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 دراسة مرحلة الطفولة: الفصل السادس-6

  :تمهيد  - 6-1

            النمو ىو سلسلة متتابعة من التغَتات اليت تسَت باالنساف ؿتو النضج ، فالنمو يسَت ُب مراحل متعددة كمتباينة تعتمد كل 

مرحلة على اظترحلة السابقة ، كما تساعد كل مرحلة على بلوغ اظترحلة الثانية ، كىذه التغَتات متعددة  فالفرد يتغَت بدنيا كحركيا كعقليا 

 .       كانفعاليا كاجتماعيا ، كىذه التغَتات اظتقًتنة بالنمو من شاهنا االرتقاء بالسلوؾ الذم يسعى بو الفرد أب التكيف مع بيئتو

 : حل الطفولةاتقسيم مر - 6-2

مراحل النمو متصلة ك متداخلة ك ال يوجد بينها فواصل، ك رغم ىذا التداخل ك االستمرار، فقد قسم النمو إٔب مراحل             

  :كما قسمت السنة إٔب فصوؿ ك ذلك قصد تسهيل الدراسة على الباحثُت ك الدارسُت ك ىذه اظتراحل ىي

  ( عملية ميالد الطفلإلىعملية إخصاب البويضة من ) :مرحلة ما قبل الميالد - 6-2-1

تعترب ىذه اظترحلة رغم قصر مدهتا مقارنة مع مراحل النمو األخرل من ك ، كذتانُت يوما أك تسعة شهورمبائتُتك تقدر مدهتا           

أىم مراحل العمر ُب حياة الفرد، فهي مرحلة التأسيس ك كضع األساس اضتيوم للنمو النفسي، فالتغَتات اليت حتدث فيها ُب مدة 

بضعة شهور، ىي تغَتات سريعة ك حاشتة ك مؤثرة ُب حياة الفرد، فما لتدث للطفل قبل اظتيالد لو أقتية كبَتة ُب حتديد مسار فتوه 

  .النفسي

  .ك لتدث النمو ُب ىذه اظترحلة ُب رحم األـ الذم يعترب بيئة ػتيطة باصتنُت ختتلف عوامل النمو فيها من أـ ألخرل        

  (من الميالد إلى نهاية السنة الثانية): مرحلة الرضاعة- 6-2-2

كتمع علماء النفس على أف السنوات األكٔب من عمر الطفل ذات أقتية خاصة، فهي حاشتة ُب حتديد شخصيتو اظتستقبلية، ك          

  .يطلق على السنُت اطتمسة األكٔب بالسنوات التكوينية

 بل تكوف حتتوم على العناصر النفسية ك  ،ك ُب مرحلة الرضاعة ىذه ال تقتصر حياة الطفل على النواحي البيولوجية فحسب       

، ك رغم أنو ُب خالؿ العامُت األكلُت ال تتحدد معآب معينة بالنسبة للخصائص النفسية، ك لكن من الواضح أف الطفل يقطع  العقلية

   .شوطا ال بأس بو ُب مراحل النمو اصتسمي ك العقلي ك االنفعإب
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  (بداية سن الثالثة حتى نهاية السنة الخامسةمن ) :مرحلة الطفولة المبكرة - 6-2-3

ك يتم ُب ىذه . السن اليت دتكن األطفاؿ من االلتحاؽ مبدارس اضتضانة، لذا يطلق على ىذه اظترحلة مبرحلة اضتضانةىي ك         

 ،زيولوجي، ك التحكم ُب عمليات اإلخراج ، كذلك تكتمل لديو قدرات جسمية جديدة ماظترحلة لدل الطفل االتزاف العضوم ك الف

 كالكالـ ك اإلدراؾ اضتسي، كذلك يصل إٔب درجة من النمو اضتركي الواضح، فكل ىذه القدرات  ،كاظتشي ك األكل، ك قدرات عقلية

، كما تغرس ُب نفوس األطفاؿ ُب ىذه اظترحلة كثَتا من القيم ك االجتاىات األخالقية ك االجتماعية ك  تبعث ُب الطفل قوة جديدة

فيها تتجدد مفاىيم الصواب ك اطتطأ ك اطتَت ك الشر، ك نتكن القوؿ أف البذكر األكٔب لشخصية الطفل اظتستقبلية توضع ُب ىذه 

  .اظترحلة

  (بداية التحاؽ الطفل بالمدرسة االبتدائية ك تنتهي بنهايتهامن ) :مرحلة الطفولة المتوسطة ك المتأخرة- 6-2-4

