ الشوربجي ،نبيلة .(2005 :126
ومyن الyناحyية الyشعوريyة تyنقسم احلyاجyات إلyى نوعyني :فyهناك حyاجyات شyعوريyة وميyكن االسyتدالل عyليها مyن إقرار الyفرد
بوجودهyا ،ومyن خyالل سyلوكyه ومyالحyظة تyعابyير وجyهه وإشyاراتyه ونyغمة صyوتyه ،أمyا احلyاجyات الyالشyعوريyة فيسyتدل عyليها
من فلتات اللسان وحتليل محتوى األحالم والنسيان )املوصلي ،وداد ومحمود ،حسن عبد الغني .( 2007:68
كyما تyتراوح درجyة أهyمية احلyاجyات مyن نوع إلyى آخر ،فyاحلyاجyة إلyى األوكyسجني تyعد أمرا ضروريyا لyلبقاء عyلى قyيد
احلyياة ،أمyا احلyاجyة إلyى احلyب فyكثيرا مyا تyتأثyر شyخصية الyفرد بyها سyلبا أو إيyجابyا وفyقا ملyدى إشyباع تyلك احلyاجyات
والyطريyقة الyصحيحة إلشyباعyها ،فyيصبح الyفرد فyي حyالyة إشyباعyها مyتوافyقا نفسyيا والyعكس صyحيح ،وال بyد لyلمعالyج
النفسyي أو االجyتماعyي مyن فyهم حyاجyات الyفرد وكyيفية إشyباعyها ،وذلyك لyكي يسyتطيع أن يyصل بyه إلyى مسyتوى أفyضل
في منوه النفسي والتوافق النفسي.
وفيما يلي نلقي الضوء على أهم احلاجات ،وكيفية تأثيرها على شخصية الفرد وسلوكه:
احلyاجyة إلyى احلyب :يشyترك جyميع أفراد الyنوع البشyري فyي احلyاجyة إلyى االسyتجابyة الyعاطyفية واحلyب والyقبول أو الyتقبل
االجyتماعyي واألصyدقyاء والyشعبية ،وهyي مyن أهyم احلyاجyات النفسyية الyالزمyة لyصحة الyفرد النفسyية ،وال شyك أن كyل فرد
يyسعى إلyى أن يyنضم إلyى جyماعyة وإلyى بyيئة اجyتماعyية صyديyقة تyالئyمه مyن حyيث املyيول والyعواطyف واألهyواء ،ويجyمع
بyينهم ربyاط مyتني ،وهyؤالء األفyراد الyذيyن يشyبهونyه ويyشاركyونyه فyي صyفاتyه وعyواطyفه يسyتجيبون بyسهولyة لyعواطyفه،
ويسعدهم ويسعد بهم.
احلyاجyة إلyى األمyن :أي احلyاجyة إلyى الyشعور بyأن الyبيئة االجyتماعyية بyيئة صyديyقة ،وشyعور الyفرد بyأن اآلخريyن يyحترمونyه
ويyقبلونyه داخyل اجلyماعyة ،وهyي مyن أهyم احلyاجyات األسyاسyية الyالزمyة لyلنمو النفسyي الyسوي والyتوافyق النفسyي والyصحة
النفسyية لyلفرد ،وتظهyر هyذه احلyاجyة واضyحة فyي جتyنب اخلyطر واخملyاطرة وفyي اجتyاهyات احلyذر واحملyافyظة ،وتyتضح احلyاجyة
إلyى األمyن فyي الyطفل الyذي يyحتاج إلyى رعyايyة الyكبار حyتى يسyتطيع الyبقاء ،واحلyاجyة إلyى األمyن تسyتوجyب االسyتقرار
االجyتماعyي واألمyن األسري ،والyفرد الyذي يyشعر بyاألمyن واإلشyباع فyي بyيئته االجyتماعyية املyباشرة فyي األسرة ميyيل إلyى أن
يyعمم هyذا الyشعور ويرى الyبيئة االجyتماعyية الواسyعة مشyبعة حلyاجyاتyه ،ويرى فyي الyناس اخلyير واحلyب ويyتعاون مyعهم ،إن
احلyاجyة إلyى األمyن تyدفyع الyشخص إلyى التجyمع مyع اآلخyريyن وعyمل كyل مyا مyن شyأنyه حتyقيق تyقبل اجلyماعyة لyه ،ونyحن

نعرف أن املرض النفسي نوع من فقدان األمن ،واإلميان هو الدواء لفقدان األمان.
احلyاجyة إلyى تyأكyيد الyذات :ميyيل الyفرد إلyى مyعرفyة ذاتyه وتyأكyيدهyا وحتyقيقها بyدافyع مyن احلyاجyة إلyى الyتقدير واملyكانyة
واالعyتراف واالسyتقالل واالعyتماد عyلى الyنفس وإظyهار السyلطة عyلى الyغير ،والرغyبة فyي الyتزعyم والyقيادة ،وتyدفyع هyذه
احلyyاجyyة اإلنyyسان إلyyى حتسyyني الyyذات ،وإلyyى الyyسعي دائ yمًا لyyإلجنyyاز والyyتحصيل إلحyراز املyyكانyyة والyyقيمة االجyyتماعyyية
واالعyتراف مyن اآلخريyن ،وتؤدي إلyى الyنمو الyسوي ،والyتغلب عyلى الyعوائyق ،والyعمل لyتحقيق هyدف مyعني )زهران ،حyامyد
.(2005 :34-33
ويyعتبر إشyباع دوافyع السyلوك وحyاجyات الyفرد شرطyا أسyاسyيا لyتحقيق الyتوافyق النفسyي وعyامyال مyباشرا إلحyداثyه لyدى
األفراد )زهران ،حyامyد  .(2005 :30كyما أن هyذا اإلشyباع يyعتبر مyن الyعوامyل املyهمة حلyدوث عyملية الyتكيف ،وإذا
لyم تشyبع هyذه احلyاجyات ،عyضويyة كyانyت أو نفسyية ،فyإنyها جتyنح إلyى مyحاولyة إشyباعyها بyأي وسyيلة ،وقyد تyكون هyذه
الوسيلة غير سوية ال يقرها اجملتمع وهنا ينحرف الفرد )الصابوني ،معتز .(2006 :148
تyعرضyنا أعyاله إلyى أهyم احلyاجyات األولyية والyثانويyة ،وعرفyنا أنyه لyكي يyتمتع اإلنyسان بyالyصحة النفسyية البyد أن يyتم
إشyباع تyلك احلyاجyات بyالyطرق املشyروعyة واملyتعارف عyليها ،وإن كyان ذلyك يyشكل ضرورات احلyياة السyليمة لyلبالyغ ،فyإن
إشyباع حyاجyات األبyناء فyي مyراحyل الyنمو اخملyتلفة ،متyثل األهyمية الyقصوى فyي تنشyئته تنشyئة سyليمة ،ويكتسyب بyذلyك
شخصية سوية قادرة على التكيف االجتماعي والتوافق النفسي ليساهم في مجتمعه وأمته بفعالية وبطريقة بناءة.
وهذا يقتضي إلقاء الضوء على أهم مطالب النمو خالل مرحلتي الطفولة واملراهقة كل على حدة.

الفصل الثالث
حاجات النمو في مرحلة الطفولة

تyعتبر مرحyلة الyطفولyة مyن املراحyل املyهمة فyي مسyيرة حyياة الyفرد ،فyأطyفال الyيوم هyم رجyال الyغد وبyناة مسyتقبله ،إال أنyه
ال بyد مyن الوضyع فyي االعyتبار أن جyيل الyيوم خyلقوا لزمyان غyير الزمyان الyذي عyشناه ،والyطفل الyذي نخyطط الyيوم لرعyايyته
لyكي يyنمو منوا سyليما ،سyيعمل ويyتعامyل مyع احلyياة بyعد فyترة مyن الyزمyن تyختلف عyما نyحن فyيه الyيوم ،وهyذه اخلyاصyية
الyزمyنية هyي مyا يyجب عyلينا مراعyاتyه ،كyما يyجب احلرص عyلى أن يyتضمن برنyامyج رعyايyة الyطفل كyافyة املyظاهر اجلyسمية
والyعقلية واالجyتماعyية .فyالyطفل كyائyن اجyتماعyي يyنمو وفyق سyياق اجyتماعyي مyنذ اللحyظة األولyى ملyيالده ،ويyحتاج إلyى
رعاية مستمرة تلبي احتياجاته األساسية التي تتماشى مع حياة اجتماعية تتسم بالتغير املستمر واملتسارع.

أه‚‚مية ال‚‚رع‚‚اي‚‚ة األس‚‚اس‚‚ية ل‚‚نمو ال‚‚طفل
لyقد كyانyت أسyس رعyايyة الyطفل مyن صyميم اهyتمام الyباحyثني فyي الشyئون الyتربyويyة والنفسyية ،حyيث عyقدت الyندوات
واملؤمترات لyتقدمي أجنyع الyطرق الyتربويyة والنفسyية فyي تyشكيل جyيل خyال مyن األمراض اجلyسمية واالجyتماعyية والنفسyية،
وكyانyت »وثyيقة عyقد حyمايyة الyطفل املyصري  ،1999-1989تyصب فyي هyذا اإلطyار حyيث أجyريyت دراسyة مyيدانyية
فyي مyصر بهyدف اسyتخدام وسyائyل الyعصر لyرعyايyة األطyفال وحyمايyتهم وصyيانyة حyقوقyهم )زهyران ،حyامyد؛ وسyري ،إجyالل
.(1992:121
وأكyدت الوثyيقة عyلى أن تyلبية احyتياجyات األطyفال هyي الوسyيلة املyثلى لyتحقيق الyتنمية البشyريyة والyقومyية ،وكyان مyن
بني محاورها عملية النمو االجتماعي ،وأهم ما متخضت عنه في هذا املوضوع التوصيات التالية:
توصيات تتعلق بنمو األبناء بشكل عام:
• حتyقيق مyطالyب الyنمو االجyتماعyي ،ومyن بyينها :تyعلم الyفروق بyني اجلنسyني ،والyتوحyد مyع أفراد نyفس اجلyنس ،وتyعلم
الyدور اجلنسyي فyي احلyياة ،وتyعليم املyهارات األسyاسyية الyالزمyة لشyئون احلyياة الyيومyية ،وتyعلم الyطرق الyواقyعية فyي
دراسyة الyبيئة والyتحكم فyيها ،وتyعلم قواعyد األمyن والسyالمyة ،وتyكويyن املyفاهyيم واملyدركyات اخلyاصyة بyاحلyياة الyيومyية
واملyشاركyة فyي حتyمل املyسؤولyية ،وتyعلم ممyارسyة االسyتقالل الyشخصي ،وتyكويyن مyفاهyيم بسyيطة عyن الواقyع االجyتماعyي
ومنو مفهوم الذات واكتساب اجتاه سليم نحو الذات ،والشعور بالثقة في الذات وفي اآلخرين.
• الyyتوعyyية املسyyتمرة بyyأهyyمية اسyyتمرار حتyyقيق مyyطالyyب الyyنمو االجyyتماعyyي ضyyمن مyyطالyyب الyyنمو فyyي كyyافyyة مyyظاهyره
األخرى.
ت‚‚وص‚‚يات ت‚‚تعلق ب‚‚إش‚‚باع ال‚‚حاج‚‚ات األس‚‚اس‚‚ية ل‚‚مرح‚‚لة ال‚‚طفول‚‚ة:
• إشyباع حyاجyات الyطفل مyثل احلyاجyة إلyى الرعyايyة واألمyن واحلyب والyتقبل واحلyنان والyفهم والyلعب واحلريyة واالسyتقالل
واإلجناز واملدح من قبل الوالدين واملربني واألقران.
• التحyذير مyن خyطر احلرمyان ونyقص إشyباع احلyاجyات األسyاسyية كسyبب رئيسyي لyلمشكالت واالضyطرابyات واألمراض
النفسية )زهران ،حامد؛ وسري ،إجالل .(1992:127

الحاجات املتعددة لنمو الطفل:
ويyرى الyدكyتور حyامyد زهyران ) (2005أن مyعرفyة حyاجyات منyو الyفرد واملسyتويyات الyضروريyة الyتي حتyدد خyطواتyها
تyفيد فyي توجyيه الyعملية الyتربويyة ،كyما تyبني مyدى إشyباع الyفرد حلyاجyاتyه وفyقا ملسyتوى نyضجه وتyطور خyبراتyه أثyناء املرحyلة
الyعمريyة الyتي مير بyها .وحتyدث مyطالyب الyنمو نyتيجة تyفاعyل مyظاهر الyنمو الyعضوي )كyما فyي تyعلم املشyي( ،وآثyار الyثقافyة
القائمة )كما في تعلم القراءة( ،وغيرها وفقا لكل مرحلة عمرية للفرد.
كما يشير حامد زهران إلى أهم حاجات النمو في مرحلة الطفولة ،كالتالي:

• احملافظة على احلياة.
• تعلم املشي.
• تعلم استخدام العضالت الصغيرة.
• تعلم األكل.
• تعلم الكالم.
• تعلم ضبط اإلخراج وعاداته.
• تعلم الفروق بني اجلنسني.
• تعلم املهارات اجلسمية احلركية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط العادية.
• حتقيق التوازن الفسيولوجي.
• تعلم املهارات األساسية في القراءة والكتابة واحلساب.
• تعلم املهارات العقلية املعرفية األخرى الالزمة لشؤون احلياة اليومية.
• تعلم الطرق الواقعية في دراسة البيئة والتحكم فيها.
• تعلم قواعد األمن والسالمة.
• تعلم ما ينبغي توقعه من اآلخرين كالوالدين والرفاق وغيرهم.
• تعلم مهارات التفاعل االجتماعي مع رفاق السن وتكوين الصداقات واالتصال باآلخرين.
• تعلم التمييز بني الصواب واخلطأ واخلير والشر ومعايير األخالق والقيم.
• تعلم الدور في احلياة ،والتوحد مع أفراد نفس اجلنس.
• تكوين اجتاهات سليمة نحو اجلماعات واملؤسسات واملنظمات االجتماعية.
• تكوين املفاهيم واملدركات اخلاصة باحلياة اليومية.
• تعلم املشاركة في املسؤولية.
• تعلم وممارسة االستقالل الشخصي.
• تكوين مفاهيم بسيطة عن الواقع االجتماعي.
• منو مفهوم الذات واكتساب الثقة في الذات وفي اآلخرين.
• حتقيق األمن االنفعالي.
• تعلم االرتباط االنفعالي بالوالدين واإلخوة واآلخرين.
• تعلم ضبط االنفعاالت وضبط النفس )زهران ،حامد).(2005 : 97 (2
• تyyتضمن الyyقائyyمة أعyyاله مجyyموعyyة مyyن املyyتطلبات أو االحyyتياجyyات الyyالزمyyة لyyنمو الyyطفل ،وميyyكن تقسyyيم هyyذه
االحتياجات )انظر :القناوي ،هدى  (2008إلى ثالث مجموعات؛ هي:
• حاجات النمو اجلسمية والفسيولوجية.
• حاجات النمو االنفعالية واالجتماعية.
• * حاجات النمو العقلية.
‑

ومبyyعرفyyة اآلبyyاء واملyربyyني الحyyتياجyyات الyyطفل املyyتنوعyyة ميyyكنهم أن يyyقومyوا بتنشyyئة الyyطفل تنشyyئة سyyليمة ،وسyyنتناول
) (2استخدم ،في هذا املؤلف ،عدة مراجع للدكتور حامد زهران إصدار  ،2005وغالبا كلها تحمل نفس املوضوع ،لذلك لم
يميز بينها في منت املؤلف.

مناقشة كل مجموعة من مجموعات النمو على حدة وكيفية إشباعها:

أوال؛ ح‚‚اج‚‚ات ال‚‚نمو ال ‚‚جسمية وال‚‚فسيول‚‚وج‚‚ية
تyتمثل االحyتياجyات اجلyسمية فyي احلyاجyة إلyى الyغذاء والشyراب؛ احلyاجyة لyإلخyراج والتخyلص مyن الyفضالت ،احلyاجyة
لyلنوم والراحyة؛ احلyاجyة للحyركyة والyنشاط .ويyعتبر إشyباع حyاجyات الyطفل بyالyغذاء والشyراب ضروريyا لyصحته وسyالمyة منوه،
فyمن خyاللyهما يسyتمد جyسم الyطفل الyطاقyة الyتي يyحتاجyها لyلقيام بyنشاطyه الyبدنyي والyذهyني ،ولyلغذاء فyائyدة كyبيرة فyي
إصyالح اخلyاليyا الyتالyفة وإعyادة بyنائyها ،وكyذلyك تyكويyن خyاليyا جyديyدة ،كyما يyساعyد عyلى زيyادة مyناعyة اجلyسم ضyد بyعض
األمراض والوقاية منها)قناوي ،هدى .(2008:96
وعyلى األم أن تyعي أن أهyمية رعyايyة الyطفل الyغذائyية تyبدأ قyبل مولyده ،فyاألم أثyناء احلyمل تyكون مyصدر غyذاء اجلyنني،
لyذا ال بyد أن يyكون غyذاؤهyا كyامyال ومyتنوعyا ،فyسوء الyتغذيyة أثyناء فyترة احلyمل يyعيق عyملية الyنمو عyند اجلyنني بyشكل
عyام ،فyمثال نyقص مyادة الyبروتyني مyن غyذاء األم لyه تyأثyير سyلبي عyلى صyحة اجلyنني مyن حyيث الyوزن والyطول وتyكون
الyعظام ،وكyذلyك يؤدي نyقص الyفيتامyينات ) (A-B-D-Eفyي غyذاء األم إلyى فyقر الyدم والهyزال لyدى اجلyنني ،ورمبyا تyنتج
عن ذلك مستقبال آثار خطيرة على صحته ،كالتخلف العقلي والكساح )املصري ،سلمى .(2010: 122
كyذلyك يyتأثyر اجلyنني سyلبا بyاألمyراض الyتي تyصاب بyها األم ،خyاصyة فyي األشهyر الyثالثyة األولyى مyن احلyمل ،فyمرض
الyزهyري إذا مyyا أصyyيبت بyyه األم قyyد يyؤدي إلyyى التخyyلف الyyعقلي أو الyyصمم أو الyyعمى عyyند اجلyyنني ،ورغyyم أن احلyyصبة
األملyyانyyية ال تظهyyر أعyراضyyها عyyلى األم إال أنyyها قyyد تyyصيب اجلyyنني بyyاإلعyyاقyyة فyyي وظyyائyyف أجهyyزة اجلyyسم ،كyyذلyyك فyyإن
اضyطراب إفyراز الyغدد الyصماء عyند األم يyعيق عyملية الyنمو الyعام عyند اجلyنني)املyصري ،سyلمى .(2010: 123
وهyنا يyكون إشyباع حyاجyة الyطفل إلمyداده بyالyتغذيyة واحملyافyظة عyلى سyالمyته ،يyقع عyلى عyاتyق األم احلyامyل ،لyذا عyليها أن
تهتم بتغذيتها وبصحتها العامة إذا ما أرادت أن حتافظ على سالمة طفلها مستقبال.
ومyن األمور الyضارة أيyضا عyلى اجلyنني أثyناء فyترة احلyمل تyعاطyي املرأة احلyامyل لyلعقاقyير دون رقyابyة الyطبيب ،خyاصyة
فyyي الyyشهور األولyyى مyyن احلyyمل قyyد تyyكون لyyه عyواقyyب وخyyيمة عyyلى صyyحة اجلyyنني .كyyما أن إدمyyان األم عyyلى اخلyyمر أو
اخملyدرات أو اإلفراط فyي الyتدخyني يحyدث تyغييرا كyيميائyيا فyي دمyها ،ويؤثر عyلى صyحتها النفسyية ،ويyلحق ذلyك الyضرر
باجلنني)املصري ،سلمى .(2010: 123
أمyا غyذاء الطفل بyعد الوالدة فيتمثل أفضله فyي الرضyاعyة الطبيعية ،فهyي األداة الyتي تyؤمyن للطفل احلyاجyات النفسية
والشعور بyالyطمأنyينة واألمن ،فyلنب األم يyعتبر أفyضل غyذاء لyلطفل مyنذ حلyظة املyيالد وقyد يسyتمر ملyدة سنتني .وبyإرضyاعyه
الطبيعي فyي الyيومyني األولني يحصل املولود عyلى مادة »الكولستروم« ،ومتyد هyذه املادة املولود بقوة تyساعyده عyلى مyقاومyة
العدوى فyي الشهور األولى مyن حyياتyه ،فyلنب األم ضروري عyلى األقل فyي عyامyه األول ،فyهو يحتوي عyلى مyكونyات غyذائyية
تكون أكثر مالئمة الحتياجات الطفل الصحية عن األلبان الصناعية )قناوي ،هدى .(2008:97
وعندما يصل الطفل سن  6-3على القائمني على تربيته أن يعودوا الطفل على تناول الغذاء املفيد املتكامل العناصر
الغذائية ،واتباع النظام والنظافة واالعتماد على النفس ،ومن املهم أال يجبر الطفل على تناول طعام معني ،أو يكره على
تناول كمية أكبر من طاقته ،فلن يضير صحته شيئا أن يبقى بدون طعام لوجبة أو وجبتني بقدر الضرر الذي سيصيبه إذا ما
أجبر على أكل ال يرغب فيه )قناوي ،هدى .(2008:100
وتyعتبر عyملية اإلخراج  elimination:كyالyتبول والyتبرز مyن احلyاجyات الyعضويyة الyضروريyة حلyياة الyطفل ،والyسن
الyyطبيعي الyyذي يyyتمكن فyyيه الyyطفل مyyن ضyyبط األمyyعاء هyو سyyن  12شهyyرا ،أمyyا ضyyبط املyyثانyyة فyyيكون بyyعد أن يyyبلغ
الyسنتني ،وكyثير مyن األمyهات يyبدأن الyتدريyب عyلى ضyبط وظyائyف األمyعاء فyيما بyني الشهyر الyتاسyع والyرابyع عشyر،
ويyكملن متyريyن الyطفل فyي الyثامyن عشyر إلyى العشyريyن شهyرا .ومyن املyفيد أن نyعلم أن األمyهات الyالتyي يyبدأن تyدريyب
أطyyفالyyهن مyyتأخyyرا يyyحتجن إلyyى فyyترة زمyyنية أقyyل حyyتى يyyتمكن الyyطفل مyyن عyyملية اإلخyyراج مبyyفرده )قyyناوي ،هyyدى
.(2008:105
ومن احلاجات التي تتطلبها عملية النمو حصول الطفل على الراحة والنوم ،فسرعة منو الطفل فyي هذه املرحلة تستدعي

مجهودا كبيرا لهدم األنسجة وبنائها ،وهي العملية التي حتدث بسyرعyة وبشدة أثناء قيام الطفل باألنشطة اخملتلفة .وهنا
يكون نوم الطفل عامال مهما لتعويض ما يبذله من مجهود ،فتحفظ بذلك الطاقة التي تتطلبها عملية النمو ،ويتم إصالح
مyا أصyاب األنسجة مyن تyلف ،فyيحافyظ اجلyسم عyلى توازن الyتكويyن الyكيميائyي والعمليات الفسyيولوجyية )قناوي ،هyدى
.(2008:111
ومن احلاجات العضوية أيضا لنمو الطفل ،حاجته للعب والنشاط واحلركة ،فهي ضرورية إلحساس الطفل باللذة وجتلب له
السرور ،وتفوق فyائyدتyها املستقبلية عyلى صyحة الطفل فyائyدتyها فyي الوقyت احلyاضر ،وال تقتصر عyلى الyفوائyد اجلسمية بyل
تتعداها إلى الفوائد العقلية واالنفعالية واالجتماعية)قناوي ،هدى .(2008:114

ث‚‚ان‚‚يا؛ ح‚‚اج‚‚ات ال‚‚نمو االن‚‚فعال‚‚ية واالج‚‚تماع‚‚ية
يyجب أن ال تyقتصر تyربyية اآلبyاء ألبyنائyهم عyلى إشyباع حyاجyاتyهم الفسyيولyوجyية فyقط ،وإمنyا ال بyد مyن إعyطاء اهyتمام
كyاف مبyقومyات شyخصيتهم .وهyنا تyلعب الyتربyية دورا كyبيرا ،يyقول الyدكyتور نyعمان عyبد الرزاق الyسامرائyي):(2000
الyتربyية كyما هو مyعلوم» ،ليسyت نyحتا فyي شyخصية الyطفل فyقط ،ولyكنها إغyناء لyشخصيته ،وذلyك مyن خyالل توفyير كyل
ما يسمح بنمو شخصيته منوًا صحيحًا متكامال«)ص .(118
إن إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية للطفل أثناء مراحل العمر اخملتلفة وبطرق سليمة ،تؤهله أن ينمو منوا طبيعيا،
في ظل حياة سوية خالية من العقد واألمراض النفسية .وتتمثل هذه احلاجات في األمن والعطف والتقدير واحلرية وغيرها.
وترى هونري أن إشباع حاجة األمان هي احلاجة اجلوهرية الثانية للطفل ،بعد إشباع حاجته اجلوهرية األولى املتمثلة في كل
مyا هو فسيولوجي ،مyن طعام وماء ونور ...الخ .وتأتي أهمية إشباع حyاجyة الطفل لyألمyن باعتبار ذلك دافعا أساسيا لدى
الطفل الذي البد أن يشعر بأنه محبوب ومرغوب ومحمي من اخلطر ومن عدوان اآلخرين عليه.
وتؤكyد هونري أن الطفل يعتمد اعتمادا كليا عyلى والyديyه فyي إشباع حyاجyته إلyى األمان ،وعyندمyا ميyنح الوالدان الطفل
مشاعر الدفء واحلنان والعاطفة ،فإنهما بذلك يشبعان حاجته إلى األمن ،ويهيئانه إلى أن ينمو منا منوا سليما ،والعكس هو
الصحيح ،فثمة عدد من أمناط السلوك الوالدية من شأنها أن حتبط حاجة الطفل إلى األمن ،منها مثال التمييز بني األبناء
والعقاب الظالم والسخرية منه وعدم الوفاء بالوعد ،وكذلك مyن األمور التي تلحق بالطفل ضررا احلماية الزائدة ،كyل ذلك
باإلضافة إلى التمييز بينه وبني إخوته أو أحدهم ،وتنشأ العدوانية بأشكالها املتنوعة نتيجة لسوء املعاملة الوالدية .وتضيف
هنري إن شعور الطفل بعدم األمان يولد لديه مشاعر بالعجز واخلوف واإلحساس القوي بالذنب ،غير أن هذه املشاعر العدائية
جتاه الوالدين يتم كبتها ،ولكنها ولسوء احلظ تفرض نفسها على عالقات الطفل املستقبلية مyع اآلخرين ،وبالتالي يصاب
الطفل مبا ميكن تسميته » بالقلق األساس« حيث يشعر بأنه وحيد وعاجز ،وخائف متلؤه مشاعر عدائية جتاه اآلخرين» )عيد،
إبراهيم محمد.(2006:128
إن إشباع متطلبات النمو النفسي للمولود والرضيع ،ميثل أهم العوامل إلطالق إمكانات شخصيته وحتريرها ،وتوظيفها،
ويتمثل ذلك في مدى ما يقدمه احمليطون به ،وخاصة الوالدين ،من حب وتقدير .ومن أهم ركائز احلياة االنفعالية لدى الطفل
التفاعل العاطفي بينه وبني بيئته األسرية واملدرسية ،إن ما يهيئه له الكبار ،من آباء ومدرسني وغيرهم ،من ناحية وما يكنه
هو لهم مyن احلب ،لyه عظيم األثر على صحته النفسية .وكل مyا يسبب لyه مyن انزعاج أو اعتداء على مyا يحبه الطفل يؤدي
إلyى إحyساسyه بyالyغيرة الشyديyدة أو بعدم االتزان االنفعالي ،فyاألطyفال الyذيyن يشعرون أنهم منبوذون مyن ذويهم أو أنهم غyير
مرغوب بهم قد يكونون عرضة لكثير من مشكالت التوافق النفسي )األشول ،عادل .(2008:419
وجدير بالذكر أن بوادر احلب عند الطفل تتضح في الشهور األولى من حياته ،ويلعب احلب دورا كبيرا في تطور شخصيته
نحو النضج واالتزان .وما مyن شyك أن الشخص يظل طيلة حyياتyه تواقyا إلى أن يكون مرغوبyا فيه وبyأنyه ينتمي إلى جyماعyة
معينة ،يتبادل معها مشاعر الوالء واإلخالص ،وإشباع هذه املشاعر في فترة الطفولة ،ال متنح الطفل الرضا واألمن فقط ،بل
أيضا تزوده بالقدرة في مواجهة ما يعترض حياته من عقبات في مستقبل حياته .وحرمان الطفل من هذه املشاعر ،والتقليل
من أهميته مقارنة مبن يعيش معهم تولد عنده اإلحساس بالغنب وتسرب في ذاته مشاعر العدوان التي قد تتجه نحو الذات
أو نحو اآلخرين )األشول ،عادل .(2008:420

ويyقتضي إشyباع احلyاجyات الyعاطyفية واالجyتماعyية لyلطفل إدراك احملyيطني بyه مبyدى هyذه األهyمية وكyيفية إشyباعyها،
ويقول الدكتور عدنان السبيعي:
» إنyنا مyن أجyل أن نyدرك خyصائyص الyنمو النفسyي لyلطفل فyي مرحyلة املهyد مyطالyبون بyأن نyفهم طyبيعة املواجyهة الyتي
تyقوم بyينه وبyني الyكبار )الyذيyن يyقومyون عyلى رعyايyته( وهyي مyواجyهة تyؤدي إلyى وقyوع تyعارض بyني مyا يyحتاج إلyيه مyن
جyyهة والyyتوقyyعات الyyثقافyyية االجyyتماعyyية الyyتي يyyعيش فyyيها مyyن جyyهة أخyرى .وتyyتمثل هyyذه الyyتوقyyعات فyyيما نyyسميه
مyقتضيات الyنمو :يyجب أن تyتحقق لyدى طyفل املهyد وخyالل مرحyلة الyسنتني األولyى مyن حyياتyه مyطالyب تyعد ضروريyة لyتؤكyد
سyالمyة تyكويyنه وسوائyه النفسyي أهyمها الyبدء بyالyفطام مyن الرضyاعyة وتyعود تyناول طyعام جyاف ،تyعلم الyكالم ،تعلم الزحف
ثم املشي ،اكتساب التعلق االجتماعي بالوالدين واإلخوة وكل اآلخرين بوجه عام ،اكتساب مفهوم دوام األشياء )فاألشياء
تبقى موجودة ولو غyابyت عyن أنظاره( ،أما مyا يشعر بyه الطفل فهو حاجته إلى إشباع املطالب األساسية مyن الراحة والبعد
عن األلم وحاجته إلى التنبه واالستثارة وممارسة النشاط والتعلق العاطفي )فيحب ويحب( وحاجته لالستقرار والثبات في
املعاملة هذا إلى جانب حاجته البيولوجية من تغذية وإخراج ونوم  ...بشكل متوازن« ).(- 2- 1997:92
ويyنصح الyدكyتور السبيعي بyأهyمية مyنح الyثقة لyلرضyيع واملولود ،ويعتبر الyثقة أسyاسyية فyي حyياة البشر ،مبyا يسyتوجyب
إعطاءها أولوية االهتمام بأن متنح لكل فرد فyي اجملتمع ومن كyل مؤسساته ،فyي األسرة واملدرسة والنادي والعمل والدولة،
وجدير بالذكر أن الطفل ميتلك منذ نشأته األولى بعد الوالدة مقدرة اإلدراك وبطريقة مباشرة ما يقوم به ذووه جتاهه من رعاية
أو إهمال ،صواب أو خطأ ،وهناك مyن اآلباء مyن تتفاوت درجة عطائه لألبناء مyن اهتمامه .ومبعرفة اآلباء حلاجات الصغير
واستجابتهم لyها بyطريyقة صحيحة ومyناسyبة ،يyقابyل هyذه االسyتجابyة بثقته فyيهم ويشعر أنyه مyعزز ومكرم وأن احمليطني بyه
سيلبون حyاجyاتyه عyندمyا تتطلب إشباعها ،وتتضح رغبات الطفل إلشباع هذه احلاجات مyن خالل مyالمyحه وسلوكه ،كإشراق
الوجه واملرح اللذين تعبر عنهما هذه املالمح ،وميكن معرفة ذلك أيضا من تنامي قدراته على حتمل تأخر مطالبه أو تأجيلها،
إن إحyyساس الyyطفل بyyالyyثقة مyyا هyyو إال قyyناعyyة انyyفعالyyية تyyساعyyده عyyلى الyyشعور بyyالyyتوحyyد مyyع مyyحيطه االجyyتماعyyي
).(-2-1997:99
مyن األمور املyهمة أيyضا ،أن يجهyد اآلبyاء فyي تyقويyة ثyقة الyطفل فyي نyفسه ،وتyعزيyز الyطموح لyديyه ،ويyفيد كyثيرا أن
يyقص اآلبyاء عyلى أبyنائyهم قyصص عyن الرجyال مyن هyم أهyل الyصالح والyنجاح والyذيyن ميyكن أن ميyثلوا لyلنشء الyقدوة احلyسنة
في األخالق والسلوك )بكار ،عبد الكرمي .(2009:40
وعندما يفشل القائمون على رعاية الطفل في التعرف على حاجاته وتلبيتها ،جهال أو تعمدا ،تنتابه بذور الشك من
احمليطني به ،ويجب أن يسعى احمليطون بالطفل لتلبية احتياجاته بالطريقة الصحيحة ،أي أال يتم التعامل معه باستخدام
الشyدة واخلyشونyة ،وال يyتجاهyلوا مyا يظهyر عyليه مyن تyوتyر بسyبب مyا يyتعرض لyه مyن مواقyف .وهyناك كyثير مyن اآلبyاء مyن
يتعامل مع توترات األبناء بطريقة خاطئة في األسابيع األولى من حياة الطفل ،كأن تسارع األم إلى إرضاعه أو تأخذ في
أرجحته مبجرد أن يشرع فyي البكاء ،بينما بكاؤه فyي الواقyع رمبyا يكون نتيجة انزعyاجyه مyن األصوات املنفرة أو الرغyبة فyي
شد انتباه الكبار من حوله إليه )نفس املرجع ص .(100
وبyاسyتمرار الyتعامyل مyع الyطفل بyالyطرق اخلyاطyئة تyتكون لyديyه بyذور سyيئة قyائyمة عyلى الyعشوائyية وانyعدام الyفهم
فyتتزعyزع ثyقته مبyن حyولyه ،وقyد تyبدأ لyديyه اسyتعدادات إلصyابyته بyاالكyتئاب والyتقوقyع عyلى نyفسه ،وقyد يyؤدي ذلyك إلyى
فyقدان الشهyية أو االمyتناع عyن الyلعب وعyدم االبyتهاج بyوجyود اآلخyريyن ،ورمبyا يyلجأ الyطفل إلyى أسyلوب املyواجyهة مyع
الyكبار وفرض الyذات ،أو تخyريyب مyحتويyات املyنزل الyتي قyد تyؤول إلyى مواقyف عyدوانyية واجتyاهyات الyتدمyير ،وكyل ذلyك
يyعبر عyن أهyمية تyكويyن الyثقة عyند الyطفل وضyرورة الyتعامyل مyعه بyأسyلوب الyتفاهyم وحتyقيق الyتكيف واالرتyقاء بyه إلyى
قyمة الyتفاعyل الyبناء ،وفyي جyو كهyذا مشyبع بyالyثقة بyني الyطفل وأفyراد أسyرتyه مyن شyأنyه أن ينشyط ويyحفز جyهود الyطفل،
فyتتم إجنyازات الyنمو مyنذ الyبدايyة لyتكون مبyثابyة الصخyرة الyتي يسyتند الyطفل إلyيها لyيكمل مyراحyل الyنمو بسyالم )نyفس
املرجع ص .(101
ويyعتبر الyشعور بyاالنyتماء مyن احلyاجyات االجyتماعyية الyضروريyة لyنمو الyطفل ،وهو ضرورة ألي فرد فyي اجملyتمع الyذي
هو فyي حyاجyة ألن يyشعر بyأنyه جyزء مyن جyماعyة ،يشyتركون مyعا فyي املyصالyح املyتبادلyة ويyشعر مyعهم بyاحلyمايyة واملyسانyدة،
ويyكون عyلى اسyتعداد أن ميyدهyم بyتلك األشyياء كyلما اسyتطاع لyذلyك سyبيال ،ومyنذ بyدء حyياتyه تyتطور األلyفة بyني الyطفل
وأسرتyه نyتيجة احملyبة الyتي تyلقاهyا مyنهم إلyى الوالء إلyى مyجتمعه الyصغير – جyماعyات الyلعب ،الزمyالء فyي الyدراسyة ،فyي

النادي -ثم ينتقل والؤه وانتماؤه إلى اجملتمع الكبير )قناوي ،هدى .(2008:159

ث‚‚ال‚‚ثا؛ ح‚‚اج‚‚ات ال‚‚نمو ال ‚‚عقلية وال‚‚معرف‚‚ية
هyناك الyكثير مyن املyهارات الyعقلية الyتي يyحتاج الyطفل إلyى تyعلمها ،ويyتوجyب عyلى املyؤسyسات الyتربyويyة كyاألسyرة
واملyدرسyة الyقيام بواجyبهم جتyاهyه وتyعليمها لyه وتyدريyبه عyليها .مyنها املyهارات الyعقلية املyعرفyية الyتي يyحتاجyها فyي ممyارسyته
لشyئون احلyياة ،ومyنها متyكنه مyن تyعلم املyهارات األسyاسyية فyي الyقراءة والyكتابyة واحلyساب وتyطويyرهyا وفyقا لyلمراحyل
الyدراسyية أثyناء مرحyلة الyطفولyة .وكyذلyك حتyفيز الرغyبة لyديyه وإشyباعyها مبyعرفyة مyا يyحيط بyه مyن بyيئة وكyيفية اكyتشافyها.
إن إشyباع هyذه احلyاجyات الyعقلية تyصقل شyخصية الyطفل تyدريyجيا ،وتyنمي مواهyبه ،فyمرحyلة الyطفولyة تyتصف بyعدم اكyتمال
نyضج اجلyهاز الyعصبي ،لyذلyك فyإن الyقدرات الyعقلية لyلطفل فyي مرحyلة الyطفولyة املyبكرة ال تظهyر بyشكل واضyح ،ويyصبح
تyفكيره مyاديyا وحسyيا ال يسyتطيع الyتفكير فyي األمyور املyعنويyة اجملyردة؛ مyثل :مyعنى احلyق واخلyير واجلyمال والشyر أو
الyواجyب ،وال يyكون بyاسyتطاعyته الyتفكير إال فyي األمyور الyشخصية الyتي يyلمسها بyحواسyه اخملyتلفة )عyيسوي ،عyبد
الرحمن .( 1984:84
وعyن طريyق احلواس الyتي تyعتبر مyنافyذه لyلمعرفyة يyتعرف الyطفل عyلى الyعالyم اخلyارجyي مyنذ أولyى مراحyل عyمره ،ويyصل
بyذلyك إلyى مyعرفyته لyألشyياء ،أي املسyتوى اإلدراكyي ،تyليها قyدرة الyطفل عyلى الyتذكyر واسyترجyاع الyصور الyذهyنية الyتي
مyرت عyليه سyمعية كyانyت أو بyصريyة .وأخyيرا يyأتyي مسyتوى الyعالقyات ،ويyشمل مyهارات الyتفكير وعyملياتyه والyوصyول
إلyى حyلول املyشكالت مرورا بسyلسلة مyتتابyعة ملyفاهyيم رمزيyة ومyعان محyددة )قyناوي ،هyدى  .(2008:123فyالyطفل
فyي حyاجyة دائyما إلyى أن يyنمي إدراكyه لyألشyياء ممyا يyحتم عyلى املyربyني مyراعyاة ذلyك ومyساعyدتyه فyي تyدريyبه عyلى ذلyك،
وبyذلyك ميyكن لyلطفل أن يyصل إلyى أكyبر قyدر مyن الyنضج الyعقلي ،مyن نyاحyية أخرى قyد يyتعرض الyطفل ملyشكلة أو عyائyق
مyا ،ويyحاول إيyجاد حyل مyناسyب الجyتياز ذلyك ،ومyعرفyة أي الyطرق يتخyذهyا لyكي تؤهyله إلyى الوصyول للحyل املyناسyب بyدقyة
وسyهولyة ،وهyذا يyتطلب أن تyكون لyديyه اخلyبرة فyي اتyباع الyتفكير الyعلمي السyليم فyي حتyقيق ذلyك ،فyمن األمور املyهمة أن
يyتعلم الyطفل كyيفية حyل املyشكالت ،ويyحتاج ذلyك إلyى املyمارسyة والyتدريyب ،وهyنا يyأتyي دور املربyني فyي مyساعyدة الyطفل،
ولكي يتم ذلك تنصح الدكتورة نوال محمد عطية ) (2001:107 - 9املربني بالقيام مبا يلي:
• تyدريyب الyطفل مyنذ الyصغر عyلى طريyقة الyتفكير الyعلمي السyليم ،قyائyمة عyلى الyتوصyل لسyلوك مyعني حلyل املyشكلة
التي تواجهه ،فتتكون لديه عادة التفكير العلمي تدريجيا.
• إن الyتدريyب عyلى طyرق حلyل املyشكالت فyي املyواقyف احلyياتyية البسyيطة مyنذ الyبدايyة املyبكرة فyي حyياة الyفرد مyن
شyأنyه أن يؤدي إلyى سyهولyة حyل املyشكالت األكyثر تyعقيدا إذا مyا حyدثyت فyي املراحyل الyعمريyة الyتالyية ،حyيث يyتم بyذلyك
اكyتساب عyادة الyتفكير الyعلمي املyنطقي السyليم الyقائyم عyلى الyفهم والyتقصي والyتروي والyنظر لyلمشكلة مyن جyميع
جوانبها وأبعادها.
• ومyن املyفيد أن تyكون املyمارسyة والyتدريyب حلyل املyشكالت بyتوجyيه اآلخريyن ،بyأن يyصحح لyلطفل ويyعرف أيyن أخyطأ
وأين أصاب ،فتنمو مقدرته على التعرف على أنواع املشكالت وعلى كيفية الوصول للحلول السليمة لها.
• وبyعد فyترة مyن املyمارسyة والyتدريyب عyندمyا يyبدأ الyطفل فyي حyل املyشكالت ،يyجب مراعyاة أن يyتأكyد مyن أنyه قyد
اكتسyب الyطرق الyصحيحة بyدقyة وتyفصيل كyي يyعالyج املواقyف االجyتماعyية إذا مyا تyعرض ألي مyنها ،مyعتمدا عyلى مyا
تعلمه من أساسيات خبرها سابقا.
• إن االهyتمام بyتكويyن وتyنمية املyهارات الyعقلية لyدى الyطفل حyول كyل املyوضyوعyات واملyواقyف الyتي قyد يyواجyهها
تعطيه املقدرة على اجتياز كثير من العقبات بطريقة موضوعية وعلى أسس دقيقة.
• مyyن الyyضروري أن يyyقوم املyربyون مبyyساعyyدة الyyطفل عyyلى الyyتفكير السyyليم ،وذلyyك بyyتوفyyير املyyعلومyyات والyyبيانyyات
واملyعارف الyتي تyفيده فyي حyل املyشكلة ،وتyعليمه كyيف يyعيد ترتyيب الyبيانyات وتyبويyبها ،وتyعليمه إمyكانyية تyقييمها
واكyتشاف الyعالقyات الyعامyة والyعناصyر املشyتركyة فyي املوقyف املyشكل ،واالسyتبصار والyفهم وتركyيز االنyتباه لyكل مyا
يحيط باملشكلة.

• االهyتمام بyالyطفل مyنذ بyدايyة تyكويyنه الyعقلي والنفسyي ،ومواجyهة املواقyف واملyشكالت الyتي تyثير انyتباهyه ،والyقيام
بشyرحyها لyه بyطريyقة بسyيطة خyالyية مyن الyتعقيد والyغموض ،ويyتوخyى فyيها أن تyتضمن مواقyف تyعليمية تyثير دوافyعه
وتفكيره مع التأكد أنها تهدف إلى تعليمه السلوك العلمي واملوضوعي في حل املشكالت.
• ال بyد مyن األخyذ فyي االعyتبار أنyه قyد يyخفق الyطفل فyي مyعاجلyة املواقyف واملyشكالت ،وفyي هyذه احلyالyة يyجب احلyذر
مyن الyقائyمني عyلى تربyية الyطفل أال يواجyهوا خyطأه بyالyعنف والyتوبyيخ والyلوم والyتأنyيب أو أي نوع مyن أنواع الyعقاب،
فإن ذلك يؤدي إلى عدم التوافق والتكيف ،والفشل في املقدرة على اتخاذ القرارات.
وتyرتyبط الyلغة ارتyباطyا وثyيقا بyالyنمو الyعقلي ،كyما أنyها تyعتبر أداة مyهمة الكyتساب املyعرفyة ،ويyعود ضyعف الyنمو
الyلغوي فyي بyدء حyياة الyطفل إلyى محyدوديyة الyنضج الyبيولوجyي ،وذلyك لyعدم اكyتمال عyضالت الyلسان واألحyبال الyصوتyية
التي تساعده على إخراج الكلمات واملقاطع )عيسوي ،عبد الرحمن .(1984:84
ويتعلم الطفل الكالم تدريجيا عن طريق اختالطه مع اآلخرين ،ورغم وجود الفروق الفردية بني األطفال في مدى القدرة
على تعلمهم الكالم ،إال أن الوالدين باستطاعتهما مساعدة الطفل في اكتسابه سرعة تعلمها ،كأن يقوموا في البدء مثال
بتدعيم همهماته املبكرة وذلك من خالل إظهار احملبة له )في شكل ابتسامات وتدليالت أو صيحات السرور( عندما يتكلم
إلى حد ما كالما مفهوما ،ومن خالل هذا التفاعل بني الطفل ووالديه تشبع حاجة الطفل العاطفية ،وعندما يستمر الوالدان
في تدعيم محاوالت الطفل املستمرة للنطق بالكلمات الصحيحة ،كأن يلبوا رغبته بأن يقدموا له ما يريد ،مثال عندما يفهم
منه أنه يريد شرب اللنب ،وال تقتصر فائدة تلبية الوالدين لطلبات الطفل على إمكانية زيادة تكرار الطلب عند الطفل وتعلمه
للكلمات ،بل أيضا تؤدي إلى ازدياد ميله للمطالبة بأشياء أخرى )المبرت ،وليم ؛ المبرت ووالس .(1993:157
ومyن أبyعاد الyنمو الyلغوي عyدد الyكلمات وصyياغyة اجلyمل ،فyكلما تyدرج الyطفل فyي الyنمو كyلما كyانyت اجلyمل الyلفظية
أطول ،ويكون ذلك مؤشرا على مدى املقدرة اللفظية لدى الطفل )األشول ،عادل .(2008:293
وميكن أن يكون لyألم مyثال دور مyهم فyي تلقني الطفل اللغة ،بحيث يكون ذلyك عyن طريyق احملyادثyة فyي مواقyف وأمyاكyن
متفرقة ،ومن األفضل أن تقوم بتدريبه على الكلمات اجلديدة واملناسبة أثناء مشاركته ألعابه اخلاصة ،وخyاصyة تلك التي
حتتوي على صور تهمه كصور أعضاء األسرة املقربني منه ،أو صور بعض األشياء أو احليوانات اجلميلة التي يحبها ،وبعد
سن الثانية من عمر الطفل على األم أن تعرض األشياء واأللوان على اجلدار أو الشاشة وتطلب من الطفل أن يسميها ،ويفيد
أيضا أن تلعب األم مyع الطفل لعبة املترادفات مثل )حلو -جميل( ،أو الكلمات املتغايرة مثل )بارد -حار( ومن املهم أن
تتطور هyذه الطرق وتنمو مyع منوه ،وتستطيع األم االستفادة مyن األجهزة احلyديyثة فyي إسماع طفلها قصصا طريyفة وأنyاشyيد
جميلة يستسيغها الطفل منذ سنواته األولى من العمر ،حتى تستقر في ذاكرته )اخلميسي ،أحمد .(2006:24
وبعد أن يصبح الطفل قادرًا عyلى الكالم ،كyأن يyقص القصص ويحكي احلكايات ويطلب مyا يريyد ويعبر عyن مyشاعره
بجمل بسيطة وقصيرة ،يأتي دور األسرة في أن تعلمه القراءة ،ومن األفضل أن يكون ذلك في سن مناسب يكون فيه قادرا
مyن الناحية العقلية واجلسدية على االستيعاب واجلهد ،خاليا مyن األمراض ،وأن يكون تقريبا مyا بyني الرابعة والسادسة مyن
العمر ،ويهيئه ذلك للمرحلة األولى من التعليم.
فyالyقراءة عyملية عyقلية حسyية مyعقدة ،يyتعرف الyقارئ بواسyطتها عyلى املyعانyي والyدالالت والرموز الyتي تyنطوي عyليها
املyادة املyكتوبyة ،وكyما تyعد الyقراءة نyشاطyا لyغويyا مyتميزا ،فهyي أداة مyن أدوات حتyصيل الyثقافyة واملyعرفyة ،وعyلينا أن
نتمعن في قراءة جملة بسيطة مثل )الكتاب خير جليس( ،لنرى أنها تتم وفق اخلطوات التالية:
.1رؤية الكلمات املكتوبة أو املطبوعة بحاسة البصر.
.2تنقل هذه الرموز بواسطة العصب البصري إلى العقل فيدرك معناه منفردة ومجتمعة.
.3ينفعل القارئ ويتأثر مبا يقرأ.
وتyتطلب هyذه اخلyطوات مyن الyقارئ أن ميyتلك الyقدرات واملyهارات واالسyتعداد اجلyسمي والyعقلي والyعاطyفي والyتربوي،
وأي نقص في هذه اجلوانب قد يؤدي إلى قصور في عملية القراءة.
وبyتعلم الyطفل لyلقراءة تyزداد مyعلومyاتyه وتyنمو أفyكاره وتyتكاثر ثروتyه الyلغويyة وتyعظم خyبرتyه فyي احلyياة ،كyما تyسهم

الyقراءة فyي الyنمو الyعقلي ملyا تyقدمyه مyن ثyقافyة ومyعرفyة تyساعyد الyطفل عyلى اسyتيعاب املواد الyدراسyية وحتyقيق الyنجاح فyي
نيل الشهادات العلمية في املستقبل )اخلميسي ،أحمد .(2006:36
ومن االحتياجات التي يتطلبها النمو العقلي للطفل أيضا ممارسة البحث واالستطالع ،وفي الشهر السابع من عمره مييل
الطفل حلب االستطالع ،ويزداد هذا االهتمام مع تطور منوه ،ويظهر ذلك في محاوالت الطفل فحص كل ما يقع حتت يديه،
كأن نراه مثال يتمعن في أي لعبة يقبضها بيديه أو يتطلع بعينيه لألشياء ويتابعها ،وبهذا السلوك يحاول الطفل أن يتعرف
على شيء جديد في بيته ويحاول اختباره ،وما كل ذلك إال إشباع حلاجة الطفل إلى املعرفة والبحث واالستطالع ،ومن هنا
يكتسب الطفل مyعلومyاتyه وتنمو مyعرفyته وتزداد خبراته ،وهكذا يyساهyم استعماله لyعضالتyه وحواسyه فyي اكتساب مهارات
البحث واالستطالع )قناوي ،هدى .(2008:124
ولyتنمية الyبحث واالسyتطالع عyند الyطفل عyلى املربyني أن يسyتغلوا حyاجyته إلyيها لyتدعyيم منوه الyعقلي واملyعرفyي ،وذلyك
بyأن تyوجyه رغyبته إلyى اسyتكشاف ألyوان مyتعددة مyن الyثقافyة وتyشجيع عyلى االسyتفسار ،وأن تyتاح لyه فyرصyة أن يyسمع
ويرى ويتذوق ويشم ويحس ويفك لعبه ويركبها ويختبرها ،وهكذا.
وتساعد املواد واألدوات املتعددة واملتنوعة التي يستخدمها الطفل كوسائل للتسلية في اتساع مداركه ،فالتنوع في هذه
الوسائل كاللعب والكتب واخلرائط والكرات األرضية واجلداول الرياضية وسالسل األلعاب التعليمية وأدوات املهن اخملتلفة،
كأدوات الطبيب واملهندس والنجار وغيرها ،كلها بإمكانها استثارة فضول الطفل فيتعجب منها ويفحصها ويتساءل ويفكر،
وبyذلyك يكتسب الطفل ثyقافyة مجتمعه وخبراته )قناوي ،هyدى  .(2008:126ومyن خyالل اللعب ميارس الطفل نyشاطyه
الذاتي والذي يجب أن يستغل من قبل املنزل واملدرسة بطريقة مثلى إلشباع حاجة الطفل للمعرفة.
وتyشكل أسyئلة الyطفل الyتي يوجyهها لyلكبار أمرا مyهما إلشyباع حyاجyته املyعرفyية ،فyيجب أال ميyل الyكبار اإلجyابyة عyليها
ولyyكن بyyطريyyقة تyyتناسyyب مyyع مسyyتوى إدراك الyyطفل لyyها ،فyyكثيرا مyyا يتهyyرب اآلبyyاء مyyن اإلجyyابyyة عyyن هyyذه األسyyئلة أو
يواجyهونyها بyالyغلظة واجلyفاء ممyا يؤدي إلyى إحyباط الyطفل ،ورمبyا يyقدم اآلبyاء إجyابyات خyاطyئة ومyضللة جلهyلهم بyاإلجyابyة أو
لyكون تyلك األسyئلة محyرجyة ،ويyعوق ذلyك إشyباع الyطفل فyيقوده حyب االسyتطالع الyذي ميyيز سyنه إلyى الyبحث عyنها فyي
مكان آخر ،األمر الذي قد يؤدي إلى فقد الثقة في والديه ورمبا يؤدي النحرافه.
ويyساعyد فyي زيyادة خyبرات الyطفل أيyضا توجyيه انyتباهyه إلyى املyثيرات الyطبيعية ،كyاخyتالف الyليل والyنهار ،والyشمس
والyقمر والyنجوم وتyعاقyب الyفصول وتyقلب اجلyو وتyنوع الyنباتyات والyطيور واحلyيوانyات واحلشyرات واألرض والyسماء...
إلى آخره ،وكل ذلك يساهم في تكامل النمو العقلي.
كyما ميyكن لyلمجتمع أن يyساهyم بyكل مyؤسyساتyه فyي إتyاحyة اجملyال لyلمثيرات واخلyبرات الyالزمyة لyنمو الyطفل وإشyباع
حyاجyته إلyى الyبحث واالسyتطالع واملyعرفyة ،وذلyك مyن خyالل مyا يyعايyشه مyن أعyياد ومهyرجyانyات واحyتفاالت ،وكyذلyك
مyؤسyyسات اجملyyتمع كyyدور الyyعبادة والyyنوادي والسyyينما ومسyyرح الyyعرائyyس وغyyيرهyyا .وكyyل ذلyyك ميyyكن أن يyyكون مyyجاال
يكتسyب مyنها الyطفل اخلyبرات ،وبyقدر مyا يyقدم لyلطفل مyن مyثيرات بyقدر مyا يكتسyب مyن خyبرات تyساعyد عyلى عyمل
استجابات صحيحة بعد توجيهها فتتكون ثقافته وتتحدد معالم شخصيته )قناوي ،هدى.( 2008:126
وكلما أتيحت للطفل فرصة تلقي اخلبرات واملعارف وتشجيعه للبحث عنها كان ذلك إسهاما في تنمية حب املعرفة لديه
وإكسابه التوسع في الثقافة والنضج العقلي.
وهyكذا يyصبح إشyباع حyاجyات الyطفل املyاديyة واملyعنويyة مyن أهyم األسyس لyبناء شyخصية إيyجابyية تؤهyله لyالنyتقال ملرحyلة
صعبة ومهمة ،هي مرحلة املراهقة ،وجتنبه ما قد يصادفه من مشكالت فيها.

الفصل الرابع
حاجات النمو في مرحلة املراهقة

املراهyقة مyن الyناحyية النفسyية واالجyتماعyية هyي مرحyلة االنyتقال مyن املرحyلة الyتي يyعتمد فyيها الyفرد كyطفل عyلى الyغير
إلyى إنyسان بyالyغ يyحاول االسyتقالل مyعتمدا عyلى ذاتyه وصyوال بyه إلyى سyن الرشyد ،ويyتطلب هyذا االنyتقال حتyقيق توافyقات
جyyديyyدة بyyني املyراهyyق واآلخyريyyن ،وذلyyك فyyي حyyدود مyyا تyyقتضيه الyyثقافyyة الyyسائyyدة فyyي اجملyyتمع )الyزعyyبي ،أحyyمد محyyمد
 .(2007:219وهyي تyعتبر مyرحyلة طyبيعية فyي حyياة اإلنyسان ،ولyكنها مyرحyلة حyرجyة لyها مyتطلبات أو حyاجyات
تتسق مع اخلصائص النمائية التي متيزها والتي ال بد من إشباعها بطرق مناسبة لكي يتمتع املراهق بحياة طبيعية.
وفyي مجyلة »الوعyي اإلسyالمyي« الyصادرة فyي الyكويyت يوم  2010-9-3يyقول حyسام فyتحي أبو جyبارة :إن أهyم
مyشكالت املراهyقة حتyدث نyتيجة عyدم فyهم الوالyديyن لyطبيعة هyذه املرحyلة ،وكyذلyك عyدم تهyيئة الyطفل فyي املرحyلة الyسابyقة
لyها ،ومyن هyنا ،ولyكي تyتم عyملية االنyتقال مyن مرحyلة املراهyقة إلyى مرحyلة الرشyد بyدون مyشكالت ،فyقد حyدد عyلماء الyنفس
واالجتماع احلاجات الضرورية للنمو.

