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األىداف التعليمية :
 التعرؼ على نظريات النمو اغبركي. ربسُت اؼبعارؼ اؼبرتبطة بالنمو اغبركي كعالقتو بالتعلم ك اإلقباز اغبركي. -عالقة العمليات العقلية بالنمو اغبركي لدل الطفل.

محتوى المادة :
 النمو النفس اغبركي عند األطفاؿ. قوانُت النمو اغبركي. -مراحل النمو النفس اغبركي.

6

الفصل األولى :مفاىيم عامة ترتبط بمقياس النمو النفس الحركي:
 -1-1مقدمة :
كباكؿ من خالؿ ىذه احملاضرة األكذل إعادة التذكَت ببعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة دبقياس النمو النفس اغبركي
ليتسٌت للطلبة متابعة احملاضرات اؼبوالية بشكل جيد ،ؽبذا الغرض سوؼ نتناكؿ مصطلحات علم النفس،
النمو ك مظاىره ،السلوؾ اغبركي كىذا على النحو التارل:
-2-1مفهوم علم النفس :
 نعٍت بعلم النفس دراسة علمية لسلوؾ الكائنات اغبية ك خصوصا اإلنساف ،كذلك هبدؼ التوصل إذلفهم ىذا السلوؾ ك تفسَته ك التنبؤ بو ك التحكم فيو.
 ىو العلم الذم يدرس جوانب نشاط اإلنساف الذم يعيش يف بيئة من األفراد ك األشياء كيسعى إلشباعحاجاتو العضوية ك النفسية كيف خالؿ سعيو تعًتضو العوائق اؼباد ةم ك اإلجتماعية ،كمن مت وباكؿ علم
النفس تفسَت ىذه النشاطات.
-3-1أىداف علم النفس:
من خالؿ التعاريف السابقة يبكن أف كبدد أىداؼ علم النفس يف ما يلي:
 فهم السلوؾ ك تفسَته. التنبؤ دبا سيكوف عليو السلوؾ. تعديل السلوؾ ك ربسينو.علم النفس = علم السلوك
 -4-1ما ىو السلوك ؟
يقصد بالسلوؾ صبيع األنشطة اليت يقوـ هبا الكائن اغبي كيشمل ذلك النشاط الظاىرم الذم يبكن
مالحظتو كمشاىدتو ككذا الفسيولوجي كالعقلي كاإلدراؾ ك التفكَت كالتخيل الذم وبدث داخل الكائن اغبي ذاتو،
كبذلك يشمل السلوؾ صبيع األنشطة الداخلية ك اػبارجية.
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 -5-1مفهوم علم النفس النمو:
يطلق عليو مسميات أخرل كمنها :
علم النفس التطورم  ،سيكولوجية النمو ،علم النفس النمائي ،علم النفس اإلرتقائي ،علم النفس دكرة اغبياة.
كيعرؼ بأنو العلم الذم يهتم بدراسة مراحل النمو اؼبختلفة لإلنساف من اؼبرحلة يف اعبنينية إذل الشيخوخة دبظاىرىا
اعبسمية ،العقلية ،اإلنفعالية ،اإلجتماعية ك اغبركية
من خالؿ التعريف السابق يتبُت لنا اف مقياس النمو النفس اغبركي اؼبربمج ىو أحد ؾباالت علم النفس
النمو.
 -6-1مفهوم الحركة :
 بشكل مبسط اغبركة تعٍت تغَت كضع اعبسم يف الفضاء بتغَت الزمن. انتقاؿ أك دكراف اعبسم أك أحد أعضائو يف اذباه كسرعة معينة كوبدث نتيجة انقباض العضالت ،كالذمتنتج عنو اغبركة باعبسم كلو أك أحد أعضائو.
 -7-1ما ىو النمو؟
ىو عبارة عن سلسلة متتابعة من التغَتات هتدؼ إذل غاية كاحدة ؿبددة كىي إكتماؿ النضج ،كمدل
استمراره كبدأ إكبداره ،فالنمو هبذا اؼبعٌت ال وبدث بطريقة عشوائية بل بتطور بانتظاـ خطوة سابقة
 1-7-1مظاىر النمو:
- 1

النمو التكويني :
كنعٍت بو مبو الطفل يف الشكل ك الوزف ك التكوين نتيجة لنمو طولو ك عرضو ،فالطفل ينمو
ككل يف مظهره اػبارجي العاـ كينمو داخليا تبعا لنمو أعضائو اؼبختلفة.

- 2

النمو الوظيفي  :كنعٍت بو مبو الوظائف اعبسمية ك العقلية ك اإلجتماعية لتساير تطور حياة
الطفل ك اتساع نطاؽ بيئتو .كبذلك يشمل النمو دبظهريو الرئيسُت على تغَتات كميائية،
فيسيولوجية ،نفسية كإجتماعية.

إذن ما ىو النمو الحركي ؟
يتفق معٌت النمو اغبركي

إذل حد كبَت مع اؼبعٌت العاـ للنمو من حيث كونو ؾبموعة من التغَتات اؼبتتابعة

اليت تسَت حسب أسلوب ك نظاـ مًتابط متكامل خالؿ حياة اإلنساف كلكن كجو اإلخالؼ ىو مدل الًتكيز
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على دراسة السلوؾ اغبركي ك العوامل اؼبؤثرة فيو .كبذلك تعرفو اعبمعية األمريكية للصحة ك الًتبية البدنية ك الًتكيح
عاـ  1980بأنو:
 التغَتات يف السلوؾ اغبركي خالؿ حياة اإلنساف كالعمليات اؼبسؤكلة عن ىذه التغَتات. سلسلة متصلة ك مستمرة من التغَتات النمائية اؼبرحلية كبو اكتماؿ النضج اغبركي. -8-1أىداف دراسة النمو الحركي:
تتمثل أىداؼ دراسة النمو اغبركي يف ما يلي :
 فهم اؿطريقة ك الكيفية اليت يسَت هبا النمو اغبركي. ربديد العوامل اليت تؤدم اذل ربقيق النمو اغبركي بصورة إهبابية. -التحكم يف العوامل ك اؼبؤثرات اؼبختلف اليت تؤثر يف النمو اغبركي دبا وبقق

أفضل التغَتات يف السلوؾ

اغبركي ،ك يقلل أك يوقف التغَتات اغبركية الغَت مرغوب فيها.
 -9-1العوامل المؤثرة في النمو:
- 1الوراثة :
تعمل الوراثة على احملافظة على الصفات العامة للكائن اغبي ،إذ يتوقف معدؿ النمو ك تطوره على كراثة
خصائص النوع  ،كنعٍت بالوراثة انتقاؿ السمات من الوالدين إذل أكالدىم عرب اعبينات.
- 2البيئة:
البيئة عبارة عن النتاج الكلي عبميع اؼبؤثرات اليت تؤثر يف الفرد من بداية اغبمل حىت الوفاة ،إذ اف البيئة توجو
أفكار الفرد كتغَت أشكالو ك نشاطو ،األمر الذم يقتضي الًتكيز على تأثَت البيئة القوم الف الفرد يولد كىو مزكد
بقدرات ك مهارات ك إمكانيات كاستعدادات البد من صقلها ك بلورهتا ك استغالؽبا عن طريق البيئة اؼبختلفة
احمليطة بو.
- 3النضج:
يعترب النضج أحد العوامل اؼبؤثرة يف النمو اإلنساين ،ك النضج ىو اؼبيل الفطرم اؼبوجود يف كل فرد من أفراد
النوع ألف ينمو كينضج كيشيخ ،كيبدأ ذلك يف صورة أحداث سبضي من الطفولة إذل الشباب حىت الشيخوخة،
كىذه التغَتات ربدث يف غياب اػبربة.
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كتشَت كلمة النضج إذل أمباط التغَت احملددة داخليا ك اليت تعود إذل عوامل بيولوجية ك فسيولوجية مثل حجم
اعبسم ك تطور بعض اؼبهارات اغبركية .أم أف النضج يتضمن عمليات النمو الطبيعية التلقائية اليت يشًتؾ فيها
األفراد صبيعا ،اليت ينتج منها تغَتات منتظمة يف سلوؾ الفرد بغض النظر عن تدريب آك خربة سابقة.
- 4التعلم:
يعد التعلم عملية أساسية يف اغبياة كيسَت معها كيبتد بامتدادىا ،فالتعلم ىو عملية النمو يف ـبتلف كظائف
اإلنساف كيعرب عنو بأنو التغَت يف السلوؾ نتيجة التجربة ك اؼبمارسة.
- 5الغداء:
يزكد الغداء اعبسم بالطاقة الضركرية اليت تساعد على تأدية نشاطو سواء أكاف ىذا النشاط داخليا أك
خارجيا ،بدنيا ،عقليا أك نفسيا ،كما يلعب الغداء دكرا حيويا يف إصالح اػباليا التالفة كإعادة بنائها ،كيف تكوين
خاليا جديدة ،كما يزيد الغداء من مناعة اعبسم ضد بعض األمراض ك الوقاية منها ،كعليو هبب أف يكوف الغداء
كافيا يف مقداره ك متزنا يف تركيبو حبيث يشمل على العناصر األساسية الغذائية ،إذ أف نقصو يعرقل النمو اعبسمي
كيقلص من مقدار الطوؿ ك الوزف يف صبيع اؼبراحل العمرية.
- 6الغدد الصماء:
تلعب الغدد الصماء دركا رئيسيا يف سرعة النمو ك تنظيمو ،فهي تقوـ بعمل رئيس يراقب ك ينظم عمل
األجهزة ك األعضاء يف تكوينها الكيميائي الغذائي ليضل عملها متزنا ك فعاال ،كينطلق إفرازاهتا من اؼبرحلة اعبنيٍت ة
إذل أخر أياـ الفرد .كمن بُت الغدد قبد:
 الغدة الصنوبرية. الغدة النخامية. الغدة الدرقية. الغدة اعبار الدرقية. -الغدد التناسلية.
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الفصل الثاني :المبادئ العامة للنمو،مراحل النمو والمطالب
الحركية لكل مرحلة :

 -1-2تمهيد:
ألجل فهم النمو النفسي اغبركي البد من التطرؽ إذل اؼببادئ العامة اليت يسَت هبا النمو ،إذ سبكن العلماء
من خالؿ متابعتهم للنمو دبختلف أشكالو اعبسمية ك البدنية ك اإلجتماعية ك النفسية من حصر بعض اؼببادئ
اليت سبيز مظاىر كمن خالؽبا نتمكن من فهم الفركؽ الفردية بُت األطفاؿ يف النمو ك كذا السلوكات السوية كالغَت
السوية يف كل مرحلة من مراحل النمو .لذا كاف البد من التطرؽ اذل مبادئ النمو كاليت نعرض أنبها فيما يلي.
 -2-2مبادئ النمو :
يسَت النمو جبميع جوانبو سواء اعبسمية ،اإلجتماعية ،اإلنفعالية ك اغبركية حسب مبادئ متعارؼ عليها
كىي على النحو التارل:
 مبدأ اإلستمرار و التتابع: 12 2
يعترب النمو عملية متصلة متدرجة تتجو صوب ىدؼ ؿبدد ك النضج ،كرغم أف حياة الطفل تشكل كحدة
كاحدة إأل أف النمو اغبركي يسَت يف مراحل يتميز كل منها بسمات ك خصائص كاضحة .حيث أف ىذه اؼبراحل
تتعاقب فيما بينها ك تعتمد كل مرحلة من تلك اؼبراحل على اؼبرحلة اليت تسبقها كسبهد الطريق إذل ظهور اؼبرحلة
اليت تليها.
 -2-2-2مبدأ التكامل:
يبثل النمو اغبركي عملية متكاملة مع جوانب السلوؾ اؼبختلفة األخرل ،بل

إف العالقة فيما بُت ىذه

اعبوانب عالقة كثيقة ك متداخلة ،حيث أف النمو اغبركي ك النمو العقلي ك النمو اإلنفعارل يتأثر كل منهما باآلخر
ك يؤثر فيو .ككمثاؿ لذلك قبد اف مهارة اؼبشي اليت تعد يف حد ذاهتا مبوا حركيا ،لكنها ذبعل الطفل أقدر على
مىا فبا يساىم يف تطور مبوه العقلي كاتساع مدركاتو ،كما أهنا تؤثر يف مبو السلوؾ من
استكشاؼ البيئة اليت يعيش ؼ
اعبانب اإلجتماعي ،إذ عن طريق اؼبشي تتسع دائرة اإل تصاالت الطفل باآلخرين كتتنوع ،كيبتد تأثَت مهارة اؼبشي
إذل اعبانب اإلنفعارل إذ تساعده على تقبل اؼبواقف اليت تؤدم إذل الشعور بالرضا ك السعادة كاإلعراض عن
11

اؼبواقف اليت تؤدم اذل خربات الفشل

أك األدل .الشكل اؼبوارل يوضح الطبيعة

اؼبتداخلة عبوانب لنمو اغبركي

كاإلنفعارل كاؼبعريف.
  -مبدأ إختالف معدل النمو : 32 2
يشَت ىذا اؼببدأ إذل كجود اختالؼ يف معدؿ سرعة النمو البدين ك اغبركي عرب مراحل العمر اؼبختلفة،
فضال عن اإلختالؼ القائم فيما بُت اؼبكونات البدنية ك اغبركية يف معدؿ سرعة مبوىا .كىذا ما يعٍت أف ىناؾ
فًتات معدؿ النمو فيها سريعة يبر هبا الطفل ،كما أف ىناؾ فًتات يكوف فيها النمو اغبركي بطيء  .كالشكل
اؼبوارل يوضح اختالؼ معدؿ النمو اعبسمي (الطوؿ) لدل األطفاؿ.
الشكل يوضح الفترات الرئيسية األربعة لنمو الطفل.
تغير سريع
جدا