فتتسع بذلك " قبيل اظتراىقة"حيث يشرؼ الطفل على الدخوؿ ُب مرحلة اظتراىقة، ك يطلق البعض على ىذه اظترحلة ب            

دائرة بيئتو االجتماعية ك تتنوع تبعا لذلك عالقاتو ك تتحدد، ك يكتسب الطفل معايَت كاجتاىات ك قيم جديدة، كما يصبح أكثر 

استعدادا لتحمل اظتسؤكلية ك أكثر ضبطا لالنفعاالت، كلذا كانت ىذه اظترحلة مناسبة لعملية التنشئة االجتماعية ك غرس القيم 

  .الًتبوية

  :خصائص النمو الجسمي في مرحلة الطفولة - 6-3

يتعرض الكائن البشرم كغَته من الكائنات اضتية إٔب لكثَت من التغَتات ك التطورات اليت حتدث ُب مراحل اضتياة األكٔب حىت           

يصل إٔب مرحلة النضج، ك ىذه الظاىرة ىي ما اصطلح عليها علماء علم نفس النمو بظاىرة النمو، ك قد تناكلت بالدراسة من قبل 

العديد من الدارسُت اظتهتمُت مبظاىر ك خصائص ىذه التغَتات ُب رتيع اصتوانب ك من بينها اصتانب العقلي ك االنفعإب ك االجتماعي 

ك لعل أىم مظهر تظهر فيو تلك التغَتات ىو اصتانب اصتسمي،  ... ك اللغوم

  :في مرحلة الرضاعة - 1

  . ذىنيةيولد الطفل جبلد غتعد يكسوه مادة مشعية  -

  .تكوف أطرافو ك عضالتو غَت متماسكة ك ال يستطيع السيطرة عليها -

  .تكوف عظامو لينة ك عظاـ رأسو منفصلة غَت ملتحمة ك متباعدة لتتمكن اظتخ من النمو -
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  .يوجد بأعلى الرأس اليأفوخ ك يتم التحاـ العظاـ حولو ُب السنة الثانية من العمر -

أف الرأس يكوف أكرب من اصتسم، حبيث نتثل عند اظتيالد نسبة : ختتلف نسبة فتو اصتسم عند اظتيالد عنو عند البالغُت حيث ؾتد -

   .من حجماقتا عند البالغُت  ½ك حجم العينُت نتثل 1/8اصتسم، ُب حُت عند البالغُت نتثل1/4

  .نتيل رأس الطفل عند اظتيالد لالستطالة أك االنبعاج نتيجة للنمو، لكنو مع عملية النمو يعود إٔب شكلو الطبيعي -

سرعة النمو اصتسمي ختتلف باختالؼ مراحل عمر الطفل، فيبدأ سريعا ُب مرحلة الطفولة اظتبكرة ٍب يبدأ ُب التباطؤ نسبيا ُب مرحلة  -

  .الطفولة اظتتأخرة ليعود لسرعتو ُب مرحلة اظتراىقة، ك يعتدؿ ُب مرحلة الرشد ٍب يًتاجع ك يتناقص ُب مرحلة الشيخوخة

  .تنمو أعضاء اصتسم بنسب متفاكتة -

  .متتلف الطوؿ عند الوالدة كفقا لعوامل كراثية كعامل اصتنس -

   :في مرحلة الطفولة المبكرة - 2

 كيل 1غراـ إٔب حوإب 500كيلوغرامات، أما طولو فيبلغ حوإب نصف مًت، ك يزيد من 3يصل كزف الطفل حديث الوالدة إٔب  -

  .كغراـ أثناء األربع أشهر األكٔب

تتدخل عوامل كثَتة ُب النمو اصتسمي للطفل ك تسهم بدرجة كبَتة ُب الفركؽ الفردية بُت األطفاؿ ُب الوزف ك الطوؿ، كما يالحظ  -

  .أف البنات يفقن الذكور

 شهرا، أما األنياب فتظهر 18 سنا ُب 21 أسناف مع هناية السنة، ك 6تبدأ األسناف اللبنية ُب الظهور ُب الشهر السابع لتصل إٔب  -

  .ُب هناية الشهر الثامن عشر إٔب الشهر العشرين

   .يساعد ظهور األسناف على توسيع خربات الطفل، حيث متترب هبا كل ما يقع ُب يده -

  .سلوؾ الطفل ُب بداية ىذه اظترحلة غَت متماسك -

  .حركة القبض قوية -

  .تقدـ إحساسات الشم ك الذكؽ ك اللمس على السمع ك البصر -

  .يأخذ تدركتيا ُب ربط اظتدركات البصرية باظتدركات اللمسية -
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  :في مرحلة الطفولة المتوسطة-  3