تصنيفات حاجات نمو األبناء في فترة املراهقة
يyصنف الyباحyثون حyاجyات الyنمو فyي سyنوات املراهyقة بyطرق مyتعددة ،وفyي حyدود األدبyيات الyتي اطyلعنا عyليها ميyكن
ذكر ثالثة تصنيفات منها ،لنصل ،في النهاية ،إلى تصنيف نعتمد عليه في مناقشة حاجات النمو في فترة املراهقة:

التصنيف األول :
يحدد الدكتور حامد زهران ) (2005حاجات النمو في فترة املراهقة كالتالي:
منو مفهوم اجلسم وتقبله.
•
تقبل الدور اجلنسي في احلياة ،ذكرا كان أو أنثى.
•
•

تقبل التغيرات التي حتدث نتيجة للنمو اجلسمي والفسيولوجي والتوافق معها.

•

تكوين املهارات واملفاهيم العقلية الضرورية لإلنسان الصالح.

•

إكمال املراحل الدراسية.

•

تكوين عالقات جديدة طيبة وناضجة مع األصدقاء.

•

منو الثقة في الذات والشعور بكيان الفرد.

•

اختيار مهنة واالستعداد لها )جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا(.

•

االستعداد لتحقيق االستقالل اقتصاديا.

•

ضبط النفس بخصوص السلوك اجلنسي.

•

االستعداد للزواج واحلياة األسرية.

•

تعلم املهارات واملفاهيم الالزمة لالشتراك في احلياة املدنية للمجتمع.

•

معرفة السلوك االجتماعي واملعايير اجملتمعية وحتمل املسؤولية االجتماعية.

•

اكتساب قيم دينية واجتماعية وخلقية تتناسب مع املنظومة األخالقية للواقع االجتماعي.

•

إعادة منو الذات وضبطها.

•

بلوغ االستقالل االنفعالي عن الوالدين والكبار ) ص.(97- 8

التصنيف الثاني:
يحدد الدكتور علي فالح الهنداوي ) (2005حاجات النمو للمراهقة كالتالي:

 .1تقبل التغيرات التي حتدث للفرد نتيجة منوه اجلسمي.
 .2تكوين عالقات اجتماعية مع كال اجلنسني.
 .3استقالل عاطفي عن الوالدين وعن الكبار.
 .4الوصول إلى مستوى االستقالل املالي
 .5اختيار املهنة واالستعداد لها.
 .6تكوين املفاهيم الضرورية للمواطنة الصاحلة.
 .7تقبل املسؤولية االجتماعية.
 .8التهيؤ للزواج واحلياة العائلية.
 .9تكوين قيم سلوكية تتسم بالعلمية عن العالم املنظور الذي يعيش فيه )ص.(24
هyاتyان الyقائyمتان أعyاله لyكل مyن الyدكyتورحyامyد زهران) (2005والyدكyتورعyلي فyالyح الyهنداوي) (2005تشyيران
إلyى مجyموعyة مyن احلyاجyات الyتي يyتطلبها منو األبyناء فyي سyن املراهyقة  -ونyضعهما كyمثالyني فyقط  -درج كyثير مyن عyلماء
الyنفس واالجyتماع عyلى تyبنيها ،وذلyك لyنعطي الyقارئ تyصورا عyن نyوعyية هyذه احلyاجyات .وإذا مyا تyأمyلنا مyضمونyها
سنجyدهyا تyضم مجyموعyة مyن احلyاجyات ميyكن أن تyنضوي ضyمن ثyالثyة أنواع مyن املyعطيات :نفسyية واجyتماعyية ومyعرفyية،
وكل نوع منها ميكن أن يشتمل على عدة عناصر من احلاجات ،وفيما يلي مثال لهذا التصنيف.

التصنيف الثالث:
وفyي مyوقyع إلyكترونyي ،يyقسم الyدكyتور محyمد الyعامyري ) (2012-5-19حyاجyات املyراهyقة إلyى ثyالثyة أنyواع،
موزعة كالتالي:
 .1حاجات نفسية :وتضم احلاجة إلى األمن ،احلاجة إلى العبادة ،احلاجة إلى القبول.
 .2حاجات اجتماعية :وتشمل احلاجة إلى الرفقة ،احلاجة إلى الزواج ،احلاجة إلى العمل واملسؤولية.
 .3حاجات ثقافية :وتشمل احلاجة إلى االطالع ،احلاجة إلى الهوية الثقافية.

التصنيف املتبع في هذا الكتاب:
اعyyتمادا عyyلى الyyتصنيفات الyyسابyyقة ،نyyقوم بyوضyyع تyyصنيف يyyتضمن أهyyم حyyاجyyات الyyنمو فyyي فyyترة املyراهyyقة ،وهyو
كالتالي:
أوال :احلاجات النفسية والروحية للمراهق ،وتتضمن:
)(1حاجة املراهق إلى األمن واالستقرار النفسي.
)(2حاجة املراهق للحب والتعاطف.
)(3حاجة املراهق إلى العبادة.
ثانيا :احلاجات االجتماعية واملعنوية للمراهق ،وتتضمن:
) (1حاجة املراهق إلى التقدير.
) (2حاجة املراهق إلى احلرية مع التوجيه وضبط السلوك.
) (3حاجة املراهق إلى النجاح.
) (4حاجة املراهق إلى التقدير.

ثالثا؛ احلاجات املعرفية والثقافية للمراهقة.
وتتناول وسائل املعرفة والثقافة ومصادرها وآثارها على النشء.
وكyل هyذه احلyاجyات املyصنفة ليسyت مبyعزل عyن بyعضها الyبعض ،فyكل مؤثراتyها مyترابyطة وإن صyنفت حتyت عyناويyن
جتyمع بyني كyل مyنها صyفات ذات خyصوصyية أكyبر ،فyإشyباع حyاجyة املراهyق لyلتقدير وللحyريyة ولyلنجاح ولyالنyتماء مyثال ال
تyختلف تyأثyيراتyه كyثيرا عyن تyلك الyتي تyتم مyن إشyباع حyاجyته لyلمعرفyة والyثقافyة وغyيرهyا .وفyيما يyلي نyناقyش هyذه
احلاجات مبختلف جوانبها:

أوال؛ الحاجات النفسية والروحية في فترة املراهقة
ونyقصد بyها تyلك الyعمليات الوجyدانyية والyتي مyن شyأنyها أن حتyقق لyلمراهyق الyشعور بyالyسعادة والرضyاء عyن الyنفس،
ونختار منها ما يلي:
 .1ح‚اج‚ة ال‚‚مراه‚‚ق إل‚‚ى األم‚‚ن واالس ‚‚تقرار ال ‚‚نفسي
كثيرا مyا يفتقد الشباب اإلحساس بyاألمyن واالستقرار النفسي ،ويفسر الyباحyثون هyذا اإلحساس فyي ضوء الyصراعyات
الyناجتyة عyن تضارب الرغyبات واحلاجات ،وفشلهم فyي إشباع حyاجyاتyهم األساسية ،وكyذلyك خوف هؤالء الشباب ممyا يحمله
املستقبل لyهم مyن مجهول قyد يواجyه العالم ،وهناك أيضا عyدة عوامyل مyن شyأنyها أن تؤدي إلyى انعدام األمن النفسي لyدى
الشاب ،مyنها اخyتالل الyقيم والفراغ الروحyي وطغيان الyقيم املyاديyة فyي احلyياة املعيشية والشعور بyالyظلم واالستبداد وعyدم
تكافؤ الفرص وكبت احلريات وتضاؤل فرص العمل )خليل ،محمد بيومي .(2003:20
ويسyتمد املراهyق إحyساسyه بyاألمyن واالسyتقرار بyقدر مyا يyتمتع بyه مyن حyمايyة والyديyه حyياتyه ووجوده ضyد أي أخyطار قyد
يyتعرض لyها ،لyعل أبyرزهyا رعyايyتهم لyه أثyناء فyترة املyرض ،أو اهyتمامyهم بyه وتyشجيعهم لyه أثyناء فyترة االمyتحانyات،
ويyyشكل اجلyyو األسyري والyyعالقyyات الyyطيبة بyyني أفyراد األسyرة  -وخyyاصyyة بyyني األم واألب  -عyyامyyال أسyyاسyyيا السyyتقراره
النفسyي ،فهyذه الyعالقyة الyتي تyسود احلyياة األسyريyة وتyبعث أجyواء السyالم والyطمأنyينة فyي املyنزل ،تyنعكس عyلى حyياة
املyراهyق الyعامyة خyارج نyطاق األسyرة فyتقيه شyرور مyا قyد يyواجyهه مyن مyشكالت فyي اجملyتمع ،وتyعتبر الyعالقyات األسyريyة
األسyاس مyن حyيث األهyمية لyلنمو النفسyي لyلمراهyق ،ويyنطبق هyذا لyيس فyقط عyلى عyالقyة كyل مyن األب واألم بyاالبyن ،بyل
أيyضا عyلى عyالقyة املyراهyق بyإخyوتyه وأقyاربyه وجyميع املyقربyني مyنه ،كyذلyك تyشكل الyقيم واملyبادئ عyامyال مyهما فyي تyزويyد
املراهق باإلحساس باألمن.
وتyyقول الyyدكyyتورة كyyلير فهyyيم) (-1-2007:31عyyندمyyا يyyتعكر صyyفاء اجلyyو األسyyري وتyyسود حyyياة األسyyرة
املyشاحyنات وخyاصyة بyني الوالyديyن ،أو يyتعرض املراهyق إلyى املyعامyلة السyيئة مyن الوالyديyن بyالyقول أو الyعمل ،تyنشأ نyتيجة
ذلyك روح الyعداوة لyدى املyراهyق ورغyبته فyي االنyتقام ،وتyزداد لyديyه احلyساسyية فyي الyكثير مyن املyواقyف لyيصبح :عyنيدًا،
أنyانyيًا ،قyلقًا ،مyنبوذا مyن زمyالئyه .وقyد يyؤدي هyذا اإلحyساس بyاملراهyق إمyا إلyى اجلyنوح أو إلyى االسyتكانyة واالسyتسالم،
ويyصبح مyكتئبًا ،كyما أنyه فyي بyعض األحyيان يyضعف تركyيزه الyذهyني فyيؤثر عyلى إجنyازه الyدراسyي ،وبyالyتالyي يyبتعد عyن
أقرانه ،وتظهر لديه اضطرابات في شخصيته تنتقل معه في املراحل العمرية املستقبلية.
وتؤكyد الyدكyتورة كyلير فهyيم أيyضا أن مyن مyصادر الyقلق الyذي يyعانyى مyنه املراهyق ويyفقده األمyن تyلك األخyطاء الyتربويyة
الyتي يyقع فyيها الوالyدان كyأسyلوب الyترهyيب والyقسوة فyي املyعامyلة ،وجyدير بyالyذكر أن كyبت االبyن لyلمشاعر املؤملyة نyتيجة
تyلك املyعامyلة تyبقى فyي أعyماق نyفسه لتظهyر مyن جyديyد فyي حyياتyه املسyتقبلية عyلى هyيئة مyرض نفسyي ،أو قyد يyنعكس
على اجتاهاته في حياته العلمية أو حياته العاطفية في تنشئته ألبنائه مستقبال ).(-1-2007:32

 .2ح_اج_ة ال__مراهق ل_لحب وال_تعاط_ف

احyتياج املyراهyق لyلحب والyتعاطyف ال يyقل أهyمية عyن احyتياجyه لyألمyن واالسyتقرار ،فyحب الyوالyديyن وعyطفهما لyه
ميyنحان املراهyق الyقدرة عyلى مواجyهة مyطالyب احلyياة خyارج املyنزل ،أكyثر مyن مواجyهة أولyئك األبyناء الyذيyن ال يyتمتعون بyحب
ذويyهم والyتعاطyف مyعهم لyتلك املyطالyب ،ولyكن يyنبغي أن نyعلم أن مyنح املراهyق حyب األهyل وتyعاطyفهم يyجب أن يyكون فyي
حyدود بyحيث ال يyصل إلyى درجyة املyبالyغة الyتي ميyكن أن تؤدي بyه إلyى الyشعور بyأنyه سyيكون فyي مyأمyن مyن احملyاسyبة إذا مyا
أخyطأ ،بyل يyجب أن يyكون هyذا احلyب مسyتنيرا وواعyيا ،وبyذلyك تyتحقق عyند املyراهyق الyثقة بyالyنفس ويخyلق لyديyه الyرضyا
جتاهها فيشجعه على محاولة حتقيق طموحاته بدون خوف من نتيجة الفشل )كلير ،فهيم .(-1- 2007:30
وتyقع عyلى عyاتyق األم مyسؤولyية كyبيرة إلشyعار األبyناء بyاحلyب والyتعاطyف ،فهyي صyمام األمyان فyي األسرة ،وهyي ربyة
املyنزل املyسؤولyة عyن تربyية أبyنائyها وتنشyئتهم وفyهم احyتياجyاتyهم اجلyسمانyية والyعقلية والوجyدانyية والنفسyية ،فهyي الyقدوة
واحلyضن الyدافyئ واحلyنان واألمyان ،وعyندمyا يyكون دور األم األسyاسyي عyصا التهyديyد اجلyوفyاء عyند كyل مyخالyفة أو سyلوك
خاطئ يحدثها األبناء ،فإن ذلك ميثل صورة مرفوضة من كل الوجوه.
فyاألمyومyة لyم تyكن يyومyا كyلمات تyطلق فyي الyهواء للتسyلية ،وإمنyا هyي فyن وعyلم ووظyيفة فyي غyايyة األهyمية ،وعyلى
أسyاسyها ميyكن أن تyبنى شyخصية األبyناء أو تهyدم أو ميyكن أن تyسعد حyياتyهم أو تyشقى ،وميyكن أن تؤدي إلyى جنyاح األبyناء
أو إلyى فشyلهم ،فyاألمyومyة ممyارسyة وحyياة تyبدأ مyنذ أن يyكون الyطفل جyنينا فyي رحyم أمyه وتسyتمر فyي مyراحyل حyياتyه
الyتالyية ،وحyب األم وحyنانyها هو الyذي يyجعل االبyن إنyسانyا سويyا خyالyيا مyن االضyطرابyات النفسyية ،ويyنعكس ذلyك عyلى
حyياتyه االجyتماعyية واسyتقراره )فهyيم ،كyلير  .(2006:115ويؤدي احلرمyان الyعاطyفي لyدى املراهyق إلyى عyدة مyشاعر
مثل :الغضب ـ والعدوان ـ والعناد ـ والعصبية ـ واخلوف ـ وأحالم اليقظة )فهيم ،كلير.(-1- 2007:30
 .3ح_اج_ة ال__مراهق إل_ى ال__عبادة
يyتكون اإلنyسان مyن جyسم ونyفس ،ونyقصد هyنا الyروح  ،وكyما أن لyلجسم مyطالyبه وحyاجyاتyه وشyروط منyوه ،فyكذلyك
الyنفس لyها حyاجyاتyها وشروط منوهyا ،وبyذلyك يyتم الyتوازن بyني اجلyسم والyنفس وتyتوافyق وظyائyفهما ،وهو مyا تyقتضيه حyكمة
احلyياة ،وهyناك كyثير مyن اآلبyاء يهyتم مبyطالyب اجلسyد ألبyنائyهم مyن غyذاء ومyلبس ومyسكن ،دون أن يyعيروا أدنyى اهyتمام
باملطالب الروحية )السبيعي ،عدنان .(1998:166
وفyي عyصرنyا احلyاضyر تyراجyعت الyطاقyات الyروحyية وانكمشyت ممyارسyات الyعبادة ،وخyاصyة فyي اجملyتمعات املyتحضرة،
وصyاحyب ذلyك تyناقyص األمyان النفسyي وهyبوط الروح املyعنويyة لyألفراد واجلyماعyات ،وكyل ذلyك مyا كyان ليحyدث لوال طyغيان
الyتوجyهات املyاديyة فyي الyعلم والyعمل ،وكyذلyك األزمyات االقyتصاديyة ومyخاطyر احلyروب والyصراعyات الyثقافyية ،ويyكمن
خyلف كyل ذلyك عyامyالن كyبيران هyما الyتغيرات السyريyعة وسوء اسyتخدام الyعلم ،ممyا يسyتدعyي الyعمل عyلى تyقويyة مyعنويyات
اإلنسان والقيم البشرية )نفس املرجع ص.(167
وتyتميز مرحyلة املراهyقة بyأنyها فyترة يyقظة ديyنية يyصبح فyيها املراهyق فyي حyالyة فyحص ومyناقyشة ونyقد لyلمعتقدات الyديyنية
الyتي اكتسyبها فyي طyفولyته ،فyيخضعها لyلتعديyل حyتى تyتواءم مyع حyاجyاتyه اجلyديyدة الyتي صyارت أكyثر نyضجا ،وهyذه
الyصبغة الyديyنية لهyذه الyفترة تزيyد مyن اهyتمام املراهyق بyاملyسائyل الروحyية ،وجتyعله مyطالyبا مبyمارسyة الyعبادات بyصورة أكyثر
جدية مما كان عليه احلال في مرحلة الطفولة )صادق ،آمال؛ وأبو حطب ،فؤاد .(2008:318
ويyتدرج األبyناء فyي تyعلم اإلميyان وسyائر الyقيم األخyالقyية مyنذ سyني الyطفولyة ،وذلyك عyن طريyق مyا يyلقونyه مyن ذويyهم مyن
تyقبل وأنyس ورضyا ،ومyا يتهyيأ لyهم مyن اسyتقرار وطyمأنyينة عyند ممyارسyتهم أداء فرائyض الyعبادة ،وهyنا تyكمن أهyمية دور
األسرة فyي غرس الyقيم الyديyنية واألخyالقyية عyند األبyناء ،تyسانyدهyم فyي ذلyك املؤسyسات املyدرسyية واإلعyالمyية )السyبيعي،
عدنان .(1998:173
وتyعطي الyدكyتورة كyلير فهyيم ) (-2-2007إشyباع احلyاجyات الروحyية للشyباب أهyمية قyصوى ،وتyعتبرهyا »مyظلة
وقyايyة فyي إشyباع احلyاجyات األخyرى« ،وهyذا اإلشyباع لyلحاجyات الyروحyية يyعتبر أمyرا أسyاسyيا لyلكائyن احلyي ال ميyكن أن
يyعيش بyدونyها ،كyما ترى أن » نyظام إشyباع احلyاجyات الفسyيولوجyية والنفسyية واالجyتماعyية ميyكن أن يتهyدد إذا لyم يوازن

بyني إشyباع هyذه احلyاجyات وإشyباع حyاجyاتyه الروحyية« .وكyلما مت إشyباع هyذه احلyاجyة الروحyية ازداد شyعور الyفرد بyاحyتياجyه
لyلمزيyد مyنها ،حyيث تyقول كyلير» :مyن يyشعر بyنعمة االرتyواء مyن الyقرب لyله ومyحبته يyشعر دائyما أنyه ال يسyتطيع أن
يعيش في غنى عن هذا النبع الذي يفيض ماء احلياة« )ص .(34

ثانيا :الحاجات االجتماعية واملعنوية في فترة املراهقة
احلyاجyات االجyتماعyية واملyعنويyة لyلمراهyق تتمثل فyي تyلك الyتي إذا مyا أشبعت يyشعر املراهyق بyأنyه إنسان لyه قيمته فyي
اجملتمع ،ومyن خyاللyها تتحقق فكرة إثبات استقالليته وعدم اعتماده عyلى اآلخرين ،وقyدرتyه عyلى القيام بyشؤونyه اخلاصة،
وكذلك قدرته على تزعم وقيادة اآلخرين ،وهذا الشعور يدفع به إلى تطوير ذاته ويستمر في التحصيل واإلجناز ،فيؤدي ذلك
إلyى شعوره بyالyكفاءة ويكتسب مyكانyة مرموقyة بyني أفراد جyماعyته ،وفيما يyلي نyبني أهyم عyناصyر االحتياجات االجتماعية
واملعنوية:
 .1ح‚اج‚ة ال‚‚مراه‚‚ق إل‚‚ى االن ‚‚تماء
يyقال :إن اإلنyسان اجyتماعyي بyطبعه ،وهyذا مyا يyؤكyده عyلماء الyنفس الyذيyن يyرون أن اإلنyسان دائyما فyي حyاجyة إلyى
جyماعyة يyنتمي إلyيها ويكتسyب بyينها مyكانyة اجyتماعyية تyشعره بyالyراحyة والyسعادة ،ولyالنyتماءات دوائyر مyتعددة مyن
االنyتماءات ،ولyكي تyتكامyل شyخصية املراهyق ويyتمتع بyالyصحة النفسyية يyحتاج إلyى إشyباع حyاجyته مyن هyذه االنyتماءات
املتعددة ،ونذكر أهمها فيما يلي:
ا .االنyتماء إلyى الyله سyبحانyه وتyعالyى :فyال ميyكن أن يyتحقق لyلمرء اإلميyان والرضyا بyحياتyه واالقyتناع مبyا هو فyيه دون
االنyتماء إلyى اخلyالyق ،فyكيان اخملyلوق يyرتyبط دائyما مبyن خyلقه ويسyتكمل بyالyعالقyة مyعه ،ويجyد الyراحyة واالحتyاد مyعه
ويyعطيه اإلحyساس بyاالطyمئنان ،ويyشعر بyأن الyله بyجانyبه يyعينه عyلى الyنجاح والyتوفyيق فyي كyل جyانyب مyن جوانyب احلyياة
)فهيم ،كلير .(2007:26
ب .االنتماء إلyى األسرة :وتyعتبر األسرة أول جyماعyة يyحس نyحوهyا االبyن بyاالنyتماء ،وهyي الyتي يyقترن اسyمها بyاسyمه
وتyصاحyبه طوال مراحyل حyياتyه ،فyالyترابyط األسري ومyا يyسودهyا مyن محبة ،واستعداد أفرادهyا للتضحية مyن أجyل اآلخر
ومساعدة بعضهم بعضا ،كل ذلك يجسد معنى االنتماء األسري ،وهو في حد ذاته يعني جوهر العطاء واألخذ بني أفراد
األسرة الyتي يتعدى مسyتواهyا مyن اجلyوانyب املyاديyة إلyى مyا هو أكyثر أهمية ،وهyي اجلyوانyب الyذهyنية والروحyية والنفسية
)فهيم ،كلير .(-2- 2007:26
وتتمثل عوامل تنمية اإلحساس باالنتماء إلى األسرة في العوامل اآلتية:
 توفير اجلو األسري املتماسك. يجب أن يسود بني أفرادها الوئام واحملبة والتضحية. خلو النظام األسري من تيارات متناقضة. قضاء األسرة معا وقتا كافيا. ارتباط األسرة بأهداف وآمال مشتركة. ضرورة أن تسود العدالة في املعاملة بني أفرادها. متسك األسرة بالقيم الدينية واألخالقية. إحساس أفرادها باستعداد كل منهم للتضحية من أجل اآلخرين والتعب من أجلهم. احترام حرية كل فرد في األسرة ،واالعتراف باختالفات األمزجة والفروق الفردية بني أفرادها. إتyاحyة اجلyو الyدميyقراطyي لyألسرة ،ممyا يyساعyد عyلى تyنمية شyخصيات أفرادهyا وإخراج اسyتعدادهyا مyن طور الyكمونإلى التطور )فهيم ،كلير .(-2-2007:28

ج .االنyتماء إلyى اجلyماعyات :مyثل االنyتماء إلyى جyماعyات الyلعب أو إلyى املyدرسyة كجyماعyة أو هyيئة اجyتماعyية أو إلyى
جyماعyة ديyنية أو جyماعyات الyهوايyات أو اجلyماعyات السyياسyية أو الريyاضyية أو غyيرهyا ،ودور األسرة فyي اخyتيار اجلyماعyات
الyتي يyنتمي إلyيها االبyن املراهyق وتوجyيهها وتyبصيره بyأهyداف هyذه اجلyماعyات والyفوائyد أو املyضار الyتي ميyكن أن تواجyهه
هو دور مهم ال يستهان بقيمته ونتائجه )فهيم ،كلير .(-1- 2007:6
د .االنyتماء إلyى الyوطyن :وهyذا الyنوع يyعتبر مyن االنyتماءات املyهمة الyتي يyحتاج إلyيها اإلنyسان ،ويحyمل هyويyته،
فyاملراهyق عyندمyا يyشعر بyانyتمائyه لوطyنه يyغمر حyياتyه االطyمئنان واالسyتقرار ،ويyشعر بyأنyه يyنتمي إلyى مجyموعyة تyتفق مyعه
فyي الyطباع والyتقالyيد وطرق املyعيشة ،تyسانyده وحتyميه مyن املyظالyم والyعدوان وتوفر لyه وألسرتyه الراحyة واحلyياة الyكرميyة،
ومتده باحتياجات احلياة املادية واملعنوية.
وتتميز شخصية الشاب املنتمي إلى وطنه باخلصائص التالية:
 هي تلك الشخصية التي يكون لديها االستعداد أن تقبل على العمل املنتج للصالح العام. هي تلك الشخصية التي تسعى لالنخراط في عمل شريف يعود بالنفع ملصلحة الوطن. هي تلك الشخصية التي لديها االستعداد بالتضحية من أجل سالمة الوطن وحمايته ضد األعداء. هyي تyلك الyشخصية الyتي لyديyها االسyتعداد ألن تyساهyم فyي بyناء الyوطyن ورفyعته ،والyذود عyن حyقوقyه وكyرامyته)فهيم ،كلير .(-2-2007:28
 .2ح_اج_ة ال__مراهق إل_ى الح_ري_ة م_ع ال_توج_يه وض_بط الس__لوك
إن احلyاجyة إلyى احلريyة رغyم أهyميتها لyلمراهyق تyتطلب وجود سyلطة موجyهة أو ضyابyطة ،وتyتمثل هyذه احلyاجyة فyي أبسyط
صyورهyا فyي حريyة الyتعبير عyن رغyبات املراهyق وآرائyه ،وهyي تyبدأ عyند اإلنyسان مyنذ مراحyل حyياتyه األولyى وتسyتمر قويyة
طول الyعمر ،بyحيث ال يyطيق اإلنyسان بyطبيعته الyشعور بyأن هyناك أي قyيد ميyنعه مyن حريyة احلركyة والyتعبير عyن الyنفس،
وهyذه احلyريyة والyرغyبة فyي االسyتقالل فyي الyتصرفyات الyشخصية تyساعyد املyراهyق عyلى الyنمو والyتقدم ،بشyرط أال تyكون
حريyة مyطلقة ،ولyذلyك يyصاحyب احلyاجyة إلyى احلريyة عyادة وجود سyلطة موجyهة أو ضyابyطة ،وهyذه السyلطة املوجyهة يyقوم بyها
كyل مyن الyوالyديyن فyي املyنزل ،ثyم املyدرسyني فyي املyدرسyة ،ثyم الyرؤسyاء فyي الyعمل ،وهyكذا)فهyيم ،كyلير -1-2007؛
فهيم ،كلير.( -2-2007:
وتyكمن أهyمية الyتوجyيه والyتبصير الyتي يyحتاجyها املyراهyق فyي أنyها تyتيح لyه فyرصyة احلyصول عyلى إجyابyات مyتعددة
لyلتساؤالت الyتي ميyكن أن تسyبب لyه الyقلق النفسyي ،كyما أنyها متyكنه مyن الyتمييز عyند االخyتيار بyني سyلوك أثyيب عyليه
وآخر مyنع مyنه ،فyيكتشف الyضار مyن السyلوك والyنافyع مyنها ،ويyزول الyغموض الyذي قyد يyنتابyه ،ويyساعyد ذلyك عyلى منو
الyضمير ،وهو السyلطة الyذاتyية الyتي يyغشاهyا ،وتyكون فyي نyفس الوقyت مyحببة إلyيه ،ألنyها نyابyعة عyنه وليسyت مyفروضyة
عyليه .وتظهyر مyدى قوة الyضمير فyي مرحyلة الشyباب حyيث تyختفي السyلطة الوالyديyة وال يyبقي إال هyذا الyضمير الyذي يوجyه
الyفرد مبyوجyب مyا اكتسyبه مyن قyيم وعyادات وأفyكار ،فyيؤدي بyه إمyا إلyى الyطريyق السyليم أو أنyه ال يyقوى ضyميره عyلى
ممارسة السلطة على سلوكه فيقع في احملظور)فهيم ،كلير .( -1-2007
لyذلyك لyكي تyؤتyي ثyمار الyتوجyيه والyتبصير أكyلها ،ال بyد لyلوالyديyن مyن إدراك عyدة أمور فyي تyعامyلهما مyع أبyنائyهما
املراهyقني كyل حسyب جyنسه ،أهyمها ضرورة التسyلح بyالوعyي الyتام بyحتمية مرور األبyناء بyالyفترة االنyتقالyية )مyن الyطفولyة
إلyى املyراهyقة( لyكي يyساعyدا عyلى اجyتيازهyا بyطريyقة سهyلة .كyذلyك يyجب أال يyعكس الyوالyدان جتyاربyهما الyشخصية فyي
فyترة مyراهyقتهما عyند تyوجyيه أوالدهyما ،بyل يyجب الyلجوء إلyى مyا أثyبتته حyقائyق الyعلم فyي الyعصر احلyديyث مyن حyقائyق
املراهقة ،وكيفية ترشيدها ،ألن األجيال تختلف والعلم يتطور)اخلطيب ،موسى.(1993 :103
إن جتyنب الyتدخyل فyي كyليات أو جyزئyيات حyياة املyراهyق مyن أسyاسyيات الyتربyية الyصحيحة ،مyن ذلyك مyثال أهyمية
إعyطائyه الyفرصyة إلظyهار شyخصيته فyي ترتyيب حجyرتyه ،واخyتيار الyكتب الyصاحلyة الyتي يرغyب فyي قراءتyها وكyذلyك اخyتيار

األصyدقyاء ذوي السyلوك احلyسن ،كyما أن لyه احلyق فyي اخyتيار املyالبyس الyتي تروق لyه ،وهyكذا .إال أنyه بyالرغyم مyن ذلyك
فyإن هyذه احلريyة يyجب أال تyكون مyطلقة ،فyهناك أمور مشyينة عyلى الوالyديyن مراقyبتها وأن يyطلب مyن األبyناء جتyنبها ،عyن
طyريyyق إبyyعاد املyراهyyق عyyن األشyyخاص ذوي املyyيول الهyyدامyyة ،أي املyyنضمني لهyyيئات متyyيل لyyلعنف ،أو الyyتعصب الyyديyyني،
وجyماعyات أخرى منحyرفyة .مyن ضyمن الواجyبات أيyضا إبyعاد الyكتب الهyدامyة والyتشجيع عyلى الyكتب اإليyجابyية ،والyتي
تلقي الضوء على الشخصيات التاريخية القتباس املثل العليا ممن قضى حياته خلدمة اإلنسانية.
ويyضع اخلyطيب بyعض الyنقاط املyهمة الyتي يyجب أن يyتوخyاهyا الyوالyدان عyند مyعامyلتهما مyع ابyنهما املyراهyق ،هyي
كالتالي:
 .1أن يكون الوالدان قدوة حسنة البنهما املراهق في السلوك ،أكثر من تقدميهما النصائح والوعظ املباشر له.
 .2الوضع في االعتبار أن الصدق مع النفس ومع املراهق هو أفضل وسيلة لإلقناع.
 .3أهyمية مyراعyاة الyقضايyا األسyاسyية لyدى املyراهyق ،وهyي االسyتقالل واحلyريyة فyي الyتعبير عyن نyفسه الyرومyانسyية،
وعyدم الyثبات االنyفعالyي ،مyن هyذا مyثال ترك مyساحyة كyافyية لyلمراهyق لyكي يyكون حرًّا فyي اخyتيار مyالبyسه وريyاضyته
وتعليمه ومهنته املستقبلية ،وغيرها.
 .4إعyطاء املراهyق الyفرصyة لyلمشاركyة الyدميyقراطyية فyي تسyيير أمور الyبيت ،والyتعبير عyن رأيyه ،وإجyادة إقyامyة حوار
بyينه وبyني الyكبار ،وهyي فرصyة نyادرة لyتعميق السyلوك الyدميyقراطyي لyديyه ،كyما أنyها تyكون مyفيدة بyالنسyبة لyه فyي
حياته املستقبلية.
 .5عyyدم الyyلجوء إلyyى الyyعنف والقهyyر والyyضغط فyyي الyyتعامyyل مyyع املyراهyyق ،ألنyyه يyولyyد الyyعناد والسyyلبية والyyتطرف
والعنف.
 .6ال بyد مyن إتyاحyة الyفرصyة لyالبyن أن يyقوم مبyمارسyة جتyارب احلyلول فyيما يواجyهه فyي حyياتyه ،لyكي ال يyفاجyأ مبسyتقبل
لyyم يسyyتعد لyyه ،ولyyم يجyyد الyyبروفyyات الyyكافyyية لyyلمواقyyف احملyyتملة ،وكyyيفية الyyتصرف فyyيها )اخلyyطيب ،مyوسyyى
.(1993:105
وإذا كyyان األمyyر نyyفسه يyyنطبق عyyلى املyyعامyyلة مyyع االبyyنة املyyراهyyقة ،إال أن هyyناك بyyعض اخلyyصوصyyيات الyyتي يyyجب
مراعاتها ،منها ما يلي:
.1اإلصyغاء بyاهyتمام لyكالم االبyنة عyند جلyوئyها إلyى األم أو األب لyطلب املyشورة ،وهyنا يyجب أال يyحول انyشغال األم
فyyي الyyشؤون املyyنزلyyية أو انyyصراف األب فyyي أمyور أخyرى عyyن الyyتعاطyyي مyyع تyyساؤالت ابyyنتهما ،مyyهما كyyانyyت
تساؤالتها في رأيهما تافهة.
 .2مyyن املسyyتحسن أن يyyتم الyyتعامyyل مyyع االبyyنة والتحyyدث إلyyيها بyyأسyyلوب يُyyشعرهyyا بyyأنyyها قyyد نyyضجت ،فyyذلyyك
سيشجعها على فتح موضوعات جديدة للحوار.
 .3أن الyلجوء إلyى احلوار ،وإقyناع االبyنة بyلطف بوجyهة نyظر الوالyديyن ،هyي األكyثر واقyعية وتyأتyي بyنتائyج أفyضل عyما
لو مت معاجلة املسألة عن طريق سرد املواعظ ،وتقدمي النصائح اجلافة.
 .4يyجب عyدم السخyريyة مyن آراء االبyنة ،حyتى ولو كyانyت غyير صyحيحة ومyتطرفyة ،ألن ذلyك قyد يسyبب جرحًyا عyميقًا
يyجعلها حتجyم عyن فyتح حyوار مyع األبyويyن مسyتقبال ،كyما يyؤدي الyنقد املسyتمر لyتصرفyات األبyناء عyمومyا إلyى
عزوفهم عن التحدث مع الوالدين عندما يقعون في مشكلة.
 .5مyن األمر اجلyيد أن يتخyذ األبوان أسyلوب احلزم فyي األمور املتعلقة بyاملyبادئ واألخyالقyيات عyندمyا ينتهكها األبناء
)ينطبق هyذا عyلى اجلنسني( ،أمyا فyي األمور املyتنوعyة األخرى ال بyد مyن مyناقشyتها واتباع أسلوب اإلقناع الهادئ،
ويفيد جدا أن تشجع االبنة بامتداحها على أدائها لعمل جيد بدال من التركيز دائمًا على تعداد األخطاء.
 .6يyجب أن يyسمح لyالبyنة بyإبyداء الyرأي فyي قyرارات مyهمة تyتعلق بyاألسyرة ،وحyتى لyو اخyتلفت اآلراء بyني اجلyيلني،
فyعلى أولyياء األمور إدراك أن املyناقyشة هyي فyي املyصلحة الyعامyة لyألسرة ،فyاخyتالف الyتفكير وتyصورهyم لyألمور بyني
اجلyيلني أمر طyبيعي ،وأنyه مyن خyالل هyذه املyناقyشات ،ميyكن توجyيه األبyناء وإعyدادهyم ملسyتقبل مشyرق )اخلyطيب،

موسى .(1993:106
) (3ح_اج_ة ال__مراهق إل_ى ال__نجاح
حتyقيق الyنجاح مyن احلyاجyات الyضروريyة الyتي يyجب إشyباعyها لyدى األبyناء فyي سyن املyراهyقة ،ألنyه يyدفyعهم إلyى
مواصyلة الyتقدم نyحو االرتyقاء بسyلوكyهم ،وكyذلyك يyؤدي إلyى حتسyني مyا يyقومون بyه مyن أعyمال ،وبyذلyك يكتسyبون الyثقة
بyالyنفس ،وخyاصyة فyي هyذه الyفترة احلyرجyة مyن حyياتyهم ،فyترة املyراهyقة ،وبyالyعكس فyإن الفشyل يyؤدي إلyى اإلحyباط وفyقد
الثقة بالنفس ويدعو إلى القلق.
وحتyقيق الyنجاح لyدى األبyناء يyعتمد إلyى حyد كyبير عyلى اجلهyد الyذي يyبذلyه اآلبyاء لرعyايyة أبyنائyهم وتyشجيعهم وحyثهم
عyلى الyنجاح .كyما يyجب تyوخyي احلyذر فyي أال يyبالyغ اآلبyاء فyي الyطلب مyن األبyناء حتyقيق مyا هyو فyوق طyاقyتهم ،ويyجب
مyراعyاة الyفروق الyفرديyة فyي الyتحصيل ومسyتوى الyذكyاء لyديyهم ،وفyي هyذا اخلyصوص تشyير الyدكyتورة كyلير فهyيم إلyى
بyعض الyنصائyح لyألبويyن والyتي يyجب اتyباعyها لyيجنبوا األبyناء املyشكالت الyناجyمة عyن سوء الyتصرف إزاءهyم ،وهyي كyما
يلي:
•عyدم املyغاالة فyي األهyداف الyتي يyتوقyعانyها مyن االبyن املراهyق ،فyإذا طyلبا املسyتحيل فyسوف تyكون الyنتيجة الفشyل
وفقد الثقة بالنفس .
•ينبغي طلب األهداف املتوقعة املعقولة املناسبة لقدرات املراهق .
•ينبغي أيضا على الوالدين أن يشجعا الناجحني دائمًا ومكافأتهم .
•وعyليهما أيyضا أن يyساعyدا االبyن املyراهyق إذا فشyل فyي عyمل ،وذلyك بyتوجyيهه بyدال مyن لyومyه ،فyرمبyا يyكون هyذا
الفشل سببا لنجاح عظيم فيما بعد)فهيم ،كلير.(-1-2007
) (4ح_اج_ة ال__مراهق إل_ى ال_تقدي_ر
إن حyاجyة األبyناء لyلتقدير هو مyن أهyم عوامyل الyصحة النفسyية ،ويyقترن إحyساس األبyناء بyالyتقدير عyندمyا يyشعرون أنyهم
قyادرون عyلى حتyمل املyسؤولyية واالسyتقالل ،ذلyك الyذي ميyنحهم اآلبyاء إيyاه فyي وقyت مyبكر ،فyتنمو عyندهyم الyثقة بyقدراتyهم
وبyأنyفسهم فyي مyجابyهة مyواقyف احلyياة وصyعوبyاتyها ،وعyندمyا يyنتقل االبyن إلyى فyترة املyراهyقة ويتحyرر مyن حyالyة الyتبعية
لyآلخyريyن إلyى حyالyة يyحقق فyيها نyوعyا مyن االسyتقالل يyنتابyه شyعور بyأنyه جyديyر بyكل مyا يyوكyل إلyيه ،وبyأنyه قyوي ونyاجyح
ويستطيع أن يكفي نفسه بنفسه )السبيعي ،عدنان .(1998:114
واملراهق دائما في حاجة إلى أن يعترف به الكبار ،وأن يعاملوه كفرد له أهميته ،لذلك على الذين يتعاملون مع املراهق أن
يحترموه عند جناحه في أي عمل ،وينصتون إليه عندما يتكلم ويكافئونه عند القيام بشيء يستحق املكافأة ،ولألسرة دور
مهم في غرس إحساس املراهق بالتقدير ،كما تلعب األسرة دورا مهما في إكساب املراهق الثقة بالنفس ،ولكن في حدود ما
يتمتع به من قدرات خاصة ومميزات حقيقية لشخصيته ،ومعنى ذلك أن تتجنب األسرة املبالغة في إظهار تقديرها ملا يتمتع
به األبناء من قدرات ،وذلك لكي ال تنقلب الثقة بالنفس إلى غرور يؤدي باملراهق إلى عدم إدراكه لقدراته احلقيقية ،ويوقع
نفسه فyي مأزق الغرور ويصبح مyكروهyا مyن زمالئه ،منبوذا مyن الناس ،بينما تyساعyد جرعyات الثقة بyالyنفس التي يتلقاها
املyراهyق خyالل تنشئته فyي األسرة إلyى رفyع مسyتوى طyموحyه ،واالجتهاد ،واملyثابرة فyي دراسته ،وينعكس ذلyك فyي حyياتyه
االجyتماعyية مسyتقبال ،كyyنجاحyyه كyرب أسyرة مyyثال وجنyyاحyyه فyyي الyوظyyيفة الyتي يyشغلها بyyعد تخyyرجyyه فyyي عyمله )فهyيم،
كلير. (-1-:2007
ومyن دواعyي شyعور املراهyق بyتقدير اآلخريyن لyه مyعامyلتهم لyه كرجyل كyامyل الyنضج وأنyه أهyل لyلمسؤولyية ،وهو لyذلyك
يyعامyل كyما يyعامyل الyكبار ،ويyشارك فyي مyناقyشة املyشكالت الyتي قyد تواجyهها األسرة ،ويyحترم رأيyه ،وال بyد أن يyشعر
املراهyق بyإخyالص اآلخريyن لyه ولyكيانyه ،وأن مyصلحته كyفرد مyصانyة ،فyينشأ لyديyه احyترام الyذات فyينعكس ذلyك االحyترام
على عامله اخلارجي.

ويyرتyبط شyعور املyراهyق بyتقديyر اآلخyريyن لyه عyندمyا يyكون قyادرا عyلى اقyتباس مyعنى الشyرف والسyلوك الyقومي عyمليًا
مyنهم ،وهyذا مyا يyبرز أهyمية أن يyكون اآلبyاء قyدوة صyاحلyة البyنهم املراهyق فيكسyبون إعyجابyه واحyترامyه بyتصرفyاتyهم .إضyافyة
إلyى أهyمية إرضyاء غروره االجyتماعyي ،حyيث ميyنح املراهyق مyكانyة فyي اجملyتمع ،فyال يحyرم مyن مyجالyسة الرجyال ومyشاركyتهم
احلyديyث .ومyن األمور املyهمة أيyضا إلظyهار الyتقدير لyلمراهyق تyشجيعه عyلى االخyتالط بyاجلyنس اآلخر مyع الرعyايyة الرشyيدة
وبyذلyك تyعطى الyفرصyة لyلمراهyق لyكي يyتعلم كyيف يسyلك سyلوكyا مهyذبًyا فyي وجود اجلyنس اآلخر ،وفyى حyضرة مyن هyم أكyبر
منه سنًا أو مقاما.
وقد يجد املراهق أن استفزاز اآلخرين أو أبويه له عندما يخطئ أو يغضب ومعايرته باخلطأ نوع من اإلهانة وعدم التقدير،
لyذلyك فإن مقابلة الغضب بالغضب يزيyد مyن هذا اإلحساس ،والبديل األمثل هو أن يجد مyن ذويه القدوة احلسنة فyي الرزانة
وضبط النفس ،وفي هذه احلالة يكتشف سلوكه اخلاطئ بطريقة غير مباشرة ،وبذلك تزداد ثقته في والديه ،ويتجنب السلوك
اخلاطئ في املرات القادمة.

ثالثا؛ الحاجات املعرفية والثقافية للمراهقة
املyعرفyة والyثقافyة مyن أهyم احلyاجyات الyتي يyجب احلرص عyلى إشyباعyها لyدى املراهyق ،فyبهما يكتسyب الوعyي الyضروري
لفهم احلياة في عصر تتالطم أمواجه ،وبهما ميتلك املقدرة على التمييز بني صالح هذا العصر وطاحله.
لyقد فyطر الyله سyبحانyه وتyعالyى اإلنyسان عyلى الyتساؤل وحyب االكyتشاف ،وحyثهم عyلى اكyتساب الyعلم واملyعرفyة،
وفyضل الyعلماء مyنهم عyلى مyن ال يyعلم حyيث يyقول فyي مyحكم كyتابyه ):أَمَّyنْ هُyوَ قَyانِyتٌ آنَyاءَ الyلَّيْلِ سَyاجِyدًا وَقَyائِyمًا يَحْyذَرُ
اآلْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ الَ يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو األَْلْبَابِ(]الزمر[9 :
يyقول الyدكyتور عyبد الyكرمي بyكار » :إن الyذي يyدعyو اإلنyسان إلyى مyزيyد مyن الyتعليم هyو الyعلم نyفسه ،إذ أنyه كyلما
زادت املyعرفyة اتyسعت مyنطقة اجملyهول ،والyتقدم نyفسه يyعمل عyلى زيyادة حyاجyة اإلنyسان الشyديyدة إلyى املyعرفyة ،يyتيح
إمكانات ومجاالت جديدة ويولد دوافع جديدة للتقدم األوسع نطاقا«).(2004:8
ويyذهyب »موراي«إلى أن حyاجyة اإلنسان للمعرفة تعبر عyن »الرغبة فyي حتليل األحداث وتعميمها وامليل إلى التصحيح
الذاتي والنقد ،والشغف باألشكال الصعبة والبحث عyن املسببات« ،فyاحلyاجyة للمعرفة »تندمج مyع احلyاجyة العالية للتقدير،
فتجد الفرد دائما يبحث عن األداء األكثر دقة عند من يعرف عنهم التفوق أو املنزلة العالية« .وعند اندماج احلاجة باملعرفة
مع احلاجة إلى االستقالل يكون نتيجة ذلك أن يتصف الفرد بالريادة واخلبرة املتميزة» )الفرماوي ،حمدي .(2004:25
إن احلاجة إلى املعرفة من احلاجات املهمة لدى الفتى املراهق ،ويظهر ذلك منذ الطفولة عند محاولة الطفل التعرف على
بيئته ،وهي من العوامل التي إذا عوجلت بحكمة أمكن عن طريق ذلك تنمية إمكانيات وقدرات كامنة لديه ،تتطور بتطور
النمو حتى تصل إلى درجات ومستويات واضحة ومواهب ظاهرة في مرحلة املراهقة.
وتyعتبر احلyاجyة إلyى املyعرفyة مyن ضرورات احلyياة ،وال يسyتطيع اإلنyسان االسyتغناء عyنها ،فهyي ترتyبط ارتyباطyا وثyيقا
بyالyبعد النفسyي لyه ،فyاملyعرفyة جتyعل مyن اإلنyسان أكyثر اطyمئنانyا وأقyوى قyدرة عyلى تسyيير األمyور فyي احلyياة ،واملyعرفyة
أيyضا تyتصل بyالyواقyع االجyتماعyي ،وهyو الyوسyط الyذي يyزوده بyاملyعرفyة فyي جyميع مyراحyل الyعمر ،وبyواسyطة املyعرفyة تyنمو
إمكانات الفرد وقدراته )فهيم ،كلير .(2007:29 -2-
واإلنyسان مخyلوق مyعرفyي يyتوق لyلتعرف عyلى الوجود والyكون وخyالyقه ،ويسyتمر يyبحث عyن احلyقائyق املوثyقة ،ويجهyد
نyفسه لyالخyتراع واالبyتكار ،لyقد قyدم الyله سبحانه وتعالى معلومات وافية عن ذاته وصفاته وعن كيفية عبادته وعن اليوم
اآلخر ،بينما حyجب مyعلومyات أخرى ،ولكنه ترك أمر الكشف عنها الجتهاد اإلنسان ،حyيث يyخاطyبه املولyى) :إِنَّ فِyي خَyلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَاألَْرْضِ وَاخْتِالَفِ الyلَّيْلِ وَالنَّهَارِ آلَيَyاتٍ لِّyأُولِyي األَْلْبَابِ( ]آل عyمران  ،[190 :فyعن طyريyق املyالحyظة والتجyربyة
واحملyاولyة واخلyطأ والصواب تyوصyل اإلنسان إلyى االكyتشافyات العلمية ومازال مستمرا فyي الyبحث لyالرتyقاء بyأمyور دنyياه
)السامرائي ،نعمان .(2000:95 - 96
وهyنا جتyدر اإلشyارة إلyى أن الyثقافyة لyها دورا مyهما فyي الyتنظيم املyعرفyي ،وهyي أحyد مyصادر املyعرفyة ،فyعندمyا تهyتم
الyثقافyة مبyظاهر الyغنى والyثروة مyثال يyتم إدراك هyذه الyظاهرة بسyرعyة ورمبyا يyتم تyصنيف الyناس تyبعا لyتشابyههم فyيها ،نوع

املyنازل الyتي يyسكنونyها والسyيارات الyتي يركyبونyها واملyدارس الyتي يرسyلون إلyيها أبyناءهyم  ...إلyخ ،وإذا اهyتمت الyثقافyة
بyلون البشyرة ،فyسوف يyكون املyيل إلyى تقسyيم الyناس إلyى بyيض وسyود وهyكذا ...إن املyفاهyيم الyثقافyية الyتي تyعلمها
الyفرد حتyدد عyمليات التجyميع والyتنظيم املyعرفyي لyديyه وتyؤثyر عyلى كyل مyا يyصدره مyن أحyكام عyلى كyل مyا يyحيط بyه
)الفقي ،حامد؛ وخير الله ،سيد .(1974:45
واجلدير بالذكر أن التغيرات في حاجة الفرد وكذلك التغيرات في معلوماته هي متداخلة ،مبعنى أنه كلما شعر املرء أنه
أمام حاجات جديدة واكب ذلك رغبته فyي البحث عyن معلومات جديدة لتزداد معارفه ،وكلما ازدادت معارفه نتجت لyديyه
حاجات جديدة تدفعه للمزيد من التعلم واملعرفة )الفقي ،حامد؛ وخير الله ،سيد .(1974:61
وهyنا ميyكن الyقول بyأن الyثقافyة مكتسyبة وتyعتمد فyي الyدرجyة األولyى عyلى الyقراءة والyندوات الyعلمية واألدبyية وغyيرهyا،
بينما املعرفة تكتسب بالسماع واملمارسة ،وتعتمد في الدرجة األولى على اإلدراك والذكاء والفطنة والفراسة ،وهي
بذلك ال يدركها إال من ميتلك املقدرة العقلية ،وبينما العارف يلمس فعله
وأقوالyه جyميع شرائyح اجملyتمع فyإن املyثقف يyخاطyب شريyحة محyددة مyن اجملyتمع )www. Alachebal.ibda3.org/
.(t194-topic
وأول مyن عرف الyثقافyة هو الyعالyم األنyثروبولوجyي تايلور ،حyيث عرفyها بyأنyها »ذلك الكل املعقد الذي يتضمن املعارف
واملعتقدات والفن والقانون واألخالق والعادات ،وأي قدرات أخرى اكتسبها اإلنسان كعضو فyي اجملتمع« )جالل ،سعد د.
ت ،(91:وهyي الyتي يyنقلها اآلبyاء عyن األبyناء ،ولyذلyك يyعرفyها الyبعض بyأنyها انyتقال سyبل الyتكيف مyع الyبيئة الyتي
تyوصyل إلyيها اآلبyاء واألجyداد )نyفس املyرجyع ص  .(92والyثقافyة كyما يyعرفyها كyلباتyريyك هyي » :كyل مyا صyنعته يyد
اإلنyسان وعyقله مyن مyظاهyر فyي الyبيئة االجyتماعyية ،أي كyل مyا اخyترعyه اإلنyسان أو اكyتشفه وكyان لyه دور فyي الyعملية
االجyتماعyية« )نyاصyر ،إبراهyيم  .(2004:119ويyعرفyها رالyف لyنتون عyلى أنyها » كyل مركyب يyضم األشyغال الyيدويyة
واملyyعتقدات والyyفنون وجyyميع الyyعادات األخyرى الyyتي يكتسyyبها اإلنyyسان بyوصyyفه عyyضوا فyyي جyyماعyyة ،وكyyل مyyا يyyنتجه
اإلنyسان الyعادي مyن األشyياء الyتي تyقرهyا هyذه الyعادات ،وهyي –الyثقافyة -حyصيلة االسyتجابyات الyتكيفية لyإلنyسان،
وبyاإلجyمال هyي جyميع األفyكار املyتصلة بyالyطرز الyقياسyية للسyلوك ،وهyي مجyموعyة مyتشابyكة مyن الyوسyائyل الyتي تتخyذ
شyyكل أمنyyاط مyyعينة وتyyختص بyyتلبية حyyاجyyات احلyyياة ،وهyyي شyyبكة مyyن األهyyداف الyyتي تyرمyyي إلyyيها املنجyyزات الyyفرديyyة
واجلماعية« )نفس املرجع ص .(120
واإلنسان الواعي هو إنسان مثقف بالضرورة ،يعرف ويدرك مجريات احلياة مyن حوله ،وكيف تتشكل أمته ،بyل واحلياة
البشرية بصفة عامة ،هذا املثقف بضاعته معلومات وأفكار ،سواء أبدعها بنفسه أو انتقلت إليه بحكم التواصل مهما كان
نوع هذا التواصل ،فآمن بهذه األفكار مع االقتناع التام بأن يتبناها بوعي ورؤية ،وأكثر من ذلك بأن يقنع بها اآلخرين ،وهو
في ظنه أنه ينشد التغيير إلى األفضل على تفاوت في ذلك بني فكرة وفكرة ومعلومة وأخرى)نفس املرجع ص  .(111وهنا
تتبلور لدى املثقف خاصية ثنائي الثقافة واملعرفة ،وهو ما حتتاجه اليوم األجيال اجلديدة في الوطن العربي.

ح‚اج‚ة ال‚‚مراه‚‚ق ل‚‚لمعرف‚‚ة وال‚‚ثقاف‚‚ة
إذا كyانyت املyعرفyة ) (cognitionتعني العمليات التي تهتم »بتصنيف وتخزين ودمج املعلومات التي يتعرض لها
اإلنسان مع املعارف املوجودة لديه واستدعاء واستخدام هذه املعارف فيما بعد« ،و هي بذلك تشتمل على التفكير واالدراك
والفهم وغيرها)فرغلي ،عالء  ،( 2008:18فإن الثقافة هي التي تخلق القوالب واألوضاع االجتماعية والتي يعبر بها
الyفرد عyن انyفعاالتyه وعyواطyفه ومyشاعره .وبyينما تyرتyبط اجلyوانyب املyعرفyية مبسyتوى الyذكyاء والyقدرة الyعقلية كyالتحyليل،
واالستنباط ،واالستنتاج ،فإن القوالب الثقافية تتيح الفرصة إلبراز ماتنتجه املعرفة.
وفي سن املراهقة ،يصل األبناء إلى أعلى درجات القدرات العقلية حيث يعزز النمو هذه العمليات ،مما يؤدي إلى إدراك
املراهق إلى املتغيرات التي حتيط به .ولكي يستغل األبناء هذه القدرات على أكمل وجه ،فyإنyه بyحاجyه إلى توظيفها فيما
تتيحه له األسرة واجملتمع من إمكانيات ووسائل ثقافية واجتماعية .فهو في حاجة إلى املساعدة الكتشاف قدراته الكامنة
أوما قyد ميتلكه مyن مواهب علمية أوأدبية كاالختراع أو الكتابة والفن وغيرها .وكل هذا يتطلب التمرين واخلبرة الكافية،
وميكن تنمية هذه القدرات منذ الطفولة ،ويتيح له ما اكتسبه من خبرات في طفولته إلى اإلرتقاء مبواهبه وقدراته.

إن لyلبناء النفسyي لyإلنyسان عyمومyا والشyباب بyصفة خyاصyة ،قyدرات عyقلية ومyيول سyائyدة مyهمة لyلنشاط الyعقلي كyما
أن لyyها أهyyميتها فyyي بyyناء شyyخصياتyyهم ،ممyyا يسyyتدعyyي األمyر إلyyى أن نyyنظر إلyyى هyyذه الyyقدرات الyyعقلية واملyyيول نyyظرة
موضوعyية وواعyية عyند وضyع برامyج يهyتم بyأمور األبyناء ورعyايyتهم وتوجyيههم الyتربوي واملyهني وعyند اخyتيار هوايyاتyهم
والعابهم وأوجه نشاطاتهم اخملتلفة في أوقات فراغهم)منصور ،أحمد و الشربيني زكريا .(2004:51
تyلك هyي بyعض احلyاجyات املyهمة الyتي يyجب إشyباعyها فyي فyترة املراهyقة ،ومyن شyأن ذلyك أن يخyلق مyن املراهyق شyخصية
سyليمة خyالyية مyن األمراض النفسyية مyتكيفة مyع اجملyتمع ومنسجyمة مyع ذاتyها ،تؤهyل االبyن لyالنyتقال إلyى مرحyلة الرشyد،
وهو أكثر مقدرة على حمل أعبائها.