تغير
النمو
الجسمي
الميالد

يتميز التغير بالبطء و االنتظام

 3سنوات

تغير سريع
جدا

عدم التغير

البلوغ

سن الرشد

اؼبالحظ من خالؿ الشكل أف الفًتة اؼبمتدة من اؼبيالد إذل  3سنوات تتميز بزيادة كبَتة يف سرعة مبو طوؿ اعبسم،
يف حُت أف الفًتة ما بُت  3سنوات حىت بداية سن اؼبراىقة ينخفض فيها سرعة مبو طوؿ اعبسم .أما الفًتة الثالثة
كىي مرحلة اؼبراىقة كمع فًتة البلوغ تزيد فيها مبو طوؿ اعبسم بسرعة كبَتة حىت هناية فًتة اؼبراىقة.
  -مبدأ اتجاه النمو: 42 2
يسَت اذباه النمو اغبركي كفقا الذباىُت ـبتلفُت :
االتجاه األول  :االذباه الطورل للنمو كيعٍت أف األجزاء العليا من اعبسم تسبق يف مبوىا األجزاء السفلى،
كيتضح ذلك من خالؿ الظهور اؼببكرا نسبيا غبركات الرأس كتثبيت العينُت ،ك التآزر بُت اليد ك العُت ،يف حُت أف
اؼبشي ك الوقوؼ يتأخر بعض الشيء .كذلك تتمكن األطراؼ ك العضالت التابعة للجزء األعلى من اعبسم من
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أداء كظائفها قبل أف تتمكن من ذلك األطراؼ السفلية ،كما أف حركة اؼبشي يسبق فيها التآزر اؼبالئم بُت األذرع
تآزر الساقُت.
االذباه الثاين  :اإلذباه اؼبستعرض األفقي أم أف النمو يتجو من احملور الرأسي للجسم (مركز البدف) إذل
األطراؼ اػبارجية .مثاؿ على ذلك أف الطفل يبسك باألشياء براحة اليد قبل أف يتناكلو بأصابعو.
 -مبدأ االنتقال من العام إلى الخاص و العكس: 52 2
يسَت النمو من العاـ إذل اػباص ك من اجململ إذل اؼبفصل ،كمن عدـ التحديد إذل التحديد ،فالطفل وبرؾ
جسمو كلو ليصل إذل لعبتو قبل أف يتعلم كيف وبرؾ يده فقط ليصل إذل نفس اللعبة ،كىو يبسك األشياء يف
البداية بكل يده مث يستطيع بعد ذلك أف يبسك بأصابعو ،بينما يالحظ أف الطفل يف عمر  3-2سنوات وبمل
جسمو كلو عندما يرمي بالكرة لألماـ ،قبده عند الرابعة يتمكن من رمي الكرة بذراعو فقط.
كما أف فإف مبو بعض االستجابات اعبزئية أك اؼبتخصصة يسهم يف النمو استجابات كلية لوحدات أكرب،
كمثاؿ على ذلك يف حرة اؼبشي اليت تعد حركة كلية ال يتمكن الطفل من أدائها قبل أف يتمكن من أداء العديد
من اغبركات اعبزئية مثل حركات الرجلُت ك الذراعُت ك التحكم يف اتزاف اعبسم سواء يف كضع اعبلوس أك
الوقوؼ.
 -مبدأ الفروق الفردية: 62 2
بالرغم من أف األطفاؿ ىبضعوف يف أطوار مبوىم البدين ك اغبركي لتتابع منتظم ،حبيث ال تتقدـ فيو خطوة عن
األخرل إال أهنم ىبتلفوف فيما بينهم من حيث سرعة النمو كما ك كيفا.
 -تأثر النمو بالظروف الداخلية و الخارجية: 72 2
إف معدؿ النمو يبكن أف يتغَت متأثرا بالظركؼ اػبارجية ،فإذا دل توجو حاجات الطفل كالتغذية كالنشاط
كالراحة ك األمن النفسي ك العاطفي فإف النمو يتغَت ألف الظركؼ ىي اليت ستحدد السرعة كالنضج اللتُت هبما
ربقق إمكانيات مبو األطفاؿ ،فالنمو يتأثر بالعوامل الداخلية كالوراثة ك الغدد ككذلك بالظركؼ اػبارجية كالبيئة ك
اػبالة اإلقتصادية ك التعليمية اليت يعيش فيها الفرد.
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  -مراحل النمو :3 2
بغية اإلؼباـ الشامل لتطور اغبركي عن األطفاؿ ك اؼبراىقُت كجب علينا اإلؼباـ دبراحل النمو اليت يسَت
عليها الفرد ،ؽبذا عمد الباحثوف يف علم النفس النمو إذل تقسيم ىذه دكرة حياة اإلنساف إذل مراحل لتسهيل
عملية البحث العلمي ككذا اإلؼباـ بكل اؼبعطيات اػباصة بالنمو عند الكائن البشرم .كزبتلف ىدم اؼبراحل
حسب اساس التقسيم فمنها األساس الغددم العضوم ،األساس الًتبوم ،األساس اإلجتماعي ،األساس
التطويرم.
كارتباطا باؼبقياس اؼبدرس سوؼ نعتمد على تقسيم (كورت مانيل) ؼبراحل النمو على النحو التارل:
 - 1مرحلة الرضاعة  :من اؼبيالد إذل أثٌت عشر شهر (السنة األكذل).
 - 2مرحلة الطفولة  :من سنة إذل ثالثة سنوات.
 - 3مرحلة ما قبل اؼبدرسة  :ك اليت سبتد من ثالثة سنوات حىت طبسة سنوات.
 - 4مرحلة الطفولة الوسطى ما بُت ستة سنوات حىت تسعة سنوات.
 - 5مرحلة الطفولة اؼبتأخرة مابُت تسعة سنوات حىت إحدل عشر سنة.
 - 6مرحلة اؼبراىقة اليت سبتد من سن الثانية عشر حىت العشركف ك تقسم إذل ثالثة مراحل اؼبراىقة األكذل،
اؼبراىقة الوسطى ،اؼبراىقة اؼبتأخرة.
 - 7مرحلة الرشد كيقصد هبا مرحلة اكتماؿ النضج.
 - 8مرحلة الشيخوخة.
كسوؼ يقتصر اىتمامنا يف اؼبقياس اؼبدرس (النمو النفس اغبركي) على اؼبراحل الستة األكذل.
  -مطالب النمو في مرحلة الطفولة و المراىقة:4 2
نعٍت دبطالب النمو التوقعات اإلجتماعية لكل مرحلة من مراحل النمو ،حيث تتوقع اعبماعة من أعضائها
أف يكتسبوا بعض اؼبهارات األساسية للحياة .كمن خالؿ ربقيق الفرد ؽبذه اؼبطالب يتمكن من اشباع حاجاتو
كرغباتو كفقا ؼبستويات نضجو كتطور خرباتو اليت تتناسب مع سنة.
كال تقتصر مطالب النمو على جانب من جوانب النمو بل تشمل صبيع اعبوانب منها اعبانب اغبركي،
كنعرض فيما يلي أىم اؼبطالب ؼبراحل الطفولة ك اؼبراىقة ك الرشد:
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 -1-4-2مطالب النمو في مراحل الطفولة .
• تعلم الكالـ كاكتساب اللغة .
• تعلم اؼبشي كاالنتقاؿ من مكاف ألخر .
• تعلم عمليات الضبط كاإلخراج .
• تعلم اؼبهارات االجتماعية كاؼبعرفية الالزمة لشئوف اغبياة .
• تكوين الضمَت كسبييز السلوكيات الصحيحة كاػباطئة .
• تعلم اؼبهارات اعبسمية الالزمة لأللعاب كاألنشطة االجتماعية .
• تعلم مهارات االستقالؿ الذايت .
 -2-4-2مطالب النمو في مراحل المراىقة .
• تكوين عالقات جديدة ناضجة مع رفاؽ السن .
• اكتساب الدكر االجتماعي السليم .
• تقبل التغَتات اعبسمية كالتوافق معها .
• ربقيق االستقالؿ االجتماعي عن الوالدين كاألصدقاء .
• ربقيق االستقالؿ االقتصادم .
• اإلعداد كاالستعداد للزكاج كاغبياة األسرية .
• اكتساب القيم الدينية كاالجتماعية كمعايَت األخالؽ يف اجملتمع .
  -مطالب النمو في مرحلة الرشد والنضج . 34 2
• تنمية اػبربات اؼبعرفية كاالجتماعية .
• اختيار الزكج أك الزكجة  ،كاغبياة األسرية اؼبستقلة .
• تكوين مستول اقتصادم كاجتماعي مناسب كمستقر .
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الفصل الثالث  :نظريات النمو و النمو الحركي.
 -1-3تمهيد:
لقد قدـ العديد من العلماء من امثاؿ "فركيد " ، "Freudأريكسوف " ،" Eriksonجيزؿ ،" Gesll
"ركبرت ىافجهرست  " Robert Havighurstك "جوف بياجيو  " Jean Piagetاظباىات فلسفية صيغة يف
شكل نظريات حاكؿ من خالؽبا كل عادل كضح تفسَتات للنمو تشمل العديد من اؼبراحل ك األطوار ،كيف ما يلي
نعرض أىم ىذه التفسَتات النظرية للنمو:
 -2-3نظريات النمو الحركي:
 -1-2-3نظرية التحليل النفسي:
لقد كضع " فرويد" النمساكم نظرية التحليل النفسي اليت تقوـ أساسا على افًتاض كجود دكافع أساسية
أم غرائز ،ك أف ىذه الدكافع األساسية البد من إشباعها يف كل مرحلة من مراحل النمو ك أف الذم ينقل الطفل
من مرحلة إذل أخرل ىو نضجو البيولوجي كلكن اػبربات اليت يبر هبا الطفل يف كل مرحلة ىي اليت ربدد الناتج
السيكولوجي ؽبذه اؼبرحلة بالنسبة للطفل.
كيرل فركيد أف عملية النمو تركبت من سلسلة من مراحل الثابتة ك اليت يعربىا كل طفل يف نظاـ
متسلسل ،كقسم ىذه اؼبراحل إذل أربعة مراحل كىي:
-1مرحلة الفمية :كيكوف فيها اإلمتصاص ىو أعظـ اؼبصادر تنظيبا يف إثابة الطفل
-2مرحلة الشرجية:كربدث عندما يكوف الطفل مستعدا ألف يتحكم يف كظائفو اإلخراجية.
-3اؼبرحلة األمامية (األكديبية) :كفيها يصبح الطفل كاعيا بالفركؽ اعبنسية.
-4مرحلة الكموف :كتوصف بأهنا الوقت الذم يبيل فيو الطفل أكثر من أية مرحلة سابقة عبماعة الرفاؽ كيصبح
الطفل يف ىذه اؼبرحلة منهمكا يف التعليم ك اإلىتماـ باجملتمع اػبارجي ك تنمية أناه العليا ،كتوصف أحيانا ىذه
اؼبرحلة باؽبدكء الذم يسبق عاصفة البلوغ.
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 -2-2-3نظرية إريكسون  :النظرية النفسية اإلجتماعية
اىتمت ىذه النظرية بالكيفية اليت تؤثر األحداث االجتماعية يف حياة الطفل كشخصيتو فيما بعد ،حيث
اعترب إريكسوف أف مبو الشخصية سلسلة من التحوالت يوصف كل ربوؿ بنقطتُت متقابلتُت سبثل أحدانبا خاصية
مرغوب فيها كسبثل األخرل اؼبخاطر الىت يتعرض ؽبا الفرد كحُت تطفو خاصية السلبية على اػباصية االهبابية تظهر
صعوبات النمو .كقد حدد أريكسوف شباين مراحل للنمو النفسي اإلجتماعي مع العمر الزمٍت لكل مرحلة

على

النحو التارل:
-1الثقة مقابل عدم الثقة (المهد) :يف ىذه اؼبرحلة إذا أشبعت حاجات الطفل كعرب الوالداف كبوه عن
عاطفة حقيقية كحب فاف الطفل يعتقد اف عاؼبو آمن يبكن الوثوؽ بو ،أما

إذا كانت الرعاية الوالدين

قاصرة كغَت متسقة أك سلبية فإف األطفاؿ سوؼ يتعاملوف مع العادل خبزؼ كشك .
-2االستقاللية والتلقائية في مقابل العار و الشك( :)3- 1مرحلة وباكؿ فيها األطفاؿ أف وبققوا قدران
من االستقالؿ  ,فإذا أتيح ؽبم اغببو كشجعوا على أف يعملوا ما يقدركف علية دبعدؽبم كبطريقتهم مع
إشراؼ الوالدين كاؼبربُت فإهنم ينموف إحساسا باالستقالؿ الذايت ،أما إذا دل يصرب الوالداف ،كقاما بكثَت
من األعماؿ نيابة عن طفل الثالثة فإهنما يشككاف ىف قدرتو على التعامل مع بيئتو
-3المبادأة في مقابل الذنب(  :)6-3إذا أتيح لطفل الرابعة كاػبامسة اغبرية لالكتشاؼ كاالرتياد
كالتجريب كإذا أجاب الوالداف كاؼبعلموف عن أسئلة الطفل فإهنم يشجعوف اذباىاتو كبو اؼببادأة  ,أما أذا
قيد األطفاؿ ىف ىذا العمر كأشعركا بأف أنشطتهم كأسئلتهم ال معٌت ؽبا كمضايقة فإهنم سوؼ يشعركف
باإلمث فيما يفعلوف على كبو مستقل .
-4التمكن في مقابل النقص ( :)12-6مرحلة اؼبدرسة إذا ما أثٌت علية حملاكالتو يشعر باالجتهاد
كاالقباز .كإذا باءت جهود الطفل باإلخفاؽ أك إذا عوملت على أهنا مضايقة كمقلقة ،يشعر بالنقص
كالقصور .
-5الذاتية في مقابل اضطراب الذات(المراىقة) :أف اؽبدؼ يف ىذه اؼبرحلة ىو تنمية ىوية الذات،
أم أف الفرد يثق يف استمرارية شخصيتو كاستقرارىا كسباثلها  ،كاػبطر الذم يتعرض لو الشاب يف ىذه
اؼبرحلة ىو اػبلط يف الدكر  ،كخاصة التشكمؾ يف ىويتق اعبنسية كاؼبهنية ،كإذا قبح اؼبراىقوف ينعكس
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ذلك يف استجابات اآلخرين  ،يف ربقيق تكامل يف أدكارىم يف اؼبواقف اؼبختلفة حبيث ىبربكف االستمرارية
يف ادراؾ الذات فإف اؽبوية تنمو  ،كإذا عجزكا عن ربقيق إحساس باالستقرار يف اعبو انب اؼبختلفة من
حياهتم ينتج عن ذلك اػبلط كاالرتباؾ.
-6األلفة في مقابل اإلنعزال (الشباب) :لكم معبر الفرد مبوا مشبعا كمرضيا ىف ىذه اؼبرحلة فإنو وبتاج
إذل تكوين عالقة ضبيمة بشخص آخر  ,كاألخفاؽ ىف عمل ىذا يؤدل اذل احساس بالعزلة .
-7اإلنتاج في مقابل اإلنطواء على الذات (الرجولة أو األنوثة):

أم أف يهتم الفرد بإرشاد كتوجيق

اعبيل القادـ  ،كالذين يعجزكف عن االندماج يف عملية التوجي ق يصبحوف ضحايا االنغماس يف الذات
كالركود .
-8التكامل في مقابل اليأس(النضج) :التكامل ىو تقبل الفرد لدكرة حيات ق ،باعتبارىا ق م الدكرة
اؼبناسبة ؿق بالضركرة كدل يكن ؽبا بديل  .كاليأس تعبَت عن أف الزمن اآلف قصَت ال يسمح بالبدء يف حياة
جديدة كذبريب طرؽ بديلة لتحقيق التكامل .
 -3-2-3نظرية النضج :جيزل Gesll

دل وبدد "جيزؿ" بوضوح مراحل النمو اؼبختلفة عند الطفل بل اكتفى بدراسة النمو ك عالقة الطفل مع
اآلخرين منذ الوالدة حىت الػ  10سنوات ك من  10سنوات حىت  16سنة ،ك ىو يتكلم عن الصفات اؼبميزة لكل
سن ك يعتقد بوجود أزمة يف النمو تبدأ تقريبا يف

 6سنوات حيث ينتقل الطفل من البيت إذل العادل اػبارجي

كاؼبدرسة.
كيعترب "جيزؿ" من خالؿ نظرتو يف النمو أف النضج العصيب للطفل مهم كوبدد طبيعة النمو لديو ،كىي
عبارة عن كظيفة يرل أهنا هتدؼ إذل حفظ كياف العضوية ك كل طفل ينمو طبقا ؼبخططو اػباص للنمو

(مبدأ

الفركؽ الفردية)  ،ك ىو ـبطط منظم من الداخل مع كل ما فيو من تأرجحات ك توقفات كنكوص كقفزات ك ىو
يقًتح أف نًتؾ الطفل يفرض ىو بنفسو نظاـ حياتو على احمليطُت بو اعتمادا من ىذا األخَت على مبدأ " الطلب
الذايت " أك " االنتظاـ الذايت".

18

 -4-2-3نظرية روبرت ىافجهرست : Robert Havighurst
قدـ ركبرت ىافجهرست نظريتو من خالؿ تقديبو ؼبفهوـ "مطلب النمو " ،حيث يعترب النمو بأنو سلسلة
من الواجبات هبب أف تتحقق يف إطار زمٍت ؿبدد لتحقيق التقدـ النهائي على كبو صحيح للفرد ،كيقصد دبطلب
النمو ذلك اؼبطلب الذم يظهر يف فًتة ما من حياة الفرد ،كالذم إذا ما ربقق إشباعو بنجاح أدل إذل شعور الفرد
بالسعادة ما يعٍت ربقيق مطالب النمو اؼبستقبلية ،بينما يؤدم الفشل يف إشباعو إذل عدـ الرضا ك الشقاء ك الرفض
من اجملتمع كعدـ التوافق مع مطالب اؼبراحل التالية من اغبياة.
كما ترل ىذه النظرية إذل أف النمو ىو نتاج تفاعل بُت النواحي البيولوجية ك النمط الثقايف للمجتمع
الذم يوجد فيو الفرد كمستويات طموحو ،كعلى ذلك فإف بعض اؼبطالب تظهر كنتيجة للنمو العضوم ،مثل
اؼبشي يف سن معينة من حياة الطفل كبعضها يظهر عن آثار ك الضغوط الثقافية للمجتمع مثل تعلم القراءة ك
الكتابة كبعضها ينتج من القيم اليت يعيش هبا الفرد كمن مستول الطموح الذم يهدؼ إليو.
 -4-2-3نظرية بياجي  Piagetللنمو المعرفي:
ركز بياجية على النمو اؼبعريف  ،كاىتم بدراسة مبو اؼبفاىيم األساسية عند الطفل مثل مفهوـ الزماف ،
مفهوـ اؼبكاف ،مفهوـ العدد  ،مفهوـ اؼبساحة.
-كينظر بياجي إذل التطور اؼبعريف من زاكيتُت نبا:
البنية العقلية  ،ك الوظائف العقلية–
مراحل النمو عند بياجيو : - 1المرحلة الحسية الحركية  :كسبتد من )اؼبيالد – العاـ الثاين (ك تتميز دبا يلم:
 يبارس الطفل أفعاؿ بدائية )ردكد أفعاؿ للمثَتات ( اكتشاؼ طرؽ جديدة غبل اؼبشكالت  ،كبداية التخيل ك الكالـ  ،كاؼبشي. -2المرحلة قبل اإلجرائية )ما قبل العمليات))  :من  7 – 2سنوات ( كتتميز دبا يلي :
 مبو اللغة كالتفكَت عند الطفل كمن أىم مظاىر النمو اؼبعريف يف ىذه اؼبرحلة ىي عدـ الثبات ( عدـ فهم أف الشيء يبكن اف يتغَت ك يعودغبالتو ( مثل عمليات الطرح (
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 -3مرحلة العمليات الحسية )اإلجراءات المادية) (من سن 11-8سنة ( كتتميز دبا يلي:
 تصنيف األشياء اؼبادية احملسوسة )األكرب – األصغر – األطوؿ – األقصر( ... إدراؾ الزمن (األمس – اليوـ – الشهر ).مبو القدرة على توزيع االنتباه  ،كتركيزهالقدرة على قابلية التفكَت العكسي  ،مثاؿ  :اعبمع ك الطرح – القسمة ك الضرب-4مرحلة اإلجراءات الصورية )المراىقة ( كتتميز دبا يلي:-
مبو القدرة على التفكَت اجملرد )مثل مفهوـ اػبَت – العدؿ – التعاكف (  ....كالقدرة على حل اؼبشكالتمبو القدرة على التخيل ك استخداـ الرموز كفهم الكتابات ك األمثلةفهم الفئات )كما يف الرياضيات  ،العلوـ ( .... -3-3وجهة نظر العلماء من النمو الحركي ( :حسب النظريات المقترحة):
على ضوء النظريات اؼبقًتحة سالفا يالحظ تناكؿ النمو اغبركي كمظهر من مضاىر السلوؾ اإلنساين،
حيث أشارت ىذه النظريات إذل اللعب ك النشاط اغبركي باعتبارىا عوامل ىامة لتدعيم الناحية الوظيفية لسلوؾ
الطفل ،كقد جاء ذلك على النحو التارل :
 "فركيد" من خالؿ نظرية التحليل النفسي يؤكد أف الوظيفة األساسية للعب سبكن زبفيف التوتر الناتجعن فشل الطفل يف ربقيق رغباتو .كما أنو ال يساعد الطفل على التغلب على الواقع اؼبؤدل فحسب ،بل
يساعده أيضا يف التغلب على اؼبخاكؼ الطبيعية ك الفطرية ك اؼبخاطر الداخلية.
 كما يعترب "بياجيو" اللعب تعبَتا عن مبو الطفل كأحد متطلباتو ،فكل نوع من أنواع اللعب يرتبط ارتباطاكثيقا دبرحلة معينة من مراحل النمو ،على الرغم من تباين األعمار اليت تظهر فيها األلعاب اؼبختلة بُت
اجملتمع ك اآلخر أك بُت فرد ك آخر ،فإف السياؽ اليت تظهر فيو يكوف متماثال يف أغلب األحواؿ .فما
اللعب عن "بياجيو" إال معيار لنمو الطفل العقلي.
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الفصل الرابع :النمو الحركي من الميالد إلى السنة األولى:مرحلة المنعكسات
 -1-4تمهيد :

تعد مرحلة بداية اغبياة من اؼبيالد إذل السنة (  12شهر) حاظبة يف ـبتلف جوانب النمو لعل من بينها

النمو اغبركي لدل األطفاؿ ،فبعد أف كاف اعبنُت يتحرؾ يف حدكد ضيقة داخل الرحم كيتغدل عن طريق اغببل
السرم كيعيش يف درجة حرارة كاحدة ،كدل يكن عليو حىت أف يتنفس ،يصبح بعد اؼبيالد طليقا يف بيئة كاسعة
مضطربة دائمة التغَتات ،بل أنو يصبح يتعرض للعديد من اؼبؤثرات الصوتية ،الضوئية ك اللمسية ك غَتىا ،كىي
ظركؼ قد ال تكوف مروبة يف صبيع األكقات ،ىذا ما ظباه بعض الباحثُت بصدمة اؼبيالد.
كقد صنفت السلوؾ اغبركي لدل الطفل حديث الوالدة إذل ثالثة أشكاؿ كىي :
 اإلستجابات اإلنعكاسية. اغبركات التلقائية. اإلستجابات اؼبتخصصة.كتتوقف ىذه اؼبظاىر اغبركية لدل الوليد ك اكتساب السلوؾ اغبركي على سالمة اعبهاز العصيب اؼبركزم
(اؼبخ ك النخاع الشوكي) الذم يكتمل من الناحية النب مكية يف الشهر السابع من اغبمل حيث تظهر اؼبؤشرات
األكذل لسالمتو كوبتوم على عشرة  10ماليَت خلية عصبية.
كيظهر الشكل اؼبوارل () ـبتلف مراحل السلوؾ اغبركي من اؼبيالد إذل سن اؼبراىقة كالذم سوؼ نتطرؽ لو
ابتداءا من احملاضرة اغبالية:
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-2-4اإلستجابات اإلنعكاسية:
إف األفعاؿ اؼبنعكسة زبتلف فمنها اؼبنعكسات األكلية ،اؼبنعكسات القوامية ك أخرل إنتقالية تتميز بكوهنا
تظهر يف عمر معُت ،كما أف بعضها ىبتفي بسرعة يف حُت البعض اآلخر يبقى لفًتات زمنية أطوؿ .كتعترب
اإلنعكاسات مؤىالت ضركرية لتعلم خربات أكثر تطورا يف حياة الطفل فيما بعد ،كتنقسم اإلستجابات
اإلنعكاسية ثالثة أنواع كىي:
  -المنعكسات األولية: 12 4
تظهر ىذه اإلستجابات اإلنعكاسية لدل اعبنُت كىو يف بطن أمو كتستمر خالؿ العاـ األكؿ من عمره،
حيث ترتبط دبدل حصوؿ الطفل على الغذاء ك اإلبقاء على حياتو ،كمن أىم ىذه اؼبنعكسات قبد:
-

منعكس مورو:
يبدأ ظهور ىذا اؼبنعكس عندما يكوف اعبنُت يف بطن أمو يف األسبوع التاسع ،على أف يربز أيضا خالؿ

األشهر الثالثة األكذل بعد اؼبيالد كقد يستمر إذل حوارل الشهر التاسع .كعندما يستمر ىذا اؼبنعك س فًتة زمنية
أطور من ذلك فإنو يعٍت كجود قصور أك بطء يف عملية النمو.
متضح ىذا الفعل اؼبنعكس عندما يوضع الطفل مستلقا على ظهره فإنو يقوـ بتحريك الذراعُت ك األصابع
للجانب كللخارج ككذالك الرجلُت ،كما ربرؾ الرجلُت يف نفس اإلذباه كلكن دبقدار أقل ،مث وبدث بعد ذلك أف
تعود األطراؼ ك األصابع إذل كضع شبو التكور.
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 منعكس تماسك الرقبة:يتضح ىذا الفعل اؼبنعكس عندما تدكر رقبة الطفل الرضيع إذل جهة معينة فإنو وبدث استجابات
منعكسة متمثلة يف امتداد األطراؼ لنفس اذباه دكراف الرأس.