  .يستمر فتو الطوؿ ك الوزف مبعدؿ سريع ك لكنو أقل من سرعة اظترحلة السابقة -

  .يتعرض الطفل لتسوس األسناف -

  .يتميز فتوه بالنشاط اضتركي الفائق ك اضتيوية اظتستمرة -

  .يتميز النشاط اضتركي بالسرعة ك الدقة ك القوة لنمو العضالت الدقيقة -

  .يستخدـ األصابع -

  .يكوف السمع لديو غَت تاـ -

  .ضعف التمييز البصرم -

  :في مرحلة الطفولة المتأخرة -4

  .استمرار ضعف السيطرة ُب بداية ىذه اظترحلة على اضتركات الدقيقة- 

  .نتيجة النضج ُب اظتهارات العقلية ابتداء من سن الثامنة، لتدث تناسق ُب اضتركة ك تتم السيطرة على اضتركات الدقيقة-

  .يغلب على الطفل ُب ىذه الفًتة النشاط العملي نتيجة لرغبتو الشديدة ُب استعماؿ حواسو كلها -

  .يسَت النشاط اضتركي من اجململ غَت احملدد إٔب النشاط اظتفصل احملدد -

  .يصل النضج اضتسي إٔب أقصاه ُب دتاـ التاسعة -

  : خصائص النمو االنفعالي- 1 – 6-3

  :تعريف النمو االنفعالي- 1

  .ىو تلك التطورات اليت تطرأ على االنفعاؿ عرب مراحل الطفولة خاصة، بدءا بالتهيج العاـ كصوال إٔب النضج االنفعإب           

  :مفهـو االنفعاؿ ك جوانبو- 2

االنفعاؿ ىو حالة اضطراب ك تغَت ُب الكائن اضتي مصحوبة بإثارة كجدانية تتميز مبشاعر قوية ك اندفاع ؿتو سلوؾ ذك            

شكل معُت، فهو إذف حالة شعورية ك سلوؾ حركي خاص، فبالنسبة للشخص نفسو،ىي حالة مشاعر ثائرة، ك بالنسبة لشخص آخر 
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  .أك دموع اضتزف... ىي حالة اضطراب ُب النشاط العضلي ك الغددم، حيث يرل انقباض اليد ك تقطيب اصتبُت ك اصفرار الوجو

  :ك لالنفعاؿ عدة جوانب تتمثل ُب

  .نتكن مالحظتها ك التحقق منها:  مظاىر جسمية خارجية:أكال

  .كاإلفرازات الغددية، ك التغَتات الكيميائية ك االنقباضات الداخلية: مظاىر فسيولوجية داخلية:ثانيا

  . مشاعر داخلية مصاحبة ال يدركها إال الشخص ذاتو:ثالثا

تغَتات ك إنتاءات ك حركات تبدك على الشخص اظتنفعل، كتقطيب اصتبُت ك تقلص :- فالغضب مثال نالحظ فيو عادة ما يلي

اضطراب اصتهاز التنفسي ك سرعة خفقاف القلب ك ازدياد افرازات الغدد الصماء ك ارتفاع ضغط الدـ ، ك أيضا ...عضالت الوجو

   .بطانة كجدانية من مشاعر الضيق ال يدركها إال الشخص ذاتو

  :تتصنيف االنفعاال-  3

ختتلف من حيث اظتشاعر اظتصاحبة عتا، منها انفعاالت سارة تصاحبها مشاعر ارتياح، ك منها انفعاالت أليمة تصاحبها مشاعر  -1

  .عدـ االرتياح

الفرح، الغضب، بينما أخرل غَت كاضحة مطموسة : تتباين من حيث األثر ك الوضوح الناجم عنها، فبعضها ذات أثر منشط ؾ -2

  .حب التملك: مثل

  ...أم تزكؿ بزكاؿ مثَتاهتا، ك قد تكوف مزمنة ال يدرؾ عتا الشخص سببا مثل القلق...الغيظ: قد تكوف عرضية طارئة مثل -3

  .اليأس: ك مركبة كالغَتة ك قد تكوف مشتقة تعقب االنفعاالت البسيطة مثل.. تكوف بسيطة أكلية كاطتوؼ -4