الفصل الخامس
البناء املتكامل للشخصية
وصلتها بمفهوم الذات عند األبناء

بعد مناقشة احتياجات النمو عند األبناء ميكن طرح السؤالني التاليني:
أوال :إلyى أي مyدى ميyكن أن يyساهyم إشyباع هyذه احلyاجyات فyي إكyساب األبyناء شyخصية مyتكامyلة
 ،Personalityأو كما يطلق عليها أيضا »الشخصية املتسقة« ؟
ثانيا :ما عالقة مفهوم الذات بالشخصية املتكاملة؟
بyعد أن عyرفyنا حyاجyات الyنمو فyي مyرحyلتي الyطفولyة واملyراهyقة ،فyإن اإلجyابyة عyلى هyذيyن الyسؤالyني تسyتدعyي مyعرفyة
طyبيعة الyشخصية بوجyه عyام ومyكونyاتyها ،وكyذلyك مyعرفyة مyاذا يyقصد بyالyشخصية املyتكامyلة ومyا هyي سyماتyها والyعوامyل
اخملتلفة التي تؤثر في تكوينها.
Integrated

تعريف الشخصية بوجه عام
يyتساءل الyدكyتور شyعبان عyلي حسyني) (2002حول مyشكلة تyعريyف الyشخصية  ،فyيقول :نyحن أفراد  ،نyتعامyل مyع
الyعالyم بyطرقyنا الyفريyدة ،مyا الyذي يyجعلنا مyختلفني عyن بyعضنا الyبعض؟ كyيف ميyكننا حتyديyد ووصyف هyذه االخyتالفyات
ومقارنة األفراد بعضهم ببعض؟
ويyجيب » :يسyتخدم مyصطلح الyشخصية لyوصyف الyصفات الyالفyتة لyلنظر واالعyتياديyة لسyلوك شyخص مyا والyتي
حتyyدد طyyريyyقة تyyعامyyل الyyفرد مyyع احلyyياة فyyمعظمنا يyyعرف أشyyخاص لyyهم خyyصائyyص مسyyتقرة نسyyبيا مyyثل الyyتأخyyر عyyن
االجyتماعyات ،الyعدوانyية أمyام الyنقد الyذي يوجyه إلyيهم ،الهyدوء واالتزان ،االنyطواء وغyيرهyاممyا يyجعلنا قyادريyن عyلى الyتنبؤ
بهyذه السyلوكyيات .وأمنyاط اخلyصائyص هyذه تyتسم بyأنyها مسyتقرة وتتحyمل الزمyن وليسyت خyصائyص عرضyية أوعyشوائyية،
كyذلyك فyإن هyذه اخلyصائyص ممyيزة حyيث تهyتم بyنمط االسyتعدادات والسyلوكyيات واخلyصائyص االسyتثنائyية لyلفرد وال نyعتني
بتلك اخلصائص التي ميتلكها كل أو معظم الناس اآلخرين« )ص .(52
فyقد تyكون بyعض هyذه اخلyصائyص واالسyتعدادات الyشخصية قويyة ومyتكررة وقyد تyكون ضyعيفة وغyير مyتكررة ،ومyا هو
مyدعyاة الهyتمامyن مyن هyذه الyشخصية هyو كyل مyا تyتفرد بyه وميyيزهyا عyن غyيرهyا وقyوي وثyابyت فyيها)نyفس املyرجyع ونyفس
الصفحة(.
وهناك الكثير من التعريفات للشخصية نذكر بعض منها:
يشير محمد إفرخاس إلى عدة تعريفات للشخصية كما عرفها بعض املتخصصني ،نذكر بعضها فيما يلي:
 الyشخصية كyما يyعرفyها جوردون الyبورت هyي » :الyتنظيم الyديyنامyي داخyل الyفرد لyتلك األجهyزة النفسyية الyتي حتyددطابعه اخلاص في توافقه لبيئته «.
 ويyعرف إيyزنyك الyشخصية عyلى أنyها » هyي اجملyموع الyكلي ألمنyاط السyلوك الyفعلية أو الyكامyنة لyدى الyكائyن،ونyظرا ألنyها تتحyدد بyالوراثyة فyإنyها تyنبعث وتyتطور مyن خyالل الyتفاعyل الوظyيفي ألربyعة قyطاعyات رئيسyية ،تyنتظم
فyيها تyلك األمنyاط السyلوكyية :الyقطاع املyعرفyي )الyذكyاء( ،الyقطاع الyنزوعyي )اخلyلق( ،الyقطاع الوجyدانyي )املزاج(،
والقطاع البدني )التكوين(«.
 ويyعرفyها واطyسن بyأنyها » :مجyموع األنشyطة الyتي ميyكن اكyتشافyها عyن طريyق املyالحyظة الyفعلية للسyلوك لyفترةكافية بقدر اإلمكان  ...ومبعنى آخر :فإن الشخصية هي النتاج النهائي ألنظمة عاداتنا«.
 ويyyقرر كyyنف أن الyyشخصية » هyyي أسyyلوب الyyتوافyyق الyyعادي الyyذي يتخyyذه الyyفرد بyyني دوافyyعه الyyذاتyyية املyركyزيyyةومطالب البيئة«).(2011:31
ويyنظر فyرويyد لyلشخصية كyمكون لyثالثyة مسyتويyات وهyي :الyهوى واألنyا واألنyا األعyلى ،ولyكل مسyتوى مyن هyذه
املسyتويyات وظyيفة مyعينة .فyيختص املسyتوى األول » الyهو«  idبyالyقدرة الyغريyزيyة ،ويyتألyف مyن املyوروثyات والyغرائyز

الyفطريyة لyإلنyسان ،فyهو مخyزون الyدوافyع واسyتجابyاتyها الyفطريyة وهyو الشyعوري ،ال مyنطقي ،ال خyلقي ،وال يyقيم وزنyا
لyلمثل واملyعايyير يyتبع مyبدأ الyلذة  Pleasure Principleالyتي تyتطلب اإلشyباع الyفوري لyلرغyبات املyلحة دون اعyتبار
للنتائج.
أمyا »األنyا  ،«egoفyهو املسyتوى الyثانyي مyن الyشخصية وهو اجلyانyب الyعاقyل فyيها والyذي يyحاول دائyما أن يجyد طرقyا
مشyروعyة إلشyباع حyاجyات الyهو غyير الyواقyعية ،ويyعتبر حyلقة الyوصyل بyني حyياة الyواقyع والyالشyعور وهyو مyنطقي ،خyلقي
ويyخضع ملyبدأ الyواقyع ويهyتم بyاملyعايyير االجyتماعyية ويyتكون تyدريyجيا مyن تyفاعyل الyفرد مyع بyيئته ،ويyتأثyر فyي تyكويyنه
باخلبرات واالجتاهات التي يتعلمها الفرد.
أمyyا املسyyتوى الyyثالyyث لyyلشخصية عyyند فyyرويyyد فyyيسميها »األنyyا األعyyلى  « super egoوهyyو املyyكون الyyثالyyث
لyلشخصية وميyثل جyانyبها اخلyلقي فyهو مyثالyي ،وميyثل الyضمير الyذي يyقيم سyلوك الyفرد واآلخريyن أخyالقyيا واجyتماعyيا ،و
يyنمو األنyا األعyلى مyع منو الyفرد وامyتثالyه مyع قyيم اجملyتمع الyذي يyعيش فyيه مبyا فyيه مyن مyعايyير اجyتماعyية يyتعلمها فyي
الyبدايyة مyن الوالyديyن واألخوة والyكبار فyي اجملyتمع .ولyكي يyتحقق لyلفرد أكyبر قyدر مyن الyتوازن واالسyتقرار النفسyي ،ال بyد
أن تyعمل هyذه املyكونyات لyلشخصية )الyهو واألنyا واألنyا األعyلى( فyي انyسجام و تyناغyم بyعضها مyع بyعض ،بyحيث ال
يطغى جانبا منها على آخر)القاسمي ،مهرة .(2010:64
وإذا نyظرنyا إلyى هyذا الyتعريyف فyإنyنا جنyد أن الyشخصية بyالنسyبة لyفرويyد تyتكون مyن خyصائyص بyيولyوجyية )املسyتوى
األول( واجتماعية )املستوى الثاني( وأخالقية )املستوى الثالث( ،والتي جتعل من الفرد ذاتا يتميز عن غيره.
وتyعرف الyدكyتورة كyلير فهyيم ،الyشخصية ،عyلى أنyها »هyي ذلyك املyفهوم الyذي يyصف الyفرد مyن حyيث هyو وحyدة
مyتكامyلة مyن الyصفات اجلyسمية والyعقلية واالجyتماعyية فyي املyواقyف اخملyتلفة ،والyتي متyيزه عyن غyيره مyن األفyراد متyيزا
واضحا«).(-2-2007:107

الشخصية املتكاملة
عyرفyنا ،أعyاله ،أن الyشخصية اإلنyسانyية قyد اشyتملت عyلى :دوافyع الyفرد وعyواطyفه ومyيولyه واهyتمامyاتyه ،وسyماتyه
احلyقيقية وآراءه ،ومyعتقداتyه واجتyاهyاتyه ،وعyندمyا تكتسyب الyشخصية مyقومyات تyتكامyل فyيما بyينها وتyتسق لyتضفي عyلى
الyشخص صyفات أكyثر جyاذبyية يyساهyم فyي خyلق جyو اجyتماعyي فyعال ،ميyكن اإلشyارة ملyثل هyذه الyشخصية بyالyشخصية
املتكاملة.
ويyعرف الyدكyتور أسyعد رزوق ) (1987الyشخصية املyتكامyلة عyلى أنyها » :شyخصية تyنطوي عyلى اتyساق فyي
الyسمات وتyنم عyن صyفات تyكمل الyصفة الواحyدة مyنها األخرى ،بyحيث يyتمكن صyاحyبها مyن ممyارسyة السyلوك الyناجyح مyع
االقyتصاد فyي اجملyهود ،وتyتضافyر فyيها مyختلف الyعناصyر بyغية حتyقيق االنyسجام النفسyي والyوصyول إلyى الyتكامyل فyي
شتى مجاالت الشعور واإلرادة والنشاط احلركي)ص.(149
ويyعرف الyدكyتور أحyمد زكyي بyدوي الyشخصية املyتكامyلة ،بyأنyها » نyظام مyتكامyل مyن مجyموعyة مyن اخلyصائyص
اجلyسمية والوجyدانyية والyنزوعyية واإلدراكyية الyتي تyعني هويyة الyفرد ومتyيزه عyن غyيره مyن األفراد متyييزا بyينا ،وكyما تyبدو
للناس أثناء التعامل اليومي التي تقتضيه احلياة االجتماعية«).(1978:311
ويyعرفyها الyدكyتور عyادل األشyول ) (2008عyلى أنyها » بyنية وظyيفية مyركyبة مyن املyكونyات اجلyسمية التشyريyحية
والyعقلية املyعرفyية واالنyفعالyية والوجyدانyية واالجyتماعyية فyي نyظام مyتكامyل يحyدد أسyلوب الyفرد فyي احلyياة وفyي مواجyهة
املواقف اخملتلفة« )ص .(424
ومyهما اخyتلفت تyعريyفات الyشخصية فyيما بyينها ،فyإن أيyة مyحاولyة لyفهم الyشخصية ودراسyتها يyجب أن ترتyكز عyلى
فهم الوسط االجتماعي احمليط بالفرد بنفس القدر الذي يعطى للفرد من اهتمام حملاولة فهمه والتعرف على دوافعه.
واملyقصود بyالوسyط االجyتماعyي هو ذلyك اجملyتمع الyذي يyعيش فyيه الyفرد مبؤسyساتyه األسريyة واملyدرسyية ورفyاق الyلعب
وغyيره ،كyذلyك ال بyد مyن إعyطاء الyبعد الyثقافyي فyي اجملyتمع الyذي يyعيش فyيه الyفرد االهyتمام الyكافyي وذلyك إذا مyا أريyد

معرفة شخصية الفرد معرفة حقيقية ،وما يشوب تلك الشخصية من التوتر وعدم االتساق.

صفات الشخصية املتكاملة
تشyير الyدكyتورة كyلير فهyيم ) (-2-2007:108إلyى مyن يyتصف بyالyشخصية املyتكامyلة عyلى أنyه» :املyواطyن
الصالح« رجال كان أو امرأة ،وهو من يتصف بعدة صفات نوجزها فيما يلي:
 هو الyشخص الyذي تyكون لyديyه الyشجاعyة ملواجyهة األمور الyصعبة واملyشكالت ،واملyقدرة عyلى إيyجاد احلyلول املyناسyبةلها بدال من التهرب منها أو االتكال على الغير في حلها.
 هyو الyشخص الyذي بyرغyم املyفاجyآت واحملyن الyتي تyواجyهه إال أنyه »يyتقن فyن احلyياة« ،فيسyتطيع أن يyحيا فyيانسجام مع نفسه ومع أفراد مجتمعه.
 هو الyشخص الyذي يسyتفيد مyن أزمyاتyه فيخyرج مyنها بyأقوى ممyا كyان عyليه ،كyما تyذهyب فyلسفة نyيتشه » كyل مyا لyميقتلني يقويني«.
 هو الyشخص الyذي يyلجأ لyلتفاهyم فyي تyعامyله مyع الyغير بyدال مyن املyشاحyنة ،ويyعرف أن الyكمال فyي احلyياة هو فyياإلخفاق ثم في النجاح ،وفي اخلطأ ثم الصواب ،وفي اخلطر ثم النجاة.
 هyو الyشخص الyذي يyعرف قyدر نyفسه ،فyيسعى جyاهyدا ألن يyجعل يyومyه أقyرب إلyى الyكمال مyن أمyسه ،مyصداقyالyلحكمة الyقائyلة » :مyا اسyتحق أن يولyد مyن عyاش لyنفسه فyقط« .فyمثل هyذا الyشخص يسyتمد صyفاءه ورضyاه مyن
االهتمام بهموم الغير ،والعمل على توفير الراحة لهم.
 هو الyشخص الyذي لyديyه إميyان قوي بyأن الyسعادة تyنبع مyن اإلحyساس بyالرضyا عyن عyمل يؤديyه الyشخص عyلى أكyملوجه.
 هو الشخص املهذب ،ذو اخللق احلميد في حياته اخلاصة والعامة. هو الشخص الذي يتمتع بذهن صاف وسرعة بديهة ،متميزا بروح الرضا واملرح. هو الشخص الطموح ،سريع البديهة ،يتمتع باحلس الفكاهي ،حيث تدل الفكاهة على صحة العقل والنفس. هو الشخص الذي لديه يقني أن امللبس واملظهر الشخصي أمران مهمان ولكن صاحبهما أكثر أهمية. هو الشخص الذي يتعرف على عيوبه بنفسه لكي يتجنبها ويصلحها ،فيحافظ بذلك على عالقته مع اآلخرين.تلك هي صفات الشخصية املتكاملة التي ال بد أن يتصف بها املواطن الصالح كما تذهب الدكتورة كلير فهيم.
ولyتكامyل الyشخصية عyالقyة وثyيقة بyعملية الyنمو وطyبيعتها املyعرفyية واالنyفعالyية واالجyتماعyية ،وهyي عyملية تyغير
وتyوجyيه الyتغير ،تyتصل مبyراحyل تyطور األبyناء ومyا يyتلقونyه مyن الyرعyايyة واالهyتمام مyن األسyرة واملyدرسyة واملyؤسyسات
الyتربyويyة اخملyتلفة ،وبyقدر مyا يyتلقاه األبyناء مyن رعyايyة يyتحقق الهyدف األعyظم الyذي تyصبو إلyى حتyقيقه أي جyماعyة
إنسانية ،وذلك هو تكوين الشخصية الناضجة املتكاملة )األشول ،عادل .(2008:414

عالقة الشخصية املتكاملة بمفهوم الذات
جyدير بyالyذكر ،أنyه قyد تسyتعمل كyلمة الyذات كyمرادف لyكلمة الyشخصية ،ويyعني ذلyك أن لyلشخص كyيانyه اخلyاص ولyه
صyفات وسyمات وخyصائyص متyيزه عyن غyيره ،وهyذا تyأكyيد لyذاتyه ونyفي وجyوده فyي اآلخyر ،فyاآلخyر لyيس هyو ،وهyو لyيس
اآلخyر ،فyyكالهyyما مyyختلفان فyyي الyyصفات والyyسمات واخلyyصائyyص .وذلyyك رغyyم تyyشابyyهما فyyي الyyتكويyyن والyyبنية واخلyyلق
اإلنyسانyي .فyالyشخصية إذاً ،هyي ذلyك الyتنظيم لyسمات وخyصائyص ودوافyع الyفرد النفسyية والفسyيولوجyية واجلyسمية الyذي
ميyyيزه عyyن غyyيره ،والyyذي بyyإمyyكانyyه أن يyyكفل لyyلفرد تyyوافyyقه النفسyyي وتyyكيفه االجyyتماعyyي) الyyقاسyyمي ،مهyyرة سyyالyyم

.(2010:33
ولyyك عyyالقyyة الyyشخصية املyyتكامyyلة بyyالyyذات تyyنبع مyyن مسyyلمة مyؤداهyyا أن الyyشخصية املyyتكامyyلة تyyنحو لyyالسyyتقاللyyية
والyتكامyل وتyتغير ،لyيس فyقط بyالyتعلم وإمنyا بyتعديyل مyفهوم الyفرد لyذاتyه وهyدف عyملية تyكامyل الyشخصية هyو تyناسyق
الyذات ،وبyناء عyلى ذلyك فyإن جyميع أمنyاط السyلوك اإلنyسانyي تyنبع مyن إطyار داخyلي حتyدده صyورة الyذات ومyفهومyها ،وهyنا
تyكمن مyدى الyعالقyة بyني مyفهوم الyذات والyشخصية املyتكامyلة )عyكاشyة ،محyمود فyتحي 1990؛ الyشامسyي ،عyائyشة
جاسم .( 2005

م‚‚فهوم ال‚‚ذات
مyع بyدايyات الyقرن العشyريyن بyدأ عyلم الyنفس يولyي اهyتمامyا خyاصyا لyلبرامyج الyتربويyة ،مyعتمدا فyي نyظرتyه عyلى األسyس
الyتكامyلية الyشمولyية جلyميع املyتغيرات واحملyددات املyعرفyية والوجyدانyية واالجyتماعyية ،مركزا عyلى أهyمية دور االعyتقادات
الذاتية لإلنسان على مجريات حياته.
وفyي هyذا الyصدد يشyير دويyدار) (1992إلyى أن ولyيم جyيمس هyو أول مyن حتyدث عyن الyذات وأبyعادهyا وأهyميتها
فyي فyهم السyلوك اإلنyسانyي ،وفyي الyسنوات األخyيرة أخyذ يyحتل مyفهوم الyذات مyوقyعا مyهما فyي األبyحاث والyدراسyات
النفسyية الyتربyويyة احلyديyثة بyوصyفه بyعدا مyهما مyن أبyعاد الyشخصية ،إذ مت تyناولyه مyن وجyهات نyظر مyتعددة كyمتغير
مرتبط مبتغيرات أخرى على جانب من األهمية.
وقyد حyقق مyفهوم الyذات تyقدمyا فyي مyياديyن عyلم الyنفس مyنذ ظyهور نyظريyة روجرز عyن الyذات ،1961 -1951
والyتي جyاء فyيها أن الyذات هyي احملور الرئيسyي لyلخبرة الyتي حتyدد شyخصية الyفرد ،ويتحyدد عyلى أسyاسyها السyلوك املyميز
لyه ،فyفكرتyنا عyن ذواتyنا هyي الyتي حتyدد نyوع شyخصيتنا ،وحتyدد كyيفية تyصرفyنا جتyاه املyواقyف واألفyراد حyتى كyيفية
إدراكyنا لهyذه املyواقyف أو هyؤالء األفyراد ،ويظهyر مyفهوم الyذات فyي تyقريyر الyفرد عyن نyفسه )عyكاشyة ،محyمود فyتحي
1990؛ الyyشامسyyي ،عyyائyyشة جyyاسyyم  ( 2005وهyyذه الyyنظريyyة تyرى أن الyyذات تyyتكون وتyyتحقق مyyن خyyالل الyyنمو
اإليyجابyي الyذي يyتمثل فyي بyعض الyعناصyر مyثل صyفات الyفرد وقyدراتyه ،واملyفاهyيم الyتي يyكونyها بyداخyله نyحو ذاتyه
واآلخريyن ،والyبيئة االجyتماعyية الyتي يyعيش فyيها ،وكyذلyك خyبراتyه عyن الyناس احملyيطني بyه ،ولyذا فyإن فyهم اإلنyسان لyذاتyه
لyه أثyر كyبير فyي سyلوكyه ،وقyد أشyار دويyدار ) (1992إلyى أن روجyرز نyظر إلyى السyلوك عyلى أنyه نyتيجة لyألحyداث
املyدركyة ،وبyالyتالyي فyإن إدراكyات الyفرد تyكون محyددات لسyلوكyه الyتي سyيستجيب بyها إزاء هyذه املyدركyات )الyشامسyي،
عائشة جاسم .(2005:20

تعريف مفهوم الذات
ويyعرف كyل مyن أدلر وتون ) Adler and Towne (1990يyعرف مyفهوم الyذات عyلى أنyه مجyموعyة اإلدراكyات
الyyثابyyتة نسyyبيا الyyتي يحyyملها الyyفرد عyyن نyyفسه ،ويyرى ديyyكلو ) (2003أن مyyفهوم الyyذات »مجyyموعyyة املyyنظورات
واالعتقادات التي ميتلكها شخص عن ذاته ،باإلضافة إلى املواقف الناجتة عنها«.
ويyyعرف الyyدكyyتور زهyران مyyفهوم الyyذات عyyلى أنyyه » تyyكويyyن مyyعرفyyي مyyنظم مyوحyyد ومyyتعلم لyyلمدركyyات الyyشعوريyyة
والyتصورات والyتقييمات اخلyاصyة بyالyذات ،يyبلوره الyفرد ويyعتبره تyعريyفا نفسyيا لyذاتyه .ويyتكون مyفهوم الyذات مyن أفyكار
الفرد الذاتية املنسقة احملددة األبعاد عن العناصر اخملتلفة لكينونته الداخلية واخلرجية« ).(2003:138
وميyكن الyقول بyأن مyفهوم الyذات يyنظر إلyيه عyلى أنyه جزء ال يتجyزأ مyن تyطور نyظام الyذات ،والyتي تشyتمل أيyضا عyلى:
فyعالyية الyذات وتyقديyر الyذات ،وفyيما يyلي جتyدر اإلشyارة إلyى اخلyطوط الyدقyيقة الyتي تyفصل مyفهوم الyذات عyن كyل مyن
فعالية الذات وتقدير الذات.

مفهوم الذات مقابل فعالية الذات
تشyير بyايرن ) Byrne (1996إلyى أن كyال مyن مyفهوم الyذات وفyعالyية الyذات يyعبران عyن مyظاهر مyختلفة ،لyذا ال
ميyكن األخyذ بyهما حتyت أي حyال كyمترادفyني ،ويyقصد بyالyفعالyية الyذاتyية » تyقييم مyحيط محyدد لyلكفايyة فyي أداء مyهمة

محددة ،واحلكم بقابلية الفرد إلحراز سلوك محدد في حاالت محددة «.
ولyكن عyندمyا نتحyدث عyن مyفهوم الyذات بyصورة عyامyة فyنحن ال نyصف سyلوك الyفرد بyصورة محyددة ،وإمنyا نتحyدث عyن
عyمومyيات وإدراكyات عyامyة ،وهyنا تyكمن احلyاجyة إلyى تقسyيم مyفهوم الyذات إلyى أبyعاد قyد ترتyبط فyي نyهايyتها بسyلوكyيات
وأوضyاع محyددة كyما هyو فyي الyتنظيم الهyرمyي ،وفyي سyبيل الyربyط وإيyجاد عyالقyة مشyتركyة بyني املyصطلحني فyإن مyفهوم
الyذات مyا هو إال اعyتقادات جتسyد تyقييم الyذات املرتyبط مyع كyفايyة الyشخص املyدركyة املسyتوعyبة ،وتyأتyي أحyكام مyفهوم
الyذات أكyثر عyمومyية مyقارنyة مyع فyعالyية الyذات ،فyعلى سyبيل املyثال  :فyقرة اخyتبار مyفهوم الyذات فyي مyادة محyددة يyتطلب
االسyتجابyة لرد الyفعل لyلحالyة » أنyا طyالyب جyيد فyي الyعلوم « بyينما فyقرة فyعالyية الyذات تyتطلب رد الyفعل لyلحالyة » أنyا
أستطيع حل هذه املسألة احملددة في العلوم «.
وفyي أدلyر وتyون) Adler and Towne (1990أن األبyحاث أجyمعت عyلى أنyنا ال نyولyد مبyفهوم الyذات ،فyبعد
الوالدة بyقليل يyبدأ األطyفال بyاكyتساب مyفهوم الyذات عyن طريyق اسyتثارة الyبيئة احملyيطة ،فyفي حوالyي السyتة أو السyبعة
األشهر األولى يبدأ الطفل بتنظيم مفهوم الذات من احمليط االجتماعي.
ويؤكyد عyلى ذلyك أحyمد عyكاشyة ) (1990إذ يشyير إلyى أن مyفهوم الyذات يyنمو مyن احyتكاك الyفرد بyالyبيئة وخyاصyة
الyبيئة االجyتماعyية ،أي مyن عyالقyة الyفرد الyديyنامyيكية بyالyعالyم اخلyارجyي ،كyما يتحyدد بyناء عyلى إدراك الyفرد لyصفة أو
صyyفات عyyامyyة ميyyكن أن تسyyتند إلyyيه بyyكونyyه قyوة مyyتفاعyyلة مyyع الyyقوى األخyرى فyyي الyyبيئة احملyyيطة ،أي بyyكونyyه مyyصدرا
للسلوك في البيئة التي يعيش فيها.
وأوضyح هyورمyث ) (1990أن االسyتقرار والyتغير فyي مyفهوم الyذات يyتطور خyالل دورة احلyياة ،ودراسyة الyعمليات
الyتي تyخضع مyفهوم الyذات لyلتغير تؤمyن مyعلومyات حول مyفهوم الyذات ،وقyد حyدد مyنداجyليو)Mendaglio (2002
ثyyالثyyة عyوامyyل تyyساهyyم فyyي تyyطويyر مyyفهوم الyyذات لyyدى الyyفرد وهyyي :الyyتقديyرات املyyنعكسة ،واملyyقارنyyة االجyyتماعyyية،
واإلسناد)العزو( ،وسنعرض فيما يلي بشيء من اإليجاز كل عامل من هذه العوامل.

ال‚‚تقدي‚‚رات ال ‚‚منعكسة
ويرى هورمyث ) Hormuth(1990أن الyدور الyذي يyلعبه اآلخرون فyي تyكويyن مyفهوم الyذات هو ردود الyفعل إزاء
تyصرفyات الyشخص سyواء كyانyت لyفظية أو غyير لyفظية ،إذ تyؤمyن ردود فyعل اآلخyريyن مyرآة لyلذات يyطور مyن خyاللyها
الyشخص ذاتyه ،وبyذلyك تyكون تyوقyعات اآلخyريyن وردود الyفعل جتyاه تyصرفyات الyشخص عyملية مyهمة قyد تyساهyم فyي
اسyتقرار أو تyغير الyذات ،وبyطريyقة أكyثر حتyديyدا ،فyإن الyذات ميyكن أن تyوصyف كyتنظيم داخyلي لyقوانyني خyارجyية فyي
السلوك أو التعامل.
ويؤكyد ديyكلو ) (2003عyلى أن مyعرفyة الyذات تyنمو عyند الyطفل بyفضل تyفاعyالتyه مyع اآلخريyن ،وهyي تyتأثر بyشكل
كyبير بyاألشyخاص الyذيyن يyلتفون حولyه والyذيyن يyحكم بyأنyهم مyهمون فyي نyظره ،والyطفل يyحقق بyحضور هؤالء األشyخاص
عددا كبيرا من النشاطات اجلسدية ،واالجتماعية ،والفكرية التي ينمي من خاللها مهاراته التي يعيها شيئا فشيئا.
وأشyار مyنداجyليو  (2002)Mendaglioإلyى أن مyفهوم الyذات يyتأثر بyالyتفاعyل االجyتماعyي مyع األشyخاص ذوي
األهyمية بyالنسyبة لyلطفل ،والyذيyن يyتغيرون خyالل مراحyل الyنمو اخملyتلفة ،فyبصورة أولyية يyتشكل مyفهوم الyذات بواسyطة
الyتفاعyل الyيومyي بyني الyطفل والوالyديyن ،ثyم يyبرز فyي املرحyلة الyتالyية دور املyعلمني ،وبyعد ذلyك وفyي سyن املراهyقة بyالyذات
يظهyر دور األقyران بyصورة أكyبر ،واملyمارسyات االجyتماعyية لyها تyأثyير مyباشyر عyلى تyطور مyفهوم الyذات ،وبyالyذات جyودة
الyعالقyات بyني اآلبyاء -األطyفال ،األطyفال-املyعلمني ،األقران-األطyفال ،ولyعل املyهم هyنا الyتغذيyة الراجyعة الyتي نyتقبلها مyن
اآلخرين إذ هي اجلانب ذو القيمة في تكوين مفهوم الذات.
إن الyدور الyذي تyلعبه الyتقديرات املyنعكسة فyي تyطور مyفهوم الyذات يyبرز بyصورة أفyضل فyي مyحيط الyتطور املyعرفyي،
إذ أن مyفهوم الyذات يyبرز ويyنمو عyندمyا يyأخyذ الyشخص بyعني االعyتبار الyتغذيyة الراجyعة مyن األشyخاص ذوي األهyمية ،إذ
تyتفاعyل الyقدرة املyعرفyية لyلشخص مyع الyتغذيyة الراجyعة ،ومyع زيyادة الyنضج املyعرفyي فyإن األشyخاص يyكون لyديyهم فرصyة
أعyظم لyقبول و/أو حتyويyل الyتغذيyة الyراجyعة الyتي يyؤمyنها الyتفاعyل مyع اآلخyريyن ،فyاألطyفال صyغار الyسن األقyل نyضجا

يyكونون أكyثر مyيال لyقبول الyتغذيyة الراجyعة ،بyينما املراهyقون األكyبر سyنا ميyيلون إلyى االسyتخفاف بyالyتغذيyة الراجyعة مyن
اآلخرين.
وقyyد أشyyار ديyyكلو ) (2003إلyyى نyyفس الyyفكرة ،وهyyي أن الyyطفل خyyالل سyyنوات حyyياتyyه األولyyى يyyتعلم االبyyتعاد
تyدريyجيا عyن األشyخاص الyذيyن يyتمتعون بyأهyمية فyي نyظره ،ويyبدأ فyي االخyتالف عyنهم ،وهو مyا يyسمى بyالyتدرج الyناشyئ
فyي االنسyالخ واالنyفراد ،الyذي يyبدأ الyطفل مyن بyعده مبyعرفyة أفyضل لyذاتyه وبyبناء مyفهوم الyذات الyذي سوف يyكون أسyاسyا
لyهويyته ،فyيكتشف نyفسه مخyلوقyا فريyدا فyي الyعالyم وميyتلك عyناصyر أسyاسyية ملyعرفyة الyذات الyتي تyتحول فyيما بyعد إلyى
عاطفة الهوية التي سيكتمل بناؤها في سن املراهقة.
ويرى محyمود فyتحي عyكاشyة ) (1990أن األسرة مسyئولyة عyن تyكويyن مyفهوم الyطفل عyن ذاتyه وتyقييمه وتyقديره
لyها ،مبyا تظهyره مyن اجتyاهyات نyحوه ومyا تyقدمyه مyن إشyباع لyلحاجyات النفسyية األسyاسyية ،ومبyا جتyعله ميyر بyه مyن مyواقyف
الyنجاح أو الفشyل ،ومyا يسyتشعره مyن قyبول أو رفyض ،كyما يyؤكyد عyلى دور املyدرسyة ،فهyي حتyتل املyرتyبة الyثانyية بyعد
الyبيت بyالنسyبة لyلعديyد مyن األطyفال فyي تyأثyيرهyا عyلى تyكويyن تyصور الyطفل عyن نyفسه ،وتyكويyن اجتyاهyات نyحو قyبول ذاتyه
أو رفضها.

ال‚‚مقارن‚‚ة االج‚‚تماع‚‚ية
بyني ديyكلو ) (2003أن كyل طyفل ميyتلك عyند والدتyه ممyيزات خyاصyة ،ولyكل مyنهم مyالمyح وطyباع خyاصyة بyه أيyضا،
ويyعبر بyطريyقته عyن احyتياجyاتyه ،ويyبرهyن بردود فyعله وأعyمالyه وحyتى عواطyفه عyلى أنyه مyختلف عyن اآلخريyن ،ويyتعرف
الyطفل مبyالحyظته الyفروق بyينه وبyني اآلخyريyن عyلى مyا هyو عyليه ،ويyنمو شyعوره بyالyهويyة الyشخصية)انyظر :الyشامسyي،
عائشة جاسم .(2005
ويرى الyفيلسوف االجyتماعyي جورج مyيد أن مyفهوم الyذات عyند الyطفل يyأتyي عyن طريyق اسyتحسان اآلخريyن جتyاهyه ،إال
أن تyلقي الyطفل لهyذا االسyتحسان يyصعب حتyقيقه قyبل منyو قyابyليته اإلدراكyية .لyذلyك فyإن طyفل املyدرسyة االبyتدائyية ميyيل
لyتقومي ذاتyه مyن خyالل اسyتحسان أقرانyه لyه .كyذلyك يyتوقyف مyفهوم الyطفل عyن ذاتyه إلyى حyد كyبير عyلى اسyتحسان ذويyه
لyyه ،فyyمثال األطyyفال الyyذيyyن ال يyyحترمyyهم ذووهyyم لyyتدنyyي حتyyصيلهم الyyدراسyyي يyyكون تyyقييمهم لyyذواتyyهم مyyتدنyyيا أيyyضا.
وبyالyعكس فyاألطyفال الyذيyن ميyاشyون املyعيار الyعام فyي حتyصيلهم الyدراسyي ويyتمتعون بyاحyترام ذويyهم يyكون تyقييمهم
لذواتهم جيدا )بيديس ،إميل خليل .(1997:174
ويyبني الyعوامyلة ومyزاهyرة ) (2003أن هyذا الyعامyل يظهyر أثyره فyي مyرحyلة الyطفولyة املyتأخyرة إذ يyتحول املyفهوم
الyعيانyي لyلذات بyالyتدريyج إلyى مyفهوم أكyثر جتريyدا ،ويyدخyل فyي تyكويyنه املyقارنyة بyاآلخريyن ،ويyبدأ الyطفل بyإعyطاء وصyف
لذاته عن طريق حتديد موضعها من اآلخرين.
ويشyير ديyكلو ) (2003إلyى أن الyشخص الyذي يyشعر أنyه يشyبه اآلخyر فyي كyل شyيء ال يسyتطيع إدراك هyويyته
اخلyاصyة وال يyعرف ذاتyه املyعرفyة احلyقة ،لyذا عyلى الyطفل أن يyتعرف عyلى مyا ميyيزه عyن اآلخريyن ،وعyليه أن يyعي أنyه ميyلك
املyالمyح الyبدنyية ،والyذهyنية ،واالجyتماعyية اخلyاصyة بyه وحyده ،وال نyغفل هyنا أن الyطفل البyد أن يyدرك أنyه يyشارك اآلخريyن
بعض املهارات والطباع ،وهذا اإلدراك املتوازن للفروق والتشابهات بالنسبة لآلخرين يقوده إلى معرفة جيدة للذات.
ويyذهyب مyنداجyليو  (2002) Mendaglioإلyى أن هyناك بyاعyثا لyدى الyفرد لyيقيم آراءه وقyدراتyه ،وهyنا يهyتم
األفyراد بyدقyة هyذا الyتقييم ،وقyد أشyار إلyى أنyه فyي غyياب مyعايyير مسyتهدفyة فyإنyنا نyنشغل مبyقارنyة أنyفسنا بyاآلخyريyن
لتحقيق الباعث للتقييم الذاتي.
ويرى أدلر وتون  (1990) Adler and Townأن األشyخاص يyقومون بyتقييم أفyضليتهم مبyقارنyتها بyاآلخريyن،
ونyتيجة هyذه املyقارنyة غyالyبا مyا نyعتمد عyلى اجملyموعyة املرجyعية الyتي نyقارن أنyفسنا بyها إذ تyلعب هyذه اجملyموعyات دورا
في تشكيل نظرتنا ألنفسنا ،وهذا في حالة اجملموعات أو األفراد الذين يفوقوننا.
واملyالحyظ هyنا أن هyذه املyقارنyة قyد توقyع الyفرد فyي إشyكالyية ،إذ أنyه كyلما كyبر الyتماثyل بyني الyذات واآلخريyن كyبرت دقyة

املyعلومyات املyلتقطة فyي عyملية املyقارنyة ،وهyذا يyكون لyه تyأثyيره السyلبي عyلى الyفرد فyي الyكثير مyن األحyيان ،ونyلجأ
أحyيانyا بyدافyع الyتعزيز الyذاتyي إلyى مyقارنyة أنyفسنا مبyن هyم أقyل حyظا ،وهyذا قyد يyكون لyه تyأثyير إيyجابyي عyلى تyطور مyفهوم
الذات.

اإلس ‚‚ناد )ال‚‚عزو(
يyقصد بyاإلسyناد اإليyضاحyات الyتي يسyتخدمyها الyفرد لyيبرر بyها سyلوك الyذات وسyلوك اآلخyريyن ،واإلسyناد يyكون :
لyلشخص نyفسه ،أو الوضyع الyذي هو عyليه .ففي حالة اإلسناد للشخص  :الفرد يشرح السلوك بداللة اخلصال الشخصية.
وفي حالة اإلسناد للوضع  :الفرد يشرح السلوك بداللة سياق محدد ) .(Mendaglio 2002إن إدراك مyفهوم الyذات
لyلفرد مyن مyنظور اإلسyناد يyتضمن إيyجاد الyتبريرات الyتي يyقدمyها الyفرد حول سyلوكyه ،وكyثيرا مyا تyتأثر هyذه االسyتدالالت
بyالyتغذيyة الراجyعة مyن اآلخريyن وعyمليات املyقارنyة االجyتماعyية ،ومyا يyترتyب عyلى السyلوك سyلبا أو إيyجابyا ،فyمثال اخلyصلة
املyالزمyة لyفئة الyطالب مyنخفضي اإلجنyاز هyي انyخفاض تyقديyر الyذات ،فyهؤالء الyطالب ال يyؤمyنون بyأنyهم قyادرون عyلى
إجنyاز مyا تyتوقyعه مyنهم أسرهyم أو أسyاتyذتyهم ،ويرتyبط بyانyخفاض تyقدير الyذات شyعورهyم بyضعف السyيطرة الyشخصية خyالل
حyياتyهم ،فyهم إذا أخyفقوا فyي مyهمة مyا فyإنyهم يyعزون ذلyك إلyى ضyعف الyقدرة ،وإذا جنyحوا فyرمبyا ينسyبون ذلyك الyنجاح
للحyظ ،فyعملية اإلسyناد هyذه جتyعل الyطالyب ال يyبذل جهyدا لyإلجنyاز إذا كyان هو فyي األسyاس ال يرى عyالقyة بyني اجملyهود
واخملرجات)الشامسي ،عائشة جاسم .(2005
وهyذا مyا أكyدتyه دراسyة مyانyزونyي) Manzoni (2004والyتي بyحثت فyي األسyباب الyتي يyعزو إلyيها الyطالب
جنyاحyهم أو فشyلهم الyدراسyي ،وأجyريyت هyذه الyدراسyة عyلى عyينة تyكونyت مyن  115طyالyبا مyن طyالب الyسنة الyثالyثة
والyرابyعة بyجامyعة زغyرب فyي كyرواتyيا ،وبyينت فyي نyتائyجها أن الyطالب الyناجyحني يyعزون جنyاحyهم بyصورة أكyبر إلyى
الyعوامyل الyداخyلية كyاملyثابرة ،وااللyتزام ،والyتنظيم اجلyيد ،وجودة حتyصيل املyعرفyة ،بyينما يyعزو الyطلبة الyفاشyلون الyنجاح
بصورة أكبر إلى عوامل خارجية تعتمد على احمليط مثل احلظ ،واملزاج أثناء االختبار ،واآلباء.
ومyن خyالل اسyتعراض الyعوامyل الyتي تyساهyم فyي تyطور مyفهوم الyذات جنyد أن هyذه الyعوامyل تyلعب دورا مyؤثyرا عyلى
مyفهوم الyذات كyبناء مyتعدد األبyعاد ،إن الyذات بyناء مyعرفyي يyتكون مyن أفyكار اإلنyسان عyن مyختلف نواحyي شyخصيته،
فyمفهومyه عyن جسyده ميyثل الyذات الyبدنyية ،ومyفهومyه عyن بyنائyه الyعقلي ميyثل مyفهوم الyذات املyعرفyية أو الyعقلية ،ومyفهومyه
عyن سyلوكyه االجyتماعyي ميyثل الyذات االجyتماعyية .ويyركyز عyلماء الyنفس اإلنyسانyي عyلى بyناء الyذات عyن طyريyق اخلyبرات
الyتي تyنمو مyن خyالل تyفاعyل اإلنyسان مyع احملyيط االجyتماعyي ،ويyطلقون عyلى الyعملية اإلدراكyية فyي شyخصية اإلنyسان
)الyذات املyدركyة( والyتي مyن خyاللyها تyتراكyم تyلك اخلyبرات ،فyيتم بyناء الyذات ويyكوّن الyفرد مyفهومًyا عyن ذاتyه .وملyا كyانyت
الyذات هyي شyعور الyفرد بyكيانyه املسyتمر وهyي كyما يyدركyها وهyي الyهويyة اخلyاصyة بyه وشyخصيته فyإن فyهم الyذات يyكون
عبارة عن تقييم الفرد لنفسه ،أو بتعبير آخر هو مجموعة مدركات ومشاعر لدى كل فرد عن نفسه.
وفyي مyنداجyليو) Mendaglio (2002أن مyفهوم الyذات هyو تyنظيم أو تyرتyيب إلدراكyات الyشخص لyنفسه فyي
أبعاد متعددة هي :
• مفهوم الذات األكادميي.
• مفهوم الذات اجلسمي.
• مفهوم الذات االجتماعي.
وهyذه األبyعاد ذات طyبيعة هyرمyية مyتدرجyة ومتسyلسلة فyي طyبيعتها ،وذلyك حسyب الyنموذج الyذي وضyعه شyافyلسون
عyام ) (1979والyذي يyصف مyفهوم الyذات عyلى أنyه تركyيب مyتعدد األبyعاد ومyتدرج حyيث يyقع اإلدراك لyلذات الyعامyة
فyي الyقمة ،والسyلوك الyفعلي فyي الyقاعyدة ،وبyالتحyرك مyن الyقمة لyلقاعyدة فyإن هyذا الyبناء يyزداد فyي الyتمايyز ،ويyنقسم
مفهوم الذات العام – املوجود عند قمة الهرم  -إلى شقني من املكونات:

• مفهوم الذات األكادميي ويندرج حتته مفهوم الذات املتعلق بكل مادة دراسية.
• مyفهوم الyذات غyير األكyادميyي الyذي يyنقسم إلyى مyفهوم الyذات االجyتماعyي ،أو الyتقبل االجyتماعyي مyن اآلخyريyن
واجلاذبية الشخصية).Mendaglio (2002
وقyدمyت سyلوى شرف ) (2004تyعريyفا ملyفهوم الyذات االجyتماعyي بyأنyه مجyموعyة املyدركyات والyتصورات الyتي حتyدد
الصورة التي يعتقد الفرد أن اآلخرين في اجملتمع يتصورونها ،والتي يتمثلها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي.
وهyذا مyا نyالحyظه مyن منوذج الyتنظيم الهyرمyي ملyفهوم الyذات ،إذ أن املyفهوم الyعام لyلذات الyذي يyكونyه الyفرد عyن نyفسه
مyا هyو إال مyحصلة لyعوامyل مyتعددة تyنطلق مyن قyاعyدة الهyرم وتyتدرج عyبر خyبرات الyطفل فyي املyنزل واملyدرسyة واجملyتمع
بyحيث تyتشكل لyديyه مyفاهyيم فyرعyية لyذاتyه تyتعلق بyجسمه ،وشyخصيته ،وعyاطyفته ،وإجنyازه ،لyتجتمع مyعا وتyشكل
بالتالي مفهوما عاما للذات لديه.
وخyالل مراحyل الyنمو اخملyتلفة يyحاول الyفرد بyاسyتمرار الyتعرف عyلى ذاتyه وحتyديyد مyعاملyها ،ويyكون ذلyك بyشكل مyلحّ
فyي مyرحyلة املyراهyقة ،ويسyتمر بyقية احلyياة تyبعًا ملyا يحyل عyليه وعyلى بyيئته مyن تyغيير ،وفyكرة الyفرد عyن نyفسه تyتميز
بyالyتفرد ،ولyكنها عyرضyة لyلتعديyل بyتأثyير الyظروف الyبيئية واالجyتماعyية الyتي حتyيط بyه ،وبyوجyهة نyظر اآلخyريyن عyنه،
فالفرد قد يرى نفسه بصورة إيجابية أحياناً ،وبصورة سلبية أخرى ،إال أنه بصفة عامة له تصور شبه ثابت عن ذاته.
مyyن املسyyلم بyyه أنyyه حyyني نتحyyدث عyyن مyyفهوم الyyذات وتyyطوره كyyمفهوم مyyتعدد األبyyعاد فyyإنyyنا نyyتطرق جلyyانyyب مyyتعلق
باالعتقادات التي يحملها الفرد عن نفسه في كافة مجاالت النمو.

أه‚‚مية م‚‚عرف‚‚ة ال‚‚ذات وال ‚‚شعور ب‚ال‚رض‚ا ع‚‚نها
يyyلعب مyyفهوم الyyذات اإليyyجابyyي دورا مyyهما فyyي حyyياة الyyفرد ،إذ يشyyير دويyyدار ) (1992إلyyى أن مyyفهوم الyyذات
اإليyجابyي يyعتبر مyن الyعوامyل األسyاسyية لyلحياة الyناجyحة ،ولyتحقيق الyتوافyق السyليم لyلفرد فyإن مyفهومyه عyن ذاتyه يحyدد
إلى درجة كبيرة سلوكه واجتاهاته ومحور تفكيره ودافعيته.
ويyبني كyل مyن فyيرر وفyوجyيت  (2003)Ferrer and Fugateأن ملyفهوم الyذات دورا فyيما يyتعلق بyاجتyاهyات
الyفرد وأهyدافyه فyي احلyياة ،ويyتمثل ذلyك فyي الyدور الyذي يyقوم بyه مyفهوم الyذات فyي توافyق الyفرد مyع هyذه االجتyاهyات أو
تyعديyلها أو تyغييرهyا مyن نyاحyية أخرى ،أمyا بyالنسyبة لyلطفل فyإن مyفهومyه عyن ذاتyه يؤثر عyلى كyيفية رؤيyته وتyفاعyله مyع
األحyداث ،فyمفهوم الyذات اإليyجابyي هو أسyاس لyلتطور اإليyجابyي فyي مراحyل الyعمر اخملyتلفة ،فyالyطفل الyذي يyتمتع مبyفهوم
ذات إيجابي يتميز مبا يلي:
• يرى نفسه أنه جدير باحلب وأنه ذو قيمة.
• يكون قادرا على التحصيل مقابل اجلهد الذي يبذله ،وبالتالي يستطيع حتقيق إجناز أفضل في املدرسة.
• يكون قادرا على وضع أهداف لنفسه واتخاذ القرارات.
• يكون مهيأ أكثر لتعلم أشياء جديدة وممارسة أنشطة جديدة.
• له عالقات جيدة مع عائلته وأصدقائه.
• يستطيع السيطرة على سلوكه والتواصل مع اآلخرين.

أه‚‚مية م‚‚فهوم ال‚‚ذات ع‚‚ند ال‚‚طفل
نyضيف إلyى مyاسyبق ،أن أهyمية بyناء الyشخصية أو تyطويyر ذات الyطفل ،تyأتyي عyن طyريyق تyأسyيس مyفهوم ذات قyوي
جلyميع األبyعاد املyتعلقة بyالyذات لyلوصyول إلyى تyقديyر عyال لyلذات يyدفyعها إلyى اإلجنyاز وصyوال إلyى الyرضyا عyن الyنفس،
فyاألطyفال الyذيyن يyشعرون بyذلyك بyإمyكانyهم أداء األعyمال جyيداً ،ويyعتمد ذلyك عyلى جنyاح األسرة فyي وضyع أسyاس لyبناء
شخصية االبن منذ الصغر.
ويyبدأ الyطفل عyلى الyتعرف عyلى ذاتyه اجلسyديyة واكyتشافyها تyدريyجيا ،وتyتطور لyديyه الyذات مyع منو الyشخصية ،فyالyذات

) (the selfهyي لyب الyشخصية ) ،(personalityإال أن الyطفل يyدرك وجود الyعالyم اخلyارجyي واآلخريyن قyبل إدراكyه
لyذاتyه ،وبyعد ذلyك يyتعرف عyلى أن لyه خyصوصyيات وممyتلكات وأن لyه اسyما يyتردد عyلى سyمعه بyاسyتمرار ،فyهويyة الyذات
) (self- identificationهyyي أحyyد املyyدركyyات الyyتي تyyتبلور عyyند الyyطفل فyyي أولyyى مyراحyyل حyyياتyyه )احلyyفني ،عyyبد
املنعم.(2003:485 -1 -
و يyعتبر تyعزيyز مyفهوم الyذات مyن االحyتياجyات املyهمة الyتي يyجب إشyباعyها لyدى الyطفل ،والyذي يyبدأ مyعه ،بyبدايyة
حyياتyه ،حyيث يولyد الyطفل فyي وسyط اجyتماعyي تربyطه بyاآلخريyن عyالقyات تyبادلyية وتyفاعyلية تyتطور مبرور الزمyن ،ومyن خyالل
خyبرتyه الyتي يكتسyبها مyن اتyصالyه بyاآلخyريyن تyنشأ لyديyه الyقدرة عyلى إدراك مyعالyم فyرديyته الyتي يحyرص عyلى تyثبيت
أركyانyها ،ومyهما بyلغ انyصهار الyطفل فyي الyكيان االجyتماعyي فyإن مyعالyم شyخصيته يyبقى لyها احلyضور الyذي يسyتحق
الرعyايyة والyتنمية ،فyذات الyطفل الyتي حتyمل عyناصyر قواهyا مyنذ الوالدة تyكون فyي نyفس الوقyت عyلى صyلة وثyيقة بyخبرات
احلyياة ،والyذات عyند الyطفل تyشكل عyاملyه اخلyاص ومyا يyتضمنه مyن أحyاسyيس وكyيان وجyدانyي عyام وانyفعاالت وآمyال
ومخاوف وخياالت )اجلسماني ،عبد العلي .(1994:35
ومyyن األبyyعاد األسyyاسyyية املyرتyyبطة مبyyفهوم الyyذات يyyأتyyي تyyقديyر الyyذات أو اعyyتبار الyyذات ) (Self-Esteemلyyيمثل
اجلyانyب الوجyدانyي مyن الyشخصية )مyفهوم الyذات ميyثل اجلyانyب املyعرفyي مyن الyشخصية( ويشyير تyقدير الyذات عyند الyطفل
إلyى مyدى إعyجابyه بyنفسه ،إضyافyة إلyى مyدى مyا يyعطيها مyن قyيمة وأهyمية )املyطوع ،روضyة  .(1998:25وعyمومyا،
ميyكن الyقول بyأن تyقدير الyذات يyعني اعyتقاد الyفرد عyن نyفسه مyن حyيث إمyكانyاتyه ومنجyزاتyه واحyترامyه لyذاتyه ومواطyن قوتyه
وضyعفه وعyالقyاتyه بyاآلخyريyن ،ومyدى مyا يyتمتع بyه مyن االسyتقالل واالعyتماد عyلى الyنفس ،وقyد يyكون احyترام الyشخص
لذاته عاليا أو منخفضا )البخاري ،إسماعيل أمني  2008؛.(Colman, Andrew 2006: 79
ويyتكون تyقدير الyذات عyند الyطفل مyنذ بyدء حyياتyه نyتيجة الyتراكyمات الوجyدانyية الyتي يyتعرض لyها ،فyعندمyا يyتعرض
لyتجارب سyارة يyنعكس ذلyك إيyجابyيا عyلى شyخصيته ،وبyالyعكس فyإذا كyانyت هyذه الyتجارب قyاسyية ومؤملyة )مyثال اعyتداء
بyدنyي أو نفسyي أو جنسyي مyتكرر أو حرمyان أو إهyمال عyاطyفي( يyتكون لyدى الyطفل انyطباع سyلبي كyبير عyن ذاتyه مyصاحyبا
مبyشاعyر اخلyوف واخلجyل واجلyنب والyتردد ،مyع الyكآبyة وعyدم الyثقة فyي الyنفس أو اآلخyريyن ،وانyعدام الyدافyعية والفشyل
املتكرر في أي أمر يقدم عليه.
ويyعتبر رضyا الyطفل عyن ذاتyه مyن أهyم مyقومyات الyتقديyر لyها .فyإن األطyفال الyذيyن يyشعرون بyالyرضyا عyن أنyفسهم
يyعرفyون متyامyاً مyا يسyتطيعون ومyا ال يسyتطيعون عyمله ،وبyإمyكانyهم مyعايyشة هyذه احلyقيقة ،وعyليه يyجب أن يتحyلى
األطyفال بهyذا الyشعور عyن أنyفسهم قyبل شyعورهyم برضyا اآلخريyن .وعyندمyا تyتأثر ذات الyطفل سyلبا ،قyد يyساعyد فyي اصyالح
هyذا اخلyلل إعyداد برنyامyج جyيد ملyعرفyة الyذات وتyقديرهyا ،وخyاصyة ملyن هyم دون سyن املyدرسyة ،وذلyك بهyدف مyساعyدة األطyفال
عyلى اكyتساب مyفهوم جyيد لyلذات وتyنمية الyشعور بyتقديyر الyذات ،إال أن الyتربyية السyليمة بyإمyكانyها اكyساب الyطفل
مفهوما للذات ال يعتريه اخللل.
وجyدير بyالyذكر ،أن األطyفال ،ومyنذ مولyدهyم ،يyتعلمون إرضyاء أنyفسهم وذلyك عyن طريyق املyعامyلة الyتي يyتلقونyها مyن
احمليطني ،فالطريقة التي حتمل بها األم وليدها بني ذراعيها جتعل الوليد يشعر بالرضا والسرور.
والولyيد الyذي يحyمل ويyضم بyحنان ودفء يyتعلم الyشعور بyالyهناء واحلyب حyتى مجyرد الyطرق الyتي تyكون بyالyلمس فyي
بyعض أجyزاء جyسمه واالقyتراب مyنه تyكون مبyثابyة األحyاسyيس الyتي يyتعلم مyن خyاللyها قyبل أن يyتعلم الyكلمات ويyفهم
مyعناهyا ،وعyندمyا يyكبر الولyيد لyيكون طyفال صyغيرًا يyظل مyحتفظًا مبyا اكتسyب وتyعلم لyلرضyا عyن نyفسه ،وعyندمyا يyشجع
لyتركyه )املyشايyة( لyكي يyحاول اخلyطو مبyفرده أو الyقيام مبyحاوالتyه لyتناول الyغذاء بyنفسه ،إمنyا يyجعل ذلyك فyيه شyعوراً جyديyداً
هو الرضyا عyن الyنفس وعyما يyقوم بyه مyن أعyمال)الyشامسyي ،عyائyشة  .(2010وهyكذا جنyد أن ذات الyطفل ،ومyا تyكون
عليه سلبا أو إيجابا ،ما هي اإلنتاج ما تقوم به األسرة من عناية.
فyمن نyاحyية أخرى ميyكن أن يyكون لyألسرة دورا سyلبيا عyلى تyشكيل مyفهوم الyذات عyند الyطفل .يyقول إسyماعyيل أميyن
الyبخاري :إن أفراد األسرة رمبyا يyساهyمون بyدون أن يyدروا فyي تyكويyن االنyطباع السyلبي عyند الyطفل نyحو نyفسه ،وذلyك مyن
خyالل تyعامyلهم مyعه ،فyبعض اآلبyاء يyلجؤون إلyى لوم ونyعت أبyنائyهم بyصفات سyيئة ويyعمدون إلyى ضربyهم وإذاللyهم ألقyل

خyطأ مyعتقديyن أن هyذا األسyلوب هyو األجنyح فyي الyتربyية ،ولyكنهم ال يyدرون أن االسyتمرار فyي تyصرفyهم هyذا يyعوق بyناء
شyخصية الyطفل السyليمة ويyترك لyديyه انyطباعyا مسyتمرا بyأنyه غyير مyحبوب وال يyصلح لشyيء وأنyه فyاشyل .فyأسوأ شyيء
ميyكن أن يyفعله أب هو أن يyعمد بyصورة مyتكررة إلyى ضرب وإهyانyة االبyن وفyي نyفس الوقyت نyعته بyصفات قyاسyية ،فyتكرار
هyذه الyنعوت عyندمyا يyكون الyطفل فyي حyالyة نفسyية سyيئة تyنطبع ويyؤمyن بyها عyقله الyباطyن الyذي يyعمل عyلى أن يyكون
الصبي كما نعت به متاما مستقبال.