كيعترب ىذا اؼبنعكس من اإلستجابات اإلنعكاسية الشائعة اليت تظهر أثناء األسبوع األكؿ غبوارل % 50

من األطفاؿ العاديُت ،كما أنو عادة ما يظهر لدل األطفاؿ اؼبولودين قبل ميعاد الوالدة ،كال يتعد منعكس سباسك
الرقبة ستة أشهر كإذا استمر ذلك فهو مؤشر بوجود خلل ؼبراكز اؼبخ.
ىذا اؼبنعكس بداية إحساس الطفل بوجود جانبُت للجسم كاختالفهما  ،كالتكوين اؼببكر ؽبذا اإلحساس
من جانب الطفل يتحكم يف تكوين ما يلي ذلك من حيث كضع اعبسم يف الفراغ ،ككضع كل من األشياء
اؼبتحركة ك الساكنة اليت ربيط جبسمو من اعبوانب اؼبتعددة ،كبالنسبة غبركة أطرافو اليت تتحرؾ معا ،أك مستقلة عن
بعضها البعض.
 منعكس القبض:يبدأ ىذا اؼبنكس مبكرا ؼبا يكوف الطفل يف بطن أمو أثناء األسبوع السابع كيستمر بعد ميالد األطفاؿ،
كيزداد قوة بُت اليوـ الثاين عشر ك الشهر الثالث مث يضعف عادة يف الشهر السادس ،كينطفئ سباما يف العاـ
األكؿ .كيتضح ىذا اؼبنعكس عند ؼبس راحة الكف أك باطن القدـ للرضيع حيث ربدث استجابة انعكاسية تظهر
يف انثناء اليدين أك القدمُت.
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ىذا كعندما يظهر الوليد قوة انقبا ض ؽبذا الفعل اؼبنعكس تقل عن  40غ أك تزيد عن  120غ فإف
ذلك قد يستثَت الشك الحتماؿ كجود خلل يف كفاءة اعبهاز العصيب.

 منعكس اإلمتصاص:يظهر ىذا اؼبنعكس مع اؼبيالد كيستمر حوارل ثالثة أشهر مث ىبتفي كفعل منعكس كيستمر كاستجابة
إرادية ،كيظهر خالؿ ؼبس أعلى أك أسفل شفيت الرضيع أين يقوـ باالمتصاص.
 منعكس بابكين:يظهر ىذا اؼبنعكس يف الشهر األكؿ بعد اؼبيالد كيستمر حوارل ثالثة أشهر

 ،كتتضح اإلستجابة

اإلنعكاسية ؽبذا اؼبنعكس حُت يتم الضغط على راحيت اليدم الرضيع فإنو يستجيب بفتح الفم ك إغالؽ العينُت
كانثناء الرأس.
 -2-2-4منعكسات القوامية:
بانتصاب قامتو يف الوضع العمودم (الرأسي) كتعترب

ىي منعكسات تساعد الرضيع على االحتفاظ

أساس للحركات اإلرادية اليت سوؼ يؤديها الطفل فيما بعد  ،كيطلق عليها أيضا منعكس اعباذبية  .كمن أىم
اؼبنعكسات القوامية قبد:
 - 2منعكس متوازنة الرأس و الجسم:
يعتمد ىذا اؼبنعكس على موازنة الرأس بفعل التنبيو الصادر التغَت يف كضع اعبسم ،أك موازنة اعبسم بفعل
التنبيو الصادر عن التغيَت يف كضع الرأس .كيعترب ىذا اؼبنعكس أساس غبركات استدارة اعبسم اإلرادية اليت يؤديها
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الطفل فيما بعد ،كىبتفي بعد الشهر السادس تقريبا  ،كيتضح ىذا اؼبنعكس عندما ندير رأس الرضيع إذل جهة
معينة ك ىو مستلقي على ظهره فيحدث أف يدكر اعبدع كفعل منعكس يف نفس اإلذباه ،كعلى األرجح أف ىبتفي
ىذا الفعل اؼبنعكس يف الشهر السادس تقريبا.
 -2منعكس انتصاب القامة:
يظهر حُت يسند الرضيع يف الوضع الرأسي مث يبيل لألماـ أك اػبلف أك اعبانبُت فإنو وبرؾ رأسو عكس
اذباه اغبركة ؿباكال االحتفاظ باعبسم يف الوضع العمودم.
 - 3منعكس الشد ألعلى بالذراعين:
يظهر عندما يكوف الرضيع يف كضع اعبلوس منتصبا مث وبدث أف يبسك بإحدل اليدين أك اليدين معا
فإنو يثٍت اليدين للحفاظ على الوضع الرأسي  ،كذلك كفعل منعكس يف حالة اؼبيل لألماـ أك اػبلف ،ككذلك
يتضح ىذا اؼبنعكس عندما يقف الرضيع دبساعدة اآلخرين ،فإنو يثٍت الذراعُت أك أحدنبا بالقدر الذم يسمح
باحتفاظ اعبسم رأسيا.
يظهر ىذا اؼبنعكس يف الشهر الثالث ك ىبتفي يف هناية العاـ األكؿ.
 -4منعكس الهبوط المفاجئ:
يعترب ىذا اؼبنعكس دبثابة رد فعل كقائي يلجأ إليو الرضيع كاستجابة لفقداف القوة اؼبفاجئ أك كنتيجة
عدـ االحتفاظ بتوازنو  .يعتمد ىذا اؼبنعكس على اؼبثَت البصرم لذلك فهي ال ربدث يف الظالـ ،حيث يظهر يف
شكلُت ـبتلفُت أحدنبا عندما يبسك الطفل عموديا ،مث يبيل لألماـ يف اذباه األرض .حيث يالحظ توتر الرضيع
نتيجة توقع السقوط ،كيظهر ىذا اؼبنعكس يف الشهر الرابع كىبتفي يف هناية السنة الثانية.
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 -3-2-4المنعكسات اإلنتقالية( :التحرك المكاني)
تظهر ىذه اؼبنعكسات اإلنتقالية قبل بركز اغبركات اإلرادية بفًتة زمنية كبَتة ،كتنطفئ خالؿ بركز ىذه
اغبركات اإلنتقالية اإلرادية ،كقبد من أنبها:
 -1منعكس الزحف:
يظهر ىذا اؼبنعكس مع اؼبيالد ك ىبتفي بُت الشهر الثالث كالرابع ،كمتضح حُت يستثار الرضيع بالضغط
على باطن إحدل القدمُت أك كالنبا بالتبادؿ يؤدم ذلك

إذل استجابة حبركات الزحف مستخدما الذراعُت

كالرجلُت .بينما تظهر حركة الزحف اإلرادية فيما بُت الشهر السابع كالتاسع.
 -2منعكس المشي:
يظهر ىذا السلوؾ اإلنعكاسي لدل اؼبو اليد اعبدد إذا تبثوا يف كضع قائم على سطح أفقي فإهنم يقوموف
حبركات خطو تبادلية تتميز بأهنا تؤدل بالرجلُت مع اؼببالغة يف رفع الركبتُت.

 -3منعكس السباحة:
وبدث ذلك حُت يوضع الطفل داخل حوض مائي فإنو يقوـ حبركات السباحة التبادلية مستخدما
الذراعُت ك الرجلُت كيقًتف ىذا اؼبنعكس مع منعكس كتم التنفس.
 -3-4الحركات التلقائية:
اغبركات التلقائية (العشوائية) ىي كل ما يصدر من الوليد من حركات يف صبيع جسمو أك بعض أعضائو
بشكل تلقائي أم دكف كجود مثَت ؿبدد كاضح يعترب مسؤكال عن ىذه اغبركات .كقد استطاع بعض العلماء أف
هبدكا عددا من األمباط اليت يبكن أف يتشكل فيها ىذا السلوؾ ،كيشًتط النمط أف يكوف :
أ -

مستمرا بشكل ثابت لفًتة معينة.
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ب  -متكرر اغبدكث بالنسبة لطفل معُت.
ت  -قابال للمالحظة يف عدد آخر من األطفاؿ.
من بُت ىذه اغبركات التلقائية قبد:
أ -

ركل الرجلُت بالتبادؿ من الرقود على الظهر.

ب  -كل الرجلُت بالتبادؿ من الرقود على البطن.
ت  -ضرب الذراع على سطح.
ث  -حك القدـ.
ج  -التأرجح على اليدين ك الركبتُت.
 -1-3-4اإلستجابات المتخصصة:
تصدر اإلستجابات اؼبتخصصة من الطفل دكف تعلم مثلها مثل األفعاؿ اؼبنعكسة إال أف الفرؽ يكمن يف
كوف االستجابات اؼبتخصص تؤدم كظيفة خاصة يف حياة الوليد كتساعده على احملافظة على حياتو كمنها:
-

الرضاعة:
تشَت نتائج الدراسات على أف حرماف الوليد من الرضاعة قد يطور جهازا عصبيا يبيل إذل التوتر كأف

اؼبواليد الذين وبرموف من دؼء األـ أثناء الرضاعة يكونوف أقل توافقا فيما بعد.
-

البكاء:
البكاء ىو أسلوب التعبَت ك التفاىم عند حديثي الوالدة  ،كىبتلف العلماء فيما بينهم حيث يرل البعض

أف ترؾ الرضيع يبكي ؼبدة تًتاكح بُت  20-15د يساعد على تقوية عضالت الصدر ك الرئتُت فيما مرل اآلخركف
أنو من الضركرم االستجابة فورا لبكاء الطفل خاصة إذا كاف الدافعي اعبوع أك العطش ك األدل.
تذكر أيها الطالب أن :..........
 االستجابات االنعكاسية عند الوليد ك اليت تظهر يف كقتها احملدد ك تزكؿ تعد دليل على سالمة الطفلمن اإلختالالت العصبية.
 االستجابات اإلنتقالية لدل الوليد تدعم السلوؾ اإلنتقارل اإلرادم فيما بعد. اإلستجابات اؼبتخصصة تؤدم كظيفة خاصة يف حياة الوليد كتساعده على احملافظة على حياتو.27

الفصل الخامس :النمو الحركي من سنة إلى سنتين .مرحلة الحركات األولية.
-1-5تمهيد:
ىذه الفًتة تتطور فيها اغبركات األكلية ،فهي فًتة اؼبمارسة كالتمكن ألداء الطفل العديد من الواجبات
اغبركية األكلية اليت بدأت تربز يف السنة األكذل من اغبياة .كتلعب البيئة ك خاصة األسرة دكرا بارزا يف تشجيع
كإتاحة الفرصة لتنمية مثل ىذه احملاكالت اؼببكرة لإلقباز اغبركي للطفل .كتكمن أىم الواجبات اغبركية اليت تواجو
الطفل يف مرحلة اؼبهد يف:
 استقرار كاتزاف اعبسم. اغبركات اإلنتقالية. -حركات اؼبعاعبة ك التناكؿ (حركات التحكم ك السيطرة).

 -2-5استقرار و اتزان الجسم:
كتسمى أيضا بالتحكم القوامي تعٍت عالقة جسم الطفل كقوة اعباذبية ،كوبدث ذلك ؼبا يصبح الطفل
قادرا على التحكم العضلي ألجزاء جسمو دبا وبقق ثباتو كاتزانو  ،ككوف ىذا التحكم بشكل طورل من الرأس إذل
الرجلُت كذلك عرب:
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-1-2-5التحكم في عضالت الرأس و الرقبة:
إف مبو التحكم يف عضالت الرأس ك الرقبة يعترب أىم إقباز حركي ألداء اؼبهارات األكلية ،ك احتفاظ
اعبسم بثباتو كاتزانو ألداء أشكاؿ ـبتلفة من اغبركة ،يتحقق ذلك بشكل كاضح يف الشهر الثاين ،كيتمكن من
ذلك كىو راقد على ظهره ابتداءا من الشهر اػبامس.
-2-2-5التحكم في الجذع:
يكوف ابتداءا من الشهر الثاين كتكوف أىم أشارة إذل التحكم يف اعبذع ىو االستدارة من الرقود على
الظهر إذل الرقود على البطن.
-3-2-5الجلوس:
يتمكن الطفل بصفة عامة من اعبلوس يف الشهر الرابع دبساعدة أحد ،كيكوف اعبلوس بدكف مساعدة يف
البدأ باؼبيل لألماـ كتدرهبيا تنمو القدرة على اعبلوس ك الظهر قائم .كيف الشهر السابع يتمكن من اعبلوس بدكف
مساعدة.
كذبدر اإلشارة إذل أف الطفل عندما يستطيع أف هبلس كحده دكف أية مساعدة فإنو سرعاف ما يتمكن من
عمل أشياء أخرل كىو جالس تشكل دكراف الرأس ،ك التعامل اليدكم مع األشياء .كذلك فإف حركة اعبلوس
تصبح جزءا من حركات أخرل من اؼبيل إذل األماـ مث اػبلف ك التحرؾ من كضع اعبلوس اذل اإلنبطاح أك
الوقوؼ.
 -4-2-5انتصاب القامة( :الوقوؼ)
الوقوؼ يعد مؤشرا مبائيا ىاما الحتفاظ اعبسم بالثبات ك اإلتزاف .كتكوف احملاكالت اإلرادية للوقوؼ يف
الشهر اػبامس .كيتمكن من الوقوؼ مستندا بدأ من الشهر التاسع على أف تقل حاجتو للسند كيبدأ الوقوؼ
للحظات بدكنو .كمن الشهر  11إذل  13يستطيع الطفل الوقوؼ فاؼبشي.
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-3-5الحركات اإلنتقالية:
تتضمن اغبركات اإلنتقالية تقدـ الطفل لألماـ ،كيتم ذلك عادة من خالؿ الوضع األفقي عندما يؤدم
الزحف ك اغببو ،أك الوضع الرأسي عندما يؤدم حركة اؼبشي ،كىي اغبركات اإلنتقالية ال يتم مبوىا دبعزؿ عن تطور
مبو حركات الثبات كاتزاف اعبسم (التحكم القوامي).
 -1-3-5اإلنتقال في الوضع األفقي:
 -1الزحف:
يعترب الزحف أكؿ أشكاؿ حركة انتقاؿ الزحف من مكاف إذل آخر .كيؤدل عندما يكوف منبطحا على
األرض ك رأسو ك كتفو مرفوعاف ألعلى حامال ثقل ىذه اؼبنطقة على الكوعُت ،كتكوف البطن ملتصقة باألرض.
كذبدر اإلشارة اذل كجود تباين كاضح بُت األطفاؿ يف أدائهم غبركة الزحف ،سواء من حيث بدايتها كفًتة
استمرارىا كتنوع أشكاؽبا ،كذلك ألف الفركؽ الفردية تؤثر تأثَتا كاضحا يف أدائها ،فبينما يتمكن الطفل من أداء
الزحف فيما بُت الشهر السادس ك التاسع ،فإف البعض اآلخر قد يؤديها يف فًتات زمنية تزيد أف تنقص عن ذلك.
 -2الحبو:
تظهر حركة اغببو يف حوارل الشهر التاسع ك اغبادم عشر من عمر الطفل بعد ميالده ،كتعتمد أساسا
على رفع جسمو عن األرض بواسطة اليدين ك الركبتُت ،كتكوف الذراعُت مفركدتُت ك مرتكزتُت على راحة اليد،
كما تكوف الرجالف زاكية قائمة تقريبا عند كل من مفصلي اغبوض ك الركبة .كبذلك يكوف اعبدع مرفوعا عن
االرض ،كأحيانا يالحظ أف الطفل يرفع ركبتيو عن األرض كيفرد ساقيو ك يبشي على األربع.
 -3المشي :على األربع  11شهر
 -2-3-5اإلنتقال في الوضع الرأسي:
 -المشي

:

سبثل سيطرة الطفل على مهارة اؼبشي أىم إقباز يف النمو اغبركي يف السنتُت األكليتُت بعد اؼبيالد .كال
تستمد مهارة اؼبشي أنبيتها كحدث يف النمو اغبركي فحسب ،كلكن تعترب تطورا ىاما لتأثَتىا على جوانب النمو
األخرل .فعادة ما يصاحب الطفل تغَت ىاـ يف حياة الطفل النفسية .إذ أف الطفل باكتسابو القدرة على حركة
دكف مساعدة يصبح أكثر استقالال عن أمو كأكثر اعتمادا على نفسو كيصبح راغبا يف اغبركة ألهنا كسيلة من
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إلشباع حاجاتو بطريقتو اػباصة ،كما أنو يتجو كبو اكتشاؼ أشياء جديدة يف بيئتو فيزداد معارفو كتتفتح قدرتو
العقلية ك اؼبعرفية.
كىناؾ مراحل أربعة يبر هبا الطفل الكتساب مهارة اؼبشي على النحو التارل:
 اؼبرحلة األكذل :يظهر اؼبشي عبارة عن نقر على األرض ،كتكوف الركبة غَت متصلبة ،كما اليستند كزف اعبسم على القدمُت ،كيتم ذلك مابُت الشهر الثالث ك الشهر السادس
 اؼبرحلة الثانية :فيها يبدأ الطفل الوقوؼ دبساعدة اآلخرين أين تكوف الذراعُت مفركدتُت علىاػبارج  ،كيكوف ذلك يف الفًتة مابُت الشهر السادس ك الشهر العاشر.
 ادلرحلة الثالثة :يكوف ذلك يف الفًتة مابُت الشهر التاسع ك الشهر الثاين عشر ،حيث يبشيالطفل ربت قيادة اآلخرين حبيث يبسك الطفل من اليدين مث من اليد الواحدة.
 اؼبرحلة الرابعة :كفيها يبشي الطفل كحده دكف أم مساعدة .يتم ذلك خالؿ الفًتة العمرية بُتالشهر الثاين عشر ك السهر اػبامس عشر.
 -4-5حركات المعالجة و التناول:
إف حركات اؼبعاعبة ك التناكؿ يتطور مبوىا خالؿ سلسلة من اؼبراحل كىي :
-1-4-5الوصول باليد إلى األشياء:
يف األشهر الثالث األكذل يتابع األطفاؿ األشياء بأبصارىم ،كعندما يبلغوف الشهر االذباه العاـ لألشياء
كتتميز حركاهتم باعبهد الكبَت ،كالبطء الواضح ،فضال عن االشًتاؾ الزائد للعضالت .كعند بلوغ الطفل الشهر
السادس تصبح حركة األقداـ على الشيء حركة مباشرة إذل درجة أكرب تسمح بالوصوؿ إذل األشياء.
 -القبض على األشياء: 24 5
سبق كأف أكضحنا يف تناكلنا ؼبوضوع األفعاؿ اؼبنعكسة أف القبض على األشياء يكوف عند الوليد على
ىيئة فعل منعكس ،كتعتمد مهارة القبض على األشياء اليت تعتمد على توافق حركات الساعد ك اليد ك الصابع
كربتاج إذل مرف حىت يصل إذل مستول األداء اعبيد .كقد أكدت الدراسات أف التطور يف مهارة القبض يكوف على
النحو التارل:
 القبض اإلرادم -القبض

 3أشهر
باحة اليد  3أشهر
ر
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 9أشهر

 القبض باستخداـ السبابة القبض باستخداـ األصابع كلها -األكل بدكف مساعدة

 14شهر

 18شهر.

 -3-4-5التخلص :
يتمكن الطفل من األداء أكرل للتخلص من األشياء اليت يكوف فبسكا هبا يف حوارل الشهر الرابع عشر.
أما عندما يتطور بو العمر كيبلغ حوارل شبانية عشر شهرا ،فإنو يبتلك التحكم ك السيطرة للمراحل الثالث من
حيث الوصوؿ إذل األشياء ك القبض عليها ك التخلص منها.
تذكر أيها الطالب أن :..........
 تصنيف اغبركات األكلية إذل حركات استقرار ك اتزاف اعبسم ،اغبركات اإلنتقالية ،حركات اؼبعاعبةكالتناكؿ.
 سبثل سيطرة الطفل على حركة اؼبشي أىم اقباز للنمو اغبركي خالؿ العاـ الثاين ،كما أف اؼبشي يؤثر علىالنمو يف جوانب أخرل منها النفسية ،االجتماعية.
 حركات اؼبعاعبة كالتناكؿ  ،باإلضافة إذل حركات استقرار ك اتزاف اعبسم ىي قاعة اغبركات اليت تلي معتقدـ السن كالرمي ك القفز ك اعبرم اخل...
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الفصل السادس :النمو الحركي من سنتين إلى سبعة سنوات.

مرحلة الحركات األساسية االنتقالية.

-1-6تمهيد:
ربتل مرحلة اغبركات األساسية اليت سبتد فًتهتا فيما بُت سنتُت ك سبعة سنوات أنبية متميزة بالنسبة لتطور
مراحل النمو اغبركي ،فهي دبثابة التطوير ك التنقيح ،فضال عن أهنا ربقق اؼبزيد من التحكم كسيطرة الطفل على
القدرات اغبركية األكلية اليت اكتسبها الطفل يف اؼبرحلة السابقة ،كما أهنا تتضمن ظهور بعض اؼبهارات اعبديدة
اليت سبثل أنبية متزايدة لتكييف الطفل مع بيئتو ،كتعترب أساسا الكتساب اؼبهارات العامة ك اػباصة اؼبرتبطة
باألنشطة الرياضية اؼبختلفة يف مراحل النمو التالية ك خاصة أثناء الطفولة اؼبتأخرة ك اؼبراىقة .كتصنف ىذه
اغبركات األكلية إذل-1 :حركات االنتقالية.

 -2حركات اؼبعاعبة ك التناكؿ.

-3حركات الثبات ك اتزاف

اعبسم.
  -الحركات اإلنتقالية:2 6
تتضمن اغبركات اإلنتقالية اؼبهارات اليت تستخدـ ربرؾ اعبسم من مكاف إذل آخر ،أك انطالؽ اعبسم ألعلى،
كمنها قبد:
أ -

المشي:

يعرؼ اؼبشي بأنو عملية استمرار فقداف كاسًتجاع الطفل لتوازنو ،بينما يتحرؾ لألماـ يف الوضع الرأسي.
فالطفل يتمكن من اؼبشي كحده يف هناية السنة األكذل ،فيما بُت الشهر التاسع ك الشهر السابع عشر بعد اؼبيالد.
ىذا كعندما يتمكن الطفل من اؼبشي كحده ،فإف تقدما كاضحا يطرأ على مهارة اؼبشي ،كخاصة من الناحية
اؼبيكانيكية .كيتمثل ذلك يف اغبركة التبادلية بُت الذراعُت ك الرجلُت كقلة عدد اػبطوات يف الوحدة الزمنية كزيادة
مسافة اػبطوة.
كيف ما يلي نستعرض اػبصائص اؼبميزة ؼبراحل تطور مبو مهارة اؼبشي:

المرحلة البدائية:
 صعوبة احتفاظ الطفل بانتصاب قامتو.33

 تصلب حركة األرجل. قصر مسافة اػبطو. مالمسة صبيع أجزاء القدـ لألرض. اتساع قاعدة االرتكاز. انثناء الركبة عند مالمسة القدـ لألرض ،يتبعها امتداد سريع لألرجل. ارتفاع الذراعُت لالحتفاظ بتوازف اعبسم.المرحلة األولية:
 تقدـ حركة اؼبشي االنسيايب. زيادة مسافة اػبطوة. مالمسة األرض بالكعب أكال ،مث بقية القدـ. البفاض الذراعُت للجانب ،حركة مرجحة ؿبدكدة للذراعُت. زيادة ميل اغبوض.مرحلة النضج:
 تؤدم مرجحة الذراعُت بطريقة تبادلية. قاعدة االرتكاز أكثر انسيابية ك اتساع للخطوة. مالمسة الكعب األرض أكال ،مث يتبع ذلك بقية القدـ بشكل كاضح. انتصاب القامة إذل األعلىب-

الجري:

طبيعي ألداء الطفل غبركة اؼبشي  ،حيث يتم فيهما توارل اػبطوات أك يتم فيهما الدكرة
ا
يعترب اعبرم امتداد
اغبركية اؼبزدكزة اليت تتكوف من خطوتُت .كخالؿ ىذه اػبطوة اؼبزدكجة تظهرصبيع أشكاؿ األداء اغبركي ؽبما مت تبدأ
دكرة أخرل بعدىا مباشرة .كىكذا تتالحق اػبطوات أثناء اعبرم ك اؼبشي .كخالؿ ىذه الدكرة تقوـ كلتا الرجلُت
بعمل كل من اإلرتكاز ك اؼبرجحة بالتبادؿ  .كىبتلف اعبرم عن اؼبشي يف أف اؼبشي يتم يف اتصاؿ دائم باألرض
–إما بقدـ أك بقدمُت معا -أما اعبرم فإف ىذا اإلتصاؿ يفقد لبعض الوقت ،كتسمى دبرحلة عدـ اإلرتكاز أك
مرحلة الطَتاف.
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كيعترب سبكن الطفل من األداء اعبيد ؼبهارة اعبرم يف ىذه اؼبرحلة أساسا مهما لإلشًتاؾ ك اؼبمارسة للعديد
من ؼبهارات الرياضية لألنشطة اؼبختلفة يف اؼبرحلة الالحقة.
كيؤدم الطفل حركة اعبرم اغبقيقي عندما يبلغ من العمر  2إذل  3سنوات ،حيث يتمكن من أداء حركة
الدفع بقدـ اإلرتكاز ،كينتج عن ذلك مرحلة الطَتاف .كيكوف اعبزء العلوم من اعبسم منتصبا ألعلى ،بينما يضل
مفصال الفخذ ك الركبة منثنيُت قليال كتكوف حركة الدراع كاضحة ك بعيدة كلكنها يف الغالب غَت متمايلة .كما
يالحظ بشكل عاـ افتقاد الطفل يف ىذا العمر إذل القدرة على البدأ ك التوقف بسرعة.
كعندما يبلغ الطفل عمر أربع سنوات فإنو يستطيع أداء حركات اعبرم بقدر معقوؿ من التوافق اعبيد بُت
حركات الرجلُت الذراعُت ،كلكن ما زالت حركات الرجلُت تتميز بعدـ االنتظاـ ،كما أف اػبطوات تتميز بقصرىا
عدـ مركنتها .كتكوف حركات الذراعُت بعيدة عن اعبسم بعض الشيء ك غَت منتظمة.
كتتميز الفًتة العمرية من  5إذل  7سنوات بالتطور الواضح غبركات اعبرم كينعكس ذلك يف زيادة سعة
اػبطوة نتيجة زيادة قوة الدفع اؼبناسبة .كذلك زيادة سرعة حركة اعبسم ،فضال عن إمكانية اعبرم بأمباط ـبتلفة
على أرضيات كمسطحات متنوعة.
ك يبكن تلخيص العمر الزمٍت غبركة اعبرم يكوف على النحو التارل:
 -اؼبشي السريع

 18شهرا

 -بداية اعبرم اغبقيقي

 3-2سنوات

 -اعبرم مع الصقل ك التصحيح

 5 -4سنوات
 6سنوات

 -اعبرم بشكل جيد مع زيادة يف السرعة

أما من الناحية اغبركية فتتميز حركة اعبرم بثالثة مراحل كىي:
مرحلة البدائية:
 مرجحة قصَتة كؿبدكدة للرجلُت تصلب كعدـ انتظاـ اػبطوة عدـ كضوح مرحلة الطَتاف. عدـ امتداد الكامل لرجل االرتكاز35

 اتساع قاعدة االرتكازمرحلة األولية:
 زيادة اتساع ك مرجحة ك سرعة اػبطوة مرحلة الطَتاف ؿبدكدة لكن يبكن مالحظتها زيادة مرجحة اؿذ راعُتمرحلة النضج:
 أقصى اتساع للخطوة كزيادة سرعتها كضوح مرحلة الطَتاف امتداد كامل لرجل اإلرتكاز.ح  -الوثب:
تعٍت مهارة الوثب اندفاع اعبسم يف اؽبواء بواسطة دفع إحدل الرجلُت الرجلُت أك الرجلُت معا ،مث اؽببوط
على إحدل القدمُت أك القدمُت معا ،كيتضمن ىذا اؼبعٌت الواسع ؼبهارة الوثب العديد من األمباط اغبركية.
كيبكن أف تؤدل مهارة الوثب يف اذباىات ـبتلفة بأشكاؿ متنوعة كىي :
الوثب ؼبسافة.الوثب ألعلى.الوثب من أعلى.كوبدث أتناء تطور مبو القدرات البدين ؼبهارة اعبرم لدل األطفاؿ أف تنمو القدرات اؼبرتبطة دبهارة الوثب،
ذلك أف مرحلة الطَتاف أك عدـ االرتكاز اليت سبيز اعبرم كاليت مت اإلشارة إليها سبثل يف حقيقة األمر من الناحية
الفنية أحد متطلبات أداء مهارة الوثب .كبالرغم من ذلك فمن األنبية أف ينظر إذل مهارة الوثب كإحدل اؼبهارات
األساسية اؼبستقلة ك اؽبامة ،فضال عن أهنا مهارة تتسم بقدر من الصعوبة يزيد مهارة اعبرم ،كيرجع ذلك إذل أف
مهارة الوثب تتطلب من الطفل توافر شركط أساسية كىي:
 قدر مالئم من القوة يسمح بدفع اعبسم يف اؽبواء. قدرا كافيا من التوافق العضلي العصيب الذم يسمح باحتفاظ اعبسم بتوازنو أثناء الطَتاف كعند اؽببوط.36

كذبدر اإلشارة إذل أف توافر القدرات البدنية كحدىا ال يكفي لتطور مبو ىذه اؼبهارة ،كإمبا من األنبية أف
يتمتع الطفل ببعض اػبصائص النفسية اليت تساعده على تعلمها ،منها الشجاعة ك اعبرأة ك الثقة يف النفس.
كوبدث مبو ـبتلف أنواع الوثب حسب التدرج الزمٍت اؼبوارل:
 -الوثب

إذل األسفل يف شكل خطوة من األشياء اؼبنخفضة  18شهرا

 الوثب بالقدمُت على األرض الوثب ؼبسافة طويلة -الوثب ألعلى

 28شهرا
 5سنوات

 5سنوات

 -الوثب بشكل جيد

 6سنوات.

كما أنو كباإلضافة اذل الوثب اذل األسفل الذم يربز يف السنوات األكذل من العمر فإف وبدث تغَت لنمط
الوثب للطفل السنة الرابعة بشكل كاضح عندما يطلب من الطفل الوثب كؿباكلة ؼبس شيء مرتفع ،حيث يالحظ
رفع الذراعُت جيدا ،كما أف صبيع أجزاء اعبسم تكوف على كامل اإلمتدا.
بينا يبثل الوثب العمودم أحد اذباىُت رئيسُت ألداء مهارة الوثب ،فإف الوثب العريض يبثل اإلذباه
اآلخر ،كىو األكثر استخداما مع أطفاؿ ىذه اؼبرحلة السنية لتقييم اقباز مهارة الوثب .كبالرغم من كجود عناصر
مشًتكة ألداء ىذين النمطُت من الوثب ،فإف الوثب العريض مقارنة بالوثب العمودم يتميز باآليت:
 زيادة تكور اعبسم هتيؤا لالرتقاء. زيادة مرجحة الدراعُت للجانب ك لألماـ. نقص زاكية اإلرتقاء. زيادة امتداد اعبسم كامال عند االرتقاء. زيادة انتناء الفخذ أثناء الطَتاف. نقص زاكية الرجل غبظة اؽببوط.د  -الحجل :
يعترب اغبجل أحد األمباط اغبركية األساسية اليت يشملها الوثب ،كلكن وبدث أف يؤديها الطفل بارتفاع
بإحدل القدمُت ك اؽببوط على نفي قدـ اإلرتقاء .كىي على النحو السابق تعترب أثر طعوبة كتعقيدا من مهارة
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الوثب اليت يكوف فيها الغرتقاء ك اؽببوط بالقدمُت .ىذا ،كتتطلب مهارة اغبجل امتالؾ الطفل قدرا مناسبا من
القدة العظرلية ك اإلتزاف .كال يتحقق ذلك عادة قبل أف يبلغ الطفل من العمل ثالث أك أربعة سنوات.
كباختصار اغبجل ىو االرتقاء على القدـ الواحدة مع اؽببوط على نفس القدـ .كفيما يلي الفًتات الزمنية
لربكز مهارة اغبجل.
اغبجل ثالثة مرات على القدـ اؼبفضلة اغبجل من ثالثة مرات -اغبجل من شباين

 3سنوات
إذل أربعة مرات على نفس القدـ  4سنوات.

إذل تسعة مرات على نفس القدـ  5سنوات.

 -تؤدل اغبركة دبهارة ك شكل جيد

 6سنوات.