   .ك كلها حاالت طارئة تزكؿ بزكاؿ مثَتاهتا... تكوف قوية كالرعب، الفزع -5

  :خصائص النمو االنفعالي عبر مراحل النمو المختلفة  6-3-2

:  مرحلة الطفولة المبكرة1

تتميز االنفعاالت ُب ىذه اظترحلة باضتدة ك القوة كما يستمر فتو االستجابات االنفعالية بشكل تدركتي ك متمايز ك تدكر    - 

بأف مطالب النمو اصتديدة، ك معرفة اللغة، ك زيادة القدرة على " ، ك يرل علماء النفس...اطتجل، اطتوؼ:معظمها حوؿ الذات مثل



 

 

51 
 

ك الرغبة ُب الشعور باالستقالؿ،  التغيَت، ك القدرة على اضتركة ك التنقل ك الرغبة ُب التعرؼ على األشياء، ك فحصها، ك جتربتها،

  ."تصطدـ رتيعها بالبيئة اليت يعيش فيها الطفل، ؽتا يؤدم إٔب ظهور تلك االنفعاالت اضتادة

  .يزداد دتايز االستجابات االنفعالية ك خاصة االستجابات االنفعالية اللفظية لتحل تدركتيا ػتل االستجابات االنفعالية اصتسمية - 

  (اْب....  تنديد ،غضب شديد، حب )تتميز االنفعاالت ىنا بالشدة ك اظتبالغة فيها -

تظهر نوبات الغضب اظتصحوبة .تظهر االنفعاالت اظتتمركزة حوؿ الذات مثلك اطتجل، اإلحساس بالذنب ك مشاعر الثقة بالنفس -

باالحتجاج اللفظي ك األخذ بالثأر ألحيانا، ك يصاحبها أيضا العناد ك اظتقاكمة ك العدكاف خاصة عند حرماف الطفل من إشباع 

  .ُب بداية ىذه اظترحلة" ال"حاجاتو، ك كثَتا ما نسمع كلمة 

الطفل بتهديد رىيب  ، فعند ميالد أخ جديد يشعر" عقدة األخ"أك " عقدة قابيل"تتأجج نار الغَتة عند ميالد طفل آخر ك تظهر  -

 .يهدد مكانتو ك يشعر كأنو عزؿ من عرشو الذم كاف يًتبع عليو كحده دكف سواه

: مرحلة الطفولة المتوسطة-  2

 يسَت النمو ُب ىذه اظترحلة بشكل بطيء كيظهر ُب بداية اظترحلة على شكل انتقاؿ الطفل من حالة انفعالية إٔب أخرل، كذلك -

بسبب عدـ نضج الطفل من الناحية االنفعالية من جهة، ك قابليتو لالستثارة مع دتيزه بسمات عديدة مثل العناد ك اظتيل إٔب التحدم 

..  من جهة أخرل

ك مع تقدـ الطفل ُب العمر يرتفع مستول الثبات االنفعإب لديو، حيث يصبح مستقرا من الناحية االنفعالية ُب نفس الوقت الذم  -

 ك يقًتف كل ذلك بتوجيو الطاقة االنفعالية ؿتو اطتارج بعد أف كانت توجو ؿتو األسرة  ،تزداد قدرتو على السيطرة على دكافعو الفطرية

.  فيما سبق

كما يستطيع الطفل إشباع حاجاتو بطرؽ أكثر فعالية عن ذم قبل ك استعماؿ طرؽ جديدة اكتابية بدؿ االعتماد على االنفعاؿ ك -

  .الغضب

: مرحلة الطفولة المتأخرة - 3

تتميز ىذه الفًتة بالثبات االنفعإب، حيث ال يطلق العناف النفعاالتو كما تتميز بقدرة الطفل على السيطرة على النفس ك اظتيل إٔب  -

.  اظترح
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كما أف التعبَت االنفعإب يتأثر بالثقافة اليت يعيش فيها الطفل ك نوع الًتبية اليت يلقاىا، ك ينمو إدراكو، لدلك ؾتدىا انفعاالت متميزة -

  .باعتدكء، ألنو يكوف قد بلغ درجة النمو العقلي اليت دتكنو من فهم اظتواقف االجتماعية ك التحكم ُب تعبَتاتو االنفعالية

  : أثر االنفعاالت على السلوؾ5

االنفعاؿ اعتادئ اظتعتدؿ يساعد على تأدية الوظائف العقلية بنظاـ ك تنسيق أم يساعد على ضبط النفس ك كبح جناحها، ك  إف  -