ن‚‚مو ال‚‚ذات وم‚‚فهوم‚‚ها ف‚ي ف‚‚ترة ال‚‚مراه‚‚قة ب‚‚صفة ع‚ام‚ة
كyما هyو احلyال فyي سyنوات الyطفولyة ،فyإن مyرحyلة املyراهyقة ميyكن أن تyترك بyصماتyها أيyضا عyلى مyفهوم الyذات عyند
األبyناء ،فyفي هyذه املyرحyلة يحyدث لyالبyن تyغيرات تyشمل الyنمو اجلyسمي والyعقلي واالنyفعالyي واالجyتماعyي فyتؤثyر هyذه
الyتغيرات عyلى الyشخصية بyصفة عyامyة .وفyي دراسyة تyتبعية أجyراهyا بyارك  (2003) Parkالخyتبار تyأثyير مyفهوم
الyذات فyي سyنوات املyراهyقة عyلى الyصحة النفسyية واجلسyديyة فyي فyترة الyبلوغ ،وجyد أن الyضعف فyي مyفهوم الyذات لyدى
املراهyقني الyصغار يرتyبط بحyدوث االكyتئاب خyالل الyسنوات السyت الyتالyية ،وهو أيyضا يyتنبأ بخyمول الyقدرة اجلسyديyة لyدى
األوالد وظyهور الyبدانyة ،بyينما مyفهوم الyذات الyقوي لyه تyأثyير إيyجابyي طyويyل املyدى عyلى الyوعyي الyصحي الyذاتyي لyدى
الفتيات.
وفيما يلي يشير حامد زهران ) (2003إلى منو الذات في فترة املراهقة ومفهومها:
• يyزداد وعyي املyراهyق بyذاتyه ويسyتطيع تyقييمها بyدقyة ،وبyالyتالyي فyإن الyذات الyقويyة الyنامyية لyلمراهyق متyكنه مyن
التأثير اإليجابي في بيئته وفي تبنيه للمواقف االجتماعية.
• يؤثر كل من البلوغ والنضج اجلسمي في درجة اجتاه املراهق نحو ذاته واآلخرين.
• تyثبت الyدراسyات وجود عyالقyة إيyجابyية بyني تyقدير اجلyسم وتyقدير الyذات لyدى الشyباب) .لyلمزيyد حول هyذا املوضوع
انظر :فوزي ،إميان ومنيب ،تهاني .(2003
• إن الyتغيرات الyداخyلية واخلyارجyية الyتي تواجyه األبyناء فyي حyياتyهم وتؤدي إلyى عyدم اسyتقرار مyفهوم الyذات لyديyهم
ميكن تعديلها وإعادة تنظيمها ،فمع النمو يزداد تكامل الذات وفي مرحلة املراهقة ميكن بناء الذات املثالية.
• يتأثر مفهوم الذات عند األبناء من خالل تفاعلهم مع الوالدين واملعلمني والرفاق.
• عyدم إدراك املyراهyق الyفروق الyفرديyة فyي الyنضج بyينه وبyني أقyرانyه الyذيyن سyبقوه ومyقارنyته بyهم يyؤثyر سyلبا عyلى
مفهومه لذاته.
• يyyنمو مyyع الyyفرد مyyنذ طyyفولyyته مyyفهوم آخyyر لyyلذات يyyعرف ب » مyyفهوم الyyذات اخلyyاص«
 ،Conceptوهyو اجلyyزء الyyشعوري مyyن خyyبرات الyyذات الyyتي ال يسyyتسيغها اجملyyتمع ،وهyyي خyyبرات محyyرمyyة أو
مخجyلة أو بyغيضة أو مؤملyة ال يyجوز الyبوح بyها ،هyذه اخلyبرات عyندمyا يyتعرض لyها املراهyق ويyشعر بyها دون أن يجyرؤ
عyلى الyبوح بyها تسyتمر مyعه لyتشكل مyفهوم الyذات اخلyاص لyديyه ،وبyالyتالyي تهyدد اسyتقراره وقyد تyؤدي إلyى عyدم
التوافق النفسي لديه ) زهران ،حامد .(2003:438
Private Self-

ونسyتنتج مyن ذلyك أنyه كyلما كyان مyفهوم الyذات قويyا عyند الyفرد كyان أكyثر اقyترابyا الكyتسابyه الyشخصية املyتكامyلة،
وكلما ضعفت العالقة بينهما أصبحت الشخصية مهددة باألمراض النفسية.

الفصل السادس
املشكالت النفسية عند األبناء

نyyاقyyشنا فyyي الyyفصل الyyسابyyق املyyالمyyح األسyyاسyyية ملyyقومyyات الyyشخصية املyyتكامyyلة لyyلفرد وعyyالقyyتها مبyyفهوم الyyذات،
وأبyعادهyا ،والyتي تyتطلب مyساهyمة املؤسyسات الرسyمية وغyير الرسyمية لyتحقيقها عyند األبyناء ،وعyندمyا تyتعثر هyذه اجلyهود
وتyصاب شyخصية األبyناء بyاخلyلل فyإن الyنتائyج تyكون نyقيض هyذه الyشخصية ،وتyصبح املyظاهر السyلبية هyي الyسمة املyعبرة
عyن سyوء الyصحة النفسyية وفyي هyذا الyفصل نشyير إلyى بyعض هyذه السyلبيات األكyثر شyيوعyا عyند الyطفل ،وأخyرى عyند
املراهق.

أوال؛ املشكالت النفسية عند األطفال
كyثيرة هyي تyلك املyشكالت النفسyية والyصحية الyتي قyد يyصاب بyها األطyفال نyتيجة عyوامyل بyيولyوجyية أو نفسyية أو
اجyتماعyية ،وكyثيرا مyا يyعزى حyدوثyها أو اسyتمرارهyا إلyى إهyمال األسyرة االهyتمام بyتطور منyو األبyناء ومyعرفyة مyتطلبات
مراحyله ،ومyن ثyم الوقyايyة مyن تyلك املyشكالت أو مyعاجلyتها فور حyدوثyها ،ومyن بyني تyلك املyشكالت نyختار ثyالثyة مyنها،
ملyyناقyyشة طyyبيعتها وأسyyبابyyها وكyyيفية جتyyنبها أو عyyالجyyها ،وهyyي :الyyتبول الyyالإرادي ،مyyص األصyyابyyع وقyyضم األظyyافyر،
والشعور باخلوف ،وانعدام األمن )اخلوف(:

)(1مشكلة التبول الالإرادي  Enuresisعند الطفل
فyي الyظروف الyطبيعية تyكون قyدرة الyطفل عyلى الyتحكم فyي عyملية الyتبول الyنهاري فyي الشهyر الyثامyن عشyر ،أمyا
عyملية الyتبول الyليلي فyعادة مyا يyتم الyتحكم فyيها خyالل الyنصف األخyير مyن الyعام الyثالyث ،هyذا فyي حyالyة الyتطور الyطبيعي
لyعملية الyتبول فyي الyطفل السyليم ،ولyكن هyناك بyعض احلyاالت الyتي ال يسyتطيع فyيها الyطفل الyتحكم فyي هyذه الyعملية
حyتى سyن مyتأخرة ،قyد تyصل أحyيانyا إلyى الyسابyعة أو الyثامyنة ،وقyد متyتد إلyى أبyعد مyن ذلyك حyتى تyصل إلyى سyن الyبلوغ،
وعyندمyا يتخyطى الyطفل سyن الyثالyثة يyصبح األمyر مyدعyاة لyلقلق ويyجب مyعاجلyته ،ولyكن بشyرط أال يyلجأ اآلبyاء إلyى
خبراتهم الذاتية في هذا الشأن )األشول ،عادل عز الدين .(2008:472
واحلyقيقة أنyه كyثيرا مyا يرجyع السyبب ملyشكلة الyتبول الyالإرادي إلyى عyادة ترتyبط بyعادات أخرى تyدل عyلى أن إصyابyة
الطفل بهذه املشكلة يرجع إلى عاملني:
ا .عامل استعدادي ،يتصل بالتكوين العضوي أو الوظيفي للجهاز البولي.
ب .عامل نفسي ،يحدث نتيجة اخلبرات املؤملة التي يعيشها في بيئته ،وكذلك االضطرابات املؤملة احلادة.
وهyذا يyتطلب وضyع نyظام يyكون خyالyيا مyن الyتوتر الyعقلي قyدر اإلمyكان ،وااللyتزام بتحyديyد سyاعyات مyعينة لyنوم
الطفل ويقظته )األشول ،عادل عز الدين .(2008:472
ويyضيف الyدكyتور مجyدي الyدسوقyي ) (2003أسyبابyا أخرى كyامyنة لyعملية الyتبول الyالإرادي اسyتقاهyا مyن دراسyات
وبحوث حول هذه املشكلة ،وهي كالتالي:
 أسyباب عyضويyة تyتمثل فyي مyرض الyطفل أو ضyعف عyضالت املyثانyة لyديyه ،كyأن يyكون الyطفل مyصابyا بyحاالتالyتهاب فyي مجyرى الyبول أو فyي املyثانyة ،أو بyحاالت اإلنyهاك الyعصبي الyعام ،أو فyقر الyدم ،أو اإلصyابyة بyاألمراض
املyتوطyنة ،وكyثيرا مyا يؤدي الyضعف الyعام الyناجت عyن املرض الyعضوي إلyى ضyعف السyيطرة عyلى الyعضالت ،وقyد
يyعود أيyضا سyبب الyتبول الyالإرادي إلyى إكyثار الyطفل مyن شرب الyسوائyل قyبل الyنوم  ...ويyكمن الyعالج هyنا فyي
عالج هذه املسببات العضوية املرضية.
 وقyyد يyyعود سyyبب الyyتبول الyyالإرادي أيyyضا إلyyى أسyyباب نفسyyية ،مyyثال نyyتيجة فyyقدان الyyطفل الyyشعور بyyاألمyyنوالyطمأنyينة ،أو نyتيجة مyا يyعانyيه مyن قyلق نفسyي بyصفة عyامyة ،أو نyتيجة اخلyوف الyذي يyكون مyركyزا وظyاهyرا فyي
بعض املواقف :كاخلوف من الظالم ،من األم ،من املدرس  ...وغيره.
 وهyناك أطyفال يyشعرون بyأن مyركyزهyم أصyبح مهyددا بyوالدة طyفل جyديyد فyي الyعائyلة اسyتحوذ االهyتمام األكyبر مyنالوالyديyن ،وفyي هyذه احلyالyة يyبدأ الyطفل فyي الyتبول ال إراديyا ويyعبر عyن الyغيرة ،وهو فyي الواقyع وسyيلة ال شyعوريyة

لرده إلyى املرحyلة الyتي كyان فyيها أصyغر سyنا ،حyني كyان مyحور اهyتمام والyديyه ،وهو مyا يyطلق عyليه عyلماء الyنفس
عملية »النكوص« ،أي الرجوع إلى مرحلة سلوكية من مراحل الطفولة األولى.
 وقد يكون السبب عائدا إلى دخول الطفل املدرسة ألول مرة ودون إعداد سابق أو متهيد يهيئه لذلك ،أو قد يعود إلىسوء معاملة الوالدين له )ص.(224-225

عالج التبول الال إرادي
نyظرا ألن مyشكلة الyتبول الyالإرادي تyعتبر عyرضyا مyن أعyراض سyوء الyتوافyق مyع الyبيئة لyعدم إشyباعyها لyلحاجyات
النفسyyية لyyلطفل ،حyyيث ال تyyشعره أسyرتyyه بyyاحلyyب والyyطمأنyyينة والyyتقديyر ،يyyعانyyي الyyطفل بyyعدم الyyثقة والyyنقص واملyyيل
لyلوحyدة  ...وقyد يyكون الyتبول الyالإرادي أحyد األعyراض ،كyاحلyركyات الyعصبية والyعناد وغyيرهyا .وفyي حyالyة إشyباع هyذه
احلاجات يزول التبول الالإرادي ،كما تزول بقية األعراض )نفس املرجع ص .(225
ويyنصح الyدكyتور عyادل األشول ) (2008لyعالج الyطفل مyن مyشكلة الyتبول الyالإرادي بyاتyباع خyطوات مyعينة أولyها
الyطلب مyن الyطفل بyأن يyشارك فyي حyل هyذه املyشكلة مyع احلرص أن ال يyتعرض إلyى الyعقاب أو اإلذالل ،بyل عyلى األسرة
أن تyلجأ إلyى الyلني واإلقyناع وتyبصير الyطفل بyأن هyذه املyشكلة ميyكن إصyالحyها وعyليه أن يyشارك فyي حyلها ،ومyع اإلقyالل
من كثرة شرب السوائل ليال وإيقاظه إن لزم األمر ليذهب إلى دورة املياه سيساعده ذلك في حل هذه املشكلة.
األمر الثاني الذي يراه الدكتور عاشور حال ملشكلة التبول الالإرادي هو أن تشخص األسباب عن طريق متخصص ،وأن
يعالج كل سبب على حدة )ص. (473

)(2مشكلة مص األصابع عند الطفل
كyثيرا مyا جنyد األطyفال يyلجئون إلyى مyص أصyابyعهم ،وهyي عyبارة عyن حركyة عyضلية يyقوم الyطفل بyتكرارهyا حyتى تyصبح
مyن الyعادات الyدائyمة لyديyه ،فyفي بyدء حyياة الyطفل يyكون مyص أصyابyع يyديyه أو قyدمyيه مyصدر لyذة لyديyه ،وهyي فyي احلyقيقة
تyعتبر رد فyعل طyبيعي غريزي يyلجأ إلyيه الyطفل مyنذ املyيالد وقyد يyبقى حyتى اخلyامyسة أو الyسادسyة مyن الyعمر )األشول،
عyادل  ،(2008:473وبyالyرغyم مyن أن شyيوع هyذه املyشكلة بyني األطyفال أمyر عyابyر ومyؤقyت ال يسyتقر فyي شyخصية
الyفرد ،إال أنyه إذا اسyتمرت ممyارسyتها مyدة أطyول عyن املyدة الyطبيعية ،فyعلينا حyينئذ أن نyنظر إلyيها عyلى أنyها نyوع مyن
املyشكالت الyعقلية أو الوجyدانyية ،ومyن مyضار هyذه الyعادة أيyضا إذا مyا اسyتمرت فyي حyياة الyطفل أنyها مyنافyية لyآلداب
واللياقة ،كما أن استمرارها يؤدي إلى إحداث تشوهات في األصابع والفكني )نفس املرجع ص .(474
ومyن املyهم أن نyعلم أن املyبالyغة فyي أهyمية هyذه املyشكلة والنهyي املyتكرر عyنها ال مyبرر لyه ،ألن الyطفل سyيستمد مyن
هyذا األمر جyانyبا مyن الرضyا الyالشyعوري ،ثyم يyتحول إلyى اسyتغالل هyذا األمر والyعناد واملyقاومyة ،لyذلyك ال بyد مyن الyبحث
عyن طريyقة مyناسyبة لyلقضاء عyلى هyذه املyشكلة ،ورمبyا يyكون حتويyل نyشاط الyطفل إلyى سyبل أخرى دون أن يyدرك ذلyك هو
الyyعالج األمyyثل لyyها ،وسyرعyyان مyyا حتyyل املyyيول اجلyyديyyدة محyyل الyyقدميyyة ثyyم تyyختفي املyyشكلة نyyهائyyيا )األشyول ،عyyادل
. (2008:475

) (3مشكلة اخلوف عند الطفل
يyعرف اخلوف عyمومyا بyأنyه » انyفعال قوي غyير سyار يyنتج عyن االحyساس بوجود خyطر أو يyتوقyع حyدوثyه ،يyدفyع الyفرد
إلyى جتyنب املyثير الyذي يyخفيه أو الyدفyاع عyن نyفسه بyطريyقة أخرى ،فyالyفرد يyتعلم بyسهولyة تyكتيكات ومyناورات الyتجنب
الفعال أو السلوك املسيطر على املوقف املؤلم«)عبد الهادي ،جودت عزت والعزة ،سعيد حسني . (2005:220
وهو »انyفعال يyتضمن حyالyة مyن حyاالت الyتوتر الyتي تyدفyع الyشخص اخلyائyف إلyى الهyروب مyن املوقyف الyذي أدى إلyى
اسyتثارة خوفyه حyتى يزول الyتوتر ،فyاخلوف يyتضمن حyالyة مyن الyتوجyس تyدور حول خyطر مyعني لyه وجود واقyعي« )الزعyبي،
أحمد محمد .(2007:147
إن مyشكلة اخلyوف عyند األطyفال هyي مyن أكyثر الyظواهyر الyتي متyيز مyرحyلة الyطفولyة ،حyيث يyعتقد عyلماء الyنفس أن

اخلyوف ومyا يyتصل بyه مyن حyاالت الyقلق واالضyطراب النفسyي جyزء مyن الyدوافyع البشyريyة ،وتyؤثyر عyلى عyالقyة الyطفل
بyاآلخريyن ،وهyناك عyدة أشyياء يyخاف مyنها الyطفل ،فyهو يyخاف مyن الyظالم ويyخاف مyن الyسقوط املyفاجyئ ،ويyخاف عyندمyا
يyترك مبyفرده ،ويyخاف كyذلyك مyن احلyيوانyات ومyن األصyوات املرتyفعة املyفاجyئة ،وتyبدأ اخملyاوف عyند الyطفل فyي عyمر مyبكر،
فyفي عyمر السyتة أشهyر يyخاف األشyخاص الyذيyن لyم يyتعود عyلى رؤيyتهم ،فنجyده يyتمسك بyأمyه عyندمyا يراهyم ،وفyي الyعام
األول مyن عyمره يyخاف األصyوات والyضجيج مyهما كyان مyصدرهyا ،وبyني الyعام الyثانyي والyثالyث يخشyى احلyيوانyات كyالyقطط
والكالب ،وهناك كثير من األشياء تكون مصدر خوف لألطفال.
وفyي احلyقيقة فyإن كyل تyلك اخملyاوف الyتي ذكyرنyاهyا والyتي تyالزم األطyفال خyالل الyسنوات الyثالث األولyى مyن عyمره
تyعتبر طyبيعية ،وتyنتاب الyغالyبية الyعظمى مyن األطyفال الyسويyني ،ولyكن إذا زادت هyذه اخملyاوف عyن حyدهyا وبyصورة قويyة
فإنها تدعو إلى القلق؛ ألن تلك اخملاوف الطبيعية قد تتحول إلى حالة مرضية.
واخملyاوف مyتعلمة ومكتسyبة مyن األم واحملyيطني بyالyطفل ،حyيث يyنتقل اخلوف مyن الyكبار الyذيyن تyنتابyهم اخملyاوف مyن
أمور معينة إلى الصغار املتصلني بهم )عطية ،نوال محمد .( 2000:60
وميyيز الyدكyتور أحyمد الزعyبي ) (2007بyني ثyالثyة أنواع مyن اخملyاوف الyتي تظهyر عyند األطyفال :اخلوف الyطبيعي؛
اخلوف املرضي ،واخلوف من املدرسة ،نبينها فيما يلي:

.1اخلوف الطبيعي
وهو شyعور أو إحyساس يyنتاب الyطفل ويyكون رد فyعل طyبيعي ملyثير خyارجyي يyقابyله الyطفل بyأسyلوب وقyائyي أو دفyاعyي،
تyعبر عyن حyالyة انyفعالyية لyدى الyطفل نyتيجة إحyساسyه مبyواجyهة مyوقyف خyطر أو مyنذر بyاخلyطر ،فyمثل هyذه اخملyاوف عyند
األطyفال تyكون أسyبابyها مyحسوسyة وحyقيقية وواقyعية يyعبر عyنها الyطفل بyسهولyة ووضyوح ،وهyي نyفسها تyلك اخملyاوف
الyتي ذكرنyاهyا فyي الyفقرة الyسابyقة ،ولyلمخاوف الyطبيعية لyدى األطyفال فyائyدة تyتمثل فyي احلyفاظ عyلى الyبقاء ،مyن حyيث
إنyها تyعتبر مyصدر تyنبيه إلyى مyصدر اخلyطر ،تهyيئ لyلجسم حyمايyة الyنفس والyدفyاع ضyد حyدوث اخلyطر ،وأحyيانyا تyعكس
أحyالم الyطفل اخملyاوف الyتي تyنتابyه ،وعyندمyا نسyتمع إلyى هyذه األحyالم مyبكرا ميyكن مyعرفyة مyا يyعانyيه ومyا يyخيفه ونyحاول
تخyyليص الyyطفل مyyن هyyذه اخملyyاوف ،وعyyندمyyا تyyكون اخملyyاوف مyyن أشyyياء ضyyارة تسyyتدعyyي احلyyذر واحلyyيطة مyyنها جتyyنبا
لضرها ،تكون في هذه احلالة طبيعية بل ومفيدة أيضا.

.2اخلوف املرضي
وهyي تyلك اخملyاوف الyتي تyنتاب الyطفل وال يyوجyد لyها سyبب حyقيقي مyعروف ،وهyذا الyنوع مyن اخملyاوف يyكون مyن
أشyياء أو مyواقyف أو أشyخاص تyكون شyديyد الyوطyأة ،وتسyتمر لyفترة طyويyلة ،ولyيس لyها مyا يyبررهyا فyي الyواقyع تسyبب
لyصاحyبها الyقلق والyشعور بyالعجyز ،كyذلyك تظهyر عyلى الyطفل بyعض األعyراض الyنفسجسمية مyثل :الyقيء ،واإلسyهال،
واالضyطراب فyي الyتنفس وسرعyة ضربyات الyقلب وارتyفاع ضyغط الyدم والyتبول الyالإرادي وتyقلصات فyي األحyشاء الyداخyلية
وغyيرهyا ،وهyذا الyنوع مyن اخملyاوف يyجب أن يولyيه الوالyدان اهyتمامyا كyبيرا ويyعمال عyلى مyعاجلyتها حyتى ال تyتطور وتؤدي
إلى اضطراب نفسي شديد وتستمر عنده حتى سن الرشد.

3ـ اخلوف من املدرسة
أحyيانyا يyعانyي األطyفال مyن املyدرسyة ،وتyنعكس هyذه املyعانyاة فyي مyظاهyر مyختلفة مyثل الyرسyوب والyصداع وآالم فyي
الyyبطن وقyyضم األظyyافyر واحلyركyyة الyزائyyدة وتyyشوش اإلدراك واالضyyطرابyyات الyyسمعية والyyبصريyyة واالضyyطرابyyات الyyلغويyyة
وتغيرها ،وتزول هذه األعراض كلها أثناء اإلجازات املدرسية )الزعبي ،أحمد .(152 2007:147 -152
ومyن املyهم أن يyدرك اآلبyاء أن تyخويyف الyطفل لyه آثyار نفسyية قyد تyنعكس عyلى حyياة الyطفل عyندمyا يyكبر ،فيخشyى
الyناس أو ال يyرضyى أبyدا عyن عyمل يyعمله ،ويyصبح دائyم الyقلق واخلyوف واالنyطواء والyبعد عyن اآلخyريyن )كyلير ،فهyيم
 .( -3-2007وإذا كyان مyن احلyاجyات األسyاسyية لyلنمو الyسوي لyلطفل احلyاجyة إلyي األمyن والسyالمyة فyإن الyعكس
يسyبب عyائyقا أمyام الyنمو الyعقلي السyليم واملyتوازن ،واحلyاجyة إلyى األمyن والسyالمyة تyعني إزالyة مyخاوف الyطفل وشyعوره
بyالyثقة مبyن حyولyه ،ثyم يكتسyب الyثقة بyنفسه عyلى مyر الyزمyن شyيئا فشyيئا ،وهyنا تyكمن أيyضا األمyانyة وحyسن الyتصرف،
فyتحقيق اجلyو املyنزلyي املسyتقر والyعالقyات األسريyة املyتينة واجلyو الyعائyلي اآلمyن شرط مyن شروط إرضyاء احلyاجyة إلyى األمyن
عyند األطyفال وإزالyة خوفyهم مyن فراق أحyد األبويyن أو شyجارهyما أو نزاعyهما ،وكyذلyك يyحتاج الyطفل إلyى األنyس مبyا حولyه

مyن كyائyنات وحyوادث كyونyية ،فyعدم تyخويyف الyطفل يyولyد عyنده شyعورا بyالyثقة بyالyنفس ويyؤدي إلyي اسyتقراره الyفكري،
وبyyyالyyyتالyyyي الyyyعقلي ،أمyyyا اخل yyوف فyyyيؤدي إلyyyى ضyyyعفه الyyyعقلي إذا متyyyكن مyyyن شyyyعوره الyyyداخyyyلي وسyyyيطر عyyyليه
)الغزالي،حسام.(2005: 60

ثانيا؛ مشكالت األبناء في فترة املراهقة
فyي هyذه الyفترة احلyرجyة مyن حyياة اإلنyسان يyتعرض املyراهyق إلyى أزمyات ومyشكالت ،وقyد ال يyفصح عyنها وال ميyكن
لyآلخyريyن اكyتشافyها ،ورغyم ذلyك فyإن مyن شyأن هyذه األزمyات النفسyية الyتي يyعتقد الyبعض أنyها ليسyت ذات أهyمية أن
تyدمyر حyياة املyراهyق وتyفقده مسyتقبال كyان بyإمyكانyه أن يyبلغه بyنجاح ،ونyعرض هyنا لyثالثyة أمyثلة مyن هyذه املyشكالت،
تyتمثل فyي :الyصراع الyقيمي -االغyتراب – أزمyة الyهويyة ،وقyد مت اخyتيار هyذه احلyاالت مyن بyني مyشكالت أخرى كyثيرة
ورمبyyا هyyي أكyyثر خyyطورة ،ولyyكن اتyyساع انyyتشار هyyذه املyyشكالت بyyني الشyyباب مyyع الyyتجاهyyل أو اجلهyyل بyyأهyyميتها لyyدى
احمليطني باألبناء ،هي التي جعلتنا نعطيها األولوية في اإلشارة إليها.
) (1م__شكلة ال__صراع ال__قيمي ف_ي س_ن ال_مراه_قة
أصyبحت ظyاهرة الyصراع الyقيمي ) (Value Conflictعyند املراهyقني والشyباب الyيوم مyن األمور الyتي تسyتدعyي
الyتوقyف عyندهyا وإعyطاءهyا االهyتمام الyبالyغ مyن الyباحyثني واملهyتمني بهyذه الشyريyحة مyن اجملyتمع ،فهyذه الyظاهرة هyي واحyدة
مyن إفرازات مرحyلة زمyنية تyتسم بyخصائyص فyي غyايyة الyتعقيد واخلyطورة ،وتتخyذ أشyكاال مyختلفة وتزداد تyعقيداتyها يومyا
بعد يوم ،كما تتعدد أبعادها وأسبابها ،حتى تكاد أن تشكل تهديدا للنسق القيمي للمجتمع ككل.
وت yyأت yyي أه yyمية ال yyقيم ف yyي احل yyياة البش yyري yyة ل yyكون yyها م yyن احمل yyددات امل yyهمة للس yyلوك determinants of
 ،behavioursفهyي ليسyت فyقط أكyثر شyموال مyن كyل رغyبة وحyاجyة واجتyاه ودافyع ،بyل هyي أيyضا الyتي تسyتجلب

احلyاجyات والرغyبات ،عyلما بyأنyها ليسyت أحyد مyكونyات الyدوافyع ،غyير أنyها تyشكل جزءا مyن نyسقه ،كyما أنyها ليسyت مyن
املyعايyير السyلوكyية ألنyها عyامyة وال تyرتyبط مبyواقyف مyعينة ،ولyكنها ميyكن أن تyكون مyصدرا لyلكثير مyن املyعايyير ،فyمثال
عyندمyا نyتكلم عyن املyساواة كyقيمة ،فyإن ذلyك يyعني أنyها مyعيار لyلكثيريyن مyن الyناس فyي مواقyفهم اخملyتلفة وعyالقyاتyهم
املتباينة ،وعندما ترسخ االجتاهات وتقوى فإنها تصنع قيمة.
وتنتظم مجyموعyة الyقيم عyند الyفرد لyتشكل مyا يyعرف بـ »نyسق القيم«  Value Systemلyديyه ،وهyنا يyجب عyدم
اخلyلط بyني األيyديولوجyية الyشخصية لyلفرد ونyسق الyقيم ،فyاأليyديولوجyية عyامyة وليسyت شyخصية ،وإمنyا نyسق الyقيم هو فyقط
ميyكن أن يyكون شyخصيا كyما ميyكنه أن يyكون جyماعyيا فyي آن واحyد ،وبyينما االجتyاه هو اسyتعداد نفسyي أو تهyيؤ عyقلي
مكتسyب » لyالسyتجابyة املyوجyبة أو الyسالyبة نyحو األشyخاص أو املyواقyف أو املyوضyوعyات اخملyتلفة ،فyإن الyقيم أكyثر مyن
ذلyك ،ألن الyقيمة مyفهوم مجyرد يyتصل بyالyذات ،ومyن نyسق الyقيم يyتكون مyفهوم الyذات وتyقدير الyشخص لyنفسه واحyترامyه
ل yyها ،وه yyذا ف yyي ح yyد ذات yyه ي yyكون س yyببا جل yyعل ن yyسق ال yyقيم يس yyتمر وي yyثبت ع yyند ال yyشخص )احل yyفني ،ع yyبد امل yyنعم
.(-1-2003:96
وتyكمن ضرورة االهyتمام مبوضوع الyقيم لyدى الشyباب فyي كونyها موجyهات للسyلوك ،وعyندمyا يyفتقد الشyباب هyذه الyقيم
أو عyندمyا تyتضارب فyإنyهم يyتعرضون لyالغyتراب عyن الyذات واجملyتمع ويyفقدون دوافyعهم لyلعمل فyيؤثر ذلyك عyلى إنyتاجyهم
سلبا.
ويyذهyب الyدكyتور عyادل الyشوال إلyى أن فyترة املyراهyقة هyي أكyثر الyفترات الyتي يyركyز فyيها األبyناء اهyتمامyهم عyلى
األخyالق والyقيم واملyعايyير ،وتyساعyد قyدرتyهم عyلى الyتأمyل والyتفكير الyتي يyتميزون بyها فyي هyذه الyفترة مyن الyعمر عyلى
تyدعyيم قوة الوعyي لyديyهم بyاألسyئلة واالسyتفسارات املرتyبطة بyالyقيم واألخyالق ،هyذا إضyافyة إلyى أن الyتغيرات املyتسارعyة
لyلمطالyب اجملyتمعية تyلقي بyثقلها عyلى كyاهyل املراهyق ،ممyا يyجعله يyعيد تyقييمه بyاسyتمرار لyلقيم واملyعتقدات األخyالقyية،
وخyاصyة فyي مyجتمعنا احلyاضر ومyا يyعتريyه مyن ضyغوط قyيمية مyتصارعyة ومyتناقyضة ،وفyي ظروف كهyذه تظهyر مyشكلة
تyنمية الyشعور بyالyهويyة والyتي ال ميyكن فyصلها عyن مyشكلة الyقيم ،فyلكي يyحقق املyراهyقون بyعض الyثبات فyي تyصورهyم

لyذواتyهم ،ولyيواجyهوا مyا يحyدث فyي مyجتمعهم مyن تyغيرات مyتسارعyة ،ال بyد لyهم أن يyكونyوا مخyلصني لyبعض الyقيم
األساسية للمجتمع ،حتى وإن اعتنقوا طرقا جديدة لكي تواجه األوضاع املتغيرة ). (2008:547
وبyينما ميyكن اإلقرار بyأن الyعالyم قyد أصyبح يyشكل قريyة صyغيرة ،إضyافyة إلyى وجود مyبادئ خyلقية يشyترك فyيها مyعظم
أبyناء البشyر ،إال أن هyذه املyبادئ والyقيم تyتعرض لyلمحن والyتراجyع ،فyفي كyل اجملyتمعات يرفyض الyناس الyكذب والyغش
واخلyداع ،رغyم وجyود مyن ميyارسyه فyيها ،كyما يسyتهجن الyعالyم الyظلم وميجyد الyعدل ،فyال ميyكن بyقبول فyكرة النسyبية فyي
املyسائyل األخyالقyية ،ورغyم ذلyك فyإن هyناك عوامyل عyديyدة ميyكنها أن تyدفyع بyاملyبادئ اخلyلقية نyحو الyضمور والyتضاؤل ،بyل
رمبyا لyالنهyيار ،ولyعل مرجyع ذلyك إلyى أن لyكل مyجتمع مجyموعyة قyيم يؤمyن بyها ،واجملyتمع نyفسه هو مyن يرتyبها فyي سyلم
أولyويyاتyه ،مyن حyيث الyقيم املyتقدمyة والyقيم املyتأخyرة ،إلyى آخyره ،غyير أن هyذا الyترتyيب غyير ثyابyت وال مسyتقر ،فyهناك
عوامyل لyها تyأثyيراتyها املyباشرة عyلى هyذه األمور ،مyنها الyظروف الyطارئyة وتyكلفة االلyتزام ،وكyذلyك جتyذر تyلك الyقيم فyي
الثقافة ،كل ذلك يخلق نوعا من التوازنات عند تأثر الواقع االجتماعي بهذه القيم.
فyفي الyغرب مyثال حyني تyتعارض صyلة األرحyام لyقضاء وقyت مyناسyب مyعهم مyع قyيمة الوقyت فyي الyعمل ،فyمن الyطبيعي
عyندهyم أن يyقدم اإلنyسان الyغربyي الyعمل عyلى صyلة الyرحyم ،بyينما املyفترض أن يحyدث فyي عyاملyنا الشyرقyي عyكس ذلyك
)السامرائي ،عبد الرزاق .(2000:132
وال شyك أن اجملyتمعات البشyريyة فyي تyكامyل بyنيتها االجyتماعyية ،واشyتراكyها فyي الyقيم الyعامyة ،تyعتمد فyي قyوتyها
ومتyاسyكها عyلى مyدى اتyساع هyذه الyقيم بyني هyذه اجملyتمعات ،وعyندمyا ينحسyر مyدى تyلك الyقيم بyينهم يyؤدي ذلyك إلyى
ضyعف هyذا االتyفاق الyذي يyؤدي بyالyتالyي إلyى الyتنافyر واالخyتالف فyي الyقيم بyني اجملyتمعات ،فyيصبح الyصراع الyسمة
الyعامyة لyها ،والyذي غyالyبا مyا يyكون سyببا فyي الyتفكك وصyعوبyة الوصyول إلyى توافyق بyني اجملyتمعات البشyريyة )الyزيود،
ماجد .(2006:101
ومyن نyاحyية أخyرى ميyكن الyقول بyأن لyكل مyجتمع مجyموعyة مyن الyقيم جتسyدهyا نyظم حتyدد السyلوك الyعام لyلمجتمع،
بyحيث ينسجyم هyذا السyلوك مyع تyلك الyنظم والyقيم ،وهyذا االنyسجام الyقائyم بyني الyقيم والyنظم والسyلوك هو الyذي يyعطي
اجملyتمع فyاعyلية ،وعyندمyا يyنفرط هyذا الyعقد الyترابyطي ألي سyبب فyإن قوة وفyاعyلية الyقيم تyتراجyع وتyضعف ،وعyندمyا يعجyز
الyتمسك بخyلق مyعني كyالyعفة والyصدق واألمyانyة عyن تyأمyني حتyقيق الyذات واملكسyب املyادي الyضروري فyإن ذلyك يyكون
عرضة للضغوط الشديدة ،كي يتخلى عنه صاحبه )السامرائي ،عبد الرزاق .(2000:134
ويyختلف عyصرنyا احلyاضyر بyكل مyا يyشوبyه مyن اخyتراق لyلحضارة املyاديyة عyما سyبقه مyن عyصور ،تyلك الyعصور الyتي
كyانyت تyنبض بyالyقيم واملyثل واألمyثال واحلyكم ،وفyي هyذا اخلyضم يyضطرب متyثل األبyناء لyلقيم اخملyتلفة واكyتشاف الyفارق
بyني كyل مyنها ،فyمن نyاحyية هyناك الyتربyية ومyا تyذهyب إلyيه قyيم اجملyتمع أو األسرة واملyمارسyات السyلوكyية فyي هyذا اجملyتمع
أو تyلك األسرة ،ومyن نyاحyية أخرى مyا يyشاهyده األبyناء يومyيا مyن تyغيرات تyعبر عyن مyقتضيات الyعصر)احلyفني ،عyبد املyنعم
 .(2003:93وتؤدي هذه التناقضات إلى صراع القيم ،والذي يلقي بثقله على شخصية األبناء.

تعريف صراع القيم
يyعرف ويyلر صyراع الyقيم عyلى أنyه » تyضاد بyني اجتyاهyني أسyاسyيني مyن اجتyاهyات الyقيم ،كyالyتضاد الyذي يحyدث بyني
الyقيم املyنبثقة عyن الyتنظيم االجyتماعyي ،وتyلك الyتي تyرتyبط مبyثل إنyسانyية أشyبه مyا تyكون بyاملyثالyية«) .غyريyب ،أحyمد
وعبداملعطي  ،عبد الباسط (1987
ويyعرف مرعyي وبyلقيس ) (1984:18صyراع الyقيم بyأنyه » إحyدى الyعمليات االجyتماعyية الyتي حتyدث عyند تyعرض
األفyراد ملyوقyفني مyتعارضyني ومyتناقyضني ،ويyتطلب كyل مyنهما سyلوكyا مyغايyرا ،ويyؤدي إلyى وجyود منyطني مyن الyدوافyع
املyتناقyضة واملyتعارضyة يyؤدي إلyى إعyاقyة الyفرد فyي الyتوافyق ،وال يyلغي أي مyن الyدافyعني املyتصارعyني اآلخyر ،ولyكنهما
يعطيان الفرصة لنشوء توتر متزايد وسلوك غير ثابت«.
بyينما يyعرف أحyمد حyجازي ) (1987صyراع الyقيم عyلى أنyه يyعبر عyن » وجود عyدم اتyساق وانyسجام داخyل نyسق
الyقيم يyنتج عyن تyبايyنها وتyناقyضها ،ويyقصد بyتبايyن الyقيم تyغاير واخyتالف وطyبقة كyل مyنها وتyعارضyه مyع وظyائyف وغyايyات
الyقيم األخريyات ،ويرتyبط هyذا الyتبايyن بyجوهره بyاجلyماعyات والyطبقات والyنظم االجyتماعyية ،أمyا تyضاد الyقيم فyهو وجود
اجتyاهyني مyتعارضyني أو أكyثر مyن اجتyاهyات الyقيم ،وقyد يyكون هyذا الyتعارض بyني وسyائyل كyل مyنهما وأهyدافyه أو هyما مyعا،

كوجود اجتyاه جyماعyي فyي مyقابyل آخر فردي ،أو وسyيلة تyقليديyة تسyتند إلyى الyعرف فyي مyقابyل عyقلية أخرى متحyررة متyيل
إلyى التجyديyد واملوازنyة الyعقلية ،أو اجتyاه نyحو تyدعyيم املyصالyح الyعامyة فyي مyقابyل تyدعyيم املyصالyح الyفرديyة )فyي :زيود،
ماجد .(2006:100
ويyعرف الyدكyتور مyاجyد زيود ) (2006:101صyراع الyقيم عyلى أنyه » هو الyتناقyض الyذي يظهyر فyي بyعض قyيم
واجتاهات وأمناط السلوك لدى الفرد نتيجة تعارض وتضاد قيم الفرد مع النسق القيمي السائد في اجملتمع«.
إذًا ميyyكن أن نسyyتنتج مyyن الyyتعريyyفات الyyسابyyقة أن صyyراع الyyقيم يحyyدث بyyني فyyئتني أو أكyyثر مyyن الyyناس تyyتعارض
أفyكارهyم وأهواؤهyم وتyتناقyض ،وال شyك أن أسyباب الyصراع مyتعددة ومyتشعبة ،كyما أن نyتائyجه لyها آثyار تyدمyيريyة سواء
على املستوى الفردي أو مستوى اجملتمع ككل:

أسباب صراع القيم ونتائجه
ال شك أن العصر احلاضر وما يصاحبه من تغيرات كبيرة ومتسارعة تكاد تغطي جميع جوانب احلياة ،أصبح ميثل بوتقة
تشتمل عyلى قyمة الyتناقyضات االجyتماعyية والyفكريyة والثقافية ،أحyدثyها وفyاقyم مyن خyطورتyها جنyاح ووفرة وسyائyل اإلعالم
وأدوات الyتواصyل االجتماعي ،وكyانyت لهyذه التغيرات آثyارهyا الواضyحة عyلى أفراد اجملتمع ككل ،وإن كyانyت ال تخyلو مyن
اإليجابيات إال أن سلبياتها ال ميكن التهوين منها؛ ألنها متس النسق القيمي للمجتمع ،وتخلق مناخا من الالمعيارية ،أي
ذلك الوضع الذي يفتقر فيه اجملتمع إلى القيم واملعايير الواضحة والالزمة لتوجيه السلوك.
ويyعتبر الشyباب واملyراهyقون بyصفة خyاصyة مyن أشyد الyفئات الyعمريyة تyضررا مyن هyذه الyتغييرات الyقيمية ،وذلyك ملyا
تyتميز بyه هyذه املyرحyلة مyن رفyض املyعايyير والyتوجyيهات والسyلطة الyتي ميyارسyها الyكبار ،فyتتفاقyم لyديyهم الyتناقyضات،
وخyاصyة تyلك الyتي تyتعلق بyأنyساق الyقيم بyني األجyيال اخملyتلفة ،فyيكون عyرضyة لyلصراع بyني مyا تyربyى عyليه فyي طyفولyته
وتعلمه من أسرته ،وما يعيشه في عصر متغير آمن مبا استجد فيه من مبادئ وأفكار.
ويزداد الyصراع الyقيمي عyند املراهyق أيyضا عyندمyا ميyارس ذووه أفyعاال وتyصرفyات تyتناقyض مyع الyقيم الyتي هyم أنyفسهم
كyانوا يyعلمونyها لyه ويyأمرونyه بyها ،وخyطورة هyذا الyتناقyض بyني الyقول والyفعل مyن شyأنyه أن يؤدي إلyى الyشك واخلyلط بyني
الyصواب واخلyطأ ،فyيقع املyراهyق فyي احلyيرة الyتي تyدفyعه إلyى أفyعال وتyصرفyات قyد تyناقyض هyذه الyقيم ،ورمبyا يyؤدي بyه
لyالتyصال بجyماعyات لyها فyلسفات خyاصyة ،مyنها االنحyرافyات السyلوكyية أو الyتعصب الyديyني والyفكري أو اإلرهyاب .وهyناك
أيyضا مyن تyؤدي بyهم أسyالyيب الyتربyية الyديyنية والتنشyئة االجyتماعyية املتشyددة أثyناء طyفولyتهم لyلشعور بyالyذنyب جملyرد
اخلyروج عyليها ،ومyثل هyؤالء يyعانyون مyن عyذاب وخyز الyضمير فyينعزلyون عyن اجملyتمع ويyعيشون فyي املyثالyية والطهyر
ويyكرهyون الyتعامyل مyع غyيرهyم ،وأمyثال هyؤالء يyكونyون أقyرب إلyى املyرض النفسyي واالضyطرابyات الyعقلية )حyول هyذا
املوضوع انظر.(www. Alachebal.ibda3.org/t194-topic :
ويyنقل مyاجyد الزيود) (2006عyن مyعالyيقي قولyه» :إن الشyباب ال يyشعرون بyاالنyسجام مyع عyاملyهم بyصورة عyامyة،
وال يyتقبلون قyيمه وأمنyاطyه الyسائyدة ،فyهناك عوامyل نفسyية واجyتماعyية جتyعل الشyباب غريyبا ،ويyعيش حyالyة صyراعyية مyع
أسyرتyه ومyجتمعه ومyع نyفسه ،حyيث تشyير بyعض الyدالئyل والyقرائyن إلyى أن عyالقyات الشyباب الyعربyي األسyريyة يyسودهyا
الyصراع والyتنافر والyتبايyن ،فyالشyباب يرى أنyه مضطهyد ومyطحون الyشخصية نyتيجة مyا تyنطوي عyليه عyادة مواقyف اآلبyاء
التسلطية التي تعيقه في منوه وخبرته بالواقع ومصادرة حريته«)ص .(103
وتؤدي سوء املعاملة األسرية لألبناء أثناء مرحلة الطفولة إلى ارتفاع مستوى االغتراب لديهم ،وبالتالي إلى تبنيهم في
مراحyل عyمريyة الحyقة كثيرا مyن القيم السلبية ،وقyد يقعون فyي حyالyة مyن الyتناقyض والصراع القيمي )نفس املرجyع ونyفس
الصفحة(.
) (2م__شكلة االغ__تراب ف_ي س_ن ال_مراه_قة
تyعتبر مyشكلة االغyتراب إحyدى املyشكالت الyشائyعة بyني املراهyقني والyتي لyها أسyبابyها االجyتماعyية كyما لyها تyأثyيراتyها
السyلبية عyلى حyياة األبyناء ،ويyقول الyدكyتور إبراهyيم مyدكور) :(1975بyصفة عyامyة ،تشyير كyلمة االغyتراب إلyى الyبعد

عyن األهyل أو الyوطyن ،واسyتخدمyت بyعد ذلyك فyي الyعلوم االجyتماعyية لتشyير إلyى أحyد األفyكار الyتي أطyلقها مyاركyس،
حyيث يyرى أن املyرء ميyر أحyيانyا بyأوضyاع يyفقد فyيها نyفسه ويyصبح غyريyبا أمyام نyشاطyه وأعyمالyه ،ويyكاد يyفقد إنyسانyيته
كلها ،أي تعني فقدان الذات الناجتة عن تعرض اإلنسان لقوى معادية )ص .(50
وعyرف االغyتراب الyعديyد مyن الyباحyثني بyتعريyفات عyدة  :بyأنyه »انyفصال الyفرد وأحyاسyيسه وأفyكاره ومyعتقداتyه عyن
الوضع االجتماعي أو عن األفراد اآلخرين الذين كان له عالقة معهم«.
وعyرف أيyضا عyلى أنyه شyعور بyاالنyفصال النسyبي عyن الyذات أو اجملyتمع أو كyليهما ،وميyكن قyياس هyذا املyفهوم فyي
ضوء أبعاد متعددة ،كالعزلة االجتماعية ،والالمعيارية ،والعجز ،والالمعنى ،والتمرد.
كyما يyعرف هyذا املyفهوم مyن وجyهات نyظر عyديyدة :نفسyيا ،يفسyر االغyتراب فyي ضyوء ارتyباطyه بyالyعصابyية والyقلق
والyتوتyر واالنyغالق )مyقابyل االنyفتاح( ،وبyالسyلوك اجلyانyح )عyلى أسyاس أن الyالمyعياريyة أحyد أبyعاد االغyتراب( ،كyما
استخدم هذا املصطلح لإلشارة إلى شخص مغترب العقل أو الفهم.
وهو أيضا يشار إليه بصفته »غربة داخل الذات« .ففي هذه احلالة هو نوع من االنفعال أو التباعد الناجت عن عدم التوازن
في الفعالية في العالقة بني طرفني ،أحدهما فعال جدا واألخير ضعيف جدا ،وهذا يفسر انفصال اإلنسان عن ذاته ،واحلالة
الyناشyئة عyن ذلyك هyي مyا يyطلق عyليه مyصطلح االغتراب ،وهyذا يyعني أن املغترب هyو الyشخص الyذي ال يyعرف املyشاعر أو
العواطف ،أي املنفصل عنها ،وبالتالي يصبح شخصا عدوانيا مرفوضا اجتماعيا)سري ،إجالل محمد .(2003:110
ويyذهyب الyدكyتور عyادل األشول إلyى أنyه قyد عرف االغyتراب فyي املyاضyي فyي أمريyكا حyيث كyان يyسود فyي األوسyاط
الyyفقيرة واألقyyليات )الyyسود واملكسyyيكيني والyyهنود احلyyمر( الyyذيyyن كyyانyوا يyyعانyون مyyن احلyرمyyان االقyyتصادي والyyتمييز
الyعرقyي ،والyذي كyان يyفرض عyليهم بواسyطة اجملyتمع ،ومyن بyني هyؤالء مyن كyانوا مyغتربyني عyن أوطyانyهم وبyالyتالyي يyنمو
لديهم عدم الثقة بذواتهم وعدم تقدير الذات وتكوين الهوية السلبية وبالتالي اغترابهم عن ذواتهم.
ثyم أصyبح االغyتراب واضyحا فyي اجملyتمع بyعد ذلyك بyني شyباب الyطبقة الyوسyطى والyعليا ،مyع وجyود تyبايyنات فyي
مyyصادر االغyyتراب بyyني هyyذه الyyفئات ،فyyبينما يyyعود سyyبب االغyyتراب عyyند الyyبعض إلyyى اخلyyبرات األسyريyyة املyyضطربyyة،
كyاخلyالفyات بyني األب واالبyن ،جنyد أن فyئة أخyرى يyرجyع سyبب اغyترابyهم إلyى الyسمات اخلyاصyة لyلمجتمع والyصراعyات
الyyسائyyدة فyyيه ،فyyأمنyyاط الyyظلم وانyyعدام الyyعدالyyة ،واالضyyطهاد الyyعنصري ،وعyyدم املyyساواة فyyي احلyyقوق وخyyاصyyة بyyالنسyyبة
لyألوضyاع االقyتصاديyة ،وانyعدام احلyريyة الyشخصية بyاإلضyافyة إلyى احلyروب ،كyل ذلyك ميyكن أن يyعزى إلyيه شyيوع شyعور
االغتراب بني الشباب.
وقyد يyكون الyشعور بyاالغyتراب عyميقا ومyعوقyا ،قyد يyصل إلyى رفyض اجملyتمع كyكل ،وهyم فyي هyذه احلyالyة يyنظرون إلyى
اجملyتمع عyلى أنyه مyعاد لyهم ولyقيمهم ،ويyعود ذلyك إلyى عyدم االعyتراف بyاملyنافyسة الyعنيفة الyقاسyية والyسعي املسyتميت
لyyلوصyyول لyyلمكانyyة ،والyyتطور الyyتكنولyyوجyyي السyyريyyع وعyyدم مyyقدرتyyهم عyyلى االنyyتفاع بyyإجنyyازاتyyه )األشyyول ،عyyادل
.(2008:554
وال يختلف األمر فyي مجتمعاتنا الyعربyية عyن اجملتمعات الyغربyية فيما يتعلق بشيوع ظyاهرة االغتراب بyني األبناء وإن
اختلفت األسباب إلى حد ما ،وميكن حتديد عوامل االغتراب في املنطقة العربية طبقا لرأي الدكتورة آمال باظة فيما يلي:
 .1غياب القيم الدينية واإلنسانية لدى املراهقني والشباب.
 .2وجود فجوة بني ثقافة املراهقني والشباب وثقافة الراشدين من حولهم.
 .3عدم قدرة املراهقني على حتقيق ذواتهم وبالتالي عدم قدرتهم على تقبل ذواتهم.
 .4عدم اإلحساس بحرية الذات واملصير.
 .5افتقادهم للمعنى في وجودهم لعدم وجود أهداف في حياتهم.
 .6وجود الyتناقyضات فyي اجملyتمع وافyتقادهyم لyلمثل األعyلى ،كyما ميyكن إرجyاع سyبب االغyتراب إلyى غyياب الyتوجyيه
واإلرشyyاد األسyري وفyyي املyyدرسyyة ،األمyر الyyذي يحyyرمyyهم مyyن املyyساعyyدة فyyي تخyyطيط مسyyتقبلهم والyyتكيف مyyع
مجتمعهم.

) (3أزم_ة ال_هوي_ة ف_ي س_ن ال_مراه_قة
إن التغيرات املتتالية للخصائص اجلسمية والوظائف الفيزيولوجية وما يحيط بها من مواقف اجتماعية ،غالبا ما تستثير
تساؤالت املراهق وتستدعي الكثير مyن االهتمام والقلق لديه ،وتبدأ هذه التساؤالت فyي حyدهyا األدنى ،ثyم تزداد قوة حتى
حتتل الساحة الشعورية لدى املراهق ،وتبدو مظاهرها متعددة في حياته ،حتركها دوافع مختلفة في اجتاهات متفاوتة ،وقد
تواجه هذه الدوافع اإلحباط وتتعرض ملقاومات متنوعة ،فتجلب للمراهق الهم ،وهو مبعزل عن إشراك األسرة في همومه ،ال
يدري ماذا يفعل ،واملهم في هذا كله أن أزمات املراهقة تتخذ طابع الصراع بني املراهق وبني نفسه ،وكذلك بينه وبني اجملتمع
من حوله )السبيعي ،عدنان .(1998:41
ويتخذ هذا الصراع أشكاال عدة ،فهو صراع بyني مخلفات الطفولة ومقتضيات النمو ،فyاملراهyق لyم يعد طفال ولم يصبح
رجال بعد ،وهو صراع بني امليل إلى االستقالل بذاته وتعلقه بأسرته ،صراع بني طموحاته الذاتية وبني قدراته الذاتية لتحقيق
هذا الطموح ،صراع بني الدوافع اجلنسية والضوابط اجملتمعية ،صراع ديني بني ما كان مقبوال عنده بدون نقاش سابقا ،وما
جyyyد ع yyليه ب yyعد ذل yyك مyyyن ق yyناع yyات حت yyتاج إل yyى ال yyتفهم )السyyبيعي ،ع yyدن yyان 1998:42؛ قyyشقوش ،إبyyراه yyيم
.(1989:222
إن املراهyق فyي سyني مرحyلتي املراهyقة الوسyطى واملyتأخرة يyتكون عyنده اإلحyساس بyكيانyه الyفردي ،وتyتبلور شyخصيته
االجyتماعyية املسyتقلة ،وعyندئyذ يyشعر بyقوتyه ،وهyنا يyود املyراهyق أن يyكون مyختلفا عyن اآلخyريyن ،وخyاصyة عyندمyا يyشعر
بyاعyتراف الyناس بyه ،فyهو عyندمyا يفشyل فyي إحراز تyقدير أصyدقyائyه لyه ،يyحاول أن يyعوض ذلyك مyن خyالل الyتأيyيد الyذي
ي yyلقاه م yyن إك yyبار ،ذل yyك ب yyأن ي yyكون ط yyال yyبا مم yyتازا أو متح yyدث yyا ل yyبقا أو اب yyنا ط yyيبا )أس yyعد ،ي yyوس yyف م yyيخائ yyيل
.( 1971:144
وكyلما أخyذ املyراهyق فyي الyنمو أبyدى سyلوكyا يyنم عyن رغyبته فyي تyأكyيد ذاتyه ،فyلم يyعد فyي نyظره أنyه الyطفل الyذي ال
يyسمح لyه أن يyتكلم أو يyسمع ،فyاملyراهyق فyي مyنتصف مyرحyلة املyراهyقة يyحاول أن يجyد لyه مyركyزا بyني جyماعyته ،ولyكي
تyعترف تyلك اجلyماعyة بyشخصيته دائyما يyلجأ إلyى الyقيام بyأعyمال مyلفتة لyلنظر ،مyثال هو أحyيانyا يرتyدي مyالبyس زاهyية،
وأحيانا يحاول أن يأتي بسلوك متصنع في الكالم والضحك واملشية )العلمان ،خالد أحمد .(2006:107
ومyا ميyيز حyياة املراهyق فyي هyذه الyفترة أيyضا مترده عyلى السyلطة ،ممyثلة فyي األسرة واملyدرسyة واجملyتمع الyعام ،ويyكون
مترده فyي السyلطة األسريyة أكyثر وضوحyا ،ألن املراهyق يyتوق ألن يجyد نyفسه خyارج بyيئته األسريyة ،وأن يyكون فyي عyالyم آخر
يyزخر بyاجتyاهyات جyديyدة وبyاحلريyة واالسyتقالل والتحyرر مyن الyتبعية الyطفلية ،هو عyالyم األصyدقyاء والyزمyالء ،حyيث الyنأي
بyالyنفس عyن الyعقبة فyي حتyقيق أمyنيته الyتي يرى أن مyصدرهyا والyداه ومyدرسوه ،وجتyدر اإلشyارة إلyى أن املراهyق فyي فyترة
حyماسyه وحتyفز »أنyاه« وتyطوره يyبالyغ فyي تyقديyر ذاتyه ،وبyقدر مyا يyعزل نyفسه عyن عyاملyه اخلyارجyي بyلجوئyه إلyى الyعزلyة
واالنyطواء ،بyقدر مyا تyتسع الyهوة بyني »أنyاه« احلyقيقي و»أنyاه« املyمكن ،ونyتيجة لهyذه الyعزلyة تyنقطع الyعالقyة واالتyصال
بyينه وبyني اآلخريyن ،ويتضخyم لyديyه الyشعور بyالyقوة والyغلبة ،ويyصبح وكyأن هyناك هوة تyفصل بyني مyا يرغyب فyيه وبyني مyا
هو ممكن)نفس املرجع ص .(108
وكلما اقترب املراهق من مرحلة الرشد أصبح مثاله هو ذاته ،حيث الرغبة في الوصول للمثالية اعتمادا على نفسه ودون
أن يقلد اآلخرين ،وتشكل املثالية جانبا بارزا فyي وعي املراهق لذاته ،وميثل ذلك اجلانب األخالقي الذي يلعب دورا بارزا
فyي أزمة املراهقة ،خصوصا فyي مرحلة التضخم واملبالغة فyي تقدير الذات ،وتكون هذه املثالية شديدة التطرف تyأخyذ مبدأ
»الكل أو ال شيء« ،وهي مظهر طبعي يجسد التعبير األخالقي عن توتراته ومعارضة الواقع)نفس املرجع ص .(109
ومyا ميyكن أن نسyتنتجه مyن قyراءاتyنا فyي الyفقرات أعyاله هyو مyا يyشغل اهyتمام الشyباب مyن أزمyة »حتyديyد الyهويyة«،
وهyي األزمyة اجلyوهريyة لyلنمو الوجyدانyي فyي مرحyلة املراهyقة والyتي يحyددهyا إريyكسون فyي مyقابyل اخyتالط األدوار ،ويyنبع
جوهر منو الyهويyة مyن إدراك املرء لyنفسه وبyأنyه شyخص مyتسق السyلوك ومyتميز عyن اآلخريyن ،وطyبقا لyنظريyة إريyكسون هyذه
فyإن عyملية الyبحث عyن الyهويyة فyي مرحyلة املراهyقة والشyباب قyد تتخyذ أحyد مyساريyن كyالهyما خyطأ ،ميyثل املyسار األول فyي
الyتبلور املyبكر لyلهويyة ،وهyو مyا يyعيق عyملية تyكويyنها ،ونyتيجة لyذلyك جنyد املyراهyق يyلح عyلى طyلب تyقديyر اآلخyريyن لyه
واعyترافyهم بyه .كyما يyبالyغ املراهyق فyي تyقدير السyلطة ويyسعى ألن يyكون أكyثر مyسايرة وأقyل اسyتقالال ،وهyنا تyتسم قyيمه
الدينية باجلمود كما تتسم طريقة تفكيره بالتصلب )صادق آمال؛ وأبو حطب ،فؤاد .(2008:344

أما املسار الثاني فيتميز باالنفتاح بدون حدود ،وفي هذه احلالة ميضي املراهق في عملية طويلة من خلط الهوية ،وقد ال
يكون باستطاعته تنمية إحساس واضح قوي بالذات ،ومن أمثال هؤالء الذين يصفون أنفسهم بأنهم يبحثون عن الذات وال
يجدونها ،ويتصف هؤالء بضعف تyقدير الذات وتyقدير خلقي غyير مكتمل ،وهyم يواجهون صyعوبyات فyي حتyمل املسؤوليات
الشخصية كما يتسمون باالندفاعية وعدم تنظيم األفكار.
وفyي الyواقyع فyإن املyسار الyصحيح لyهؤالء الشyباب هyو بyذل الyوقyت املyناسyب فyي الyسعي اإليyجابyي احلyثيث لyتكويyن
الyهويyة ،وفyي أثyنائyها قyد يyتعرض لyبعض الyغموض واخلyلط حyتى يyتوصyل إلyى شyعور قوي بyالyذات ،وفyي هyذه احلyالyة يyتسم
الyفرد بyاالسyتقالل واإلبyداع والyتفكير املyنظم ،وهyذه الyصفات ال تyتوفر بyنفس الyقدر لyلفئتني الyسابyقتني ،أي أولyئك الyذيyن
ال ميرون مبرحyلة »مؤقyتة« مyن اخلyلط والyغموض فyي تyكويyن الyهويyة ،أو أولyئك الyذيyن ميرون مبرحyلة »طويyلة« مyن هyذا اخلyلط
والغموض )نفس املرجع ص .(345
وأخyيرا أنهyي موضوع أزمyة الyهويyة فyي سyن املراهyقة بyنصائyح لyلمراهyقني أنyقلها حرفyيا عyن الyدكyتور عyدنyان السyبيعي
):(1998:46
صديقي أيها الشاب:
للمراهقة أزمتها بyل أزماتها ...فهذا ثyابyت ومؤكد ،واملهم على الدوام أن يتجاوز الفتى أزماته وينتصر عليها ،وأعلى
النصر وأجدره أن تنتصر عyلى نفسك ،وجتعل نفسك أكبر مyن نفسك  ...قyالوا :مyن استوى يومyاه فyهو مغبون ،ومyن كyان
أمسه خيرا من يومه فهو محروم ،ومن طال حرمانه أضاع الرؤية وأضاع نفسه ،وسار نحو اخلسران .وقالوا :ليس املهم دوما
أن تكسب ،وإمنا املهم أن حتول اخلسارة إلى كسب.
أظنك )أيها املراهق( توافق على هذين القولني ،فلنحمد الله أن خلقنا وأنعم علينا بنعم عظيمة.
عyمومyا ،إن إشyباع احلyاجyات الyضروريyة لyألبyناء  -وهو الشyرط لyكي يyتمتعوا بyالyصحة النفسyية  -ال يyتأتyى بyطريyقة
تلقائية ،وإمنا يبنى من خالل صيرورة مستمرة في حياة الفرد حتددها مراحل تطور منوه.