كفيما يلي نستعرض اػبصائص اؼبميزة ؼبراحل تطور مبو مهارة اغبجل:
المرحلة البدائية:
 انثناء قليل غبركات الذراعُت. اإلحتفاظ بالدراعُت جانبا ،حبيث تكوف حركتهما ؿبدكدة كغَت متسقة. سحب كليس دفع القدمُت من األرض. عدـ اؼبشاركة الفعالة للرجل اغبرة. تكرار اغبجل مرة أك مرتُت فقط.المرحلة أولية:
 امتداد ؿبدكد لقدـ اإلرتقاء. استمرار عدـ اؼبشاركة الفعالة للرجل اغبرة. ربرؾ الذراعُت ألعلى ك ألسفل معا أماـ اعبدع. تكرار خطوات اغبجل لعدة مرات.مرحلة النضج:
 اإلمتداد الكامل عبل اإلرتقاء. -تقود الرجل اغبرة حركة اإلرتقاء ألعلى ك لألماـ.
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 تتحرؾ الذراع اؼبقابلة للرجل اغبرة لألماـ ك لألعلى ،كيتزامل ذلك مع حركة الرجل لألماـ ألعلى .بينماتتحرؾ الذراع األخرل يف اذباه عكس حركة الرجل اغبرة.
 تزداد فاعلية حركة الذراعُت مع زيادة سرعة أك مسافة اغبجل. -3-6حركات المعالجة و التناول:
سبيزت حركات اؼبعاعبة ك التناكؿ (التحكم ك السيطرة) يف سنتُت األكلُت لعمر الطفل بتطور مبو حركة الوصوؿ
إذل األشياء ك القبض عليها ،فضال عن التوجيو اؼبكاين دبا يسمح بوضع اليد يف اؼبكاف الذم يريده ،أما مع بداية
مرحلة الطفولة اؼببكرة فإف ىناؾ مهارات متنوعة نشهد تطورا كاضحا بعضها يرتبط بالتحكم ك السيطرة على
عظالت اعبسم الدقيقة ،بينما يرتبط البعض اآلخر بالتحكم ك السيطرة لعضالت اعبسم الكبَتة ،كىو ما
نستعرضو فيما يلي:
 -1-3-6حركات المعالجة و التناول للعضالت الدقيقة:
تتضمن حركات اؼبعاعبة ك التناكؿ للعضالت الدقيقة ثالثة أنواع من اؼبهارات الشائعة خالؿ مرحلة الطفولة
اؼببكرة ك ىي:
- 1

مهارات مساعدة الطفل لنفسو:

تتنوع مهارات الطفل لنفسو من حيث تناكؿ الغذاء ،ارتداء اؼبالبس ،اإلستحماـ ،استخداـ أدكات اؼبائدة
كالسكُت ك الشكوة ك اؼبعلقة...إخل  .كيعد ىذا النوع من اؼبهارات ؿبدكدة ،كردبا كاف سبب ذلك أف ىذه
اؼبهارات تتأثر اذل حد كبَت باػبربات اليت يتعرض ؽبا الطفل يف بيئتو األسرية ،حيث ينظر إليها كنوع من الوظيفة
اإلجتماعية ،بل أحيانا ما يتم مالحظتها كجزء من النمو اإلجتماعي للطفل.
فاستجابات أفراد األسرة أك اجملتمع كبو طريقة استخداـ الطفل ؼبثل ىذه اؼبهارات تؤثر يف طريقة
استخدامو ؽبا ،كيتضح ذلك على سبيل اؼبثاؿ يف كيفية استخداـ الطفل ألدكات اؼبائدة من حيث مسك اؼبعلقة ك
الكوب.
- 2

مهارات البناء اإلنشاء:
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سبثل مهارة البناء (اإلنشاء) نوعا آخر من حركات اؼبعاعبة ك التناكؿ للعضالت الدقيقة للطفل يف ىذه
اؼبرحلة العمرية باعتبارىا تشكل جانبا ىاما من لعب األطفاؿ ،بينما ال يستطيع طفل الثانية أف يبٍت برجا من ستة
مكعبات ،فإف الطفل اؼبتوسط يف سن الثالثة يستطيع أف يبٍت برجا أكثر من تسعة مكعبات أك عشرة.
ىذا كيستخدـ الطفل اؼبكعبات اػبشبية يف بناء اعبسور ك األشكاؿ البسيطة األخرل تقليدا ؼبا يشاىده
يف البيئة احمليطة ،إال أف الطفل ىنا ال يزاؿ غَت قادر على تكوين مفاىيم حقيقية لألشياء ،أم أنو عاجز عن
إعطاء ظبات مشًتكة لصنف من األشياء.
كعندما يبلغ الطفل الرابعة فإنو يستطيع أف يقلد مربعا مرسوما أمامو ،كأف يكمل بعض األجزاء الناقصة
من رسم الرجل .كيف سن اػبامسة يستطيع أف يرسم رجال بقدر من الوضوح ،كذلك فإنو يستخدـ أدكات اللعب
من اؼبكعبات ك األلواف ك الطباشَت ك أقالـ الشمع ك مواد اللصق ...إخل ،كذلك لعمل أشياء ؽبا معٌت ؿبدد،
كيكسب منها مفاىيم تلك األشياء.
- 3

مهارات القبض على أدوات الكتابة والرسم:

تعترب مهارات القبض على أدكات الكتابة ك الرسم ،كخاصة مسك القلم من اؼبهارات اؽبامة اليت تشهد
تطورا خالؿ ىذه الفًتة .فبينما يبدأ الطفل يف عمر  16إذل  18شهرا ؿباكلة القبض على القلم بشكل عشوائي،
فإنو عندما يبلغ الرابعة من العمر يستطيع مسك القلم مستخدما األصابع اػباصة بذلك على كبو مقبوؿ.
ىناؾ أربعة مراحل لنمو مسك الطفل للقلم كىي :
 المرحلة األولى:أين يبسك فيها الطفل القلم براحة اليد ،مع استخداـ مفاصل اؿ ذ راع اؼبخلفة ،فضال عن عدـ اتصاؿ اؼبرفق
أك الرسغ بالورقة اليت يرسم فيها.
 المرحلة الثانية:يستطيع الطفل فيها مسك القلم باألصابع الثالثة كلكن يوجد القلم بُت أصبعُت فقط نبا اإلهباـ ك السبابة.
 -المرحلة الثالثة:
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أين يستطيع الطفل مسك القلم باألصابع الثالثة ،كلكن يدم الرسم من حركة الرسغ فقط كعدـ اؼبشاركة
اإلهبابية لإلصابع.
 المرحلة الرابعة:كىي األخَتة لنمو مسك الطفل القلم ك اليت تكوف يف سن االرع سنوات ،كيطلق عليها مرحلة اؼبسك
الديناميكي للقلم ،حيث يستطيع الطفل استخداـ األصابع الثالثة يف اؼبشاركة اإلهبابية للرسم.
 –2-3-6حركات المعالجة و التناول للعضالت الكبيرة:
تشمل يف األساس كال من حركات الدفع اؼبتمثلة يف الرمي ك حركات اإلمتصاص أم اإلستالـ اللذا ف
تستعرض مبونبا على النحو التارل:
 مهارة الرمي:تعترب مهارة الرمي من أكثر اؼبهارات أنبية ك شيوعا للتعبَت عن حركات اؼبعاعبة ك التناكؿ للعضالت
الكبَتة للطفل يف ىذه اؼبرحلة .ىذا كيبكن اقباز ىذه اؼبهارة بطرؽ عديدة ،كباستخداـ أدكات ـبتلفة لذلك من
الصعوبة دبكاف ربديد مبط معُت ك ثابت ألدائها.
كتعترب مهارة الرمي ك الدراع مفركدة من أعلى الرأس من أكثر مهارات الرمي استخداما يف ؾباؿ دراسات
تطور النمو اغبركي ؼبهارة الرمي كاليت يبكن كصفها يف أربعة مراحل كىي على النحو التارل:
المرحلة األولى من سن الثانية إلى سن الرابعة:
وبدث أف تتم اغبركة التمهيدية بتحريك الذراع الرامية للجانب كللخلف ،أك لألعلى ك للخلف حىت
تصل الذراع أعلى الكتف فتحدث أف يثٍت الذراع ،مث يؤدم حركة الرمي دبرجحة الذراع لألماـ ك لألسفل.
المرحلة الثانية في السن الثالثة و النصف حتى الخامسة:
يبدأ يف ىذه اؼبرحلة النمط األساسي غبركة الرمي ،حيث يستطيع الطفل لف اعبذع .كيؤدم مرجحة
بالذراع من األماـ إذل اػبلف حىت تتوقف الذراع الرامية خلف الرأس مع إنتناء اعبيد للمرفق .ك كما ىو اغباؿ يف
اؼبرحلة األكذل فإف القدمُت تكونُت ثابتتُت ،كال تتحركاف أثناء الرمي ،ك إف كانت حركة لف اعبذع يف ىذه اؼبرحلة
تساعد على زيادة قوة الرمي.
المرحلة الثالثة في السن الخامسة حتى السادسة :
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يؤدم الطفل يف ىذه اؼبرحلة اػبطو لألماـ بالقدـ اؼبوازية لذراع الرمي فبا يؤدم إذل زيادة قوة دفع الثقل،
كما يؤدم حركة لف اعبذع ،كتقوـ الذراع باؼبرجحة للجانب ك ألعلى ك للخلف .باإلضافة إذل ما سبق يالحظ
يف ىذه اؼبرحلة انتقاؿ اعبسم من قدـ ألخرل.
المرحلة الرابعة في السن السادسة و النصف وما بعدىا:
سبثل ىذه اؼبرحلة الشكل الناضج ألداء اؼبهارة  ،حيث تتميز بالتوافق بُت اغبركة التمهيدية اليت تتطلب
لف اعبذع للخلف ،كحركة اػبطو لألماـ بالقدـ اؼبوازية لذراع الرمي ،فضال عن التحكم ك السيطرة بالنسبة للقدـ
اؼبقابلة لذراع الرمي.
 مهارة اإلستالم (اللقف):تعترب مهارة اإلستالـ (اللقف) من أكثر اؼبهارات اغبركية األساسية سبثيال غبركات اؼبعاعبة ك التناكؿ
للعضالت الكبَتة ،كيعترب احملك العلمي لنجاح مهارة اإلستالـ لدل الطفل ىو استالـ الشيء اؼبقذكؼ أك الكرة
باليدين.
ىذا كيبذأ ظهور احملاكالت األكذل إلستالـ الكرة لدل طفل الثانية من العمر يكوف جالسا ك الرجالف
متباعدتاف للخارج ،بينما تتدحرج الكرة يف اذباه بُت الرجلُت ،فيالحظ انو وباكؿ أف يبسك بالكرة ك يسحبها كبو
إحدل الرجلُت.
أما عندما يبلغ الطفل من العمر ثالثة سنوات فإنو يستطيع ازباذ كضع االستعداد أك التهيؤ إلستقباؿ
الكرة .فيالحظ امتداد الذراعُت لألماـ كبو الكرة قبل انطالقها ،كلكن تتأخر استجابتو حىت تلمس الكرة اليدين،
فيحاكؿ القبض على الكرة كضمها إذل صدره.
ك يشهد تطور مبو مهارة االستالـ تقدما كاضحا لطفل اػبامسة من العمر ،كخاصة فيما يتعلق حبركة
الذراعُت ك الرجلُت ،حيث بثنيهما قليال ،ك هبذهبما كبو اعبسم عند استالـ الكرة .كما يالحظ كجود انثناء يف
مفصلي الفخذ ك الركبة دبا يسمح باستالـ بقدر مالئم من التوافق ك اإلنسيابية.
 مهارة ركل الكرة:نستعرض فيما يلي معادل تطور ركل الكرة يف كل من اؼبرحلة البدائية ك األكلية كالنضج ك اليت من خالؽبا
يبكن اؼبرحلة اليت يتواجد فيها الطفل:
المرحلة البدائية:
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 تكوف اغبركة مقيدة أثناء ركل الكرة. اإلحتفاظ باعبدع منتصبا. تستعمل الذراعاف لالحتفاظ بالتوازف. حركة مرجحة الرجل للخلف تكوف ؿبدكدة. مرجحة الرجل لألماـ قصَتة ،مع قليل من اغبركة اؼبتابعة. تغلب حركة الدافع على حركة الركل ك اؼبتابعة.المرحلة األولية:
 حركة مرجحة للخلف أثناء اإلعداد للخلف أثناء اإلعداد تًتكز يف الركبة. سبيل الرجل الضاربة أف تظل منثنية خالؿ الضرب. تكوف حركة اؼبتابعة لألماـ ؿبدكدة للركبة. يؤدم الطفل خطوة أك أكثر كبو الكرة قبل ضرهبا.المرحلة النضج:
 تتمرجح الذراعُت بالتبادؿ أثناء الركل. انثناء اعبذع يف الوسط أثناء حركة اؼبتابعة. تبدأ حركة الرجل الراكلة عند مفصل الفخذ. انثناء قليل لرجل اإلرتكاز عند ركل الكرة. يزداد طوؿ مرجحة الرجل. حركة متابعة كاضحة ك جيدة. االقًتاب (التقدـ) كبو الكرة يكوف من اعبرم أك الوثب.فيما تنمو مهارة ركل الكرة اغبسب العمر الزمٍت اؼبوارل:
 وباكؿ الطفل دفع الكرة دكف أف يركلها فعال  18 ...........شهرا. الركل ك الرجل مفركدة كحركة قليلة للجسم (الركل كوجو للكرة)  3-2 ............سنوات. يثٍت الطفل الساؽ يف حركة الدفع للخلف 4 -3 .......................سنوات. يف سن  4إذل  5سنوات تظهر مرجحة أكرب لألماـ ك للخلف مع كضع جيد للذراعُت.43

 يكوف أداء الركل بشكل جيد يف سن  5إذل  6سنوات. مهارة محاورة الكرة باليد:المرحلة البدائية:
 استخداـ اليدين معا. كضع اليدين على جانيب الكرة ،حيث تواجو راحتا اليدين بعضهما البعض. دفع الكرة لألسفل بالذراعُت. تكوف الكرة قريبة من اعبسم كقد تلمس القدـ. تباين كاسع مع ارتفاع ارتداد الكرة.المرحلة األولية:
 استخداـ اليدين ،إحدل اليدين أعلى ك األخرل أسفل الكرة. اؼبيل لألماـ قليال كتكوف الكرة عند مستول الصدر. دفع الكرة ألسفل بأعلى الذراع ك اليد. انزالؽ اليد من على الكرة عند تكرار احملاكرة (ارتداد الكرة). انثناء كامتداد الرسغ ك اتصاؿ راحة بالكرة مع ارتداد متابعة بصرية للكرة. سيطرة ؿبدكدة أثناء تنطيط الكرة.المرحلة النضج:
 ميل اعبدع قليال لألماـ. ارتفاع الكرة ؼبستول الوسط. دفع الكرة كبو األرض مع اؼبتابعة بالذراع ك الرسغ كاألصابع. ربكم يف قوة الدفع ألسفل. تكرار تنطيط الكرة باستخداـ األصابع. عدـ أنبية اؼبتابعة البصرية للكرة. التحكم يف اذباه التنطيط.-4-6تطور الحركات األساسية لثبات و اتزان الجسم( :من  2إلى  6سنوات)
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إذا كانت حركات الثبات ك اإلتزاف للطفل خالؿ السنتُت األكليتُت من العمر كاؼبتمثل كما سبق ذكرىا يف

–

التحكم يف الرأس ك الرقبة ،التحكم يف اعبذع ك اعبلوس ،إنتصاب القامة -تعتمد يف مبوىا اذل حد كبَت على عامل
النضج ،فإف األمور ليس كذلك بالنسبة للطفل يف ىذه اؼبرحلة حيث يكوف تأثَت البيئة ك اػبربات اغبركية اؼبالئمة
ك اؼبتنوعة أكثر فاعلية ك أنبية ،كسوؼ نتناكؿ نوعاف أساسياف لتزاف اعبسم نبا التوازف الثابت ك التوازف اغبركي.
-1-4-6التوازن الثابت:
كنعٍت بالتوازف القدرة اليت تسمح للطفل بالبقاء يف كضع ثابت ،أك القدرة على االحتفاظ بثبات اعبسم
دكف سقوط أك اىتزاز عند احتفاظ أكضاع معينة ،كما ىو اغباؿ عندما يطلب من الطفل الوقوؼ على مشط
القدـ ،أك الوقوؼ على عارضة دبشط القدـ.
إف الطفل ك حىت عمر عامُت ال يتمكن بشكل عاـ أف يؤدم اغبركات اليت تتطلب قدرا كبَتا من التوازف
الثابت أك التوازف اغبركي ،حيث ما زاؿ الطفل يعاين من مشكالت االحتفاظ الرأسي للقواـ على كبو جيد.
أما يف سن ثالثة سنوات فيستطيع  % 50من األطفاؿ يف ىذا العمر االحتفاظ بتوازهنم من الثبات
بالوقوؼ على قدـ كاحدة لفًتة ثالثة أك أربعة ثواين ،كما يستطيعوف اؼبشي ؼبسافة ثالثة أمتار على خط عرضو
سنتيمًتين ك نصف ،بينها ال يستطيع الطفل اؼبشي يف خط دائرم حىت يبلغ من العمر أربع سنوات.
يف حُت أف األطفاؿ يف عمر طبسة سنوات يستطيعوف االحتفاظ باتزاهنم من الثبات بشكل مرض ،كما
أف البنات يتفوقن على البنُت.
-2-4-6التوازن الحركي:
يقصد بالتوازف اغبركي القدرة اليت تسمح للطفل بالتوازف أثناء أداء حركي معُت ،كما ىو اغباؿ عندما
يطلب من الطفل اؼبشي على عارضة التوازف.
كقد أظهرت دراسة "كرايت" اليت قامت بتتبع مبو التوازف اغبركي ؼبرحلة الطفولة اؼببكرة حيث يطلب من
الطفل اؼبشي على عارضة توازف طوؽبا سبعة أمتار كنصف كعرضها ستة سنتيمًتات ،كارتفاعها عن األرض عشرة
سنتيمًتات .كأظهرت النتائج أف الطفل يف عمر سنتُت وباكؿ الوقوؼ على العارضة فقط ،بينما يتمكن طفل
الثالثة من اؼبشي عبزء من العارضة .كعندما يبلغ أربع سنوات ك نصف فإنو يتمكن من اجتياز طوؿ العارضة كلكن
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خبطوات متبادلة بطيئة نسبيا ،مث يشهد تطور مبو العمر تزايد السرعة ،حبيث يستطيع الطفل الذم يبلغ اػبمسة
سنوات ك نصف اجتياز مسافة العارضة يف زمن حوارل أربع ثواين.

الفصل السابع :النمو الحركي في مرحلة ما بين  8إلى  18سنة.

النمو عناصر اللياقة الحركية في الطفولة المتأخرة (من  8إلى 12سنة).

-1-7تمهيد:
ابتداءا من سن شباين سنوات يتم تتبع اللياقة البدنية للطفل أك الناشئ الرياضي ،كوف أف ىدا السن يعترب
يف الغالب بداية اندماج الطفل يف الفرؽ الرياضية أك بداية اؼبمارسة الرياضية بشكل عاـ ،كلتتبع النمو اغبركي
بكيفية مضبوطة سوؼ نتبع التقسيم التارل:
 النمو اغبركي يف الطفولة اؼبتأخرة (من  8إذل 12سنة). النمو اغبركي ما بُت  12إذل  14سنة (اؼبراىقة األكذل). النمو اغبركي ما بُت  15إذل  17سنة (اؼبراىقة الوسطى). النمو اغبركي ما بُت  17إذل  21سنة (اؼبراىقة اؼبتأخرة).كيبيز العلماء بُت اللياقة البدنية ك اللياقة اغبركية ،كذلك من حيث طبيعتها ك مكوناهتا ،فيستخدـ
مصطلح اللياقة البدنية عاد للداللة على اغبالة الصحية ك السعة الوظيفية للطفل يف أداء عمل معُت ،كتشمل
مكوناتو :القوة العضلية ،التحمل العضلي ،اعبلد الدكرم التنفسي ك اؼبركنة ،بينما يستخدـ مصطلح اللياقة اغبركية
عادة للداللة على مدل كفاءة الطفل يف أداء اؼبهارات اغبركية األساسية ،كاؼبهارات اؼبرتبطة بنشاط رياضي معُت
كتتضمن مكوناتو  :السرعة ،القدرة العضلية ،التوافق ،الرشاقة ك التوازف.
كسوؼ نركز يف ىذا اؼبقياس على القدرات اللياقة اغبركية.
اللياقة البدنية
اللياقة البدنية
 التحمل الدوريالتنفسي.
 القوة العضية. -التحمل العضلي.