هبذا يكزف شخصا أكثر اتزانا ُب تفكَته ك تصرفاتو ، ك يكوف شخصا متميزا مقبوال ُب اجملتمع ، لتصل على عالقات طيبة مع 

  .اآلخرين

االنفعاؿ اضتاد الثائر، فهو ثورة داخلية تقتحم اظتراكز العصبية اظتوجودة ؽتا يؤدم إٔب عدـ اتزاف الشخص، فيكوف غَت سوم أما  -

   .مرفوض من طرؼ اجملتمع

  :خصائص النمو العقلي في مرحلة الطفولة -6-4

   :تعريف النمو العقلي- 1

إف النمو العقلي يعٍت التغَتات الطارئة على السلوكيات، اآلداءات السلوكية لألطفاؿ أك الناشئة ؼتتلفُت ُب أعمارىم الزمنية            

كما يعرؼ النمو العقلي على أنو تطور العمليات العقلية من بدأ  ،ك ُب اظتقاييس اليت تقيس األداء العقلي بدرجة من الصدؽ ك الثبات

  .اإلدراؾ اضتسي، التذكر، التفكَت، التخيل ك الذكاء: اإلدراؾ اضتسي إٔب الذكاء، فيشمل بذلك

 : (المعرفية)تعريف العمليات العقلية - 2

النشاط الذىٍت أك عملية التفكَت اليت يقـو هبا ''العمليات العقلية بأهنا " اسكًتاند" ك "بورف"يعرؼ السيكولوجيُت مثل          

الذىن، ك النمو العقلي ما ىو إال تطور ك ارتقاء رتلة من اآلليات العقلية اليت تتناسق فيما بينها لتشكل العقل البشرم ك اظتتمثلة ُب 

ك من ىذا اظتنطلق نتكن القوؿ أف الذكاء عملية متميزة ألنو يتحكم ُب العمليات العقلية العليا اليت تبٌت  ،الذكاء ، اإلدراؾ ك التذكر

   ''عليها حياة اإلنساف

  :مرحلة الرضاعة-  3

   : العمليات العقلية*

يعتمد الطفل بالدرجة األكٔب على حواسو ُب التعرؼ على األشياء  -
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  .يستخدـ فمو للتعرؼ على األشياء-

 :الذكاء**

   . يكوف حسي حركي -

   .ُب ستة أشهر نتيز بُت كجوه كالديو ك إخوتو ك ككجوه الغرباء  حيث أف الرضيع يكوف سريعا -

  . ُب عامُت يعرؼ اشتو ك ينطق رتل قصَتة -

   .التعلم يكوف بطيئا ك عن طريق احملاكلة ك اطتطأ- 

 . يعتمد الطفل على التقليد-

  .ال يستطيع أف نتسك ملعقة ك لكن عن طريق احملاكلة ك اطتطأ يتعلم تدركتيا -

  .يقلد كالده ُب الصالة دكف أف يعرؼ معناىا -

 :التذكر**

  . من العمليات العقلية اعتامةىو -

  . ما مر بو من خربات كل يتذكر الطفل -

أف الطفل يتذكر اظتواقف السارة أكثر من تذكره اظتواقف احملزنة ك اليت سببت لو أظتا ، فهي تكبت ُب :  يقوؿ علماء النفس -

  .اصطحبو كالده يوما عند أقاربو ك قدمت لو اضتلول، ففي اظترة اظتقبلة يتجو مباشرة إٔب مكاف اضتلول:  مثاؿ،الالشعور

  :مرحلة الطفولة المبكرة- 2

  :العمليات العقلية*

  :اإلدراؾ الحسي**

   . أرقى من اإلحساسىو خطوة  -
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   .اظتركزمالعصيب   ىو إضفاء معاين على الصورة اضتسية السمعية ك البصرية ك رصدىا باصتهاز -

    . يعتمد الطفل كثَتا على اإلدراؾ لفهم معاين اضتياة -

   : إدراؾ األشكاؿ ك األلواف -1

   . إدراؾ الفرؽ بُت اظتثلث ك اظتستطيل ك اظتربع4 يتعذر على الطفل حىت سن -

   . اضتركؼ اظتتباينة أكثر من إدراكو للحركؼ اظتتماثلةإدراؾ يسهل على الطفل ُب ىذه اظترحلة  -