الفصل السابع
مراحل نمو األبناء قبل امليالد
وأثناء مراحل الطفولة

 Pre-natal Periodمرحلة ما قبل امليالد
متyتد هyذه املرحyلة مyن بyدايyة احلyمل وحyتى حلyظة املyيالد ،فyفي فyترة احلyمل يyتكون مشyروع إنyسان جyديyد ،ويyكون املولود
عرضyة للخyطر نyتيجة أي خyطأ تyتعرض لyه األم أثyناء حyملها بyه )أبو حلyية ،نور الyديyن  .(2007:108وعyن احلyمل
يyقول نور الyديyن أبو حلyية » إنyه بyالyدرجyة األولyى مyسألyة جسyد تyتولyد فyيه روح جyديyدة ،ويyنفصل مyنه جسyد جyديyد وهyي
لyذلyك تyتطلب احلرص عyلى أن يسyلم اجلسyدان مyن كyل أنواع األذى ،وأن يyكونyا فyي مyنأى مyن األخyطار واألضرار اخلyارجyية
الyتي قyد تتسyبب بyإنyهاء حyالyة احلyمل بyفجيعة إذا مyا حyدثyت صyدمyة مyباشرة كyالوقوع والyصدام ،أو بوضyع غyير مyكتمل
النمو في حالة إهمال الناحية الغذائية« ).(2007:109
ويشير علماء الصحة النفسية إلى أهمية تناول احلامل لغذاء كامل العناصر لكي ينمو جنينها منوا طبيعيا ،وخاصة أن
األم هyي املصدر الوحyيد الذي يستمد منها تغذيته ،كyما تyساعyد عمليات التغذية عyلى بناء أنسجة اجلنني وتولyيد الyطاقyة
الالزمة للمحافظة على حياته ،كما أنهم يؤكدون على أهمية الراحة النفسية للمرأة احلامل ،ويرون أنها ال تقل أهمية عن
الراحyة البدنية وذلك ملyا لyلتوتر واالنفعال مyن تأثيرات سلبية عyلى اجلنني)أبو حلية ،نور الyديyن 2007؛ العواملة ،حyابyس
ومزاهرة ،أمين .(2003
ومyن هyنا يyتوجyب عyلى احلyامyل ومyن يyعيش مyعها احلرص عyلى أن يyكون جو الyبيت ممyتلئا بyالyسعادة ،فyللحالyة النفسyية
 فرحyا كyانyت أو حزنyا  -دور كyبير فyي إفراز أنواع مyن الهyرمونyات الyنافyعة أو الyضارة فyي جyسم األم ،ويyتأثر اجلyنني بهyذهالهyرمونyات مyنذ الyشهور األولyى إيyجابyا أو سyلبا طyبقا لyطبيعة الهyرمون)أبو حلyية ،نور الyديyن 2007:116؛ زيyعور،
علي وسليم ،مرمي.(2004:229 -232

التطور النفسي والحركي-مرحلة ما قبل امليالد
يyقضي اجلyنني عyادة تyسعة أشهyر فyي بyطن أمyه ،ويyجب أال يyساورنyا الyظن أن اجلyنني فyي فyترة احلyمل يyكون فyي مyنأى
عyما يyدور خyارج اإلطyار الyذي يyحتويyه ،أو أنyه يyكون فyي حyالyة الyغيب واألرواح وفyي حyالyة نسyيان لyلذات ،بyعيدا عyن
الyضغوطyات النفسyية واألوجyاع اجلسyديyة مyفتقرا لyعالyم احلyياة الyفكريyة ودنyيا احلyس واإلدراك ،فyهو ومyنذ ظyهور الyيوم
الyثامyن عشyر مyن احلyمل تyتشكل لyديyه أولyى خyطوط الyدمyاغ واجلyهاز الyعصبي ،وفyي الشهyر الرابyع مyن احلyمل تyبدأ األذن
الyداخyلية بyوظyيفتها ،بyينما تyبدأ حyركyة اجلyذع واألطyراف مyنذ األسyبوع الyثامyن بyالyرغyم مyن عyدم إحyساس األم بyها حyتى
األسyبوع الyسادس عشyر ،وذلyك نyظرا لyسماكyة »الyغشاء الyسابyيائyي« .كyذلyك يyشعر اجلyنني بyالyقلق واالنزعyاج مyن احلركyات
القوية واملفاجئة لألم )فاعور ،عبد احلسن .(2001:96
وهyناك أيyضا بyعض احملyاذيyر الyتي يyجب أن تyؤخyذ فyي االعyتبار ،فyعندمyا تyتعرض املyرأة احلyامyل لyإلصyابyة بyاحلyصبة
األملyانyية أو تyتناول األدويyة دون اسyتشارة الyطبيب أثyناء احلyمل وكyذلyك أخyذهyا اإلسyبريyن والyكحول واملyواد التخyديyريyة،
بyاإلضyافyة لyسوء الyتغذيyة عyند األم احلyامyل ونyقص الyفيتامyينات أو اإلفراط أو الزيyادة فyي بyعض املواد الyغذائyية ،فهyذا كyله
يyؤثyر فyي صyحة اجلyنني وتyكويyنه الyعضوي والنفسyي ،كyما يyوصyي األطyباء بyتجنب األم احلyامyل صyحبة احلyيوانyات مyثل
الyقطط والyكالب ،فyالyقطة أو الyكلب املyصاب مبرض »الyتكسوبyالزموس« قyد يyؤدي إلyى نyقل الyطفيلي مyن احلyيوان إلyى
األم احلyامyل فyي الyشهور األولyى مyن احلyمل ،فتنجyم عyنه تyشوهyات مyثل كyف الyبصر )الyعمى( ،أو تضخyم الyطحال ،أو
صغر أو كبر حجم الرأس )السبيعي ،عدنان .(1997:43-1-
ومyن الyنصائyح املyفيدة الyتي يyنقلها عyدنyان السyبيعي عyن الyدكyتور تyاهyيس لyألم احلyامyل لyلتواصyل مyع جyنينها ،أن
تسyتلقي مسyترخyية متyامyا حyتى تyشعر بyالراحyة الyكامyلة لyعضالت بyطنها ،وعyندمyا يyصبح بyطنها فyي لyيونyة تyامyة تyضع يyديyها
حyولyه بyشكل مyحكم وكyامyل وتyبقى عyلى هyذا الyوضyع إلyى أن تyشعر بyضغط خyفيف ،ثyم تyضغط بyأصyبعها قyليال ،ثyم
تyخفف الyضغط  ...فyي هyذه األثyناء سyيبدأ الyطفل حركyته مسyتجيبا لهyذه التسyلية ،ميyكن الyبدء بyذلyك بyني الشهyر الyثالyث
والرابع من احلمل.
ويسyتحسن أن تyقوم األم بهyذه املyداعyبة يومyيا وفyي نyفس الوقyت ولyكن تyكتفي فyي الyبدايyة بyاالسyتجابyة مyنه بyاحلركyة
مرة أو مرتyني ،ومyن األفyضل أن تyقوم بهyذا الyتمريyن فyي آخر الyنهار ،وتyساعyد هyذه الyعملية عyلى توطyيد الyصحبة بyني األم

وجyنينها ،ولyكن مyن الyضروري عyدم اإلفyراط أو املyبالyغة فyي ذلyك ،وعyليك أن تyعلمي أنyه ميyكنك مyالحyظة مyتى يyروق
لyلجنني هyذا الyتمريyن ومyتى يرفyضه ،ويyدل الرفyس بyقوة عyلى عyدم رغyبة اجلyنني فyي االسyتمرار ،ولyكن مبرور األيyام سوف
يyعلن مyطالyباتyه بyعودة التسyلية بحyركyات عyذبyة خyفيفة والyتي سyيمكنك مبyرور الyوقyت الyتمييز بyني رغyبة اجلyنني فyيها أو
النفور منها )السبيعي ،عدنان  -81:1997ا.(-

 Babyhood Periodمرحلة املهد
ومتتد منذ امليالد وحتى سن العامني ،وتتضمن مرحلتني فرعيتني ،هما):(3

 -مرحلة

الوليد New born Period

ومتyتد ملyدة أسyبوعyني بyعد الوالدة ،وهyذه فyترة حرجyة فyي حyياة الyطفل ،فyبوالدتyه يyنتقل الyطفل إلyى بyيئة مyختلفة متyامyا
عyما اعyتاد عyليها فyي مرحyلة احلyمل ،حyيث كyان حyصولyه عyلى كyل االحyتياجyات الyالزمyة لyالسyتمرار شyبه ميسyرة ،أمyا فyي
مرحyلة مyا بyعد الوالدة فyيحتاج الyطفل  -سواء بواسyطة اإلمyكانyيات واالسyتعدادات الyفطريyة أو عyن طريyق رعyايyة والديه
واحملyيطني بyه  -إلyى حتyقيق عyمليتي الyتكيف والyتوافyق ،فبمجyرد خروج الyطفل مyن بyطن أمyه يyبدأ تyكيفه مyع حرارة اجلyو
املyتقلب بyعد أن كyان يyتعرض فyي بyطن أمyه إلyى درجyة حرارة ثyابyتة ،وكyذلyك يyبدأ تyعوده عyلى التيارات الyهوائyية وتقلبات
الyyطقس ،وكyyذلyyك احلyyال ف yyي تyyكيفه م yyع تyyغيرات عyyمليتي الyyتنفس واإلخyراج )الyyدسyyوقyyي ،مجyyدي محyyمد - 94
2003:93؛ أبو حلية ،نور الدين .(2007:122
ويyولyد الyطفل وهyو مyزود مبجyموعyة مyن االسyتعدادات احلسyية والyعصبية فyيساعyده ذلyك عyلى اسyتمرار بyقائyه ،فyمنذ
الyساعyات األولyى مyن حyياتyه تyصدر عyنه أنyواع مyن السyلوك الyتلقائyي ،مyثل مyص ثyدي األم أو أي شyيء ممyاثyل إذا مyا
وضyع قريyبا مyن فyمه ،وهو فyي هyذه الyفترة يyكون غyير مسyتقر ،يyقوم بحyركyات عyشوائyية وال يyقدر عyلى ضyبط عyضالت
يyديyه ورجyليه ،وفyي هyذه الyفترة مyن حyياتyه ال توجyد فواصyل بyني الوظyائyف النفسyية والوظyائyف الفسyيولوجyية :األكyل والyنوم
واإلخراج ،وتعتبر األسابيع األولى مكملة لفترة ما قبل امليالد )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .(2004:233
إال أن حyامyد زهyران يyرى أنyه بyالyرغyم مyن أن الyطفل فyي هyذه املyرحyلة تyصعب مyالحyظة انyفعاالتyه ،غyير أنyه يyولyد وهyو
مزود بyانyفعاالت احلyب واخلوف والyغضب ) .(1999:141وهyذا مyا يؤكyده أيyضا سyيجمونyد فرويyد حyيث يرى أهyمية
اخلyبرات االنyفعالyية لyلولyيد وخyطورة عجyزه عyن أن يyنال حyاجyته إلyى احلyب ،كyما يyرى أن حyالyة الyطفل االنyفعالyية تyتأثyر
بحالة األم النفسية ،مما يجعل توفير اجلو املشبع باحلب أمرا ضروريا في تنشئة الطفل )نفس املرجع ونفس الصفحة(.
كyما تyذهyب املyدرسyة الyفرويyديyة إلyى أن الyطفل يyولyد وهyو مyزود بyالyطاقyة اجلنسyية إال أنyها تyكون كyامyنة ،وتyرى هyذه
املyدرسyة أن الyلذة اجلنسyية )الyشعور الyعام بyالyلذة والyدفء والراحyة اجلyسمية( مyهمة بyالنسyبة لyلطفل ،وتyكون مركyزة فyي
الفم حيث يقوم مبص ثدي أمه أو أصبعه أو مالبسه )نفس املرجع ونفس الصفحة(.

 - Infancyمرحلة الرضاعة
ومتyتد مyن نyهايyة األسyبوع الyثانyي إلyى نyهايyة الyعام الyثانyي ،وغyالyبا مyا يyعتمد املولود اجلyديyد فyي تyغذيyته عyلى حyليب
األم ،ويyفضله عyلماء الyنفس عyلى حyليب الزجyاجyة أو غyيرهyا ،فyعن طريyق الرضyاعyة الyطبيعية تyتكون رابyطة ال تyنفصم بyني
الyyطفل وأمyyه ،فyyيتعرف الyyطفل بسyyرعyyة عyyلى خyواص أمyyه فyyيشم رائyyحة جyyسمها ،ويyyحس بحyyرارتyyه كyyما يyyتعرف عyyلى
سyلوكyها ،وقyد لyوحyظ أن األطyفال حyديyثي الyوالدة الyذيyن حتyتضنهم أمyهاتyهم إلyى صyدورهyن يyقل بyكاؤهyم ،كyما أنyهم
يyكونyون أسyرع تyكيفا وأهyدأ مyزاجyا ويyصبحون أقyل عyرضyة لyإلصyابyة بyاألمyراض مyن األطyفال الyذيyن يyبقون بyعيديyن عyن
) (3يجب الوضع في االعتبار أنه نظرا لتعدد العوامل املؤثرة في عملية النمو ،تحدث فروقات فردية في الخصائص املميزة
لكل مرحلة تختلف من فرد آلخر ،وما سنتحدث عنه من تلك الخصائص ال يتعدى كونه صفة عامة قد تظهر بوضوح
عند فرد وتغيب عند فرد آخر طبقا لتلك املؤثرات ،كما أن بعض الخصائص متداخلة وبعضها يمكن أن يدرج في أكثر
من فئة بسبب التفاعل بني جوانب الشخصية )انظر :سليم ،مريم؛ وزيعور ،علي .(2004:232

أمهاتهم )أبو حلية ،نور الدين .(2007:160
وتyتميز مyرحyلة املهyد بسyرعyة منyو أعyضاء احلyس عyند الyطفل مyع تyفاوت الyنمو فyيما بyينها ،فyمنذ حلyظة والدتyه تyكون
حواس الولyيد اخلyمس جyاهزة لyلممارسyة والyتعلم ،فيسyتطيع الyشم والyتذوق فyكال احلyاسyتني مرتyبطتان مyعا ،وكyذا الرؤيyة
والyسمع وإصyدار الyصوت ،والyبكاء هو الyصوت الوحyيد الyذي يyصدره الyطفل مyنذ والدتyه ،وأصyوات الyبكاء مyتنوعyة ومتyثل
حyاالت مyختلفة مyن االنyفعاالت ،مyن حyيث الyطبقة واإليyقاع والyنغمة واسyتمرار الyصوت ،فyمثال بyكاء األلyم عyند الyولyيد
يyختلف عyن بyكاء اجلyوع مyن حyيث اإليyقاع واحلyدة ،وكyالهyما يyختلفان عyن بyكاء اخلوف وهyكذا )عyياد ،مواهyب - 38
.(2001:33
وتyyعتبر اخلyyمس سyyنوات األولyyى فyyي حyyياة الyyطفل مyyن أهyyم مyراحyyل الyyطفولyyة ،فyyفيها يتحyyدد أسyyاس منyو الyyشخصية
مسyتقبال ،فyعندمyا تyكون عyوامyل الyنمو سyليمة يyنعكس ذلyك عyلى سyالمyة منyو الyشخصية ،وبyالyعكس إذا تyعرضyت هyذه
العوامل إلى الشوائب أدى ذلك إلى خلل في الشخصية وعدم توافقها )الدسوقي ،مجدي .(2003:94
ويرى حyامyد زهران أن مرحyلة الرضyاعyة تyعتبر أهyم مراحyل الyطفولyة ،وهyي مرحyلة أسyاسyية فyي منو الyشخصية مسyتقبال،
هyذا مyا يyؤكyده أيyضا ]هyادفyيلد ) [ Hadfield (1962حyيث يyقول» :إن هyذه املyرحyلة واملyرحyلة الyتي تyليها يyوضyع
فyيها أسyاس الyشخصية ،فyإذا كyانyت عوامyل الyنمو سyليمة ومواتyية كyان منو الyشخصية سويyا ،وإذا كyانyت عوامyل الyنمو
ذات تأثير ضار كان منو الشخصية مضطربا غير متوافق« ).(1999:150
ويyختلف األطyفال فyيما بyينهم مyن حyيث الyنشاط واحلركyة والyبكاء ،كyما يyختلفون فyي شهyيتهم لyلرضyاعyة وكyذلyك فyي
حجyyمهم وأوزانyyهم وأنyواع املyyثيرات الyyتي تyyثيرهyyم وأمyyزجyyتهم وتyyيقظهم أو تyyبلدهyyم ،ويyyساهyyم الyyنضج لyyديyyهم فyyي منyو
شyخصيتهم ،وفyي الyكشف عyن حyقيقة مyا يyتمتعون بyه مyن قyدرات ومyهارات ومyواهyب وممyيزات مyزاجyية ،بyينما يyساهyم
التعلم في تكوين اجتاهاتهم أهدافهم فيما بعد )احلفني ،عبد املنعم .(2003:484

ال‚‚خصائ‚‚ص ال ‚‚جسمية وال‚‚فسيول‚‚وج‚‚ية ل‚‚طفل م‚‚رح‚‚لة ال‚‚رض‚‚اع‚‚ة
تyتميز هyذه املyرحyلة الyعمريyة مyن حyياة الyطفل بyنمو سyريyع فyي اجلyسم مyع تyآزر حسyي حyركyي مyلحوظ كyالسyيطرة عyلى
حyركyات اجلyلوس واحلyبو واملشyي )الyدسyوقyي ،مجyدي  .(2003:94ويسyتمر الyنمو خyالل األشهyر السyتة األولyى مyن
حyياة الyطفل بyنفس مyعدل الyنمو فyي فyترة مyا قyبل الوالدة ،ثyم يyأخyذ فyي الyتباطؤ تyدريyجيا ،وفyي الyعام األول تyكون الزيyادة
فyي الyوزن أكyبر مyن الyزيyادة فyي الyطول ،أمyا فyي الyعام الyثانyي فيحyدث الyعكس ،وبyالنسyبة لyنمو الyعظام يyتميز بسyرعyة
الyنمو خyالل الyعام األول مyن عyمر الyطفل ويyأخyذ فyي الyتباطؤ نسyبيا خyالل الyعام الyثانyي ،كyما يزداد عyدد عyظام اجلyسم فyي
نyفس الوقyت ،حyيث حتyل األنyسجة الyعظمية محyل األنyسجة الyغضروفyية ،أمyا عyظام اجلyمجمة فyال ترتyبط متyامyا بyبعضها،
كyما أن الyيافوخ ،وهyي املyنطقة الرخوة فyي قyمة الرأس ،تلتحyم عyظامyه فyي الyعام األول ،لyيصبح أكyثر صyالبyة )الyزعyبي،
أحمد محمد .(2007:98
وتyبدأ الyقواطyع الyوسyطى الyتحتانyية لyألسyنان فyي الyظهور مyن الشهyر اخلyامyس إلyى الشهyر الyسابyع تyقريyبا ،والyقواطyع
الوسyطى الyعليا مyن الشهyر الyسادس إلyى الشهyر الyثامyن ،ثyم يyتوالyى ظyهور بyقية األسyنان حyتى بyلوغ الyثالثyني شهyرا تyقريyبا
)فyاعور ،عyبد احملyسن  .(2001:121وتyنمو الyعضالت مبyعدالت مyختلفة فyي هyذه الyفترة ،وعyمومyا فyإن الyعضالت
الyقريyبة مyن الyرقyبة والyرأس تyنمو قyبل تyلك الyتي تyتصل بyاألطyراف الyسفلى .وفyي الyسنة األولyى مyن الyطبيعي أن يyنمو
السyلوك احلركyي مyن جyلوس وزحyف وحyبو ومشyي ،وفyي الyسنة الyثانyية يسyتطيع الyطفل أن ميشyي بyدون مyساعyدة )صyادق،
آمال؛ وأبو حطب فؤاد .(2008:207
وطyبقا لyنظريyة فرويyد فyإن الyعام األول مyن حyياة الyطفل يyشكل املرحyلة األولyى بyالنسyبة لهyذه الyنظريyة والyتي فyيها يyعتبر
الyفم مبyثابyة املyنطقة الyرئيسyية لyلنشاط الyديyنامyيكي ،ويyكون املyصدر الyرئيسyي لyلذة أكyل الyطعام الyذي يyتم مyن خyاللyه
مyالمyسة الyشفتني والyتجويyف الyفمي ،كyما تyتضمن عyمليتي االبyتالع إذا كyان الyطعام مسyتساغyا أو رفyضه إذا كyان
مكروها ،لذلك تعرف هذه املرحلة باملرحلة الفمية ) Oral Stageعثمان ،إبراهيم.(2006:39 ،

ال‚‚خصائ‚‚ص ال ‚‚عقلية ل‚‚طفل م‚‚رح‚‚لة ال‚‚رض‚‚اع‚‚ة
تyعتبر هyذه الyفترة مyن عyمر الyطفل بyدايyة بزوغ مyظاهر الyنمو الyعقلي كyالyتذكر والyتعلم والyفهم ،ومyن خyالل الyنمو املyطرد
لyلحواس يyتعرف الyطفل عyلى األشyياء احملyيطة بyه ،ويyقول بyياجyيه ) » [ Piaget (1970إن الyذكyاء فyي هyذه املyرحyلة
يكون حسيا حركيا ،ويالحظ سرعة منو الذكاء في هذه املرحلة«)زهران ،حامد .(1999:166
يyرى بyyياجyyيه أن مyyعظم نyyشاطyyات الyyطفل فyyي الyyسنة األولyyى مyyن عyyمره تyyكون مyyن الyyنوع االنyyعكاسyyي لyyكل مyyا يyراه
ويyلمسه ،ويؤدي ذلyك تyدريyجيا إلyى تyكويyن وعyيه بyالyعالyم اخلyارجyي ،ثyم إدراكyه خلyصائyص األشyياء ،فسyلوك الyطفل فyي
هyذه املرحyلة يyقتصر عyلى االسyتجابyات احلسyية املyباشرة لyلخبرات الyعملية ،وفyي عyامyه األول مyن الyعمر ال يسyتطيع الyفصل
فyي إدراكyه بyينه وبyني الyعالyم ،فyيتسم إدراكyه بyحاجyاتyه الyشخصية واهyتمامyاتyه الyذاتyية )سyليم ،مyرمي؛ وزيyعور ،عyلي
.( 2004:242
ويyyذكyر حyyامyyد زهyران منyوذجyyا مyyعياريyyا لyyلنمو الyyعقلي يحyyدد ذكyyاء الyyطفل الyرضyyيع والyyذي وضyyعه ] أرنyولyyد جyyيزيyyل
) [Gesell(1954وهو كما يلي:
•  4شyهور :يسyتطيع الyطفل تyتبع حتyرك الyضوء بyبطء .يحyرك ذراعyيه إلزاحyة ورقyة صyغيرة إذا مyا ألyقيت عyلى
وجهه أثناء استلقائه على ظهره.
•  6شyهور :يسyتطيع الyتمييز بyني الyوجyوه املyألyوفyة لyديyه ووجyوه الyغربyاء ،كyما يسyتطيع أن يyنظر إلyى أسyفل إذا مyا
وقع من يديه شيء.
•  9شyهور :يyتعرف عyلى صyورة نyفسه فyي املyرآة ،يyقبض عyلى حyلقة مyربyوطyة فyي خyيط مyعلق فyوق رأسyه مyباشyرة
ويشدها إلى أسفل.
• سyyنة واحyyدة :يyyضع مyyكعبا فyyي وعyyاء إذا طyyلب مyyنه ذلyyك دون أي إشyyارة ،ميشyyي ،يyyضع مyyكعبات فyوق بyyعضها
البعض ليكون منها برجا بعد أن يرى إجراء هذه العملية أمامه.
• سyنة ونyصف :ميyيز بyني الyطبق والyكوب ،يشyير إلyى جyزأيyن مyن أجyزاء اجلyسم » الyعني واألنyف« .يyبني بyرجyا مyن
أربعة مكعبات.
• سyنتان :يyرسyم خyطا أفyقيا بyعد أن يyرى أحyدا قyد عyمله أمyامyه ،يyنفذ ثyالثyة أوامyر بسyيطة ،يyبني بyرجyا مyن ثyالثyة
مكعبات ،يكون كلمة من ثالث كلمات ،يعرف اسمه )حامد ،زهران .(1999:166-67

ال‚‚لغة واإلدراك ل‚‚طفل م‚‚رح‚‚لة ال‚‚رض‚‚اع‚‚ة
يyعتبر الyنمو الyلغوي مظهyرا مyن مyظاهر الyنمو الyعقلي واالجyتماعyي ،ويyتزامyن مyعهما ،ويyبدأ الyطفل بyفهم الyكلمات
والyعبارات قyبل أن يyتمكن مyن نyطقها بyفترة طyويyلة ،فyنراه يسyتجيب لyبعض األوامyر مyثل :اقyفل الyباب ،أعyطني لyعبة،
إلyخ) ..سyليم ،مرمي؛ وزيyعور ،عyلي  ،( 2004:242فyي بyدء حyياتyه يyبدأ الولyيد بyاملyناغyاة لyيصل إلyى كyلمات مyعبرة
عyن األشyخاص واألشyياء فyي جyمل قyصيرة ،ثyم تyأخyذ األلyفاظ فyي الزيyادة وتyتنوع لتتخyذ أشyكاال لyفظية موسyيقية ،مyثل
)كوكو لyلطير( و)هَyوّ لyلكلب( ،وتكتسyب كyل كyلمة مyضمونyا اجyتماعyيا ونفسyيا ،لyتصبح كyلمة »مyامyا« ذات وظyائyف
مختلفة طبقا للموقف الذي أمامه.
مyثال ،أحyيانyا تyصبح كyلمة مyامyا »تyعالyي عyندي« مyصحوبyة بحyركyة مyعينة ،وأحyيانyا عyندمyا تyعني كyلمة »مyامyا« أنyا
جyائyع ،تyكون مyصحوبyة بحyركyة ولyهجة أخyرى ،وأحyيانyا عyندمyا تyعني »احyمليني يyا مyامyا« ميyد يyديyه ويyتلفظ طyالyبا أن
يحyمل ،وتyتطور لyغة الyطفل لyتنضم الyكلمات إلyى بyعضها وتyكون شyبه جyملة ،وهyي تyكون غyير مyكتملة يyنقصها أفyعال
أو حروف ،وهyكذا حyتى يyصل الyطفل إلyى اجلyملة الyصحيحة ،وبحسyب ذكyاء الyطفل تyتسارع املراحyل )السyبيعي ،عyدنyان
.(1997:96
وفyyي هyyذا الyyعمر أيyyضا يyyبدأ الyyطفل بyyالyyتركyyيز حyول نyyفسه  -األنyويyyة ] [Egocentrismفيخyyلط بyyني ذاتyyه وبyyني
األشyyياء اخلyyارجyyية ،وتyyبدأ مyyعرفyyته بyyذاتyyه عyyند اصyyطدامyyه بyyالyyعالyyم اخلyyارجyyي ) ،(Syncretismويyyكون ذلyyك إدراكyyا

إجyمالyيا ولyيس تyفصيليا ،يyدركyه أوال كمجyموعyات ثyم تyدريyجيا تyنتظم بyذهyنه الyتفاصyيل .ويسyتخلص بyياجyيه عyدة
خصائص عند الطفل نتيجة لهذا التركيز ،كاآلتي :
.1الyالواقyعية :ألن نyظرة الyطفل إلyى الyعالyم اخلyارجyي غyير واضyحة ،فyهو ميزج بyني مyا يyتمنى ومyا هو موجود بyالyفعل.
مyyثال ،إذا رأى فyyي حyyلمه لyyعبة يyyطالyyب بyyها عyyندمyyا يسyyتيقظ ،وقyyد يyyبكي فyyمعرفyyته عyyن الyyعالyyم اخلyyارجyyي غyyير
حقيقية.
.2اإلحyيائyية ) :(animismيyتصور الyطفل أن األشyياء اجلyامyدة لyها حyياة وأنyها حتyس وتyتألyم .فyيضرب الyولyد
احلصان اخلشبي ،وتكلم البنت لعبتها وتطعمها فهي تقلد أمها عندما تعاملها.
.3االصyطناعyية ) :(Artificialismيyعتبر الyطفل كyل مyا حولyه مyن أشyياء وكyأنyها صyنعها اإلنyسان مyن أجyله ،وأن
كyال مyنها لyه وظyيفة :الyشمس خyلقت لyلتدفyئة ،واملyطر لyيسقي األرض واألرض لنمشyي عyليها ،ويyعتقد أن لوالyديyه
قوة خارقة وبأنهما من صنعا كل هذه األشياء من أجله )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:243-6
وميyكن الyقول بyأن الyطفل فyي فyترة الرضyاعyة لyكي يحyرز املكتسyبات الyلغويyة يyتطلب مyن األهyل االقyتراب الyكامyل مyنه،
لyيالحyظوا تyعابyيره وألyفاظyه ويyتفاعyلوا مyعها ،وبyقدر مyا يyبذل األهyل مyن جهyد فyي الyتعامyل مyع الyطفل والتحyدث إلyيه،
مبقدر ما يوظف اللغة كأداة محيطية ووسيلة ناجزة الكتساب العلم واملعرفة)فاعور ،عبد احلسن .(2001:108

ال‚‚خصائ‚‚ص االن‚‚فعال‚‚ية ل‚‚طفل م‚‚رح‚‚لة ال‚‚رض‚‚اع‚‚ة
تyشكل االسyتجابyات االنyفعالyية لyدى الyطفل أهyم مyقومyات شyخصيته ،مyن هyنا تyأتyي أهyمية الyنمو الyطبيعي ألمنyاط
االنyفعال فyي الyصحة الyعقلية ،ويyعبر الyنضج االنyفعالyي عyن الyتكيف الyصحيح لyلفرد ،وأولyى الyعالقyة االنyفعالyية هyي تyلك
الyتي بyني الyرضyيع ومyن يyتولyى رعyايyته ،وتشyتمل الyرعyايyة عyلى اإلشyباع الyعاطyفي ومyناغyاتyه ،بyاإلضyافyة إلyى تyلبية
احyتياجyاتyه لyلتغذيyة واألمyن والyراحyة ،والyعالقyة الyتي تyنشأ بyني الyرضyيع ومyن حyولyه تyتدرج مبyرور الyوقyت لyتأخyذ دورا
إيجابيا ،تسمى »التعلق« )) (Attachmentفوزي ،منير .(1982:202
وفyي الشهyر الرابyع مyن عyمره يسyتطيع الرضyيع الyتمييز بyني الyشخص املyتعلق بyه وبyني غyيره مyن الyناس ،ويyزداد هyذا
الyyتعلق فyyي الyyشهور الyyتالyyية فyyيبتهج عyyند االقyyتراب مyyن الyyشخص الyyذي يyولyyيه اهyyتمامyyا ويyyنفر مyyن الyyغريyyب ،ووجyود
األشyخاص الyذيyن يyتعلق الyطفل بyهم يyعطيه شyعورا بyاألمyان يyساعyده عyلى اسyتكشاف وإدراك مyا حولyه مyن الyعالyم ،كyما
يساعد ذلك على توافقه النفسي في جميع مراحل حياته )نفس املرجع .(204
ومyعايyير السyلوك االنyفعالyية مكتسyبة ويyتأثر الyفرد فyي أسyلوبyه فyي الyتعبير عyن انyفعاالتyه وضyبطها مبyحاكyاة اآلخريyن
وتعاليمهم وفق املعايير االجتماعية السائدة )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:246
وتyتطور انyفعاالت الyطفل فyي الyعام األول والyثانyي مyن عyمره ،فyفي حوالyي الشهyر الyثالyث ميyكن الyتمييز بyني حyالyتني
مyyن انyyفعاالت الyyطفل ،تyyعبر إحyyداهyyما عyyن الyyضيق واألخyرى عyyن السyyرور ،وفyyي الyyعام األول مyyن عyyمره تظهyyر عyyالمyyة
الyغضب ،ثyم يyبدأ حyب األطyفال والyتعلق بyالyكبار وهyكذا ،وبyازديyاد خyبرات الyطفل وممyارسyته لyلنشاطyات اخملyتلفة ،وكyذلyك
مyا قyد يyتعرض لyه مyن أوامyر ونyواه خyالل هyذيyن الyعامyني ،تyزداد مyجاالت الyتعبير لyديyه ،فyفي هyذه املyرحyلة يyواجyه الyطفل
مyشكالت عyدة تyتعلق بyالyفطام واألكyل والyنوم والyتبول ،وكyل هyذا يyؤثر فyي شyخصيته ،فyيتصف بyصفات خyاصyة ،كyحب
االنعزال واالنطواء أو امليل لالعتداء واملشاكسة)سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:247
لyقد أوضyحنا سyابyقا أهyمية الرضyاعyة بyالنسyبة لyلطفل واألم مyعا ،ورغyم تyلك األهyمية فyإن املyدة الyعمريyة لyفترة اإلرضyاع
يسyتحسن أال تyطول لyكي ال يyصبح الyطفل دائyم الyتعلق بyأمyه مyعتمدا عyليها فyيؤثر ذلyك سyلبا عyلى منوه االنyفعالyي ،ومyن
املyعلوم أن مyسألyة الرضyاعyة مyن حyيث املyدة تyتفاوت مyن ثyقافyة إلyى أخرى ،إال أنyه مyن املyفيد أيyضا أال تyقل عyن سyنتني فyي
الyظروف الyطبيعية .وعyند الشyروع فyي الyفطام عyلى األم أن تyدرب الyطفل عyليه فyي الyوقyت املyناسyب ،وتyؤدي الyعالقyة
الyسويyة بyني الyطفل وأمyه إلyى اجyتياز فyترة الyفطام بyسهولyة ويسyر ،ومyن األفyضل أن تyكون األم مyتأنyية وهyادئyة ومyتفهمة
أثyناء فyترة الyفطام ،وأن تyتم الyعملية بyالyتدريyج ،لyكي ال حتyدث أي مyضاعyفات انyفعالyية عyند الyطفل ،ورمبyا يyساعyد
االسyتعانyة وقyت الyفطام بyالرضyاعyة عyن طريyق الزجyاجyة بyني احلyني واآلخر ،بشyرط أن يyتم ذلyك والyطفل هyادئ ومyتجاوب،

كyما أن عyلى املرضyعة أن تyتجنب الyلجوء إلyى دهyن الyثدي مبyادة مرة جلyعل الyطفل يyنفر مyن الyثدي الyذي طyاملyا أحyبه وكyان
له مصدر غذاء وحب وأمان )املصري ،سلمى إبراهيم .(2010:161
ونyتيجة لyلتداخyل بyني اخلyاصyية االجyتماعyية واخلyاصyية االنyفعالyية مyن املyفيد أن نشyير إلyى بyعض املyمارسyات الyتي
حتyدث فyي الyعالقyة الyالواعyية بyني األم ورضyيعها ،كyتصرفyات ومyشاعر تyعبر عyن إشyارات انyفعالyية مyن األم يسyتجيب لyها
الرضيع عضويا ،نبني أمثلة لها فيما يلي:
 .1الرفض الالواعي للطفل:
يسyتجيب الyطفل لyتصرفyات األم الyتي تyعبر عyن رفyضها الyالواعyي لyه ،بyنوع مyن اخلyمول الyذي يyصل إلyى حyد اجلyمود
وبyالyنوم املyتواصyل وأحyيانyا بyالyقيء ،كyما أن الyنمو اإلدراكyي واحلyركyي والyعاطyفي يyتوقyف عyند الyطفل ،يyصاحyبه ظyهور
حاالت من القصور العضوي.
 .2قلق األم العميق الال واعي:
يسyتجيب الyطفل جسyديyا لyلرعyايyة املyبالyغ فyيها مyن األم واملyعبرة عyن قyلقها االنyفعالyي الyالواعyي ،بحyركyة مyفرطyة
وطyلبات مyتزايyدة مyبالyغ فyيها ،ويyعكس ذلyك حyالyة الyتوتر الyتي تyعانyي مyنها األم مyن جyهة ،وحyاجyة الyطفل غyير املشyبعة
إلyى الهyدوء والyطمأنyينة مyن جyهة أخyرى ،ومyا يyزيyد مyن صyعوبyة املyوقyف أن الyعالقyة بyني الyطفل واألم تyدور فyي حyلقة
مyفرغyة :األم الyقلقة بyطبعها تسyتجيب بyدورهyا حلyالyة الهyياج الyتي تظهyر عyند طyفلها ،بyاملyسارعyة إلyى إطyعامyه لتهyدئyته،
إال أن ظyهور حyاالت املyغص أو اإلسyهال مyثال عyند الyطفل تyضع األم فyي مyواقyف عyصيبة مyن جyديyد تyزيyد مyن تyوتyرهyا
وقلقها ،وهكذا.
 .3تقلبات األم املزاجية وانعكاساتها على الطفل عاطفيا
إن تyأرجyح هyذه الyتقلبات بyشكل دائyم مبyعنى أن تyكون فyيها مyعامyلة الyطفل مyتذبyذبyة ،بyني اإلفراط الyزائyد بyاالهyتمام
أحyيانyا ،والسخyط ومyشاعر الرفyض واحلرمyان أحyيانyا أخرى ،تؤدي بyالyطفل إلyى تyأزم الوضyع وترسyيخ الyشعور بyعدم األمyن
واالسyتقرار ،وعyند حyدوث تyقلب مyزاجyي حyاد عyند األم فyي هyذه املرحyلة مyن حyياة الyطفل )مyثال :نyتيجة ملرض أو بسyبب
انهyيار عyصبي أو نyتيجة ألزمyة زوجyية( يyكون الyطفل عyادة الyضحية ،فyينتابyه شyعور عyميق بyنبذ أمyه املyفاجyئ لyه ،بyعد أن
كyان يyشعر بyحبها ورعyايyتها ،وتyكون االسyتجابyة هyنا وفyق سyنه وطyبعه إمyا بyالyبالدة أو بyالyقلق واملyطالyبة املyلحة بyإشyباع
رغباته )نفس املرجع ص .(163
يyقول الyدكyتور عyدنyان السyبيعي» :إن املyولyود فyي هyذه الyسنوات تyغرس فyيه شyتول السyلوك خyيرهyا وشyرهyا ،وتyبعا
لyلخبرات الyتي يyحصلها املyولyود سyيتكون مyنه إنyسان سyوي شyجاع ،يyفعل اخلyير ويyحب احلyياة ،أو يyتكون مyنه إنyسان
منحرف مييل إلى العدوان والشر ومجابهة الناس ،ويتميز مبقت اآلخرين وكراهيتهم« ).(-2-1997:26

ال‚‚خصائ‚‚ص االج‚‚تماع‚‚ية ل‚‚طفل م‚‚رح‚‚لة ال‚‚رض‚‚اع‚‚ة
إن لyلخبرات االجyتماعyية املyبكرة فyي حyياة الyطفل دورا مyهما فyي حتyديyد اجتyاهyاتyه مسyتقبال نyحو الyذات واآلخريyن ،ومبyا
أن حyياة الyرضyيع تyقتصر عyلى املyنزل فyإن أسyس السyلوك االجyتماعyي واالجتyاهyات االجyتماعyية لyديyه تyعتبر » صyناعyة
مyنزلyية« بyحتة ،وبyاعyتبار الyطفل كyائyنا اجyتماعyيا فyإن ذلyك ال يyعود لyكونyه »مyسألyة فyطريyة« ،بyل إمنyا هو نyتاج الyتعلم
واخلyبرة ،إن املرحyلة الyتي تyعقب املyيالد يyكون الyطفل فyيها كyائyنا غyير اجyتماعyي يyغلب عyليه الyطابyع الyبيولوجyي وإشyباع
احتياجاته )صادق ،آمال؛ وأبو حطب ،فؤاد .(1998:213
ثyم يحyدث الyتأثyير املyتبادل بyني الرضyيع واألم ،وعyندمyا يyشعر الرضyيع بyالراحyة والهyدوء يyبتسم ،فyيثير بyذلyك اهyتمام
األم بyه ،ويyنتج بyينهما بyذلyك تyفاعyل ثyنائyي ،وفyي الشهyر الyثانyي والyثالyث مyن عyمره يyبدأ الyطفل فyي االهyتمام بyالyناس،
فyيبكي عyندمyا يyترك ،ويyبدو عyليه عyدم السyرور عyندمyا ال يyعيرونyه اهyتمامyا ،أو يyنصرفون عyنه فyي احلyديyث مyع آخريyن،
كyذلyك يyبدي اسyتجابyة ممyيزة جتyاه أمyه ،مyع اسyتمرار االسyتجابyة لyآلخريyن ،وفyي الشهyر الرابyع واخلyامyس مyن عyمره يyبتسم
الyطفل لyلشخص الyذي يyداعyبه ،وفyي الشهyر الyسادس والyسابyع يسyتطيع متyييز املyقربyني إلyيه عyن الyغربyاء ،ويظهyر سyلوك

الyتعلق لyلمقربyني فyي صyور عyدة ،مyنها االبyتسامyة وإصyدار أصyوات املyناغyاة لyهم ،كyذلyك يسyتمتع الyطفل بyاالتyصال
اللمسyي مyن أمyه ،وفyي الشهyر الyثامyن والyتاسyع يyحاول الyطفل تyقليد اآلخريyن فyي الyكالم أو احلركyة ،وفyي نyهايyة الyسنة
الyثانyية يسyتطيع الyطفل الyتعاون مyع الyكبار فyي بyعض الyنشاطyات البسyيطة ،ممyا يyجعله أكyثر مyيال للسyلوك االجyتماعyي
)الزعبي ،أحمد محمد .(2007:109
ومyن املyهم مyساعyدة الyطفل مyنذ الyسنة األولyى عyلى الyتكيف مyع أمنyاط احلyياة االجyتماعyية ،وذلyك بyتشجيعه عyلى
الyلعب مyع غyيره مyن إخyوتyه وأقyاربyه وأبyناء اجلyيران ،واصyطحابyه إلyى األمyاكyن الyعامyة كyاألسyواق واحلyدائyق ،وفyي عyامyه
الyثانyي ميyكن تyنمية الyعواطyف املyناسyبة لyدى الyطفل ،فyيتعود عyلى الyعطف عyلى احلyيوان وعyدم إيyذائyه ،وإلyقاء الyتحية
عyلى اآلخريyن ووداعyه لyهم وشyكرهyم عyندمyا يyقدمون لyه خyدمyة واعyتذاره لyهم عyندمyا يخyطئ جتyاهyهم وهyكذا)سyليم ،مرمي؛
وزيعور ،علي.(2004:250
ويyرتyyبط الyyتطور فyyي هyyذه املyرحyyلة بyyالسyyلوك االجyyتماعyyي والyyعالقyyة بyyاآلخyريyyن ،ويyرى إريyyكسون أن الyyنمو النفسyyي
واالجyyتماعyyي يyyبدأ مyyبكرا فyyي حyyياة الyyطفل ويyyكون عyyلى شyyكل صyyراع بyyني الyyثقة وعyyدم الyyثقة بyyالyyعالyyم Mistrust-
 ، Trustوتyقابyل هyذه مرحyلة الرضyاعyة ،فyإذا مyا أشyبعت حyاجyات الyطفل الرئيسyية فyي هyذه املرحyلة ،كyحاجyته إلyى األمyن
والراحyة والyغذاء وغyيرهyا ،أدى ذلyك إلyى انyبثاق الyثقة بyالyعالyم والyبيئة ،وبyالyعكس إذا كyانyت احyتياجyات الyطفل فyي هyذه
املرحyلة تواجyه بyاإلحyباط والتهyديyد واحلرمyان تyكونyت لyديyه مyشاعر مyضادة تyتمثل فyي الyشك واخلوف ،وعyدم الyيقني فyي
العالم )العيسوي ،عبد الرحمن  2005:179؛ سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:248
وفyي هyذا الyصدد يرى فرويyد أن األنyا )الyذات الyشعوريyة( عyبارة عyن مركyب اجyتماعyي يكتسyبه الyطفل مyن خyالل الyبيئة
االجyتماعyية الyتي يyعيش فyيها ،وأن الyضمير )األنyا األعyلى( مركyب اجyتماعyي آخر يكتسyبه الyطفل مyن مyظاهر السyلطة
املyتمثلة فyي أوامر ونواهyي أسرتyه ،وهyكذا تyكون الyسنوات اخلyمس األولyى فyي حyياتyه هyي الyدعyامyة األسyاسyية الyتي ترتyكز
عليها حياته النفسية واالجتماعية بجميع مظاهرها)الزعبي ،أحمد محمد .(2007:109

 Childhoodمرحلة الطفولة
لyقد مyنح الyله عز وجyل اإلنyسان مyنذ مولyده كyافyة األجهyزة الyضروريyة الyتي مyن شyأنyها أن جتyعل مyن البشyر مyكتشفني
عyظامyا ،فخyلق لyهم األنyف والyفم والyلسان والyشفتني واألذنyني واألصyابyع وغyيرهyا مyن أجهyزة االسyتشعار ،وهyي الyتي يyبدأ
الyطفل حyياتyه فyيوظyفها فyي إشyباع فyضولyه ومyيله إلyى حyب االسyتطالع ،فyعن طريyق الyتفكر يyقوم الyطفل بyالyفحص والyعض
واملyضغ والyشم ،أو اإلنyصات إلyى الyصوت أو الyتمعن والyنظر إلyى شyخص مyا أو الyتعامyل مyع موقyف يyعترضyه ،كyأن يشyد
األشyياء أو بyدون قyصد قyد يyرمyي بyأشyياء قyابyلة للكسyر ،وبهyذه الyكيفية يyتعرف الyطفل عyلى نyفسه والyعالyم احملyيط بyه
)صyyبحي ،سyyيد  .(2002:30وكyyل ذلyyك يyyتطور مyyع منyوه فyyي مyراحyyل عyyمريyyة ووفyyق مyyنظومyyة فyyيزيyyقية ونفسyyية
واجyتماعyية ،ولyكي يyجتاز الyطفل مyراحyل طyفولyته بسyالم ال بyد مyن الyتعرف عyلى خyصائyص الyنمو فyي كyل مyرحyلة مyن
مراحل منوه.
ومتyتد فyترة الyطفولyة مyن نyهايyة الyعام الyثانyي حyتى الyثانyية عشyرة ،وتyنقسم إلyى ثyالث مراحyل ،هyي :املyبكرة واملyتوسyطة
واملتأخرة.

 Early Childhoodال‚‚طفول‚‚ة ال ‚‚مبكرة
تyعتبر الyطفولyة املyبكرة مyن أهyم سyنوات الyعمر الyتي تyتأثyر بyعملية التنشyئة االجyتماعyية بجyميع أبyعادهyا الyتعليمية
والنفسyية واالجyتماعyية ،ومتyتد مyن نyهايyة الyعام الyثانyي حyتى نyهايyة سyن الyسادسyة ،فyبدءا مyن هyذه املرحyلة يyتحقق أكyبر قyدر
مyن الyتكيف االجyتماعyي والyتوافyق النفسyي ،وفyيها وبyالتحyديyد فyي اخلyمس سyنوات األولyى مyن عyمره ،يyنشأ الyطفل فyي
بyيئته األسريyة مyتأثرا بyكل مyا بyداخyلها مyن مyثيرات مyتنوعyة يyقع عyبئها األكyبر عyلى األبويyن أوال ثyم احملyيطني بyه ،مyن
حyيث أسyالyيب املyعامyلة ونyوعyية طyرق الyتعلم الyتي تyترك بyصماتyها عyلى مyيولyه واجتyاهyاتyه وقyيمه ،وبyالyتالyي تyشكل
شyخصيته فyي املسyتقبل ،وانyتقالyه مyن مرحyلة الyطفولyة املyبكرة إلyى املرحyلة الyتالyية بyصورة سويyة أو غyير سويyة ،ممyا يyتطلب

مyyراعyyاة خyyصائyyص ومنyyو الyyطفل مyyن جyyميع اجلyyوانyyب اجلyyسمية والyyعقلية واالنyyفعالyyية واالجyyتماعyyية )عyyطية ،نyyوال
.(2001:16

اخلصائص اجلسمية والفسيولوجية -الطفولة املبكرة
لهyذه املرحyلة مyيزة مyهمة فyي حyياة الyفرد ،فyفيها مير الyطفل بyتطورات وتyغيرات تyشمل الyطول والوزن ،وإن كyان مyعدل
الyتغير فyيها أبyطأ قyليال مyن املرحyلة الyسابyقة لyها ،ويyكون مyعدل تyغير الyطول أكyبر مyن مyعدل الوزن ،كyما تyنمو فyي هyذه
الyفترة الyعضالت الyكبيرة تyليها الyعضالت الyصغيرة أو الyدقyيقة ،ويظهyر ذلyك فyي متyكن الyطفل مyن الyقفز واجلyري واملشyي
ملyدة طويyلة نسyبيا ،ولyكنه ال يسyتطيع الyقيام بyاحلركyات الyتي تyتطلب دقyة ومyهارة وتyآزرا عyضليا مyثل الyكتابyة والرسyم،
كyذلyك تyزداد عyظام اجلyسم حجyما وعyددا وصyالبyة مyع الyنمو ،وتyكتمل األسyنان املyؤقyتة مyا بyني الyعام الyثانyي والyثالyث
)الدسوقي ،مجدي .(2003:110
وفyي هyذه املرحyلة يyصبح الyطفل قyادرا عyلى تyناول الyطعام ،وفyي نyهايyة هyذه املرحyلة أي حوالyي الyسادسyة تyبدأ األسyنان
املؤقyتة بyالyسقوط لتظهyر بyعدهyا األسyنان الyدائyمة وتyسقط بyالyترتyيب وحسyب ظyهورهyا ،ويظهyر فyي سyن الyسادسyة واحyد أو
اثyنان مyن األسyنان الyدائyمة ،وبyذلyك يyصبح الyفك الyسفلي ظyاهyرا بyشكل جyيد والyفك الyعلوي أعyرض مyن الyفك الyسفلي،
ويصبح الوجه أكبر وتظهر تقاطيعه أوضح مع نهاية هذه املرحلة )الهنداوي ،علي فالح .(2005: 174
وفyي هyذه الyفترة مyن حyياتyه يسyتطيع الyطفل الyتدرب عyلى عyملية اإلخyراج ،Toilet Training ،وعyادة مyا تسyبق
تyدريyبات اإلخyراج تyدريyبات املyثانyة ،ويyرجyع ذلyك لyسهولyة الyضبط والyتحكم فyي حyركyات األمyعاء أكyثر مyن اسyتطاعyة
الyتحكم فyي حyركyات األمyعاء ،وأغyلب األطyفال يسyتطيعون الyتحكم فyي هyاتyني الyعمليتني فyي سyن الyثالyثة ،مyع وجyود
فروق ترتyبط بyنضج عyضالت الyتحكم الشyرجyي والyعضلة الyعاصyرة جلyنس الyطفل وكyذلyك االجتyاهyات الوالyديyة ،فyالyبنات
أكثر قدرة من األوالد على التحكم والضبط في عمليتي التبول واإلخراج )األشول ،عادل .(2008:270
مyن املyالحyظ أن أهyم مyا ميyيز الyنمو احلركyي عyند الyطفل فyي هyذه املرحyلة امyتالكyه لyكل املyهارات األسyاسyية وقyدرتyه عyلى
الyنشاط الyعضلي ،فيسyتطيع املشyي واجلyري والyرمyي والyركyل والyوثyب وغyيرهyا ،وهyو يyقوم بyكل هyذه الyقدرات احلyركyية
بدرجة من التوافق وبطريقة متقنة )قناوي ،هدى؛ وعبد الله ،عادل .(1996:150
وتyنمو الyعضالت الyكبيرة لyلطفل فyي هyذه املرحyلة ،تyليها الyعضالت الyصغيرة ،ولهyذا السyبب جنyد أن األطyفال يyبدون
كyفاءة فyي الyقيام بyاحلyركyات الyكبيرة بyينما يفشyلون تyقريyبا فyي الyقيام بyاحلyركyات الyتي تyتطلب تyآزرا عyضليا دقyيقا،
ولyذلyك أيyضا يyعود السyبب ملyقدرتyهم عyلى الyقفز واجلyري واملشyي ملyدة طyويyلة نسyبيا ،بyينما ال يسyتطيعون الyقيام بyتلك
احلركات التي تتطلب دقة ومهارة وتآزرا عضليا مثل الكتابة أو الرسم )الدسوقي ،مجدي .(2003:110
وميyكن أطyفال هyذه املyرحyلة أيyضا أن يyبدوا قyدراتyهم احلyركyية فyي املyلعب ،فيسyتطيعون الyصعود والهyبوط مyن عyلى
الyكتل أو األلواح املyتزحyلقة ،كyما ميyكنهم الyلعب بyاملرجyيحة ،كyذلyك يyكون بyاسyتطاعyتهم رسyم اخلyطوط والyدوائر واسyتخدام
فرشyات الرسyم وقyطع األوراق وعyمل بyعض األشyكال أو املyلصقات ،كyما ميyكنهم الyتلويyن بواسyطة الyقلم والyطباشyير ،وهyم
يقومون بالرسم بصورة عفوية وتلقائية )األشول ،عادل .(2008:272
ويyنمو الهyيكل الyعظمي عyمومyا فyي هyذه املرحyلة الyعمريyة ،فيكتسyب الyعظام صyفة الyصالبyة وتyتحول الyغضاريyف إلyى
عظام وتزداد عظام اجلسم حجما وعددا وصالبة مع النمو)الدسوقي ،مجدي .(2003:111

اخلصائص العقلية  -الطفولة املبكرة
فyيما يyتعلق بyالyنمو الyعقلي فyي هyذه املرحyلة فyإن حواس الyطفل فyي هyذه الyسن تyساعyده عyلى اكyتساب املyعرفyة ،فyهو
يجyد لyذة فyي ممyارسyتها ،ويyكون شyغوفyا بyلمس األشyياء وتyذوقyها والyنظر إلyيها واكyتشافyها ،فyيتعرف عyلى األشyكال
واألحyجام واملyسافyات ،ويرى بyياجyيه أن هyذه املyمارسyة احلسyية تyعبر عyن ذكyاء الyطفل ،فهyي تyؤدي إلyى تyكويyن املyفاهyيم
فyي عyملية الyتفكير ومنyو الyذكyاء والyتي يyجب أن تyصقل مyن خyالل :ألyعاب حتyتوي عyلى ألyوان مyختلفة لyيميز الyطفل
بyينها ،ثyم الyلون نyفسه بyدرجyات مyختلفة ،وكyذلyك هو احلyال بyالنسyبة لyألحyجام واألشyكال واسyتخدام املyكعبات وترتyيبها
بأشكال مختلفة )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:254
ويyعتبر عyلماء الyنفس هyذه الyفترة مyن حyياة الyطفل أنyها فyترة »الyتساؤل« ،حyيث يyقوم الyطفل فyيها بyتوجyيه األسyئلة

الyكثيرة عyما يyدور حyولyه وخyاصyة فyي سyن الyرابyعة ،وتyعبر هyذه األسyئلة عyن نyشاط عyقل الyطفل واحyتياجyه إلyى األمyن
وال yyطمأن yyينة ،ك yyما أن yyها ت yyساع yyده ع yyلى أف yyكاره وزي yyادة رص yyيده امل yyعرف yyي ف yyي املس yyتقبل )ال yyدس yyوق yyي ،مج yyدي
.(2003:111
ويyذهyب الyدكyتور عyبد املyنعم حyقي ) (-2-2003إلyى أنyه فyي الyبدايyة تyكون أسyئلة الyطفل تyعبيرا عyن الyسعي
إلشyباع حyاجyته حلyب االسyتطالع ،ولyكن مyع االسyتمرار فyي الyنمو تظهyر لyديyه دوافyع أخرى :مyثال أن يyسعى ألن يyكون لyه
عyالقyات مyع اآلخyريyن ،أو إلyى لyفت االنyتباه إلyيه أو لyتحقيق االطyمئنان ،كyما أنyه يyحاول إغyاظyة الyبعض طyاملyا أن كyثرة
أسyئلته تyضايyقهم ،وذلyك نyتيجة سخyط الyطفل وإحyباطyه وكراهyيته لyلكبار ،وال بyد مyن إجyابyة الyطفل عyلى األسyئلة الyتي
يyوجyهها لyلكبار وعyدم نهyره مyن الyتكرار ،وإال أدى ذلyك إلyى نyكوصyه وحyرمyانyه مyن وسyيلة مyهمة لyتحقيق الyتعلم )ص
. (61
والyعمليات الyعقلية لyدى الyطفل تyنقسم إلyى قyدرات فyطريyة )وراثyية( وأخyرى مكتسyبة )بyيئية( ،ويyوضyح الyشكل
اآلتي هذه القدرات:
القدرات والعمليات العقلية لدى الطفل
قدرات فطرية )وراثية(
قدرة عقلية عامة