اللياقة البدنية

46

-

السرعة.
القدرة.
التوافق.
التوازن.
المرونة

  -النمو عناصر اللياقة الحركية في الطفولة المتأخرة (من  8إلى 12سنة):2 7
مرحلة التعلم ألول وىلة
يزداد تطور النمو اغبركي بصورة ملحوظة  ،إذ أف الطفل تصبح لديو القدرة على التحكم يف اغبركة
كتوجيهها بشك ىادؼ .كال ينطبق ذلك على النشاط الرياضي فقط بل حىت يف نشاطو اليومي.
كألف ىرحلة الطفولة اؼبتأخرة تتميز بقدرة الطفل على سرعة اكتساب ك تعلم الكثَت من اؼبهارات
كالقدرات اغبركية ،حيث أف ىناؾ من يطلق عليها مصطلح "مرحلة التعلم ألكؿ كىلة".
إف الطفل يف ىذه اؼبرحلة يكوف قادرا على التحكم ك السيطرة على قدراتو اغبركية ،كذلك بسبب مبو
اعبهاز العصيب ك كذا العضلي بالشكل الكايف ،فيميل الطفل إذل اؼبنافسات الفردية كالتسلق ك فيظهر اغبماس يف
التعلم ك اؼبخاطرة يف حركاتو فيسعى دائما إذل إهباد اغبلوؿ للواجبات اغبركية كؽبذا السبب تكوف اغبركة اقتصادية
كىادفة ،كنالحظ اندماج اؽبادؼ يف اغبركات الثنائية ك اغبركات اؼبركبة .فالوزف اغبركي يتطور بإستمرار كيصبح
النقل اغبركي جيدا كخاصة استخداـ اعبدع ،كتكوف ىناؾ انسيابية كبَتة يف اغبركات ،كيزداد التوقع اغبركي لدل
الطفل يف ىذه اؼبرحلة.
كمالحظ يف ىذه اؼبرحلة إذف ىو أف الطفل يف ىذه اؼبرحلة يصبح أكثر

رشاقة ك سرعة ك قوة.

كما أف ؾثَتا ما يتعلم األطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة السباحة كركوب الدرجات ك ركوب اػبيل ككذلك مهارات
ترتبط بكرة القدـ ك كرة اليد يف كقت قصَت كحىت بدكف قيادة تربوية .كما يتعلموف مباذج كمهارات حركية بسرعة
ك يف غضوف بعض التكرارات القليلة.
لماذا سميت لمرحلة التعلم للوىلة األولى؟
تتوفر لدل الطفل يف ىذه اؼبرحلة شركط التعلم السريع فاللياقة البدنية متوفرة لنمو اعبانب العضلي ك كذا
كصوؿ اعبهاز العصيب إذل اإلكتماؿ باإلضافة إذل القشرة اؼبخية ما يبكن من نقل اغبركات من اعبدع إذل األطراؼ
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العلوية ك السفلية بشكل أفضل أم ىناؾ قابلية للتوافق اغبركي مع مبو القدرة على التصور الذىٍت بصورة خاصة يف
ؾباؿ اؼبراقبة ك قابلية اؼبالحظة.
كأماـ كل ىذا فإف التعلم اغبركي يف ىذه اؼبرحلة يكوف بالنسبة للطفل بالطريقة الكلية ك ليس اعبزئية حيث
ت التحليل اإلدراكي التفكَتم للمهارات اغبركية بل أف األطفاؿ مؽكـكف بإستعاب اغبركة ككل كيقوموف مباشرة
مـ
بتقليدىا.

 -3-7اللياقة البدنية و الحركية المرتبطة بهذه المرحلة الطفولة المتأخرة :
-1-3-7اللياقة البدنية:
أ -التحمل الدوري التنفسي:
يعرؼ التحمل الدكرم التنفسي دبدل كفاءة اعبهازين الدكرم التنفسي على امتداد العضالت العاملة
حباجتها من الوقود الالزـ الستمرار يف العمل لفًتات طويلة نسبيا.
تعد الفًتة ما بُت السابعة ك العاشرة مرحلة تقدـ سريع يف تطور لياقة اعبهاز الدكرم التنفسي  ،إذ يستطيع
األطفاؿ بذؿ ؾبهود مع ارتفاع معدالت نبض القلب على كبو يزيد عما كاف متوقعا من ضعف قدراهتم يف ىذا
اعبانب ،أما الفركؽ يف بُت اعبنسُت فتبدك ؿبدكدة يف قياسات التحمل.
ب -القوة العضلية :
تعرؼ القوة العضلية بأهنا قدرة العضلة أك العضالت يف التغلب على مقاكمات ـبتلفة ،كتصنف اذل قوة
عضلية ثابتة ك قوة عضلية متحركة.
يف ىذه اؼبرحلة يكوف تطور القوة العضلية بطيئا نسبيا ،حيث يرتبط ذلك دبدل فبارسة الطفل لألنشطة
الرياضية ك التدريب عليها .إذ يظهر التطور يف القوة العضلية لدل األطفاؿ اػباضعُت للتمرين ك التدريب خاصة
يف األطراؼ السفلية ،كما ىناؾ فركؽ يف ىذه الصفة لصاحل البنُت على حساب البنات.
ت  -التحمل العضلي:
يعرؼ بقدرة العضلة أك اجملموعة العضلية على مواجهة التعب ،كأداء انقباضات عضلية متتالية للتغلب
على مقاكمات ذات شدة متوسطة أك أقل من القصول من جهة أك بذؿ ؾبهود ضد مقاكمة يف كضع معُت ألطوؿ
قًتة زمنية فبكنة.
48

كيالحظ يف ىذه الفًتة عدـ استقرار يف مبو التح ـ ؿ العضلي ككثَت ما يكوف ذلك مرتبط دبدل استخداـ
اجملموعات العضلية أثناء حركة الطفل ك يف اللعب.
-2-3-7اللياقة الحركية:
أ  -المرونة العضلية :
تعٍت اؼبركنة اغبركي قدرة الطفل على ربريك اؼبفاصل اعبسم ألكسع مدل فبكن للحركة دكف أف وبدث
نتيجة لذلك سبزؽ أك آالـ للعضالت أك األربطة.
ربقق معظم مفاصل اعبسم مبوا كبَتا يف مداىا اغبركي يف ىذه الف ترة ،حيث تصل اؼبركنة اغبركية اؼبرتبطة
باؼبفاصل إذل أعلى مستول ؽبا لدل األطفاؿ اؼبمارسُت للنشاط الرياضي  .كما سجلت الدراسات أف البنات
يتفوقوف على البنُت يف اؼبركنة خاصة مركنة اعبدع ك الفخذ.
ب -السرعة:
ك تعٍت مقدرة الطفل على أداء حركات متكررة من نوع كاحد يف أقصر زمن فبكن سواء صاحب ذلك
انتقاؿ اعبسم أك عدـ انتقالو.
ك تنمو السرعة بشكل كبَت من سنة إذل أخرل يف ىذه اؼبرحلة كوف ىناؾ قابلية كبَتة لتعلم اغبركات
كمركنة عالية .ك يشمل ىذا التطور السريع سرعة اعبرم نظرا مبو القدرة على تردد اغبركات للمجموعات العضلية
اؼبختلفة ،ك نفس الشيء ينطبق على سرعة رد الفعل اليت تتطور بشكل كبَت عن طريق اؼبمارسة ك التدريب.
ت-التوافق الحركي:
بشكل عاـ فإف التوافق اغبركي يعٍت مقدرة الطفل على إدماج حركات من أنواع ـبتلفة يف إطار كاحد،
كتزداد اغباجة إذل التوافق اغبركي كلما كانت اغبركات أكثر تعقيدا.
تعد ىذه اؼبرحلة ذركة يف التوافق اغبركي حيث تنموا ثالثة مرات على ما كانت عليو

بالنسبة للبنُت

كالبنات على حد السواء.
ث-الرشاقة:
تعٍت الرشاقة بشكل عاـ قدرة اعبسم أك أجزاء منو على تغيَت أكضاعو أك اذباىاتو بسرعة ك بدقة.
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ك اؼبالحظ أف مبو األطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة يف صفة الرشاقة يكوف ؿبدكدا مقارنة بالقدرات األخرل لكن
كجب تنميتها كذلك ربتاج إذل التدريب كاؼبمارسة .كقد أكدت نتائج الدراسات أف مبو الرشاقة لدل البنات
تتوقف عندما يبلغن  14سنة بينما يستمر النمو بالنسبة لبنُت حىت عمر  17سنة.
كذبدر اإلشارة أف تنمية الرشاقة يرتبط دبدل تنمية القدرات البدنية اؼبرتبطة هبا ،كخاصة القوة العضلية
كالسرعة ك التوافق ك التوازف اغبركي.
ج-التوازن:
التوازف نوعاف  :التوازن الثابت الذم يعٍت القدرة اذل االحتفاظ بثبات اعبسم دكف سقوط أك اىتزاز عند
ازباذ أكضاع معينة .ك التوازن الحركي الذم يقصد بو القدرة على االحتفاظ بتوازف اعبسم عند أداء حركذم
معُت ،كما ىو اغباؿ عند أداء الطفل اؼبشي على عارضة التوازف.
كيتحسن بشكل كبَت التوازف بنوعيو الثابت ك التوازف اغبركي يف ىذه اؼبرحلة  ،ليتوقف لدل البنات عند
سن  12سنة فيما يزداد يف التطور لدل البنُت.
خالصة :
مرحلة

الطفولة المتأخرة من  8الى  12سن من أحسن المراحل السنية لتعلم مختلف

المهارات والقدرات الحركية وىي السن المناسب للتخصص الرياضي المبكر في معظم األنشطة

الرياضية.

الفصل الثامن :النمو الحركي في مرحلة المراىقة األولى 15-12( :سنة).
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-1-8تمهيد:
تعد اؼبراىقة من أخطر اليت يبر هبا اإلنساف ضمن أطواره اؼبختلفة اليت تتسم بالتجدد اؼبستمر ،ك الرقي يف
معارج الصعود كبو الكماؿ اإلنساين الرشيد ،كمكمن اػبطر يف ىذه اؼبرحلة اليت تنتقل باإلنساف من الطفولة إذل
الرشد ،ىي التغَتات يف مظاىر النمو اؼبختلفة (اعبسمية ك الفسيولوجية ك العقلية ك اإلجتماعية ك اإلنفعالية
كالدينية ك اػبلقية) ،كؼبا يتعرض اإلنساف فيها إذل صراعات متعددة  ،داخلية ك خارجية.
المراىقة ىي فًتة حرجة من فًتات النمو النفسي يغشى الفرد فيها تغيَتات سريعة كجذرية يف اعبانب
البنائي من الشخصية ككذلك يف اعبانب الوظيفي

-2-8مراحل المراىقة:
مرحلة المراىقة المبكرة:
تقع مابُت

 12ك  14سنة ،خالؿ ىذه الفًتة ربدث سلسلة من التغَتات اعبسمية كالفسيولوجية الناصبة

عن ربرر النضج اعبنسي كالتطور اغبيوم للهورمونات كالغدد اعبسمية اليت تؤدم إذل مبو جسمي سريع ،أما معرفيا
فتطغى العمليات اؼبنطقية كيبدأ اؼبراىق يف االنشغاؿ بتغَتات جسمو كالشعور بذاتو ،فبا هبعلو يسعى إذل
االستقاللية للتجمع يف عصابات األقراف لالنسجاـ كالتوافق مع أفراد من نفس اعبنس.
 -2-2-4مرحلة المراىقة الوسطى:
تقع ما بُت

 15ك  17سنة ،كتعد نبزة كصل بُت مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة اليت تعقب البلوغ كمرحلة اؼبراىقة

اؼبتأخرة اليت تفضي إذل النضج ،كفيها يبكن التطور اغبيوم من زيادة يف الطوؿ كتكوين شكل اعبسم فينتظم
االحتالـ ك اغبيض كهبيش الدافع اعبنسي كيظهر التفكَت اجملرد.
 -3-2-4مرحلة المراىقة المتأخرة:
كىي من سن  18ك  21سنة كلعل أبرز ما سبتاز بو ىذه اؼبرحلة يتمثل يف ؿباكلة الفرد التغلب على
اؼبصاعب كالتحديات التوافقية اليت تواجهو كاجتيازىا بنجاح ،كما تتبلور اذباىات الفرد إزاء أمور الشؤكف السياسية
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كاالجتماعية كإزاء العمل الذم يسعى إليو .كيف هناية ىذه اؼبرحلة هتدأ سرعة النمو سباما ،فبا هبعل الفرد يعود إذل
االستقرار ك اؽبدكء.
-3-8النمو الحركي في مرحلة المراىقة األولى:
يعترب العديد من العلماء أف فًتة اؼبراىقة األكذل ىي مرحلة االرتباؾ أك الفوضى اغبركية حيث تتميز حركات
اؼبراىق باالختالؿ يف التوازف ك االضطراب بالنسبة لنواحي التوافق كالتناسق اعبسمي ،كتكمن ىذه االضطرابات
اغبركية يف ما يلي:
 اإلرتباك الحركي العام:حركات اؼبراىق اليت كانت تتميز بالتناسق ك اإلنسجاـ كالسهولة اليت اكتسبها يف غضوف اؼبراحل السابقة
تصبح كثَتة اإلضطراب ك اإلرتباؾ كيظهر ذلك يف ادلشم كاعبرم.
 اإلفتقار للرشاقة:كيظهر ذلك يف اغبركات اليت تتطلب حسن التوافق بُت أجزاء اعبسم.
 نقص ىادفية الحركات:حيث أف حركات اؼبراىق خاصة أطرافو (أرجلو ك ذراعيو) ال زبضع لصفة اإلنتظاـ مثاؿ  :العب كرة
القدـ موىوب قد يفقد الكثَت من دقة التمرير ك اؼبراكغة يف ىذه اؼبرحلة.
 الزيادة المفرطة في الحركات:كثَت من اؼبهارات الرياضية ترتبط ببعض اغبركات اعبانبية الزائدة.
 اضطراب القوى المحركة:حيث تؤدل اغبركات بإفراط يف اعبهد كالطاقة حيث تستخدـ العضالت اؼبناعة للحركات أك أف تكوف
اغبركات تتميز بالطراكة ك الرخاكة.
 نقص القدرة على التحكم الحركي:تظهر صعوبة لدل اؼبراىق يف اكتساب اؼبهارات اغبركية اعبديدة
 -التعارض في السلوك الحركي العام:

52

يظهر عدـ اإلستقرار اغبركي فال يبكن للمراىق السلوؾ أك اؼبكوث ثابتا بدكف حركة كعلى العكس يف
بعض اغباالت قد تتسم حركاتو بالفتور كالتكاسل.
-4-8تطور عناصر اللياقة الحركية في مرحلة المراىقة األولى:
أ-السرعة :
يف ىذه اؼبرحلة وبصل تطور كاضح يف صفة السرعة خاصة يف سرعة رد الفعل ك سرعة تردد اغبركات
كاللذاف يصالف يف هناية ىذه اؼبرحلة إذل مستول قيم البالغُت ،كال يطرأ عليو إال ربسن بسيط بعد ىذه الفًتة،
كيعود ىذا التحسن حسب الباحثُت إذل التحسن يرجع إذل مبو ك نضج العمليات العصبية يف تلك اؼبرحلة.
ب-

المرونة:
تصل اؼبركنة يف هناية ىذه اؼبرحلة إذل أعلى مستول ؽبا ،إذ يصاحب ذلك زيادة مستمرة يف درجة ثٍت

اعبدع ك مد الرجل أماما عاليا ،كحركات مرجحة الرجلُت ،كما أف تطور القوة العضلية يعطي ؽبا قول إضافية ،كيف
ىذه الصفة تكوف معدالت الزيادة السنوية أكرب لدل البنات ،كعليو فإف الفركؽ بُت اعبنسُت فيها تكوف لصاحل
البنات .حيث وبققن البنات تفوقا يف اؼبركنة على البنُت.
ت-الرشاقة:
تعترب ىذه اؼبرحلة بوجود بطء يف عنصر الرشاقة قياسا إذل اؼبرحلة السابقة ،كيرجع ذلك نتيجة إذل
االختالؼ يف القياسات اعبسمية اعبديدة اليت تطرأ على الفرد ك اليت تتأثر باغبركة ك القدرة على التوجيو اغبركي،
كقد أكضحت الدراسات على أف معدالت الزيادة السنوية تقل يف عنصر الرشاقة يف ىذه اؼبرحلة.
ث-التوازن:
يصل التوازف إذل مستول متقدـ يف ىذه اؼبرحلة كيصل التوازف فيها إذل الثبات ،كتعتمد الغالبية من
األلعاب ك النشاطات على التوازف ،كىو يعٍت تنظيم تطور العالقات اؼبتبادلة بُت األذف الداخلية مع النظر كاؼبخيخ
مع صفة اغبركة ،كيتطور التوازف من خالؿ اؼبمارسة ك التدريب اؼبستمر على اغبركات ك األشكاؿ اغبركية ،كاليت
يبكن على أساس التعلم ك التدريب السيطرة على األداء اغبركي بشكل جيد.
-1-4-8تطور األشكال الحركية (الجري ،الوثب ،الرمي) في مرحلة المراىقة األولى:
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تكوف معدالت الزيادة السنوية يف ىذه األشكاؿ اغبركية مستمرة ك ثابتة ،كمن اؼبالحظ بأف ىذه
اؼبعدالت للزيادة تكوف طفيفة ،فيما تصل الفركؽ بُت اعبنسُت إذل أعلى مستول ؽبا يف تطور تلك األشكاؿ
اغبركية يف الفًتة ما بُت (  12اذل  14سنة) كاليت تتساكل فيها تقريبا مستويات اعبنسُت من البنُت ك البنات ،كبعد
ىذه الفًتة يزداد الفرؽ بينهما حبيث تتقدـ مستويات البنُت بصورة مستمرة ك ربدث زيادة مستمرة يف الفركؽ بُت
اعبنسُت بشكل كاضح.
مالحظة:
إف االضطراب كاالرتباؾ اغباصل يف ىذه اؼبرحلة من الناحية اغبركية ال يعٍت أف األستاذ أك

اؼبريب الرياضي ال يهتم بالتطور اغبركي ك اؼبهارم للمراىق بل يجب التأكيد على المحافظة على
السابقةسنة)
احل – 17
الوسطى:اؼبر(15
كي في
النمو الحر
لكل ال تتالشى كلية.
اىقةتعلمها يف
المراليت
اغبركية
اؼبكتسبات

-5-8النمو الحركي في مرحلة المراىقة الوسطى:
تتميز مرحلة اؼبراىقة الوسطة بعودة اإلتزاف التدرهبي بعد فًتة اإلرتباؾ كاالضطراب اغبركي  ،حيث تعد
ىذه اؼبرحلة ذروة جديدة للنمو الحركي  ،كيستطيع الناشئ سرعة اكتساب كتعلم ـبتلف اغبركات كإتقاهنا

كتثبيتها.