   . يتعرؼ على األلواف القادتة -

   . يصعب عليو التعرؼ على درجات اللوف الواحد -

   :إدراؾ األحجاـ األكزاف- 2

   . منذ بداية العاـ الثالث نتيز بُت األحجاـ الكبَتة ك الصغَتة دكف اظتتوسطة -

   . إدراكو لألكزاف يأٌب ُب مرحلة متأخرة لعدـ اكتماؿ نضج عضالتو -

   :إدراؾ المسافات- 3

   . ال يقدر اظتسافات تقديرا صحيحا -

   :إدراؾ األعداد-4

  .يتطور من الكل إٔب اصتزء - 

  . الطفل قبل الثالثة، نتيز بُت القلة ك الكثرة -

  . ُب سن اطتامسة ك السادسة، يدرؾ التماثل ك التناظر-

 . نتكنو العد على أصابعو ك كتمع األعداد ك يتعذر عليو الضرب ك القسمة -

  :إدراؾ العالقات المكانية-5

  . يدرؾ العالقات اظتكانية الذاتية فقط أم اظتتصلة بو4 سنوات ك 3بُت - 

  .، يدرؾ العالقات اظتكانية اظتوضوعية4 بعد سن  -
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   :إدراؾ الزمن-  6

  .يكوف تقديره للزمن غَت صحيح - 

  . ال يفرؽ بُت الليل ك النهار، الصباح ك اظتساء -

ق فيصبح نتيز بُت الليل ك النهار، الصباح ك اظتساء ك يتزايد إدراؾ الطفل مع ٖب -

  . رؤية صورة ك التعليق عليهايستطيع   -

   .أ، ـ: اظتتباينة  يفرؽ بُت اضتركؼ- 

  .ب، ت، ث: اظتتماثلةكبُت اضتركؼ   -

  . األخضر كاألزتركبُت   - 

  . األزتر القاًب  األزتر الفاتح ك -

  . مربع كبَت، مربع صغَت -

   .أدرؾ نقصاف العدد ،1أقالـ ك أخفيت4إذا أعطيتو  - 

  . يدرؾ مكاف منزلو ك غرفو -

  .يعيش حاضره كأنو ماضيو- 

  . تأجيل العمل إٔب كقت الحق كتعلو ينفعل ألنو يظن أنك رفضت -

 :التذكر**

  .عملية يتم بواسطتها اسًتجاع الصور الذىنية، البصرية ك السمعية ك غَتىاىو   -

  .من العمليات العقلية اظتبكرةكىو   -

   . تزداد قدرة التذكر بازدياد النمو -

  . تساير فتو اإلدراؾ ك االنتباه -

  . يتذكر األلفاظ ك األرقاـ ك الصور ك اضتركات -
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   . التذكر اآلٕب يكوف كاضحا -

  .يتذكر األرقاـ اليت ذكرهتا لو ك يعيدىا عقب انتهائك - 

  . حفظ ك اسًتجاع األناشيد دكف إدراؾ معناىا -

  :التخيل ك التفكير**

  . التفكَت ُب ىذه اظترحلة ال يصل إٔب اظتستول اظتنطقي -

  .  تفكَت عملي يعتمد على الصور اضتسية -

  . أقرب ما يكوف إٔب التخيل، فال نتيز بُت الواقع ك اطتياؿ -

  . يثرم الطفل خياالتو أثناء لعبو، ك أحالمو من كاقعو -

  . يكذب الطفل أحيانا ك يسمى الكذب اطتيإب -

  :أىمية التخيل *

  . عن طريق التخيل ك أحالـ اليقظة، متلق الطفل لنفسو عاظتا كقتيا لتقق فيو رغباتو اليت ٓب يستطع حتقيقها ُب الواقع -1

  . يعترب التخيل زتاـ أمن لصحة الطفل النفسية، فهو متفف من التوتر النفسي ك يقلل من مشاعر النقص ك العدكاف ك الغَتة -2

  . يتخيل أنو طبيب ُب عيادتو يكشف عن اظترضى ك الكراسي اليت حولو ىي اظترضى -3

  ... أنو سائق قطار ك الكراسي ىي الركاب-4

 :الذكاء**

  . يستعُت الطفل ُب ىذه اظترحلة بالنطق ك اظتشي ُب فتوه العقلي ك اظتعرُب، فيقلب األشياء ك يبحث عن مكاهنا -

 أسفرت البحوث أف نسبة الذكاء تتأثر بصحة الطفل ك حالتو االنفعالية ك عالقاتو اظتنزلية ك االجتماعية ك بالتعلم ك اطتربات  -