وقدرات مكتسبة )بيئية(

عمليات عقلية الذكاء
اإلدراك

التذكر

التحصيل
التفكير

تكوين مفاهيم
التخيل

وفيما يلي بعض خصائص كل من هذه القدرات:
الyذكyاء :ويyقصد بyه الyقدرة الyعقلية الyعامyة ،والyتي تyتضمن إدراك الyعالقyات بyني األشyياء واملyقدرة عyلى حyل املyشكالت
والتكيف االجتماعي ،ويبدأ الذكاء باإلدراك احلسي وينتهي بالتفكير اجملرد.
اإلدراك :مyن املyالحyظ فyي بyدايyة هyذه املyرحyلة الyعمريyة ) (6-3أنyه ال يسyتطيع الyطفل اإلدراك احلسyي لyألشyياء
وعyالقyتها املyكانyية ،مyثال ال يyفرق بyني اجتyاه الyيمني أو الyيسار ،ولyكنه مyع مyرور الyزمyن فyي هyذه املyرحyلة تyتكون عyنده
املyyقدرة عyyلى مyyعرفyyة أسyyماء االجتyyاهyyات األربyyع )ميyyني ويyyسار وأعyyلى وأسyyفل( كyyذلyyك يسyyتطيع إدراك عyyالقyyة األشyyياء
بyاملyكان ،كyأن يyقوم بتجyميع أجyزاء مyختلفة لyشكل مyا بyطريyقة يyجعلها مyترابyطة فyي وحyدة كyلية ،وفyي عyامyه الyثالyث
يسyتطيع الyطفل إدراك األحyجام اخملyتلفة )صyغيرة ومyتوسyطة كyبيرة( واملyقارنyة بyينها ،وال يسyتطيع الyصغير فyي هyذه
املرحلة إدراك املسافات تقديرا صحيحا مما يتطلب احلذر من سقوطه من النوافذ أو الشرفات.
وجyدير بyالyذكر أن إدراك الyطفل فyي هyذه املرحyلة لyلعالقyات املyكانyية يسyبق إدراكyه لyلعالقyات الزمyنية ،وإدراكyه ألوجyه
اخلyالف بyني األشyياء يسyبق إدراكyه ألوجyه الyتشابyه بyينها ،ومyا ميyيز اإلدراك عyند الyطفل فyي هyذه الyفترة عyمومyا متركزه حول
ذاته ،فيدرك كل شيء بالنسبة إلى نفسه ومن خالل عالقته به فقط )الدسوقي ،مجدي .(2003:112
الyتذكر :وهyي عyملية عyقلية يyقوم بyها الyطفل فyي سyن مyبكرة مyن عyمره ،وتزداد قyدرة الyطفل عyلى الyتذكر كyلما ازداد
منyوه ،بyينما تyنمو فyكرة الyزمyن لyديyه منyوا بyطيئا وتسyتمر فyي الyغموض حyتى سyن الyسادسyة ،فyال يسyتطيع الyتمييز بyني
»الyيوم« و»أمyس« و»غyدا« ،كyما ال يسyتطيع الyتمييز بyني الyصباح وبyعد الظهyر ،إال أنyه ميyكن أن نyساعyد الyطفل عyلى
إدراك الزمن بتعيني زمن كل حدث يقع في خبرته )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي. ( 2004:258

الyتفكير :يyكون تyفكير الyطفل فyي هyذه املرحyلة ذاتyيا ومشyتتا وال يyخضع لyنظام مyعني ،فyهو أقرب بyذلyك إلyى الyتخيل
منه إلى التفكير املنطقي ،ويبقى كذلك حتى سن السادسة )الدسوقي ،مجدي .(2003:112
الyyتخيل :فyyي هyyذه املyرحyyلة يyyشكل الyyتخيل جyزءا مyyن الyyنمو الyyعقلي لyyلطفل ،ويyyطغى خyyيالyyه عyyلى احلyyقيقة ،وميyyكن
مyالحyظة ذلyك مyن خyالل الyطفل وولyعه بyالyدمyى والyعرائyس ومتyثيل أدوار الyكبار الyتي يسyتمدهyا مyن بyيئته وتyفاعyله الyيومyي
مyع احملyيطني بyه )الyدسوقyي ،مجyدي  .(2003:113ويyبقى تyفكيره تyخيليا حyتى سyن الyسادسyة فyال ميyيز بyني الواقyع
واخلyيال ،وهyنا يyجب الyتدخyل ملyساعyدتyه كyي ال يyنساق وراء اخلyيال الyكلي ،وذلyك بسyرد الyقصص اخلyيالyية ولyكنها مشyتقة
من العالم اخلارجي الواقعي)سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:256
ويyتمثل الyوعyي واإلدراك االجyتماعyي لyلطفل مyن خyالل متyسكه بyبعض الyقيم واملyعايyير االجyتماعyية ،وبyالyتالyي يyنمو
الyضمير لyديyه ،ومyع منyو هyذا الyضمير يyنشأ الyشعور واإلحyساس مبyا هyو حyسن أو خyير ،أو حyالل أو حyرام ،فyينتقد الyكبار
في تصرفاتهم ،وعندما يكذب أحد اآلباء فإننا جند االبن ال يرضى بهذا السلوك )صبحي ،سيد .(1986:60

اخلصائص االنفعالية-الطفولة املبكرة
يyكون الyطفل فyي هyذه املyرحyلة أكyثر صyراحyة فyي الyتعبير عyن انyفعاالتyه كyما تyزداد نyوبyات غyضبه ،وعyلى احملyيطني
بyyالyyطفل أن يyyتيحوا لyyه أن يyyعبر عyyن مyyشاعyره بحyyريyyة ،ومyyحاولyyة الyyتعرف عyyلى انyyفعاالتyyه ومyواجهyyتها ومyyناقشyyته فyyي
أسyبابyها ،مyثال يرى بyعض مyعلمي ريyاض األطyفال ضرورة أن يyشجع الyطفل عyلى حتyليل جوانyب مyن سyلوكyه غyير املyقبول،
فyيسألyونyه ملyاذا ضyرب زمyيله؟ ويyقولyوا لyه :يyجب أن تyفكر قyبل أن تyفعل هyذا ،وهyل تyشعر بyاالرتyياح بyضربyك زمyيلك؟
وغيرها من األسئلة التي ميكن أن توجهه إلى السلوك السوي )عثمان ،إبراهيم .(2006:108
وتyقل نوبyات الyطفل املyزاجyية كyلما تyقدم فyي الyسن ويyزداد تyعبيره عyنها بyاأللyفاظ التهجyمية أكyثر مyن الyتعبير عyنها
بyاملyظاهر اجلyسمية ،وعyادة مyا تyكون انyفعاالتyه نyتيجة الخyتالف سyلوكyه مyع املyعايyير الyتي يسyلك وفyقها الyكبار ،وعyمومyا
ال تؤدي طرق الyضبط كyالتهyديyد والyضرب إلyى تyقليل نوبyات االنyفعال عyند الyطفل ،بyل تزيyد انyفعالyه ،بyينما تؤدي طرق
الyضبط الyتي ال تyسايyر رغyبات الyطفل كyتجاهyله وعyزلyه إلyى تyقليل حyدوث نyوبyات الyغضب ،بyينما تyزداد حyدتyها عyند
األطفال الذين ال تتبع أسرهم طرقا موحدة في التعامل مع أطفالهم )عثمان ،إبراهيم .(2006:108
كyذلyك ميyتاز سyلوك الyطفل االنyفعالyي بyالyتقلب الyفجائyي؛ فyينتقل مyن الyبكاء إلyى الyضحك ومyن الyغضب إلyى السyرور،
ومyن اخلyوف إلyى الyطمأنyينة ،كyما تظهyر عyنده مyشاعyر الyغيرة والyقلق مyن ضyياع حyب والyديyه ومyشاركyة طyفل آخyر فyي
حyبهما ،كyذلyك يظهyر عyلى الyطفل مyيال إلyى الyلعب بyأعyضائyه الyتناسyلية ،ومyن األفyضل أال ميyنع بyعنف ،واألفyضل أن
يyحاول حتويyل اهyتمامyه إلyى شyيء آخر ،وتyعويyده عyلى ترك الyفراش مبجyرد اسyتيقاظyه وعyدم إلyباسyه ثyيابyا ضyيقة واالعyتناء
بنظافة أعضائه التناسلية )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:259
كyما يyقول الyبعض بyأنyه يظهyر فyي هyذه الyفترة تyعلق الyطفل بyاجلyنس املyغاير جلyنسه فyيتجه فyي الyبدايyة لyألم واألب؛ ألنyه
يyتصل بyهما اتyصاال مyباشرا وعyن طريyقهما يشyبع كyل رغyباتyه ،وتyختلف درجyة تyعلق الyطفل بyالنسyبة لyألم أو األب طyبقا
لyنوع اجلyنس ،فyيبدأ الولyد فyي االجتyاه نyحو أمyه تyدريyجيا ،بyينما تyبدأ الyبنت فyي االجتyاه نyحو أبyيها .وتؤدي هyذه الyعالقyة
الyتي تربyط كyال مyن الولyد والyبنت بyأحyد األبويyن مyن اجلyنس املyغاير إلyى نوع مyن الyصراع يyعرف بyعقدة أوديyب) (4بyالنسyبة
للولد وعقدة الكترا بالنسبة للبنت)محمود إبراهيم .(1981:86
ويحyدث هyذا الyصراع نyتيجة حلyبه الشyديyد ألمyه والرغyبة فyي االسyتحواذ عyليها ،وفyي نyفس الوقyت غyيرتyه مyن والyده
الyذي يجyده مyنافyسا لهyذا احلyب ومهyددا لyه ،وألنyه غyير قyادر عyلى الyتغلب عyلى هyذه املyنافyسة يyكره األب ويyغذي هyذه
الyكراهyية مyوقyف األب لyه كyمؤدب ومyرب يyأمyر وينهyي ويyعاقyب ،ومyن جyهة أخyرى يyكون األب مyوضyع إعyجاب الyطفل
وفخyyره ،ألنyyه يyyنتمي إلyyيه ويyyحقق لyyه كyyل رغyyباتyyه ،ويyyشعر الyyطفل بyyأن والyyده هyو الyyذي سyyيدافyyع عyyنه إذا مyyا تyyعرض
) (4اقتبس فرويد هذه الكلمة من أسطورة إغريقية قديمة تدور حول ملك اإلغريق « أوديب« الذي حارب والده وقتله
وتزوج أمه دون أن يعرف أنها أمه ،وعندما عرف حقيقة األمر استعظم فعلته وفقأ عينيه تكفيرا لذنبه ،ومن هنا استخدم
فرويد كلمة أوديب للتدليل على الرغبة الال شعورية الكامنة في أعماق الطفل للتخلص من والده وامتالك والدته)محمود
إبراهيم وجيه .(1981:87

لyالعyتداء ،ومyن هyذا الyتناقyض بyني احلyقد واإلعyجاب يحyدث الyصراع الyذي يؤدي إلyى عyقدة أوديyب ،كyذلyك متر الyبنت بyنوع
مشابه من الصراع يؤدي بها إلى عقدة ألكترا)) (5محمود ،إبراهيم وجيه .(1981:87
ومyyن جyyانyyب آخyر تظهyyر فyyي هyyذه الyyفترة مyyالمyyح الyyنمو اخلyyلقي عyyند الyyطفل ،فyyيتعلم املyyعايyyير االجyyتماعyyية ويyyسعى
لyلحصول عyلى رضyا والyديyه عyنه وحyبهما لyه ،كyذلyك يyتكون الyضمير لyديyه أو األنyا األعyلى عyن طريyق الyتوحyد مyع والyديyه،
كyذلyك يكتسyب عyنهما الyقيم والyقواعyد األخyالقyية ،وبyذلyك تyنتقل عyوامyل الyضبط اخلyارجyي لسyلوك الyطفل إلyى ضyبط
داخلي يحتويها ضميره )قناوي ،هدى؛ وعبد الله ،عادل .(1996:152

اخلصائص االجتماعية -الطفولة املبكرة
يyتميز الyنمو االجyتماعyي لyلطفل فyي هyذه املyرحyلة بyاتyساع دائyرة مyعارفyه ،فyفي الyعام الyثالyث مyن عyمره تyتجاوز هyذه
الyدائرة نyطاق األسرة لyتشمل األقران ،كyما يحyرص الyطفل فyي هyذا الyسن عyلى أن تyكون لyه مyكانyة اجyتماعyية ،ويyسعى
دائyما إلyى لyفت انyتباه اآلخريyن مyن الyكبار ،ويهyتم مبyعرفyة أوجyه نyشاطyهم ،كyذلyك يyتميز الyطفل بyاألنyانyية ألنyه مyتمركز حول
ذاتyه ،فyال يهyتم بyاآلخريyن إال بyقدر مyا يyحققون لyه الyنفع والyفائyدة ،ثyم يyنمو الyتفاعyل االجyتماعyي لyديyه ،وخyالل هyذا الyنمو
يكتسب املعايير التي تبلور الدور االجتماعي له )صبحي ،سيد .(1986
وفyي الyرابyعة مyن عyمره يyزيyد اهyتمامyه بyالyلعب اجلyماعyي بyعد أن كyان يyقوم بyذلyك مبyفرده ،ويyتزامyن ذلyك مyع قyدراتyه
اخلyyيالyyية ،فyyيكثر مyyن تyyقمص أدوار أولyyئك الyyذيyyن يyyكونyون مyyثار إعyyجابyyه فyyي الyyبيئة احملyyيطة بyyه ،فyyيرتyyدي مyyالبyyسهم
وأحyذيyتهم ويسyرد قyصصا خyيالyية عyنهم ،وفyي اخلyامyسة يyشارك اآلخريyن بyعض أنواع السyلوك االجyتماعyي ويyتعاون مyع
اآلخyريyن بyاالسyتمتاع بyالyلعب مyعهم ،فyيتعلم بyذلyك األخyذ والyعطاء ويكتسyب الyروح الyريyاضyية ،كyما يyتعلم الyطفل مyن
خyالل الyلعب تyكويyن الyعالقyات مyع الyغربyاء ،ومواجyهة املyشكالت الyتي يyتعرض لyها نyتيجة لyذلyك ،ويyساعyده ذلyك أيyضا
عyyلى تyyعلم األدوار االجyyتماعyyية اخملyyتلفة .أمyyا فyyي الyyسادسyyة فyyيفضل الyyطفل الyyلعب مyyع رفyyاقyyه فyyي جyyماعyyات محyyددة
العدد)قناوي ،هدى؛ وعبد الله ،عادل .(1996:152
ومyع بyدايyة دخولyه املyدرسyة تyكون طyاقyات الyطفل عyلى الyعمل اجلyماعyي مyا زالyت محyدودة وغyير واضyحة ،ويyبدأ الyطفل
فyي نyهايyة مرحyلة الyطفولyة املyبكرة إلyى مyساعyدة والyديyه وتyقدمي اخلyدمyات إلyى اآلخريyن ،ويyزداد هyذا الyتعاون بyني الyطفل
ورفyاقyه فyي املyنزل واملyدرسyة ،ويyكون الyلعب جyماعyيا ومyن خyاللyه يyتعلم الyطفل الyكثير مyن رفyاقyه وتyتاح لyه الyفرص لyكي
يؤكد ذاته ،ويحقق مكانته االجتماعية )صبحي ،سيد .(1986:60
وتyتصف شyخصية الyطفل فyي هyذه املyرحyلة مبyزيyج مyن االسyتقالل واالعyتماد عyلى الyغير ،فyعند دخyولyه الyروضyة يyقابyل
الyطفل وجوهyا جyديyدة مyن األطyفال والراشyديyن والyغربyاء ،ويyعانyي نyتيجة ذلyك صyراعyا ،فyهو عyليه أن يتخyلى عyما كyان قyد
تyعود عyليه فyي أسرتyه مyن حyمايyة ورعyايyة ،وأن يyتعود مyعنى املyساواة والyعدل مyع رفyاقyه الyذيyن يyشعر بyينهم بyأنyه شyخص
بyني اآلخyريyن ،ويyنمو شyعوره بyفرديyته وميyيز بyني مyلكيته ومyلكية اآلخyريyن ،ويسyتمع ألحyاديyث الyكبار ويyتفاعyل مyعها
)سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي.(2004:260
وبyينما طyفل هyذه املyرحyلة فyي سyن الyثانyية والyثالyثة يyقوم بyنشاطyات يyحب أن يyقوم بyها مسyتقال عyن غyيره ،وميyيل
الyبعض إلyى »االسyتقالل الyذاتyي « ،Self-Independenceنyراه فyي وقyت آخyر أي قyبل دخyولyه املyدرسyة قyد تyعلم
أشyياء أخرى ومyارس الyعديyد مyن اخلyبرات ،وهyنا يyبدأ بyفقد هويyته ويyختلط عyنده الوهyم بyاحلyقيقة ،ويسyيطر عyليه الyلعب
»اإليهامي«  .fictional playوفي هذه السن حتديدا تتسع ذاته ومتتد
 self-expansionلyتشمل األشyياء مyن حولyه ،ويyبدأ مyن جyديyد يyتعرف عyلى ذاتyه بyأبyعادهyا اجلyديyدة املyمتدة ،ويyقوى
عنده الشعور بالهوية في السن من السادسة حتى الثانية عشرة )احلفني ،عبد املنعم .(2003:485
ويyبدأ منو مyفهوم املyلكية لyدى الyطفل )أنyا...غyيري( فyي الرابyعة مyن عyمره ،فyفي خyالل الyسنوات الyثالث األولyى تyنمو
) (5تعلق االبنة بوالدها والشعور بالعداء نحو والدتها .فاالبنة تصب عاطفتها العشقية على األب ،ويزعم علماء التحليل
النفسي أن هذه العقدة كناية عن رغبة ،عن وعي أو غير وعي ،تساور االبنة في إقامة عالقة جنسية مع والدها،
وتسفر عن الشعور بالعداء نحو األم العتبارها تنافس االبنة على قلب والدها ،كما تؤدي إلى شعور بالذنب نتيجة
لتضارب عواطف الوفاة)رزوق ،أسعد .(1987:182

)أنyا( الyطفل ،حyيث إنyه بyإمyكانyه مyعرفyة اسyمه الyذي يyنادى بyه ،كyما يyعرف اسyم أبyيه وأمyه .وهyو يyتعرف عyلى نyفسه
بyصفته أحyد أفyراد الyعائyلة ،يyأخyذ مyكانyه عyلى مyائyدة الyطعام بyني أفyراد أسyرتyه ،ويyشعر أنyه مyن حyقه أن يyنال أي شyيء
يyأخyذ مyنه اآلخرون ،ألنyه ال يرى أنyه يyقل عyنهم مyكانyة ،وبyينما كyان سyابyقا يyبادر بyالyبكاء والyغضب والyصراخ إذا مyا وقyف
أحyد مyا ضyد رغyبته ،فyفي سyن الرابyعة مyن عyمره أصyبح يyخضع لyبعض املyعايyير السyلوكyية الyتي يyفرضyها عyليه الyكبار،
فyنراه مyثال يyقبل عyلى مyضض أن تخyرج أمyه مyن املyنزل ألي سyبب شyريyطة أن تyطمئنه بyأنyها سyوف تyعود ،وأنyها سyوف
حتyضر لyه مyعها بyعض الyلعب أو احلyلوى ،ومyع ذلyك فyهو يyقف لyها عyلى بyاب املyنزل يyردد سyؤالyه :سyتعوديyن ثyانyية؟
سyتعوديyن ثyانyية؟ وال يyسمح لyها بyاخلروج إال بyعد أن جتyيب سyؤالyه بyنعم .فyالyطفل هyنا قyد بyدأ يyدرك أنyه شyيء  ...وأن
أمه شيء آخر غيره منفصل عنه )الهمشري ،محمد .(1997: 13
وقyد تyنوي األسyرة تyقدمي هyديyة إلyى صyديyق أو قyريyب ،وقyد يyكون الyطفل فyي صyحبة األسyرة أثyناء الyزيyارة ،وعyندمyا
تنتهyي الyزيyارة ويشyرع الوالyدان فyي املyغادرة ،قyد متyتد يyد الyطفل إلyي الهyديyة الyتي أحyضرهyا أبوه وأمyه ليحyملها ويyعود
بyyها ،وهyو يyyقول ألبyyيه أو ألمyyه » :هyyذه لyyنا  ..لyyقد أحyyضرنyyاهyyا مyyعنا ،ال نyyتركyyها « )الهمشyyري ،محyyمد 1997:
 .(15وقyد يyبذل األب أو األم جهyدًا كyبيرًا إلفyهامyه أن الهyديyة اشyتريyت مyن أجyل الyصديyق أو الyقريyب ،فyتكون هyذه خyطوة
أخرى على منو مفهوم األنا  ...والغير لدى الطفل.

 Middle Childhoodال‚‚طفول‚‚ة ال‚‚متوس‚‚طة
متyتد هyذه املyرحyلة مyن نyهايyة سyن الyسادسyة حyتى نyهايyة سyن الyتاسyعة  ،وتyشكل بyدايyة املyرحyلة الyتعليمية االبyتدائyية
لyلطفل ،كyما أنyها بyدايyة انyتقالyه مyن بyيئته األسريyة إلyى مؤسyسة تربويyة أخرى تyساهyم فyي عyملية الyتطبيع االجyتماعyي ،أي
املyدرسyة الyتي مyن خyاللyها يyتفاعyل الyطفل مyع جyماعyات جyديyدة وتyتميز عyالقyاتyه بyالyتنوع والyتعدد ،فيكتسyب مyعايyير
واجتyاهyات وقyيما جyديyدة ،كyما تyتميز هyذه الyفترة بزيyادة اسyتقالل الyطفل عyن أسرتyه ويyكون أكyثر انyضباطyا فyي انyفعاالتyه
وأكyثر اعyتمادا عyلى نyفسه ،وتyتميز هyذه املyرحyلة أيyضا بyالyنمو احلyركyي املyطرد )الyدسyوقyي ،مجyدي  2003:125؛
زهران ،حامد .(1999:236 -263

اخلصائص اجلسمية والفسيولوجية -الطفولة املتوسطة
يyتسم الyنمو اجلyسمي فyي هyذه املرحyلة بyالyبطء املسyتمر ،فyتتغير مyالمyح الyطفل الyعامyة عyن تyلك الyتي كyان عyليها فyي
طyفولyته املyبكرة ،وتوجyد فروق فرديyة فyي الyنمو بyالنسyبة لyلنوع لهyذه املرحyلة الyنمائyية ،حyيث يyبلغ الyطول بyالنسyبة لyلطفل
الyذكر فyي سyن الyسادسyة حوالyي 114سyم ،وذلyك بنسyبة  %65تyقريyبا مyن طولyه الyنهائyي ،ويyبلغ وزنyه  20كyيلو جرام
تyقريyبا ،أمyا بyالنسyبة لyلبنت فyإن طyولyها فyي سyن الyسادسyة حyوالyي 112سyم ،أي حyوالyي  %69مyن طyولyها الyنهائyي،
ويبلغ وزنها حوالي  18كيلوغرام )الزعبي ،أحمد محمد . (2007:132
فyي هyذه الyفترة أيyضا يyزداد اجلyذع نyحافyة كyما يyزداد عرض الyصدر ،كyما حتyدث زيyادات فyي الyطول بyالنسyبة لyلرقyبة
والyذراعyني والyساقyني ،كyذلyك يزداد اجلyهاز الyعصبي تyعقيدا ،وتزداد الوصyالت واأللyياف الyعصبية ،وتسyتمر وظyيفتان مyن
وظyائyف املyخ فyي الyنمو ،هyما تyكويyن نyخاع األلyياف الyعصبية والyنخاع الyشوكyي ،واألنyسجة الyعصبية املرتyبطة ،وتyنظيم
وظyائyف املyخ )نyفس املرجyع ص  .(133وهyذا الyنمو السyريyع جyدا فyي اجلyهاز الyعصبي لyلطفل ،وخyاصyة املyخ الyذي يyصل
منyوه إلyى  %90مyن الyكمال ،لyه أهyمية فyي الyتعلم والyتعليم ،حyيث يyؤدي بyالyطفل إلyى اكyتساب كyثير مyن املyهارات
اللغوية واحلركية واكتساب مهارات القراءة والكتابة واملفاهيم الضرورية للحياة )ناصر ،إبراهيم .(2004:32
ويyفقد الyطفل فyي هyذه املرحyلة مyعظم أسyنانyه الyلبنية )الyدسوقyي ،مجyدي  ،(2003:126لتحyل محyلها األسyنان
الyنهائyية ،فyتبلغ عyدد األسyنان فyي نyهايyة سyن الyثالyثة عشyرة إلyى ) (28سyنا ،فyيتغير شyكل الyفم ،وذلyك نyتيجة ازديyاد
حجyم اجلyزء األسyفل مyن الyوجyه ،ويyختل الyتناسyب فyيه ،وكyذلyك تتسyطح اجلyبهة ويyكبر األنyف)الyزعyبي ،أحyمد محyمد
.(2007:132
وغyالyبا مyا يyتمتع األطyفال فyي هyذه املرحyلة بyالyصحة الyعامyة الyتي تyساعyد عyلى الyنمو اجلyسمي ،ويyتوقyف ذلyك أيyضا
عyلى الyعوامyل املyاديyة واالقyتصاديyة ،وتؤثر الyتغذيyة مyن حyيث الyنوع والyكم عyلى الyصحة الyعامyة ومyن ثyم الyنمو اجلyسمي،

كyما يyنخفض مyعدل الوفyيات ابyتداء مyن هyذه املرحyلة ،غyير أنyه مyع دخولyهم املyدرسyة يyصبح األطyفال أكyثر عرضyة لyبعض
األمراض املyعديyة كyاحلyصبة والyنكاف واجلyدري ممyا يسyتدعyي ضرورة الyتطعيم ضyد هyذه األمراض )زهران ،حyامyد:249
.(2005

اخلصائص العقلية  -الطفولة املتوسطة
هyذه املرحyلة عyند الyطفل هyي مرحyلة نyضج بyعض الyقدرات الyعقلية وعyملياتyها اإلدراكyية ،فyالyطفل فyي سyني عyمره مyا
بyني الyسادسyة والyثامyنة ،يyكون قyد بyدأ اكyتساب الyتفكير اجملرد والyتصور والyتذكر واالنyتباه املyقصود املركز ،كyما تyتميز
هyذه الyفترة بyاسyتمرار الyنشاط اإلدراكyي ،ويyبدأ لyديyه اخلyيال الyعملي ،وفyي هyذه املرحyلة أيyضا يyبدأ الyطفل بyتعلم الyكتابyة،
ألنyها مرحyلة تyبدأ فyيها أولyى املراحyل الyعلمية ،فyعادة مyا يyبدأ األطyفال الyصف األول االبyتدائyي فyي سyن الyسادسyة ،وتyعتبر
الyكتابyة نyشاطًyا عyقليًا مجyردًا تyقوم عyلى تخyزيyن رموز اصyطالحyية تyختلف قyدرة األفراد فyي تخyزيyنها ،وتyساعyد املyدرسyة
أيyضا عyلى الyنمو اإلدراكyي عyند الyطفل ،فyفيها يyقوم مبجyموعyة مyن عyمليات الyكشف والتجyريyب واملyقارنyة والyتقليد
والyقراءة ،فyيدرك بyذلyك مyوضyوعyات الyعالyم اخلyارجyي مyن حyيث اتyصال بyعضها بyبعض ،ويyدرك أيyضا املyوضyوعyات مyن
حيث هي كل وال يعتني باجلزئيات )الهنداوي ،علي فاضل .(2005:215
وطyبقا لyلنظريyة املyعرفyية عyند بyياجyيه ،فyإن طyفل الyسادسyة أو الyسابyعة يyنمي بyعضا مyن »الyقابyليات الyعقلية« اجلyديyدة،
أي مyا تyعرف بـ»الyعمليات املyشخصة« ،والyتي بواسyطتها ميyكنه صyياغyة املyفاهyيم لyألصyناف والyعالقyات واألعyداد ،فyتتسع
نyتيجة ذلyك عyملية اإلدراك لyديyه ،فyالyعمليات املyشخصة طyبقا لهyذه الyنظريyة توجyه الyطفل ليسyلك الyقواعyد الyتي يyقرهyا
اجملyتمع ،كyما تyساعyد عyلى إكyسابyه بyعض املyهارات واملyعارف ،والyتي تyؤدي بyدورهyا إلyى الyتكيف االجyتماعyي ،لyذلyك
ميكن اعتبار الطفولة املتوسطة فترة جوهرية في حياة اإلنسان )بيديس ،إميل خليل .(1997:175
وتyساعyد الyصور الyبصريyة الyتي يyالحyظها طyفل هyذه املرحyلة عyلى الyتفكير فyي حyياتyه الyيومyية ،ويyبدأ االعyتماد عyلى
الواقyع بyدون تyخيالت ،فyيبذل مyجهودا عyقليا فyي تyعلمه وخyاصyة فyي حyفظ األغyانyي واألنyاشyيد ،كyما يyكون فyي مyقدرتyه
أن يركز انyتباهyه عyلى موضوع مyعني مyن ) (5-4دقyائyق ثyم يyحول انyتباهyه عyنه ،وهو ال ميyيل إلyى مyا هو شyفوي لyفظي
بل يفضل األعمال اليدوية.
وعyندمyا تyعرض الyصور عyلى طyفل هyذه املرحyلة ويyطلب مyنه وصyفها ،فyإنyه يشyير لyلعالقyات املyكانyية واحلركyات واأللوان
املوجودة فyيها ،وميyكنه فyي نyهايyة هyذه املرحyلة إدراك األشyياء املyتشابyهة ،مyثل احلروف الyهجائyية كyما يyدرك االخyتالفyات
بyينها ،ويسyتطيع مyعرفyة األمyكنة واالجتyاهyات مyثل إدراك املوقyع بyالنسyبة للشyرق والyغرب أو الyشمال واجلyنوب ،وكyذلyك
الyقرب والyبعد ،فyعند ابyن الyسادسyة يyكون هyذا اإلدراك بyطيئاً ويyنمو مyع تyقدم الyسن ،وفyي سyن الyثامyنة يyصبح قyادرًا عyلى
الyyتمييز فyyي حتyyديyyد االجتyyاه واملyوقyyع ،وهyyذه كyyلها جyزء مyyن خyyصائyyص نyyهايyyة مyرحyyلة مyyا قyyبل الyyعمليات وبyyدايyyة مyرحyyلة
العمليات املادية كما أطلق عليها بياجيه )معوض ،خليل ميخائيل.(1983:198 -190

اخلصائص االنفعالية – الطفولة املتوسطة
إن مyا ميyيز سyنوات مرحyلتي الyطفولyة املyتوسyطة واملyتأخرة هو أنyها تyأتyي بyني مرحyلتني حyساسyتني ،الyسابyقة لyها ،وهyي
مرحyلة الyطفولyة املyبكرة والyتي تyتميز بسyرعyة االنyفعال وسرعyة الyتقلب الوجyدانyي الyقوي ،واألخyيرة هyي مرحyلة املراهyقة ومyا
يyعتريyها مyن ثورات انyفعالyية ،لyذلyك يyطلق عyلماء الyنفس عyلى هyذه الyسنوات أنyها مرحyلة الyكمون والyثبات واالسyتقرار
االنفعالي )باظة ،آمال السبيعي .(2002:130
فyفي مyرحyلة الyطفولyة املyتوسyطة تyتسم شyخصية الyطفل بyالهyدوء واالتyزان وتyكون انyفعاالتyه أقyل حyدة ،ويyكون أكyثر
واقyعية فyي رغyباتyه ،كyما يyقل صyراعyه النفسyي جتyاه الوالyديyن ويتخyلص مyن ازدواجyية الyعواطyف )احلyب والyكره فyي نyفس
الوقyت( ،مبyعنى أن كyل شyيء يyتعرف عyليه الyطفل يحyدد موقyفه جتyاهyه بyأحyد األمريyن ،إمyا أن يyحبه أو يyكرهyه ،ينجyذب
إلyyيه أو يyyنفر مyyنه ،وكyyلما تyyطور فyyي الyyنمو تyزداد سyyيطرة الyyطفل عyyلى انyyفعاالتyyه ،وهyو بyyذلyyك يسyyير نyyحو االسyyتقرار
االنyyyفعالyyyي )) ( Emotional Stabilityالyyyهنداوي ،عyyyلي فyyyاضyyyل 2005:221؛ سyyyليم ،م yyرمي؛ وزيyyyعور،
علي.( 2004:65

ومyن املyظاهر الyتي تyطرأ عyليه مyقارنyة بyاملرحyلة الyسابyقة أنyه قyد أصyبح أقyل عyدوانyاً وأقyل مyيالً إلyى التخyريyب ،وفyي
حyالyة اخلyوف ال يyبدو عyليه اصyفرار الyوجyه بyدرجyة مyلحوظyة ،كyما أنyه أصyبح أكyثر مyقدرة عyلى إخyفاء مyظاهyر الyغيرة
بyأعراضyها الyبدائyية األولyى ،وتyتركز انyفعاالتyه حول موضوع مyعني ،وهyي األم الyتي يyتعلق بyها ويyحب كyل مyا يyتصل بyها،
وتyتسم انyفعاالتyه بyالهyدوء النسyبي ،وفyي املyدرسyة الyتي يyكون قyد بyدأ فyيها تyقل لyديyه الyثورات النفسyية والyتوتyرات
االنyفعالyية ،وفyي املyدرسyة يyتعلم الyطفل نوعyا مyن االنyضباط واحلyد مyن مyظاهر الyغضب ،ويyتكلف الyشجاعyة فyي مواجyهة
أمyور قyد يyخافyها إذا مyا واجهyته فyي املyنزل ،كyما أنyه فyي املyدرسyة يyخفي مyظاهyر الyغيرة إذا مyا انyتابyته ،ويyقارن الyطفل
نyفسه مyع غyيره مyن الyتالمyيذ ،ويyقلدهyم فyي الyتعبير عyن انyفعاالتyهم اخملyتلفة ،وهyذا الyتقليد يyساعyده عyلى االعyتدال،
وعyyدم الyyتطرف فyyي االنyyفعال ،وهyyكذا يyyنتقل الyyطفل إلyyى طyyفولyyة هyyادئyyة وادعyyة مyyطمئنة )الyyهنداوي ،عyyلي فyyاضyyل
.(2005:221
وعyادة مyا تyتوجyه عواطyف الyطفل فyي هyذه املرحyلة إلyى أقرانyه :أبyناء اجلyيران أو إلyى زمyالئyه فyي املyدرسyة ،ويyنعكس
ذلyك عyلى انyفعاالتyه فيكتسyب قyدرا مyن االنyسجام والهyدوء ،فتجyده أقyل حرصyا عyلى املyلذات الyعاجyلة ،كyما أنyه يكتسyب
الyكثير مyن الyعادات واألفyكار الyتي تyنم عyن الyتوافyق واالنyسجام مyع الyتقيد واخلyضوع للسyلطة واحyترام رأي اآلخyريyن،
ويyتأثyر الyنمو االنyفعالyي عyند طyفل هyذه املyرحyلة بyعمليتي الyنضج والyتعلم ،الyلتني تyتداخyالن فyي تyأثyيرهyما عyلى منyو
االنyفعاالت ،ممyا يyجعل حتyديyد األهyمية النسyبية ألي مyنهما عyلى حyدة فyي غyايyة الyصعوبyة ،إال أنyه ميyكن الyقول بyأن الyتعلم
أكyثر أهyمية وذلyك ألنyه بyاإلمyكان السyيطرة عyليه ،بواسyطة الyتدريyب والyتوجyيه مyباشرة ،ومyن خyالل تyنظيم الyبيئة لyضمان
تكوين األمناط االنفعالية املرغوبة لدى الطفل )نفس املرجع ص .(223-222

اخلصائص االجتماعية  -الطفولة املتوسطة
فyي مرحyلة الyطفولyة املyتوسyطة إلyى جyانyب الyبيئة األسريyة تyتسع الyبيئة االجyتماعyية لyطفل هyذه املرحyلة لyتشمل الyبيئة
املyدرسyية أيyضا ،وفyيها يكتسyب الyطفل خyبرات جyديyدة حyيث يyتدرب عyلى تyكويyن عyالقyات اجyتماعyية مyتنوعyة ،ويyتم
فyيها الyتفاعyل االجyتماعyي مyع أفyراد آخyريyن تyختلف عyن تyلك الyتي يyتفاعyل فyيها مyع أسyرتyه ،وفyي هyذه الyبيئة اجلyديyدة
يyتدرب الyطفل عyلى األخyذ والyعطاء والyتنافyس والyتعاون والyكفاح واملyثابرة ،فyاملyدرسyة هyي الyبيئة الyتي ميyكن لyلطفل أن
ميyyارس بyyها جyyميع أنyواع املyyنافyyسات ،كyyما ميyyكنه اكyyتساب خyyبرات مyyتنوعyyة ،وميyyارس فyyيها الyyهوايyyات ،ويyyنمي املyyيول
ويyتدرب عyلى احلyقوق والواجyبات ،واملyدرسyة أيyضا هyي املyكان الyذي يyتلقي فyيه الyعلوم ويكتسyب اخلyبرات املyدرسyية ،وهyي
بyاإلضyافyة إلyى كyل ذلyك مyعمل اجyتماعyي يyساهyم فyي تyشكيل وبyناء شyخصية الyطفل وتربyيته ،وذلyك بوسyائyل مyتعددة مyن
خyyالل ممyyارسyyة نyyشاطyyات مyyتعددة مyyثل الyريyyاضyyة والyyنشاط االجyyتماعyyي والyyثقافyyي والyyفني )الyyهنداوي ،عyyلي فyyاضyyل
.(2005:226
وتyعتبر الyنشاطyات االجyتماعyية املyدرسyية بyالنسyبة لyلطفل أكyثر فyائyدة مyن الyنشاطyات املyنزلyية ،لyكونyها أكyثر خyضوعyا
لyتطور اجملyتمع اخلyارجyي وأكyثر ثyباتyا واتyساعyا ،لyذلyك تyترك أثyارا قyويyة فyي اجتyاهyات الyطفل وعyاداتyه وعyلى سyلوكyه
االجyتماعyي ،كyما أنyها متyثل قyاطرة الyعبور بyالنسyبة لyه مyن عyاملyه األسري إلyى عyاملyه اخلyارجyي ،وبyدخول الyطفل املyدرسyة يyقل
اعyتماده عyلى والyديyه وتyنمو ذاتyيته نyتيجة اسyتقاللyه ونyتيجة مyقدرتyه عyلى الyقيام بyالyكثير مyن األمyور الyتي كyان أفyراد
األسرة يقدمونها له )الهنداوي ،علي فاضل .(2005:227
وتyشكل مyرحyلة الyطفولyة املyتوسyطة مyرحyلة الyتعرف عyلى الyذات بyأبyعادهyا اجلyديyدة بyالنسyبة لyلطفل ،ويyقوى عyنده
الyشعور بyالyهويyة فyي الyسن مyن الyسادسyة حyتى الyثانyية عشyرة ،ويyبدأ يyتعرف عyلى الyرفyاق  companionويyتمثلهم
فyyتتوه عyyنه هyويyyته حyyينئذ .وفyyي هyyذه الyyسن يyyكون أكyyثر واقyyعية ومyyحبا لyyالسyyتطالع ،وتyyتكون لyyديyyه الyyذات الyyعاقyyلة
 rational-selfوتyyyكون وظyyyيفتها تyyyنظيم نyyyشاطyyyاتyyyه وعyyyالقyyyاتyyyه وجتyyyنيبه املyyyشكالت )احلyyyفني ،عyyyبد املyyyنعم
.(2003:485
وفyي هyذه املرحyلة أيyضا يyنتقي الyطفل أصyدقyاءه الyذيyن عyادة مyا يyتحيز لyهم ،وقyد يyكون مyن بyينهم صyديyق يyفضله عyلى
غyيره وتyكون لyعالقyته قyدر مyن الyثبات يyتفاوت شyدة وضyعفا ،كyما ميyكن أن يyكون لyه أيyضا عyدو شyبه دائyم ،وفyي اجلyزء
األخyير مyن هyذه املرحyلة الyعمريyة يyحب األطyفال األلyعاب املyنظمة فyي جyماعyات صyغيرة ،وكyثيرا مyا تyنشأ بyينهم املyشاحyنات
ويyتكرر اسyتخدام الyكلمات اجلyارحyة أكyثر مyن الyعدوان اجلyسمي )عyثمان ،إبراهyيم  .(2006:128وعyادة مyا حتyدث

بyني الyطفل ورفyاقyه مyنافyسة تyبدأ فرديyة ثyم تyتحول فyي نyهايyة املرحyلة إلyى مyنافyسة جyماعyية خyاصyة فyي األلyعاب الريyاضyية
والتحصيل املدرسي ،وبطبيعة احلال فإن التنافس قد يؤدي إلى صراع من جانب األفراد بعضهم ضد بعض.
أما التعاون فيحقق تفاهم األفراد وسعيهم نحو حتقيق هدف مشترك )صبحي ،سيد .(1986

ال‚‚طفول‚‚ة ال‚‚متأخ‚‚رة

Late Childhood

ومتyتد هyذه الyفترة مyن نyهايyة سyن الyتاسyعة حyتى نyهايyة سyن الyثانyية عشyرة ،وتشyترك إلyى حyد كyبير فyي اخلyصائyص مyع
املرحلة السابقة.

اخلصائص اجلسمية والفسيولوجية للطفولة املتأخرة
فyي بyدء مرحyلة الyطفولyة املyتأخرة يyتسم الyنمو اجلyسمي بyالyبطء فyي الyطول والوزن ونسyب أجزاء اجلyسم اخملyتلفة ،حyتى
يyصل الyطفل إلyى نyهايyة هyذه املyرحyلة وتyبدأ فyترة الyبلوغ ،إذ حتyدث طyفرة فyي الyنمو ،فyتتعدل النسyب اجلyسمية لyتصبح
قريyبة ممyا سyتكون عyليه فyي مرحyلة الرشyد ،ويyبلغ مyعدل زيyادة الyطول الyسنوي مyن  4إلyى  ،%5حyيث يyصل طول الyذكور
فyyي سyyن الyyتاسyyعة ) (126.9سyyنتيمترا تyyقريyyبا ،بyyينما يyyبلغ طyول اإلنyyاث فyyي نyyفس الyyسن حyوالyyي )(126.4
سyنتيمترا ،وفyي عyمر عشyرة أعyوام يyبلغ طyول الyذكyور حyوالyي ) (131.3سyنتيمترا ،بyينما يyبلغ الyطول لyدى اإلنyاث
) (130.7سyنتيمترا ،وفyي عyمر احلyاديyة عشyر يyبلغ طyول الyذكyور حyوالyي ) (135.1سyنتيمترا ،وبyينما يyبلغ عyند
اإلنyاث حوالyي ) (135.6سyنتيمترا .ونyالحyظ فyي هyذه الyسنة مyن الyعمر تyفوق اإلنyاث عyلى الyذكور فyي الyطول ،وذلyك
نyظرا القyترابyهن لyسن الyبلوغ الyذي تyصل إلyيه اإلنyاث عyلى األقyل خyالل عyام أو عyامyني قyبل الyذكور ،بyعد هyذه الyفترة يyعود
الyذكور لyيتساووا مyع اإلنyاث فyي بyدء مرحyلة املراهyقة ثyم يyتفوقون عyليهن ويسyتمر هyذا الyتفوق بyقية املراحyل فyي احلyياة
)الyهنداوي ،عyلي فyالyح  .(2005:248إن هyذه الyزيyادة املyفاجyئة فyي الyطول الyتي حyدثyت فyي سyن احلyاديyة عشyرة -
وخyاصyة عyند اإلنyاث  -يyصاحyبها زيyادة فyي الوزن تyتفوق فyيه أيyضا اإلنyاث عyلى الyذكور ممyن هyم فyي نyفس الyسن)عyثمان،
إبراهيم .(2006:139
وفyي سyن الyثانyية عشyرة يyبلغ طول الyطفل الyذكر حوالyي 145سyم ،بنسyبة  %86مyن طولyه الyنهائyي ،ويyزن حوالyي
 43كyيلوغyرامًyا ،بyينما يyصل طyول الyبنت فyي نyفس الyسن حyوالyي  147سyم أي بنسyبة  %93تyقريyبا مyن طyولyها
الyنهائyي ،وتyزن حyوالyي  45كyغرام .ويyعزى تyفوق الyبنت فyي الyطول والyوزن نسyبة إلyى الyولyد ،إلyى الyبلوغ املyبكر لyلبنت
مyقارنyة بyالولyد .ويسyتمر هyذا الyتفوق لyلبنات عyلى الyذكور فyي الyطول والوزن حyتى سyن الرابyعة عشyرة تyقريyبا ،ثyم يyعود
األوالد مرة ثانية ليتفقوا على البنات في الطول والوزن )الزعبي ،أحمد محمد . (2007:132
وإن أظهyرت بyدايyة هyذه املرحyلة زيyادة الyنشاط احلركyي عyند الyطفل ،إال أن ذلyك يحyدث بyغير عyشوائyية أو إفراط ،فyإن
طyفل هyذه املرحyلة تتهyذب حركyاتyه ،ويyقل مسyتوى الyتعب لyديyه ،كyما تyنمو قyدرتyه عyلى ضyبط حركyة الyعضالت ويكتسyب
قyدرة عyلى الyتآزر احلسyي -احلركyي ،ونyتيجة لهyذه الyقدرات يyتقن مyهارات جyديyدة ،يyساعyده عyلى ذلyك الyتحاقyه بyاملyدرسyة
حيث يتعلم الكتابة والقراءة والرسم والرياضة وغيرها )املصري ،سلمى .(2010:204
وألن منyو املyهارات الyعضلية يyكون قyد بyدأ فyي سyن الyثامyنة ،فyإن احلyاسyة الyعضلية تyعتبر عyامyال مyهما مyن عyوامyل
املyهارة الyيدويyة والyدقyة الyعملية ،لyذلyك فyإن طyفل الyثانyية عشyرة يسyتطيع الyكتابyة ملyدة طويyلة ،بyاإلضyافyة إلyى إمyكانyية
ممارسته أنواعا من األنشطة التي تتطلب دقة احلركة كالرسم والعزف واألشغال اليدوية )نفس املرجع ونفس الصفحة(.
ويyتفوق الyنمو الyعضلي عyند الyذكور فyي سyن احلyاديyة عشyرة عyما هو عyليه عyند اإلنyاث مyن نyفس الyعمر ،ولرمبyا يyعود
ذلyك لyكثرة احلyركyات الyعنيفة الyتي يyتصف بyها عyادة الyذكyور فyي هyذه املyرحyلة والyتي رمبyا تyكون تyعبيرهyم عyن االعyتزاز
بyالyقدرات الyعضلية ،بyينما يyعزى زيyادة الyوزن عyند اإلنyاث إلyى تyراكyم الyدهyون فyي مyناطyق مyختلفة مyن اجلyسم ،حyيث
تyشكل هyذه الyسنة الyعمريyة فyترة حرجyة تyتميز بyنمو اخلyاليyا الyدهyنية وترسyب الyشحوم حول احلوض ،ويyجعل ذلyك الyبنت
هادئة في حركاتها ،أكثر من أية فترة من حياتها )الهنداوي ،علي فالح .(2005:249
وفyي هyذه املyرحyلة يyزداد منyو الyعظام بسyبب تyرسyبات األمyالح املyعدنyية وخyاصyة الyكالسyيوم ،ويyتمتع الyطفل فyي سyن

احلyاديyة عشyرة بyعظام قويyة لyكنها أسهyل للكسyر عyن عyظام ابyن الyسادسyة مyن الyعمر ،كyما يyتتابyع ظyهور األسyنان الyدائyمة،
إذ يyبلغ عyددهyا عyند الyطفل مyن  14إلyى ) 16نyفس املرجyع ونyفس الyصفحة ( ،وهyنا تyكون األسyنان الyثابyتة لyلطفل قyد
اكتملت )الدسوقي ،مجدي ،(2003:126
وعyادة مyا يyتمتع أطyفال هyذه املyرحyلة بyصحة جyيدة مyقارنyة بyاملyراحyل الyسابyقة مyن الyعمر ،فyهم نyادرا مyا يyتعرضyون
لyألمyراض ،كyما أنyه يyقاومyون املyرض بyدرجyة مyلحوظyة ،وكyلما كyبر الyطفل تyقل إصyابyته بyاألمyراض عyدا بyعض األمyراض
املعدية ،ولكن بدرجة أقل مما يصاب به أطفال مرحلة الطفولة الوسطى )الهنداوي ،علي فالح .(2005:249

اخلصائص العقلية -الطفولة املتأخرة
متyثل هyذه املرحyلة اتyساع أفyق مyدارك الyطفل ،وفyيها تyزداد فرصyة االحyتكاك بyالyعالyم اخلyارجyي ،وتyتضاعyف املyثيرات
الyتي تسyتحوذ عyلى اهyتمامyه ،فتكسyبه الyقدرة عyلى الyتفاعyل واالطyالع ،حyيث يجyد ذلyك لyه صyدى عyلى منوه اإلدراكyي،
وأكyثر مyا ميyيز طyفل هyذه املرحyلة هو قyدرتyه عyلى الyتفكير املyنطقي فyي كyل مyا يواجyهه مyن مyشكالت ،إال أن هyذه املyقدرة
عyلى الyتفكير املyنطقي الyتي تظهyر واضyحة فyي هyذه املyرحyلة ال حتyدث فyجأة ،بyل تyكون قyد بyدأت فyي مyراحyل الyطفولyة
الyyسابyyقة ثyyم منyyت تyyدريyyجيا مyyع تyyقدم الyyعمر حyyتى تyyكتمل فyyصولyyها فyyي نyyهايyyة الyyطفولyyة املyyتأخyرة )املyyصري ،سyyلمى
.(2010:211
وملyyا لyyها مyyن هyyذا الyyتأثyyير الyواضyyح عyyلى الyyتفكير ،فyyإن هyyذه املyرحyyلة متyyثل نyyقطة حتyول فyyي حyyياة الyyطفل الyyذهyyنية
واالجyتماعyية )عyبد الyله ،عyادل  ،(1991:74ويyصاحyب ذلyك منو فyي الyذكyاء وتزداد الyقدرة عyلى الyتركyيز واالنyتباه،
وعyادة مyا يyعتمد تyفكير طyفل هyذه املرحyلة عyلى الyذاكرة الyبصريyة ،وكyلما اقyترب مyن سyن املراهyقة ضyعف لyديyه الyتصور
الyبصري لتحyل محyله األلyفاظ والyكلمات ،ونyتيجة لyلتقدم الyعقلي لyديyه يyنتقل الyطفل مyن حyالyة الوهyم الyتي كyانyت متyيزه
فyي مراحyل طyفولyته الyسابyقة إلyى احلyالyة اإلبyداعyية ويyنشغل بyاحلyياة الواقyعية فyيكون مبyقدوره الyتمييز بyني الوهyم والواقyع
)سyليم ،مرمي؛ وزيyعور ،عyلي  .(2004:273كyما يyصبح بyإمyكان الyطفل فyي هyذه املرحyلة إجراء احلوار مyع رفyاقyه،
ومناقشتهم ورمبا إعطاء األدلة والبراهني ليؤكد وجهة نظره)عبد الله ،عادل .(1991:74
وفyي هyذه املyرحyلة الyعمريyة يسyتطيع الyطفل قyراءة وكyتابyة عyدد مyكون مyن ثyالثyة أو أربyعة أرقyام ،ويyدرك أن األعyداد
تyعبر عyن الyكم ويyعرف وحyدات الyقياس اخملyتلفة ،وكyذلyك الyرمyوز الyريyاضyية ) (÷،× ،- ،+كyما يسyتطيع أن يجyمع
ويyطرح ويyضرب ويyقسم ثyم تyتطور قyدراتyه إلyى مyعرفyة املyفاهyيم املyتعلقة بyاملyساحyة واحلجyم والyكسور ،كyما ميyكنه اسyتيعاب
املفاهيم الرياضية اجملردة )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .(2004:272
وبهyyذا اخلyyصوص يyyذهyyب بyyياجyyيه إلyyى أن هyyذه املyرحyyلة هyyي مyرحyyلة الyyعمليات الyyعقلية احملyyسوسyyة (Concrete
) ،operationكyما يراهyا بyأنyها » فyعل داخyلي ميyكن أن يyعود إلyى نyقطة بyدايyته ،كyما ميyكنه أن يyندمyج أو يyتوحyد مyع
غyيره مyن األفyعال الyتي لyها نyفس اخلyاصyية ،هyذه الyعمليات احملyسوسyة هyي أحyداث عyقلية شyديyدة الyتعقيد ،وتyتمثل فyي
الyعمليات احلyسابyية كyاجلyمع والyطرح والyتصنيف أو الyترتyيب املتسyلسل ،إلyخ .فyكل هyذه الyعمليات مyحسوسyة ومرتyبطة
بخبرات الطفل)عبد الله ،عادل .(1991:74
ومyن األمور املyهمة أيyضا أن الyطفل فyي هyذه املرحyلة ميyتلك الوعyي فyي الyتفريyق بyني الyصح واخلyطأ ،ويyكون أكyثر متyكنا
مyن مyعرفyة قyواعyد الyتحكم فyي سyلوكyه وخyاصyة عyندمyا يyنبه إلyى األخyطاء الyتي يyقوم بyها ضyد ذاتyه أو ضyد اآلخyريyن
)صادق ،آمال؛ وأبو حطب فؤاد .(2008:260

اخلصائص االنفعالية  -الطفولة املتأخرة
بyعد أن مر الyطفل بyاخلyبرات االنyفعالyية الyعديyدة فyي املراحyل الyسابyقة ،تyأتyي هyذه املرحyلة لyتكشف مyا يyتميز بyه الyطفل
مyن ثyبوت واسyتقرار انyفعالyي ،لyذلyك عرفyت هyذه املرحyلة عyلى أنyها »مرحyلة الyطفولyة الyهادئyة« .لyكن يyجب أال يyفهم ذلyك
عyلى أن الyطفل ال يyفرح وال يyغضب وال يyعتدي عyلى غyيره وال يyبكي ،وإمنyا فyي هyذه املyرحyلة يسyتطيع الyطفل إخyفاء
انyفعاالت مyعينة ،وتyختلف كyذلyك وسyيلة الyتعبير عyن هyذه االنyفعاالت عyن املyرحyل الyسابyقة ،وكyأن هyذه املyرحyلة تyشكل
مرحyلة هyضم ومتyثيل لyلخبرات االنyفعالyية الyتي مر بyها الyطفل فyي مراحyله الyسابyقة ،وفyي نyفس الوقyت هyي مبyثابyة إعyداد أو
إرهyاص لyلنشاط االنyفعالyي الyعنيف الyذي سyيأخyذ مجyراه فyي نفسyية الyطفل فyي املرحyلة الyتالyية ،فyمرحyلة الyطفولyة املyتأخرة