كما أف مبو كزيادة قوة العضالت يف ىذه اؼبرحلة يساعد كثَتا على تطوير القدرات اغبركية اليت تتطلب
القوة كالسرعة ك الوثب ك الرمي،
العضلية.

كبذلك يبكن فبارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضية اليت تتطلب القوة

-1-5-8تطور عناصر اللياقة الحركية في مرحلة المراىقة الوسطى:
أ-السرعة :

إف مستول السرعة يتطور بإستمرار حىت سن  ، 15كيتضمن ذلك سرعة رد الفعل ك ترعة الًتدد
اغبركي ،ك كذلك وبدث تطور يف قدرات السرعة يف اغبركات الوحيدة ك اغبركات الثنائية (اؼبتكررة) ،إذ أف تطور
السرعة يعٍت تطور األنشطة اؼبتعلقة هبا ،كاعبرم ك الوثب ك الرمي كسرعة أداء اغبركات اؼبختلفة .إف الفركؽ بُت
اعبنسُت يف صفة السرعة تكوف قليلة فيما يكوف تزايد يف اإلختالؼ بُت اعبنسُت خاصة يف جرم اؼبسافات
القصَتة نتيجة إلرتباط بعنصر القوة ،فبالنسبة للجرم السريع وبدث عند البنُت تطور مستمر ك يقل ىذا التطور
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يف هناية عمر  20سنة  .أما بالنسبة للبنات فإف قمة التطور يف السرعة ربدث يف سن  16 -15سنة  ،كبعد
ذلك وبدث تطور طفيف أك توقف يف التطور.
ب-المرونة:

من اؼبالحظ كجود ربسنا ملحوظا يف صفة اؼبركنة حيث تصل اؼبركنة اذل مستواىا اؼبثارل يف اؼبفاصل
الكبَتة للجسم بصورة خاصة بالنسبة لألفراد اػباضعُت للتدريب ك اؼبمارسة  ،أف األفراد الذين ال ىبضعوف
للتدريب ك اؼبمارسة فيسجل لديهم تراجع كبَت ك تقل اؼبركنة لديهم.
ت-الرشاقة:

يظهر ربسن كبَت يف عنصر الرشاقة قياسا مرحلة السابقة أم مرحلة اؼبراىقة األكذل ،كيرجع ذلك لعودة
االعتداؿ يف النمو كمركر فًتة االرتباؾ اغبركي ،كيظهر ذلك بشكل كاضح خالؿ أداء األفراد للحركات الدقيقة
(حركات اعبمباز مثال) ك اليت تستدعي قدرا كبَتا من الرشاقة ،كىذا التطور يف الرشاقة يتوقف على التدريب
كفبارسة األنشطة ك الفعاليات الرياضية أما بالنسبة لألفراد الغَت اػباضعُت للنشاط الرياضي بشكل عاـ فتكوف
حركتهم غَت رشيقة.
-2-5-8تطور األشكال الحركية ( :الجري ،الوثب ،الرمي)
من اػبصائص اؼبميزة ؽبذه اؼبرحلة ىي تطور اؼبستويات الرقمية لألشكاؿ اغبركية (اعبرم ك الوثب كالرمي)
ك الزيادة فيها ،حيث يستمر تطور اعبرم ك دبعدؿ زيادة سنوية متوسطة ،فيما يقل بصورة كبَتة يف سن العشرين،
 16 -15سنة كبعدىا وبصل
أما معدؿ الزيادة يف اعبرم لدل البنات فيصل إذل أقصى مستول لو ما بُت
الثبات .كما تستمر الزيادة السنوية للوثب خاصة الوثب الطويل ك الوثب العارل كلفًتة طويلة كتكوف الفركؽ بُت
اعبنسُت فيحقق البنُت تفوقا كبَتا يف الوثب من البنات.

أىم ما يجب استخالصو من مرحلة المراىقة الوسطى:

 يف مرحلة اؼبراىقة الوسطى يتم تثبيت اؼبهارات كالقدرات اغبركية ،ككذلك يف القدرة على التوجيو اغبركي. تزداد الفركؽ بشكل كاضح بُت اعبنسُت كما تزداد الفركؽ الفردية بُت أفراد اعبنس الواحد. زيادة الفركؽ بُت اعبنسُت يف قدرات القوة كالسرعة كالرشاقة كيف القدرات التوجيو اغبركي كالتوافق اغبركي. وبدث ثبات يف قدرات التوجيو اغبركي ك التكيف ك التعلم ،الذم مت التوصل بالنسبة لألفراد الذين اليبارسوف النشاط الرياضي بشكل منتظم.
الجدول رقم (  )1الموالي :يوضح الصفات اللياقة البدنية ك اغبركية ك فًتات تطويرىا ك تثبيتها حسب كل
فئة عمرية:
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المراحل

 9-6سنوات

العمرية

 13 -9سنة

 17-14سنة

 20-17سنة

الصفات البدنية الحركية

المداومة كقدرة+

المداومة كقدرة+

تحمل المداومة

تحمل المداومة

المداومة

المداومة القاعدية

المداومة كقدرة

المقاومة

/

/

المقاومة كقدرة

القوة

/

/

القوة باستعمال الجسم

القوة باستعمال األثقال

السرعة

سرعة رد الفعل

تكنيك و سرعة رد الفعل

سرعة الجري

تحمل السرعة

التوازن

تطوير

تطوير

المحافظة

المحافظة

التنسيق الحركي

تطوير

تطوير

تطوير

المحافظة

تطوير مرونة العضالت

المحافظة

و الحركة

العضالت والحركة

تطوير مرونة

المرونة

الحركة

تطوير مرونة الحركة

المقاومة كقدرة +تحمل المقاومة

إلى مرونة

الفصل التاسع :العمليات العقلية و التعلم الحركي:
-1-9تمهيد:
ترتبط عملية التعلم بشكل عاـ ك منها التعلم اغبركي بعمليات عقلية كثَتة ،كاليت كثَتا ما ربدد درجة
التعلم لدل األطفاؿ إنطالقا من مستول تطور ك مبو ىذه العمليات العقلية ،كمن بُت ىذه العمليات العقلية قبد:
 اإلنتباه. التذكر ك النسياف. اإلدراؾ.56

 التصور ك التخيل. التفكَت.كسوؼ نعمل يف ىذه احملاضرة على التطرؽ إذل أىم ىذه العمليات العقلية كمدل إرتباطها بالتعلم اغبركي
-2-9اإلنتباه:
ال يبكن حدكث التعلم دكف إنتباه فهو شرط ضركرم من شركط التعلم كيعد مرحلة مهمة من مراحلو،
فاإلنتباه يساعد على معرفة األشياء كسرعة فهمها ك استنتاجها.
-1-2-9مفهوم اإلنتباه:
ىو تلك العملية اليت يقوـ الفرد من خالؽبا بإدراؾ البيئة احمليطة بو عن طريق استخداـ أعضاء اغبس
اؼبختلفة ،كعندما يركز الالعب انتباىو على شيء ؿبدد فإف ذلك يعٍت أنو أصبح مدركا للشيء ذاتو فقذ دكف
األشياء األخرل.
-2-2-9أنواع اإلنتباه:
ىناؾ تعدد يف تصنيف اإلنتباه ،كلعل ما يهمنا يف التعلم اغبركي ىو التصنيف حسب سعة ىذه القدرة ك
زمن تركيز اإلنتباه حيث يقسم إذل ما يلي:
سعة اإلنتباه :ك اؼبقصود هبا عدد اؼبثَتات اليت هبب على اؼبتعلم اإلنتباه عليها ،كتشَت إذل مدل اتساعأك ضيق ؾباؿ اإلنتباه ،كتنقسم سعة اإلنتباه من حيث الدرجة إذل:
اإلنتباه الواسع :كباؼبقصود باإلنتباه الواسع إدراؾ العديد من اؼبثَتات يف كقت كاحد ،أم أف الالعبيتعامل مع عدد كبَت من اؼبثَتات اػبارجية ،كيتصف بأف لديو بؤرة انتباه كاسعة كما يف األلعاب اعبماعية ككرة
القدـ ك كرة اليد.
-

اإلنتباه الضيق :ىو عزؿ صبيع اؼبثَتات اؼبرتبطة كتوجيو اإلنتباه كبو اؽبدؼ فقط ،مثل ضربة

اعبزاء يف كرة القدـ ،الرمية اغبرة يف كرة السلة.
إتجاه اإلنتباه :كيتقسم اإلنتباه من حيث اإلذباه إذل ما يلي:-اإلنتباه الداخلي:

كىو يعٍت أف اإلنتباه غَت موجو اذل ما يدكر يف اجملاؿ الرياضي ،أم الًتكيز

على الذات ،الذم يتضمن االفكار ك الشعور.
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-اإلنتباه الخارجي:

كىو يعٍت توجيو اإلنتباه اذل الواجبات اغبركية اليت تقوـ هبا ،أم الًتكيز على

اعبوانب اػبارجية غبركات اؼبنافسُت ك اؼبدرب ك اعبمهور.
-اإلنتباه الضيق الخارجي:

كيعٍت أف الالعب تكوف لديو القدرة على استخداـ الًتكيز على

األداء كربقيق النتائج اعبيدة ،كيتصف الالعب فيها بإرتكاب األخطاء عندما يتغَت اعبو احمليط بو،
كيتطلب األمر إعادة ازباذ قرار اؼبناسب استجابة ؽبذا اؼبتغَت اعبديد.
 إيجابيات اإلنتباه الواسع سواء الداخلي أو الخارجي: قدرة الرياضي على زبطيط ربركاتو. اؼبهارة يف ربليل حركات اؼبنافس. سرعة تعديل إسًتاتيجيات اللعب. قدرة جيدة على توقع اإلستجابات. متابعة الظركؼ السريعة اؼبتتابعة. إلتقاط كمية كبَتة من اؼبعلومات. إيجابيات اإلنتباه الضيق سواء الداخلي أو الخارجي: قدرة على الًتكيز على نقطة ؿبددة خارجية. قدرة على ربويل اإلنتباه. قدرة على استخداـ أسلوب الًتابط. قدرة أداء الرياضات اليت ربمل تغَتات سريعة. قدرة على استخداـ أسلوب العزؿ.3-2-9تركيز اإلنتباه:
تركيز اإلنتباه اصطالح يشار بو تراكم الطاقة العقلية ك توجيهها اؼبركز صوب فكرة معينة ،أك إذل أحد
ؿبتويات الذاكرة اغبركية أك إذل موضوع معُت حبيث تنصب الطاقة العقلية عليو ك توجو صوبو.
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ك يلعب تركيز اإلنتباه دكرا مهما يف العملية التعليمية ك التدريبية ،إذ أنو أحد العوامل اؼبهمة يف األداء
اؼبهارم لالعب ،كيعد من اإلستعدادات العقلية اؼبهمة اليت تعلب دكرا كبَتا يف كصوؿ الفرد اذل أفضل مستول
فبكن.
-4-2-9تطور تركيز اإلنتباه و األنشطة الحركية حيث مراحل الطفولة:
 بالنسة للطفل في عمر  5سنوات: oيكوف تركيز اإلنتباه قصَت اؼبدل لدل يفضل التنوع ك التغَت لنوع األنشطة ك الواجبات اليت
يؤديها.
 oيراعى أف تكوف فًتة اؼبمارسة قصَتة.
 oأنبية تذكَت الطفل بالواجبات اؼبطلوب عملها.
 oيكوف ىناؾ تباين يف كمية تركيز اإلنتباه لذلك يصعب على الطفل العمل دبفرده لفًتة طويلة.
 oيكوف الطفل سريع النسياف يف بعض األحياف ،لذلك ىناؾ ضركرة لتذكَت الطفل بالواجبات
اؼبطلوب عملها.
 بالنسبة للطفل في عمر  6إلى  7سنوات: oيكوف ىناؾ قصر يف ؾباؿ اإلنتباه لدل هبب أف تكوف فًتات اؼبمارسة قصَتة (حجم اغبصة
الًتبية البدنية قصَت).
 oيراعى مبدأ التنوع للنشاط ك الواجبات اغبركية.
 oيراعى أف تقدـ التعليمات بإهباز ك بشكل مبسط يسهل فهمو.
 بالنسبة للطفل في عمر  8الى  12سنة: oىناؾ ربسن يف القدرة على تركيز اإلنتباه ،لدل يراعى زيادة فًتة اؼبمارسة الرياضية.
 oيزداد اإلنتباه اػبارجي ك ينقص التمركز كبو الذات ،لدل هبب تشجيع على العمل مع الزمالء
ك استعماؿ األلعاب.
-3-9االدراك:
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لعملية اإلدراؾ دكر مهم ك األثر الكبَت يف عملية التعلم اغبركي ،إذ أف عالقتها بالعادل اػبارجي تتحدد
عن طريق أجسامنا ،ك الوسيلة الرئيسية يف ذلك ىي اغبواس إذ أف اإلنساف يسمع ك يرل ك يشم ك وبس كل
األشياء اؼبوجودة ،أم أف إدراؾ اإلنساف للمحيط الذم يعيش فيو يأيت عن طريق اإلحساس.
كيعرؼ اإلدراؾ بأنو عملية تتضمن التأثَت على األعضاء اغبسية دبؤثرات معينة ،كيقوـ الفرد بإعطاء تفسَت
ك ربديد ؽبذه اؼبؤثرات يف شكل رموز أك معاف فبا يسهل عليو تفاعلو مع البيئة اليت يعيش فيها.
كلكي يتم اإلدراؾ البد من توفر ثالثة شركط رئيسية كىي:
 العادل اػبارجي :كىو العادل اؼبستقل الذم تأتينا منو التنبيهات (اؼبثَتات). الذات اليت تدرؾ :عن طريق كسائل اإلدراؾ اؼبختلفة كىي اغبواس. اعبهاز العصيب اؼبركزم :كفيو تتم ترصبة احملسوسات إذل مدركات ذات معٌت ك داللة.-1-3-9كيف يحدث اإلدراك:
يشرؼ اعبهاز العصيب لإلنساف على نشاطو اغبسي اغبركي ،ك يتكوف اعبهاز العصيب من كسائل لنقل
آثار النتبيو من اغبواس (النظر ،السمع ،اللمس ... ،إخل) كتوصيلها اذل اؼبراكز العصبية كمنها اذل سائر أعضاء
اعبسم كىذه تسمى األعصاب اؼبوردة ك اؼبصدرة كما أنو يتكوف من مراكز تتسلم ىذه اؼبؤثرات لتحديد ك إصدار
األكامر اذل العضالت ،كتدعى ىذه اؼبراكز اعبهاز العصيب اؼبركزم ؾ اؼبخ ك اؼبخيخ ك قنطرة فالوب ك النخاع
الشوكي ك النخاع اؼبستطيل ،كعندما يتصل اإلنساف بأحد موضوعات العادل اػبارجي فإف اغبواس تتأثر دبا يقع
عليها من مؤثرات ك وبدث اإلحساس عن طريق اصطداـ سبوجات خاصة تصدر من األجساـ اػبارجية بأطراؼ
األعصاب ،مث تنتقل اإلشارة عن طريق األعصاب اؼبوردة إذل أف تصل إذل اؼبخ فتًتجم ىذه اإلشارة العصبية معٌت
كىذا ىو اإلدراؾ.
كتقوـ اؼبستقبالت اغبسية اؼبوجودة يف العضالت ك األكتار ك اؼبفاصل بإرساؿ إشارات عصبية ربمل
معلومات عن مدل تقصَت العضلة أك تطويلها ،أك عن مدل توترىا أك ارزبائها كعن سرعة اإلنقباض العضلي
كقوتو ،باإلضافة اذل أكضاع اعبسم اؼبختلفة كأكضاع اعبسم ككل كعن تغَتات ىذه األكضاع ،كعن دقة اغبركة يف
الفراغ احمليط كزمن أدائها كبذلك تساعد ىذه اؼبعلومات على دقة تقدير الالعب لألداء اغبركي من خالؿ ربكم
اعبهاز العصيب يف أداء اغبركات اؼبكتسبة كإتقاهنا أثناء عمليات التعلم اغبركي.
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 اإلحساس:ىي عملية نفسية إلنعكاس خواص ك فبيزات األشياء اػبارجية ،ك كذلك اغباالت الداخلية للجسم ،ك
اليت تظهر نتيجة التأثَت اؼبباشر للمؤثرات اؼبادية على اؼبستقبالت اغبسية اؼبطابقة.
 اإلدراك الحس الحركي:اإلدراؾ اغبس اغبركي ىو اغباسة اليت سبكن من ربديد أكضاع اعبسم ك حالتها كامتدادىا كاذباىها يف
اغبركة ،ككذلك الوضع الكلي للجسم ،كمواصفات حركة اعبسم ككل.
كيعرؼ أيضا بأنو شعور الفرد بأكضاع أجزاء جسمو أثناء اغبركة اإلرادية.
-2-3-9أىمية اإلدراك الحس الحركي في عملية التعلم:
يلعب اإلدراؾ اغبس اغبركي دكرا حيويا يف عملية التعلم اغبركي ،كتربز أنبيتو يف قياـ اؼبتعلم باألداء
اغبركي ،كيتمثل ذلك يف أف اؼبستقبالت اغبس اغبركية لإلدراؾ تعترب اؼبسؤكلة عن تغَت كضع اعبسم أثناء اغبركة
اإلرادية ،فاإلدراؾ اغبس اغبركي يؤىل الفرد ألداء أم مهارة حركية بدقة ك كفاءة ،كيظهر الدكر الكبَت لإلدراؾ
اغبس اغبركي عند أداء اغبركات ك اؼبهارات يف أكضاع متعددة عن طريق اإلشارات العصبية اليت ربدد مدل اغبركة
اؼبطلوب تنفيذىا ،كاليت تقوـ هبا بعض أجزاء من اعبهاز اغبسي ،مت ترجع إشارات عصبية أخرل اذل اعبهاز
العصيب كتغذية راجعة عن اؼبسار اغبركي ك أكضاع اعبسم كقوة العضالت ،فعندما يقوـ الالعب بأداء اؼبهارات
اغبركية فإف األمر يتطلب العمل على تثبيت اإلحساس باؼبهارات اغبركية كوسيلة لتحديد ك تفسَت مسببات اغبركة،
كيرتبط إحساسو بأداء اؼبهارات اغبركية باإلحساسات يف اغبركات األخرل ،إذ أهنا تؤدم إذل ربكم أفضل يف حركة
اعبسم ك تسهم بشكل كبَت يف اإلتزاف ك صقل تلك اؼبهارات اغبركية فبا يساعد على التفاعل مع اؼبوقف
التعليمي من أجل الوصوؿ إذل ربقيق أفضل النتائج.
-3-3-9تطوير اإلدراك و اإلدراك الحس الحركي من خالل النشاط الرياضي:
يعمل اؼبريب الرياض على تطوير القدرات اإلدراكية لدل الطفل من خالؿ:
مساعدة الطفل على إدراؾ جسمو ك ماذا يفعل اعبسم. مفاىيم ترتبط باغبركة ك ؿبتواىا. تقدمي التغذية الراجعة بكل أنواعها لتطوير قدرات اغبس اغبركية. تطوير اؼبفاىيم اػباصة دبجاؿ اغبركة,61