  .اظتتعددة

   .نتكن الوثوؽ بنتائج اختبارات الذكاء ُب ىذه اظترحلة ألف الطفل يتأثر بالعوامل االنفعالية مع عدـ قدرتو على تركيز االنتباه  ال -
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  : مرحلة الطفولة الوسطى ك المتأخرة -3

  : العمليات العقلية*

  :المالحظة ك اإلدراؾ**

 .منذ بداية ىذه اظترحلة يطرأ على الطفل تطور ُب اظتالحظة ك اإلدراؾ مقارنة مع اظتراحل السابقة- 

  . تطور إدراؾ الطفل ك مالحظتو يدؿ على تطور فتوه العقلي ك ذكائو -

  . يصبح قادر على الربط بُت العالقات ك العناصر على أساس العلة ك اظتعلوؿ -

  . أما إدراكو اظتكاين فيكوف تدركتيا حىت الثانية عشر، فيصبح قادرا على التمييز ُب حتديد االجتاه كاظتوقع -

إذا عرضنا على طفل ُب سن الثالثة لوحة تتألف من عناصر متعددة ، فإف الطفل ُب ىذه السن يعيد لك ما رآه دكف تفسَت عكس  - 

 .طفل ذك سبعة سنوات ، فهذا األخَت يربط ك ينسق ك يفسر ما حتتويو تلك الصورة

 : االنتباه**

  . يستدعي االنتباه تركيز ك حصر النشاط الذىٍت ُب اجتاه معُت مدة من الزمن ك متتلف من فرد إٔب آخر-

، فهو ال يستطيع تنظيم نشاطو الذىٍت ُب شيء ػتدد فًتة طويلة، ك لكن بتزايد سنو  من اظتعركؼ أف الطفل أقل قدرة على االنتباه -

   .يزيد انتباىو

  :التذكر **

، ك بنمو الفرد تزداد قدرتو على التذكر، ففي البداية يكوف آليا أما ُب مرحلة الطفولة   يرتبط التذكر بالقدرة على االنتباه ك االىتماـ-

   .الوسطى ك اظتتأخرة ؾتد أف الطفل نتيل إٔب حفظ ك تذكر اظتوضوعات اليت تقـو على الفهم ك اإلدراؾ

 :التفكير**

   . ينتقل من تفكَت حسي إٔب تفكَت غترد -

 ُب بداية الطفولة الوسطى ك اظتتأخرة يكاد يكوف تفكَت الطفل علميا، حيث يستهويو فحص األشياء ك ػتاكلة حلها ك تركيبها ك  -

   .حل األلغاز
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  : التخيل**

   .يتحوؿ ختيل الطفل من ختيل إيهامي إٔب ختيل إبداعي كاقعي ُب ىذه اظترحلة نتيجة النمو ك النضج العقلي - 

 (قراءة ك مطالعة القصص، األشغاؿ اليدكية اؿ،  الرسم )نتكن استغالؿ التخيل بتوجيو الطفل إٔب نشاطات متنوعة - 

  :الذكاء **

   . ىو القدرة على التكيف اظتقصود حياؿ الظركؼ اصتديدة -

   ...... ىو القدرة على التفكَت اجملرد -

 ؾتده  بينما، إف النمو العقلي ال يسَت بسرعة كاحدة ُب رتيع مراحل الطفولة، حيث ؾتده سريعا خالؿ مرحلة الطفولة اظتبكرة          

  .يتدرج ببطء ُب مرحليت الطفولة اظتتوسطة ك اظتتأخرة

  :خصائص النمو اللغوم في مرحلة الطفولة -6-5

 . ىو غتموعة اظتكتسبات اللغوية اليت يكتسبها الطفل عرب مراحل معينة: تعريف النمو اللغوم-6-5-1

 : مظاىر النمو اللغوم ك خصائص العمر الزمني المرحلة-6-5-2

ليس عتا أم معٌت سيكولوجي، ك إفتا ىي أٓب نتيجة دخوؿ اعتواء السريع إٔب الرئتُت مع عملية الشهيق : صيحة الميالد-1  

   .األكٔب

  :مرحلة األصوات االنفعالية -2  

  .أصوات ىادئة تدؿ على االرتياح-

  .أصوات مزعجة تدؿ على األٓب ك الضيق-

 .استعماؿ األصوات للتعبَت عن األحاسيس ك كسيلة لتدريب اصتهاز الصوٌب-

  :مرحلة المناغاة -3

  .ظهور بوادر اظتناغاة التلقائية -

  .إصدار أصوات عشوائية غَت مًتاطبة -



 