مرحyلة االنyتقال بyني مرحyلتي الyطفولyة الyسابyقة واملراهyقة ،وكyلتا املرحyلتني تyتميزان بyعنف االنyفعال وقوتyه ،ممyا ميyيز الyنشاط
االنyفعالyي لهyذه املرحyلة بyالهyدوء النسyبي ،حyيث يyحاول الyطفل كسyب السyيطرة عyلى نyفسه ،فyهو ال يyسمح النyفعاالتyه أن
تyفلت مyنه ،وحyتى إذا غyضب فyإنyه لyن يyعتدي عyلى مyثير الyغضب اعyتداء مyاديًyا ،بyل غyالyبًا مyا يyكون اعyتداء لyفظيًا،
وبyصورة سyباب أو تyهكم أو مyقاطyعة ومyا شyابyه ذلyك  .كyما يyتصف طyفل هyذه املyرحyلة بyاملyيل لyلمرح ،ويyحب الyنكت
الyyلطيفة ،ويyyتوق لyyلشعور بyyاألمyyن والyyطمأنyyينة ،ويyyحب الyyنجاح فyyيما يyyقوم بyyه مyyن مyyهام ،كyyما يyyسعده أن يyyنال تyyقديyر
اآلخريyن لyه وخyاصyة الyكبار الyذيyن يyتوقyع مyنهم الyتشجيع فyي مyختلف املyناسyبات ،وأن يyعطى شyيئًا مyن املyسؤولyية حyتى
يجyد فرصyة إلثyبات ذاتyه ،ولyذلyك جنyد الyطفل فyي هyذه املرحyلة يyبذل جهyدا فyي كyبح رغyباتyه املyتعارضyة مyع اجملyتمع اخلyارجyي
وفyي حتyديyد أغراضyه حyتى تyتضح للجyميع ،لyينال رضyا مyن هyم حولyه مyن الyكبار والyصغار ،والyطفل فyي هyذه املرحyلة يyحب
أن يسyيطر عyلى انyفعاالتyه لyيشعر مyن هyم حyولyه بyأنyه أصyبح كyبيرًا وأنyه تخyلص مyن طyفولyته ،وهyنا يyجب عyلى الyكبار
مyساعyدتyه عyلى حتyقيق السyيطرة عyلى انyفعاالتyه والyتحكم فyي نyفسه ،خyاصyة وأن الyلغة قyد منyت لyديyه ،وبواسyطتها ميyكنه
الyتعبير عyن جyميع احyتياجyاتyه ورغyباتyه ،ويتخyلص مyن انyفعاالتyه الyطفولyية الyسابyقة )الyهنداوي ،عyلي فyاضyل :253
.(2005
ورغyم متyثل الyنمو االنyفعالyي فyي هyذه املyرحyلة لyدى الyطفل بyغياب ثyورات الyغضب والyغيرة الyتي اتyسمت بyها املyرحyلة
الyسابyقة ومتyيزهyا بسyيطرتyه عyلى االنyفعاالت واملyيل الyواضyح للهyدوء االنyفعالyي دون أن يyبلغ ذلyك مyرحyلة الyنضج ،فyإن
الyطفل تسyتمر لyديyه قyابyلية لyالسyتثارة االنyفعالyية كyما تyنتابyه فyي بyعض األحyيان مyظاهر الyعناد والتحyدي وكyذلyك الyغيرة،
وقyد تyبني أيyضا أن طyفل هyذه املرحyلة تyساوره بyعض اخملyاوف الواقyعية ،كyاخلوف مyن الفشyل الyدراسyي واإلحyباط واخلوف
على مكانته االجتماعية وتقبل اآلخرين له )املصري ،سلمى .(2010:209
ولyذلyك يyصف عyلماء مyدرسyة التحyليل النفسyي مرحyلة الyطفولyة املyتأخرة بyأنyها »مرحyلة الyكمون« ،حyيث تyتميز بyالyثبات
واالسyتقرار االنyفعالyي ،وميyكن أن يyقال عyنها بyأنyها مرحyلة إعyداد لyلنشاط االنyفعالyي الyعنيف الyذي ميهyد ملرحyلة املراهyقة
الyتي تyلي مرحyلة الyطفولyة املyتأخرة ،وميyيل االبyن فyي فyترة مyن فyترات هyذه املرحyلة إلyى السyيطرة عyلى انyفعاالتyه؛ ألنyه ال
يريyد أن يyبدو أمyام اآلخريyن أنyه مyازال طyفال ،ويyتمنى أن يyنجح فyي عyمله لyكي يyقدر مyن حولyه مyن الyكبار هyذا الyنجاح
ويسعى لنيل بعض املسئوليات ويجعل ذلك فرصة إلثبات ذاته )سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي .(2004:274
لyذلyك طyبقا لyنظريyة إريyكسون فyإن مyرحyلة الyطفولyة املyتأخyرة تyسمى » مyرحyلة االجyتهاد مyقابyل اإلحyساس بyالyنقص«
) ،(Sense of Mastery vs. Inferiorityفyفيها يyوجyه االبyن نyشاطyا مyتزايyدا بهyدف حتyديyد مyكانyته ويyبذل كyل
جهyد ممyكن فyي اإلنyتاج والyعمل خشyية مyن أن يyكون هyذا اإلنyتاج وهyذا الyعمل دون مسyتوى نyظرائyه اآلخريyن ،وهyكذا يyنشأ
اإلحساس باجلهد مقابل اإلحساس بالنقص )عبد املعطي ،حسن .(2004:38
لyذلyك يyطلق أحyيانyاً عyلى هyذه املرحyلة اسyم مرحyلة »املyدح والyذم« فyفيها يyكون الyطفل قyد وعyى لyذاتyه ،وتyشكل لyديyه
فyهم كyاف عyن مyقومyات اجملyتمع ،وجنyده يyتأثر بyانyفعاالتyه وسyلوكyه مبyا يyلقاه مyن الوالyديyن واألسرة مyن مyدح أو ذم ،فyهو
مسyتقل جyسميًا وحyركyيًا ،وقyطع شyوطًyا مyن االخyتالط فyي املyدرسyة ،ولyه أصyدقyاء خyارج األسyرة ،وأصyبح تyعلقه بyاألسyرة
جyسميًا ونفسyيًا لyتحقيق ذاتyه ،وطyبيعي أن يyصبح املyدح والyذم وسyيلة مyعنويyة لyها أثyرهyا فyي الyتحكم فyي انyفعاالتyه
وتyكويyن عyاداتyه ،خyاصyة أنyه يyسعي إلرضyاء والyديyه ،ويخشyى غyضبهم ،فyمدحyه يyشعره بyاالفyتخار والyزهyو والyرضyا عyن
نyفسه ،والyذم يyؤدي بyه إلyى االحyراج ويyحاول أن يyدافyع عyن نyفسه ،وقyد يyبتعد عyن املyنزل لyفترة ويyعود مyحاوال تyقدمي
االعyتذار .وفyي هyذه املرحyلة أيyضا تyنمو لyدى الyطفل االجتyاهyات الوجyدانyية ،وتyقل مyظاهر الyثورة اخلyارجyية ،ويyتعلم كyيف
يyتنازل عyن رغyباتyه الyعاجyلة الyتي تyغضب والyديyه ،وإذا مyا غyضب فyإنyه يyلجأ إلyى املyقاومyة السyلبية والyتمتمة بyألyفاظ غyير
واضyحة ،وظyهور تyعبيرات الyغضب عyلى وجyهه ،ويyعبر عyن الyغيرة بyالyوشyايyة عyلى الyشخص الyذي يyغار مyنه ،وإذا مyا
واجyه مواقyف اإلحyباط فyإنyه قyد يyلجأ إلyى أحyالم الyيقظة ويسyتغرق فyيها ،ويyنمو األنyا األعyلى والyضمير )الyهنداوي ،عyلي
فاضل .(2005 : 254

اخلصائص االجتماعية – مرحلة الطفولة املتأخرة
تyتبلور عyملية التنشyئة االجyتماعyية فyي مرحyلة الyطفولyة املyتأخرة ،ويyزداد احyتكاك الyصغير بyالyكبار فيكتسyب املyزيyد
مyن اخلyبرة الyتي تyتعلق بyالyقيم واملyعايyير واالجتyاهyات الyدميyقراطyية والyضمير ومyعانyي اخلyطأ والyصواب واالهyتمام بyتقييم

السyلوك اخلyلقي ،فyيتابyع الyذكyر مyا يجyري فyي وسyط الشyباب والyرجyال بyينما تyتابyع األنyثى مyا يyدور فyي وسyط الyفتيات
والنساء )زهران ،حامد .(2005 :286
ويyyتوحyyد الyyطفل مyyع »الyyدور اجلنسyyي«  ،« Sex Roleأي تyyبني دور شyyخصية مyyن نyyفس اجلyyنس فيكتسyyب الyyذكyر
صyفات الyذكyورة وتكتسyب األنyثى صyفات األنyوثyة ،وجyديyر بyالyذكyر أن هyذا الyتنميط اجلنسyي  Sex-Typingيyبدأ
مyبكرا فyي حyياة الyطفل وذلyك بyالyتوحyد مyع شyخصية األب بyالنسyبة لyالبyن أو مyع شyخصية األم بyالنسyبة لyلبنت ،ويyتماشyى
مyع ذلyك اكyتساب املyعايyير السyلوكyية واملyيول واالهyتمامyات ونyوع األلyعاب والyنشاط الyعام ،فيهyتم الyذكyور بyالyنشاط
الyتنافسyي ،مyثل :األلyعاب الyريyاضyية وألyعاب السyيارات وركyوب الyدراجyة ،بyينما تهyتم اإلنyاث بyاحلyياكyة واألشyغال
اليدوية والفنية وأعمال املنزل ورعاية األطفال األصغر منهن سنا)زهران ،حامد .(2005 :287
وفyي بyدايyة هyذه الyفترة يyبدأ الyطفل فyي الyتغلب ولو بyشكل مؤقyت عyلى الyعقدة األوديyبية الyتي حتyدثyنا عyنها فyي فyصل
سyابyق ،فyتبدأ عyالقyاتyه تyقترب مyن املسyتوى الواقyعي مyن االعyتماديyة ،بyالرغyم مyن أن االعyتماد عyلى الوالyديyن مyازال أمرا
ضروريyا فyي هyذه الyفترة مyن الyعمر ،فyبينما كyان الyطفل فyي فyترات سyابyقة أكyثر مyيال لyلتقرب مyن والyديyه أصyبح فyي هyذه
املyرحyلة يyفضل االنyفصال عyن حyياتyه األسyريyة الyتي تyعود عyليها .وبyعد أن كyان يyقتصر عyلى اتyخاذ والyديyه كyممثلني
لyلمجتمع الyذي يyعيش فyيه ،فyإنyه اآلن يyتجه ليتخyذ غyيرهyما لyيمثلوا هyذا اجملyتمع ،فyقد أصyبح لyيس مبyقدور الyوالyديyن
توفyير الوقyت الyكافyي لyتحقيق كyل مyتطلبات األبyناء فyي هyذه املرحyلة الyعمريyة ،لyذلyك نرى أن دائرتyه تyتسع لyتشمل الyكبار
فyيولyي أصyدقyاء والyديyه ومyعلميه وآبyاء أصyدقyائyه أهyمية خyاصyة ،كyما يyبحث عyن بyالyغني آخريyن لyتحقيق ذاتyه مyعهم)عyبد
املعطي ،حسن .(2004:42
ويرى حyامyد زهران أنyه فyي هyذه املرحyلة يزداد تyأثyير جyماعyة الرفyاق عyلى الyصغير ،ويشyتد الyتفاعyل االجyتماعyي بyينه
وبyينهم ،ويyسود الyتعاون والyتنافyس والوالء والyتماسyك ،وكyلما تyزايyد تyأثyير اجلyماعyة تyناقyص تyأثyير الوالyديyن ،وتyتحول
املyyيول والyyنشاطyyات الyyطفولyyية إلyyى الyyشعور بyyاالسyyتقالل واملyyيل إلyyى اخلyyصوصyyية والyyتفرد )زهyyران ،حyyامyyد :286
.(2005
وميyثل األصyدقyاء أهyمية خyاصyة لyدى الyطفل فyهم يyشكلون املyعيار الyذي يyقيس عyليه جنyاحyه أو فشyله ،كyما يجyد الyطفل
فyي الyبعض مyنهم مyصدرا لyتحقيق الyذات خyارج األسرة ،ومyن جyهة أخرى ،ورغyم كyل ذلyك ورغyم رغyبة االبyن فyي الyتعاون
واملyشاركyة مyع أقرانyه ،فyإنyه يyحاول الyتميز عyنهم فyي كyل الyنشاطyات مyثل :اإلجyابyات فyي الyفصل والyنشاطyات الريyاضyية
وغيرها )عبد املعطي ،حسن .(2004:41
وفyي هyذه املرحyلة أيyضا تظهyر عyند الyطفل بyعض عyالمyات الزعyامyة ،الyتي يyحاول إبرازهyا مyن خyالل جyماعyات الرفyاق,
ويyكون الyتفاعyل االجyتماعyي مyع األقران عyلى درجyة عyالyية مyن الشyدة ,ويyشعر الyطفل بyفرديyته ،وفرديyة غyيره مyن الyناس،
إلyى جyانyب ازديyاد شyعوره بyاملسyئولyية والyقدرة عyلى الyضبط الyذاتyي للسyلوك ،ومyن ثyم يyتحول السyلوك الyطفلي مyن سyلوك
اتyكالyي يyعتمد عyلى الyغير إلyى سyلوك اسyتقاللyي يyتميز بyاحلريyة واملyبادأة ،ويyالحyظ فyي هyذه املرحyلة أيyضا أن الyطفل يyبدأ
عyملية الyتنميط اجلنسyي ،ويyقصد بyه تyبني الyدور اجلنسyي الyذي يyجعله يyتوحyد مyع شyخصية نyفس اجلyنس ،واكyتساب
صyفات الyذكورة بyالنسyبة لyألوالد واألنوثyة بyالنسyبة لyلبنات – ويyتضمن هyذا الyتنميط اكyتساب املyعايyير السyلوكyية واملyيول
واالهyyتمامyyات ونyوع األلyyعاب والyyنشاط الyyعام .فyyمثال جنyyد األوالد يyyتجهون إلyyى أن يyyصبحوا أكyyثر خyyشونyyة واسyyتقالال
وم yyناف yyسة م yyن ال yyبنات ال yyالت yyي ي yyتجهن إل yyى أن ي yyصبحن أك yyثر رق yyة وش yyفقة وت yyعاون yyا م yyن األوالد )ص yyبحي ،س yyيد
.(1986:61
وفyي هyذه املyرحyلة يyحتاج األطyفال إلyى أن يyتقبلوا ذواتyهم وأن يyنموا لyديyهم مyفهوم الyذات اإليyجابyي ،وكyذلyك تyنمية
احyترام الyذات ،وعyلى األهyل واملربyني أن يyعوا الyدور الyكبير واخلyطير فyي منو مyفهوم الyذات لyدى الyطفل ،وذلyك بyاحلرص
عyyلى إعyyطاء خyyبرات مyyناسyyبة ومyyالئyyمة لyyلنمو الyyسوي لyyلذات ،إذ إن تyyنمية مyyفهوم صyyحي لyyلذات يyyحتاج إلyyى إشyyباع
االحتياجات األساسية لألطفال )املطوع ،روضة .(1998:66

الفصل الثامن
تطور نمو مرحلة املراهقة
Adolescence

تyتوسyط املyراهyقة فyترتyي الyطفولyة وسyن الyرشyد ،مyتصاحyبة مyع تyغيرات أسyاسyية واضyطرابyات شyديyدة تyشمل جyميع
جyوانyyب الyyنمو اجلyyسمي والyyعقلي واالجyyتماعyyي واالنyyفعالyyي لyyلمراهyyق ،فyyتى كyyان أو فyyتاة ،ويyyنتج عyyن هyyذه الyyتغيرات
مyشكالت كyثيرة تسyتلزم اهyتمام الyكبار احملyيطني بyاملراهyق سواء األبويyن أو املyدرسyني أو غyيرهyم مyن الyذيyن لyهم صyلة بyه،
وبyتوجyيهات احملyيطني وإرشyاداتyهم ميyكن الyتغلب عyلى هyذه املyشكالت ،وبyذلyك ميyكن أن يسyير منyو املyراهyق فyي طyريyقه
الطبيعي)محمود ،إبراهيم وجيه .(1981:15
ويyذهyب خyالyد الyعلمان إلyى أن مyصطلح املyراهyقة فyي عyلم الyنفس يشyير بyصفة عyامyة إلyى املyرحyلة الyتي يyنتقل فyيها
اإلنyسان مyن الyطفولyة إلyى الرشyد ،أي االنyتقال مyن االتyكالyية إلyى االعyتماد عyلى الyذات ،ويرى أنyها فyي مyعناهyا هyذا ال
تyختلف عyن الyتعريyف الشyرعyي لyها حyيث انyتقال الyكائyن مyن الyطفولyة )وهyي املرحyلة الyتي ال يyكلف فyيها اإلنyسان( إلyى
الyyرشyyد )وهyyي فyyترة الyyبلوغ حyyيث اكyyتمال الyyعقل والyyتي فyyيها يyyكلف اإلنyyسان ويyyسأل عyyن تyyصرفyyاتyyه وأفyyعالyyه(
).(2006:35
بyينما يرى الyدكyتور حyامyد زهران أن املراهyقة هyي مرحyلة تyأهyب ملرحyلة الرشyد ،ومتyتد فyي الyعقد الyثانyي مyن حyياة الyفرد،
أي مyن الyثالyثة عشyرة إلyى الyتاسyعة عشyرة تyقريyبا أو قyبل ذلyك بyعام أو عyامyني أو بyعد ذلyك بyعام أو عyامyني ،وميyكن الyقول
بyأنyه مyن السهyل حتyديyد بyدايyة املراهyقة ولyكن يyصعب حتyديyد نyهايyتها؛ ألنyها تyبدأ بyالyبلوغ اجلنسyي بyينما نyهايyتها تتحyدد
بالوصول إلى النضج في مظاهر النمو اخملتلفة ).(1999:323
ويرى مجyدي الyدسوقyي أن مرحyلة املراهyقة متyتد مyن نyهايyة الyطفولyة املyبكرة إلyى بyدايyة مرحyلة الرشyد ،وهyي مبyثابyة أرض
مyحايyدة يyكون فyيها املراهyق لyيس هو بyالyطفل ولyيس هو بyالراشyد ،مبyعنى أن الyطفل رمبyا يyعرف مyا يyقوم بyه مyن تyصرفyات
وأفyعال كyما يyعرف مyا ال يسyتطيع الyقيام بyه فyي هyذه الyناحyية ،وفyي كyل األحوال مyا يyأتyي بyه مyن سyلوك وتyصرفyات يyتم
تyقييمه وفyق الyقيم واملyعايyير املyقننة واملyتعارف عyليها لyدى الyكبار ،وكyذلyك الyراشyد فyإنyه واحملyيطني بyه يyفهمون الyدور
الyذي يyجب أن يyقوم بyه ،بyينما يجyد املyراهyق نyفسه فyي وضyع غyامyض مyبهم فyيصعب عyليه حتyديyد مyاهyية األدوار الyتي
يyفترض الyقيام بyها أو األفyعال الyتي يyجب أن يتخyذهyا جتyاه مyا ميyر بyه مyن مyواقyف ،وقyد يyلقى ردود فyعل مyتعارضyة
ومyتناقyضة مyن اآلخريyن نyتيجة أفyعالyه وتyصرفyاتyه ،فyيكون عرضyة لyلضغوط االجyتماعyية أو صyراع يyؤدي إلyى الyتذبyذب
وإلى احلساسية الزائدة فيمر نتيجة ذلك بفترة من عدم االتزان ).(2003:146
وتyنقسم فyترة املراهyقة إلyى ثyالث مراحyل :املراهyقة املyبكرة واملراهyقة املyتوسyطة واملراهyقة املyتأخرة ،ومyن املyالحyظ أن هyذه
املyراحyل تyتداخyل خyصائyصها فyيما بyينها وتyتشابyه ،وكyذلyك تyوجyد بyعض املyالمyح بyني بyعض خyصائyص الyطفولyة املyتأخyرة
واملراهقة املبكرة ،وفيما يلي أهم خصائص كل مرحلة:

أوال :املراهقة املبكرة Early Adolescence
تyتزامyن هyذه الyفترة مyع املرحyلة اإلعyداديyة ومتyتد تyقريyبا مyن نyهايyة سyن الyثانyية عشyرة حyتى نyهايyة سyن الرابyعة عشyرة،
وفيها يبدأ التحول في سلوك األبناء فيكون أكثر نضجا عن الفترة السابقة ) زهران ،حامد .(2005 :364
وعن هذا التحول يقول كل من لورانس فرانس وماري فرانك):(1969
» إن الyعالyم فyي أنyظار أوالد وبyنات مرحyلة مyا قyبل املراهyقة هو خyليط مyن احلyلم والواقyع ،فyهم مyخترعون وأبyطال،
وهyن فyنانyات ومyلكات جyميالت ،ولyكن األوالد والyبنات هyنا مyا يزالون أطyفاال ،إذ إنyهم بyحاجyة إلyى احلyمايyة الyتي حتyتاج
إلyيها الyطفولyة مyهما بyدوا مسyتقلني عyن غyيرهyم مyن الyناحyية الyظاهريyة ،ولyكن حyاملyا يyتقدمون نyحو املراهyقة فyإنyهم يyقفون
عyلى مyعرفyة جyديyدة وواسyعة الyنطاق ،كyما أنyهم أخyذوا فyي اكyتشاف أنyفسهم ألول مرة ،وهyذا يyكون مyثيرا بyشكل واضyح
بyالنسyبة لyألوالد والyبنات ،فyهم يyشاهyدون عyاملyا جyديyدا يyدعوهyم إلyيه ،ولyكنه ال يهyددهyم كyما سyيحدث بyعد وقyت قyصير
من تلك الفترة« )ص .(98

وتبدأ في هذه املرحلة ظهور املالمح اجلسمية والفسيولوجية والعقلية واالنفعالية املميزة للمراهق.

النمو اجلسمي والفسيولوجي -املراهقة املبكرة
تyتصف مرحyلة املراهyقة املyبكرة بyطفرة فyي الyنمو اجلyسمي مyن حyيث الyطول والوزن ،فyي األجهyزة اخلyارجyية والyداخyلية
لyلجسم ،وقyد تyبدأ هyذه الyطفرة عyند األسyويyاء مyن األوالد فyي مyرحyلة الyطفولyة املyتأخyرة ،وقyد تyتأخyر حyتى سyن الyسادسyة
عشyرة ،وقyد تyبدأ عyند الyبعض فyي حوالyي سyن الرابyعة عشyرة لyتمتد إلyى سyن اخلyامyسة عشyرة ،أي بyدايyة مرحyلة املراهyقة
املyتوسyطة ،حسyب التقسyيم املyتبع فyي هyذا الyكتاب ،وقyد يسyتمر الyنمو الyبطيء إلyى سyن العشyريyن ،أمyا بyالنسyبة لyلبنات
فyقد تyبدأ طyفرة الyنمو فyي سyن الyثامyنة وقyد تyتأخر إلyى سyن احلyاديyة عشyرة ،مبyعنى أنyها حتyدث فyي املرحyلة الyسابyقة عyلى
مرحلة املراهقة املبكرة.
وهنا نالحظ وجود تداخل بني مرحلتي الطفولة املتأخرة واملراهقة املبكرة)الهنداوي ،علي فالح .(2005:296
فyي هyذه املرحyلة تyبدأ الyتغيرات الفسyيولوجyية ،وفyيها تyتغير وظyائyف كyل جyهاز مyن أجهyزة اجلyسم ،فyيزداد مyعدل الyنمو
اجلyسمي وخyاصyة فyي الyطول ،وكyذلyك فyي الوزن وفyي طول الyذراعyني والyساقyني واتyساع الyكتفني والyقدمyني وتضخyم بyعض
أجyزاء اجلyسم األخyرى وخyاصyة صyدر الyفتاة ،ويyرتyبط بyالyتغيرات الفسyيولyوجyية أيyضا نyشاط الyغدد اخملyتلفة كyالyغدد
الyدهyنية والyعرقyية وغyيرهyا ،فyيؤدي ازديyاد إفراز الyغدة الyدهyنية إلyى سyد املyسام فyي الوجyه حyيث تزداد درجyة الyدهون فyيه
ثم ظهور حب الشباب )محمود ،إبراهيم وجيه .(1981 :29
وعyادة مyا تyكون هyذه الyتغيرات الفسyيولyوجyية مسyبوقyة بحyدوث الyبلوغ  Pubertyوأهyم مyا فyيه هyو نyضج الyغدد
اجلنسyية وقyيامyها بyالوظyيفة الyطبيعية كyإفراز احلyيوانyات املyنويyة عyند الyفتى والyبويyضات عyند الyفتاة ،ومyا يyصاحyب ذلyك
مyن تyغيرات أخرى ،كyظهور الyشعر فyي أجزاء مyختلفة مyن اجلyسم مyع وجود فروق فرديyة سواء كyانyت حتyدث بyالنسyبة لyلنوع
الواحyد )ذكور أو إنyاث( أو بyني الyنوعyني)ذكور وإنyاث( .وعyادة مyا تyبدأ سرعyة الزيyادة فyي الyنمو قyبل الyبلوغ ويسyتمر مyدة
عyامyني أو ثyالثyة ثyم يyبطئ بyعد ذلyك لyيتوقyف متyامyا مyا بyني الyثامyنة عشyرة واحلyاديyة والعشyريyن ،ويyكون املراهyق فyي هyذه
الyفترة عرضyة العyتالل الyصحة بسyبب الyنمو السyريyع ومyا يyصاحyبه مyن تyغيرات داخyلية ،ويyتمثل ذلyك فyي مرض األنyيميا
واإلحyساس بyاخلyمول واإلجyهاد ونyقص الyطاقyة )زهران ،حyامyد 2005 : 346؛ محyمود ،إبراهyيم وجyيه :27-28
.(1981
ويyشعر املyراهyق بyالyتعب بyعد أقyل مyجهود ،فyمثال عyند صyعوده للسyلم يyزداد خyفقان قyلبه وتyتسارع أنyفاسyه ويyكون
بyطيء احلركyة ،وهو فyي هyذه املرحyلة يyختلف عyما كyان عyليه وهو طyفل حyيث كyان منوه يسyير بyبطء واعyتدال ،فوقyتها كyان
نشطا ال ميل وال يتعب من طول فترة اللعب )محمود ،إبراهيم وجيه .(1981 :27

النمو العقلي – املراهقة املبكرة
فyي الyواقyع جنyد أن مyعدل زيyادة الyنمو الyعقلي خyالل سyنوات الyطفولyة يyكون غyير ثyابyت ،حyيث تyكون نسyبة الyزيyادة
مyتسارعyة خyالل اخلyمس سyنوات األولyى مyن حyياة الyطفل ،ثyم تyأخyذ فyي اإلبyطاء تyدريyجيا ،وفyي مرحyلة املراهyقة يyكتمل
الyتكويyن الyعقلي لyلفرد فتظهyر قyدراتyه اخلyاصyة ،ويyنمو الyذكyاء )الyقدرة الyعقلية الyعامyة( منوا مyضطردا ،ثyم يyقف هyذا الyنمو
عند سن معينة خالل مرحلة املراهقة )الدسوقي ،مجدي محمد .(2003:173
فyبدايyة هyذه املرحyلة املراهyقة الyتي متyتاز بyاضyطراد منو الyذكyاء وزيyادة الyقدرات الyعقلية ،يyصبح املراهyق فyيها أكyثر دقyة
فyyي الyyتعبير ،كyyما تyزداد سyرعyyة الyyتحصيل ويyyنمو االنyyتباه والyyتذكyر ،كyyما يyyنمو الyyتفكير اجملyرد فyyتزداد الyyقدرة عyyلى
االسyتدالل واالسyتنتاج واحلyكم عyلى األشyياء وحyل املyشكالت ،وتyنمو املyفاهyيم املyعنويyة مyثل اخلyير والyفضيلة والyعدالyة،
كyما يyكون املراهyق أكyثر إدراكyا ملyفهوم الyزمyن خyاصyة املسyتقبل والتخyطيط لyه وتyصوره ملyا ميyكن أن يحyدث فyيه )زهران،
حامد .(2005 :362
كyذلyك تزداد فyي هyذه املرحyلة درجyة انyتباه املراهyق وعyدد مyثيراتyه ،والyتي تؤدي بyدورهyا إلyى تزايyد الyقدرة عyلى الyتذكر
وبyالyتالyي الyتعلم ،ويyكون تyذكyره قyائyمًا عyلى الyفهم ،ويyتحول تyخيله مyن اخلyيال الyقائyم عyلى مyعاجلyة صyور األشyياء إلyى
اخلyيال الyقائyم عyلى مyعاجلyة مyفاهyيم الyفرد عyن األشyياء ،أي أنyه أصyبح فyي مرحyلة الyتفكير اجملرد الyتي قyال بyها بyياجyيه،
ولyذلyك يسهyل عyلى الyطالyب فyي هyذه املyرحyلة دراسyة املyواد األكyثر تyعقيدًا والyتي تشyتمل عyلى مyوضyوعyات مجyردة مyثل
اجلyبر ونyظريyات الyهندسyة والyتصور الyتاريyخي لyألحyداث واألفyكار الyنظريyة ،وتyأخyذ هyذه الyقدرات اخلyاصyة فyي االسyتمرار

فyي تyزايyد منyوهyا خyالل هyذه الyفترة ،ومyن هyذه الyقدرات :الyقدرات الyلغويyة والyعدديyة واملyكانyية واملyيكانyيكية واملyوسyيقية
والرسم والنحت وغيرها )الهنداوي ،علي فالح .(2005:297
كyما تyتميز مyرحyلة املyراهyقة املyبكرة بyازديyاد مyقدرة املyراهyق عyلى الyتحصيل ،فyتتعزز هyوايyته لyلمطالyعة وتyدور حyول
موضوعyات تسyلية ،وتyلك الyتي تyتفق مyع مyيولyه اخلyاصyة ورغyباتyه ،كyذلyك ميyيل إلyى مyطالyعة الyكتب الyتي تyتعلق بyأمور
الشyباب ومyشكالتyهم ،كyما يهyتم املyراهyق فyي هyذه املyرحyلة بyالyفكاهyة ،وقyد يyتجه الyبعض لyدراسyة الyكتب الyعلمية الyتي
تyتناول موضوعyات أكyثر عyمقًا ،والyكتب الyتي تyتناول موضوعyات فyلسفية أو أخyالقyية أو ديyنية ،أمyا فyيما يyتعلق مبyقدرة
املراهyق عyلى الyتذكر ،فyإن ذلyك يyكون مyصحوبyا بyاالسyتيعاب ،لyذلyك فyهو ال يyحتاج إلyى بyذل جهyد كyبير لyلحفظ؛ ألن هyذه
املرحyلة هyي أفyضل مرحyلة لyلتذكر واحلyفظ ،ويyتأثر تyذكره بyنوع املوضوع الyذي يyتناولyه ،فyهو ميyيل إلyى املوضوعyات الyتي
يسyتمتع بyتذكyرهyا ،ويyتجنب تyذكyر مyواد ال يyرغyب بyها ،ولyذلyك فyهو يyتأثyر بyخبراتyه وانyفعاالتyه ونyوع املyواقyف مyوضyوع
التذكر)الهنداوي ،علي فالح .(2005:297
ويyتسم تyفكير املراهyق فyي هyذه املرحyلة بyقدرتyه عyلى التجyريyد واالسyتدالل واالسyتنتاج والتحyليل والyتركyيب ،كyما تزداد
قyدرتyه عyلى الyفهم ومنyو تyفكير االبyتكار والyتفكير اجملyرد ،ويyتجه تyفكيره نyحو الyتعميم وفyهم األفyكار الyعامyة ،ويyدرك
االجتyاهyات املyعنويyة مyثل مyفاهyيم اخلyير والشyر واجلyمال والyقبح والyعدالyة والyظلم ،وتزداد قyدرتyه عyلى فرض الyفروض حلyل
املyشكالت ،واتyباع نyسق مyعني فyي الyتفكير يyقوم عyلى املyنطق لyلوصyول إلyى ذلyك احلyل ،وتظهyر الyفروق الyفرديyة فyي الyنمو
الyعقلي واضyحة وصyريyحة ،وتyعتبر هyذه املرحyلة مرحyلة اإلرشyاد الyتربوي املyهني ،ويyعتبر املسyتوى الyعقلي لyلمراهyق عyامyال
مهما في اإلرشاد التربوي )الهنداوي ،علي فالح .(2005:298
ومyن األمyور الyعقلية أيyضا الyتي تyكون أكyثر وضyوحyا فyي حyياة املyراهyق فyي هyذه الyفترة قyدرة املyراهyق عyلى الyتخيل،
والyتي تyتسم بyها فyترة املراهyقة عyمومyا ،ويتجyلى ذلyك بوضوح فyي أحyالم الyيقظة الyتي تyكون مبyثابyة مyتنفس لyلواقyع الyذي
يyعيشه املراهyق ،فyيلجأ إلyى هyذا الyعالyم لyيرضyي نزعyاتyه اجلنسyية واالجyتماعyية ،أو أن يحyلم بyتحقيق نوع مyن الyبطولyة أو
الزعyامyة الyتي تراود خyيالyه ،وال يسyتطيع حتyقيقها فyي الواقyع ،فyيلجأ إلyى أحyالم الyيقظة الyتي ال تyصادفyه فyيها عyقبات أو
مشكالت )الدسوقي ،مجدي محمد .(2003:174

النمو االنفعالي -املراهقة املبكرة
تyyتميز هyyذه الyyفترة بyyتعدد مyyظاهyyر الyyنمو االنyyفعالyyي وتyyتضح فyyيها الyyفروق بyyني األفyyراد وبyyني اجلنسyyني ،وتyyكون
االنyفعاالت عyنيفة وتyتصف بyالyتهور الyتي ال تyتناسyب مyع مسyبباتyها وقyد ال يسyتطيع املyراهyق الyتحكم فyيها ،ويyكون
املyراهyق مyتذبyذبyا انyفعالyيا فyيتقلب بyني سyلوك األطyفال وتyصرفyات الyكبار ،ويyكون عyرضyة لyلتناقyض االنyفعالyي فyيشعر
بyازدواجyية املyشاعر لyشخص مyا أو ألمر مyا أو موقyف مyن املواقyف ،ويظهyر الyتناقyض االنyفعالyي فyي الyتذبyذب بyني احلyب
والyكره والyشجاعyة واخلyوف أو الyتذبyذب بyني االنشyراح واالكyتئاب وبyني الyتديyن واإلحلyاد وبyني االنyعزالyية واالجyتماعyية
وبني احلماس والالمباالة )زهران ،حامد .(2005 :364
ويyقول الyدكyتور بyنيامyني سyبوك :إن املراهyقني فyي هyذه الyفترة يyحاولون االبyتعاد عyن والyديyهم رغyبة لyتأكyيد ذاتyهم ،ممyا
يؤدي إلyى إحyساسyهم بyالوحyدة ،وملyعاجلyة هyذا اإلحyساس يyلجئون إلyى بyناء عyالقyات مyتينة مyع مراهyقني مyن نyفس جyنسهم،
وهyذه الyعالقyات احلyميمة تyساعyد املyراهyقني الyصغار خyاصyة الyفتيات عyلى التخyلي عyن الyتوحyد مyع شyخصية والyديyها،
والyعثور عyلى شyخصيتها املسyتقلة ،وفyي عyالقyته مyع صyديyقه يyشعر املyراهyق بyاالطyمئنان والyبهجة عyندمyا يyكتشف كyل
مyنهما فyي اآلخyر أن مyيولyهما تyتفق كyرهyا أو حyبا جتyاه شyخص مyعني أو حyب أغyنية مyعينة مyثال أو أنyهما يyتمنيان أن
يyقتني كyل مyنهما نyفس الyنوع لyقطعة مyالبyس مyعينة ،فyي حyاالت كهyذه يجyد كyل مyنهما فyي اآلخر تyعويyضا ملyا يyعتقد أنyه
فقده من انتماء نتيجة ما كان ينتابهما من إحساس بالوحدة والغربة ).(2008:204
وفyي بyدايyة هyذه املyرحyلة قyد يyالحyظ عyلى املyراهyق الyتردد نyتيجة نyقص الyثقة بyالyنفس كyما يyنتابyه إحyساس بyالyذنyب
واخلyطيئة نyتيجة مyشاعyره اجلyديyدة خyاصyة مyا يyتعلق مyنها بyاجلyنس ،ويyكون خyيالyه خyصبا ويسyتغرق فyي حyلم الyيقظة،
والyتي تyنقله مyن عyالyم الواقyع إلyى عyالyم غyير واقyعي ،ونyادرا مyا تخyلو املراهyقة مyن أحyالم الyيقظة )زهران ،حyامyد - 366
.(2005 :364

وفyي سyن الyثانyية عشyرة يسyتعيد املyراهyق اكyتشاف ذاتyه بyعد أن فyقدهyا تyقريyبا فyي والءاتyه األسyريyة واملyدرسyية ومyع
الyرفyاق وخyالل األدوار االجyتماعyية املyتتالyية الyتي تyعلمها فyي مyرحyلة سyابyقة ،ويyواجyه املyراهyق فyي هyذه املyرحyلة الyعمريyة
االزدواجyية فyي املyعامyلة ،فyمرة يyعامyل كyطفل ،لyكونyه مyن قريyب جyدا كyان فyي طور الyطفولyة ،ومرة أخرى يyعامyل كyمراهyق
أصyبحت لyه مyطالyب مyختلفة وشyخصية مyغايرة ،فyيكون عرضyة نyتيجة ذلyك لyالضyطرابyات السyلوكyية واالنyفعالyية ،وميyيل
لyلتمرد ،وتyتوقyف صyورة املراهyق لyذاتyه عyلى مyدى تyقبل أو رفyض اآلخريyن لyه ،وتyلح عyليه احلyاجyات اجلنسyية فyيضطرب
وجyدانyيا ،وقyد يyلجأ إلyى أحyالم الyيقظة كyمتنفس لyه لهyذه املyشكلة ،وفyي أحyسن الyظروف قyد يyتصرف بyإيyجابyية ،فyيمعن
الyتفكير فyي حyاضyره ومyا ميyكن أن يyكون عyليه مسyتقبله ،فyيفكر فyي مyهنة يyقوم بyها أو دراسyة يyشغل بyها نyفسه ،وفyي
بyعض احلyاالت قyد يyدفyعه الyشعور بyاالنyفعال ملyا قyد يواجyهه مyن مyآزق فyكريyة إلyى االنخyراط فyي الyتديyن  ،وبyدخولyه فyي
هyذه اخلyبرات اجلyديyدة واخملyتلفة متyامyا عyما عهyدهyا مyن خyبرات الyطفولyة سyابyقا يyتعدل سyلوكyه ،وبyالyتالyي يyنشأ تyعديyل
مسyتمر لyصورتyه عyن ذاتyه ومسyتويyات طyموحyاتyه ،ويؤثر هyذا الوضyع عyليه فyي مراحyل عyمريyة الحyقة ،ووقyتها رمبyا يyحكمه
مyبدأ الواقyع  reality principleفyيفكر كyشاب أن تyكون لyه أهyداف يخyطط لyها ويyعمل عyلى حتyقيقها ،ويزيyد وعyيه
بyyنفسه ومبyyا حyولyyه وتyyتكون لyyه الyyذات الyyعارفyyة  knowing –selfنyyتيجة هyyذا الyyتراكyyم لyyلخبرات الyyشعوريyyة لyyنفسه
واآلخرين واستخالصه للقيم واكتشافه للمعاني األخالقية واملثل )احلفني ،عبد املنعم .(-1-2003:486
وتyنتاب املyراهyق فyي هyذه املyرحyلة أحyيانyا عyدم الyرغyبة فyي الyعمل ،وتظهyر الyعصبية والyقلق والyصداع عyند الyبعض،
وأحyيانyا يyكون املyرض مyن احلyيل الyدفyاعyية للهyروب مyن املسyئولyيات ،وقyد يyكون سyببه عyدم االسyتقرار والyقلق ألسyباب
تتعلق بالفشل العاطفي أو املشكالت األسرية أو مشكالت في املدرسة )زهران ،حامد.(2005 -: 358

النمو االجتماعي -املراهقة املبكرة
يyعد مyيل الyفرد إلyى االجyتماع إحyدى اخلyصائyص البشyريyة الyتي متyيزهyم عyن غyيرهyم مyن الyكائyنات والyتي تسyتمر أثyناء
مراحyل احلyياة وتyنمو وتyتطور مyع الyتقدم فyي الyعمر ،فyعملية السyلوك االجyتماعyي عyند الyفرد مسyتمرة ومyتطورة وعyلى مyا
يكتسyبه مyن خyبرات اجyتماعyية فyي بyدء حyياتyه ومyا لyها مyن تyأثyيرات عyلى اجتyاهyاتyه ،ويyعتمد مyدى جنyاح املyراهyق فyي
الyتوافyق مyع املواقyف االجyتماعyية اجلyديyدة ،فyكلما كyانyت الyبيئة االجyتماعyية الyتي يyعيش املراهyق فyي وسyطها أكyثر فyعالyية،
وكyانyت صyحية ،أدى ذلyك إلyى عyالقyات اجyتماعyية سyويyة ،وكyلما كyانyت هyذه الyبيئة عyكس ذلyك كyلما أدت إلyى شyعور
املراهyق بyالyعزلyة واإلحyساس بyالyضيق واأللyم النفسyي والyقلق واخلوف ،وغyير ذلyك مyن انyفعاالت سyلبية والyتي مyن شyأنyها
أن تyترك أثرا عyلى نyشاطyه الyعقلي ،مyن حyيث إنyها تyضعف قyدراتyه الyفكريyة وتyعوق تyفتحها وازدهyارهyا ،ومyن هyنا تyأتyي
أهyمية الyعالقyات االجyتماعyية بyالنسyبة لyلمراهyق فyي هyذه املyرحyلة لyتؤثyر فyي سyلوكyه بyشكل عyام )الyزعyبي ،أحyمد محyمد
.(2007:263
ويyعتبر حتyقيق الyتكيف االجyتماعyي مyن أهyم مyطالyب الyنمو فyي مرحyلة املراهyقة املyبكرة ،وبyقدر مyا يyكون املراهyق قyد
نyال مyن مyقومyات هyذا الyتكيف خyالل أطyوار طyفولyته ،بyقدر مyا يyتمتع بyتكيف نyاجyح كyلما واجهyته مyطالyب اجyتماعyية
جyديyدة ،بyينما يؤدي الفشyل فyي حتyقيق هyذه املyطالyب عyند بyعض املراهyقني إلyى الyنكوص ،وعودتyهم إلyى صyور الyعالقyات
االجyتماعyية الyتي كyانوا عyليها عyندمyا كyانوا فyي مرحyلة الyطفولyة ،أو قyد يyلجئون إلyى صyور تyعويyضية مyن السyلوك بyدال
مyن السyلوك االجyتماعyي املyعتاد ،ومyن أكyثر صyور الyتوافyق صyعوبyة وأكyثرهyا أهyمية لyدى املراهyق الyصغير مyا يyجب عyليه
أن يyفعله إزاء املؤثرات املyتزايyدة جلyماعyة األقران ،أو جyماعyات اجyتماعyية أخرى قyد تسyتدعyيها احلyاجyة فyي هyذه املرحyلة،
وكذلك إزاء ما استجد عليه من أمناط للسلوك في هذه املرحلة.
وكyلما اقyترب عyمر االبyن مyن فyترة املyراهyقة ازداد اقyترابyه مyن جyماعyة األقyران وابyتعاده عyن األسyرة ،حyيث تyتيح لyه
الyظروف أن يyقضي مyع جyماعyة األقyران وقyتا أكyثر مyن تyلك املyدة الyتي يyقضيها مyع أسyرتyه ،وهyذا يyعني إمyكانyية تyفوق
تyأثyيرات هyذه اجلyماعyة عyلى سyلوك املراهyق وقyيمه وتوجyهاتyه أكyبر مyن تyأثyيرات أسرتyه عyليه ،ولyكن ميyكن الyقول بyأن قyدرة
هyذه الyتأثyيرات لyكل مyن األهyل والرفyاق عyلى املراهyق تyعتمد عyلى قyناعyته هو أوال بyأنyه إلyى أي حyد يyكون لyكل مyن هyذه
الyتأثyيرات أهyمية فyي توجyيه سyلوكyه ،ومyثال عyلى ذلyك أنyه عyندمyا يyكون املراهyق أمyام مyشكالت تyتعلق بyاحلyياة الyعامyة
فyإنyه يyلجأ ألسرتyه ،ولyكنه إزاء املyشكالت املرتyبطة بyاملواقyف الراهyنة واخلyاصyة فyإنyه يyلجأ إلyى الرفyاق )صyادق ،آمyال؛ وأبو
حطب ،فؤاد .( 2012:310

ونyتيجة لyلنمو االجyتماعyي أيyضا يyكون مبyقدور املراهyق الyصغير اكyتساب الyصفات املرغوبyة وجتyنب غyير املرغوب مyنها،
هyذا إلyى جyانyب اكyتساب الyقيم واملyعايyير االجyتماعyية مyن األشyخاص املyقربyني مyنهم مyثل الوالyديyن واملyعلمني والرفyاق ومyن
ثyقافyة اجملyتمع وهyكذا ،ويؤدي انyتقال األبyناء مyن املرحyلة االبyتدائyية إلyى املرحyلة اإلعyداديyة إلyى مزيyد مyن الyثقة بyأنyفسهم
والyyشعور بyyاألهyyمية وتyوسyyيع األفyyق والyyنشاط االجyyتماعyyي ،ويظهyyر حyyينئذ االهyyتمام بyyاملظهyyر الyyشخصي والyyنزعyyة إلyyى
االستقالل واالعتماد على النفس )زهران ،حامد .(2005: 369

ثانيا :املراهقة الوسطى Middle Adolescence
تyتزامyن هyذه الyفترة مyع املرحyلة الyدراسyية الyثانويyة ،ويyزداد فyيها الyشعور بyالyنضج واالسyتقالل ،ومتyتد مyن نyهايyة سyن
الرابyعة عشyرة حyتى نyهايyة سyن الyسابyعة عشyرة ،وتyعتبر قyلب املراهyقة ،ومyن أبرز مyا تyتميز بyه هyذه املرحyلة هو اسyتيقاظ
إحyساس الyفرد بyذاتyه وكyيانyه وظyهور الyقدرات اخلyاصyة لyديyه ،وفyيما يyلي أهyم اخلyصائyص الyتي ميyر بyها الyفرد فyي هyذه
املرحلة:

النمو اجلسمي والفسيولوجي – املراهقة الوسطى
فyي هyذه املyرحyلة يyزداد الyطول والyوزن لyدى اجلنسyني ،وكyذلyك تyزداد حyواس الyلمس والyذوق والyسمع دقyة وإرهyافyا،
وتyتحسن احلyالyة الyصحية ويزداد الyطول عyند الyذكور بyدرجyة أوضyح حyيث يyلحقون بyاإلنyاث ويyتجاوزونyهن ،وفyي نyهايyة هyذه
املرحyلة تyصل اإلنyاث ألقyصى مسyتوى الyطول بyينما تسyتمر زيyادة الyطول عyند الyذكور حyتى سyن الyسابyعة عشyرة والyثامyنة
عشرة )زهران،حامد .(282: 2005
وتyتميز مرحyلة املراهyقة املyتوسyطة بyتباطؤ سرعyة الyنمو اجلyسمي نسyبيا عyن املرحyلة الyسابyقة ،كyما تyطرأ زيyادة فyي طول
الyعظام ،ويyتغير شyكلها وتركyيبها ،وتyتحول إلyى مyادة عyظمية صyلبة ،ويyتم الyتعظيم عyند الyبنات فyي سyن  ،17بينما
يتأخر ذلك عند البنني بحوالي عامني ،وتنمو األسنان فyي هذه املرحلة ،ويبلغ عددها  26سنا مyن اجملموع الكلي لألسنان
الyبالyغ  32سنا ،ويبدأ ظyهور أسنان العقل عyند البنات فyي حوالyي عyمر  17عyامyا ،ويyتأخر البنون بyعد ذلك ،كyما تyبدو
التغيرات فyي وجه املراهق على شكل عدم تyناسyق فyي أقسامه ،مثال األنف قyد يبدو كبيرا وال يتناسب مyع مyساحyة الوجه،
ويصبح الفم أكبر مما كان عليه في املرحلة السابقة ،وينمو الفك العلوي أسرع من الفك السفلي مما قد يؤثر على حركة الفم،
وقد تظهر بثور على الوجه نتيجة زيادة الدهن في الدم ،وقد تترك تلك البثور بعض التشوهات.
يسyتمر منyو الyقلب والشyرايyني ،وتyفوق قyدرة الyقلب عyلى ضyخ الyدم سyعة الشyرايyني ممyا يyؤدي إلyى ارتyفاع ضyغط الyدم
بyحيث يyصل إلyى حyوالyي  110مyلليمترات عyند الyذكyور واإلنyاث ،وهyذا االرتyفاع فyي ضyغط الyدم يyؤدي إلyى شyعور
املراهق بالصداع واإلعياء والتوتر والقلق ،ويصل أحيانا إلى درجة اإلغماء.
كyما حتyدث تyغييرات فyي املyعدة واألمyعاء إذ تزداد طوال واتyساعyا ،ممyا يؤدي إلyى زيyادة اإلقyبال عyلى الyطعام ويسyتمر
في هذه املرحلة منو األلياف العصبية التي تزداد طوال )الهنداوي ،علي فالح.(2005 : 328-325

النمو العقلي  -املراهقة الوسطى
يyصل املyراهyق فyي هyذه املyرحyلة إلyى أعyلى درجyات الyقدرات الyعقلية ،ولyكن نyتيجة لyعدم تyوفyر اخلyبرة الyكافyية تyقل
املyyعرفyyة لyyديyyه وال يسyyتطيع اسyyتخدام مyyا ميyyلك مyyن قyyدرات عyyقلية فyyي حتyyقيق مyyا ميyyكن أن يyyقوم بyyه )عyyثمان ،إبyراهyyيم
 .(2006:164وتyشمل الyقدرات الyعقلية ،اجلyوانyب الyلفظية واملyيكانyيكية والسyرعyة اإلدراكyية ،وفyي هyذه املyرحyلة
أيyضا يظهyر االبyتكار  Creativityفyيكون أكyثر وضوحyا لyدى املراهyقني الyذيyن يyتمتعون بyنوع مyن االسyتقالل ،أمyا سرعyة
منو الذكاء فتتباطأ في هذه املرحلة حتى تصل إلى درجة االكتمال )زهران ،حامد .(2005 :387
وقyد أثyبتت الyكثير مyن الyدراسyات أن الyذكyاء الyعام يyتناقyص فyي سرعyته فyيما بyني ) (17-14عyامyا؛ إذ إن منوه
يyكون سريyعا فyي مرحyلة الyطفولyة ،ثyم يyبطئ كyلما تyقدم اإلنyسان فyي مراحyل املراهyقة لyيثبت فyي أواخرهyا ويyحافyظ عyلى
استقراره حتى بداية الشيخوخة.

وتyبدأ الyقدرات اخلyاصyة بyالyظهور بyوضyوح ومتyايyز فyي مyرحyلة املyراهyقة املyتوسyطة ،أي فyي حyوالyي سyن  16عyامyا مyن
الyعمر ،ولهyذا تyعتبر هyذه املyرحyلة مyرحyلة تyوجyيه مyهني أو دراسyي ،وأهyم الyقدرات الyتي تyنمو فyي هyذه املyرحyلة هyي :
الyقدرات الyعدديyة واحلyفظ والyقدرة املyكانyية والyيدويyة والyفنية وغyيرهyا ،وامyتالك هyذه الyقدرات يyعبر عyن اسyتعداد يؤهyل
املراهق للتكيف مع احلياة.
وكyما هو احلyال بyالنسyبة لyلمرحyلة الyسابyقة يyنمو لyدى املراهyق فyي هyذه املرحyلة خyيال خyصب يyعينه عyلى الyتفكير اجملرد،
ويتجyلى خyيالyه فyي جلyوئyه إلyى أحyالم الyيقظة الyتي يجyد فyيها مyتنفسا وإشyباعyا لyرغyباتyه ،كyما ميyيل املyراهyق إلyى حyب
املyناقyشة واجلyدل وكyأنyه يyريyد أن يyكون لyنفسه مyبادئ عyن احلyياة واجملyتمع ،ويyظل مخyلصا لyفلسفته الyتي يyتبناهyا أو
يوجدها لنفسه ويعتقد بها ويعتنقها )الهنداوي ،علي فالح .(2005 :329 -328

النمو االنفعالي  -املراهقة الوسطى
أمyا بyالنسyبة لyلنمو االنyفعالyي فyي هyذه املرحyلة فyله تyأثyير عyلى جyميع مyظاهر الyنمو وفyي كyل جوانyب الyشخصية ،وتyكون
درجyته قyويyة يyشوبyها احلyماس ،وتyتطور مyشاعyر احلyب فyيميل املyراهyق نyحو اجلyنس اآلخyر ،كyما تظهyر عyليه احلyساسyية
االنyفعالyية بyحيث ال يسyتطيع املyراهyق غyالyبا الyتحكم فyي املyظاهyر اخلyارجyية حلyالyته االنyفعالyية ،وغyالyبا مyا يyكون ذلyك
نyتيجة عyدم حتyقيق الyتوافyق مyع الyبيئة احملyيطة بyه كyاألسرة واملyدرسyة واجملyتمع ،فyيرفyض تyدخyل اآلخريyن فyي شؤونyه ويyعتبر
ذلyك اعyتداء عyلى اسyتقاللyيته وتyقليال مyن شyأنyه ،وكyما هو احلyال فyي املرحyلة الyسابyقة ،تسyتمر ثyنائyية املyشاعر أو الyتناقyض
الyوجyدانyي  Ambivalenceفyي هyذه املyرحyلة فyتجعل املyراهyق يyشعر بyالyتمزق بyني اإلعyجاب والyكراهyية وبyني االجنyذاب
والنفور بالنسبة للشيء أو املوقف نفسه )زهران ،حامد .(2005:394
ومyن األمور اخلyطيرة فyي هyذه املرحyلة أن يyكون بyعض املراهyقني عرضyة لyليأس واالكyتئاب والyقنوط واالنyطواء واحلyزن
واآلالم النفسyية وذلyك نyتيجة لyإلحyباط الyذي قyد يواجyهونyه ونyتيجة لyلصراع بyني رغyبات املراهyق أو االعyتداد بyنفسه وبyني
تyقالyيد اجملyتمع ومyعايyيره وأهyمية خyضوعyه ملyا ميyليه عyليه الyواقyع االجyتماعyي ،وفyي حyالyة وجyود اجتyاه أو مyيل عyصابyي
لyyدى املyراهyyق ،فyyإن اإلحyyباط والyyصراع يyyكون سyyببا إلyyى السyyلوك الyyعصابyyي بyyصفة عyyامyyة وإلyyى تyyفكك الyyشخصية أو
االضطراب العقلي كالفصام املبكر)زهران ،حامد.(2005:394
وتyالحyظ فyي هyذه املyرحyلة مyشاعyر الyغضب والyثورة والyتمرد نyحو مyصادر السyلطة فyي األسyرة واملyدرسyة واجملyتمع؛
خyyاصyyة تyyلك الyyتي حتyول بyyني املyراهyyق وتyyطلعه إلyyى التحyyرر واالسyyتقالل ،ومyyن املyyعروف أن الyyغضب مyyن أهyyم أعyراض
احلyساسyية االنyفعالyية ،وأهyم مyثيرات الyغضب هyنا شyعور املyراهyق بyالyظلم واحلyرمyان وإسyاءة االسyتغالل ،وشyعوره بyأن
اآلخريyن ال يyفهمونyه ،أو قyسوة الyضغوط االجyتماعyية عyليه ،أو كyثرة املyضايyقات الyتي يyتعرض لyها مyن مراقyبة سyلوكyه،
وعyyدم متyyكنه مyyن حتyyقيق االسyyتقالل املyyنشود وجyرح شyyعوره وكyرامyyته ،وكyyثرة الفشyyل واإلحyyباط الyyذي يyyعتبر مyyن أخyyطر
األسyباب النفسyية الضyطراب السyلوك ،ويسyتجيب املyراهyق لyلغضب ويyعبر عyن غyضبه تyعبيرا مyباشyرا فyي شyكل مyظاهyر
حركyية مyتبايyنة ثyائرة كyالyعدوان بyالyضرب والyهجوم ،ومyظاهر لyفظية كyالyصياح والوعyيد والتهyديyد ،وقyد يخشyى املراهyق
عyواقyب الyتعبير عyن غyضبه فyيعبر عyنه بyطرق غyير مyباشyرة كyاخلyيال وأحyالم الyيقظة والyعدوان املyوجyه إلyى غyير مyثير
الغضب )زهران ،حامد .(2005:395
ويyالحyظ أيyضا اخلوف فyي بyعض املواقyف عyندمyا يyتعرض املراهyق للخyطر حyيث يسyتجيب ملواقyف اخلوف الyتي يyدرك
أنyها تهyدد مyكانyته االجyتماعyية ،وتوضyح ردود أفyعالyه درجyة مyن االحyتيال ،ولyكنه قyد يyعود إلyى مسyتويyات الyطفولyة إذا
مyا تyعرض لyلضغط ،وتyتعدد طرق الyتعبير عyن االنyفعالyية الشyديyدة لyدى املراهyقني ،ومyن هyذه الyطرق  :الyعادات الyعصبية،
واالنyyyفجارات االنyyyفعالyyyية ،والyyyعراك ،واحلyyyيل الهyyyروبyyyية ،وتyyyقلب امل yyزاج ،واضyyyطراب الشهyyyية )زه yyران ،حyyyامyyyد
.(2005:396

النمو االجتماعي -املراهقة الوسطى
يyسعى األبyناء فyي هyذه املرحyلة إلyى تyأكyيد ذواتyهم ،وذلyك عyن طريyق تyنمية الyشعور بyالyتآخyي واملودة فyيحاولون مyسايرة
اجلماعة ،ويحاولون حتقيق الذات من خالل ثالث جهات رئيسية:
• البحث عن منوذج يحتذى به )مثل الوالدين واملربني والشخصيات املهمة(.