 مفاىيم اػباصة بالعالقة بُت ـبتلف اغبركات ك اغبركات اؼبركبة. من األنبية أف تتضمن الربامج اغبركية أنشطة تساعد الطفل على التمييز بُت األكزاف ،شدةالسرعة ،اؼبسارات ك اؼبستويات لتطوير القدرات اإلدراكية لديو.
 -4-9التفكير و التصور العقلي :
 -1-4-9التفكير:
عرؼ التفكَت بأنو عبارة عن معاعبة األشياء ك األحداث عن طريق الكلمات ك اؼبفاىيم ك الصور العقلية
بدال من معاعبتها عن طريف النشاط اغبركي أك عن طريق النشاط احملسوس اؼبباشر.
كيعد التفكَت من العناصر األساسية يف العلم اغبركي
- 2-4-9التصور الحركي:
يعد التصور اغبركي مورد لتخيالت اؼبتعلمُت ك تصوراهتم ،فما يبتكركنو يف تصورىم كزبيلهم يعتمد بشكل
مباشر على التصور العقلي ،كالذم يبكن فيو اغبصوؿ على اإلحساس اؼبصاحب كاسًتجاع كافة اػبربات السابقة
إذ أف دقة التصور ك حيويتو تزداد باإلستعانة بالتصور اغبركي ،حيث تبدك اغباجة إذل التصورات العقلية يف اؼبواقف
اليت يكوف استعادة اؼبدرؾ األصلي فيها الزما.
فالتصور اغبركي ىو عنصر رئيسي يف التفكَت الواضح اؼبتصل باؼبثَتات ك اغبركات ،األشياء ك األحداث
كتركيز اإلنتباه على أداء اغبركات ك اؼبهارات لتحقيق اؽبدؼ.
كيعترب التصور اغبركي جزء من التصور العقلي حيث يرل جوف بياجي أف العملياتت العقلية كالتفكَت ك
التصور العقلي يتطور بشكل أكرب يف مرحلة ما قبل العمليات اليت تكوف يف سن  6اذل  7سنوات حيث تتميز
ىذه اؼبرحلة دبا يلي:
يكوف صورة ذىنية عن الواقع بشكل أكرب.يبثل األشياء على شكل كلمات أك رسوـ.يبيل الطفل إذل اللعب التخيلي.-كيدفعو الفضوؿ إذل السؤاؿ كاالستفسار بكثرة من احمليطُت منو ،لفهم األمور احمليطة بو.
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يكوف تفكَت الطفل متمركزان حوؿ ذاتو ،حيث يشعر الطفل بأنو يف مركز العادل ،كال يستطيع الطفلبسهولة فهم كجهات النظر األخرل.
يف حُت أف مرحلة العمليات احملسوسة كاليت تتزامن ك سن  7سنوات إذل  11سنة فإف التفكَت يتطور على النحو
التارل:
 يقوـ الطفل باستخداـ التفكَت اؼبنطقي اؼببٍت على عمليات عقلية لألشياء اؼبلموسة ،كلكن يظل الطفل غَت قادر على التفكَت اؼبنطقيالتجريدم.
 كيف خالؿ ىذه اؼبرحلة ىبتفي عند الطفل التفكَت اؼببٍت على التمركز حوؿ الذات ،كيصبح قادرا علىتفهم كجهات نظر اآلخرين بسهولة.
 يبدأ الطفل يف ىذه اؼبرحلة بفهم مبدأ االحتفاظ ،كأيضان مبدأ اؼبعكوسية :دبعٌت فهم أف اؼباء من اؼبمكنأف يتحوؿ إذل ثلج كالعكس أيضان.
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الفصل العاشر :توجيهات تطبيقية لتحسين المهارات الحركية في مرحلة الطفولة.
 oأنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  5سنوات.
 oأنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  6إلى  7سنوات.
 oأنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  9 - 8سنوات.
 oأنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  12 -10سنة.

تمهيد:
ننهي ىذه احملاضرات بتوجيهات مهمة ألساتذة الًتبية البدنية ك الرياضي كاليت قد تسهم بشكل جيد يف
تطوير اؼبهارات اغبركية لألطفاؿ أخذا بعُت اإلعتبار متطلبات كل مرحلة سنية ،كاليت يبكن ذكرىا يف النقاط
التالية:
-1-10أنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  5سنوات:
-

هبب زبصص دركس يومية من  20إذل  30دقيقة ؼبمارسة النشاط البدين ضمن برنامج رياض

األطفاؿ.
-

هبب أف يتاح لكل طفل فرصة بذؿ أقصى كمية من اغبركة ك النشاط خالؿ الوقت اؼبخصص

للممارسة.
-

اإلىتماـ باألنشطة اليت تكسب الطفل زيادة الوعي باعبسم مثل :التعرؼ على أجزاء اعبسم،

ضبل األثقاؿ ،اغبركات اإلنتقالية (اؼبشي-اعبرم -الوثب -اغبجل – اإلنزالؽ ...إخل)
-

الًتكيز على األنشطة اليت تساعد على تطوير كل من الرشاقة (اعبرم يف إذباىات ـبتلفة -اعبرم

اؼبتعرج) ك اؼبركنة (حركة مفاصل اعبسم يف مدل كاسع).
-

يتعب الطفل بسهولة ،كوبتاج اذل فًتات قليلة من الراحة إلستعادة طاقتو للعب ك النشاط ،لدل

هبب ذبنب إعطاء كاجبات حركية تتطلب النشاط اؼبستمر لفًتة طويلة.
64

-

هبب أف تتخلل فًتات النشاط الزائد اؼبرتفع الشدة فًتات نشط خفيف أقل شدة.

-

ربسن يف اإلحساس بالتوازف ،كبالرغم من ذلك يواجو الطفل بعض الصعوبات بإحتفاض الطفل

بتوازنو عند أداء بعض الواجبات اغبركية.
-

يراعى أف يتضمن برنامج النشاط اغبركي للطفل أنشطة مثل :الدحرجة – القفز (النط) – النط

على قدـ كاحدة (اغبجل)  -الوثب من قدـ ألخرل أثناء ربرؾ اعبسم لألماـ.
-

اإلىتماـ بتقدمي األنشطة دكف إستخداـ أدكات.

-

الًتكيز على األنشطة اإلنتقالية مثل :األلعاب  -اعبمباز – الرأس اإليقاعي.

-

تكوف اؼبهارات اإلنتقالية أسهل من مهارات اؼبعاعبة ك التناكؿ.

-

يوجو إىتماـ أكثر كبو األنشطة اليت تتطلب إشًتاط العضالت الكبَتة ،ك األنشطة اليت ال

تتطلب التعامل اليدكم.
-

يستخدـ اعبرم بأشكالو اؼبتعددة يف برنامج النشاط اغبركي ،كمن ذلك على سبيل اؼبثاؿ :اعبرم

ك الوقوؼ تبعا لإلشارة ،اعبرم مع تغيَت اإلذباىات ،اعبرم البطيء من تزايد السرعة ،اعبرم للجانب
كاعبرم للخلف ،اعبرم بُت العوائق  ...إخل  .كما تستخدـ ألعاب اؼبسك احملببة لألطفاؿ.
-

هبب أف يتوقع أستاذ الًتبية البدنية أك اؼبريب الرياضي كجود تباين كبَت لدل الطفل يف أداء

اؼبهارات ك كذلك بُت الطفل ك زمالئو.
-

يقدـ لألطفاؿ ذكم اؼبهارة العالية كاجبات حركية.

-2-10أنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  6إلى  7سنوات:
-

هبب أف ىبصص در س يوميا ؼبمارسة النشاط البدين اغبركي لفًتة  30دقيقة.

-

هبب أف يتاح لطل طفل فرصة بذؿ أقصى كمية من اغبركة ك النشاط خالؿ الوقت اؼبخصص

للممارسة.
-

يراعى أف يتضمن الربنامج اؼبزيد من التكرار للمهارات اليت سبق أف اكتسبها الطفل ك لكن يف

مواقف متنوعة جديدة.
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-

عدـ اإلستقرار يف إظهار السيطرة ك التوافق البدين ك اغبركي يف بعض األكقات بينها يستطيع

السيطرة ك التحكم يف بعض اؼبواقف األكقات.
-

هبب أف يتضمن برنامج النشاط البدين اغبركي للطفل الكثَت من األنشطة اؼبساعدة للسيطرة

كالتحكم يف اعبسم ك ربسُت اؼبقدرة على التحكم يف األشياء.
-

أنبية أف يتضمن برنامج النشاط البدين اغبركي للطفل تكرار كاجبات حركية بسيطة يف حدكد

قدرات الطفل تتطلب التوازف اعبيد.
-

يبدأ تقدمي أنشطة جديدة للتوازف على األرض أك بإستخداـ أجهزة.

-

ربسُت قدرات الطفل يف اؼبعاعبة ك التناكؿ لإلشياء حيث يراعى أف يتضمن النشاط البدين

اغبركي للطفل أنشطة مثل :استقباؿ ك استالـ الكرات ،احملاكرة بالكرة باستخداـ اليدين ك الرجلُت ...إخل
-

هبب أف وبصل الطفل على أقصى كم من النشاط خالؿ درس الًتبية الرباضية ( 30دقيقة).

-

يراعى أف توجو التعليمات بشكل ـبتصر.

-

يفضل أف ىبصص لكل طفل أداة للممارسة.

-

يتضمن الربنامج الًتكيز على تكرار األنشطة للحركات اإلنتقالية (اعبرم – اإلنزالؽ – القفز)

 ...إخل .كيبكن تقدمي ذلك يف أنشطة األلعاب ،حركات اعبمباز.
-

اإلىتماـ بتكرار اؼبهارات اغبركية اليت تتطلب عضالت اعبسم الكبَتة ،ك فبارسة أنواع جديدة من

ىذه اؼبهارات.
-

يراعى أف يتضمن الربنامج أنواع جديدة من أنشطة التوازف ،كطرؽ متنوعة إلنتقاؿ أجزاء اعبسم

يف إذباىات ك مسارات جديدة مع تنوع استخداـ األدكات أك األجهزة.
-

يالحظ التباين بُت األطفاؿ يف قدرهتم على التناكؿ ك اؼبعاعبة اليدكية مع األجهزة.

-

يستطيع معظم األطفاؿ أداء اؼبهارات  :الرمي – إرتداد الكرة  -إستقباؿ الكرة  -ركل الكرة.

كيبكن ضرب الكرة بأداة (مضرب) عندما تكوف األداة ثابتة.
-

يراعى تنوع إستخداـ األدكات اؼبناسبة لتحسُت مهارات اؼبعاعبة ك التناكؿ.

-

يالحظ صعوبة أداء الطفل لألنشطة اليت تتطلب السيطرة ك التحكم يف العضالت الصغَتة.
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-

يفضل أف يتضمن برنامج النشاط البدين اغبركي استخداـ الطفل للكرات  ،األكياس ،أطواؽ

اغبباؿ  ...إخل مع تشجيع الطفل على التحكم ك السيطرة على العطالت الدقيقة.
-

يراعى تشجيع صبيع األطفاؿ على بذؿ أقصى نشاط يف اؼبشاركة.

-3-10أنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  9 - 8سنوات:
-

زيادة فًتة درس الًتبية اغبركية للطفل كتًتاكح بُت  30إذل  45دقيقة ،حبيث ال يقل عن  3مرات

يف األسبوع.
-

أنبية أف يشارؾ الطفل مشاركة فعالة خالؿ كقت الدرس ك أف يستثمر الوقت اؼبتاح للممارسة

عبميع األطفاؿ.
-

يتميز الطفل دبقدرة جيدة على أداء األنشطة اليت تتطلب التوازف ،الرشاقة ،اؼبركنة ،القوة.

-

استخداـ اؼبهارات اليت سبق تعلمها مع تنوع ك زيادة درجة الصعوبة كاستثارة التحدم لقدرات

الطفل.
-

ربسن كاضح يف التوازف لدل الطفل ،ألجل ذلك هبب أف يتضمن الربنامج أنشطة التوازف اليت

تثَت التحدم للطفل ألجزاء اعبسم ك قدرات اؼبعاعبة التناكؿ كخاصة يف أنشطة اعبمباز ك األلعاب.
-

بالرغم من أف معظم األنشطة تناسب ك اعبنسُت (البنُت ك البنات) فإنو يراعى التنوع يف

األنشطة لبداية الفركؽ اعبنسية.
-

بعض خربات النضج الفيسيولوجي اؼببكر قد تؤدم إذل خلل يف التوازف ك التوافق اغبركي لدل

يراعى يف اختيار األنشطة الفركؽ اؼبرتبطة بالنضج البدين (الفيسيولوجي) ك كذلك اإلنفعارل ،كمن ذلك
على سبيل اؼبثاؿ :األلعاب اإلبتكارية -اإلنسجاـ ك التسلسل اغبركي -ألعاب التعاكف للفريق.
-

هبب أف يؤخذ يف اإلعتبار تصنيف األطفاؿ تبعا ؼبستول النضج ك قدرهتم البدنية ك اؼبهارية.

-

تقدمي خربات حركية تستثَت التحدم ،كيف حدكد قدرات كل طفل يف أنشطة األلعاب

اعبمباز -الرقص اإليقاعي.
-

تنوع األنشطة مع تشجيع األطفاؿ على اكتساب مهارات جديدة ك الًتكيز على التتابع اعبيد

كالتسلسل اؼبنطقي ك لتدرج يف اكتساب اؼبهارات.
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–

-

يعمل الطفل دبفرده أك مع زميل ك يبذؿ أقصى نشاط من أجل ربسُت اؼبهارات اليت تعلمها

كسبق اكتساهبا.
-

تقدمي اؼبهارات اليت تعتمد على استخداـ األدكات ،ك اؼبهارات اػباصة لنوع الرياضة.

-

اإلىتماـ دبهارات التحكم ك السيطرة على الكرة باستخداـ القدمُت ك اليدين ،كلذلك مع الزميل

أك ؾبمومات صغَتة.
-

استخداـ اؼبهارات اإلنتقالية (اؼبشي-الوثب-اغبجل-التزحلق) يف شكل مركب مع استخداـ

األجهزة ك األدكات مثل يف أنشطة األلعاب اعبمباز ك الرقص اإليقاعي.
-

اإلىتماـ باؼبهارات اليت تتطلب معاعبة األشياء أك تناكؽبا باألطراؼ كاليد ك الرجل ،ككذلك

يبكن استخداـ أجزاء أخرل من اعبسم مثل الدفع (الرمي-الضرب -الركل) اإلستقباؿ (االلتقاط
اإلستالـ -اؼبسك-القبض).
-

يفضل اإلىتماـ بتطوير ىذه اؼبهارات من خالؿ أنشطة متنوعة مثل األلعاب ...إخل.

-4-10أنشطة الحركية الخاصة بطفل في سن  12 -10سنة:
-

هبب أف تكوف اؼبمارسة اؼبنتظمة (الدرس) لفًتة من  30اذل  60دقيقة ،بواقع ثالثة مرات على

األقل يف األسبوع.
-

هبب أف يتاح للطفل فرصة أف يبدؿ أقصى نشاط ألقصى كمية متاحة من الوقت اؼبخصص.

-

زيادة الفركؽ بُت األطفاؿ يف كل من البناء اعبسمي ك القدرات.

-

أنبية أف يكلف الطفل بواجبات كاألنشطة يف حدكد قدراتو.

-

صقل ك ربسُت ؼبهارات اؼبركبة ،كاستخداـ ىذه اؼبهارات يف النشاط الرياضي اؼبناسب.

-

توقع زيادة الفركؽ الفردية بُت األطفاؿ عند أداء اؼبهارات الرياضية.

-

عادة تكوف البنات أكثر نضجا من البنُت من الناحية الفسيولوجية (البدنية) لدل ربتاج البنات

إذل تشجيع أكثر أثناء اشًتاكهن يف األداء لتقدير الذات.
-

تظهر البنات مقدرة أكرب من البنُت يف األنشطة اليت تتطلب اؼبركنة حيث هبب اإلىتماـ بتقدمي

سبرينات اؼبركنة (حركة اؼبفاصل ألقصى مدل) لكل من البنُت ك البنات.
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-

يراعى تقدمي األنشطة اليت تتطلب التوازف ،كتطوير اؼبركنة ؼبفاصل اعبسم اؼبختلفة.

-

هبب أف يتضمن الربنامج استثارة اؼبشاركة العقلية يف النشاط الرياضي.

-

دبا أف األطفاؿ يف ىذه اؼبرحلة يصبحوف تستعدين الستخداـ اؼبفاىيم اليت سبق تعلمها مثل

العوامل اؼبرتبطة بكيفية كمفاىيم اغبركة.
-

يبكن أف يناقش اؼبعلم مع األطفاؿ مبادئ اللياقة اغبركية كاستخدامها يف الربنامج.

-

تزايد اإلىتماـ بقواعد ك قوانُت اللعبة.

-

يراعى استخداـ اؼبسابقات على كبو أكثر يف أنشطة األلعاب.

-

يراعى قبل اشًتاؾ األطفاؿ يف مسابقات جملموعات صغَتة أك كبَتة اإلطمئناف على أهنم

يستطيعوف التحكم ك السيطرة ألداء اؼبهارات.
-

ألف بعض األطفاؿ يتميزكف دبهارة عالية يف بعض الرياضات هبب أف يتضمن الربنامج أنشطة

ربدم تناسب ذكم اؼبستول اؼبهارة العالية.
-

اإلستفادة من األطفاؿ اؼبتميزين يف مساعدة األطفاؿ األقل مهارة.

-

يراعى تقدمي األنشطة اليت يفضلها األطفاؿ.

-

يبيل البنوف أكثر كبو اؼبنافسة كربقيق اؼبستول اؼبهارم العارل ،بينما تتنوع إىتمامات البنات بُت

اؼبيل أكثر كبو الصداقة كربقيق التوافق اؼبهارم.
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