 

59 
 

  .ىذه األصوات كوسيلة ظتناغاة نفسو حىت ُب غياب األشخاص من حولو استعماؿ- 

  : مرحلة الرضاعة- 4

  :مرحلة الحركؼ التلقائية*

  (ب، ـ)ك حركؼ الشفاه  (ع،غ )، (أ،آ )اضتلقية اظترنةاضتركؼ ينطق  -

 (  بابا،ماما)فينطق كلمة : بعدىا نتكنو اصتمع بُت ىذه اضتركؼ -

 (ف))ٍب اضتركؼ األنفية  (د ،ت )ٍب ينطق اضتركؼ السنية  -

   :مرحلة تقليد الكبار*

  .لتاكؿ أف يقلد األصوات اليت يسمعها -

  .لتاكؿ اسًتاؽ السمع لكل ما يقاؿ حولو -

   .لتاكؿ مقارنة صوتو بصوت أبيو ك أمو -

  :مرحلة المعاني*

  .بداية ربط اظتعاين باأللفاظ إلحداث توافق بُت اظتدركات اضتسية ك البصرية -

  (لنب على كل ما ىو أبيض)تأخذ الكلمات عند الطفل صفة العمومية  -

  .(ثالث مفردات)استعماؿ رتل قصَتة  -

  .أطوؿُب الرابعة من عمره يستعمل رتل  -

  .اضتركؼيستعمل الطفل األشتاء ٍب األفعاؿ ٍب الضمائر ك الظركؼ ك  -

  .التعقيدتنمو قدرتو من البساطة إٔب  -

  .األسئلةيكثر من  -

    . رغبتو ُب حب االستطالع ك اكتساب اظتعلوماتتزيد  -
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  :الطفولة المبكرة -5

  :التحاؽ الطفل بالمدرسة *

  .يبدأ باستخداـ اصتمل الطويلة، متأثرا بنضجو ك تدربو -

  .يبدأ الطفل تعلم القراءة ك الكتابة -

  .اىتماـ الطفل بالصور الرسـو -

  (القراءة، الكتابة)تنمية مهارات الطفل الكالمية  -

   .قدرة الطفل على التعبَت الشفهي -

  : مرحلة الطفولة الوسطى ك المتأخرة -5

   :خصائص لغة الطفل *

  . يولد الطفل مزكدا باستعدادات فطرية الكتساب اللغة -1

  . قدرة الفهم عند الطفل تسبق قدرة استعماؿ الكالـ -2

 الركضة األسرة ،)ك عوامل خارجية  (الصحة العامة كاصتنس، الذكاء ك العمر الزمٍت، )لغة الطفل نتيجة تفاعل عدة عوامل داخلية -3

  (اظتدرسة ،

  .يغلب على لغة الطفل التعميم ك تبدأ بالتدرج ُب التخصيص -4

  .تتحسن لغة الطفل بعد دخولو اظتدرسة أحسن ؽتا كانت عليو قبل دخولو إليها -5

  . الطفل ىي حتصيل حاصل لتفاعل غتموعة من العوامل أقتها لغتوشخصية -6

   .يلعب الكتاب اظتدرسي دكرا بارزا ُب تطور اللغة عند الطفل -7

  :نصائح لتنمية مهارات الطفل الكالمية -6

  .كتب تفاعل األـ مع طفلها ك التحدث معو -1

  .اء كانت مفهومة أك غَت مفهومةكػتاكلة االستجابة لألصوات اليت يصدرىا س -2
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  .العمل على تقليد صوت الطفل ك الضحك ك إظهار الدىشة -3

  . شتي لطفلك كل شيء تقع عليو عينيو، كإف ٓب يبدأ الكالـ ألف االستماع عامل ىاـ جدا ُب فتو اللغة فيما بعد-4

  .، فالقراءة حتفز شتع الطفل ك رؤيتو كقتا ىامتاف لتنمية مهاراتو الكالمية اقرئي لطفلك -5

  ...حاكٕب شراء القصص الكرتونية أك اظتالبس اليت فيها رسـو اضتيوانات -6

  .مع التكرار...نتكنو سؤالو، أين أنفك؟ ٍب تلمسُت أنفو: العيب معو ألعاب الكالـ ك اللمس -7

  .ال تبسطي حديثك، ألف لغة الكبار ىي اليت تشد انتباه الطفل -8

 .األىم من كل ذلك ىو الرب ك عدـ الضغط على الطفل ليتكلم -9