• اختيار املبادئ والقيم واملثل.
• تكوين فلسفة للحياة.
وفyyي هyyذه املyرحyyلة أيyyضا يyزداد اإلحyyساس بyyاملyyسؤولyyية فتجyyد املyراهyyق يyyشارك اآلخyريyyن فyyهم ومyyناقyyشة املyyشكالت
االجyتماعyية والسyياسyية والyعامyة ،كyما تyتضح مyظاهyر الyتعاون واإليyثار وحتyمل املyسؤولyية اجلyماعyية ،وتyقوى مyشاعyر
الyصداقyة واالهyتمام بyاخyتيار األصyدقyاء ،ويظهyر حyب الزعyامyة عyند الyبعض ،ويyسعى املراهyق لyتحقيق املزيyد مyن االسyتقالل
االجyتماعyي ،وتyنمو االجتyاهyات وتyكون فyي الyبدء انyعكاسyا الجتyاهyات الyكبار فyي املyنزل وخyارجyه ،هyذا إلyى جyانyب اخلyبرات
الyتي ميyر بyها املyراهyق وكyذلyك خyلفيته بyالنسyبة لyلطبقة االجyتماعyية واالقyتصاديyة ،كyما تyتأثyر اجتyاهyاتyه بyاجلyيرة واجلyنس
والyوطyن والyديyن ونyوع الyتعليم ،وميyكن أن تyؤدي الyعوامyل احملyيطة إلyى مyيولyه بyالنسyبة لyألجyناس األخyرى أو اجلyماعyات
العنصرية فتسير هذه امليول إلى التسامح أو التعصب طبقا لتلك املؤثرات )زهران ،حامد .(2005:399
ويyyتوقyyف مyyدى جنyyاح املyراهyyق فyyي حتyyقيق الyyتوافyyق االجyyتماعyyي بyyدرجyyة كyyبيرة عyyلى خyyبراتyyه االجyyتماعyyية األولyyى،
واالجتyاهyات الyتي كونyها نyتيجة تyلك اخلyبرات ،وممyا ال شyك فyيه أن اجملyتمع الyذي يyعيش فyيه املراهyق مبyا يyحتويyه مyن ثyقافyة
وعyقيدة وتyقالyيد وأخyالق ونyظم اجyتماعyية يؤثر عyلى أمنyاط السyلوك الyتي يكتسyبها خyصوصyا أن املراهyق فyي هyذه املرحyلة
ميyيل إلyى مyسايرة اجلyماعyة ،ويyحاول حتyقيق ذاتyه مyن خyالل أجواء األلyفة واملودة الyتي يyشعر بyها إزاء اآلخريyن ،وتyتشكل
مرجyعية تyصرفyاتyه وردود أفyعالyه مyن خyالل مyعايyير اجلyماعyة ،كyما أنyه يyبدأ فyي الyتطلع إلyى كسyب تyأيyيد جyماعyة الرفyاق
ولفت نظرهم بحديثه وتصرفاته )الهنداوي ،علي فالح .(2005 :336
وتyبرز فyي هyذه الyفترة املyنافyسة كمظهyر مyن مyظاهر الyعالقyات االجyتماعyية ،حyيث يؤكyد املراهyق ذاتyه عyن طريyق مyنافyسة
أقرانyه فyي أشyكال الyنشاط اخملyتلفة مبyا فyيها الyتحصيل الyدراسyي ،كyما ميyيل فyي هyذه الyفترة إلyى مyساعyدة اآلخريyن ،وقyد
يصل هذا امليل في مراحله املتقدمة إلى اإليثار والتضحية من أجل اآلخرين.
كyما يyتسم املyراهyق فyي هyذه الyفترة بyالyتمرد عyلى الyراشyديyن ،ويyقوم مبyحاوالت للتحyرر مyن سyلطة األسyرة فyي سyبيل
إثyبات تyفرده ونyضجه واسyتقاللyيته ،وهyنا تظهyر فروق جنسyية إذ متyيل الyبنات إلyى قyبول السyلطة بyدرجyة أكyثر قyليال مyن
البنني )الهنداوي ،علي فالح .(2005 :337
وجتدر اإلشارة هنا إلى مرور املراهقني بثالث مراحل فيما يخص عالقتهم بأسرهم ،وهذه املراحل هي:
 .1تyعتمد عyالقyة املراهyق عyلى والyديyه فyي تyلبية حyاجyاتyه وكyأنyه فyي مرحyلة الyطفولyة ،ثyم يyبدأ بyاالخyتالط بyعالyم أوسyع
خارج نطاق األسرة.
 .2يبدأ املراهق في التحرر من سيطرة األسرة.
 .3يyبدأ حترر املراهyق فyي الyثبات الyتدريyجي أو الyتوقyف ،ويyبقى تyأثyير األبويyن مسyتمرا عyلى حyياتyه )الyهنداوي ،عyلي
فالح .(2005 :338
وفyي هyذه املyرحyلة تyتطور اجتyاهyات املyراهyق ،وفyي بyدايyتها تyكون انyعكاسyا الجتyاهyات كyل مyن يyكبرون املyراهyق سyنا
ويyكونون ذوي أهyمية بyالنسyبة لyه سواء فyي الyبيت أو املyدرسyة أو الوسyط االجyتماعyي احملyيط ،كyما تyكون هyذه االجتyاهyات
وثyيقة الyصلة بyخبرات املyراهyق وخyلفيته واملسyتوى االقyتصادي واالجyتماعyي الyذي يyنتمي إلyيه ،واجتyاهyات املyراهyق نyحو
اآلخرين أفرادا وجماعات تكون مكتسبة من الوالدين أو املربني باإلضافة إلى األحداث التي تدور حوله.
ويظهyر لyدى املyراهyق مyيل لyتقييم الyتقالyيد الyقائyمة فyي مyجتمعه فyي ضyوء خyبراتyه الyشخصية وأحyاسyيسه إزاء تyلك
الyتقالyيد ،وهyنا يزداد الوعyي االجyتماعyي ويyبرز املyيل إلyى اإلصyالح االجyتماعyي ،ورمبyا كyان ذلyك مyصحوبyا بyعدم األنyاة ممyا
قد يفضي إلى العنف )زهران ،حامد .(2005:400

 Late Adolescenceثالثا :املراهقة املتأخرة
هyذه املرحyلة هyي األخyيرة مyن مراحyل الyنمو املyتعددة عyند األبyناء والyتي تyبدأ مبرحyلة اجلyنني ،وهyي تyعتبر مرحyلة انyتقال
مyن املراهyقة إلyى مرحyلة الشyباب ثyم الرشyد ،والyتي يyبدأ الyفرد فyيها حتyمل مyطالyب احلyياة ويyحاول فyيها الyشاب الyتغلب

عyلى املyصاعyب الyتي تyواجyهه وأهyمها دخyول الyتعليم الyنهائyي ،وفyيها يكتسyب خyبرات مyتراكyمة تyساعyده عyلى مyواجyهة
حياة املستقبل )الهنداوي ،علي فالح .(2005:351
ومتyتد هyذه املرحyلة مyن نyهايyة سyن الyسابyعة عشyرة حyتى نyهايyة سyن احلyاديyة والعشyريyن ،ومyن املyفترض أن تyتزامyن مyع
مرحyلة الyتعليم الyعالyي ،وقyد تyعتبر مرحyلة »اتyخاذ الyقرارات« ،حyيث يتخyذ فyيها أهyم قراريyن فyي حyياة الyفرد وهyما :املyهنة
والyزواج )حyامyد ،زهران  2005:410؛ الyدسوقyي ،مجyدي  (2003:145وكyما هو احلyال فyي املراحyل الyسابyقة
مير املراهyق فyي هyذه الyفترة أيyضا بyتغيرات لyها سyماتyها اخلyاصyة تyشمل اجلyوانyب اجلyسمية والyفيزيyقية والyعقلية واالنyفعالyية
واالجتماعية ،كما سنرى فيما يلي:

النمو اجلسمي والفسيولوجي– املراهقة املتأخرة
تyyعتبر مyyرحyyلة املyyراهyyقة املyyتأخyyرة فyyي حyyياة الyyفرد مبyyثابyyة احملyyطة األخyyيرة لyyعملية تyyغير الyyنمو بyyجانyyبيه اجلyyسمي
والفسyyيولyوجyyي والyyذي يyyعتبر ركyyيزة لyyلنضج االنyyفعالyyي والyyعقلي واالجyyتماعyyي ،ويyyقصد بyyالyyنمو اجلyyسمي لyyلفرد تyyلك
الyتغيرات فyي أبyعاد اجلyسم اخملyتلفة ،كyالyطول والyوزن والyعرض وغyيرهyا مyن األعyضاء ،فyفي هyذه الyفترة يyصل شyكل
األنyف والرأس والyيديyن والyقدمyني إلyى حجyمهما الyنهائyي ،كyذلyك يyكون منو الyذراعyني والyساقyني أسرع مyن اجلyذع ،وهyذه
آخyر أجyزاء اجلyسم اكyتماال فyي الyنمو ،ومyع انyتهاء هyذه املyرحyلة يyكون جyسم املyراهyق قyد وصyل إلyى احلجyم املyناسyب الyذي
يكون عليه في مرحلة الرشد )الدسوقي ،مجدي .(2003:150
وفyي خyالل سyنواتyها األربyع يyطرد الyنمو فyي مyظاهyره اخملyتلفة حyتى يyكتمل فyي نyهايyة املyرحyلة ،وتyتضح الyسمات
اجلسyديyة لyلفرد ،وفyي نyهايyة هyذه املرحyلة يyتم الyنضج الهyيكلي لyه وتسyتمر الزيyادة فyي الyطول عyند الyذكور إلyى حوالyي سyن
19عyامyا ،وتyتعدل نسyب الوجyه وتسyتقر املyالمyح ويyتغير حجyم األنyف لyيتساوى نسyبيا مyع حجyم الyفك وحجyم الوجyه بyصفة
عyامyة ،كyما تyكتمل فyي هyذه املyرحyلة األسyنان بyظهور بyعض أو كyل أضyراس الyعقل الyدائyمة ،ويظهyر الyتحسن فyي صyحة
املراهق العامة ،وينضج اجلسم مع وصول الفرد إلى نهاية هذه املرحلة )الهنداوي ،علي فالح .(2005:353
وجyدير بyالyذكر أن زيyادة الyطول الyتي حتyدث لyلمراهyق فyي فyترتyه املyتأخرة ،تyكون طyفيفة مyقارنyة بyتلك الyتي كyان عyليها
فyي الyفترة الyسابyقة ،كyما تyختلف نسyبة الزيyادة فyي الyطول والوزن عyند اجلنسyني حyيث تyكون عyند الyذكور أكyبر مyنها عyند
اإلنyاث ،وتyعتبر هyذه املرحyلة مyن أهyم املراحyل الyتي مyن املyفترض أن يyتمتع فyيها األبyناء بyالyصحة اجلyيدة )زهران ،حyامyد
.(2005:410
أمyا الyنمو الفسyيولوجyي الyذي يyقصد بyه منو األجهyزة الyداخyلية لyلجسم أثyناء الyبلوغ وبyعده ،كyما أسyلفنا سyابyقا ،فyفي
مرحyلة املراهyقة املyتأخرة يحyدث منو لyلجهاز الyدوري واجلyهاز التنفسyي واجلyهاز الyهضمي واجلyهاز الyعصبي ،والyغدد الyصماء
املرتبطة بالنضج اجلنسي ،والنضج اجلنسي ميثل أهم ظاهرة للنمو الفسيولوجي )الدسوقي ،مجدي .(2003:150
ويyتم الyنضج الفسyيولوجyي ويتمثل فyي الوصyول إلyى التوازن الغددي واكتمال نyضج اخلyصائyص اجلنسية الyثانويyة عyند
اجلنسyyني ،كyyما يحyyدث الyyتكامyyل بyyني الyyوظyyائyyف الفسyyيولyyوجyyية والنفسyyية فyyي شyyخصية مyyتكامyyلة )حyyامyyد ،زهyyران
.(2005:412
وفyي هyذه املرحyلة يyبلغ الyفرد مرحyلة الyتوازن الyغددي ،فyيكتمل لyديyه منو اخلyصائyص اجلنسyية الyثانويyة ،كyما تهyدأ سرعyة
منو الyغدة الyتناسyلية الyذكريyة حyتى تyصل إلyى اكyتمال نyضجها فyي مرحyلة الشyباب الyتالyية ،ويسyتطرد منو الyغدة الyتناسyلية
األنyثويyة حyتى تyصل إلyى وزنyها الyكامyل ،ويyكون الyذكyور فyي هyذه املyرحyلة أقyوى مyن اإلنyاث )الyهنداوي ،عyلي فyالyح
.(2005:353

النمو العقلي -املراهقة املتأخرة
تyشكل هyذه املرحyلة أهyمية كyبيرة بyالنسyبة لyلنمو الyعقلي املyعرفyي عyند الyفرد ،حyيث تyصل الyقدرة لyديyه عyلى اكyتساب
املyعرفyة ذروتyها)الزعyبي ،أحyمد محyمد  ،(2007:250وكyذلyك بyالنسyبة ملسyتوى الyذكyاء ،حyيث تyصل فyي هyذه املرحyلة
إلyى أقyصى درجyاتyها ،وتyزداد درجyة منو الyتفكير اجملرد والyتفكير املyنطقي والyتفكير االبyتكاري ،فyتتحسن املyقدرة عyلى
الyفهم والyصياغyة الyنظريyة وحyل املyشكالت املyعقدة )حyامyد ،زهران  .(2005:413كyذلyك تyتميز هyذه املرحyلة بyازديyاد
الyقدرة عyلى االتyصال الyعقلي مyع اآلخريyن واسyتخدام املyناقyشة املyنطقية وإقyناع اآلخريyن مبyا يyعتقدون ،كyما تyتطور املyيول

واملطامح وتزداد واقعية )نفس املرجع ،ص .(414
وترتyبط درجyة الyقدرات الyعقلية اخلyاصyة لyلفرد مبسyتوى تyلك الyقدرات الyعقلية الyعامyة الyتي ميyتلكها ،ومبyدى مyهاراتyه
الyشخصية ،كyما تyعتمد عyلى طyبيعة عyمله ومyهنته ،فyيما إذا كyانyت حتyتاج إلyى اسyتخدام الyعمليات الyعقلية أم ال؟
وبyشكل عyام ميyكن الyقول بyأن الyقدرات اخلyاصyة مسyتمرة عyند بyعض املراهyقني فyي هyذه املرحyلة بyالyنمو والyتبايyن والyتمايyز
خyاصyة الyقدرات الyلغويyة ،ويyقصد بyها الyقدرة عyلى فyهم األلyفاظ واسyتخدامyها ،وكyذلyك املyقدرة املyيكانyيكية واملyكانyية
ويyقصد بyها قyدرة الyفرد عyلى فyهم مyكان األجyزاء الyهندسyية اخملyتلفة ،وقyدرتyه عyلى مyعرفyة موقyعه عyلى اخلريyطة ،وتyظل
القدرات في منوها املطرد خالل هذه املرحلة )الهنداوي ،علي فالح .(2005:354
ويyعرف األفراد الyذيyن ميyتلكون نسyبة عyالyية مyن الyذكyاء واألداء املyعرفyي بyالyعباقرة ،وخyاصyة عyندمyا يyقترن ذلyك مبyلكة
اإلبyداع عyند الyفرد ،فyليس الyعبقري فyي مyجال الyعمل الyعقلي مyن يسyتطيع أن يyتذكyر ويسyتوعyب املyعلومyات بسyرعyة
فyقط ،بyل هو أيyضا مyن يسyتطيع أن يسyتبدل أطر الyفكر والرؤى الyقدميyة بyأخرى جyديyدة ،مبyعنى أن الyعبقري لyيس هو فyقط
مyن يyساهyم فyي إيyجاد أجوبyة جyديyدة ،وإمنyا هو مyن يyبتكر طرق جyديyدة لyلكشف عyن احلyقائyق ،أو طرح وجyهة نyظره عyنها
بدقة ووضوح عند معاجلة مشكالت معينة )الزعبي ،أحمد محمد .(2007:250
وفyي هyذه املyرحyلة يyتمكن املyراهyق مyن اسyتيعاب املyفاهyيم والyقيم األخyالقyية املyتعلقة بyالyصواب واخلyطأ واخلyير والشyر
والyفضيلة والرذيyلة والyعدالyة والyظلم واحلyق والواجyب واألمر املyطلق وغyير ذلyك مyن الyقيم األخyالقyية مyثل األمyانyة واملyثل
األخyالقyية وتyتبلور لyديyه الyقدرة عyلى اكyتساب املyهارات الyعقلية واملyفاهyيم الyالزمyة لyلمواطyنة الyصاحلyة ،ويyطّرد عyنده منو
الyتفكير املyنطقي والyتفكير االبyتكاري ،وتزداد الyقدرة عyلى الyفهم والyصياغyة الyنظريyة ،ويسyتطيع املراهyق حyل املyشكالت
املعقدة في هذا السن )الهنداوي ،علي فالح .(2005:359
ولyكن كyل ذلyك يyعتمد عyلى األسyس الyتربويyة الyتي تyلقاهyا املراهyق فyي سyنواتyه األولyى ،ولyكي يyتحقق مyن ذلyك يشyترط
أن يكون قد اجتاز تلك املراحل العمرية السابقة في ظل ظروف أسرية ومجتمعية صحية.

النمو االنفعالي – املراهقة املتأخرة
بوجyه عyام فyإن املظهyر االنyفعالyي لyلمراهyق يyتأثر بyاخلyصائyص الyنمائyية األخرى املyصاحyبة لهyذه الyفترة احلرجyة مyن حyياة
الyفرد ،والyتي مت احلyديyث عyن بyعضها ،ورمبyا تyكون أهyم خyصائyص انyفعالyية متyيز هyذه املرحyلة هyي حyساسyية املراهyق لyلنقد،
االهyتمام بyالyتطلع إلyى داخyل الyنفس ،يyكون اجyتماعyيا ولyطيفا ،قyادرا عyلى حتyمل املسyئولyية ،يهyتم مبظهyره وانyعكاس ذلyك
عyلى نyظرة اآلخريyن إلyيه ،يyعتريyه اخلجyل ويyبدو حyساسyا وميyيل للخyمول والكسyل ،كyما أنyه يهyتم بyالyتفاصyيل ،والyنزوع إلyى
الوحدة )باظة ،آمال عبد السميع .(2002:224
إال أن انyفعاالت املyراهyق فyي هyذه املyرحyلة متyيل نyحو الyثبات بyعد أن كyانyت انyفعاالتyه فyي املyرحyلة الyسابyقة مyندفyعة
ومyتهورة ،فyيصبح أكyثر مyيال لyلمثالyية ،ويظهyر بyعض الyعواطyف الyشخصية مyثل االعyتداد بyالyنفس ويهyتم مبظهyره وطريyقة
كyالمyه ،تyنشأ لyديyه عواطyف نyحو اجلyمال وتyتبلور بyعض الyعواطyف الyشخصية ،وقyد يyقع فyي احلyب ،ويyعتبر شyعوره بyاحلyب
مyركyyبا مyyن عyyدة دوافyyع وانyyفعاالت ،كyyأن تyyقترن الyyنشوة لyyديyyه بyyعميق األلyyم ،وقyyد يyyقترن الyyتسامyyح بyyالyyغضب والyyبهجة
بyyاخلyوف ،وقyyد يجyyلب احلyyب لyyلمراهyyق الyyسعادة أو يجyyر لyyه الyyعذاب ،وقyyد يyyكون حyyبه مyyصحوبyyا بyyعدم االسyyتقرار وعyyدم
الyثبات ،أو قyد يyثبت نyحو شyخص مyا متهyيدا لyلزواج مyنه فyي املسyتقبل ،وشyعور املyراهyق بyاحلyب يyجعله يyشعر بyقيمته،
وخyاصyة عyندمyا يyبادلyه الyطرف اآلخر هyذا احلyب ويحyرص عyليه ،وهو مyن أجyل احلyب يyتغاضyى عyن سyيئات مyن يyحب وعyن
نقاط ضعفه )الهنداوي ،علي فاضل .(2005:356
ولyكن أيyضا قyد يyنتاب املراهyق فyي هyذه املرحyلة أعراض عyدم الyنضج االنyفعالyي ،وفyي هyذه احلyالyة يyكون لyلوقوع فyي
احلyب جyانyبان :أحyدهyما لyه بyعض احملyاسyن كyأن يyحقق املراهyق مyن خyالل احلyب ذاتyه ،ممyا يyعني بyالنسyبة لyه بyأنyه قyد وصyل
إلyى أسyمى مyفهوم الyصداقyة وتyبادل املyشاعyر وتyقاسyم املyسؤولyيات واألسyرار واإلخyالص االنyفعالyي وقyبول احملyبوب كyما
هو ،أمyا اجلyانyب اآلخر فyإن وقوع املراهyق فyي احلyب لyه مyساوئyه ،ألنyه رمبyا يyكون ذلyك عرضyا مyن أعراض االضyطراب فyي
الyشخصية أو وسyيلة للهyروب مyن مyشكلة شyخصية ،أو قyد يyساء فyيه اسyتغالل الyطرف اآلخر ،وقyد يyكون احلyب مyتعددا
غyير مسyتقر أو مؤقyتا ،أو قyد يyكون هyدفyه إشyباع شyهوة جنسyية فyقط دون أن تyعني رغyبة فyي املyشاركyة فyي حyياة أسريyة

)نفس املرجع ،ص.(357
وجyدير بyالyذكر أن الyتطور نyحو الyنضج عyند املراهyق يyكون أكyثر وضوحyا فyي هyذه املرحyلة ،حyيث الوصyول السyريyع إلyى
الثبات االنفعالي والنزوع نحو املثالية ومتجيد األبطال والشغف بهم )حامد ،زهران.(2005:415
وتتمثل مظاهر تطور النضج االنفعالي في هذه املرحلة فيما يلي:
• القدرة على املشاركة االنفعالية.
• القدرة على األخذ والعطاء.
• زيادة الوالء.
• زيادة الواقعية في فهم اآلخرين.
• زيادة امليل إلى الرحمة والرأفة.
• إعادة النظر في اآلمال واملطامح.
• حتقيق األمن االنفعالي ) Emotional Securityنفس املرجع ص.(416

النمو االجتماعي -املراهقة املتأخرة
فyي هyذه املرحyلة تyنعكس آثyار الyنمو االجyتماعyي بوضوح عyلى الyتوافyق النفسyي والyتكيف االجyتماعyي لyلمراهyق ،ويyبدو
ذلyك جyليا فyي درجyة الyذكyاء االجyتماعyي املyتمثلة فyي الyقدرة عyلى الyتصرف فyيما يyعترضyه مyن مواقyف اجyتماعyية ،ومyا
تyعكسه حyالyته النفسyية عyند حتyدثyه ،وكyذلyك قyدرتyه عyلى تyذكر األسyماء والوجوه ،وفyي سyلوكyه وتyفاعyله مyع اآلخريyن ومyع
بيئته االجتماعية ،ونتيجة لهذا التفاعل تنمو لدى املراهق مجموعة من القيم منها:
) (1القيمة النظرية ،ويعبر عنها مبيله إلى اكتشاف احلقيقة واتخاذه اجتاها معرفيا من العالم احمليط به.
) (2الyقيمة االقyتصاديyة الyتي تyعكس اهyتمام الyفرد ومyيله إلyى مyا هو نyافyع وبyحثه عyن وسyيلة لyلحصول عyلى الyثروة
وزيادتها.
) (3الyقيمة اجلyمالyية وتyعني اهyتمام الyفرد ومyيله إلyى كyل مyا هyو جyميل مyن حyيث الyتكويyن والتنسyيق والyتوافyق
الشكلي.
) (4القيمة االجتماعية وتعبر عن اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس ورغبته في مساعدتهم.
) (5الyyقيمة السyyياسyyية وتظهyyر فyyي اهyyتمام املyراهyyق بyyالyyنشاط السyyياسyyي ورغyyبته فyyي حyyل مyyشكالت اجلyyماهyyير،
ويصاحب ذلك ميله للسيطرة والتحكم في األشياء واألشخاص.
) (6الyقيمة الyديyنية وتظهyر فyي مyحاولyة املراهyق مyعرفyة مyا وراء الyعالyم الyظاهري ،ومyعرفyة أصyل اإلنyسان ومyصيره
ومحاولة تقربه من اخلالق.
غyير أنyه ميyكن الyقول بyأن هyذه الyقيم تyكاد تyكون عyامyة عyند جyميع األفراد ،غyير أنyها تyختلف فyي ترتyيبها مyن فرد آلخر
ومن جماعة إلى أخرى )زهران ،حامد .(2005:420
ويشyير عyلي فyالyح هyنداوي إلyى أنyه يظهyر فyي هyذه املyرحyلة االتyزان االجyتماعyي عyند اجلنسyني ،فyيحاول املyراهyقون
التخyلص ممyا كyانوا يyتصفون بyه مyن عyصيان وانyدفyاع وتyهور عyبراملراحyل الyسابyقة ،ويyنظرون إلyى تyلك األفyعال بyأنyها أعyمال
صyبيانyية طyائyشة ،كyما تyسعى الyفتيات فyي هyذه املرحyلة إلyى إجراء تyغييرات فyي مyلبسهن وأسyلوبyهن فyي احلyديyث ،وفyي
الyتعامyل مyع كyل أمنyاط احلyياة اسyتجابyة حلyساسyية املرحyلة الyتي ميررن بyها ،وبyذلyك يyنظر املراهyقون إلyى أنyفسهم عyلى أنyهم
لyم يyعودوا صyغارا ،ومyن هyنا يyبدأ إحyساس املراهyق  -وخyاصyة الولyد  -بyأن لyه شyخصيته الyتي متyيزه ،والyتي يyجب عyلى
اآلخريyن االعyتراف بyها ،مؤكyدا بyذلyك عyلى أن يyكون لyه مركز بyني الرفyاق ،كyما ميyيل إلyى الyقيام بyأعyمال تyلفت الyنظر إلyيه
فyيلجأ إلyى الyتدخyني مyثال ،وقyد يyلبس الyنظارات ويحyمل بyيده جyهاز الyهاتyف الyنقال ،ويyبدأ يتحyدث عyن حyقوقyه ،ويyدافyع
عyن مyكانyته ،ويتحyدى والyديyه فyي اخyتيار رفyاقyه وحتyديyد تyخصصه فyي الyدراسyة وبyالyتالyي مyهنته ،ظyنًا مyنه أن قyيامyه بهyذه
املواقف جتعل اآلخرين يعترفون له بأنه أصبح رجال )الهنداوي ،فالح.(2005:360

كyما يyحاول املراهyق فyي هyذه املرحyلة االبyتعاد عyن الyعزلyة ،ويحyرص عyلى األخyذ والyعطاء والyتعاون مyع اآلخريyن ،ويؤدي
ذلyك إلyى اتyساع عyالقyاتyه الyشخصية وتyفاعyله االجyتماعyي ،كyما يزداد تyقبله لyعادات الyكبار الyيومyية واجتyاهyاتyهم النفسyية
وممyارسyاتyهم ،ويyقترب سyلوكyه مyن مyعايyير الyناس ،كyما يyتقبل املyراهyق درجyة خyضوعyه للشyلة ،وتظهyر لyديyه الyرغyبة فyي
تyوجyyيه الyyذات ،ويyyسعى املyراهyyق إلyyى حتyyقيق اسyyتقاللyyه عyyن أسyرتyyه ،ويyyحاول أن يyyبحث عyyن مyyهنة يyyكون بyyاسyyتطاعyyته
االلyyتحاق بyyها ،وهyyو عyyادة مyyا ميyyيل إلyyى املyyهنة الyyتي تyyتفق مyyع قyyدراتyyه ،ويyyزداد إدراكyyه آلثyyار الyyقوى االجyyتماعyyية
واالقyyتصاديyyة الyyتي حتyyدد بyyعض مسyyتويyyات حyyياتyyه ،ويyyدرك الyyفروق بyyينه وبyyني غyyيره مyyن حyyيث املسyyتوى االجyyتماعyyي
واالقyتصادي والyوظyيفي ،ويyكون ذلyك سyببا لyتطور الyنظرة االجyتماعyية لyديyه ،فyيصبح أكyثر إدراكyا لyنوع الyعالقyات
الyقائyمة بyينه وبyني اآلخريyن ،ويyكون قyادرا عyلى فyهم الyتأثyيرات املyتبادلyة مyع اآلخريyن ،ويزيyد ذلyك إمyكانyية حyسن الyتصرف
فyي املواقyف االجyتماعyية ،ويyتأتyى ذلyك عyن طريyق تyبادل االحyترام مyع الyزمyالء ،فيكسyب ثyقتهم ويتخyذ لyه دورًا بyينهم،
ويتحقق له بذلك التوافق النفسي والتكيف االجتماعي.
وتyنمو لyدى املyراهyق الyقيم املyتنوعyة نyتيجة تyفاعyله مyع الyبيئة االجyتماعyية ،وتyتضمن:الyقيم الyنظريyة واالقyتصاديyة
واجلyمالyية والسyياسyية والyديyنية واالجyتماعyية ،أي اهyتمام الyفرد ومyيله إلyى غyيره مyن الyناس ومyيله إلyى مyساعyدتyهم،
ويyالحyظ أن هyذه الyقيم توجyد جyميعها عyند كyل فرد ،إال أنyها تyختلف فyي قوتyها وترتyيبها مyن فرد إلyى آخر ومyن جyماعyة
إلى أخرى )نفس املرجع ص.( 361
وبyاجyتياز هyذه املyراحyل الyنمائyية بسyالم يyكون األبyناء قyد أصyبحوا عyلى أعyتاب مyرحyلة الyرشyد وهyم مهyيئون لتحyمل
مسؤولياتها بصورة أفضل.

الخاتمة
حyينما يyتعلق األمر بyبناء شyخصية مyتكامyلة مyن كyافyة الyنواحyي يyتسم بyها األبناء ،فyإن
الyتربyية تyكون عملية غyايyة فyي الyصعوبyة حتyتاج اجلهyد املضني مyن املربyي الواعyي احلyذق ذي
الهدف الواضح واملمارسات املقصودة ،والذي مyن موقعه األسري أو املهني يكون باستطاعته
أن يyغذي اجملتمع بyأفراد أسويyاء لyديyهم القدرة عyلى اإلجناز الشخصي واجلyماعyي ،وهyذا ال
يyتأتyى إال بتعهد هyذا الغرس مyنذ أن كyان بyذرة تروى ،وهyذا أيyضا يyحتم ضرورة تزود هؤالء
املربني بثقافة حول كل ما يتعلق مبراحل منو األبناء وخصائصها ومطالبها ،بحيث يتمكنون من
حتقيق التوازن والتوافق النفسي لألبناء ،وذلك بتأسيس مفهوم ذات قوي وخلق ثقافة تقبل
الذات على ما هي عليه والتركيز على نقاط القوة لدى األبناء ،ومحاولة تطوير اجلوانب التي
قد تعيق النمو السليم املتكامل لديهم.
وتyشكل اخلyصائyص الyنمائyية لyألبyناء كyال موحyدا يyتفاعyل بyعضها مyع بyعض ،لyتتم عyملية الyنمو بyطريyقة مyتكامyلة فyي
مراحyل مyتعددة تyسند كyل واحyدة مyنها األخرى ،تyتأثر كyل مyنها مبyا يyصيب األخرى مyن اضyطرابyات لyتؤثر بyالyتالyي عyلى
تyكويyن الyشخصية عyند الyفرد وعyلى أدائyها الوظyيفي ،ويحyمل كyل ذلyك األسرة مyسؤولyية فyي غyايyة األهyمية جتyاه اإلملyام
بyاملyعرفyة بyسمات املyراحyل املyتواتyرة فyي منyو األبyناء وكyيفية تyلبية احyتياجyاتyها بyالyطرق املyوائyمة والسyليمة ،بyالyتضافyر
والتعاون مع بقية مؤسسات اجملتمع.
فyلم تyكن يومyا الyتربyية مyهمة أسرة الyطفل فyقط وخyاصyة فyي هyذا الyعصر ،وإمنyا هyي عyملية تyتكامyل وتyتعاقyب فyيها
أدوار كyل مyن األسyرة واملyدرسyة ومyؤسyسات اجملyتمع كyافyة ،وهyي فyي يyومyنا هyذا أيyضا متyثل حتyد يyتطلب تyضافyر كyافyة
اجلهود من أجل تربية أجيال واضحة الهوية واملسلك يعول عليها في بناء النهضة املرجوة لألمة العربية واإلسالمية.
وعyلى املربyي فyي املyنزل  -كyما فyي احلyقول االجyتماعyية األخرى  -أن يحyرص كyل احلرص وهو يyقوم بyعمله ،وأن يyضع
دائyما نyصب عyينيه وفyي املyكان األول مyصلحة األبyناء ،ومبyا أن عyملية الyتربyية هyي عyملية توجyيه منو االبyن منوًا سyليمًا ال
يسyتطيع أي فyرد وبyأي حyال أن يyذكyر عyن نyفسه أنyه مyسؤول فyي أي حyقل مyن حyقول الyتربyية إال إذا أولyى هyذا الهyدف
اهyتمامyه بyإخyالص ،وجyعل مyن نyفسه قyدوة حyسنة لyلناشyئة ،فyإذا لyم يyعِ هyذه احلyقيقة فyليس مyن حyقه أن يyدعyي أنyه أهyل
لهذه املهنة النبيلة ،وتكمن األسباب في اآلتي:
أوال :األطyفال يyحاكون مربyيهم  -وخyاصyة فyي األسرة  -ويyدركون كyل مyا يyقع حتyت عyيونyهم أثyناء الyتواصyل الyيومyي
احلyياتyي ،ويرفyضون أشyياء ويyقبلون أخرى ،ولyكن كyل ذلyك حتyت تyأثyير تyصرفyات أولyياء أمورهyم ،ومyا يyجب أن نyبتعد
عyنه هو الوقوع فyي الyتناقyضات بyني مyا نyقول ومyا نyفعل ،وإال تyعرض األبyناء لyلصراع النفسyي والyقيمي وخyاصyة فyي عyصر
سريع التغير كالذي تعيشه مجتمعاتنا في الوقت احلاضر.
ثyانyيًا :عyلى املyربyي أن يyحسن اخyتيار األداة الyتي ميyكن مyن خyالهyا الyتأثyير عyلى عyقل الyطفل وسyلوكyه ومyشاعyره،
وذلyyك بyyتعويyyده عyyلى اتyyباع الyyعادات املyyفيدة لكسyyب املyyعارف وتyyشكيل السyyلوك ،ولyyعل تyyعويyyده عyyلى الyyقراءة بشyyرط
اختيار الكتب املفيدة منها يعتبر من أجنع الوسائل املعرفية والتربوية.
إن عyلى املyربyي أن ميyتلك مyعرفyة جyيدة بyخصائyص مyختلف مyراحyل الyنمو واحyتياجyاتyها ،تyلك الyتي ميyر بyها األبyناء
وحتyديyد أنواع السyلوك ،ومyا تyتطلبه مyن تyعزيز لyبعضها ،وتyعديyل لyلبعض اآلخر ،وتyأسyيسًا عyلى هyذه املyعرفyة فyعلى املربyني
جyمعيًا االبyتعاد عyن السyياسyات الyتحكمية واتyباع اإلمyالءات عyلى األبyناء ،فyمثل هyذه السyياسyات الyتربويyة تyعتبر مبyثابyة
قyانyون سyيكولyوجyي ،ال بyد يyومyا أن يyرتyد فyيه األبyناء عكسyيا عyلى ضyغوط املyربyني وإكyراهyاتyهم ،فyقد يyحقق املyربyون فyي
الyبدايyة  -نyتيجة لهyذه السyياسyات  -مyبتغاهyم فyي فرض السyلوك عyلى األبyناء ،ولyكن فyي الyنهايyة سyيكون لyذلyك عواقyب
وخyyيمة عyyلى هyyذا السyyلوك ،لyyعل أقyyلها اتyyخاذهyyم إجyراءات وقyyائyyية مyyضادة مyyثل اخلyyداع واملyراءاة والyyغضب أحyyيانًyyا
والyفظاظyة ،ورمبyا ينتهyي األمر نyتيجة لyذلyك بyتدمyير عyدد مyن الyسمات الyقيمة عyندهyم  :كyاالسyتقاللyية ،الyشعور بyالyكرامyة،

الشخصية ،املبادأة ،الثقة بالنفس ،وهكذا.
كyما أنyه البyد مyن جتyنب فرض الوصyايyة عyلي األطyفال ،فyالyتربyية اإلمyالئyية والوصyايyة ظyاهرة واحyدة مyن حyيث اجلyوهر،
فyبينما اإلمyالء هو فرض يyتسم بyاإلكراه ،فyإن الوصyايyة تyفترض الyعنايyة وإبyعاد املyصاعyب واملyشاركyة الyلطيفة ولyكن مyن
حيث احلكم على النتائج فهي واحدة .
ومyن نyاحyية أخرى ،كyثيرا مyا تyلجأ األسرة إلyى اتyباع الyتصادم فyي الyتربyية بyاسyتخدام الyعنف ،وهyذا أيyضا لyه مردوده
السلبي عليهم.
فyاعyتماد سyياسyة الyتعايyش األسري السyليم الyقائyم عyلى الyتعاون واأللyفة ،واحلyد مyن الyتدخyل فyي شyئون األبyناء ،هyما
الوسيلة الناجعة للتربية.
وأخyيرا يyبقى أمyلنا املyنشود مyن تyألyيف هyذا الyكتاب أن يyحقق مyا نرجوه مyن أن يyنال رضyا املهyتمني بyتربyية الyنشء،
ومن الله سبحانه وتعالى نطلب العون والتوفيق.

قائمة املراجع
املراجع العربية
األمyyارة ،أسyyعد )د.ت( سyyيكولyوجyyية الyyشخصية  .قyyسم الyyعلوم النفسyyية واالجyyتماعyyية .كyyلية اآلداب والyyتربyyية،
األكادميية العربية املفتوحة في الدمنارك د .ت.
/ www . ao - academy . org / wesima _ articles /

/

http :

library-20060116-340.htm1

)مت احلصول على املادة يوم .(2009. 9. 3
أبو جyبارة ،حyسام فyتيحي .املراهyقة ..كyيف نyتجاوزهyا بyنجاح؟ مجyلة الوعyي اإلسyالمyي .الyعدد )-9-3 (532
 2010الكويت :وزارة األوقاف.
?http : / / alwaei . com / topics / current / article _ new . php
sdd=894&issue=532

مت احلصول على املادة يوم .2012 .5 .19
أبو حلية  ،نور الدين ) (2007األبناء :تربيتهم وصحتهم النفسية .القاهرة :دار الكتاب احلديث.
إبراهyيم ،سyعد الyديyن ،املyقدمyة .فyي عyبد اجلyبار ،فyالyح ) (1995اجملyتمع املyدنyي والyتحول الyدميyقراطyي فyي الyعراق.
القاهرة .مركز ابن خلدون باالشتراك مع دار األمني للنشر والتوزيع.
أسعد ،يوسف ميخائيل) (1971املراهقة :مشكالتها وحلولها .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
األشول ،عادل ) (2008علم نفس النمو من اجلنني إلى الشيخوخة .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
إفرخاس ،محمد ) (2011سيكولوجيا الشخصية :بني تنمية األبناء وبناء اجملتمع .دمشق :دار نينوى.
البخاري ،إسماعيل أمني ) (2008مفهوم الذات .موقع العيادة النفسية).(www.annafesia.com

بyاظyة ،آمyال عyبد الyسميع ) (2008الyشخصية واالضyطرابyات السyلوكyية والyوجyدانyية .الyقاهyرة :مyكتبة األجنyلو
املصرية.
باظة ،آمال عبد السميع ) (2002النمو النفسي لألطفال واملراهقني .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
بدوي ،أحمد زكي ) (1978معجم مصطلحات العلوم االجتماعية .بيروت :مكتبة لبنان.
بركyات ،حyليم ) (2000اجملyتمع الyعربyي فyي الyقرن العشyريyن :بyحث فyي تyغير األحوال والyعالقyات .بyيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية.

بyyكار ،عyyبد الyyكرمي ) (2009هyyكذا تyyكون األمyyهات .سyyلسلة الyyبناء والyyترشyyيد .حyyمص .اجلyyمهوريyyة الyyعربyyية
السورية .مطبعة اليمامة.
بكار ،عبد الكرمي ) (2004القراءة املثمرة :مفاهيم وآليات .دمشق :دار القلم.

بيدس ،إميل خليل ) (1997كيف نربي أطفالنا .بيروت .دار اجلريدة.
جyyمال الyyديyyن ،جyyمال ) (2006اإلنyyسان الyyفعال :مyyن ميyyلك مyyقومyyات الyyتفوق فyyي الyyقرن العشyyريyyن .دمyyشق :دار
الفكر.
جالل ،سعد ) (1984علم النفس االجتماعي :االجتاهات التطبيقية املعاصرة .منشأة املعارف .اإلسكندرية.
اجلyسمانyي ،عyبد الyعلي ) (1994سyيكولyوجyية الyطفولyة واملyراهyقة وحyقائyقها األسyاسyية .بyيروت :الyدار الyعربyية
للعلوم.
جلبي ،علي عبد الرزاق ) (1984دراسات في اجملتمع والثقافة والشخصية .بيروت .دار النهضة العربية.
حمادة ،حسان ) (2007النظرية السلوكية وتطبيقاتها.
http://hassanhamad.maktoobblog.com/3

مت احلصول على املادة يوم-26 :فبراير2012-
احلفني ،عبد املنعم ) (-1-2003املوسوعة النفسية :علم النفس والطب النفسي .القاهرة :مكتبة مدبولي.
احلفني ،عبد املنعم ) (-2-2003موسوعة الطب النفسي .اجمللد األول  .القاهرة :مكتبة مدبولي.
احلسyyيني ،أحyyمد مyyعاذ ) (2004مyواجyyهة مyyع املyراهyyقة .سyyلسلة الyyبناء والyyترشyyيد .مyyطبعة الyyيمامyyة .حyyمص.
اجلمهورية العربية السورية.
اخلميسي ،أحمد ) (2006كيف يصبح طفلك قارئا .حلب .سوريا :دار القلم -دار الرفاعي.
خليل ،محمد بيومي ) (2003انحرافات الشباب في عصر العوملة .القاهرة :دار قباء للطباعة والنشر.
اخلطيب ،موسى ) (1993وصايا الدهر إلى شباب وشابات العصر من منظور إسالمي .بيروت :دار التضامن.
اخلاقاني ،محمد طاهر ) (1987علم االجتماع بني املتغير والثابت .بيروت :دار ومكتبة الهالل.
ديyكلو ،ج (2003) .تyقديyر الyذات جyواز سyفر مyدى احلyياة) .تyرجyمة مyصطفى الyرقyا وبyسام الyكردي .(.بyيروت:
منشورات القارتني
الدسوقي ،مجدي محمد ) (2003سيكولوجية النمو من امليالد إلى املراهقة .القاهرة .مكتبة األجنلو املصرية.
دويyyدار ،عyyبد الyyفتاح ) .(1992سyyيكولyوجyyية الyyعالقyyة بyyني مyyفهوم الyyذات واالجتyyاهyyات .دار الyyنهضة الyyعربyyية:
بيروت.
رزوق ،أسعد ) (1987موسوعة علم النفس .بيروت :املؤسسة للدراسات والنشر.
رشوان ،حسني عبد احلميد ) (2001سلوكيات .اإلسكندرية .املكتب اجلامعي احلديث.

رشوان ،حسyني عyبد احلyميد ) (1997الyعالقyات اإلنyسانyية فyي مyجاالت عyلم الyنفس ،عyلم االجyتماع ،عyلم اإلدارة.
اإلسكندرية .املكتب اجلامعي احلديث.
ريزونر ،ر.و) (2000بyناء تyقدير الyذات فyي املyدارس االبyتدائyية :دلyيل املyعلم )ترجyمة مyدارس الظهyران األهyلية(.
دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع :الدمام.
زهyران ،حyامyد؛ وسyري ،إجyالل :رعyايyة الyنمو االجyتماعyي لyألطyفال :نyظرة مسyتقبلية .املyؤمتyر الyدولyي حyول اخلyدمyة
االجyتماعyية واملسyتقبل فyي الyبالد الyعربyية .وزارة الyتعليم الyعالyي ،املعهyد الyعالyي للخyدمyة االجyتماعyية
بالقاهرة ،مركز البحوث والتوثيق والتجريب )القاهرة – األقصر  -أسوان.( 1992 ،
زهران ،حامد عبد السالم ) (1999علم نفس النمو :الطفولة واملراهقة .القاهرة.

زهران ،حyامyد .اإلعyالم والشyباب بyني الyتربyية وعyلم الyنفس .فyي زهران ،حyامyد؛ وسري ،إجyالل )( 2003دراسyات
في علم نفس النمو .القاهرة .عالم الكتب.
زهران ،حyامyد .مyفهوم الyذات والسyلوك االجyتماعyي للشyباب بyني الواقyع واملyثالyية .فyي زهران ،حyامyد؛ وسري ،إجyالل
)(2003دراسات في علم نفس النمو .القاهرة .عالم الكتب.
زهران ،حyامyد؛ وسري ،إجyالل محyمد .الyقيم الyسائyدة والyقيم املرغوبyة فyي سyلوك الشyباب .بyحث مyيدانyي فyي الyبيئتني
املyصريyة والyسعوديyة .فyي زهران ،حyامyد؛ وسري ،إجyالل )(2003دراسyات فyي عyلم نyفس الyنمو .الyقاهرة.
عالم الكتب.
زهyران ،حyyامyyد عyyبد السyyالم ) (2005الyyتوجyyيه واإلرشyyاد النفسyyي ،الyyطبعة الyرابyyعة ،الyyسادسyyة .الyyقاهyرة .عyyالyyم
الكتب.
زهyران ،حyyامyyد عyyبد السyyالم ) (2005عyyلم نyyفس الyyنمو :الyyطفولyyة واملyراهyyقة .الyyطبعة الyyسادسyyة .الyyقاهyرة .عyyالyyم
الكتب.
زهران ،حامد عبد السالم ) ( 2005الصحة النفسية والعالج النفسي ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،عالم الكتب.
الyزعyبي ،محyمد ) (2007الyنمو اإلنyسانyي فyي الyطفولyة واملyراهyقة :مyراحyل الyنمو – املyشكالت وسyبل عyالجyها.
دمشق :دار الفكر.
الزيود ،ماجد ) (2006الشباب والقيم في عالم متغير ،عمان ،األردن ،الشروق.
سري ،إجالل محمد ) (2003األمراض النفسية االجتماعية .القاهرة .عالم الكتب.
سyبوك ،بyنجامyني .تyرجyمة محyمد أمyني إبyراهyيم ) (2008دلyيل الyوالyديyن لتنشyئة األطyفال .الyقاهyرة .شyركyة نyهضة
مصر.
السyyيسي ،شyyعبان عyyلي حسyyني ) (2002عyyلم الyyنفس :أسyyس السyyلوك اإلنyyسانyyي بyyني الyyنظريyyة والyyتطبيق.
اإلسكندرية .املكتب اجلامعي احلديث.
السبيعي ،عدنان  (-1-)1997الصحة النفسية للجنني .دمشق :دار الفكر
السبيعي ،عدنان  (-2-)1997الصحة النفسية للمولود والرضيع .دمشق :دار الفكر
السبيعي ،عدنان  (-3-)1997الصحة النفسية ألطفال احلضارة .دمشق :دار الفكر

السبيعي ،عدنان ) (1998الصحة النفسية للمراهقني .بيروت :دار الفكر املعاصر.
سليم ،مرمي؛ وزيعور ،علي ) (2004حقول علم النفس .ط . 2بيروت :دار النهضة العربية.
سyليمان ،محyمد ) (2000تyصميم بyرنyامyج إرشyادي لتحسyني مyفهوم الyذات عyند أطyفال املyؤسyسات اإليyوائyية.
رسالة ماجستير .عني شمس .معهد الدراسات العليا للطفولة .قسم الدراسات النفسية واالجتماعية.
السامرائي ،نعمان عبد الرزاق ) (2000دراسة في املعرفة :الثقافة – القيم  -اجملتمع .لندن :دار احلكمة.
شyرف ،سyلوى )د.ت( نyظريyة الyذات فyي اإلرشyاد الyتربyوي .اسyتخراج مyن االنyترنyت بyتاريyخ  25سyبتمبر 2004
من املوقع:
http://www.almualem.net/maga.nairsh555.html

الyشامسyي ،عyائyشة جyاسyم ) (2005الyفروق فyي مyفهوم الyذات بyني مyرتyفعات الyتحصيل الyدراسyي ومyنخفضات
الyتحصيل الyدراسyي لyدى عyينة مyن املyتفوقyات عyقليا بyدولyة اإلمyارات الyعربyية املتحyدة .رسyالyة مyاجسyتير:
)التفوق العقلي واملوهبة( .البحرين :جامعة اخلليج العربي.
الشوربجي ،نبيلة عباس ) (2005علم النفس االجتماعي ,الطبعة الثانية .القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
صyادق ،آمyال؛ وأبو حyطب ،فyؤاد ) (2008منو اإلنyسان مyن مرحyلة الyطفولyة إلyى مرحyلة املyسنني .الyقاهرة :مyكتبة
األجنلو املصرية.
صyادق ،آمyال؛ وأبو حyطب ،فyؤاد ) (2012منو اإلنyسان مyن مرحyلة الyطفولyة إلyى مرحyلة املyسنني .الyقاهرة :مyكتبة
األجنلو املصرية.
صبحي ،السيد) (2002النمو العقلي واملعرفي لطفل الروضة .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.
صبحي ،السيد ) (1986تصرفات سلوكية .القاهرة :دار الكتب
الصابوني ،معتز ) (2006علم االجتماع التربوي .عمان  -األردن :دار أسامة  -املشرق الثقافي.
الyطواب ،سyيد محyمود ،مyدارس عyلم الyنفس .فyي منسyي ،محyمود عyبد احلyليم والyطواب ،سyيد محyمود )(2002
مدخل إلى علم النفس التربوي .القاهرة :األجنلو املصرية.
الظاهر ،قحطان أحمد ) (2004تعديل السلوك .عمان .األردن :دار وائل للنشر والتوزيع.
عياد ،مواهب ) (2001ط 3منو وتنشئة الطفل من امليالد حتى السادسة .االسكندرية :منشأة املعارف.
عyبد الyقوي ،سyامyي ) (2001عyلم الyنفس الyعصبي :األسyس وطyرق الyتقييم .اإلمyارات الyعربyية املتحyدة :جyامyعة
اإلمارات.
عyبد املyعطي ،حyسن مyصطفى ) (2004الyنمو النفسyي واالجyتماعyي وتyشكيل الyهويyة .الyقاهyرة :مyكتبة زهyراء
الشرق.

عyبد الyهادي ،جyودت والyعزة ،سyعيد ) (2005تyعديyل السyلوك اإلنyسانyي :دلyيل اآلبyاء واملyرشyديyن الyتربyويyني فyي
القضايا التعليمية والنفسية واالجتماعية .عمان :دار الثقافة والنشر.
عبود ،عبد الغني ) (1998التربية ومشكالت اجملتمع .دار الفكر العربي .القاهرة.
عyثمان ،إبyراهyيم ) (2006سyيكولyوجyية الyنمو عyند األطyفال .عyمان .األردن .دار أسyامyة للنشyر والyتوزيyع  -دار
املشرق الثقافي.
عثمان ،سيد أحمد ) (1978البيئة والشخصية :في أفق تربية جديد .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
عطية ،نوال محمد ) (2000النامية وعلم النفس :مرحلة الطفولة .القاهرة  :مكتبة األجنلو املصرية.
عطية ،نوال محمد ) (2001علم النفس والتكيف النفسي واالجتماعي .القاهرة :دار القاهرة للكتاب.
عكاشة ،أحمد؛ وعكاشة طارق )د.ت( علم النفس الفسيولوجي .ط  .12القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
عyكاشyة ،محyمود فyتحي ) .(1990تyقديyر الyذات وعyالقyته بyبعض املyتغيرات الyبيئية والyشخصية لyدى عyينة مyن
أطفال مدينة صنعاء .اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية :الكويت.
العلمان ،خالد أحمد ) (2006املراهقة بني الفقه اإلسالمي والدراسات املعاصرة .بيروت :دار املعرفة.
العمر ،معن خليل ) (2000علم اجتماع األسرة ،عمان .األردن .دار الشروق.
العمر ،معن خليل ) (2004التنشئة االجتماعية ،عمان .األردن ،دار الشروق.
الyعواملyة ,حyابyس ومyزاهyرة ,أميyن ) (2003سyيكولyوجyية الyطفل :عyلم نyفس الyنمو .املyملكة األردنyية الyهاشyمية.
عمان .األهلية للنشر والتوزيع.
عيد ،محمد إبراهيم ) (2006مقدمة في اإلرشاد النفسي .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
العيسوي ،عبد الرحمن محمد ) (2005سيكولوجية التنشئة االجتماعية .بيروت .دار الفكر العربي.
العيسوي ،عبد الرحمن محمد ) (1984معالم علم النفس ،بيروت .دار النهضة العربية.
عyبد الyله ،عyادل محyمد ) (1991اجتyاهyات نyظريyة فyي سyيكولوجyية منو الyطفل واملراهyق .الyقاهرة :مyكتبة األجنyلو
املصرية.
غyريyب  ،أحyمد  ،وعyبد املyعطي  ،عyبد الyباسyط ) (1987مyجتمع الyقريyة  ،دراسyات وبyحوث  .اإلسyكندريyة  :دار
املعرفة اجلامعية .
الغزالي ،حسام إبراهيم) (2005كيف جتعلني طفلك مبدعا .دمشق :دار نينوى.

فyyاعyور ،عyyبد احلyyسن ) (2001منyو األطyyفال واألوالد مyyنذ الyوالدة حyyتى انyyتهاء الyyبلوغ .بyyيروت .الyyدار الyyعربyyية
للعلوم.
فرانyس ،لورانyس وفرانyك ،مyاري ) (1969املراهyقة مyشكالتyها وحyلولyها .ترجyمة يوسyف مyيخائyيل أسyعد .الyقاهرة.
مكتبة األجنلو املصرية.
الyفرمyاوي ،حyمد عyلي ) (2004دافyعية اإلنyسان :بyني الyنظريyات املyبكرة واالجتyاهyات املyعاصyرة .الyقاهرة :دار الyفكر
العربي.

الyفقي ،حyامyد عyبد الyعزيyز وخyير الyله ،سyيد ) (1974سyيكولyوجyية الyفرد فyي اجملyتمع .الyقاهyرة :مyكتبة األجنyلو
املصرية.
فهيم ،كلير ) (2006األمومة وإشباع احلاجات النفسية لألبناء .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
فهyيم ،كyلير ) (--1 2007احلyاجyات النفسyية لyلمراهyق وطyرق إشyباعyها :الyصحة النفسyية فyي مyراحyل الyعمر
اخملتلفة .القاهرة :األجنلو املصرية.
فهيم ،كلير ) (2007طريق جناح الشباب في احلياة .القاهرة :مكتبة األجنلو.
فهيم ،كلير ) (2007الطفولة واألمومة والصحة النفسية للطفل .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
فهيم ،كلير) .(2007الصحة النفسية في مراحل العمر اخملتلفة .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
فرغلي ،عالء) (2008مهارات العالج املعرفي السلوكي .القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
فوزي ،منير حسني ) (1982العلوم السلوكية واإلنسانية في الطب .القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
قشقوش ،إبراهيم ) (1989سيكولوجية املراهقة .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
القاسمي ،مهرة ) (2010دور التنشئة االجتماعية في تشكيل السلوك اإلنساني .القاهرة :دار الفكر العربي.
قطب ،محمد ) (2007منهج التربية اإلسالمية .الطبعة السابعة عشر .القاهرة .دار الشروق.
قناوي ،هدى ) (2008الطفل :تنشئته وحاجاته .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
قyناوي ،هyدى؛ وعyبد الyله ،عyادل :دراسyة لyبعض املyتغيرات املyرتyبطة بyبعض جyوانyب الyنمو ألطyفال الyروضyة .مجyلة
مسyتقبل الyتربyية الyعربyية .اجملyلد الyثانyي .الyعدد اخلyامyس .فyبرايyر  .1996الyقاهyرة .مyركyز ابyن خyلدون
للدراسات اإلمنائية وكلية التربية جامعة حلوان.
المبرت ،وليم ،المبرت؛ ووالس ) (1993الطبعة الثانية .علم النفس االجتماعي .القاهرة :دار الشروق
مدكور ،إبراهيم )  (1975معجم العلوم االجتماعية .القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب.
محمود ،إبراهيم وجيه ) (1981املراهقة :خصائصها ومشكالتها .القاهرة .دار املعارف.
احملyيسني ،محyمد عyثمان ) (2001املyشكالت الyدراسyية للشyباب والyطالب وعyالقyتها بyبعض املyتغيرات النفسyية
والتربوية .جامعة أم درمان .كلية التربية .علم نفس .أم درمان .السودان.
املصري ،سلمى إبراهيم ) (2010املسار النفسي لنمو الطفل .بيروت :دار النهضة.
املyطوع ،روضyة عyبد الyله ) (1998تyقنني مyفهوم هyاريyس ملyفهوم ذات األطyفال .رسyالyة دكyتوراه غyير مyنشورة.
جامعة عني شمس ،القاهرة.
معوض ،خليل ميخائيل ) (1983سيكولوجية النمو والطفولة واملراهقة  .القاهرة  :دار الفكر اجلامعي.
مyنصور ،عyبد اجملyيد والشyربyيني ،زكyريyا ) (2005الشyباب :بyني صyراع األجyيال املyعاصyر والهyدي اإلسyالمyي.
القاهرة :دار الفكر العربي.
مyنصور ،عyبد اجملyيد والشyربyيني ،زكريyا ) (2001السyلوك اإلنyسانyي :بyني اجلyبريyة واإلراديyة ومyنظور عyلم الyنفس
املعاصر :املشيئة واالختيار .القاهرة :دار الفكر العربي.

. دار زهران للنشر والتوزيع: عمان.( الصحة النفسية2007)  حسن عبد الغني، وداد؛ ومحمود،املوصلي
. مكتبة الرائد العلمية: عمان-األردن. الوعي اإلنساني:( أصول التربية2004)  إبراهيم،ناصر
. دار اجلمل: بيروت.ت( علم االجتماع التربوي. إبراهيم )د،ناصر
. مكتبة العبيكان: الرياض. الطبعة األولى،( مشكلة سرقات األطفال1997)  محمد علي،الهمشري
 دار:دةyyية املتحyyعربyyارات الyy اإلم.2 ط،قةyyراهyة واملyyطفولyy ال:نموyyفس الyyلم نyy( ع2005) حyyالyyلي فyy ع،هنداويyyال
. العني-الكتاب اجلامعي
. دار املعارف: القاهرة.( السلوك اإلنساني1983)  انتصار،يونس

:املراجع األجنبية
Adler,R.B & Towne,N.(1990).Looking
Winston,Inc: Fortworth

Oout/Looking

In.Holt,Rinehart

and

Bracken, B.A.(1996). HandBook of self-concept . John Willey & Sons,
Inc:Newyork
Byrne, B.M.(1996).Measuring self-concept Across the life spane: Issues and
Instrumentation.Washington, DC: American Psychological Association.

Colman , M. Andrew(2006) Oxford Dictionary of Psychology.
Oxford. Oxford University Press

Ferrer, M. And Fugate, A. M. (2003). Helping your School- Age Child
Develop a Healthy Self-Concept. Retrrieved Jan.10th, 2005,
obtained from: http: //edis.infas.ufl.edu.
Hormuth, S.E. (1990). The Ecology of The Self: Recolation and SelfConcept Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Luscombe, A and Riley, T.L .(2001). An Examination of self-concept in
academically gifted adolescents: Do gender differences occur ?

Roeper Review.24(1).20-23

Manzoni, M.L. (2004) . To What Students Attribute their Academic Success and
Unsucess Education, 124 (4), 699-708.
Mendaglio, S.Pyryt, M.C.(2002).Self-concept and Giftedness: A Multi-Theoretical
Perspective. Paper presented at the Annual meeting of the American Education
Research Association, NewOrleans, Louisiana
Park, J. (2003). Adolessence Self-Concept and Health into Adulthood. The daily,
82(3), 41-52.

